
 5؛ ص 1جقانون )ترجمه شرفكندى( ؛ فهرست

 5، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

 جلد اول

 فهرست

 موضوع صفحه

 يادداشت ناشر چاپ اول هفده

 يادداشت ناشر نوزده

 مقدمه؛ به قلم دكرت على اكرب واليىت بيست و يك

 مقدمه

 جلد اول

 3امور طبيعى )مشتمل بر شش تعليم( در توصيف علم طب و موضوعات آن در  -فن اول

 3تعليم اول )مشتمل بر دو فصل( 

 3تعريف طب  -فصل اول

 5هاى علم طب در زمينه -فصل دوم

 11تعليم دوم: حبث در اركان 

 11ها )مشتمل بر سه فصل( تعليم سوم: در بيان مزاج

 11مزاج  -فصل اول

 11ها مزاج اندام -فصل دوم

 15ها حل خمتلف عمر و جنسدرباره مزاج مرا -فصل سوم



 31تعليم چهارم: درباره اخالط )مشتمل بر دو فصل( 

 31فصل اول: در چگونگى خلط و انواع آن 

 01فصل دوم: در چگونگى پيدايش خلطها 

 00تعليم پنجم )مشتمل بر يك فصل و پنج مجله( 

 00فصل: در چگونگى اندام و انواع آن 

 50فصل( مجله اول: در استخوان )مشتمل بر سى 

 50ها و مفاصل فصل اول: كلياتى درباره استخوان

 55فصل دوم: تشريح استخوان آهيانه 

 55تر از آهيانه هاى پائنيفصل سوم: تشريح استخوان

 5، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

 موضوع صفحه

 55هاى آرواره و بيىن فصل چهارم: تشريح استخوان

 51 هافصل پنجم: تشريح دندان

 53فصل ششم: فوائد ستون پشت 

 50ها )فقرات( فصل هفتم: تشريح مهره

 55فصل هشتم: تشريح گردن 

 55هاى قفس سينه فصل هنم: مهره

 01هاى كمر )قطىن( فصل دهم: تشريح مهره

 01هاى خاجى فصل يازدهم: تشريح استخوان



 01فصل دوازدهم: تشريح دنبالچه 

 01ستون پشت بطور كلى  فصل سيزدهم: گفتار هنائى درباره

 01ها فصل چهاردهم: تشريح دنده

 03فصل پانزدهم: تشريح استخوان سينه 

 00فصل شانزدهم: تشريح ترقوه 

 00فصل هفدهم: تشريح كتف 

 05فصل هيجدهم: تشريح بازو 

 05فصل نوزدهم: تشريح ساعد 

 05فصل بيستم: تشريح مفصل آرنج 

 00فصل بيست و يكم: تشريح مچ 

 00هاى كف دست( ت و دوم: تشريح شانه كف )استخوانفصل بيس

 05فصل بيست و سوم: تشريح انگشتان 

 51ها فصل بيست و چهارم: فائده ناخن

 51هاى زهار )لگن( فصل بيست و پنجم: تشريح استخوان

 51فصل بيست و ششم: گفتار خمتصرى درباره پاها 

 51فصل بيست و هفتم: تشريح استخوان ران 

 51هشتم: تشريح استخوان ساق  فصل بيست و

 51فصل بيست و هنم: تشريح مفصل زانو 

 53ام: تشريح قدم )مچ پا تا انگشتان( فصل سى



 55ها )مشتمل بر سى فصل( ماهيچه -مجله دوم

 55ها، عصب، وتر و زردپى فصل اول: گفتارى درباره ماهيچه

 55هاى صورت فصل دوم: تشريح ماهيچه

 55هاى پيشاىن ماهيچهفصل سوم: تشريح 

 55هاى كره چشم فصل چهارم: تشريح ماهيچه

 50هاى پلك فصل پنجم: ماهيچه

 0، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

 موضوع صفحه

 55هاى گونه فصل ششم: تشريح ماهيچه

 55هاى لب فصل هفتم: ماهيچه

 55هاى بيىن فصل هشتم: ماهيچه

 51زيرين هاى آرواره فصل هنم: ماهيچه

 51هاى سر فصل دهم: ماهيچه

 50هاى حنجره فصل يازدهم: تشريح ماهيچه

 55هاى حلق فصل دوازدهم: ماهيچه

 55هاى استخوان المى فصل سيزدهم: ماهيچه

 55هاى زبان فصل چهاردهم: ماهيچه

 50هاى گردن و پس گردن فصل پانزدهم: ماهيچه

 50هاى سينه فصل شانزدهم: ماهيچه



 55هاى بازو هفدهم: ماهيچهفصل 

 111هاى ساعد فصل هيجدهم: ماهيچه

 111هاى مچ فصل نوزدهم: ماهيچه

 113هاى انگشتان دست فصل بيستم: ماهيچه

 115هاى پشت فصل بيست و يكم: ماهيچه

 110هاى شكم فصل بيست و دوم: ماهيچه

 115ها هاى بيضهفصل بيست و سوم: ماهيچه

 115هاى مثانه يچهفصل بيست و چهارم: ماه

 115هاى آلت تناسلى مرد فصل بيست و پنجم: ماهيچه

 115هاى مقعد فصل بيست و ششم: ماهيچه

 115هاى ران فصل بيست و هفتم: ماهيچه

 111هاى ساق و زانو فصل بيست و هشتم: ماهيچه

 110هاى مفصل قدم )پا( فصل بيست و هنم: ماهيچه

 115ا هاى انگشتان پام: ماهيچهفصل سى

 115مجله سوم: عصب )مشتمل بر شش فصل( 

 115اى راجع به عصب گفتار ويژه  -فصل اول

 111اعصاب مغز و گذرگاه آهنا  -فصل دوم

 110اعصاب خناعى گردن و مسري آهنا  -فصل سوم

 131هاى قفس سينه )پشىت( عصب مهره -فصل چهارم



 131هاى كمر عصب دنده -فصل پنجم

 131اى دنبالچه اعصاب خاجى و -فصل ششم

 5، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

 موضوع صفحه

 131شرائني )مشتمل بر پنج فصل(  -مجله چهارم

 131ها تعريف شريان -فصل اول

 131شريان وريدى  -فصل دوم

 130شريان باالرو  -فصل سوم

 135دو شريان سبات  -فصل چهارم

 135رو شريان پائني -فصل پنجم

 101وريدها )مشتمل بر پنج فصل(  -مجله پنجم

 101تعريف وريدها  -فصل اول

 101وريد باب  -فصل دوم

 101وريد اجوف و انشعابات باالروى آن  -فصل سوم

 100وريدهاى دست  -فصل چهارم

 105رو وريد اجوف پائني -فصل پنجم

 151تعليم ششم قوا: )مشتمل بر يك مجله و يك فصل( 

 151ر شش فصل( درباره قوا )مشتمل ب -مجله

 151گفتار كلى درباره جنس قوا   -فصل اول



 150قواى كارفرما  -فصل دوم

 155نريوهاى طبيعى خدمتگزار  -فصل سوم

 151قواى حياتى  -فصل چهارم

 153قواى مدركه نفساىن  -فصل پنجم

 155دهنده قواى نفساىن حركت -فصل ششم

 155ها كنش  -فصل آخر

 150هاى آن )مشتمل بر سه تعليم( بيمارى، علت و نشانه -فن دوم

 150ها )مشتمل بر هشت فصل( تعليم اول: بيمارى

 150هاى آن كدامند؟ علت و نشانه -بيمارى چيست؟ -فصل اول

 155ها حاالت تن و نوع بيمارى -فصل دوم

 101هاى مركب بيمارى -فصل سوم

 100آور هاى گسستگىبيمارى -فصل چهارم

 5، ص: 1جفهرستقانون )ترمجه شرفكندى(، 

 موضوع صفحه

 105هاى مركب بيمارى -فصل پنجم

 151حاالت شبيه بيمارى  -فصل ششم

 151مراحل بيمارى  -فصل هفتم

 151ها بطور كلى بيمارى -فصل هشتم

 155تعليم دوم: علل )مشتمل بر دو مجله( 



 155شوند )مشتمل بر نوزده فصل( عوارضى كه از يك علت پيدا مى -مجله اول

 155كليات درباره علل   -فصل اول

 150هوا و تاثريات آن  -فصل دوم

 155ها مزاج فصل -فصل سوم

 155درباره فصول و شرح آهنا  -فصل چهارم

 150هواى خوب  -فصل پنجم

 155كنش كيفيات هوا و مقتضيات فصول   -فصل ششم

 110كيفيت و اختصاصات سال   -فصل هفتم

 115با هواى طبيعى تفاوت زياد ندارد  تاثري تغيريات هوائى كه -فصل هشتم

 115تاثري تغيريات هواى بد كه خمالف حالت طبيعى آن است  -فصل هنم

 111عوارض ناشى از باد  -فصل دهم

 111حميط زيست  -فصل يازدهم

 115تاثري حركت و آرامش  -فصل دوازدهم

 110تاثري خواب و بيدارى  -فصل سيزدهم

 115كات نفساىن عوارض ناشى از حر  -فصل چهاردهم

 115ها اثر خوراك و نوشيدىن -فصل پانزدهم

 115آب  -فصل شانزدهم

 131احتباس و ختليه  -فصل هفدهم

 130موجبات مفيد و غري ضرورى  -فصل هيجدهم



 130خورى، خوابيدن و يا غلتيدن در ماسه ... تاثريات استحمام، آفتاب -فصل نوزدهم

 101)مشتمل بر بيست و نه فصل( هاى جسمى در علل پديده -مجله دوم

 101ها گرمى خبش  -فصل اول

 103ها سردى خبش -فصل دوم

 105ها رطوبت خبش -فصل سوم

 11، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

 موضوع صفحه

 105عوامل خشكى خبش  -فصل چهارم

 105بدشكلى  -فصل پنجم

 105عوامل بند آمدن و تنگ شدن جمارى  -فصل ششم

 105موجبات گشاد شدن جمارى  -هفتمفصل 

 100عوامل زبركننده  -فصل هشتم

 100كننده عوامل صاف -فصل هنم

 100عوامل بركندگى و دررفتگى  -فصل دهم

 100انداز عوامل جدائى -فصل يازدهم

 105رسان عوامل هبم -فصل دوازدهم

 105حركات غري طبيعى  -فصل سيزدهم

 105ها هفزوىن استخوان و غد -فصل چهاردهم

 105عوامل كم و كاسىت در بدن  -فصل پانزدهم



 151موجبات گسستگى پيوندها  -فصل شانزدهم

 151علت قرحه  -فصل هفدهم

 151ها موجبات ورم -فصل هيجدهم

 151كلياتى درباره عوامل اجياد درد   -فصل نوزدهم

 150عوامل دردها  -فصل بيستم

 150هاى درد دهندهتسكني -فصل بيست و يكم

 150آثار درد  -فصل بيست و دوم

 150عوامل لذت  -فصل بيست و سوم

 155درد ناشى از حركت  -فصل بيست و چهارم

 155درد ناشى از اخالط بد  -فصل بيست و پنجم

 155بادهاى دردزا  -فصل بيست و ششم

 155عوامل اقباس و ختليه  -فصل بيست و هفتم

 155سوء هضم و امتالء  -فصل بيست و هشتم

 155ها علل ناتواىن اندام -بيست و هنمفصل 

 151ها و عالئم )مشتمل بر يازده فصل و دو مجله( تعليم سوم: عرض

 151ها و عالئم كليات درباره عرض  -فصل اول

 101هاى منفرد و مشرتك عالئم بيمارى -فصل دوم

 101تشخيص حاالت مزاجى  -فصل سوم

 105هاى اعتدال مزاج نشانه -فصل چهارم



 105ها عالئم ناقص اخللقه -نجمفصل پ

 105هاى امتالء نشانه -فصل ششم

 11، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

 موضوع صفحه

 151چريگى يكى از اخالط  -فصل هفتم

 151ها )سدد( هاى بندآمدگىنشانه -فصل هشتم

 151هاى باد نشانه -فصل هنم

 153ها تشخيص ورم -فصل دهم

 155گسستگى عالئم ازهم -فصل يازدهم

 150نبض )مشتمل بر نوزده فصل(  -مجله اول

 150كلياتى درباره نبض   -فصل اول

 151آهنگ و خمتلف نبض هم -فصل دوم

 153هاى تركيىب با نام نبض -فصل سوم

 155نبض طبيعى  -فصل چهارم

 155عوامل موثر بر نبض  -فصل پنجم

 155عوامل ماسكه و شرح آهنا  -فصل ششم

 155نبض جنس نر و ماده در مراحل عمر  -هفتم فصل

 311ها نبض مزاج -فصل هشتم

 311نبض در فصول سال  -فصل هنم



 311نبض در مناطق مسكوىن  -فصل دهم

 311ها بر نبض اثر غذا و آشاميدىن -فصل يازدهم

 310اثر خواب و بيدارى بر نبض  -فصل دوازدهم

 315تاثري ورزش بر نبض  -فصل سيزدهم

 315تاثري شستشوى بدن بر نبض  -هاردهمفصل چ

 310نبض زنان باردار  -فصل پانزدهم

 310نبض دردمندان  -فصل شانزدهم

 310ها بر نبض تاثري ورم -فصل هفدهم

 315نبض در حاالت خمتلف رواىن  -فصل هيجدهم

 311تغيري نبض بر اثر حاالت غري طبيعى  -فصل نوزدهم

 311ر سيزده فصل( ادرار و مدفوع )مشتمل ب -مجله دوم

 311گفتار عمومى درباره معاينه ادرار   -فصل اول

 315رنگ ادرار  -فصل دوم

 310هيئت، روشىن و تريگى ادرار  -فصل سوم

 331بوى ادرار  -فصل چهارم

 331تشخيص بوسيله مشاهده كف ادرار  -فصل پنجم

 331ها )در ادرار( انواع رسوب -فصل ششم

 11، ص: 1جستقانون )ترمجه شرفكندى(، فهر 

 موضوع صفحه



 335كميت ادرار   -فصل هفتم

 301ادرار پخته و مناسب صحت مزاج و بسيار خوب  -فصل هشتم

 301ادرار در مراحل عمر  -فصل هنم

 301ادرار زنان و مردان  -فصل دهم

 301آزمايش ادرار حيوانات و متيز آن از ادرار انسان  -فصل يازدهم

 301ادرار مواد مشابه  -فصل دوازدهم

 301مدفوع )براز(  -فصل سيزدهم

 305فن سوم )مشتمل بر يك فصل و پنج تعليم( 

 305درباره تندرسىت و بيمارى و ناگزيرى مرگ  -فصل

 351تعليم اول: پرورش )مشتمل بر چهار فصل( 

 351گريد مراقبت نوزاد تا زماىن كه پا مى -فصل اول

 351شري دادن و جنباندن كودك  -فصل دوم

 350هاى كودكان و مداواى آهنا بيمارى -ل سومفص

 350پرورش خردساالن  -فصل چهارم

 355برنامه مشرتك اشخاص بالغ )مشتمل بر هفده فصل(  -تعليم دوم: ورزش

 355گفتار عمومى درباره ورزش   -فصل اول

 355انواع ورزش  -فصل دوم

 301موقع شروع و پايان ورزش  -فصل سوم

 303ژ( مالش )ماسا -فصل چهارم



 305ها شستشوى و گرمابه -فصل پنجم

 300شستشوى با آب سرد  -فصل ششم

 305رژمي غذائى  -فصل هفتم

 351آب و شراب  -فصل هشتم

 350خواب و بيدارى  -فصل هنم

 355هائى كه بعدا خواهند آمد حبث -فصل دهم

 355ها تغيري حجم دادن اندام -فصل يازدهم

 011ورزش  هاى بعد ازخستگى -فصل دوازدهم

 013متطى و مخيازه  -فصل سيزدهم

 013عالج خستگى ناشى از ورزش  -فصل چهاردهم

 015شوند حاالتى كه بر اثر ورزش بر جسم عارض مى -فصل پانزدهم

 13، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

 موضوع صفحه

 015آورند هائى كه خودخبود روى مىخستگى -فصل شانزدهم

 011هاى بد زاجم -فصل هفدهم

 013تعليم سوم: هبداشت پريان )مشتمل بر شش فصل( 

 013گفتار كلى درباره پريان   -فصل اول

 013دستور غذائى پريان  -فصل دوم

 015نوشابه پريان  -فصل سوم



 015ها معاجله بندآمدگى -فصل چهارم

 015مالش دادن ساخلوردگان  -فصل پنجم

 015ورزش پريان  -فصل ششم

 015چهارم: مزاج خوب )مشتمل بر پنج فصل( تعليم 

 015مزاجان معاجله گرم -فصل اول

 015معاجله سردمزاجان  -فصل دوم

 011هاى حساس معاجله بدن -فصل سوم

 011فربه شدن الغران  -فصل چهارم

 011رژمي الغرى  -فصل پنجم

 011تعليم پنجم: انتقال از فصلى به فصل ديگر )مشتمل بر يك فصل و يك مجله( 

 011هاى فصول سال ويژگى -فصل

 015برنامه مسافران )مشتمل بر هشت فصل(  -مجله

 015پيشگريى بيمارى  -فصل اول

 010برنامه مسافرت  -فصل دوم

 015دستور براى مسافران فصل گرم و براى حمافظت از گرما  -فصل سوم

 015دستور براى مسافران فصل سرما  -فصل چهارم

 031نگهداشنت دست و پا )اطراف( گرم   -فصل پنجم

 031رنگ نباخنت در سفر  -فصل ششم

 033مسافر چه نوع آىب بنوشد؟  -فصل هفتم



 030برنامه دريانوردان  -فصل هشتم

 10، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

 موضوع صفحه

 035هاى عمومى )مشتمل بر سى و دو فصل( انواع معاجلات حبسب بيمارى -فن چهارم

 035كلياتى درباره معاجله   -فصل اول

 001هاى ناشى از سوء مزاج بيمارى -فصل دوم

 005زمان و چگونگى ختليه  -فصل سوم

 051آور قوانني مشرتك در قى و اسهال و داروهاى مسهل و قى -فصل چهارم

 055اسهال و دستورهاى آن  -فصل پنجم

 055زمان قطع آن  -افراط در استعمال مسهل -فصل ششم

 051عالج اسهال مفرط  -فصل هفتم

 051اثر داروى مسهل ىب -فصل هشتم

 051حاالت داروهاى مسهل  -فصل هنم

 053شود هاى ديگر )قانون( احاله مىهائى كه تفصيل آهنا به كتابمسهل -فصل دهم

 053قى  -فصل يازدهم

 050كننده دستور براى قى -فصل دوازدهم

 050فوائد قى كردن  -فصل سيزدهم

 055قى مفرط و زيان آن  -صل چهاردهمف

 055ها گريى عوارض در قى كنندهپيش -فصل پانزدهم



 055معاجله قى مفرط  -فصل شانزدهم

 055اماله  -فصل هفدهم

 001داروهاى مالشى )اطليه(  -فصل هيجدهم

 001نطول )داروهاى پاشيدىن(  -فصل نوزدهم

 001رگ زدن )فصد(  -فصل بيستم

 051حجامت  -فصل بيست و يكم

 055زالو  -فصل بيست و دوم

 055توقف ختليه  -فصل بيست و سوم

 055ها( معاجله سدد )بندآمدگى -فصل بيست و چهارم

 511ها معاجله ورم -فصل بيست و پنجم

 513درباره شكافنت  -فصل بيست و ششم

 510معاجله اندام تباه شده و بريدن آن  -فصل بيست و هفتم
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 موضوع صفحه

 515تادن ديدگى، اف، ضرب«وثى»ها و گسستگى پيوندها )تفرق االتصال(، انواع قرحه  -فصل بيست و هشتم

 511داغ كردن )الكى(  -فصل بيست و هنم

 511تسكني درد  -امفصل سى

 510معاجله را از كجا شروع كنيم؟  -فصل سى و يكم

 510ب اول قانون آمده است اى كه در كتاادويه مفرده
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 يادداشت ناشر چاپ اول

يك هزار سال از دوره زندگى فيلسوف، دانشمند و طبيب نامى ايران شيخ الرئيس ابو على حسني بن عبد الّله بن سينا 
جمامع علمى و ادىب بيشرت يادآور دو اثر جاودان وى ها و ها، در سخنراىنها و تذكرهگذرد. نام ابن سينا در كتابمى

يعىن شفا و قانون بوده است. توده مردم سرزمني ما كه اجدادشان در ازمنه گذشته با دانش و اطالعات عصر خود 
بستند، امروز فقط با نام و آوازه شهرت او آشناىي دارند و بس ... خواندند و در طب به كار مىآثار ابن سينا را مى

صدها سال  شود،هاى دنيا ترمجه مىهايش به زبانگذرد، نوشتهليكن در طول ده قرىن كه از زمان حيات ابن سينا مى
يابد و شود و گسرتش مىهاى وى تعقيب مىگردد، نظريات و انديشهها و مدارس عاىل اروپا تدريس مىدر دانشگاه

 شود ...زمني گذاشته مىهاى علوم جديد در مغربسراجنام پايه بسيارى از رشته

له هاى نسبتا مفيدى از قانون هتيه و تدوين شده است، از مجهاى ناقص به زبان فارسى و تفسريها و ختليصترمجه
تفسري ابو عبيد عبد الواحد جوزجاىن )در قرن چهارم هجرى(، شرح على بن رضوان )قرن پنجم(، ملّخص قانون از ابن 

دوستان به چاپ رسيده است، خالصة القانون از ابو سعيد بن السرور االسرائيلى در هن 1515النفيس كه در سال 
در هندوستان به  1315السامرى و ترمجه فارسى كليات قانون از مال فتح الّله بن فخر الدين شريازى كه در سال 

ارج از ايران ايران و خ هاىهاى آهنا در كتاخبانههاى ديگر ... كه برخى نسخهچاپ رسيده است و تفسري ها و حتشيه
 موجود است.

اى از جلد اول قانون را كه با اشرتاك مساعى گروه كوچكى از عالقمندان آماده شده اينك، ترمجه حىت االمكان ساده
دهيم و انتظار دارمي كه اين كار مقدمه و حمركى براى حتقيق در ارزش است در معرض قضاوت دوستداران قرار مى

 دانشمندان باشد. علمى قانون از طرف

هاى گوناگوىن از كتاب قانون را ديدمي و مقايسه كردمي. متأسفانه نسخ متعدد قانون باهم جهت ترمجه اين كتاب نسخه
بس متفاوتند. در زبان انگليسى نيز فقط جلد اول قانون در دسرتس است و آن نيز با قانون عرىب تفاوت دارد. ناگزير 

ر )القانون ىف الطب، چاپ بوالق( را برگزيدمي و ترمجه و حتشيه و تصحيح و تنقيح را ب يكى از مشهورترين نسخ قانون،
هاى خمتلف چشمگري بود آن را در پاورقى يا در منت ترمجه تذكر مبناى آن اجنام دادمي. هرجا تفاوت موضوع در نسخه

 دادمي.

 قرار بوده است.سازى ترمجه كتاب از اين كار و مسئوليت هريك از مهكاران در آماده

پيش  ژار( اجنام شده است. مواردىبرگردان فارسى كتاب از منت عرىب به وسيله آقاى عبد الرمحن شرفكندى )هه -1
 اى در چاپ بوالق مبهم بودهاى يا كلمهآمده است كه موضوعى، مجله
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ين صورت آن به تر ديگر )چاپ هتران، چاپ هند( مراجعه و حىت املقدور صحيحاست، ناگزير براى ترمجه آهنا به متون 
 فارسى آورده شده است.

دامن دانشيار و متخصص جراحى عمومى و جراحى قلب و عروق و قفسه صدرى و دكرت دكرت ابو القاسم پاك -1
ا مقايسه برخى از موارد آن ب هاى مربوط ودندانپزشك هتيه حواشى و پاورقى -حممد رضا غفارى استاديار و جراح

 اند.پزشكى نوين را بر عهده داشته

دكرت سيد جعفر سجادى استاد زبان و ادبيات عرب در دانشگاه هتران در مقايسه فصول اول ترمجه كتاب )تعليم  -3
و يادآورى   آنكند( با منت عرىبها حبث مىها، اخالط و كيفيات انداماول تا تعليم پنجم كه درباره طب، اركان، مزاج

 اى در ترمجه اين كتاب داشته است.بسيارى از اصطالحات فلسفى و ادىب مهكارى ارزنده

دكرت سريوس خالدپور استاديار تشريح دانشكده پزشكى دانشگاه هتران خبش تشريح را )مجله اول از تعليم پنجم(  -0
 كرده است.هاى اين قسمت را هتيه  با دقت مطالعه منوده و معدودى از پاورقى

در موارد زيادى از مشورت علمى آقاى دكرت ابو القاسم سلطاىن دانشيار گروه فارماكو گنوزى دانشكده داروسازى  -5
 امي.مند بودهدانشگاه هتران در جلد اول كتاب هبره

 ويراستارى ادىب كتاب را دكرت حسني عرفاىن استاد دانشكده علوم دانشگاه هتران اجنام داده است. -5

طالىب كه به عنوان تفسري، تأييد يا مقايسه موضوعات با دانش جديد هتيه شده است در پاورقى صفحات كتاب و م
  ذلك كلمات با مجالت بني اهلاللني در منتدر برخى موارد در منت كتاب در بني اهلاللني گنجانيده شده است. مع

ات مرتادف، مشكوك يا تفسري خمتصر برخى كلمات شود، چه اصطالحات و كلمكتاب تنها به اين اشارات حمدود منى
در منت   دهد. اعداد بني اهلاللنينيز به مهني صورت در منت آمده است و خواننده خود به فراست آهنا را از هم متيز مى

 دهد.ها را نشان مىكتاب نيز مشاره پاورقى

ست از نسخه انگليسى آن )ترمجه دكرت در آخر كتاب فهرسىت از ادويه مفرده را كه در جلد اول قانون آمده ا
 امي.مظفرشاه( نقل كرده

اميد است اين هديه كوچك از يك اثر بزرگ و جاويدان مقبول نظر صاحبان انديشه و حاميان طب سنىت ايران قرار  
 گريد.
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 يادداشت ناشر

و « فاش»ها و جمامع علمى، بيشرت يادآور دو اثر جاودان وى يعىن اىنها، سخنر ها و تذكرهنام ابن سينا در كتاب
ذرد، آثار گبوده است. در طول ده قرىن كه از دوران حيات اين فيلسوف، دانشمند و طبيب نامى ايراىن مى« قانون»

د؛ گردس مىها و مدارس عاىل اروپا و آمريكا، تدريهاى خمتلف جهان ترمجه شده است و در دانشگاهاو به زبان
 هاى علوم جديد در غرب بوده است.هاى وى پايه و خاستگاه بسيارى از رشتهطورى كه نظريهبه

ار هاى دور در طب مورد استفاده جدى قر كه در گذشته« قانون»هاى مفيدى از ها، تفاسري و تلخيصتاكنون ترمجه
ن است آن را در زمره مهمرتين آثار متد گرفته، صورت پذيرفته است و تناوب شروحى كه بر آن تأليف شدهمى

 اسالمى قرار داده است.

توسط « بوالق»، يعىن نسخه چاپ «قانون»جمموعه حاضر، تصحيح و ترمجه ساده و روزآمدى از مشهورترين نسخه 
ها و ژار( است كه در آن گروهى از متخصصني در كار هتيه و تدوين حواشى و پاورقىعبد الرمحن شرفكندى )هه

 اند.يسه برخى از موارد كتاب با پزشكى نوين با وى مهكارى داشتهمقا

هاى متعدد اين كتاب تاكنون با استقبال گرم طرفداران طب سنىت و گياهى در ايران روبرو شده و به سرعت چاپ
قانون در »به جاى « قانون»اى در عنوان كتاب، جلدى با اصالحيه 5ناياب شده است. چاپ جديد اين جمموعه 

ى هاى پزشكها و داروها، در پى درخواست مكرر بازار كتابها، بيمارى، به مهراه جملد منايه موضوعى: اندام«طب
 ، تدوين شده است.«خبشحمرتم عالىي»صورت پذيرفته است. جملد منايه اين جمموعه به مهت 

 ى وهاىي باشد كه به تقويت هويت ملترين رسالت ناشرين ايراىن، نشر كتاباگر مهم
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ال به س« قانون در طب»كنند، گام بلند انتشارات سروش در چاپ و انتشار اعتماد به نفس نسل جوان كمك مى
نه به ، را بايد پاسخى مسئوال«منايه موضوعى»به مهراه جملد « قانون»و اكنون جتديد چاپ آن با عنوان جديد  1351

 شناخىت دوران حساس كنوىن ارزياىب كرد.نياز هويتاين ضرورت و 

ستان علوم تر فرهنگمصادف شد با بذل توجه جدى« قانون»گريى درباره جتديد انتشار گفتىن است كه تصميم
ويژه رياست حمرتم گروه طب اسالمى و طب سنىت اين فرهنگستان، جناب آقاى دكرت على اكرب واليىت  پزشكى ايران به

 اند.سروش در اجنام اين مهم بوده كه مشوق جدى

در طب اسالمى و « قانون»اى ارزنده و پرمغز در درك جايگاه مقدمه جامع ايشان كه در پى آمده است و روديه
 چگونگى پيدايش و تأثريگذارى آن بر علم پزشكى در گسرته جهان است.



 انتشارات سروش
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 مقدمه

 جايگاه علم و دانش در تاريخ اسالم و ايران

 «يَ ْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرجات  »

1«اند، به درجاتى برافرازد.اند و كساىن را كه دانش يافتهخدا آهناىي را كه اميان آورده»
 

اندوزى و مكاتب به اندازه اسالم، بر كسب معرفت و آگاهى يا دانشيك از اديان توان گفت كه در هيچبه جرئت مى
نگرى در زندگى تأكيد نشده است. با نگاهى گذرا به منابع تفكر اسالمى، يعىن قرآن كرمي و احاديث حضرت و ژرف

ران و فتوان دريافت كه خداوند و اولياى او، پيوسته، نه فقط مؤمنان، بلكه كارسول )ص( و ائمه اطهار )ع( مى
نها كند؛ تا بدان جا كه خداوند نه تمشركان و حىت پريوان ديگر اديان را بر خردمندى و به كارگريى عقل دعوت مى

داند. كساىن  ورزى مى، يعىن بنيان اميان را حاصل تعّقل و علم«توحيد»از مؤمنان خواهان اميان كوركورانه نيست، بلكه 
اند، قطعا در برابر مقام كسب علم و دانش در اسالم و تأكيد ر تعارض ديدهكه دين و علم را در طول تاريخ بشرى د

كه پس از اين مالحظه فراواىن كه بر آن شده است، روش خاموشى و سكوت در پيش خواهند گرفت؛ زيرا چنان
افت زى يستياى از علمخواهد شد، نه در منابع انديشه و عمل اسالمى و نه در تاريخ ظهور اين دين اهلى نشانه

خنواهد شد. اگر آنچه را در آيات و اخبار درباره فضيلت علم و دانش و معرفت آمده، بدون هيچ تفسري و توضيحى  
هيچ ترديدى، اگر اين اندازه اولياى ىب 2هاى بزرگى را تشكيل خواهد داد.كنار هم قرار دهند، خود كتاب يا كتاب

 د.رسيودند، هرگز متدن اسالمى بدين پايه از عظمت منىاسالم بر فضيلت دانش و دانشمند تأكيد نكرده ب

و « يعلمون»هشتاد مرتبه در قرآن كرمي در مواضع گوناگون تكرار شده و مشتّقات آن مانند « علم»اصل كلمه 
 و« حكمت»و غريه بارها به كار برده شده است. واژگاىن چون « يعلم»
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 .11(. قرآن كرمي، سوره اجملادلة، آيه 1)  1
در قرآن  ش؛ در اين كتاب مباحث مربوط به علم و حكمت  1305(. براى منونه، نك: حممد حممدى رى شهرى، العلم و احلكمة ىف الكتاب و السنة، قم: دار احلديث، 1)  2

 ست.گرفته اكرمي و احاديث حضرت رسول) ص( و ائمه اطهار) ع( به تفصيل با توجه به منابع و مآخذ رواىي و تفسريى گوناگون مورد بررسى و تدقيق قرار  



بارها در قرآن به كار رفته است. بنابراين، خداوند از اينكه مؤمنان « فقه»و « فكر»و « عقل»و مشتقات « برهان»
براساس تقليد و كوركورانه به او اميان آورند، آنان را هنى فرموده و حىت در يكى از آيات قرآن كرمي، علم و اميان را در  

 كنار يكديگر قرار داده است:

مياَن َلَقْد لَِبْثُتْم ِف ِكتاِب اللَِّه ِإىلَو قاَل الَِّذيَن »  (55م، )رو  «يَ ْوِم اْلَبْعثِ  أُوُتوا اْلِعْلَم َو اْْلِ

 ايد[.اند، گويند: مشا بر وفق كتاب خدا تا روز قيامت در گور آرميده]و آنان كه دانش و اميان داده شده

نگرى در فطور خاص، بشر را به ژر ه و بسيارى از آيات بهاندوزى فقط به كلّيات اكتفا نكردقرآن كرمي در زمينه دانش
 خواند:آثار خلقت و طبيعت مى

 (151ان، )آل عمر  «ِإنَّ ِف َخْلِق السَّماواِت َو اْْلَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر ََليات  ِْلُوِل اْْلَْلبابِ »

 [.هاستروز، خردمندان را عربت ها و زمني و آمد و شد شب و]هر آينه در آفرينش آمسان

حىت بعضى از آيات قرآن كرمي در تشويق مسلمانان به فراگريى علوم خاص، مانند جنوم و رياضيات نقش مهّمى 
 اند:داشته

 (50)انعام،  « لَِقْوم  يَ ْعَلُمونَ تِ َو ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النُُّجوَم لَِتْهَتُدوا هِبا ِِف ظُُلماِت اْلرَبِّ َو اْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اَْليا»

هاى خشكى و دريا راه خويش را بيابيد، آيات را براى ]اوست خداىي كه ستارگان را پديد آورد تا به آهنا در تاريكى
 [.اميدانند به تفصيل بيان كردهآنان كه مى

 يا:

اللَُّه ذِلَك ِإالَّ بِاحلَْقِّ  رَُه َمنازَِل لَِتْعَلُموا َعَدَد السِِّننَي َو احلِْساَب ما َخَلقَ ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضياًء َو اْلَقَمَر نُوراً َو َقدَّ »
 (5)يونس،  «يُ َفصُِّل اَْلياِت لَِقْوم  يَ ْعَلُمونَ 

آگاه  ها و حساب]اوست كه خورشيد را فروغ خبشيد و ماه را منّور ساخت و برايش منازىل معنّي كرد تا از مشار سال
 كند[.دانند به تفصيل بيان مىشويد. خدا مهه اينها را جز به حق نيافريد و آيات را براى مردمى كه مى

حىت در آن دسته از آيات قرآن كرمي كه به نقل سرگذشت انبياء و اقوام پيشني اختصاص دارد و خداوند خود تأكيد 
گارى و نآشكارا اجياد و بلكه تشويق به تاريخ توانآموزى است، مىفرمايد كه هدف از نقل مكرر آهنا، عربتمى

 نگرى را ديد:مشاهده آثار تارخيى و روحيه واقع



 (.11)انعام،  «ُقْل ِسريُوا ِف اْْلَْرِض ُُثَّ اْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ »

 13، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

به آثار خلقت براى درك عظمت خويش و استحكام اميان مسلمانان و مؤمنان راست است كه خداوند در قرآن كرمي 
ت را بر اى از آثار خلقنگرى در پارهاى است كه گويا خداوند متعال ژرففرمايد، وىل حنوه خطاب به گونهاشاره مى

 داند:مؤمنان حمتوم و مسّلم مى

ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت وَ » ِإىَل اْْلَْرِض َكْيَف  ِإىَل السَّماِء َكْيَف رُِفَعْت َو ِإىَل اجْلِباِل َكْيَف ُنِصَبْت وَ  أَ َفال يَ ْنظُُروَن ِإىَل اْْلِ
 (10 -11)الغاشية،  «ُسِطَحتْ 

اند و به ه بركشيدهها كه چگوننگرند كه چگونه آفريده شده؟ و به آمسان كه چسان برافراشته و به كوه]آيا به شرت منى
 [.زمني كه چسان گسرتده شده

 ها درباره آن نگاشت.توان كتاباى است كه مىها در قرآن كرمي به اندازهو از اين منونه

مهچنني در احاديث مأثور از اقوال حضرت رسول )ص( و ائمه )ع( نيز موارد بسيارى در جتليل از علم و فضيلت 
 شود:هاىي از آن اشاره مىشود، كه ذيال به منونهعلماء يافت مى

ت: تر اساز انصار به خدمت پيامرب )ص( آمد و گفت: اى رسول خدا! كدام يك از اين دو نزد تو حمبوبمردى . »1
حضور در تشييع جنازه يا حضور در جملس عامل؟ فرمود: اگر براى تشييع جنازه كساىن حاضر باشند تا متوىف را به 

م تشييع جنازه، عيادت هزار بيمار، هزار خاك بسپارند، حضور در جملس يك عامل برتر است از حضور در هزار مراس
شب عبادت، هزار روز روزه، هزار درهم صدقه به فقرا و مساكني، هزار بار حج، هزار بار جنگ در راه خدا با مال و 

توان اطاعت و داىن كه خداوند را فقط با علم مىجان، باز هم اينها كجا و حضور در جملس عامل كجا؟ آيا منى
3«.دنيا و آخرت در علم است و شّر دنيا و آخرت در جهل عبادت كرد؟ خري

 

4. قال رسول الّله )ص(: طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة.1
 

 اندوزى، بر هر زن و مرد مسلمان واجب و فريضه است.پيامرب )ص(: دانش

5. عن الّنىب )ص(: فكرة ساعة خري من عبادة سنة.3
 

                                                           
 .11ق، ص  1355(. حممد بن امحد فّتال نيشابورى، روضة الواعظني، جنف، 1)  3
 .100، ص 1وت، ج (. حممد باقر جملسى، حبار اْلنوار، بري 1)  4
 .315، ص 01(. پيشني، ج 3)  5



 بادت يك ساله نيكوتر است.پيامرب )ص(: ساعىت انديشيدن از ع

6. قال رسول الّله )ص(: العلم رأس اخلري كّله و اجلهل رأس الشّر كّله.0
 

 ست و جهل سرآغاز هر شّرى.پيامرب )ص(: دانش سرآغاز هر نيكوىي

 10، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

7بلجام من نار. . قال رسول الّله )ص(: من كتم علما نافعا، أجلمه هلل يوم القيامة5
 

 پيامرب )ص(: هركس دانش سودمندى را هنان گرداند، خداى روز قيامت لگامى از آتش بر او بزند.

8. عن النىب )ص(: إمنا يدرك اخلري كّله بالعقل و ال دين ملن ال عقل له.5
 

 ن است.ديآيد، آن كس كه عقل ندارد، ىبپيامرب )ص(: مهه خري و نيكوىي جز از راه عقل به دست منى

9. عن النىب )ص(: اّن املالئكة لتضع اجنحتها لطالب العلم.0
 

 گسرتند.اندوزان بال مىپيامرب )ص(: فرشتگان براى دانش

. قال رسول الّله )ص(: ما قسم الّله للعباد شيئا أفضل من العقل فنوم العاقل أفضل من سهر اجلاهل و افطار العاقل 5
10العاقل أفضل من شخوص اجلاهل.أفضل من صوم اجلاهل و إقامة 

 

پيامرب )ص(: خداوند چيزى را برتر از عقل به بندگان خود تقسيم نفرمود، به مهني سبب، خوابيدن خردمند برتر است 
 دارى نادان و ماندن خردمند برتر است از جنبيدن نادان.دارى نادان و افطار خردمند برتر است از روزهاز شب زنده

 أربعة تلزم كل ذى حجى و عقل من أّمىت قيل: يا رسول الّله، ما هّن؟ قال:. عن النىب )ص(: 5

11إستماع العلم و حفظه و نشره و العمل به.
 

 كند، گفتند:پيامرب )ص(: چهار چيز است كه هر صاحب خردى از امت مرا مهراهى مى

                                                           
 .105، ص 00(. پيشني، ج 0)  6
 .05، ص 1(. پيشني، ج 1)  7
 .00ق، ص  1351(. حسن بن على بن شعبه حّراىن، حتف العقول، جنف، 1)  8
 ق. 1310(. نك: حاكم نيشابورى، املستدرك على الصحيحني، حيدرآباد دكن، 3)  9

 .51، ص 1لسى، مهان، ج (. حممد باقر جم0)  10
 .05(. حسن بن على بن شعبه حّراىن، مهان، ص 5)  11



 چه چيزهاىي؟ فرمود: گوش سپاردن به دانش و حفظ و انتشار و عمل به آن.

12رسول الّله )ص(: من نشر علما فله أجر من عمل به. . قال11
 

 كننده به آن خواهد داشت.پيامرب )ص(: هركس دانشى را انتشار دهد، اجرى مساوى با عمل

اندوزى تأكيد كرده و آن را از اصول اساسى اسالم مهچنني ائمه اطهار نيز در مجالت خود، بر علم و دانش
)ع( در فرازى از سخنان خود خطاب به كميل بن زياد اساسا مردمان را به سه دسته اند؛ تا بدان جا كه على برمشرده

 اند:تقسيم كرده

 15، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

الّناس ثالثة: فعامل ربّاىن و متعّلم على سبيل جناة و مهج رعاع أتباع كّل ناعق مييلون مع كل ريح، مل يستضيئوا بنور »
13«.يلجاؤا اىل ركن وثيقالعلم و مل 

 

اى كه در راه رستگارى كوشاست و فرومايگاىن رونده به چپ اند: داناىي كه شناساى خداست، آموزندهمردم سه دسته
و راست كه درهم آميزند و پى هر بانگى را گريند و با هر باد به سوىي خيزند، نه از روشىن دانش فروغى يافتند و نه 

 شتافتند.به سوى پناهگاهى استوار 

 فرمايند:در جاى ديگر مى

14«.أغد عاملا أو متعلما و ال تكن الثالث فتعطب»
 

 افىت.يا دانا باش يا جوينده داناىي و سومى مباش كه به دشوارى و هالكت مى

اند كه تهپره پرداخهاى هنج البالغه، به مسائل و آثار خلقت، مانند مورچه و شباى از خطبهآن حضرت خود در پاره
 نشانه آشكارى است از پريوى از آيات قرآن كرمي مبىن بر دقت در آفرينش.

آن  -آموزى رونق متام داشتكه علم و علم  -در دوره حيات ائمه بزرگوار شيعه، به ويژه پس از حضرت صادق )ع(
رخى از به بفرمودند. ما در زير براى منونه حضرات، ياران خويش را به اندوخنت علم و دانش حتريض و تشويق مى

 كنيم:احاديث ائمه )ع( در اين زمينه اشاره مى

                                                           
 .155، ص 3(. حاكم نيشابورى، مهان، ج 5)  12
 .350، ص 1305(. حممد بن حسني شريف الرضى) گردآورنده(، هنج البالغة، ترمجه سيد جعفر شهيدى، هتران، 1)  13
 .155، ص 1(. حممد باقر جملسى، مهان، ج 1)  14



. اْلمام الصادق )ع(: اذا كان يوم القيامة، مجع الّله عز و جل الناس ىف معيد واحد و وضعت املوازين فتوزن دماء 1
15الشهداء مع مداد العلماء فريجح مداد العلماء على دماء الشهداء.

 

گاه ترازوها، خون شهيدان را با رسد، خداوند مردم را در يك جا گرد آورد، آنامام صادق )ع(: چون روز قيامت فرا
 گاه مرّكب دانشمندان بر خون شهيدان سنگيىن خواهد كرد.مرّكب دانشمندان وزن كند، آن

16. اْلمام الصادق )ع(: اكثر الناس قيمة، أكثرهم علما.1
 

 رتى داشته باشد.ترين مردم كسى است كه دانش بيشامام صادق )ع(: باارزش

 15، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

17. اْلمام الصادق )ع(: العامل على غري بصرية كالّسائر على غري طريق فال تزيده سرعة الّسري ااّل بعدا.3
 

امام صادق )ع(: كسى كه بدون آگاهى و بصريت به كارى دست زند، مانند آن است كه رونده راهى به جز راه 
 باشد، بنابراين هرچه بيشرت پيش رود، بيشرت از مسري منحرف خواهد شد.اصلى 

18. اْلمام الباقر )ع(: العامل كمن معه مشعة تضئ الّناس.0
 

 برند.امام باقر )ع(: عامل چونان كسى است كه با خود مشعى دارد و مردم از پرتو آن هبره مى

19. اْلمام الباقر )ع(: ال يقبل عمل ااّل مبعرفة.5
 

 ام باقر )ع(: هيچ كارى بدون داشنت معرفت و آگاهى پذيرفته نيست.ام

دهد كه نه ، نشان مى20آيدهاى بسيار ديگرى از آهنا در آثار حديثى مسلمانان به دست مىمهه اين موارد كه منونه
اند كه تكرار كردهطور مؤّكد بارها تنها اسالم با دانش تضاّدى ندارد، بلكه به حنوى مالزم آن است و ائمه اسالم به

اى بدون كسب آگاهى و بصريت از مؤمنان پذيرفته نيست. افزون بر اينها، كارنامه درخشان هيچ عبادت و فريضه

                                                           
 .10، ص 1(. پيشني، ج 3)  15
 .15(. ابن بابويه قمى) شيخ صدوق(، اْلماىل، بريوت: االعلمى، ص 0)  16
 .155(. حسن بن على بن شعبه حّراىن، مهان، ص 1)  17
 .0، ص 1(. حممد باقر جملسى، مهان، ج 1)  18
 .115(. حسن بن على بن شعبه حّراىن، مهان، ص 3)  19
؛ اين آثار نيز به احاديث منقول از حضرت «علم» ، ذيل1؛ شيخ عباس قمى، سفينة البحار، ج «علم» ى، ميزان احلكمة، قم، ذيل حرفشهر (. نك: حممد حممدى رى0)  20

 رسول) ص( به طريق اهل سنت در باب علم و دانش پرداخته است:
گاه تفكر در انديشه اسالمى، نك: عباس حممود العقاد، التفكري فريضة اسالمية، ؛ براى جاي1555ق/  1015الدكتور يوسف القرضاوى، الرسول و العلم، بريوت: موسسة الرسالة، 

 .1551قاهره، 



هاىي با اند، انسانپرداختهدهد كه عاملان مسلمان در هر رشته و موضوعى كه به كار علمى مىمتدن اسالمى نشان مى
21اند.دانستهود فرض مىاميان بوده و گاه كار علمى را بر خ

 

در واقع اگر هم در برخى اديان و مكاتب ديگر، نزاعى ميان علم و دين وجود داشته باشد، ربطى به اسالم ندارد و 
دليل بزرگ آن خبش مهّمى از آيات قرآن كرمي و احاديث مأثور است كه مهگى مؤمنان را به دانش و آگاهى روزافزون 

 كند.دعوت مى

 10، ص: 1جرفكندى(، فهرستقانون )ترمجه ش

آموزى در اسالم شرايط خود را داراست؛ بدين معىن كه بايد اين نكته را در نظر گرفت كه دانش و دانشالبته مى
بيند و مهواره بر پيوستگى اين دو تأكيد ورزيده است. در واقع عامل در اسالم، اى منىاسالم ميان علم و اخالق فاصله

كند. اين موضوع خود از امتيازات اسالم است  اخالق جز به گمراهى هدايت منىعامل ىبصاحب مسئوليت است و 
22كه در زمينه تعليم و تربيت مكتىب خاص دارد.

 

مراكز علمى در قلمرو متدن اسالمى از ارج و منزلت واالىي برخوردارند. مرياث عظيم فرهنگى مدون در طى اعصار و 
نگى، در ادوار درخشان متدن اسالمى داراى فضيلت فراواىن بوده و از اركان قرون مبني آن است كه اين هناد فره
ن شوند و هنادهاىي چو ها در ادوار باثبات شكوفا مىآمده است. اصوال كتاخبانهاساسى جامعه اسالمى به مشار مى

ا و صلح و صف مدرسه، دانشگاه، دار العلم، بيت احلكمه و كتاخبانه در يك جامعه باثبات و مشحون از وحدت،
هاىي در قلمرو متدن اسالمى فراهم شده، مدارس و  شوند. هر زمان چنني زمينهپيشرفت و موفقيت، اجياد مى

هاى فرهنگى روزگار خود بدل شده است. در اين هاى عظيمى در آن به وجود آمده، رشد كرده و به كانونكتاخبانه
رس اين بود كه هركسى بتواند دانسته به دين اسالم وارد شود و قلمرو منظور اصلى و هدف از به وجود آمدن اين مدا

 مسلمان واقعى گردد.

رسول اكرم )ص( براى رساندن پيام خدا به گوش مردم و هدايت آنان به صراط مستقيم از مهان روزهاى اول بعثت، 
ض اميان آوردن، طفيل بن عمرو به حماى را براى تبليغ و دعوت به اسالم به اطراف اعزام منود. براى منونه، افراد شايسته

مأمور شد كه به سوى قبيله خود بازگردد و به آنان تعليم دهد. وى در روز حادثه خيرب با هشتاد مسلمان ديگر در 
حال تعليم قرآن كشته شد و مشار بسيارى از مبّلغان، از مجله زيد بن وثنه و حبيب بن عدى، به دست قبائل 

                                                           
جد خواست و به مسشد، برمىهاى منطق دچار مشكل مىگويد: هرگاه در خواندن مطالب كتاب(. ابو على سينا، فيلسوف و پزشك نامى، در زندگينامه خويش مى5)  21
 خواست.خدا حل مشكل خويش را مى گزارد و ازرفت و مناز مىمى

 «.ابن سينا» ،1، ص 0نك: دائرة املعارف بزرگ اسالمى، ج 
باب اول: » ،1ق، ج  1015باره، نك: حممد رضا حكيمى و ديگران، احلياة، هتران: دفرت نشر فرهنگ اسالمى، بندى مناسىب از آيات و روايات در اين(. براى دسته1)  22

ملريد ىف آداب ا ز براى شرايط و آداب تعليم و تعلم در اسالم براى موضوعات كلى، نك: حممد باقر حجىت، آداب تعليم و تعّلم در اسالم، ترمجه و شرح منية؛ ني«املعرفة و اصالتها
 .1355املفيد و املستفيد، هتران: دفرت نشر فرهنگ اسالمى، 



م دامنه دعوت عمومى پيامرب گسرتش يافت و خنستني مسجدى كه در مدينه تأسيس  ككم  23خودشان شهيد شدند.
 گرديد، مركز آموزش، تبليغ، قضاوت، امور سياسى، نظامى و فرهنگى شد.

 منود وهاى تربيىت خود مهچنان از رسول خدا )ص( پريوى مىحضرت على )ع( نيز در روش

 15، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

آموزشى را بيشرت در مهان مساجد قرار داده بود. حضرت در جلسات مشرتك با خلفا، معارف اسالمى را مطرح  نظام
پرداخت و پس از شهادت ايشان اين خط سري به وگوى علمى مىكرد و حىت در زمان جنگ به حبث و گفتمى

هاىي ها و كتاخبانهمدارس، بيت احلكمهوسيله طرفداران اهل بيت )ع( ادامه يافت و در بغداد و اكناف جهان اسالم 
 تأسيس گرديد.

 شد و امام براى هريك از شاگردان، ختصصى تعينيهاى علوم تتبع و حبث مىدر مكتب امام صادق )ع( در متام رشته
دهد و  دستور دادند كه در مسجد بنشيند و فتوا -كه در فقه تبحر داشت  -منوده بود، براى منونه به ابان بن تغلب

كرد و داد و زرارة بن اعني در زمينه فقه، مناظره و حبث مىها پاسخ مىران بن اعني در زمينه علوم قرآن به پرسشمح
امام صادق )ع( به مسائل علمى و  24كرد.هشام بن حكم در مسائل رهربى و امامت و اصول عقائد مناظره مى

هاى يشني، جابر بن حيان يكى از شاگردان امام در رشتههاى خمتلف از علماى پجترىب نيز اهتمام داشت و بنا بر نقل
گذار مكتب جعفرى در مدينه است كه هزاران تن در خمتلف، در علم كيميا مهارت داشت. امام صادق )ع( پايه

پرداختند و در فقه و معارف اسالمى بيش از چهار هزار نفر هاى گوناگون در آن به فراگريى علوم اسالمى مىرشته
شد و شاگردان آن حضرت هم بيشرت كردند. جملس درس امام بيشرت در مسجد برگزار مىجد حتصيل علم مىدر مسا

25دادند.هاى درس را در مسجد تشكيل مىحلقه
 

آمد و حىت اگر از مدارس قدمي و اوليه كشورهاى مشار مىمساجد خنستني مراكز اجتماعات ديىن براى مسلمانان به
 مسجد را مورد توجه قرار دهيم. اسالمى سخن بگوييم بايد

 ها نيز كه پس از مساجد معمول شد، مانند نقشه ساختمان مساجد بود.ساختمان مدرسه

 حىت پس از اجياد و توسعه مدارس، مساجد جنبه تربيىت و آموزشى خود را حفظ كردند.

رى اى ساخت كه حسن بصهمثال در سيستان، شخصى به نام عبد الرمحن بن مسره )در سده اول هجرى( مسجد آدين
االسالم  كه معروف به قبة  -ها در آجنا سرگرم تدريس و تعليم مسائل ديىن بود و در خبارايكى از علماى ديىن مدت
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شد. در نيشابور كه يكى از مراكز مهم سياسى و از چند مسجد براى تعليم علوم شرعى استفاده مى -شده بود
 علمى خراسان بود،

 15، ص: 1جندى(، فهرستقانون )ترمجه شرفك

26مساجد بزرگى مانند: مسجد مطرزى، مسجد قدمي و مسجد عقيل، حمل تعليم و تعلم بود.
 

مساجد معروىف كه يا از مهان آغاز تأسيس و يا چندى بعد كتاخبانه نيز در آهنا تشكيل يافته، در شهرهاى مهم 
 شود:اند كه به برخى از اين مساجد اشاره مىاسالمى فراوان بوده

ق(، مسجد  55ق(، جامع اموى دمشق ) 51ق(، جامع الكبري قريوان ) 11ق(، جامع فسطاط ) 11جامع البصره )
ق(، جامع  101ق(، جامع قرطبه ) 110ق(، جامع الكبري تونس )سده دوم هجرى(، جامع زيتونه ) 01االقصى )

مسجد آمد دياربكر )سده چهارم هجرى(، ق(، مسجد مّيافارقني دياربكر )سده چهارم هجرى(،  151قروّيني فاس )
ق(، جامع االعظم قريوان )سده پنجم  355مسجد عقيل نيشابور )سده چهارم هجرى(، جامع االزهر قاهره )

زرگ هاى كتاخبانه آن سى جلد بهجرى(، جامع اخلصيب اصفهان )سده پنجم هجرى( كه به روايىت فهرست كتاب
جم هجرى(، جامع حلب )سده پنجم هجرى(، مسجد زيدى بغداد )سده بوده است، جامع االعظم مكناس )سده پن

ششم هجرى(، جامع كماليه، جامع عزيزيّه مرو )سده ششم هجرى(، جامع قّمريه بغداد، جامع النجف االشرف 
بغداد )سده هفتم هجرى(، جامع احلكمه مراكش، جامع الكبري اجلزائر )سده هفتم هجرى(، جامع گواشري كرمان، 

هرشاد مشهد، جامع ابو ايوب انصارى، مسجد الفاتح استانبول، مسجد ركنيه يزد و مسجد عتيق اصفهان جامع گو 
 اند.هاى معتربى بودهدر قرون ياد شده داراى كتاخبانه

رام(، اند از: حرم مكى )مسجد احلهاىي وجود داشته كه برخى از آهنا عبارتدر بسيارى از مشاهد مقدسه نيز كتاخبانه
ى مدينه، حرم امام على )ع(، حرم موسى بن جعفر )ع( كاظمني، آستانه على بن موسى الرضا )ع( مشهد، حرم نبو 

ها آستانه حضرت عبد العظيم رى، آستانه شاهچراغ شرياز و آستانه حضرت معصومه در قم. مهچنني در كنار آرامگاه
ه غازان ة املنصوريه قاهره، مزار موالنا در قونيه، مقرب و مزارهاى بزرگان جهان اسالم، مانند: قرب ابو حنيفه در بغداد، قبّ 

هاىي معترب بوده پيل در جام، مقربه شيخ صفى در اردبيل و مانند اينها، كتاخبانهخان در تربيز، آرامگاه شيخ جام ژنده
 است.

ّيه، رباط توان به رباط املأمونمىهاىي در خود جاى داده بودند كه از آن ميان ها نيز كتاخبانهها و زاويهرباطها و خانقاه
 شونيزى، رباط مرزبانّيه، رباط حرمي طاهرى و رباط خاتوىن
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سلجوقى در بغداد، رباط زوزىن در بصره، رباط و خانقاه ماردين، خانقاه ظاهر برقوق، خانقاه ضمرييه و خانقاه 
 اره كرد.هاى ايران اشحّيه، رباط االثار، رباط بكتمارى در قاهره و بسيارى از خانقاهمشيساطّيه در دمشق، رباط صال

نيز ضمن درمان بيماران، مراكز حتقيق و مطالعه  -شدندخوانده مى« مارستان»كه   -هاى جهان اسالمبيمارستان
طاط مصر، اند از: مارستان فسارتاند كه برخى از آهنا عبهاى ختصصى داشتهاند و كتاخبانهرفتهمشار مىپزشكان به

مارستان الكبري منصورى قاهره، مارستان مقتدرى بغداد، مارستان نورى بغداد، مارستان بلنسّيه در اندلس و بيمارستان 
27رى.

 

؛ هاى تأسيس كتاخبانه در جهان اسالم بوده استهاى تعليم و تربيت، يكى ديگر از پايگاهمدارس به عنوان كانون
ارى اى تأسيس نشده باشد. مشتوان يافت كه در آن كتاخبانهاى در حوزه كشورهاى اسالمى را مىرت مدرسهكه كمچنان

، اند از: مدارس نظاميه، جليليه، فخريه، جماهديه، مستنصريه، فاخريهاند، عبارتاز اين مدارس كه شهرت تارخيى داشته
يه؛ حساميه در ماردين؛ صالحيه، عادليه، ظاهريه، جوانيه، مسعوديه و جوزيه در بغداد؛ مراد خانيه و قبهان در عماد

نورية الكربى، عمريه، خياطني، مراديه، مشيساطيه، ياغوشيه، خسرويه، بادرائيه و رواحيه در دمشق؛ سيفيه، حاّلويه و 
ه، نظاميه، يشرفيه در حلب؛ فاضليه، ظاهريه، كامليه، طيربسيه، ملكيه، صاحبيه و سلطانيه در قاهره؛ خاتونيه، ضمري 

عميديه و منصورى در مرو؛ شاهرخيه در هرات؛ نظاميه، صابوىن، سعديه، بيهقيه و عطا ملك جويىن در نيشابور؛ 
مظفريه در تربيز؛ تورانشاهى و قطبيه در كرمان؛ نظاميه در اصفهان و صدها مدرسه ديگر در سراسر شهرهاى مهم و 

 معترب جهان اسالم.

به  اند وها و مدارس تشكيل يافتهورت مستقل، خارج از مساجد، مشاهد، بيمارستانها به صمشارى از كتاخبانه
اند. اين نوع  عناويىن مانند: دار العلم، دار الكتب، دار احلديث، بيت الكتب و خزانة احلكمه شهرت داشته

ا تدريس، اند كه در آهندهمراكز علمى و فرهنگى بو  -اندشدهكه به حالت عمومى و نيمه عمومى اداره مى  -هاكتاخبانه
تعلق به على بن اند از: خزانة احلكمة، مها عبارتگرفته است. برخى از اين كتاخبانهحتقيق، تأليف و ترمجه نيز اجنام مى

 حيىي منجم، خزانة احلكمة، متعلق به فتح بن خاقان. مهراه با هنضت ترمجه، كار تأليف علوم

 31ص:  ،1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

رف هاى معاكه در مدت كوتاهى تأليفات فراوان و مهمى در متامى زمينهاسالمى نيز رونق بسيارى يافت؛ چنان
هاى زمنيهاى به غنيمت گرفته شده از سر اسالمى فراهم گرديد. رشد روزافزون ترمجه و تأليف و انتقال جمموعه كتاب
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زرگ در هاى كوچك و باى اسالمى و سبب پيدايش كتاخبانهفتح شده به جهان اسالم موجب افزايش كتاب در شهره
28جهان اسالم گرديد.

 

 هاتأسيس بيت احلكمه و كتاخبانه

اى با استقرار نظام نوبنياد اسالمى و تكامل دروىن اين اجتماع، تدرجيا هنادهاى آموزشى به وجود آمد كه نقش برجسته
فه و مهمى كه به مهني منظور تأسيس گرديد و بيشرت به فلسدر پرورش و گسرتش علوم و فنون داشت. خنستني مركز 

پرداخت، بيت احلكمه نام داشت كه در بغداد ساخته شد. اين مركز كه به هزينه خزانه دولىت علوم رياضى و طبيعى مى
هاى علمى اى بود كه كتابويژه مرتمجان شايستهشد، حمل اجتماع دانشمندان و پژوهشگران و بهيا بيت املال اداره مى

29و فلسفى يوناىن را به عرىب ترمجه كردند.
 

ق( است.  105متعلق به على بن حيىي منّجم )م « خزانة احلكمه»هاى مشهور مانند بيت احلكمه، از مجله كتاخبانه
 كرد.وى پسر حيىي بن منصور بود كه در بيت احلكمه مأمون كار مى

  وند و براى آهنا مقررى نيز تعيني كرده بودند. بنابراين، از اين ديدگاهتوانستند ساكن شدر خزانة احلكمه دانشمندان مى
كتاخبانه مزبور به بيت احلكمه شبيه بود. خزانة احلكمه ديگرى نيز توسط على بن حيىي براى فتح ابن خاقان گردآورى 

اى احلكمهبراى او خزانة اى از كتب نفيس براى او گرد آورد و وىشد. فتح، على بن حيىي را مأمور كرد كه كتاخبانه
30ترتيب داد و مشارى از كتب شخصى خود را به آجنا منتقل ساخت.

 

ا  كردند. در كنار آهنهاىي نبودند كه دانشمندان در آجنا رفت و آمد مىها و مانند آن، تنها كتاخبانهبيت احلكمه
كه متعلق به حممرة بن نوفل بود و سيوطى در حتقيقات   31هاى خصوصى نيز وجود داشت، مانند: دار القرىكتاخبانه

 ؛ بيت اجلمحى32كندخود به اين حمل اشاره مى
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؛ بيت ابن اىب ليال كه عبد الرمحن بن اىب ليال آن را 33كه متعلق به عبد احلكم بن عمرو ابن عبد الّله بن صفوان بود
؛ و دار 34ها قرار داده بود و در كنار آجنا قاريان قرآن حضور داشتندىت داشت كه در آن مصحفاجياد كرد. وى بي
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عبد الّله اندلسى كه ساختماىن بود كه در اواخر سده دوم هجرى ابو عبد الرمحن عبد الّله بن حممد بن هاىن اندلسى از 
35آمدند، آماده كرده بود.وى نزد او مى هاى دور براى هبره گرفنت از دانشلغويّون، براى كساىن كه از راه

 

هاىي كه در اين عصر پيدا شدند، هاى عمومى عرىب ظاهر شدند. دار العلمدر آغاز سده چهارم هجرى كتاخبانه
هاى عمومى عرىب بودند كه براساس وقف به وجود آمدند. دار العلم فاطميان ادامه بيت احلكمه خنستني كتاخبانه

 -ق احلاكم بامر الّله، خليفه فاطمى مصر، آن را در قاهره بنا هناد 355كه در   -ن هنادشود. در ايحمسوب مى
36اى با بيش از يك ميليون جلد كتاب داشت.شد و كتاخبانهرياضيات و طبيعيات تدريس مى

 

دار العلمى  دار العلم موصل را نيز ابو القاسم جعفر بن حمّمد محدان موصلى شّهام برپا ساخت. اين دار العلم خنستني
در مهني شهر در سده چهارم هجرى، ابو على بن  37هاى علمى گردآورى شده بود.بود كه در آن كتىب از مهه رشته

، 011هزار تا  11شد. دار العلم شابور با  38اى اجياد كرده بود كه به كتاخبانه ابن سوار معروفسوار كاتب، كتاخبانه
آمد. شابور كه چند بار وزارت هباء الدوله از آل بويه مشار مىجلد كتاب در بغداد از مجله مراكز مهم فرهنگى به 11

39داشت.را بر عهده داشت، به عنوان كاتب، فرهنگى نسبتا غىن داشت و دانشمندان را گرامى مى
 

ميليون جلد كتاب داشت. از مهان  1/ 5نيز در اواخر سده پنجم هجرى دار العلمى با  طرابلس )در لبنان كنوىن(
هاى زيادى براى زيست، يعىن از اوايل سده پنجم هجرى، به تأييد ذهىب كتاخبانهاى كه ابو العالء معّرى در آن مىدوره

ل پس از فوت ابو العالء، به سا 10ق، يعىن  003استفاده عموم وقف شده بودند. دار العلم طرابلس در سال 
 ق( ساخته شد. دار العلم 051دست ابو احلسن على بن حممد بن امحد جالل امللك قاضى و حاكم طرابلس )م 
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40اى غىن بود كه اعراب آن را در اختيار داشتند.طرابلس كتاخبانه
 

 355 -015احلاكم، دار العلم جنف به دست حممد بن حسني شريف الرضى )مهچنني دار العلم بيت املقدس توسط 
، دار العلم ابن اىب البقاء توسط ابو الفرج بن ابن البقاء 42ق( 053، دار العلم الفسطاط به دست ابن دقماق )م 41ق(

                                                           
 .55 -5، ص 1300چى، كتاب و كتاخبانه در اسالم، مشهد: بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى، (. كاظم مدير شانه3)  35
 .155 -111، ص 1، ج 1551(. امحد امني، ضحى االسالم، قاهره: النهضة املصريه، 0)  36
 .135(. ابن ندمي، مهان، ص 5)  37
 .01مرودشىت(، مهان، ص  (. على رفيعى) عال5)  38
 .111چى، مهان، ص (. كاظم مدير شانه0)  39
 .01 -0(. على رفيعى) عال مرودشىت(، مهان، ص 1)  40
 ،) حممد كرميى زجناىن(.«دار العلم شريف رضى» ، ذيل0، ج 1305(. دايرة املعارف تشيع، زير نظر امحد صدر حاج سيد جوادى، هتران: 1)  41
 .110 -30، ص 1505ادة، املكتبات ىف االسالم، نشأهتا و تطّورها و مصائرها، بريوت: مؤسسه الرسالة، الطبعة الثانية، (. حممد ماهر مح3)  42



 ه بن على بن نصرو دار العلم ابن املارستانيه توسط عبيد اللّ  43ق( 055بصرى و حممد بن عبيد الّله بن احلسن )م 
 تأسيس شدند. 44ق( 501 -555)

ن اىب آيند. دار الكتب كوى ابمشار مىها بهها، سه كتاخبانه وجود داشت كه مهتاى دار العلمدر پايان عصر دار العلم
ق به مهت ابو احلسن حممد بن هالل بن حمسن بن ابراهيم صاىب، معروف به غرس  051عوف در بغداد كه در سال 

دار الكتب ارسطوى فيلسوف در اسكندريه و دار الكتب ابن شاه مردان نيز توسط ابو منصور بن  45، اجياد شد.النعمه
46شاه مردان وزير در بصره اجياد شد.

 

را  اى شامل ده هزار جلد كتاب نفيس بنا كرد و آنشاپور بن اردشري، وزير هباء الدوله ديلمى در كرخ بغداد كتاخبانه
استفاده از آن براى مهگان آزاد بود. در مهني سال وزراى ديگرى چون حسن بن موسى نوخبىت و  دار العلم ناميد و

هاى نفيسى بودند. مهچنني خاندان خجندى اصفهان كتاخبانه بزرگى رشيد وطواط، وزير خوارزمشاه، داراى كتاخبانه
 داشتند.

ديده است و عماد الدوله ديلمى در شرياز و عضد الدوله ديلمى در شرياز كتاخبانه مفصلى داشته و مقدسى آن را 
ز  هاى ارزمشندى بودند. ابو الفداء، شاهزاده كرد سورى نيهباء الدوله ديلمى و ابو الوفاى مهداىن نيز صاحب كتاخبانه

 هاى سلطاناى با هفتاد هزار جلد كتاب داشت و دويست دانشمند در آجنا مشغول پژوهش بودند. كتاخبانهكتاخبانه

 30، ص: 1جن )ترمجه شرفكندى(، فهرستقانو 

ند ديگرش بيگ، فرز حممود در غزنني و جمد الدوله ديلمى در رى و شاهرخ گوركاىن و فرزندش، بايسنقر در هرات و الغ
در مسرقند و پريحممد بن عمر شيخ بن تيمور گوركاىن در فارس و خليل سلطان در تاشكند و شاه عباس صفوى و شاه 

اخبانه  اند. در ميان وزيران نيز افراد بسيارى اقدام به تأسيس كتهاى ارزمشند بودهى از ديگر كتاخبانهسلطان حسني صفو 
ق(  133ق( در بغداد، حممد بن عبد امللك زيّات )م  151اند از: حيىي برمكى )م اند كه برخى از آهنا عبارتكرده

ق(، حبشى بن  151ست، قاسم بن عبيد الّله بن سليمان )م اى نيز داشته ادر سامرا كه غري از كتاخبانه، دار الرتمجه
ق( كه به گفته  301ق( در بصره كه پانزده هزار جلد كتاب داشته است، عضد الدوله ديلمى )م  350معّز الدوله )م 

د بود، اى از آن در كتاخبانه وى موجو مقدسى هيچ كتاىب تا زمان وى تأليف و تصنيف نشده بود، مگر اينكه نسخه
هزار جلد كتاب داشته  115هزار و به قوىل  111اى هزار و به گفته 110ق( در رى كه  355صاحب بن عّباد )م 

كه فهرست كتاخبانه او ده جمّلد بوده و تا زمان ابو احلسن بيهقى نيز وجود داشته است، ابو الفضل ابن است، چنان
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داشته و ابو على ابن مسكويه، خازن و كتابدار او بوده عميد در مهني دوره بيش از صد بار كتاب در علوم گوناگون 
اى تشكيل داده بود كه بيش از صد هزار جلد كتاب داشته، رشيد الدين فضل است، وزير صالح الدين ايوىب كتاخبانه

47اى داشته كه بيش از شصت هزار جلد كتاب در آن وجود داشته است.ق( كتاخبانه 510الّله )م 
 

 هاتأسيس نظاميه

هاى تعليمات عاىل توسط خواجه نظام امللك، وزير هاىي به عنوان سازمانر نيمه دوم سده پنجم هجرى، دانشگاهد
آلب ارسالن سلجوقى، با تأسيس تعدادى از مدارس به نام نظاميه در بغداد و نيشابور و شهرهاى ديگر به اوج كمال 

كرد. ابو اسحاق شريازى تدريس مى -ترين آهناستكه يكى از معروف  -ق( 055رسيد. در نظاميه بغداد )تأسيس 
ترين مقام تدريس در اين مدرسه به غزاىل رسيد و از آن پس تأسيس مدارس در جهان اسالم گسرتش پس از آن بزرگ

 يافت.

 35، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

ارخيچه است كه به حلاظ اشتهار و غنا، تكتاخبانه مدرسه نظاميه بغداد، خنستني كتاخبانه دانشگاهى اسالمى بوده 
داخت. حىت پر پرافتخارى داشته است. نظام امللك اين كتاخبانه را ساخت و خود به مراقب و نظارت بر كارهاى آن مى

ق به تقرير يك جزوه حديث مهت گماشت. خوشبختانه خبشى از تارخيچه  005در خنستني بازديد از مدرسه در سال 
48ن كتاخبانه تاكنون باقى و حمفوظ مانده است.مربوط به اداره اي

 

مدارس و مراكز علمى كه به امر خواجه در قلمرو سلجوقيان تأسيس شد، به سبب انتساب به نظام امللك به نظاميه 
هاى بزرگ، براى اقامت فقها و مدّرسان، مسجد، كتاخبانه و ... مشهور شدند. نظاميه بغداد فضاى وسيع و ايوان

هاى مذهىب و جمالس پرشور وعظ و مناظره و جمادالت مذهىب اين مدارس به خاطر توجه ويژه به برنامهداشته است. 
خاطر تعصب شديد مذهىب و اعتقاد مورد توجه علما و فقها در سراسر دنياى اسالم واقع شد. خواجه نظام امللك به
د مذهىب داد را به مركز تبادل آرا و عقائخاصى كه به خلفاى سىن مذهب عباسى داشت، تصميم گرفت دار اخلالفه بغ

غاتى شرق اسالمى هاى مذهىب و تبليترين پايگاهرو كوشيد تا نظاميه بغداد را به صورت يكى از بزرگتبديل كند؛ ازاين
درآورد تا بدين وسيله با تبليغات شديد و مؤثر امساعيليه از سوى جامع االزهر قاهره، مركز خلفاى فاطمى، به مبارزه 

ه  هاى بزرگ اسالمى شد تا بدان پايبرخيزد و تا حدودى در اين راه كامياب شد، زيرا نظاميه بغداد يكى از دار العلم
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كه ديگر مدارس علمى كه به وسيله خواجه در ديگر شهرهاى خراسان و عراق تأسيس گشت، نتوانست از نظر 
49شهرت و اعتبار علمى به پاى آن برسد.

 

تدريج د، اما بهشهاى حتصيلى به فقه شافعى و حديث و قرائت قرآن منحصر مىبغداد رشتهدر آغاز تأسيس نظاميه 
فقه و اصول، حديث، تفسري و علوم قرآىن، كالم، رياضى، طب و علوم ادىب نيز در آن تدريس گرديد. درباره مشار 

 تاب وصاياى خواجه نظام امللكمدّرسان نظاميه بغداد از آغاز تأسيس تا واپسني ايام حيات آن مدرسه، نويسنده ك
نويسد كه ابو حنيفه كه تاريخ مدّرسان نظاميه را نوشته از آغاز آن مدرسه تا پايان نوبت مستعصم، هشتاد و پنج مى

 055ق(، ابو عبد الّله طربى )م  005توان از ابو اسحاق شريازى )م تن را ذكر منود. از مدّرسان نظاميه بغداد مى
 ق(، ابو حممد 515 )م ق(، ابو حامد غزاىل

 35، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

50ق( نام برد. 551ق( و ابن فضالن )م  555خوارزمى )م 
 

توجه خاص نظام امللك و پادشاهان بزرگ سلجوقى به نيشابور سبب شد كه اين شهر شكوفا گردد. نوابغ نامورى 
صباح، امام احلرمني جويىن، امام حممد غزاىل و برادرش امام مانند: امام موفق نيشابورى، حكيم عمر خيام، حسن 

ر تأسيس اى در نيشابو امحد، امام حممد حيىي نيشابورى و شيخ عطار در دامان نيشابور پرورش يافتند. مدرسه نظاميه
كيفى   رشد و جايگاه آن از نظر تعداد مدّرسان و فقهاى مشهورى كه به تعليم در اين مدرسه مشغول بودند و از نظ

51پس از نظاميه بغداد قرار گرفت.
 

خواجه مهچنني مدرسه نظاميه اصفهان را تأسيس كرد. اين نظاميه با توجه به موقعيت ممتاز اين شهر در دوره سلجوقى 
 -كه بيشرت از آل خجند بودند  -و عالقه فراوان خواجه به دانشمندان و فقها، از استادان و دانشمندان مشهورى

وجود اين مدرسه، اصفهان را به عنوان يكى از مراكز مهم علمى و مذهىب مطرح منود. از مدّرسان اين  برخوردار بود.
ق( و  531ق(، ابو سعيد امحد بن ثابت خجندى )م  053توان به ابو بكر حممد بن ثابت خجندى )م نظاميه مى

5253ق( اشاره كرد. 555فخر الدين ابو املعاىل وركاىن )م 
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 63؛ ص 1جشرفكندى( ؛ فهرستقانون )ترجمه 

اميه بلخ نيز اساتيد نامدارى چون آدم ابن اسد السهروردى و شاگردان بنامى چون رشيد وطواط داشت. نظاميه بصره 
املستعصم  در اواخر خالفت -تر بوده استتر و بزرگكه از نظاميه بغداد وسيع  -نيز به روايت مؤلف جتارب السلف

ق صالح  555در  54 ساختماىن آن در مشال بصره، مدرسه ديگرى به مهني نام ساختند.باهلل ويران شد و از مصاحل
اى در بيت املقدس ساخت و در مشال افريقا امراى سلسله موحدون در مهني زمان مدارسى بنا الدين ايوىب مدرسه

المى، سنت هاى خالفت اسق مدرسه بزرگى در غرناطه ساخته شد. در خبش شرقى سرزمني 051هنادند و در 
خصوص و مدارس آسياى مركزى به 55سازى ادامه يافت كه از آن مجله مدرسه مستنصريه بغداد در كنار دجلهمدرسه

 كه از  -توان نام برد. مهچنني مدارس مشهورىمدرسه مسرقند بناى تيمور گوركاىن و اخالف وى را مى

 30، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

توسط شاهان صفوى در اصفهان و مشهد و شرياز بنا شد، مانند: مدرسه  -ى شيعى هستندهاى آموزشسازمان
56كرد.چهارباغ اصفهان، مدرسه خان شرياز كه حكيم برجسته ايراىن، مال صدرا در آن تدريس مى

 

 هاى تعليمات عاىل پيوسته شكوفا بوده است.از اوايل قرون وسطى تاكنون، سازمان

و جامع  رودترين دانشگاه جهان به مشار مىراكش با يازده قرن قدمت، به گمان قوى كهنمدرسه قرويني فاس در م
كه در آغاز دانشگاهى شيعى بود، خنستني هزاره خود را جشن گرفته است. مهچنني مركز علمى شيعه   57االزهر قاهره

ى و حوزه علميه اين شهر يكدر سده پنجم هجرى در جنف تأسيس شد كه تا زمان حاضر نيز فعاليت آن ادامه دارد 
 آيد.مشار مىترين مراكز دانشگاهى ديىن در جهان اسالم بهاز بزرگ

 بندى علوم در متدن اسالمىطبقه

ى توان از دو جنبه مورد بررسبندى علوم است. اين موضوع را مىيكى از مسائل مهم در متدن اسالمى، موضوع طبقه
اند و در كردهامع آموزشى خويش، علوم را برحسب امهيت، چگونه تقسيم مىقرار داد: خنست اينكه، مسلمانان در جم

هاى خود را از چه واقع سبب مقدم داشنت يك علم بر علم ديگر در آموزش، چه بوده و يك طالب علم، آموزش
 دهد.مى نكرده است؟ اين مسئله به تنهاىي ميزان امهيت برخى علوم و ترجيح يكى را بر ديگرى نشادروسى آغاز مى
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ه و هاىي كه فقط علوم گوناگون را فهرست كرديا كتاب« چند دانشى»دوم، وجه فلسفى قضيه است؛ يعىن در آثار 
اند، مانند احصاء العلوم از ابو نصر فاراىب و مفاتيح العلوم از ابو عبد الّله حممد معرىف كوتاهى از آهنا به دست داده

اى ارائه فهرسىت از علوم رائج آن عهد و تقدمي و تأخري هريك از چه نظريهخوارزمى، رويكرد اين مؤلفان از حيث 
ه مشار آورد. نويسى بهاى مسلمانان در دايرة املعارفتوان اين آثار را خنستني جتربهكرده است؟ در واقع مىپريوى مى

اسى متدن اسالمى نقش اس بندى علوم بسيار مهم است و در بررسى فراز و فرودهرحال، هر دو وجه موضوع طبقهبه
 پردازمي ودارد؛ البته در اينجا به رئوس مطالب مى

 35، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

باره هاى گوناگون در اين باب فقط به معرىف دو اثر مذكور در فوق خواهيم پرداخت و تفصيل را درايناز بني كتاب
58وجو كرد.بايد در برخى آثار اختصاصى جستمى

 

شود. هاى اسالمى مربوط مىبندى علوم به روش تدريس و آموزش در سرزمنيكه گفته شد، يك وجه از طبقهچنان
ترديد اين موضوع در درجه خنست به جايگاه هر علمى در اوضاع و شرايط فرهنگى جامعه بستگى داشته است و ىب

 وجو كرد.ر باورهاى جامعه مسلمني جستبايد دهاى آموزشى، مىسبب ترجيح علمى را بر علم ديگر در روش

رمي كه به حبث در معاىن قرآن ك« علم تفسري»شرافت و امتياز هر علمى به موضوع آن علم بستگى دارد؛ مثال 
تواند برترين دليل براى امتياز خاص اين علم در برابر ديگر علوم باشد. و اين خود مى« كالم اهلى»پردازد، يعىن مى

م تواند بر ديگر علو كه موضوع آن حبث در ذات احديت و ديگر موضوعات اعتقادى است مى  -مهچنني علم كالم
 برترى داشته باشد.

اى از عواملى را كه در ترجيح و مقدم داشنت يك علم بر علم حاجى خليفه، مؤلف كتاب كشف الظنون، جمموعه
 گونه برمشرده است:ديگر دخالت دارند، بدين

ه در فقه شود؛ مانند آنكها ترجيح داده مىه، دانشى كه به سبب امهيت آن، بر ديگر دانشدسته خنست: در اين گرو 
مقدم است. در واجب عيىن داشنت اعتقاد يا اجنام تكليف بر هر شخصى الزم « واجب كفاىي»بر « واجب عيىن»

ر بر عهده بگريند، آن كاشود. بر عكس، در واجب كفاىي، اگر ديگران اجنام كارى را است و از عهده او ساقط منى
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ده كه عاز عهده ديگران ساقط است. مثال الزم نيست مهه مردم دانش پزشكى يا علم رياضيات بياموزند و مهان
59گونه علوم بپردازند، كاىف است.خاصى از مردم به اين

 

ت و الفاظ رباره لغااى است براى رسيدن به علم ديگر؛ مثال مباحثى كه ددسته دوم: در اين گروه، يك علم، واسطه
راى كه فراگريى صرف و حنو بيابد؛ چنانترى ربط مىشود، سراجنام به كار حبث و حتقيق در مسائل مهممطرح مى

 درك آيات و احاديث امهيت

 35، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

60درجه اول دارد. مهچنني است نسبت علم منطق به فلسفه.
 

از يك   شود؛ گاهى با نسبت جزئىها مقدم داشته مىه نيز، خبشى از يك علم بر ديگر خبشدسته سوم: در اين گرو 
61شود.تر، مانند آنكه در ادبيات عرب، خنست صرف و سپس حنو خوانده مىكل بزرگ

 

د ، مانن62خبشنددسته چهارم: گاه تنها، علمى را براى مترين در فهم مسائل و موضوعات برتر بر ساير علوم ترجيح مى
 هاى فلسفى بود.علم رياضى و حساب كه در عهد قدمي تنها متريىن براى آغاز آموزش

اى اسالمى پى ههاى مدرسى در سرزمنيتوان تا حدودى به شيوه آغاز آموزشبندى مىبنابراين، با توجه به اين طبقه
گرفت؛ مىآموخنت علوم ديگر فرا در ادوار پيشني، برخى علوم را صرفا براى -به معناى مطلق كلمه -برد: يك دانشجو

مثال صرف و حنو را براى درك معارف اسالمى از قرآن كرمي تا سنت نبوى و فقه و اصول و غريه يا منطق براى آغاز 
 آموزش در حكمت نظرى بوده است.

توان  د و مىيمودنپبندى علوم و ترجيح يكى بر ديگرى، راهى ديگر مىالبته در نگارش آثار علمى، مسلمانان در طبقه
از « هدف»گفت كه اين موضوع به ديدگاه فلسفى هر مؤلف بستگى متام داشته است. البته در اين موارد نيز 

، چه هرحال، هدف از فراگريى هر علمىتوانسته مورد نظر نباشد. بهفراگريى هر علمى و تصنيف در آن باره، منى
اخت، بريون اى كه در ذيل به آهنا خواهيم پردگانهطبقات پنجآموزشى و چه ديىن و فلسفى، به ظن قريب به يقني از 

 نبوده است:

 بندى خنست:طبقه
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گى شوند، بدون آنكه كيفيت و چگونبندى مشهور است و براساس آن، علوم به نظرى و عملى تقسيم مىاين طبقه
م هناد، تنها اصل شناخت و نيز نا« حكمت نظرى»توان بر آن اجنام علوم عملى مطرح باشد. در علوم نظرى كه مى

سه  توان اين خبش از حبث را بهاست. مى« ماّده»معرفت مطرح است و موضوع حبث، موجود و وضعيت تعلق آن به 
 قسمت تقسيم كرد:

 شود )علم أعلى(؛است كه در آن از امور جمرد از ماّده حبث مى« علم اهلى»خنست 

 01، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

علم حساب و رياضى است كه حبث در آن، مربوط به امور جمرد از ماّده است و فقط ذهىن )علم أوسط(؛  سپس
 ىن(.پردازد )علم أداست كه به امور متعلق به ماّده، چه در صورت ذهن و چه خارج از آن، مى« علم طبيعى»گاه آن

حكمت »شود، بستگى دارد كه به آن خته مىتقسيمات در علوم عملى نيز به سودمندى و فايده عملى كه بدان پردا
است، فردى يا اجتماعى و مقصود از آن، رسيدن به « سلوك»در اينجا مهان « عمل» 63شود.گفته مى« عملى

 سعادت دنيوى يا اخروى است.

. علم تدبري منزل، مربوط به 1. علم اخالق، مربوط به زندگى شخصى؛ 1اند: علوم عملى نيز خود بر سه دسته
. علم سياست، مربوط به مصاحل جامعه يا گروهى از مردم كه از برخى جهات با يكديگر اشرتاك و پيوند 3واده؛ خان

 كنند.هرحال در يك جامعه زندگى مىدارند و به

سلمان نيز ويژه فلسفه ارسطو و در آثار عقلى حكماى مبندى، آشكارا حتت تأثري فلسفه يونان است، بهگونه طبقهاين
 آن را پى گرفت. توانمى

 بندى دوم:طبقه

بندى، علوم برحسب ارتباط مستقيمشان به هدف اصلى مورد توجه هستند؛ بدين معىن كه در برخى گونه طبقهدر اين
شود؛ موارد، مقصود از آغاز، رسيدن به هدىف معني است، وىل براى رسيدن به آن، از علم يا علوم ديگر استفاده مى

علوم شرعى، شناخت و معرفت اصل هستند و ديگر علوم مانند صرف و حنو و غريه براى  مثال در حكمت نظرى يا
براى  نباشد، بلكه« وسيله»آيند. در واقع، ممكن است يك علم ىف نفسه فهم مطالب به يارى يك طالب علم مى

يا فلسفى آموزش  قهىبه كار گرفته شود، مانند ادبيات كه براى فهم متون ف« وسيله»رسيدن به علمى ديگر، مهچون 
64گرداند.آن الزم و واجب است، يا علم منطق كه طالب علم را متوجه امهيت نظم ذهىن و گفتارى مى
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 بندى سوم:طبقه

 شوند. مقصود از علوم اسالمى،ها به علوم اسالمى و غري اسالمى يا بيگانه تقسيم مىبندى، دانشدر اين طبقه
 از تفكر مسلمانان است و ديگران طور خالص برخاستهعلومى است كه به

 01، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

را در آن دخالىت نبوده است، مانند علم تفسري. علوم بيگانه يا غري اسالمى نيز آن دسته از علوم است كه اصل تفكر 
اند، ن آن نقش فعال داشتهاز منطقه ديگرى به جامعه مسلمانان وارد شده و ايشان بعدها در ساخته و پرداخته كرد

له حبث توان در كتاب مفاتيح العلوم خوارزمى پى گرفت كه در دنبابندى را مىگونه طبقهمانند علم منطق و فلسفه. اين
 بدان خواهيم پرداخت.

 بندى چهارم:طبقه

ست كه ن چيزى اشوند: علوم شرعى، شامل هر آها به علوم شرعى و غري شرعى تقسيم مىبندى، دانشدر اين طبقه
از پيامرب اكرم )ص( و در ميان شيعه از ائمه اطهار )ع( به ما رسيده است و خود به چهار قسمت ديگر تقسيم 

شود: اصول و فروع و مقدمات و متممات. اصول، كتاب خداست و سنت رسول او و گفتار و كردار اصحاب مى
يامربند، هاى قرآن كرمي و پهاى دريافت آموزه)ص( سرچشمه پيامرب )ص( كه در شيعه ائمه اطهار )ع( افزون بر پيامرب

پس از آن، امجاع امت؛ مقصود از فروع، علم فقه است. در مقدمات نيز به علومى كه براى فهم اصول مفيد و الزم 
ه باى از علوم مربوط اى از علوم ادىب. در متممات، پارهباشند، پرداخته خواهد شد؛ مانند صرف و حنو و جمموعه

هاى قرائت و خمارج احلروف و از اين قبيل يا در علم تفسري، علم به ناسخ و مهان مقدمات مطرح هستند، مانند شيوه
 منسوخ و در فقه اصول فقه يا اطالع از اخبار و احاديث و منازل رجال.

تباط است، مانند وم در ار گونه علبندى، علوم عقلى حمض هستند يا آنچه با اينگونه طبقهعلوم غري شرعى نيز در اين
 رياضيات.

 بندى پنجم:طبقه

شوند؛ مقصود از علوم عقلى، مهان حكمت و فلسفه است و در بندى، علوم به عقلى و نقلى تقسيم مىدر اين طبقه
65شود.علوم نقلى نيز به امور شرعى و فقهى و ديگر علوم مرتبط با آن پرداخته مى
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اند و گاه ممكن گانه را در نظر داشتهبندى پنجآثار خويش، يكى از چند طبقه توان گفت كه مسلمانان در تصنيفمى
 بندى فوق را با يكديگر آميخته باشند.است يكى دو مورد از طبقه

 01، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

دى  بنار خود را طبقهاند، علوم روزگكه در عصر خويش كوشيده  -ما در اينجا آثار دو تن از دانشمندان اسالمى را
66وجو كرد.بايد جستهاى اختصاصى مىباره در كتابدهيم و تفصيل را دراينمورد توجه قرار مى -كنند

 

 فاراىب و كتاب احصاء العلوم

 بندى علوم توجه ويژه كرده است؛ به مهنيق( خنستني دانشمند اسالمى است كه به طبقه 335گويا ابو نصر فاراىب )م 
كه بعدها   توان بر آثارىحصاء العلوم او، مورد توجه دانشمندان غرىب و شرقى بوده است و تأثري او را مىسبب كتاب ا

 در مهني زمينه پديد آمد، پى گرفت.

يش از هر موضوع بندى را بگونه طبقهتوان اينبندى كرده و مىهاى فلسفى خود طبقهفاراىب، علوم را برطبق ديدگاه
  ترين اهداف او در نگارش چننيانست. فاراىب خود تصريح كرده است كه يكى از مهمحمض د« فلسفى»ديگرى، 

  67كتاىب، ارائه فهرسىت از علوم عصر خويش است و شناخت امجاىل از موضوعات اصلى و فرعى هريك از آهنا. برخى
اما  68ست داده است.هريك به د بندى نكرده، بلكه فقط آهنا را برمشرده و تعريفى كوتاه ازاند كه او علوم را طبقهگفته
ى كند، گو اينكه بنداند، او در واقع در نظر داشته تا علوم عصر خويش را طبقهكه ديگر حمققان به درسىت گفتهچنان

اى منطقى و منظم مطرح گونهيك موضوعات را بهاينكه فاراىب يك 69به هدف اصلى خود تصريح نكرده است.
لم هاى هر عظر مذكور است. وى پس از ذكر علوم كلى، به نقل جزئيات و شاخهكند، خود مؤيدى بر درسىت نمى
گاه ما خمتصرى از هرآنچه را كه هريك از علوم شامل آن است، معرىف خواهيم كرد، آن»گويد: پردازد و خود مىمى

70«.اجزاء هريك را كه جزئى دارند، برخواهيم مشرد
 

گاه پنج است و هر فصلى در علم و معرفت جايگاهى اساسى دارد، آنفاراىب معرفت را به پنج فصل تقسيم كرده 
را از كند، زيمشرد. او خنست از علوم مربوط به زبان حبث خود را آغاز مىفصل مذكور را به صورت منطقى برمى

 ديدگاه او، علوم وابسته به زبان مدخل ورود

 03، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست
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تواند سخن خود را درست و منطقى و قابل فهم، درباره هر علمى به زبان يا قلم است و كسى مىبه هر علم ديگر 
جارى كند، كه خنست قواعد دستورى و لغوى زبان مبدأ خود را به خوىب فراگرفته و بتواند مقصود خويش را به حنو 

دارد، زيرا علم را بر ديگر علوم مقدم مى پردازد و اينگاه در فصل دوم به علم منطق مىواىف به مقصود بيان كند. آن
علم منطق مشتمل است بر قوانني سخن و كالم و براى پژوهش در هر علمى بدان نياز هست. در واقع، منطق راهرب 

اه گخرد است به سوى راه درست و استوار. فاراىب، مهچون ارسطو، علم منطق را از فلسفه جدا كرده است. آن
علوم عقلى قرار داده است، زيرا رياضيات از مجله علوم برهاىن است و بر ديگر علوم فلسفه نيز رياضيات را در مقدمه 

به سبب استحكامى كه در قوت استدالل دارد، مقدم است. فاراىب، علم طبيعى و اهلى را در فصل چهارم يكجا 
ت با اين تفاوت كه در يكى موجوداپردازند؛ مطرح كرده است، زيرا از ديدگاه او، هر دو علم به موجودات طبيعى مى

مورد توجه قرار « واجب الوجود»شوند و در ديگرى در باب خود متصل مى« واجب الوجود»به وجود مطلق يا 
 يا مهان اخالق اختصاص يافته است. اين ترتيب از« حكمت عملى»گريد. فصل پنجم از كتاب احصاء العلوم به مى

71اب ديگرش التنبيه على سبيل السعادة مهاهنگى دارد.بندى، با نظريه فاراىب در كتطبقه
 

 خوارزمى و كتاب مفاتيح العلوم

ق( كه كتاب مفاتيح العلوم خود را براى ابو احلسن عتىب،  350ابو عبد الّله حممد بن امحد بن يوسف خوارزمى )م 
ه  بندى علوم باى ارائه طبقه، با تأليف اين كتاب، كوشش جديدى بر 72وزير دانشمند نوح بن منصور ساماىن نگاشت

رسد كه خوارزمى در تأليف اين كتاب ديدگاهى فلسفى داشته، وىل بيشرت كوشيده است، فهرسىت كار برد. به نظر مى
 ه دهد.ارائ« دايرة املعارىف»از مهه علوم عصر خويش و جزئيات آن، حىت اصطالحات علمى آن روزگار به صورتى 

بندى كند، بلكه هدف اساسى او، ارائه فهرسىت از قصد ندارد مهه علوم را طبقهگويد كه او در مقدمه كتاب مى
به مهني سبب، خوارزمى  73اصطالحات خاص هر علم است تا كاتبان ديوان از هر علمى اطالع امجاىل حاصل كنند.

 هاىتوضيح چنداىن در باب ديدگاه

 00، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

 بندى او از علوم، حائز امهيت است.دهد، با اين مهه طبقهه منىفلسفى خويش ارائ

يا خبش تقسيم كرده است: خنست علوم شرعى و آنچه از علوم اسالمى بدان وابسته « مقاله»خوارزمى علوم را به دو 
مى  بنابراين، وى خبش خنست از كتاب خود را به علوم اسال 74«.عجمى»هاى بيگانه يا است و خبش دوم در دانش
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اند، اختصاص داده است و خبش دوم را به علومى كه كه در فرهنگ و متدن اسالمى به وجود آمده و پرورش يافته
سپس  اند،مهد آهنا در ايران يا يونان يا هند بوده است، مانند فلسفه و منطق، اما مسلمانان نيز در آن نقش داشته

 رياضيات و كيميا يا شيمى.علومى كه به حنوى معقول هستند، مانند علم الفلك و 

و بندى خوارزمى مهچون فاراىب از نظمى منطقى و فلسفى پريوى كند، وىل اتوان انتظار داشت، طبقهبايد گفت كه منى
به امتياز هر علم بر علم ديگر با توجه به موضوع و هدف اساسى آن توجه داشته است. از نظر او، برخى علوم 

طبيعى است كه اوىل برتر از دومى است. به مهني سبب، وى موضوعات را در هر اند و برخى ديگر وسيله و هدف
خبشد: مثال در مقاله اول، علوم شرعى را از علوم مربوط به ادبيات عرب و تاريخ جدا كرده گونه ترتيب مىخبشى بدين

رب ستند و ادبيات عو علوم شرعى را بر ديگر علوم مقدم داشته است؛ زيرا در نظر او، علوم شرعى هدف اصلى ه
د گاه از آجنا كه مردم در زندگى خود نيازمناست. آن« وسيله»آيد، و بنابراين تنها براى وصول به هدف به كار مى

گويد كار دين و دنيا بدان وابسته است. مهچنني با آنكه بسيارى قانون هستند، فقه را بر علم كالم مقدم كرده و مى
حبث درباره پروردگار و امساء و صفات حضرت حق و ديگر اعتقادات بر ساير علوم مصنفان، علم كالم را به سبب 

 اند، او علم فقه را بر اين علم ترجيح و برترى داده است.ترجيح داده

پردازد، زيرا ادبيات براى اطالع از آيات اهلى و احاديث حضرت رسول پس از مهه اينها، او به ذكر ادبيات عرب مى
بر صرف مقدم كرده  -كه پدر زبان عرىب است  -را« حنو»است؛ البته در باب ادبيات نيز،  )ص( الزم و واجب

 اختصاص داده است.« تاريخ»را به « مقاله اول»گاه باب ششم از است. آن

كتاب، علوم بيگانه را به نه باب تقسيم كرده است: باب اول، فلسفه؛ باب دوم، منطق؛ باب « مقاله دوم»وى در 
شناسى؛ باب هفتم، ؛ باب چهارم، علم احلساب؛ باب پنجم، هندسه؛ باب ششم، جنوم و ستارهسوم، پزشكى

 موسيقى؛ باب هشتم، حيل يا فيزيك؛ باب هنم،

 05، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

75كيميا يا شيمى.
 

به  آن عهد و با توجهاى است از اوضاع و شرايط فرهنگى كتاب خوارزمى، شايد بيش از هر موضوع ديگرى، آينه
علوم »توان تا حدود بسيارى از فضاى فرهنگى روزگار وى آگاه شد. مثال آجنا كه وى مقاله اول كتاب را به آن، مى

اى است از امهيت اين موضوع در جامعه مسلمانان و احتماال كثرت تأليفات در اين اختصاص داده، نشانه« شرعى
تواند در سري بررسى فرهنگ و متدن اسالمى نيز مفيد و مؤثر باشد، ى كه مىباب. نكته مهم ديگر در كتاب خوارزم

بندى علوم فارغ از نظام انديشه ارسطوىي است. چنني رويكردى از خبش بزرگى از كتاب خوارزمى به رويكرد او به طبقه
ى كند: بندضه و طبقهخورد. در واقع او كوشيده تا علوم عصر خويش را از ديدگاه يك دانشمند مسلمان عر چشم مى
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منشأ و  هرحالخنست آنكه وى اساسا علوم را به اسالمى و غري اسالمى تقسيم كرده و ميان آن دسته از علوم كه به
 سرچشمه اسالمى ندارند، با علومى كه خاص اسالم است، تفاوت قائل شده است.

ضوعاتى  بسيارى فارغ بوده است. او به بسيارى از مو بنابراين خوارزمى از تأثري ارسطو و پريوان او، مانند فاراىب تا حد 
كه ارسطو و پريوان او، از مسلمان و غري مسلمان از آن غفلت كرده بودند، اشاره كرده و براى آهنا جايگاهى ويژه 
قائل شده است، مانند علم تاريخ و پزشكى و شيمى؛ البته افزون بر علوم اهلى حمض. اختالف اساسى ديگرى نيز 

بندى علوم ابو عبد الّله خوارزمى هست و آن اينكه ارسطو، شعر را جزو علوم ظام فكر ارسطوىي در طبقهميان ن
فلسفى بر مشرده و خوارزمى آن را در حبث از علوم وابسته به ادبيات جاى داده است. البته نبايد از ياد برد كه 

76ست.خوارزمى در تقسيمات علم منطق كامال به روش ارسطوىي عمل كرده ا
 

 پزشكى، تأسيس بيمارستان(طب )پزشكى، داروشناسى، دام

علم طب مانند علم جنوم از خنستني فنوىن است كه در بني مسلمانان رواج يافت و مورد توجه خاص مسلمانان و 
 شد.خلفا و امراى آهنا واقع شد. امهيت اين علم به حدى بود كه علم ابدان در رديف علم اديان مشرده مى

 پزشكان دربار خنستني خلفاى اموى فقط جزئيات ناچيزى در دست است.درباره 

 قصيده عرىب منسوب به تياذق، طبيب راجع به حفظ الصحة به دست ما رسيده كه ترمجه

 05، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

بوده كه با  بر هشت بيتمنظومى به فارسى از آن به ابن سينا نسبت داده شده است. اين قطعه عرىب ظاهرا مشتمل 
 شود:اين بيت آغاز مى

 على مطعم من قبل فعل اهلواظم  توق اذا استطعت ادخال مطعم

 هر طعامى كان خورى باشد تو را عني زيان  تا طعامى نگذرد از معده بر باالى آن

   

 

77دهد.مى ادويه را به او نسبتابن اىب اصيبعه، يك كناش بزرگ و دو كتاب كبري در هتيه ادويه و تفسري اسامى 
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 -كه از اطباى ساكن بصره و ايراىن و يهودى مذهب بوده است  -«ماسرجيس»يا « ماسرجويه»تصنيف ديگرى از 
رياىن به از س -كه از يوناىن به سرياىن ترمجه شده بود  -در دست است. ماسرجويه كتب هرون يا اهرن اسكندراىن را

كتاب طىب مشتمل بر سى قسمت، مانند   -ظاهرا معاصر رسول اكرم )ص( بودكه   -عرىب ترمجه كرده است. هرون
 Randeotate Medicinaeدايرة املعارف طىب به زبان يوناىن يا سرياىن تأليف كرده بود كه آن را به التني

ىن وازيسته و در زمان دولت مر اند. ماسرجويه در عهد امويان مىگفتند. برخى مآخذ، هرون را كشيش ناميدهمى
ق و اگر اين تاريخ درست باشد، ترمجه او اقدام تراجم علم طب يوناىن به  50 -55درگذشته است، يعىن در حدود 

78عرىب است.
 

شود. از سال هاى يوناىن و هندى آغاز مىدر واقع علم طب به معىن معروف آن در دوره اسالمى با ترمجه كتاب
م رمسا مركز اين فرقه را بست و سپس رؤساى  055راند و در  ها را از قلمروى خودم دولت روز نسطورى 050

ان و ويژه قلمروى اير روحاىن نسطورى آن مركز را در نصيبني قرار دادند. پس از آن نسطوريان به سوى مشرق و به
 م از نصيبني به رهاء منتقل شده بود. 353قبال در « مدرسه ايران»پايتخت آن دولت انتقال يافتند. در واقع 

ها پس از م به پايتخت ايران، يعىن سلوكيه و تيسفون انتقال يافت. نسطورى 055مركز روحاىن نسطوريان بعدها در 
ريوان يعقوب ويژه يعقوبيان، پها و بهشان در رهاء و مورد تعقيب قرار گرفنت از جانب مونوفيزيتبسته شدن مدرسه

 شاپوربردعانا، مركز علم خود را در گندى

 00، ص: 1جمجه شرفكندى(، فهرستقانون )تر 

و  -كه حامل آن نسطوريان روم بودند  -برقرار منودند و در آجنا يك مدرسه طىب داير شد كه در آن علم طب يوناىن
 آميخته شد. -كه از سواحل سند به آجنا راه يافت  -طب هندى

 تون پزشكى يوناىن و احتماالشاپور يك بيمارستان و يك دانشكده پزشكى مهم داشت كه طرفدار ترمجه مگندى
د درمانگاه  اند. شايسنسكريت به فارسى ميانه و سرياىن بود، اما اين نظر را برخى مورخان اخري مورد پرسش قرار داده

بستند و نيز جاىي براى مطالعه كتب رومى را به كار مى -كوچكى در آجنا وجود داشته كه در آن پزشكى يوناىن
در شهرهاىي ديگر چون شوش وجود داشت. البته احنصار پزشكى اوليه در بغداد به  پزشكى بوده، مانند آنچه

رقيبان پزشكى،  هاىهاى يوناىن را بر شيوهنسطوريان بدين معىن بود كه طب ادعاىي ايشان، يعىن طب مبتىن بر منت
79دادند.يعىن پزشكى زرتشتيان و هندوان يا طب بومى عربستان، برترى مى
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ده شده بود، اى كه به خانواده خبتيشوع داپور بر پزشكى اوليه دوره عباسيان، نظر به نقش برجستهشاتأثري گندى
آشكار است. دوازده عضو اين خاندان براى هشت نسل از نيمه سده دوم تا نيمه دوم سده پنجم، پزشك و مشاور 

ق خليفه منصور كه دچار درد  105هاى پزشكى و نگارش رساالت جديد بودند. در خلفا و غالبا باىن ترمجه منت
ر به بغداد فراخواند. شاپو معده بود، جرجيس بن جربائيل بن خبتيشوع، سرپزشك و مؤلف كّناشى به سرياىن، را از گندى

 ق در آجنا درگذشت. 151شاپور بازگشت و پس از جرجيس سراجنام به گندى

ق در  155بغداد فراخوانده شد و تا زمان مرگش در ق به عنوان پزشك خليفه هارون الرشيد به  101اما پسرش در 
هاى بعدى پزشكان خانواده خبتيشوع در بغداد مقيم شدند. گفته شده كه شاپور بن سهل، پزشك آجنا ماند. نسل

80شاپور به كار پزشكى مشغول بود.مسيحى دربار متوكل عباسى، نيز پيش از آمدن به بغداد در گندى
 

، معطوف  ويژه يوناىنتر، بههاى قدميمندى به آثار پزشكى و علمى فرهنگجه و عالقهدر اوايل خالفت عباسى تو 
 شك به تشويق پزشكان مسيحى دربارىگشت. اين امر ىب
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ونق گرفت، ر  گفتند. پس از آنكه كار ترمجه در مقياسى بزرگخواندند يا سخن مىبود كه به سرياىن و يوناىن مى
ها و اعمال پزشكى يونان و روم شرقى كامال پذيرفته شد و در روش پزشكى افراد مهّذب آن روزگار جاى گرفت. نظريه

هاى يوناىن كه به عرىب ترمجه شد، عبارت بود از: تأليف ديوسكوريدس )در برخى منابع اسالمى، مؤثرترين نوشته
( ، رساالت روفس materia medicaدرباره مفردات پزشكى) ديوسقوريدس، پزشك يوناىن سده دوم ميالدى(

يه كار كه در سده هفتم در اسكندر « بولس اجانيطى»افسيسى، فصل مربوط به جراحى از دانشنامه يوناىن، تأليف 
اى ور گسرتدهطهاى بقراطى بهها و شرح حجم جالينوس درباره طب بقراطى. هر چند نوشتهويژه، نوشتهكرد و بهمى
هاى جالينوسى وشتهكننده و مستقيم نطور كلى تأثري تعينيرد استفاده برخى پزشكان دوره اسالمى قرار گرفتند، اما بهمو 

81را نداشتند.
 

هاى خارجى در بغداد تأسيس شد. در اوايل سده سوم، بنيادى به نام بيت احلكمه براى پيشربد امر ترمجه منت
سحاق عّبادى، از مسيحيان نسطورى اهل حريه در جنوب عراق بود. او پركارترين مرتجم بيت احلكمه حنني بن ا

 اش، حبيش به سرياىن و عرىبها را اغلب با مهكارى ديگران، از مجله با پسرش، اسحاق بن حنني و برادرزادهمنت
را به عرىب  اثر 30اثر را به سرياىن و  55گرداند. حنني ده سال پيش از مرگش نوشت كه فقط از آثار جالينوس برمى
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 هاى پزشكى بديعى نيز تأليف كرد، از مجله رساله بسيار پرنفوذ كتاب املسائل ىف الّطببرگردانده بود. حنني نوشته
 پزشكى، كتاب العشر مقاالت ىف العني.للمتعلمني و رساله چشم

از طريق  ار راه داشتند وحنني و مرتمجان ديگرى، مانند قسطا بن لوقاى بعلبكى، به عنوان مشاور و دانشمند به درب
82ها و نيز تأليفات بديع خود نقشى اساسى در تكوين واژگان علمى و پزشكى كالسيك اسالمى ايفا كردند.ترمجه

 

دهد مى هايشان نشانمشارى از پزشكان اوليه هستند كه معلوم نيست خودشان آثارى ترمجه كرده باشند، اما نوشته
 علمى خارجى است.خنستني دوره پذيرش مواد و مطالب 

 ترين آنان مسيحى نسطورى ديگرى به نام ابن ماسويه است كه پدرش پيش از رفنت بهمهم
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هاىي چون نگارى به عرىب دارد كه درباره موضوعشاپور بود. ابن ماسويه مشار درخور توجهى تكبغداد از پزشكان گندى
شخصيت مهم ديگر ابو احلسن  83هاى چشم و اصول پزشكى است.اليخوليا، مسائل تغذيه، بيمارىها، جذام، متب

 135كه در   -ق درگذشت. او نه فقط در كتاب فردوس احلكمه 101على بن سهل ربّن طربى بود كه كمى پس از 
اى نيز به صل جداگانهرومى را خالصه كرد، بلكه ف -هاى پزشكى يوناىنروش -ق آن را به خليفه متوكل اهدا كرد

پزشكى هندى اختصاص داد. اين كتاب، خنستني كتاب جامع پزشكى است كه تأثري بزرگى بر پزشكان بعدى هناد. 
84شناسى و طب باليىن و داروشناسى امهيىت فراوان دارد.نظريات على بن ربّن طربى در آسيب

 

 كه جالينوس مّروج آن بود، تقريبا اساس مهه مباحثنچناويژه آنشناسى، بهدر پايان سده سوم، نظام بقراطى آسيب
ه هاى پزشكى پديد آمد كاى از نوشتهداد. مهچنني در سده سوم نوع تازهعلمى پزشكى دوره اسالمى را تشكيل مى

 حصراهاى پزشكى موجود بود كه منشد و هدف از تدوين آهنا ارائه راه ديگرى در برابر نظامالّطب الّنبوى ناميده مى
هاى پزشكى ها بيشرت عاملان ديىن بودند تا پزشك، و روشبر پايه پزشكى يونان قرار داشت. مؤلفان اين نوع نوشته

ا برتر گر هاى مذكور در قرآن و حديث را از نظريات درماىن برگرفته از جامعه يوناىنروزگار پيامرب )ص( و روش
ه هاى اين جمموعه طب االئمه )ع( است كترين منونهكى از قدميآميختند. يدانستند و گاهى دو رويكرد را درهم مىمى

گردد. تقريبا در مهان زمان ابن حبيب اندلسى، رساله خمتصر ىف الّطب را تأليف كرد كه نويسندگان به سده سوم بازمى

                                                           
، الفهرست، ص ؛ ابن ندمي103 -0م، ص  1513؛ على بن يوسف قفطى، تاريخ احلكماء، به كوشش يوليوس ليپرت، اليپزيگ، 315 -05(. فؤاد سزگني، مهان، ص 1)  82

353. 
 م. 1505ق/  1355؛ حممد بن زكريا رازى، احلاوى، حيدرآباد دكن، 351 -0(. على بن يوسف قفطى، مهان، ص 1)  83
 .115، ص 5؛ ج 130، ص 5ج 
 .005 -50، 011 -3، 551 -01، ص 1515؛ على ابن رّبن طربى، فردوس احلكمه، به كوشش حممد زبري صديقى، برلني، 311 -5(. فؤاد سزگني، مهان، ص 1)  84



اكنون نيز چنني تهاى هفتم و هشتم كامال مقبوليت يافته بود و بعد از آن هبره گرفتند. اين نوع آثار پزشكى در سده
85مانده است.

 

 در پى اقتباس نسبتا سريع پزشكى يوناىن )با تركيىب از عناصر ايراىن و هندى( كه در
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سده سوم روى داد، سازماندهى جمموعه وسيع دانش پزشكى موجود در قالىب منطقى و سهل الوصول، دنبال شد. در 
ل هيچ اى داشت. با اين حااوايل سده پنجم تأليف چهار دانشنامه جامع پزشكى به عرىب تأثري ويژه سده چهارم و

ها به عمل نيامده است. دو فقره از اين آثار بنيادى را ابو بكر حممد ويرايش يا ترمجه جديد انتقادى از اين دانشنامه
ق  151كه نويسنده آن را در   -احلاوى. اثر خنستبن زكرياى رازى نوشته است: كتاب املنصورى ىف الّطب و كتاب 

كتاب آموزشى عمومى نسبتا كوتاهى   -به شاهزاده ساماىن، ابو صاحل منصور بن اسحاق، فرماندار رى، اهداء كرده
 هاى شخصىها و ديدههاى وى، از خوانده[ پس از مرگ او از تلفيق يادداشتاست، وىل اثر دوم را ]شاگردان رازى

ندك كساىن قدر مفّصل بود كه ااند. احلاوى در تأليفات تاريخ پزشكى اثرى يگانه است. اين كتاب آنكردهوى تدوين  
اى از آن را داشتند. پزشكان بعدى از اين كتاب، هبره بردند، اما اين نوشته بدون منتقد هم نبود و تواناىي هتيه نسخه

اهوازى تا حدى براى جربان فقدان ساختار مناسب و توجه در واقع، كتاب كامل الصناعة الطبّيه را على بن عباس 
ترين تهيافترين و سازمانناكاىف به تشريح و جرّاحى كه در احلاوى بارز است، نگاشت. اين كتاب يكى از جامع

هاى پزشكى آثار اوليه پزشكى است. تقسيم آن به دو خبش متمايز نظرى و عملى، قالب مناسىب براى مهه جمموعه
86هاى ميانه اسالمى پديد آورد.هاى پزشكى بعدى در سدهنوشته

 

 نگارى مهمى درباره آبله و سرخكاند. رازى تكهاىي خاص نگاشتههم رازى و هم ابن سينا رسائلى درباره موضوع
اى ترين مقاله درباره اين موضوع از ثابت بن قرّه حرّاىن بود. در ميان ديگر مقاالت رازى نوشتهنوشت، هرچند قدمي

اى در انتقاد از فلسفه طىّب جالينوس به نام الشكوك على جالينوس. كتاب اجلدرى و است درباره قولنج و رساله
ين كتاب توجه غربيان را كرده است. ترمجه التيىن ااحلصبه )آبله و سرخك( رازى شايد از مهه تأليفات او بيشرت جلب
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پ شده است. ترمجه يوناىن و فرانسوى و آملاىن و انگليسى م نزديك به چهل بار چا 1555و  1055هاى بني سال
ن  ها قرار گرفته و آن را يكى از هبرتيهم نشر شده است. كتاب اجلدرى رازى خيلى مورد اعجاب و حتسني غرىبآن

 اند.كتب طىب قدمي مشرده

 سرخك(ترين كتاب طىب ابتكارى درباره آبله و حصبه )به معناى ترين و مهماين كتاب قدمي
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آمد. رازى اولني كسى است كه آبله را از مشار مىاست و در آن زمان گام مهمى در پيشرفت علم طب مسلمني به
سرخك متيز داده و شرحى كه در باب آهنا و معاجله آهنا نوشته، تقريبا شبيه به حتقيقات امروزى ماست. نويبورگر 

ر وى كتاب معروف ديگ«. از راه انصاف و از هر حيث اين كتاب زينىت است در تأليفات طىب مسلمني» گويد:مى
در باب سنگ مثانه و كليه است. منت عرىب اين كتاب، مقالة ىف احصى املتولد ىف الكلى و املثاىن است كه ترمجه 

 م. چاپ شده است. 1555فرانسوى آن در لندن در سال 

( و فصد، و هاى قلىبهاىي درباره قولنج، اْلدوية القلبّية )داروى بيمارىابن سينا شامل رساله هاى پزشكىنگارىتك
اق بن هاى اسحاى يافت. نوشتهمهچنني يك منظومه آموزشى پزشكى به نام ارجوزة ىف الطب است كه رواج ويژه

رد او، ابن جزّار هاى شاگسيار داشت. نوشتهها خواننده بويژه نوشته او درباره تبسليمان اسرائيلى در سده چهارم، به
 اى سى جلدى به نام كتابتونسى، نيز چنني بود. ابو القاسم زهراوى، پزشك دربار عبد الرمحن سوم، دانشنامه

التصريف ملن عجز عن التأليف در قرطبه تأليف كرد كه به دليل جملد آخر آنكه درباره جراحى بود، اعتبار بسيار كسب  
نامه مه دوم سده چهارم اخويىن خبارى، شاگرد يكى از شاگردان حممد زكرياى رازى، خنستني پزشكىكرد. در ني

ومى نوشته بازمانده از كتاب درسى عم)موجود( به فارسى، هداية املتعلمني ىف الّطب، را تأليف كرد. چندين دست
سزاوار توجه  پزشك دربار ركن الدوله ديلمى، پزشكى به عرىب، كتاب املعاجلات البقراطّية، نوشته امحد بن حممد طربى،

ق(، پزشك دربار خلفاى عباسى،  055بيشرتى از سوى مورخان است. مهچنني چندين رساله سعيد بن هبة الّله )م 
رخور توجه دقيق فلسفى ىف خلق االنسان د -ويژه كتاب املغىن ىف تدبري االمراض و رساله طىّب املقتدى و املستظهر، به

87است.
 

هاى مرتبط به هم، منودارهاى شاخه به شاخه به كار مهان سده سوم براى نشان دادن رابطه افكار با بيمارى از
ويه شود، ظاهرا ابن ماسرساالت جالينوسى ديده مى« جوامع»هاى عرىب رفت. هرچند اين منودارها در برخى نسخهمى
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بود.  رايج ديگر براى حبث پزشكى شيوه پرسش و پاسخاز خنستني كساىن بوده كه از آهنا استفاده كرده است. قالب 
 حنني بن
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اسحاق اين روش را در كتاب املسائل ىف الّطب للمتعلمني و نيز در املسائل ىف العني خود به كار برده است. كساىن 
كه   -دربار ناصر، خليفه عباسى در كتاب االقتضابق(، پزشك  555ديگر، مانند سعيد بن أىب اخلري مسيحى )م 

ويژه نقش سيد امساعيل اين زمان و در بني پزشكان ايراىن، به 88اين روش را دنبال كردند. -مدخلى بر پزشكى است
جرجاىن قابل توجه است. امساعيل بن حسني بن حممد بن امحد جرجاىن، معروف به سيد امساعيل جرجاىن، در گرگان 

 ق در مرو درگذشت. 531مد، به خوارزم سفر كرد و سراجنام در سال به دنيا آ

جرجاىن منشاء به وجود آمدن مكتب مهمى در پزشكى در ايران شد. اين مكتب، نگارش آثار پزشكى به زبان فارسى 
نت شاند. اما آثار جرجاىن به منزله سنگ بناى مستحكمى شد براى نو است كه تا پيش از جرجاىن بسيار اندك بوده

ويژه ذخريه خوارزمشاهى از امهيت بسيارى برخوردار است. اين  آثار پزشكى به زبان فارسى. در ميان آثار جرجاىن، به
اروشناسى،  ها، دشناسى، عالج بيمارىهاى گوناگون پزشكى اسالمى، شامل بيمارىكتاب دايرة املعارىف است از خبش

ها. ذخريه خوارزمشاهى كه در ده كتاب هتيه شده، از مهان موقع رىهاى پايه براى رفع بيماگياه داروشناسى و حبث
شد. بنابراين، جرجاىن به دستور و خواست آتسز، پادشاه نگارش به عنوان اثرى بزرگ و پر حجم شناخته مى

به  رو اين كتابهايش جاى دهد، ازايناى هتيه كرد كه پادشاه بتواند آن را در چكمهخوارزمشاهى از ذخريه خالصه
چنني به دستور وى، االغراض الطبّيه، خالصه ديگرى از ذخريه نيز هتيه كرد. او خفى عالئى مشهور شد. جرجاىن هم

چنني ويرايش عرىب ذخريه را نيز پس از به پايان رساندن منت فارسى آن هتيه منود. ذخريه تنها كتاب پزشكى به زبان هم
ىن در طيف وسيعى از علوم اسالمى، شامل فلسفه، منطق و پزشكى فارسى است كه به عربى ترمجه شده است. جرجا

ايراىن  توان او را در زمره پركارترين پزشكاناى كه مىگونههاى فارسى و عرىب آثارى تأليف كرده است، بهو به زبان
بن سينا انون امشار آورد. ذخريه از نظر جامعيت و غناى علمى آن از ميان متون خمتلف پزشكى اسالمى تنها با قبه

هاىي ويژه مورد عنايت حمققان معاصر تاريخ پزشكى در ايران قرار گرفته و تاكنون خبشقابل مقايسه است. اين كتاب به
 از آن چهار بار در ايران به چاپ رسيده است. بسيارى از موضوعات آن نيز به عنوان منبع و
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89هاى متعدد، مورد بررسى قرار گرفته است.نامهموضوع پايان
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چهره اصلى آموزش پزشكى علمى در سوريه و مصر در سده هفتم، مهّذب الدين عبد الرحيم بن على، مشهور به 
ق( است كه پزشكى را نزد ابن مطران آموخته و به نوبه خود به شاگردان بسيارى در دمشق تعليم  515دخوار )م 

ق حدود يك  515اى ساخت كه ويژه آموزش پزشكى بود. اين مدرسه در ى پيش از مرگ، مدرسهداده بود. او اندك
 هنوز وجود داشت. -كه آن را تعمري و مرمت كردند  -ق 511ماه پس از مرگ دخوار گشايش يافت و تا 

دمشقى به دنيا  شكاناى از پز دو شاگرد مشهورتر او، ابن أىب اصيبعه و ابن نفيس بودند. ابن اىب اصيبعه در خانواده
پزشك معروىف در بيمارستان نورى بود. امروز نام او بيشرت با كتاب عيون اْلنباء ىف طبقات آمد و در دوره خود چشم

دهد. مشابه اين اثر، تأليف پزشك و دانشمند را به دست مى 351اْلطباء پيوند دارد، كه در آن شرح احوال بيش از 
90بسيار داده است.ابن قفطى مهني زمينه را بسط 

 

اى پركار معروف است، فقيهى معروف و نيز نويسنده« القرشى»ابن نفيس كه در منابع عرىب معموال به صفت نسب 
در زمينه پزشكى بود. او در نزديكى دمشق به دنيا آمد و طب را در بيمارستان بزرگ نورى فراگرفت. پس از چندى 

ا به تدريس و طبابت پرداخت. مهچنني پزشك شخصى ظاهر، حاكم به مصر عزميت كرد و در بيمارستاىن در آجن
مملوك، شد و اين منصب به او اختيارات انضباطى در مورد اطباى ديگر اعطاء منود. وى تأليف دايرة املعارف پزشكى 

ما ا بسيار حجيمى، با عنوان كتاب الشامل ىف الصناعة الطبيه، را پيش گرفت كه بنا بود بالغ بر سيصد جلد شود،
هاىي از اين تأليف در نه نسخه خطى حمفوظ مانده است كه يكى از آهنا به فقط هشتاد جلد آن را تكميل كرد. خبش

 خط خود اوست.

 پزشكى و شرحى بر كتاب املسائل ىف الطب حنني بن اسحاق نوشت.مهچنني درباره چشم

ترب نيز بر كل قانون نوشت كه خود كارى مع ترين تلخيص قانون، كتاب املوجز ابن نفيس بود. او شرحىپرخواننده
ش گويد مبحث كالبدشناسى به چندين خباست. ابن نفيس در اين كتاب از ابن سينا انتقاد كرده، از مجله اينكه مى

 خمتلف قانون گسرتده شده است. ابن نفيس
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ى نگاشت كه در چندين نسخه باقى مانده است. او در اين كتاب گردش اى درباره كالبدشناسسپس شرح جداگانه
ها كشف كنند، توصيف كرده است. در اين كار او ريوى خون را در حدود سه قرن پيش از آنكه اين جريان را اروپاىي

                                                           
90  (1.) 

G. Leiser," Medical Education in Islamic Lands from the Seventh to the Fourteenth Century", Journal of History of 
Medicine, XXVII) 3891(, pp. 84- 57. 



يگر د باكانه خاطرنشان ساخت كه جالينوس كامال اشتباه كرده كه پنداشته است خون از يك طرف قلب به سوىىب
 رود.آن مى

ق در قاهره درگذشت و پيش از وفات، خانه و   550ابن نفيس ساليان درازى از عمرش را در قاهره گذراند و در 
91اش را به بيمارستان نوساز منصورى در قاهره اهدا كرد.كتاخبانه

 

و ابن اىب  نفيس طبيب و دانشمند برجسته سده هفتم هجرى ابن قف پزشك مسيحى دمشقى و از شاگردان مهم ابن
را به جراحى آيد كه منحصمشار مىاصيبعه بود. او كتاىب درباره جراحى نگاشت كه تنها رساله عرىب قرون وسطى به

ث قرار پزشكى را مورد حبجز چشمهاى جراحى بهپردازد. اين كتاب العمدة ىف صناعة اجلراحة نام دارد كه مهه جنبهمى
 دهد.مى

پزشكى به عنوان يك ضوع جراحى چشم، عامدانه بوده و سبب آن، توجه وى به چشمپوشى ابن قف از مو چشم
 زمينه ختصصى طب و متمايز از ديگر موضوعات پزشكى است.

كار   ها را توصيف كرد ورو زنده است كه او مويرگابن قف در زمينه جراحى فراوان كار كرده بود. ياد ابن قف ازاين
ها پيش از ساخت ميكروسكوپ و چهار قرن پيش از توصيف دقيق اين كشف مدتهاى قلب را توضيح داد. دريچه
92در اروپا بود.« مالپيگى»ها توسط مويرگ

 

 اى به وجود آوردند:مسلمانان در دو رشته پزشكى، متون ختصصى گسرتده

، اما اشتهاىي درباره اين دو موضوع در بر دهاى پزشكى فصلپزشكى و داروشناسى. تقريبا مهه جمموعهچشم
هاى چشم يا داروهاى ساده و شود كه منحصرا به بيمارىهاى متعددى يافت مىنگارىها در تكترين حبثجامع

 مركب اختصاص دارد.

گريى در آن نشان دادند. پزشكى. موضوعى است كه نويسندگان دوره اسالمى در قرون وسطى خالقّيت چشمچشم
 هاى معتربى درباره موضوعنگارىو هم شاگردش، حنني بن اسحاق، تك در اوايل سده سوم هجرى، هم ابن ماسويه

هاى آهنا تا حد زيادى مبتىن بر منابع يوناىن است، اما دانش آهنا پيشرفت زيادى نسبت به آثار نوشتند. هرچند نوشته
 يوناىن
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هاى قبال ناشناخته مانند آماس غشاى چشم )در عرىب: از بيمارى دهد، از مجله، شناخت برخىموجود نشان مى
پزشكى مهاى چشاى براى آهنا به وجود آمد. يكى از معتربترين كتابهاى جراحى پيچيدهسبل(، كه به زودى روش

ر بيمارى چشم. از پزشكان تقريبا معاصر وى، عما 131نوشته على بن عيسى بود به نام تذكرة الكحالني در وصف 
 موصلى است.

كند. او در اين رساله به شيوه در بيمارى حبث مى 05هاى چشم دارد كه در آن، درباره اى درباره بيمارىعمار رساله
هاى ششم و هفتم هجرى آوردن آب مرواريد )كاتاراكت( از راه سوزىن توخاىل مهراه با مكش اشاره دارد. در سده

پزشكى وجود داشت. در اندلس حممد بن قّسوم بن اسلم عرىب درباره چشم هاىاى به تأليف رسالهسابقهعالقه ىب
غافقى كه آگاهى چنداىن از او ندارمي، كتاب املرشد ىف طب العني را نوشت. او در اين اثر كه نه فصل دارد، به مهه 

ر قاهره، پردازد. دمى -كه تا آن زمان شناخته شده بودند  -هاى چشمهاى طىّب و جرّاحى و داروىي درمان بيمارىجنبه
پزشكى خود را به ملك صاحل دوم، جنم الدين ايوب، اهدا كرد. رساله او ق( كتاب چشم 550فتح الدين قيسى )م 

ها و درمان نتيجة الفكر ىف عالج امراض البصر نام داشت. اين اثر درباره تشريح و فيزيولوژى چشم و علل، عالمت
ليفة اند. يك دهه بعد، خبار در اين كتاب مطرح شدههنا ظاهرا براى خنستنيناراحىت چشم است كه برخى از آ 110

ب هاى چشم در سوريه تأليف كرد. در كتاب خليفه به مطالبن اىب احملاسن حلىب كتاب جامع ديگرى درباره بيمارى
ء دن يك شىون كشيربا براى بري پزشكى و خنستني مورد ثبت شده كاربرد آهننويىن مانند منودارهاى ابزارهاى چشم

پزشكى سده هفتم را ابن نفيس در كتاب خارجى از چشم اشاره شده بود. توضيح كامل و روشىن از دانش چشم
كشف   پزشكى به ناماى در چشماملهّذب ىف طب العني داده است. در سده هشتم، دانشمند مصرى ابن اكفاىن رساله

آن هتيه كرد. در مهني سده، صدقة بن ابراهيم شاذىل كتاب العمدة  اى ازالرّين ىف أحوال العني نوشت و سپس خالصه
هاى جالب درباره سطح علمى و بسامد جراحى چشم در آن الكحيلّية ىف االمراض البصريّه را نوشت كه برخى منونه

كه   تاىبدر ك -كه ويژگى بيشرت تأليفات پزشكى پس از سده هشتم است  -روزگار را در بر دارد. افت نوآورى را
است   اىتوان ديد. اين كتاب در واقع چكيدهپزشك مصرى، نور الدين على بن مناوى در سده هنم نوشته، مىچشم

هاى تر ابن اكفاىن و نيز خبشكه ابن اكفاىن از رساله خود هتيه كرده بود و مناوى در كنار آن، منت كتاب مفصل
 مربوط از رساله
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93پزشكى را گنجانده است.ابن نفيس درباره چشم
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خوانند، نويسندگان اسالمى به پيشرفت نيز مى« صيدله»يا « صيدنه»داروشناسى. در داروشناسى، كه آن را علم 
راى ملل  تر قلمرو اسالمى آهنا را با داروهاىي آشنا كرد كه بگريى دست يافتند. چه اينكه گسرته جغرافياىي وسيعچشم

س وصف  اى بود كه ديوسكورديو گذشته ناشناخته بود. اطالع درباره مواد داروىي در آغاز مبتىن بر حدود پانصد ماده
هاى شاپور بن سهل و ابو يوسف كندى و رساله قسطا بن لوقا به نام رسالة ىف تدبري كرده بود. از بررسى قراباذين

 رفت كه در پزشكى يوناىن ناشناخته بود.ارى به كار مىشود كه از سده سوم داروهاى بسيسفر احلج، آشكار مى

بايد گفت داروها از نظر بساطت و ترّكب به داروهاى مفرد )عقاقري، مجع عّقار( و مركب )قراباذين، اقراباذين( تقسيم 
ب با سشد. پزشكان داروهاى مركب را براى اجياد تعادل ميان خواص و مزاج و طبيعت داروهاى مفرد و تأثري متنامى

كردند و نيز از آجنا كه داروها نباتى، معدىن يا حيواىن بود، داروشناسى ارتباط بسيار ساختند و جتويز مىبيمارى مى
كه آثارى چون فردوس احلكمه، احلاوى و قانون هريك شناسى و جانورشناسى و كيميا داشت؛ چناننزديكى با گياه

هرحال از سده سوم هجرى پزشكان و داروشناسان نامدارى ظهور  د. بهانشناسى و جانورشناسىداراى فصوىل در گياه
كردند كه آثارشان تا مدهتاى مديد مرجع و مستند پزشكان بعدى قرار گرفت. در سده سوم، خنست بايد از ابن ربّن 

ست.  اطربى نام برد؛ كتاب فردوس احلكمه او خنستني كتاب جامع پزشكى و حاوى مطالىب مهم درباره داروشناسى 
 كتاب خبتيشوع بن جربئيل در اين سده به نام نصائح الرهبان ىف االدوية املركبه از ديگر آثار مهم در اين زمينه است.

معتربترين كتاب درباره داروشناسى اجلامع ملفردات اْلدويه و االغذيه، نوشته ابن بيطار بود. اجلامع راهنماىي است 
منبع  151مدخل جمزّا، برگرفته از مشاهدات خود او و نيز بيش از  1310دارو در  1011الفباىي براى بيش از 

 مكتوب ديگر كه او از آهنا نقل كرده است. اين
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 هاى بعدى درباره مواد داروىي گرديد. مهچنني كتاب هداية املتعّلمني اثر ابو بكرتأليف عظيم اساس بسيارى از كتاب
ويژه داروشناسى درخور توجه بسيار است. اخويىن در اين كتاب با ديدگاهى انتقادى به اخويىن خبارى در پزشكى و به

نظريات داروشناسانه پزشكان پيشني نگريسته، و بيشرت داروهاىي را كه وصف كرده، خود آزموده است. كتاب ابو 
ويژه در شرق هب -بندى نوين داروهاستحاوى نوعى تقسيم كه  -منصور موفق هروى به نام االبنيه عن حقايق االدويه

اسالمى رواج بسيار داشت. آثار ديگر در اين زمينه كّناش ىف الطب از يعقوب بن زكريا كسكرى و االدوية املفرده اثر 
ربه و امحد بن اىب االشعث است. ابن سينا در كتاب قانون به طرز مبسوطى شناخت تأثري داروها از راه آزمايش و جت

، «كبري  ترياق»انواع داروهاىي كه خود ساخته و آزمايش كرده است، يا خنستني توصيفات دقيق از داروهاىي چون 
را آورده است. در مهان روزگار ابو رحيان بريوىن كتاب صيدنه را در داروشناسى « فريوزنوش»و معجون « بزرگ دارو»



 ده از انواع آهنا و تفاوت خواص برحسب نوع استفاده از آهنا وبندى داروها و شيوه استفانوشت كه به سبب تقسيم
94رود.مشار مىترين آثار در نوع خود بههاى يوناىن و سرياىن و عرىب و ايراىن داروها از مهمذكر نام

 

هاى متعددى با عناوين كتاب هاى بسيار نشان دادند و كتابپزشكى نيز مسلمانان كوششپزشكى. درباره دامدام
يل، اخليل و الفروسيه، كتاب البيطره، بيطارنامه، فرسنامه و جز آن نگاشتند كه برخى از آهنا اكنون در دست است اخل

باره فؤاد سزگني فهرست تفصيلى از آثار و منابع و نيز دهد. دراينو اهتمام مسلمانان را به اين فن نشان مى
95اند، عرضه كرده است.پزشكى فراوان كار كردههاى جانورشناسى و دامدانشمندان اسالمى كه در زمينه

 

هاى درماىن دانشمندان دوره اسالمى به اروپا آغاز شد. يكى از خنستني ها و روشدر سده پنجم هجرى نفوذ نظريه
به  اى از كتاب املسائل ىف الطب، نوشته حنني بن اسحاق بود كه در زبان التيىنآثارى كه به التيىن ترمجه شد، خالصه

 معروف است و نقش 96اگوگهايس
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ن هاى عمده على باساسى در استقرار چارچوب نظرى پزشكى در اروپا داشت. تا اواسط سده هفتم هجرى نوشته
ود  التيىن شده بوابسته به چندين رساله معترب  97عباس جموسى، رازى و ابن سينا مهه به التني ترمجه شده بود. نام مسوئه

اب هاى اسحاق بن سليمان اسرائيلى و ابن جزّار و نيز كتكه فقط برخى از آهنا واقعا نوشته ابن ماسويه است. نوشته
هاى ترمجه شده به التيىن، بسيار رواج يافت. فصل جرّاحى كتاب زهراوى و تقومي الكليات ابن رشد از طريق نسخه

مشهور بود، حمبوبيت بسيارى در اروپا يافت.  98ئيسم يا تاكوئينيوم سانيتاتيسالصحة، نوشته ابن بطالن كه به تاكو 
 ترمجه نشده زيستند، به التيىنيك از مؤلفان آثار پزشكى اسالمى كه پس از ابن بطالن مىسواى چند استثناء، اثر هيچ

 است.

از  99مند شدند، مثال لئونارد رائو ولفهاى درماىن در جهان اسالم عالقهدر سده دهم هجرى اروپاييان دوباره به روش
 هاى پزشكى حملى به سوريه، عراق وم براى گردآورى منونه گياهان و ثبت سنت 1505تا  1503ق/  553تا  551
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96  (3.)Isagoge  
97  (1.)Mesue  
98  (1.)Tacuinum Sanitatis  
99  (3.)Leonhard Rauwolf  



ميالدى دو ترمجه التيىن از رساله رازى درباره آبله و سرخك اجنام   15هجرى/  11فلسطني سفر كرد. در سده 
100گرفت.

 

، خورمي، مانند كتاب نور العيون، نوشته ابو روح حممد بن منصور جرجاىناى برمىگاه به آثار برجستهدر مهني دوران نيز  
 هاى سيد امساعيل جرجاىن،اى است؛ مهچنني كتابسابقهكه داراى مطالب بديع و ىب« زرّين دست»معروف به 

يژه كتاب و يت خاصى برخوردار بودند، بهپزشك نامدار سده ششم، مانند ذخريه خوارزمشاهى و االغراض الطبيه از امه
ن الياس آيد. پزشك مشهور بعدى جنم الدين حممود بمشار مىشناسى بههبا در روانذخريه افزون بر فوايد طىب، اثرى گران

ترين ها پرداخته است. شايد مهمشناسى بيمارىشريازى در كتاب احلاوى ىف علم التداوى به مباحثى چون آسيب
هاى نو دست زده و آراى درخور توجهى عرضه داشته است، هباء الدوله حممد در دوران ركود به پژوهشپزشكى كه 

هاى برخى اعضا نكات مهمى ارائه كرده است. از حسيىن نورخبش، صاحب خالصة التجارب باشد كه درباره بيمارى
ارى در طب يابد و آثار بسيند، افزايش مىاين دوره به بعد با آنكه مشار كتب طىب در مصر، شام، ايران و شبه قاره ه

 آيد، اما اين آثار در تاريخ طبو داروشناسى پديد مى
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101امهيت چنداىن ندارند و اين روند تا ورود طب نوين به جهان اسالم مهچنان تداوم يافت.
 

وجود آمدن خنستني مركز درماىن براى درمان جمروحان غزوه خندق تأسيس بيمارستان. در سريه ابن هشام چگونگى به 
ها برپا  زمخى اى براى درمانشرح داده شده است: بدين ترتيب كه بانوىي به نام رفيده انصارى در مسجد پيامرب خيمه

تان در سكرده بود و به دستور رسول اكرم )ص( سعد بن معاذ را در آن بسرتى كردند. مقريزى ساخت خنستني بيمار 
نويسد كه در عهد امويان، داند. ابن دقماق نيز مىق مى 55جهان اسالم را از اقدامات وليد بن عبد امللك اموى در 

102خانه ابو زبيد در حمله سوق القناديل در فسطاط مصر تبديل به بيمارستان شده بود.
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شاپور دىشاپور( از گنمارستان گندىق جرجيس بن جربائيل بن خبتيشوع )رئيس بي 105به سبب بيمارى منصور در 
به بغداد فراخوانده شد. از آن پس، پزشكان برخاسته از اين بيمارستان، در پيشرفت طب اسالمى و توسعه 

 ها سهم بسيارى داشتند.بيمارستان

ا كند. اپور برپشهارون الرشيد از جربائيل بن خبتيشوع بن جرجيس خواست كه در كنار كرخ بيمارستاىن مانند گندى
شاپور آورد و به رياست آن گماشت كه پس از او نيز فرزندش، يوحّنا بن ماسويه، سپس ابو يوحّنا ماسويه را از گندى

103به اين مقام رسيد.
 

برمكيان نيز در بغداد بيمارستاىن به نام خود ساختند و رياست آن را به طبيىب هندى به نام ابن دهن، دادند و از او 
ا چه زماىن داير گرچه معلوم نيست ت  -طىب سنسكريت را به عرىب برگرداند. بيمارستان هارون الرشيدخواستند كه آثار 

104رفته است.مشار مىهاى ديگر سرمشق بهمسلما براى تأسيس بيمارستان -بوده
 

 ق 311ق فتح بن خاقان، وزير ترك تبار خليفه متوكل، در معافر فسطاط و در  100در 
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 هاىي تأسيس كردند. از آن پس، در بغداد و نواحىعلى بن عيسى بن جرّاح )ابن جرّاح( در حربيه بغداد، بيمارستان
دارى مشرده كه سده چهارم دوره رونق طب اسالمى و بيمارستانهاى نوبنياد رو به فزوىن هناد؛ چنانديگر، بيمارستان

به  هاى مكه و مدينه را نيزهاى بغداد، اداره بيمارستانه على بن عيسى، افزون بر بيمارستانشود. در اين دور مى
پزشك مشهور، ابو عثمان سعيد بن يعقوب دمشقى سپرد. در مهني زمان در واسط، رقّه، مّيافارقني، حرّان، انطاكيه، 

سى هر هاد سنان بن ثابت و دستور على بن عيها وجود داشت. در اين دوره، به پيشننصيبني و ايران انواع بيمارستان
 به دستور كردند. مهچننيزدند و بيماران را معاينه، و براى آنان انواع داروها را جتويز مىها سرمىروز طبيباىن به زندان

ه و ناو به روستاهاى جنوب عراق مهراه پزشكان، بيمارستان سيارى فرستاده شده بود كه در آن غري مسلمانان نيز معاي
اران هاىي نيز با ويژگى خانقاه، ويژه درمان بيمهاى جمهز، بيمارستانشدند. در آن دوره، افزون بر بيمارستاندرمان مى

كه مربّد، اديب مشهور زمان متوكل، چنني هنادى را در دير حزقيل، بني بغداد و واسط، رواىن وجود داشت؛ چنان
ود كه شاند، معلوم مىها دادهان سده سوم و چهارم درباره بيمارستانديده بوده است. از اطالعات وسيعى كه مؤلف

ق/  511ترين بيمارستان رواىن بوده و بر بيمارستان عمومى والنسيا )بلنسيه( در اسپانيا )ساخت اين مكان كهن
هاىي  ستانم( برترى داشته است. هبرتين منونه بيمار  1010ق/  510م( و بتلهم )بيت حلم( در لندن )ساخت  1015

كه در سده سوم هجرى حمل درمان بيماران جسمى و روحى بوده، بيمارستان امحد بن طولون در فسطاط است كه 
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وشاندند، سپس پدر كنار مسجد جامع ابن طولون بنا شده بود. به گفته مقريزى در آجنا به بيماران لباس خمصوص مى
شد. در اين بيمارستان گذشته از بردگان و سربازان مهه أمني مىشدند و دارو و غذاى آنان نيز تمشغول مداوايشان مى

 شدند. اين بيمارستان در تاريخ پزشكى و روانپزشكى امهيت بسيار دارد.از غىن و فقري، پذيرفته مى

 ترين بيمارستان جهان اسالم در سده چهارم هجرى، بيمارستان عضدى بود.مهم

در جانب غرىب بغداد تأسيس كرد. در اين  301بيمارستان را در صفر  عضد الدوله، پادشاه مقتدر آل بويه، اين
پزشكان( مانند ابو نصر دهىن، و جراحاىن مانند ابو بيمارستان افزون بر پزشكان عمومى، گروهى از كّحاالن )چشم

105بنداىن چون ابو الصلت به طبابت اشتغال داشتند.اخلري و ابو احلسن بن تفاح و شكسته
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ه هاىي كه در گذشته ساخته شده بودند، به صورت كهن خود تا بيك از بيمارستاندر مشال غرىب افريقا و اندلس، هيچ
ق(  111 -110ترين بيمارستان تونس، در حمله دمنه قريوان به فرمان امري اغلىب )حك: امروز باقى منانده است. كهن

 كنندگان، مسجدى كوچك و يك حجرههاى انتظار عيادتهاى بيماران، اتاقاين بيمارستان از اتاقساخته شده بود. 
 كردند.درس تشكيل شده بود و در آن پزشكان به يارى زنان پرستار سوداىن بيماران را درمان مى

 خنستني بيمارستان بزرگ فاس )در مغرب( را ابو يوسف يعقوب املنصور بالّله )حك:

زشكان زمان ترين پق( از موّحدون، بنا هناد. او كه براى تأسيس بيمارستان امهّيت زيادى قائل بود، بزرگ 551 -555
خود، از مجله ابن طفيل، ابن رشد، ابن زهري احلفيد و فرزند او، عبد الّله بن حفيد، را به دربار خود دعوت كرد و براى 

 مسلمانان بيمارستاىن بزرگ ساخت.

مهچنني اين فرمانروا در  106كه عبد الواحد مراكشى نيز وصف كرده، بناىي باشكوه بوده است.ناناين بيمارستان، چ
قلمرو خود براى جمانني، جذاميان و نابينايان نيز بيمارستاىن ساخته بود. سالطني بزرگ مريىن، در حفظ اين تأسيسات  

ق در  1100بن هشام، سلطان علوى، در هاى جديدى بنياد هنادند. عبد الرمحن كوشيدند و خود نيز بيمارستان
، كنار مقربه سيدى بن عاشر، بيمارستاىن ساخت كه تا اين اواخر داير بود. در فاس، بيماران جذامى را عموما «سال»

107دادند.در حمالت اطراف شهر )حاره( جاى مى
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اى ساخته بودند؛ از مجله در اسپانياى اسالمى )اندلس( براى جدا كردن جذاميان در بريون شهر بيمارستان ويژه
به نوشته مقّرى، در دوره اسالمى در قرطبه پنجاه بيمارستان داير بوده، اما مهه آهنا كامال «. مذية عجب»نزديك كاخ 

ها و حىت  از ميان رفته است. پس از دوره اسالمى در اندلس نيز معماران مسلمان براى شاهزادگان و شاهدخت
كه بيمارستان التينا در مادريد به تصريح وقفنامه آن، ساختند، چنانن بيمارستان مىها در كنار اقامتگاهشاكشيش

108ساخته معمارى مسلمان به نام حسن بوده است.
 

 هاى زيادى ساخته شد.در دوره سلجوقى در مناطق خمتلف جهان اسالم بيمارستان
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ق(، دار الشفاى گوهرنسب و دار الشفاى غياث الدين كيخسرو در قيصريه  005شام )بيمارستان نور الدين در 
 515ق(، بيمارستان توران ملك، دخرت هبرام شاه در ديورگى ) 510ق(، دار الشفاى كيكاووس در سيواس ) 511)

اتابك فرّخ در  ق(، مريضخانه  500ق(، دار الشفاى پروانه بيك، معروف به گوك مدرسه )مدرسه كبود( در توفاد )
ترين آهناست. ق( از معروف 501ق( و مريضخانه على بن پروانه در قسطموىن ) 531گنغرى )چانغرى، 

هاى جهان اند، در تاريخ بيمارستانهاى صليىب داير بودههاى عهد سلجوقى از آن رو كه در روزگار جنگبيمارستان
هاى عهد  نيز تا روزگار عثمانيان باقى مانده بودند. بيمارستانهاى آناتوىلامهيت بسيارى دارند. نواخنانه و جذاخمانه

 توان به چهار دسته تقسيم كرد:سلجوقيان آناتوىل را مى

ق( بيمارستان سيارى وجود داشت كه صد  055 -055هاى سّيار: در سپاه ملكشاه سلجوقى )حك: . بيمارستان1
هاى كاروانسراها: به نوشته . بيمارستان1كرد؛ محل مىشرت بيماران و طبيبان و آالت و ادوات پزشكى آن را 

 .3 داير بود؛ هاىيويژه در آناتوىل، بيمارستانقلقشندى و ابن فضل الّله عمرى در كاروانسراهاى قلمرو سلجوقيان به

 ها در ايران و مصر وجود داشته است.هاىي از اين بيمارستانهاى سلطنىت: منونهبيمارستان

 .0هاى دربارى در آناتوىل و در عهد مغول تا چني نفوذ كرد؛ مارستانسّنت تأسيس بي

هاى عمومى: نظام امللك، باىن خنستني آن در نيشابور بود. بيمارستان تتش به نام ملك تتش، فرزند آلب بيمارستان
روف اين نوع ار معاز مهني نوع بود. منونه بسي -كه مهراه با مدرسه تتشيه در كرانه شرقى دجله قرار داشت  -ارسالن

 ها طبابت با آموزش پزشكى مهراه بود.ها، بيمارستان عضدى بود. در اين بيمارستانبيمارستان
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ق در قاهره تأسيس كرده بود، آموزش طب به صورت نظرى و عملى اجنام  553در بيمارستاىن كه منصور قالوون در 
د. اين بيمارستان شدارى مىاى اهداىي ابن نفيس در آن نگههگرفت و از قرار معلوم كتاخبانه بزرگى داشته كه كتابمى

ناىي چهار به صورت ب -كردندكه هشت هزار تن در آن زندگى مى  -را قالوون با تغيرياتى در قصر قطبيه فاطميان
  -ارستاناى تبديل كرد. در اين بيمايواىن بازسازى و با افزودن ملحقاتى چون مدرسه طب و مقربه شخصى به جمموعه

 شدند و طبيبان بسيارى بهانواع بيماران، حىت ديوانگان، درمان مى -كه به بيمارستان منصورى شهرت داشت
 دادند. اين حمل در سده يازدهمدانشجويان پزشكى درس مى
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109ترين بيمارستان جهان اسالم و مركز پزشكى بوده است.هجرى نيز مهم
 

هاى اروپاىي در دوره نوزاىي )رنسانس( از حيث شكل ظاهرى و نيز از حلاظ هاى سلجوقى بر بيمارستانمارستانبي
يگر از هاى سلجوقى در حمدوده اروپا باقى مناند و به مناطق داند. تأثري بيمارستانمعمارى و تزيينات داخلى تأثري هناده

دوره ايلخانان با ساخت بيمارستان در شهرهاى بسيارى، چون ها در شرق نزديك تا شرق دور گسرتش يافت. مغول
هم هاى سلجوقى در اين گسرتش سآماسيه، سيواس، تربيز، مهدان، سلطانيه، شرياز و بغداد به سبك بيمارستان

110بسيارى داشتند.
 

ت است. قدر در دس ترين بيمارستان ايراىن است كه اطالعاتى از آنشاپور، كهنبيمارستان در ايران. بيمارستان گندى
 م( وجود داشته است. 305تا  311يا  315مسلم آنكه اين بيمارستان در زمان شاپور دوم )

م( به يارى سريانيان نسطورى به سرعت  531 -505اين بيمارستان و مدرسه آن، در روزگار خسرو انوشريوان )
ه  آموختص( حارث بن كلده، دانشوسعت و شهرت يافت و به اوج شكوه خود رسيد. به دعوت پيامرب اسالم )

شاپور، يكى از ياران ايشان را در عربستان مداوا كرد. اين بيمارستان كه پس از سقوط دولت ساساىن از محايت گندى
ماىل و معنوى حكومت مركزى حمروم مانده بود، فقط به مهت پزشكان و استادان و ايرانيان آن ناحيه توانست حدود 

ترين حلقه اتصال فرهنگ نوپاى اسالمى با متدن ايراىن هندى و يوناىن بدل  وام آورد و به مهمسه قرن پس از آن هم د
 گردد و خنستني پايگاه پزشكى در متدن اسالمى باشد.

تر يادآور شدمي، ارتباط رمسى اين بيمارستان با مركز خالفت اسالمى به روزگار منصور عباسى مهان گونه كه پيش
تدريج به بغداد رفتند ويژه پزشكان بلندپايه خاندان خبتيشوع بهشاپور، بهگام به بعد پزشكان گندىگردد. از آن هنبازمى
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ور اطالعى در شاپرو شدند. از تاريخ برچيده شدن بيمارستان گندىو با پشتيباىن خلفا و وزراء و اقبال مردم روبه
 ق، آخرين 155شاپور بن سهل در كم تا درگذشت منايد كه فعاليت آن دستدست نيست، وىل چنني مى
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111رئيس اين بيمارستان، ادامه داشته است.
 

تأسيس بيمارستان در ايران پس از اسالم امرى شايع بود، با اين مهه آگاهى ما از خنستني بيمارستان اين دوران اندك و 
و سپس   اندامهيت بودهگونه مؤسسات احتماال در آغاز كوچك و كماين تعيني تاريخ تأسيس آهنا دشوار است، زيرا

به  -كه رازى چندگاهى رياست آن را بر عهده داشت  -كه بيمارستان مشهور رى رااند. چنانگسرتش و اعتبار يافته
يني كرد. در زرنگ ارخيى تعتوان تتوان از روزگار پيش از اسالم مشرد، اما منىاستناد آثار و قرائن تارخيى و جغرافياىي مى

)زرنج( سيستان نيز بيمارستاىن بود كه عمرو بن ليث صفارى بازارى در كنار آن ساخت و قسمىت از درآمد آن را 
توان ن مىاند. پس از آهاى ايران پس از اسالم بودهترين بيمارستانرسد اين دو، كهنوقف بيمارستان كرد. به نظر مى

ز افكنده شد. در مهان روزگار، در اصفهان نيز ياد كرد كه به دست عضد الدوله ديلمى پىاز بيمارستان عضدى شريا
بيمارستاىن معترب وجود داشت كه ابن مندويه اصفهاىن، از پزشكان معروف سده چهارم هجرى، در آن طبابت 

112كرد.مى
 

فارس  ن حسن بنا شد. در فريوزآباددر مهني ايام، در ترمذ بيمارستاىن با اوقاف خمصوص، به مهت ابو احلسن حممد ب
هاى هم بيمارستان معتربى وجود داشته كه ابن بلخى از آن ياد كرده است. در سده پنجم هجرى نيز بيمارستان

يمارستاىن ترين آهنا، بهاىي در دست است. از مجله مهمبسيارى در شهرهاى ايران داير بوده كه از برخى از آهنا آگاهى
شد. اند روزى هزار دينار در آجنا از حمل صدقات هزينه مىامللك در نيشابور ساخت كه گفته است كه خواجه نظام

هاى هفتم و هشتم را رشيد الدين فضل الّله مهداىن، وزير غازان خان در تربيز، در ترين بيمارستان ايران در سدهبزرگ
اى كه شكان و كارمندان بود و در وقفنامههاى متعدد درماىن، داروخانه، مسكن پز ربع رشيدى ساخت كه شامل خبش

جا به آموزش پزشكى هم مشغول شود. رشيد الدين در اين براى آن نوشت، مقرر كرد كه پزشك بيمارستان در مهان
رغم بيمارستان گروهى پزشك ماهر از بالد اسالمى گرد آورد و براى هريك از آهنا دانشجوىي به دستيارى برگزيد. على

 اندكرسد كه از آن پس اندكگسرتده به نظر مى  هاىاين كوشش
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 ؛355؛ ابن ندمي، مهان، ص 155
M. Dunolop, Arab Civilization to 0051 A. D., London 1791, p. 912. 
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كم يك ها سري نزوىل يافته است، با آنكه تيمور فرمان داده بود كه در مهه شهرهاى قلمروى او دستاوضاع بيمارستان
113بيمارستان داير شود.

 

 پزشكى و علوم وابستههائى از نوآورى دانشمندان اسالمى در منونه

ترين عامل در بررسى دانش پزشكى در حوزه متدن اسالم بايد مورد توجه قرار گريد، ويژه به عنوان مهماى كه بهنكته
 توجه به ماهيت بومى شدن زودهنگام پزشكى در اسالم است.

تر از مهه مهم شمندان يوناىن، وويژه از طريق ترمجه آثار دانهاى تئوريك پزشكى، بهترين دانستهشكى نيست كه كلى
اما بسيارى از مسائلى كه پزشكان مسلمان در مواجه با بيماران خود  114بقراط و جالينوس به دست مسلمانان رسيد.

هاى يوناىن از آن هاى اسالمى و شرايط خاص آن داشت كه در نوشتهرو بودند، اختصاص به سرزمنيبا آن روبه
ديهى است كه به صرف عدم ذكر اين موارد در آثار پيشينيان، پزشكان اسالمى ذكرى به ميان نيامده بود. ب

 اعتنا باشند. بنابراين رويكرد خاصى در مواجه با اين موارد آغاز شد.توانستند به آهنا ىبمنى

شناسان و كه به عنوان كتاىب معترب مورد توجه مهه پزشكان و دار   -ترين اثر گياه داروشناسىبه عنوان منونه، در مهم
گياه مورد حبث قرار گرفته بود.   511خواص داروىي  115يعىن كتاب حشائش ديوسكوريدس -اسالمى قرار گرفت

گياه مورد   011كه تنها در خبش گياه داروشناسى كتاب احلاوى، اثر بسيار مهم و پرارزش زكريا رازى، تقريبا درحاىل
كه نقش بسيار مهمى در شناخت   -گياه داروشناسى اسالمىاين تعداد در ديگر اثر مهم   116بررسى قرار گرفته است.

فقره رسيده  1011يعىن كتاب اجلامع ملفردات االدويه و االغذيه به  -پزشكان اسالمى در داروشناسى برجاى گذاشت
ها نيز اين ، يعىن نزديك به سه برابر بيش از آنچه كه در اثر ديوسكوريدس ذكر شده است. در مورد بيمارى117است

 يده كمابيش صادق است.پد
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ه مراتب هاىي براى درمان آهنا وضع شده بحلهاى خمتلف احلاوى مورد بررسى قرار گرفته و راههاىي كه در خبشبيمارى
ترمجه به  هنضت بيش از آن چيزى است كه در آثار جالينوس، بقراط و ديگر پزشكان يوناىن كه آثار آهنا در جريان

اند. يكى از دستاوردهاى مهم پزشكى اسالمى، اگرچه كمرت رنگ و بوى خمالفت با جريان عرىب ترمجه شد، ذكر شده
جالينوسى گراىي پزشكى اسالمى دارد، پديد آمدن كتاب قانون ابن سينا است. در متامى دوران پزشكى غرب هيچ  

ونه كليه مبادى و موضوعات پزشكى را پوشش داده، مطرح كرده و  گكتاىب كه چنني جامع و مانع و دايرةاملعارف
دليل نبود كه قانون ابن سينا به سرعت و پس از ترمجه آن به التني مورد توجه گسرتده باشد، به وجود نيامد. ىب

يس ى تدر هاى پزشكدانشمندان و پزشكان غرب قرار گرفت، به چاپ رسيد و به عنوان كتاب پايه درسى در دانشكده
امهيت قانون در پزشكى اسالمى را از چند جهت بايد مورد بررسى قرار داد. از مجله اينكه قانون رونوشت  118شد.
اى از نگرش جالينوسى به پزشكى نيست. قانون پيش از آنكه تابع آراى جالينوس در پزشكى باشد، تقابلى از ساده

لسوف به في -گاه چنني تقابلى بني پزشكب، هيچآراى جالينوس و ارسطو است. در تاريخ پزشكى اسالمى و غر 
شد. اين « انسان» به« پزشكى»هاى متفاوتى نسبت به ديد صرفا ويژه باعث طرح نگرشوجود نيامد، تقابلى كه به

ويژه در مباحث نظرى پزشكى كامال حكمفرما است؛ از مجله آنكه جالينوس معتقد بود كه مغز انسان مبداء تقابل به
هاست. اما ارسطو وى احساس، كبد مبداء وريدها و عامل گوارش غذا در بدن و قلب مبداء شرياناعصاب و نري 

ها، بلكه جايگاه مركزى روح و مبداء مهه وظايف و اعمال بدن انسان است، از معتقد بود قلب نه تنها مبداء شريان
طرح آراى جالينوس و ارسطو، حق  ابن سينا در قانون پس از 119سازى، احساسات و حركت.مجله گوارش غذا، خون

دهد. گفتىن اينكه ابن سينما در ديگر آثار پزشكى خود نيز مهچنان بر تقابل بني آراى ارسطو و را به ارسطو مى
زشكى كند. اشراىف كه ابن سينا بر دانش پفشارى كرده و در امهيت نقش ارسطو در اين زمينه كوتاهى منىجالينوس پاى

جاى قانون منعكس كرد، عامل دومني امهيىت است كه بايد براى قانون در پزشكى را در جاى جالينوسى داشت و آن
 اسالمى بر مشرد. اين امهيت، خود را در تقابل زبان يوناىن و التني، به عبارت ديگر كوشش دانشمندان

 50، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

روپاىي دهد. براى بسيارى از پزشكان اهاى جالينوس نشان مىراى فهم نوشتههاى ميانه اروپا و عموما التني زبان بسده
ژه بر اثر تغيري زبان ويهاى التني كار آساىن نبود. اين امر بههاى جالينوس براساس متون يوناىن آهنا يا ترمجهفهم نوشته

سطى ر آهنا به وسيله پزشكان قرون و يوناىن طى بيش از يك هزار سال فاصله از زمان پديد آمدن آثار جالينوس تا مرو 
اتفاق افتاده بود. پزشكان التني زبان به سرعت متوجه امهيت قانون در تفسري آراى جالينوس شدند و از قانون 

)اندلسى( در  ويژه هبرتين آهنا توسط پزشكان اسپانياىيها و بههاى متعدد التيىن هتيه شد. بسيارى از اين ترمجهترمجه
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ميالدى صورت گرفت. اين موضوعى است كه با وجود امهيت بسيار زياد آن، كمرت مورد حبث قرار  سده شانزدهم 
120ترين دستاوردهاى پزشكى اسالمى مورد توجه قرار گريد.گرفته است و الزم است به عنوان يكى از مهم

 

ى به زشكى اسالمى هنگامترين دستاوردهاى پاما نوآورى در حيطه پزشكى اسالمى در اين حد نيز متوقف مناند. مهم
وجود آمد كه چند تن از پزشكان اسالمى توجه خود را بر عدم تطبيق آراء جالينوس با آنچه كه بر اثر جتربه يا تشريح 

از بدن انسان به دست آورده بودند، منعكس كردند. يكى از خنستني ايرادهاى دانشمندان و پزشكان اسالمى بر 
وارد شد. فاراىب در رساله خود با عنوان الرد على اجلالينوس فيما نقض على جالينوس، توسط ابو نصر فاراىب 

طور كلى ترتيب ساختارى اعضاى بدن انسان را بني آراى جالينوس و ارسطو ارسطاطاليس العضاء االنسان، به
ء مهان و با توجه به آراى خود، حق را به ارسطو داده است. احتماال اين نگرش فاراىب منشا 121مقايسه كرده

 از جالينوس كرد. -مهان گونه كه پيش از اين اشاره كردمي -انتقادهاىي شد كه بعد از او ابن سينا

نگر و صاحب نظر، به آراى جالينوس در پزشكى ايرادهاىي مهم وارد كرد. رازى نيز به عنوان پزشكى بزرگ، جامع
باره ديدن، شنيدن و رسيدن شعاعات نورى از ترين نقد رازى از آراى جالينوس به هنگام طرح نظرات خود در مهم

رازى چگونگى فرايند ديدن را درست برعكس نظر جالينوس بسته به پرتوهاىي  122جسم به چشم ارائه شده است.
 . درشودگونه كه جالينوس گفته بود با پرتوهاىي كه از چشم ساطع مىرسند نه آنداند كه به چشم مىمى

 55، ص: 1جتقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرس

الينوس را مشىت هاى جادامه اين رديه، يعىن چگونگى ديدن از نظر جالينوس، ابن سينا كار را به آجنا رسانيد كه نوشته
123هاى آشكارا مهمل وصف كرد.نوشته

 

 رود،ار مىمشترين نقد پزشكى جالينوس در جهان اسالم، كه مايه شهرت و افتخارى براى پزشكى اسالمى بهاما مهم
گرا و اهل ابن نفيس به عنوان پزشكى جتربه 124توسط ابن نفيس، پزشك دمشقى سده ششم هجرى صورت گرفت.

ان رو ابن نفيس در قرون گذشته بني نويسندگترين كشفيات پزشكى اسالمى را اجنام داد. ازايننظر، يكى از بزرگ
م( مهان لقىب كه اسال -مى به جالينوس عرب )اسالمى به پيشواى پزشكان و بني پژوهندگان معاصر تاريخ پزشكى اسال

در مراجع خمتلف به رازى نيز داده شده، مشهور شده است. ابن نفيس در دو منونه از آثارش، شرح تشريح قانون، 
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ضوعات طور كلى بر مو هاى اول تا سوم قانون ابن سينا نوشته است و شرح قانون، شرحى كه بهشرحى كه بر كتاب
نوشته، اين كشف خود موسوم به گردش ريوى خون را شرح داده است. تنها در سده نوزدهم  طرح شده در قانون

ميالدى بود كه دانش جديد با اين كشف مهم ابن نفيس آشنا شد. هنوز هيچ دليلى در بيان اينكه چرا اين كشف 
125مهم نزد پزشكان معاصر و پس از ابن نفيس مورد استقبال قرار نگرفت، در دست نيست.

 

اساس نظر جالينوس، در مورد گردش خون، خون از راه شريان وارد بطن راست قلب شده و از راه منافذى كه بني بر 
چرخيده است، اما ابن هاى راست و چپ قلب وجود دارد به بطن چپ وارد شده و از آجنا در سراسر بدن مىبطن

 ه رفته و پس از آنكه در وريد با هوا خمتلطنفيس نوشت كه خون از بطن راست و از راه وريد )شريان ريوى( به ري
بدون شك ابن نفيس اين  126شود.شد، از راه وريدى ديگر به بطن چپ رفته و از آجنا در سراسر بدن پخش مى

 دانسته را از طريق تشرحيى كه بر روى بدن انسان اجنام داد، به دست آورده است.

شف تر است، نيز پرداخته است. اين كاز بطن راست بزرگ ابن نفيس در اين مورد حىت به اين موضوع كه بطن چپ
وضيح طور آشكار و روشن ت، پزشك اسپانيائى، آن را شرح دهد، به«ميگل سروتو»ابن نفيس سه سده پيش از آنكه 

داده شده است. بنابراين الزم است در انتساب اين كشف به سروتو ترديد جدى منود. حىت در مورد اين موضوع كه 
 هاى التني آثار پزشكى اسالمى با آراى ابن نفيس آشنا شده و يا اينكهاز طريق ترمجهسروتو 

 55، ص: 1جقانون )ترمجه شرفكندى(، فهرست

هاى بسيارى در تاريخ پزشكى جهان صورت گرفته كرده است، حبث« كشف»خود به توارد، اين موضوع را دوباره 
ه بسيارى را نظر بر اين است كه سروتو از آراى ابن نفيس آگاهى است. اين موضوع مهچنان قابل حبث است، اگرچ

127نداشته و خود مستقال به اين آگاهى دست يافته است.
 

آيد. كنار هم قرار دادن آراى ابن نفيس، اين كشف ابن نفيس پديده مهمى در تاريخ پزشكى اسالمى به حساب مى
 دهد پزشكى اسالمى بسيارهم، در مورد جالينوس، نشان مىفاراىب، ابن سينا و چند پزشك ديگر اسالمى در كنار 

 جدى به دنبال ارائه مدىل غري جالينوسى از پزشكى اسالمى بوده است. در اين زمينه جاى پژوهش بسيار باز است.

ين تر مهم -كه پيش از اين بدان اشاره كردمي  -هاى علوم وابسته به پزشكى، افزون بر گياه داروپزشكىدر زمينه شاخه
پزشكان اسالمى عالوه بر بسط چشم 128هاى اصيل و مبتكرانه متعلق به چشم پزشكى است.سهم در ارائه پژوهش

هاى عالج آهنا، افرادى چون جالينوس و بقراط هاى چشم و راهپزشكان يوناىن در مورد بيمارىآراى پزشكان و چشم
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شم، هاى چهاى عالج آهنا را ارائه كردند. انواع جراحىهاى متعددى را شناساىي و راهو بولس اجانيطى، خود بيمارى
برداشنت آب مرواريد، به وسيله بريون كشيدن مايع مجع شده در عدسى و طرح انواع داروهاى گياهى، معدىن و حيواىن 

پزشكان اسالمى، سهم دو نفر بيش از مهه قابل توجه است. براى چشم، از مجله اين ابداعات است. از بني چشم
حنني بن اسحاق عبادى، مؤلف كتاب العشر مقاالت ىف العني و ديگر على بن عيسى، مؤلف تذكرة الكحالني.  يكى

رين تپزشكى شدند و مؤلفان آهنا را در زمره بزرگهريك از اين دو كتاب منشاء ابداعات بسيارى در زمينه چشم
129پزشكان اسالمى درآوردند.چشم

 

مى توانست پزشكى اسالاروپا تنها پس از گذشت هفت سده پس از رواج چشم گونه بايد گفت كهروى هم رفته اين
 باره عبور كند.پزشكان اسالمى دراينهاى چشماز جمموعه دريافت
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 سنگ وى )قانون( در تاريخ تكامل پزشكى اسالم و ايراننقش شيخ الرئيس ابو على سينا و اثر گران

 وجود دارد، هاى اروپاىيهاى بسيارى، چه به زبان فارسى، يا عرىب و يا زباندرباره زندگى ابن سينا، آثار و نوشته
رساىي نشده فيك از دانشمندان متدن اسالم و ايران به اندازه ابن سينا قلمتوان ادعا منود درباره هيچاى كه مىگونهبه

عرىف قانون ىف الطب، اثر مشهور و بزرگ ابن سينا، و نه بررسى زندگينامه است. از ديگر سو، غرض اصلى در اينجا م
ور آراء ترين اثر در معرىف، زندگينامه و مر پردازمي كه مفصلاوست. براى ورود به حبث، تنها به ذكر اين موضوع مى

ارف بزرگ م دائرة املعدر جلد چهار « ابن سينا»شناسانه ابن سينا مقاله فلسفى، جنومى، پزشكى، موسيقاىي و زبان
به قلم مرحوم شرف الدين خراساىن، مرحوم تقى بينش، علريضا جعفرى نائيىن و ديگران است. جديدترين  130اسالمى

اثر در اين زمينه نيز، مقاله ابو على سينا در جلد اول دانشنامه زبان و ادب فارسى، از انتشارات فرهنگستان زبان و 
 مندان را براى آشناىي باباشد. اين دو مقاله به تنهاىي عالقهحممد خوانسارى مىو به قلم استاد  131ادب فارسى

زندگى، آراء، افكار و حوادث عمر ابن سينا كاىف است و عالوه بر آن، راهنماى خوىب نيز براى دستياىب به اهم منابع 
 درباره او خواهد بود.

رد. ر پزشكى، ارتباط مستقيمى با دوران زندگى ابن سينا داحال، بررسى قانون ىف الطب، كتاب مهم ابن سينا، ددرعني
و اند. بنابراين ضرورى است و لبه احتمال زياد حضرت شيخ الرئيس اين كتاب عظيم را در طول زمان تأليف كرده

 طور امجال، به شرح زندگى ايشان بپردازمي.به
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ق. در حواىل خبارا به دنيا  301ن سينا، در سال ابو على حسني بن عبد الّله بن سينا، مشهور به شيخ الرئيس و اب
، خانواده او به خبارا عزميت منودند و او در آجنا، به كسب دانش پرداخت. مهمرتين استادان او 305آمد. در سال 

در اين زمان، حممود مساح، استاد رياضى و ابو عبد الّله ناتلى استاد فلسفه و منطق بودند. در حدود بيست سالگى، 
 را از بيمارى جنات داد و به مهني دليل، از نزديكان و مهنشينان او شد. 132بن منصور ساماىن از امراى آل سامان نوح
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سالگى پدر خود را از دست داد و با پايان يافنت دوره كوتاه عبد امللك دوم ساماىن، امري آل سامان، كه به  11در 
 نوح بن منصور به سلطنت رسيده بود به كمك ايلك نصر بن على قراخاىن خبارا را ترك و به گرگانج )اورگنج( جاى امري

عزميت منود. در گرگانج، به حضور على بن مأمون بن حممد خوارزمشاه رسيد و مدتى را در حكومت آل مأمون به سر 
اى از دانشمندان دربار خود ن خواسته بود كه عدهسلطان حممود غزنوى از آل مأمو  133برد. به نوشته نظامى عروضى

را به دربار وى گسيل كنند و ابن سينا كه ديانت شيعه داشت و از خشم حممود نسبت به شيعيان باخرب بود، با 
شنيدن اين خرب، از نزد آل مأمون گرخيت و براى پيوسنت به دربار مشس املعاىل قابوس بن ومشگري، روى به گرگان آورد. 

در اين زمان، قابوس از كار بر كنار شده بود و ابن سينا گرگان را به قصد رى ترك منود. پس از مدتى توقف در  اما
رى، شيخ به قصد مهدان حركت منود و ساهلا در مهدان زندگى كرد. در مهني شهر بود كه براى مدتى به زندان افتاد. 

اصفهان سفر كرد و خبش مهمى از عمر پرمثر خود را در  هاى سياسى، از مهدان بهپس از خروج از زندان و كشمكش
هاى وى را غارت منودند. در ، سربازان حممود اصفهان را به تصرف خود درآوردند و كتاب011مهني شهر گذراند. در 

به سوى مهدان عزميت منود، در مهني شهر بيمار شد و در هنايت در  134شيخ به مهراه عالء الدوله كاكويه 010سال 
135درگذشت. 015مضان سال ر 

 

، در هنگامى كه در گرگان حضور داشت آغاز منود. خبشى از آن را 013ابن سينا، تأليف قانون را در حدود سال 
و  010تا  015و در هنگام حضور در رى تأليف منود و در هنايت متامى كتاب را در بني ساهلاى  015در سال 

قانون در رى به امتام رسيده است. اما با  137به نوشته صفدى 136رد.كرد تأليف كهنگامى كه در مهدان زندگى مى
و چنانچه سري تارخيى زندگى و  138رسدتوجه به اقامت به نسبت كوتاه شيخ در رى، اين موضوع صحيح به نظر منى
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ه او ب يابيم كه دوره بلند زندگى او در مهدان و آرامشى كه در اين شهر داشته،هاى او را مرور كنيم درمىمسافرت
 اجازه تكميل چنني اثر بزرگى را داده است.

يش از قانون، توان برمشرد. تا پقانون اثر بزرگ و نفيسى در پزشكى اسالمى است كه داليل بسيارى براى امهيت آن مى
 اندآثار مشهور و نفيسى در پزشكى اسالمى وجود داشته
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اند. يكى احلاوى تأليف حممد بن زكرياى رازى، و ديگرى از آهنا بويژه در تأليف قانون نقش داشتهكه دو عنوان 
ن دو  باشد. واقعيت اين است كه مقايسه ايالكامل ىف صناعة الطب يا كتاب امللكى تأليف على بن عباس اهوازى مى

 ست. اما براى درك بيشرت امهيت قانون دركتاب با القانون ىف الطب، خود گواهى بر امهيت و ممتاز بودن قانون ا
 منائيم:پزشكى اسالمى، داليل خود را به دو دسته تقسيم مى

 الف: از طريق بررسى خود اثر.

رفته نقش قانون در پيداىي نوع خاصى از ادبيات پزشكى در همها و روىها، خالصهها، شرحب: با بررسى ترمجه
 قلمرو عامل اسالم.

ه نقش شود كسى خود اثر: در اين خبش، ضمن گزارش ساختار و كليات حاكم بر قانون، سعى مىاز طريق برر  -الف
نون، بررسى هاى قاها و خالصهها، ترمجهحال، با توجه به وفور شرحآن در پزشكى دوره اسالمى تبيني گردد. درعني

ى تأليف قانون، كنيم كه در پن نكته بسنده مىمنائيم و در اينجا تنها به ذكر ايآهنا را به دنباله اين گفتار موكول مى
هاىي از آن پديد آمد كه اين جمموعه، خود يك مكتب را در پزشكى اسالمى اجياد  ها و خالصهها، ترمجهانواع شرح

 گريد.كرده كه مهگى از قانون سرچشمه مى

، ها و آثارى از اين دستا و خالصهههاى اروپاىي )التيىن(، فارسى و مانند آن از اين كتاب، انواع شرحترمجه -ب
 كند.حكايت از امهيت كتاب و قدرت تأثريگذارى آن بر تاريخ علم پزشكى در سطح جهان مى

هاىي بود كه خنستني كوشش دانشمندان اسالمى براى تاليف آثارى با حموريت قانون از مجله شروح متعّدد آن تلخيص
يص اين كتاب به وسيله مشس الدين ايالقى در قرن پنجم هجرى اجنام از اين كتاب اجنام شد. احتماال خنستني تلخ

طور پياپى شد. در قرن ششم نيز خنستني شرح قانون به وسيله ابن مجيع اجنام شد. طى قرون ششم و هفتم هجرى به
 ريها به وسيله ابن نفيس )كاشف گردش صغنويسىهاى متعددى بر قانون هتيه شد. اوج خالصهها و شرحخالصه

 خون( در آخرين ساهلاى قرن هفتم صورت گرفت.



ه حجم ترين شروح قانون تاليف شد. با توجه بتوان گفت دو قرن هفتم و هشتم دوراىن هستند كه مهمرتين و جدىمى
هستند. اما  هاىي از قانوننويسى بر آن كار آساىن نبود و بسيارى از شروح قانون تنها شرح بر خبشعظيم قانون، شرح

 شرح كامل قانون در قرون مورد نظر ما پديد آمدند. يكى شرح ابن نفيس و ديگر شرح قطب الدين شريازى.دو 
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سال پيش از مرگ او   01نويسى از شرح او بر قانون وجود دارد كه تقريبا درگذشته و دست 550ابن نفيس در سال 
پديد آمده است. قطب الدين شريازى نيز  501شرح ابن نفيس تقريبا در حدود سال  كتابت شده است. بنابراين

سال پيش از مرگ ابن نفيس و حدود چهل سال پس از نگارش شرح او پديد  5، يعىن 551شرح خود را در سال 
ودن حبث و ب دهنده زندهآورده است. اين فاصله نيم قرنه ما بني نگارش اين دو منت عظيم در شرح اين كتاب نشان

باشد كه در حوزه پزشكى اسالمى در فاصله نيم قرن امكان پيداىي دو شرح را بر يكى قوت سطح نظرى اين دانش مى
 از مهمرتين و شايد مهمرتين منت درسى اين علم پديد آورده است.

 هاى معروف به شرح مزجى است.شرح قطب الدين بر قانون به نام حتفه السعديه از گونه شرح

ه سعديه رو به حتفاب به نام سعد الدين حممد بن تاج الدين على ساوى وزير غازان خان مغول نوشته شده و ازاينكت
ريبا منايد. از نظر حجم نيز تقبندى كتاب كامال براساس قانون بوده و از آن پريوى مىگذارى شده است. تقسيمنام

 باشد.برابر خود كتاب مى

 پردازمي:نسخه خطى در ايران باقى مانده است كه در اينجا به ذكر آهنا مىاز كتاب حتفه سعديه چندين 

اى هنسخه خطى موجود در كتاخبانه مركزى دانشگاه هتران كه مشخصات آن در جلد چهارم فهرست نسخه -1
 ذكر شده است. 015خطى اين كتاخبانه صفحه 

اى از آهنا )از مجله نسخه مشاره هتران كه پارهجمموعه هشت نسخه خطى از اين كتاب در كتاخبانه ملى ملك  -1
باشند. جمموعه اطالعات كتابشناخىت اين نسخ خطى در جلد يكم ( به خاطر قدمت آن بسيار مهم مى0150

 ذكر شده است. 111 -115هاى خطى اين كتاخبانه صفحات فهرست نسخه

شود.  فى )ره( در شهر قم نگهدارى مىجمموعه شش نسخه از آنكه در كتاخبانه حضرت آيت الّله مرعشى جن -3
و جلد  11ها نيز در جملدات خمتلف فهرست اين كتاخبانه بزرگ از مجله در جلد سوم صفحه گزارشى از اين نسخه

 آمده است. 151صفحه  13



 15شناسى آهنا در جلدهاى جمموعه سه نسخه از آن در كتاخبانه جملس شوراى اسالمى كه مشخصات نسخه -0
هاى خطى اين كتاخبانه آمده است. او خود در مورد از فهرست نسخه 115صفحه  13و جلد  155و  15صفحه 

 گويد:شرحى كه بر قانون نوشته چنني مى
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ن پدر ممرا در بيمارستان مظفرى شرياز جزو پزشكان و كحاالن قرار دادند و پس از آنكه در چهارده سالگى »... 
درگذشت، من ده سال بر اين حال ماندم. انگيزه قوى داشتم كه چون آهنا نباشم و در اين راه به غايت قصوى و 
درجه عاىل برسم. پس آغاز به حتصيل كردم و" كليات قانون" را پيش عمومي سلطان حكما و مقتداى فضال كمال 

 الدين ابو اخلري بن مصلح كازروىن خواندم.

س الدين حممد بن امحد كيشى، حكيم و شيخ كامل شرف الدين زكى بوشكاىن رسيدم، اين استادان آنگاه خدمت مش
به تدريس كتاب مزبور و متيز مغز از پوست آن و حل مشكالت و كشف معضالت آن معروف بودند. و ليكن 

بر  ت است وبسبب آنكه اين كتاب، دشوارترين كتاىب است كه در اين فن پرداخته شده و فهم و درك آن سخ
لطايف حكمى و دقايق علمى و نكات قريب و اسرار عجيب شامل است كه اذهان ابناء روزگاران از ادراك آن ناتوان 

و حريان و پاى مهت آنان از رسيدن بذروه كمال آن كوتاه بود، زيرا اين كتاب غايت و هنايت آراء و افكار متقدمان 
ده فهم رو يكى از آهنا را نديدم كه از عهاند، ازاينت كه متأخران دريافتهترين نكاتى اساست و حاوى هبرتين و باريك

 مهه كتاب برآيد.

اما شرحى هم كه امام فخر الدين رازى كرده است كه به دست من رسيد، مشكلى را نگشود، زيرا او به جاى شرح 
ن مصرى" و" افضل الدين خوجنى" هاى امام" قطب الديمهه كتاب، برخى از آن را جرح كرده است و مهچنني از شرح

اند كه و" رفيع الدين گيالىن" و" جنم الدين خنجواىن" سودى نربدم. زيرا اين مجله چيزى بر شرح امام فخر رازى نيفزوده
 اند.اند. و از آنچه او سخن به ميان نياورده دم نزدهمورد توجه باشد، بلكه آنچه او گفته درباره آن سخن گفته

 اند چيز كمى است و ارزشى چندان ندارد.ه آهنا گفتههرحال هرچبه

پس از اين متوجه مدينه دانش و حكمت شدم، و حبضرت واالى فيلسوف استاد خود نصري الدين )خواجه نصري 
الدين طوسى( شدم ... تا برخى از مشكالمت حل شد، و ليكن برخى از آهنا مهچنان باقى ماند، زيرا در شناخت اين  

اطه به قواعد حكمى كاىف نيست، بلكه الزم است شخص خود، طبيب نفس باشد و جتربه بكند و در كتاب تنها اح
 تعديل مزاج موافق قانون عالج بكوشد.
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و  دسپس به شهرهاى خراسان مسافرت كردم و از آجنا بسوى عراق عجم شدم و از آجنا به عراق عرب رفتم و به بغدا
نواحى آن رسيدم، تا باالخره به بالد روم افتادم و با حكماى اين شهرها مباحثه كردم و اطباى آهنا را ديدم و از 

حقيقت مشكالت خود از آهنا پرسش كردم و از آنچه در نزد ايشان بود فايده بردم تا بداجنا كه معلوماتى گرد آوردم  
ه اين كوشش و سري و طواف كردن بالد و رسيدن تا بروم، چون كس بداهنا دسرتسى نداشت و ليكن با مهكه هيچ

به رسالت به مصر به خدمت"  551بدقت نگريستم ديدم كه جمهوالت من بيشرت از معلومامت است تا اينكه در سال 
 ملك منصور قالوون" رسيدم و در آجنا به سه شرح كامل از كليات )قانون( برخوردم. يكى از آن فيلسوف حمقق" عالء

الدين ابو احلسن على بن اىب احلزم قرشى" معروف به" ابن النفيس" دومى از آن طبيب كامل،" يعقوب بن اسحق 
السامرى" متطبب، سومى از آن طبيب حاذق" ابو الفرج يعقوب بن اسحق" متطبب مسيحى، معروف به" ابن القف" 

 بن مفتاح" داده بود خواندم و نيز به" تنقيحهاىي را كه سامرى از سؤاالت طبيب" جنم الدين بود و مهچنني جواب
القانون" كه" هبة الّله بن مجيع اليهودى مصرى" نوشته و در آن شيخ الرئيس را رد كرده برخوردم و جز اين، شروح و 

 ردهاىي را ديدم و خواندم آنچه از مشكالت كتاب برامي باقى مانده بود آشكار گشت.

ا در باب اين  كس ر مناند و ديگر حمل قيل و قاىل نداشتم و چون دريافتم كه هيچبنحوى كه هيچ اشكال و اهبام باقى 
كتاب بيش از من آگاهى و اطالع نيست، مصلحت ديدم كه بشرح آن بپردازم و مشكالت آن را توضيح دهم و 

139«امن.مبهمات آن را حترير كنم و فوايد آن را زياد كنم و موجز آن را بسط دهم و مباىن آن را استوار گرد
 

قانون از پنج كتاب تشكيل شده است. هر كتاب به چند فن، و هر فن نيز به چند تعليم، و هر تعليم نيز به چند 
هاى اول و سوم به چند فن و  بندى در سراسر كتاب يكسان نيست. كتابفصل تقسيم شده است. اما اين خبش

ده است. گزارش كلى، اما خمتصر ساختار كتاب كتاب دوم به دو مقاله، و كتاب چهارم نيز به چند فن تقسيم ش
 بدين شرح است:
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فصل، فن دوم  53رفته در همتعليم، و روى 5كتاب اول، در امور كلى پزشكى، چهار فن، فن اول در حد طب در 
 01تعليم و كال  5سوم در حفظ صحت در فصل، فن  55تعليم و كال  3ها و اسباب و اعراض آهنا در در بيمارى

 فصل. 31هاى كلى در فصل، فن چهارم در معاجله بيمارى

 فصل. 11مقاله و  1كتاب دوم در ادويه مفرده در 

 مقاله. 55فن و  11شود از سر تا پا در كتاب سوم در بيمارهاى جزئى كه دامنگري انسان مى
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 مقاله. 15فن و  0ها و در كتاب چهارم در تب

140مجله. 1مقاله علمى و  1ها( در تاب پنجم در معرىف ادويه مركبه )قرابادينك
 

ترى داشته باشيم متوجه دليل ديگرى بر امهيت كتاب خواهيم شد و آن نظم  چنانچه به ساختار كتاب نگاه دقيق
دايش اى پيكتاب است. واقعيت اين است كه مهمرتين دليل امهيت قانون در جوامع اسالمى )بدون توجه به ماجر 

طور كه قبال بيان شد، تا پيش از قانون، دو كتاب هاى آن( مهني نظم كتاب است. مهانها و ترمجهها، خالصهشرح
كدام ديگر پزشكى اسالمى، احلاوى و كتاب امللكى از اعاظم كتب پزشكى اسالمى و ايراىن تأليف شده بود. اما هيچ

 آميزى عصاره ون را ندارند. ابن سينا اين ساختار منطقى را از درهماز اين دو كتاب، ساختار منظم و منطقى قانو 
هاى دو دانشمند يوناىن كه آثار آهنا در قرون اوليه عامل اسالمى به عرىب ترمجه شد، يعىن ارسطو و جالينوس انديشه

141پديد آورده است.
 

ز هاى پزشكى را اورات و دانستهابن سينا موارد و مسائل نظرى پزشكى را ارسطوىي توضيح داده است، اما دست
جالينوس اخذ كرده و آهنا را در كنار هم قرار داده است. واقعيت اين است كه علت اشتهار قانون در اروپا نيز آن 

 چنني منظم و رومشند كه آثار اين دو دانشمند را به هم پيوند دهدهاى اروپاىي نيز اثرى اينبوده است كه حىت در زبان
است. و علت پريوزى و موفقيت ابن سينا در اين عرصه آن بوده است كه حضرت شيخ عالوه بر آنكه وجود نداشته 

در مقام مقايسه بني فلسفه پزشكى )ارسطو و  142پزشكى حاذق بوده، خود فيلسوىف شهري و موفق نيز بوده است؛
نع نت به مسائل نظرى صرف مدهد، پزشكان را از پرداخجالينوس( ابن سينا ضمن اينكه به حقانيت ارسطو رأى مى

ابن سينا حبث مفصلى  144در خنستني صفحات قانون 143كند تا عنصر فلسفه، بر آراء پزشكى آنان غلبه نكند.مى
 پريامون تفاوت
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كند. از ديگر جدا مى نگاه فلسفى با نگاه پزشكى در امور پزشكى حمض منوده و مسائل پزشكى را از مسائل فلسفى
جز تبيني دقيق و اصوىل مرز بني پزشكى و فلسفه و نيز تبيني دقيق موضوع حيات، سالمت، بيمارى و مانند سو، به

آن از نگاه فلسفه و فالسفه، ابن سينا به ذكر مهمرتين موارد پزشكى تا عصر خود و به نقل از مهمرتين پزشكان پيش 
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ى پرداخته است. بر اين اساس، او پزشكى را با جالينوس، فلسفه را با ارسطو، از خود، چه يوناىن و چه اسالم
 و مانند آن آغاز منوده و توضيح داده است. 145داروشناسى را با ديوسقوريدوس

 منايد.كما اينكه بارها در كتاب خود از احلاوى و رازى نقل قول مى

برانگيزى به شكل حتسني 146نظامى عروضى مسرقندىتوان در كتاب چهار مقاله توصيف عظمت اين كتاب را مى
147«اگر بقراط و جالينوس زنده شوند سزاوار است كه در پيشگاه اين كتاب سجده منايند.»يافت كه گفته است: 

 

در كتاب اول، كتاب كليات، تعريف دانش پزشكى، اركان )عناصر(، اخالط چهارگانه، اعضاى بدن انسان، نريوهاى 
ندرسىت، ها، حفظ تان )شامل نريوهاى طبيعى، حيواىن، نفساىن و نريوهاى حمرك(، شناخت بيمارىموجود در بدن انس

 هاى خمتلف درمان آمده است.مرگ و شيوه

در كتاب دوم، اصول كلى و داروشناسى، خواص و كيفيت داروها و فهرسىت از نام داروها، براساس ترتيب حروف 
باشد. قلم مى 511داروهائى كه نام برده شد و خواص آهنا تبيني شده، حدود  الفبا مورد حبث قرار گرفته است. تعداد

رفته متام آهنا جزء داروهاى مفرده )غري تركيىب و ساده( به حساب همقسمت اعظم اين داروها، گياهى بوده و روى
 آيند.مى

براى  اين خبش، راههاى خمتلفى هاى بدن انسان، از سر تا پا مورد حبث قرار گرفته است. دردر كتاب سوم، بيمارى
 ها طرح شده است.هببود اين بيمارى

 هاىي كه اختصاص به عضو معيىن از بدن ندارند بررسى شده است.ها، بيمارىدر كتاب چهارم، با حموريت تب

 در كتاب پنجم، از داروهاى مركب )تركيىب و غري ساده، به تعبري پزشكان دوره اسالمى،
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 اند.ها و مانند آهنا شرح داده شدهها، شربتقرابادين( در اين كتاب، انواع پادزهرها، قرص

148داروى مركب توضيح داده شده است. 551در اين كتاب، حدود 
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ى عددهاى خطى متقانون كتاب بسيار بزرگ و حجيمى است. اما نظر به امهيت آن در پزشكى دوره اسالمى، نسخه
از آن در ايران و ساير نقاط جهان وجود دارد. نظر به امهيت بسيار زياد كتاب، و تأثري آن در تكوين مكتب پزشكى 

ر ادامه ها دهاى اروپاىي در اروپا اجنام شد )در مورد اين ترمجههاى بسيارى از آن، پس از ترمجه به زباناروپا، چاپ
 سخن خواهيم گفت(.

هاى تأليف شده توسط انسان است كه بعد از كتاب منود قانون، يكى از خنستني كتاب توان ادعاطورى كه مىبه
 مقدس )عهدين( در ابتداى تأسيس صنعت چاپ، به طبع رسيده است.

 هاى متعدد اين كتاب نيز در ادامه سخن خواهيم گفت()در مورد تاريخ چاپ

 ران:هاى ايگزارشى امجاىل از موجودى نسخ خطى قانون در كتاخبانه

ترين نسخه از جمموع نسخ نسخه خطى موجود است كه، قدميى 13رفته، همدر كتاخبانه ملى ملك هتران، روى -1
ق.( است   551نويسى متعلق به قرن ششم )كتابت شده در سال خطى موجود در كتاخبانه ملك، مربوط به دست

مشار نويس از مجله كهنرتين نسخ قانون بهدستشود. اين كه از آغاز تا پايان فن پنجم از كتاب ششم را شامل مى
 551اى متعلق به قرن هفتم )كتابت شده در سال رود. از مجله نسخ كامل كتاب قانون در اين كتاخبانه نسخهمى

149باشد.ق.( مى
 

نسخه خطى، به صورت نسخ كامل يا  11رفته همدر كتاخبانه مركزى آستان قدس رضوى )مشهد مقدس( روى -1
هاى قانون هاى دستنويسىي از كتاب موجود است. بايد اذعان داشت كه اين جمموعه يكى از هبرتين جمموعههاخبش

س كامل نويهاى موجود در اين كتاخبانه، دو دستشود. از مجله دستنويساست كه در كتاخبانه خاصى نگهدارى مى
ن است، اشد و البته تنها شامل كتاب پنجم قانو بنويسى از آنكه بسيار نفيس مىاز كتاب، متعلق به قرن هنم و دست

150توان ياد كرد.( است مى035متعلق به قرن هشتم )كتابت شده در سال 
 

 نويسىنسخه، از مجله دست 11رفته همكتاخبانه جملس شوراى اسالمى )هتران(، روى  -3
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اى از دهجا و مرتب شيس متعلق به قرن هنم وجود دارد. متأسفانه گزارش يكنو متعلق به قرن هشتم، و چند دست
هاى قانون در اين كتاخبانه وجود ندارد و بايد براى شناساىي نسخ خمتلف اين كتاب، به جملدات جمموعه دستنويس
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هاى اين  ستنويسرين دتتوان گفت از مجله مهمرتين و كهنخمتلف فهرست نسخ خطى اين كتاخبانه مراجعه منود. اما مى
151اند.كتاب، در جلد نوزدهم فهرست اين كتاخبانه معرىف شده

 

در كتاخبانه ملى مجهورى اسالمى ايران، هشت نسخه خطى موجود است كه متأسفانه فهرست واحدى از نسخ  -0
زدهم و بعد از يا -ن دهمهاى موجود در اين كتاخبانه عموما متعلق به قرو قانون در اين كتاخبانه نيز وجود ندارد. نسخه

 ذكر شده است. 152ها نيز در جملدات خمتلفىنويسآن هستند. مشخصات اين دست

نسخه خطى موجود است. اين جمموعه نيز از  11رفته، همدر كتاخبانه حضرت آيت الّله مرعشى جنفى )ره( روى -5
ها نويس، اگرچه فهرست واحدى از دستباشدترين نسخ خطى قانون كه در يك كتاخبانه گرد آمده، مىمجله نفيس

هاى خطى اين كتاخبانه مراجعه منود. از مجله نسخ موجود در وجود نداشته و بايد به جملدات خمتلف فهرست نسخه
153باشد.باشد كه تاريخ كتابت آن روشن منىاى نفيس و قدميى مىاين كتاخبانه نسخه

 

نسخه موجود است. از اين كتاخبانه نيز فهرست واحدى از  11فته ر همدر كتاخبانه مركزى دانشگاه هتران، روى -5
ها بايد به جملدات خمتلف فهرست نسخ نويسنسخ خطى قانون وجود ندارد و براى آگاهى از مشخصات اين دست

از  وخطى اين كتاخبانه مراجعه منود. اما در اين كتاخبانه يك دوره سه جلدى از قانون وجود دارد كه شايان توجه است 
باشد و ديگر اينكه كاتب آن، يكى از ( مى0اى قدميى )متعلق به قرن باشد. يكى اينكه نسخهچند نظر جالب مى

154مهشهريان ابو على سينا و اهل خبارا بوده است.
 

 هاىي از قانون ابن سينا وجود دارد.نويسهاى ايران دستبه تواتر، در بسيارى از كتاخبانه -0

ر كتاخبانه توان گفت كه دطور امجال مىباشد، وىل بهد، مانع از دستياىب به يك آمار دقيق مىفقدان يك فهرست واح
 نسخه، كتاخبانه دانشكده اهليات دانشگاه 3وزيرى يزد 
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از اين كتاب  نيز يك نسخهفردوسى مشهد دو نسخه، كتاخبانه مسجد گوهرشاد مشهد دو نسخه و كتاخبانه ملى تربيز 
155وجود دارد.

 

                                                           
 .133و  115و  115و  10و  01و  105و  135و  105و  155(. عبد احلسني حائرى، ص 1)  151
 .53؛ امريه ضمريى، ص 155و  155و ص  313؛ حبيب الّله عظيمى، ص 515و  053و ص  155، ص 5؛ ج 103، ص 0(. از مجله انوار، ج 1)  152
 .131، ص 0(. حسيىن اشكورى، ج 3)  153
 .05، ص 10پژوه، ج (. براى آگاهى از مشخصات اين جمموعه سه جلدى ن. ك: حممد تقى دانش0)  154
 رسد.. اگرچه اين آمارها چندان دقيق به نظر منى115 -115ارجح و ديگران، ص ها ن. ك: نويس(. براى آگاهى از اين دست1)  155



دهد كه نسخ خطى موجود از كتاب قانون در ايران از متامى نسخ خطى اين كتاب كه در مهني آمار ناقص نشان مى
شود، بيشرت است. هبرتين فهرست در مهكرد از نسخ خطى كتاب قانون در  هريك از كشورهاى دنيا نگهدارى مى

فهرسىت است كه به توسط رمضان ششن و ديگران حتت نظارت اكمل الدين احسان اوغلو جز ايران كشور ديگرى به
 51رفته، همروى 156از فهرست نسخ خطى آثار مربوط به پزشكى در تركيه هتيه شده است. در اين كتاب،

برسد،  هننويس از قانون ابن سينا معرىف شده است )اعم از نسخه كامل يا ناقص(. ممكن است اين سئوال به ذدست
كه فهرست در مهكردى مشّخصى از نسخ خطى موجود در ديگر كشورها وجود ندارد، آيا امكان دارد كه درحاىل
اى در كشور ثالثى وجود داشته باشد كه از اين تعداد بيشرت باشد؟ در پاسخ بايد گفت از نظر آمارى تعداد جمموعه

رهاى جهان بيشرت است. بر اين اساس، و با توجه به اينكه هاى اسالمى در ايران و تركيه از متامى كشو دستنويس
بتوان  رسدها در ساير نقاط جهان، از اين كشورها به مراتب كمرت است، لذا بعيد به نظر مىنويستعداد كل دست

 ترى را در كشور ثالثى يافت.جمموعه كامل

جهان اجنام شده است. از مجله اين  هاى قانون در هاى چندى براى هتيه فهرسىت از جمموعه دستنويسكوشش
است كه كوشيده است با مراجعه به فهرست نسخ خطى كه در دست داشته به تعداد  157ها حاصل بروكلمانكوشش

نويس از اين كتاب را در متام دنيا ردياىب كند. كوشش دست 51موجود از قانون دست يابد. بروكلمان تقريبا توانسته 
نسخه از اين كتاب را در سراسر جهان  151صورت گرفته كه توانسته است تقريبا  158ديگر نيز به توسط مهدوى

)اعم از نسخ خطى موجود در ايران و ساير كشورهاى جهان( شناساىي منايد. اما ترديدى نيست كه جمموع 
 هاى فهرست شده به توسط بروكلمان و مهدوى بيشرتهاى قانون در سراسر جهان از جمموع دستنويسدستنويس

ه وسيله رفته از جمموع آنچه بهمهاى قانون موجود در ايران و آنچه ششن از تركيه برمشرده روىاست. جمموع دستنويس
 باشد.مهدوى براى متام دنيا گزارش شده بيشرت مى
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پديد  هاى متعددى از آنداشت شروح و گزارش اى است. بنابراين بايد توقعحال پيچيدهقانون، كتاب مهم و درعني
آمده باشد. تناوب شروحى كه بر قانون نوشته شده آن را در زمره مهمرتين آثار متدن اسالمى، و در رديف اثر بسيار 

 دهد )به روايىت، پس از كالم الّله جميد، كه تفاسري متعددى بر آنمشهور ابن عرىب در تصوف، فصوص احلكم قرار مى
شده، فصوص احلكم بيشرتين شرح را بر خود دارد.( شروح قانون را بايد به چند دسته تقسيم كرد: شروحى كه  نوشته

هاىي كه از كتاب هتيه شده و البته اينها را بايد در كنار ها و گزارشبر كتاب يا خبشى از آن نوشته شده، خالصه
اند فهرسىت از شارحان قانون به دست دهند. از اين دهسعى كر  159هاى متعدد آن قرار داد. بروكلمان و مهدوىترمجه
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شارحان بايد از فخر الدين رازى، ابراهيم بن على قطب مصرى، قطب الدين شريازى، ابو الفضل نامور خوجنى، عالء 
الدين بن نفيس مشهور به ابن نفيس كاشف گردش خون ريوى، يعقوب بن سامرى، سديد الدين كازروىن، حممد 

دهد، از شارحني قانون ارائه مى 160كيم على گيالىن و ضياء الدين شجاعى را نام برد. فهرسىت كه مهدوىسراىي، حآق
تعداد شارحان قانون را از بيست نفر و بيست عنوان شرح متجاوز  161در كنار فهرست هتيه شده به وسيله بروكلمان

مجال التحفة السعديه در صفحات قبل مطالىب به اگرداند. كه در مورد شرح قانون اثر قطب الدين شريازى حتت نام مى
هاىي نيز  در كنار اين شروح بايد از خالصه 162آمده است و براى توضيح بيشرت به مآخذ مورد استناد رجوع فرمائيد.

 كه از قانون هتيه شده است ياد كرد.

الدين ايالقى به نام اى كه پزشك مشهور قرن ششم شرف شناسيم، خالصهكم پنج خالصه از قانون را مىدست
املوجز القانون هتيه كرده است، خالصه ابن نفيس به نام تنقيح القانون، و خالصه هتيه شده به وسيله ابن سعيد 

اى است كه حممود چغميىن به نام قانونچه از اين كتاب اما بدون ترديد مهمرتين خالصه، خالصه 163اسرائيلى است.
 هتيه كرده است.

در طى ده مقاله، گزارش خمتصرى از قانون به دست دهد. قانونچه به سرعت بني پزشكان و چغميىن كوشيده است 
هاىي كه از خود در كنار ترمجه 164هاى خطى متعددى از آن هتيه شد.دانشمندان دوره اسالمى رواج يافت و نسخه

 قانون به فارسى هتيه شده قانونچه نيز به فارسى
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به نام مفرح  166و البته جالب هست كه منت عرىب قانونچه به توسط شخصى به نام سيفى قزويىن 165ترمجه شده است.
167القوام به نظم نيز كشيده شده است.

 

ز ترمجه منت  هاى فارسى بايد اهاىي از آن بارها به فارسى ترمجه شده است. از مجله اين ترمجهمنت كامل قانون، يا خبش
ف ها )كتاب چهارم( به توسط حكيم حممد شريكتاب توسط مال فتح الّله شريازى در قرن دهم، ترمجه خبش تبكامل  
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بار قانون يك 168خان و ترمجه منت كامل از حاكم گيالىن ياد كرد. چند ترمجه فارسى ناشناس نيز از قانون وجود دارد.
169در عهد سلطان مصطفاى سوم اجنام داده است.نيز به تركى ترمجه شده است. اين ترمجه را مصطفى ملتوقادى 

 

 قانون مهچنني در قرن هنم هجرى، پانزدهم ميالدى، به زبان عربى ترمجه شده است.

 ميالدى در ناپل به چاپ رسيده است. 1051اين ترمجه عربى در سال 

رم اجنام شد و اين ميالدى در  1553منت عرىب قانون بارها به چاپ رسيده است. خنستني چاپ منت عرىب در سال 
هاى اروپاىي نيز عموما از روى مهني چاپ باعث گسرتش فراوان قانون در اروپا و در مدارس پزشكى آن شد. ترمجه

قمرى اجنام شد.  1150چاپ اجنام شده است. چاپ مشهور ديگر قانون در چاپخانه بوالق )در عثماىن( در سال 
د، اگرچه خبشى از صفحات آغازين كتاب، از آن ساقط شده اين چاپ در كشورهاى اسالمى شهرت بسيارى دار 

 ميالدى، عينا در بريوت جتديد چاپ شده است. 1111است. چاپ بوالق از قانون، در سال 

ميالدى در بريوت بوسيله ادوارد قش  1550باشد در سال هبرتين چاپ از قانون كه البته چاپ منقح و كاملى نيز مى
 اجنام شده است.

( WWW .alwarag .netعرىب قانون بر روى شبكه جهاىن اينرتنت )در پايگاه الوراق، به نشاىن)منت كامل 
 وجود دارد.

 هاى التنيهاىي از كتاب است، ترمجههاى فارسى، كه شامل متام يا خبشمهانند ترمجه
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در ميالن،  1003هاى كامل قانون در سال ترين ترمجهن است. قدميىهاى خمتلف آقانون نيز شامل منت كامل يا خبش
در شهر ونيز صورت گرفته است. خيلى جالب است كه بدانيم، طى ده  1051 -3در پادوا و طى ساهلاى  1005

سال، سه ترمجه كامل از قانون در سه خبش از اروپا اجنام شده است. طى قرن شانزدهم ميالدى، منت التني قانون 
هاى  ها در مهني قرن در ونيز صورت گرفت. مرتجم يكى از منتترين اين چاپند بار در اروپا به چاپ رسيد. كهنچ

اب پنجم بار ديگر كتكامل قانون، مرتجم مشهور اهل اروپا گراردوى كرموناىي است. گراردو، عالوه بر اين ترمجه، يك
را  بايد از آرنالدو يالنواىي، آن دريا آلپاگو و آرمنگو دوس بالزيومىرا نيز به التني ترمجه كرد. از ديگر مرتمجان قانون 
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و، طى ساهلاى باشد زروالمو راموسيهاى التني ديگر را كه البته شامل منت كامل كتاب مىنام برد. يكى از هبرتين ترمجه
170اجنام داد. 1055تا  1051

 

پژوهان را احتماال مشغول كرده پاسخ دهيم و آن دانشدر پايان اين مقدمه الزم است كه به يك سئوال اصلى كه ذهن 
سال  1111اين است كه امروز چه نيازى به جتديد چاپ كتاب قانون هست؟ آيا مطالب قانون كه متعلق به بيش از 

 گشاست؟قبل است براى حل مشكالت امروز پزشكى ما راه

 توان چنني گفت:در پاسخ به اين سئوال مقّدر مى

هائى است كه در تقويت هويت مّلى و اعتماد به نفس نسل هاى ناشرين ايراىن، نشر كتابرسالت يكى از مهمرتين
ور براى علمى كش -پژوهان ما با مرياث عظيم فرهنگىكند و شايد هيچ عاملى مؤثرتر از آشنائى دانشجوان كمك مى

 دار و افتخارآميز اسالم و ايران نباشد.احياى متدن ريشه

هاى واند به قلهتدار در بني مردم ما زنده شود كه ايراىن مىتوسعه كشور، الزم است كه اين باور ريشهبراى پيشرفت و 
 اند.رفيع معرفت دست پيدا كند. هبرتين دليل در اثبات اين مّدعا، كارهاى عظيم علمى است كه گذشتگان ما كرده

الع نسل حاضر از حمتوا و عظمت كارهاى مشكل اصلى و حلقه مفقوده ما در رسيدن به اين خودباورى عدم اط
ون سنگ جبا مانده، كتاب قاناند. در بني آثار گرانعلمى است كه دانشمندان مسلمان و ايراىن در گذشته اجنام داده

 حضرت شيخ الرئيس در علم پزشكى
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 در تاريخ طب يافت كه به اندازه كتاب قانون مورد استقبال توان كتاىبتوان گفت كه منىاست. بدون اغراق مى
پژوهان عامل قرار گرفته باشد. گذشته از ارزش اين كتاب در تكوين تاريخ پزشكى، مهني امروز نيز بسيارى از دانش

ها و از آهنا مهمرت در حفظ سالمت و مطالب كتاب قانون قابل استفاده در عرصه تشخيص و درمان بيمارى
 اشت جامعه است.هبد

مهانطور كه اشاره شد، از افتخارات بزرگان تاريخ طب نظري قطب الدين شريازى و ابن نفيس اين بود كه مدعى شدند 
 كه از خود به حاىلاند. قطب الدين شريازى در شرحاند و هبرتين شرح را بر آن نوشتههبرت از ديگران قانون را فهميده

 سال تالش كرد تا توانسته شرح كاملى بر قانون )التحفة السعديه( بنويسد. 15مدت كند كه جاى گذاشته، اذعان مى
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وده و  سنگ مناين بنده، ضمن قدرداىن از مديريت حمرتم انتشارات سروش كه اقدام به جتديد چاپ اين اثر گران
نم كه با  كپيشنهاد مىگراميداشت ياد مرتجم نامدار كتاب، شادروان عبد الرمحن شرفكندى، به اين مؤسسه حمرتم 

نظران علم پزشكى و مطلع از مرياث طب اسالمى و ايراىن اقدام به تأليف شرحى متناسب با پزشكى كمك صاحب
عصر حاضر و به زبان امروز عامل پزشكى بنمايند كه اين كارى است كه تاكنون نه در ايران و نه هيچ كشور ديگر 

 صورت نگرفته است.

ب و مهكارامن در فرهنگستان علوم پزشكى در بازنويسى و حتشيه بر خبشى از احلاوى حممد بن اى كه اينجانبا جتربه
سنگ ديگر از مرياث علمى اسالم و زكرياى رازى و ذخريه خوارزمشاهى سيد امساعيل جرجاىن )دو اثر عظيم و گران

ا به درازا ق آن با مباىن پزشكى امروز، ساهلكنم كه بازنويسى و حتشيه و شرح روزآمد قانون و تطبيايران( دارمي، اقرار مى
كشد كه البته نبايد به دليل سخىت كار، از اجنام آن شانه خاىل كنيم كه روح حضرت شيخ الرئيس بيش از هر مّلت مى

 پژوهان ايراىن انتظار چنني اقدام سرتگى را دارد.ديگر، از فرزندانش يعىن دانش

 نو من الّله الّتوفيق و عليه الّتكال

 دكرت على اكرب واليىت

عضو پيوسته و رئيس گروه طب اسالمى و طب سّنىت فرهنگستان علوم پزشكى مجهورى اسالمى ايران بيست و دوم 
 1355آذر 
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ا حممد و م ستايش باد يزدان را كه سزاوار ستايش است به سبب بزرگواريش و كثرت الطافش و درود بر سرور و پيامرب
 دودمان او.

از من خواسته است كتاىب  -مشارمكه كمك به او را در حد توانائيم الزم مى  -و بعد ... يكى از دوستان صديق من
در طب تاليف كنم، مشتمل بر قواعد كلى و جزئى اين علم، كتاىب كه در عني اجياز و اختصار بيشرتين خبش اين 

رفتم وراى من بر اين قرار گرفت كه خنست درباره كليات دانش طب )امور عامه(، دانش را دربرگريد. خواهش وى را پذي
در زمينه دو جنبه نظرى و عملى آن سخن گومي و بعد به حبث درباره احكام كلى داروهاى ساده )ادويه مفرده( و 

ه به هريك از ها كسپس به احكام جزئى آن داروها بپردازم. چون از اين حبث فراغت يافتم به بيان كيفيت بيمارى
شوند روى آورم؛ در اين حبث خنست به تشريح هريك از اندامها و وظايف )فيزيولوژى( آهنا اندامهاى بدن عارض مى

 پردازم.مى



ها در خنستني كتاب كليات من آمده است. برآمن هرجا كه به تشريح اندامهاى ساده و حبث مربوط به وظايف آن
الصحه آن را نيز بيان كنم و هر بيمارى را كه بر اندامى عارض شود با علل و  پردازم، حفظتوصيف اندامى مى

 اسباب آن بيمارى و راه عالج آن، مهراه با براهني الزم كه مؤيد صحت گفتار و حسن پندار من است ذكر كنم.

ى بيمارى، علل هاى جزئى را شرح خواهم داد و در اينجا نيز بدوا شناسائبعد از فراغت از ذكر كليات، بيمارى
وح كنم و عالج بيمارى مشر بيمارى و دالئل اثبات )وجود( آن مورد نظرم خواهد بود و بعد شرح جزئيات را دنبال مى

 دهم.را ابتدا به روش عمومى و كلى و بعد به طريقه اختصاصى بوسيله هريك از داروهاى ساده و مركب شرح مى

ائى ام، مهچنني داروهبندى كرده -جدول« ادويه مفرده»بيماران، در كتاب  ها را براىداروهاى ساده مذكور و فوايد آن
دامن ذكر خواهم  ها )اصباغ( كه استعمال خارجى دارند و من به كار بردن آهنا را در معاجلات سودمند مىمانند مرهم

 كرد.

شايسته  ام، ليكوها( را نام بردهياىب كه من فقط اندكى از آهنا )دار و تو اى طالب علم هرگاه بر آن آگاه شدى، درمى
ن برشته حترير درآيد و من درصدد نگارش آ« اقرابادين»است كه داروهاى مركب و فوايد آهنا و تركيب آهنا در كتاب 

 هستم.
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يژه اندام هائى كه و رىو مرا باز تصميم بر آن است كه بعد از فراغت از اين مباحث، كتاب ديگرى در جزئيات بيما
را نيز بگنجانيم.  171«آراستگى ظاهر تن»هاى مربوط به معيىن نيستند تاليف كنم و در آن اسلوب شناساندن بيمارى

 ام.برآمن كه در اين كتاب نيز روشى در پيش گريم كه در كتاب خمتصر قبلى خود از آن پريوى كرده

ن كتاىب است كه كنم و آرا تاليف مى« اقرابادين»، در تعقيب آن كتاب اگر به يارى يزدان بزرگ اين كتاب پايان پذيرد
ى اى بدست آورد الزم است آن را داشته باشد و بر حمتواهركس دعوى حرفه طبابت كند و خبواهد در اين پيشه، توشه

طالب بيشرت ب نيز اين مآن آگاه گردد، چه اين كتاب مطالىب در بر دارد كه هر طبيىب اقال بايد آهنا را بداند و در كتا
از حد اقل الزم نيامده است. اگر خداوند اجل در اجل مهلىت دهد و سرنوشت مرا يارى كند كوشش ديگرى در اين 

172زمينه در پيش دارم.
 

                                                           
يا زينت) زينت مجال( در اصطالح قدما عوارضى مانند لك صورت و رنگ مو و ناخن و امثال آن بوده است و « آراستگى ظاهر تن» مقصود از بيمارى مربوط به -(1)  171

 معروف است. Cosme ?tiqueامروز بنام
ه است، بطورى كه وى معتقد نبوده است كه با اجياز و اختصار بتواند به اجنام اين مهم فائق از ديد ابن سينا توصيف مشروح موضوعات طب عملى كارى مشكل بود -(1)  172

و در آن مسائل  تر از پنج جملد قانون در باب طب برشته حترير درآوردآيد. به مهني جهت وى تصميم داشته است در فرصىت مناسب و با فراغىت بيشرت كتاىب جامعرت و مشروح
 شروح و كامل مورد حبث و بررسى قرار دهد، وىل متأسفانه چنني توفيقى حاصل نشده است، و شايد هم اجل مهلىت نداده است.طب عملى را بطور م



 هاى خود را گردآورى و آن را در پنج كتاب تنظيم كردم، بقرار زير:اينك نوشته

 كتاب اول: در امور كلى طب )كليات علم طب(

 اب دوم: در داروهاى ساده )ادويه مفرده(كت

 شوند.كتاب سوم: در بيماريهاى جزئى كه بطور آشكار و هنان بر اندامهاى آدمى، از سر تا قدم عارض مى

كتاب چهارم: در بيماريهاى جزئى كه ويژه يك اندام خاص نيست )عمومى است( و مهچنني بيماريهاى مربوط به 
 «.آراستگى ظاهر تن»

 : در تركيب داروها، و اين مهان كتاب اقرابادين است.كتاب پنجم
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 كتاب اول

 فن اول: در توصيف علم طب و موضوعات آن در امور طبيعى.

 اين خبش مشتمل بر شش تعليم است:

 [هاى علم طبتعليم اول ]تعريف و زمينه

 تعريف طب -فصل اول

توان بر كيفيات تن آدمى آگاهى يافت. هدف آن حفظ تندرسىت است كه بوسيله آن مى 174دانشى 173گومي: طب
در موقع سالمت و اعاده آن به هنگام بيمارى است. شايد كساىن باشند كه گويند، طب داراى دو جنبه نظرى و 

ر پاسخ آنان  ام. دمعرىف كرده« نظرى»بر آن، طب را فقط با مفهوم « دانش»عملى است و من با اطالق كلمه 
به  هاى نظرى و عملى هست وها هر دو جنبه نظرى و عملى وجود دارد، در فلسفه نيز جنبهگوئيم: در مهه حرفه

مفهوم « عملى»و « نظرى»مهني منوال در طب نيز شقوق نظرى و عملى وجود دارد. ليكن غرض از اصطالح 

                                                           
ارتست براى آن بكار رفته است. پزشكى عب« پزشكى» است، وىل براى اينكه در سطح جهاىن قابل درك باشد معادل« فيزيك» كلمه« طب» طب: معادل دقيق كلمه -(1)  173

ر دارد فرهنگ پزشكى دورلند(. پزشكى با تعريف فوق الذكر با حاالت خمتلف بدن سروكا«) ويژه درمان بيماريها بوسيله اجراى درماهناى داخلىهنر يا علم شفاى بيماريها به» از
 اى از فيزيك) طبيعيات( است.شاخه -و بدين ترتيب

شود: شود و به سه شاخه تقسيم مىبدهنا و دانش راه و رسم زندگى. دانش به معىن اعم، فلسفه ناميده مى دانش) به اعتبار قدمي( اساسا دو وجهى است، دانش -(1)  174
شناسى د و شامل شيمى، زيستگري ترتيب فلسفه طبيعى نام مى -كند و بدينهاى جسمى حبث مىفيزيك، رياضيات و ما بعد الطبيعه. فيزيك درباره نريوها و خواص ماده و پديده

 شناسى است.نو روا



ر  را بيان كنم. اگ« عملى»و « نظرى»ظور واقعى خاصى است و من ملزم نيستم كه در اينجا جز در زمينه طب، من
 وجود دارد نبايد مانند بسيارى« عملى»و هم « نظرى»شود كه در طب هم گفته مى
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است، اما  «كاربرد عملى»و خبش ديگرى بعنوان « آموزش»از پژوهشگران پنداشت كه منظور از آن تصور يك خبش 
داىن كه منظور، مفهوم ديگرى است جبز آن، زيرا كه طب نظرى و طب عملى هر دو علم است، يكى از الزم است ب

آن دانش اصول طب است و آن دگر علم بر اسلوب به كار گرفنت آن؛ يعىن علمى است كه براى دو جنبه آن دو 
 لفظ بكار رفته است.

آن پى بربمي بدون اينكه اسلوب و روش كاربرد آن را مقصود من از طب نظرى اين است كه از راه فراگريى، به اصول 
 گوئيم: تب بر سه نوع است و مزاج بر نه قسم، و اين اصول است.بيان كنيم. مثال مى

در علم طب پى بردن به اسلوب كاربرد اين علم است: به ضرورت مثال « عملى»منظور من از بكار بردن لفظ 
ده و بروزدهنده كننبايد ماده بازدارنده )بازدارنده از پيشرفت بيمارى(، خنكهاى گرم خنست گوئيم: براى عالج ورممى

كننده اضافه كرد. پس از آنكه ورم بكلى فرونشست را بكار برد، و بعد به داروى بازدارنده داروهاى نرم 175)كشاف(
اى فعى و ترشحى اندامههائى كه بر اثر مواد دبايد داروهاى حملول )حملوهلاى شستشو( استعمال كرد، مگر در ورم

 آموزد كه چگونه بايد عمل كرد.اصلى )زنده( اجياد شده باشند. اين تعليم بشما مى

پس اگر اين دو قسم را ياد گرفىت، صاحب دو علم نظرى و عملى هسىت، حىت اگر در اين زمينه هرگز كارى نكرده 
 باشى.

  بيمارى و حالىت كه نه تندرسىت و نه بيمارى است،اند، تن آدمى را سه حالت است و آن تندرسىت و اينكه گفته
تار ام. اگر صاحب آن گفكه من فقط از دو حالت تندرسىت و بيمارى حبث كردهگفتارى بس ناروا است، درحاىل

فهمد كه از گفتار ما زياىن حاصل خنواهد بود، چه اگر يابد كه ذكر سه حالت الزم نيست و مىاندكى تامل كند درمى
دانيم كه يكى تندرسىت و ديگرى از دست دادن و ما فقط دو حالت براى بدن مى -بول سه حالت باشدفرض بر ق

د، زيرا اناز دست دادن تندرسىت به مهان مفهوم حالت سوم است كه آن را غري از هببودى مشرده -تندرسىت است
 قطهزند و نسرشت و يا حالىت است كه در آن اعمال بدن به درسىت سر مى 176سالمت

                                                           
 امي:هرحال براى آگاهى بيشرت خواننده در ذيل تعريف لغوى كشف را آوردهمراد از بروزدهنده شايد ظاهركننده عفونت بوده است، به -(3)  175

، صفحه 3العلماء، جلد كشف در لغت رفع حجاب است و در اصطالح، اطالع بر ماوراء حجاب است و آگهى يافنت از حقايق امور است از ماوراء حجاب.) دستور 
110.) 

صوص و يا اندامى خمسالمت حالىت از موجود زنده را گويند كه مهه قسمتها و اندامهاى وى بدون عيب و در حالىت مناسب باشد و بيمارى، هرگونه ناخوشى بدن يا  -(0)  176
 (.1501خبشى از بدن را گويند.) فرهنگ و بسرت، جلد اول، 
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آورند كه هرگز است و بس. چنني كساىن به ميل خود شروطى را به ميان مى 177مقابل آن فقط دور شدن از سالمت
بدان نيازى نيست. گذشته از اين، حبث و جمادله در اين زمينه شايسته نيست، چه طبيب هرگز در اين امر به جدال 

اى براى شوند فايدهال و حبث چه از جانب طبيب و چه از جانب آهنائى كه با طبيب درگري مىپردازد. اين جدمنى
م منطق هاى غري طبابت، چون اصول علعلم طب ندارد. از طريق حبث و جدل به نتيجه راستني رسيدن برازنده حرفه

 اى روى آورند.است و هبرت است چنان كساىن به چنني رشته

 اى علم طبهدر زمينه -فصل دوم

از آجنا كه هدف علم طب پژوهش در تن آدمى است كه آيا سامل است و يا از سالمت برخوردار نيست و از آجنا كه 
شناخت و علل هر دو حالت تندرسىت و بيمارى براى طبيب الزم است، پس بايسته است كه علل و موجبات 

 )تندرسىت و بيمارى( بررسى شود.

باشند و يا هنان، يعىن ديده نشوند و يا حس و درك نگردند و بايد از روى  اين موجبات ممكن است آشكار
آورند به آهنا پى برد. پس الزم است عوارضى را كه در حاالت تندرسىت و يا بيمارى بر بدن روى مى 178شانعوارض

 به خوىب شناخت.

بيان شده است كه شناخت هر چيز مشروط به معرفت ما بر منشاء و علل آن است، به شرطى   179در علوم حقيقى
 كه منشاء و علل بطور آشكار خودمنائى كنند وگرنه بايد آن را از طريق
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 آن كشف كرد. 180هاى ذاتىرويدادها و ويژگى

 متامى )غائى(اند: مادى، فاعلى، صورى، علل چهار گونه

                                                           
كه به صورتىكند و آن را در اى بس حساس و دقيق يعىن سرزدن اعمال حياتى) فيزيولوژى( بدن اشاره مىگردد، در اينجا ابن سينا به مسئلهمى كه مالحظهطورىبه -(5)  177

 نامد.درسىت و بطور فيزيولوژيك اجنام گريد حالت سالمت بدن دانسته است و نقطه مقابل آن را بيمارى مى
يران رسد كه از بسيارى تعاريف موجود امروزى گوياتر و رساتر باشد. در ااى برخوردار است و به نظر مىباشد از امهيت ويژههم مورد نظر مى اين تعريف با توجه به آنچه امروز

 اند، مثال:باستان به اين امر توجه خاصى مبذول داشته
 پزشك را دو نوع قلمداد كرده است، پزشك روحاىن و پزشك جسماىن. در دينكرت آمده است كه سالمت بر دو قسم است: اول سالمت تن و دوم سالمت روان، و

هاى  يرنويسآمده است. از اين به بعد در ز « هاعالئم و نشانه» كلمات« عوارض» در ترمجه انگليسى قانون كه توسط دكرت مظهرشاه صورت گرفته است به جاى كلمه -(5)  178
 كر خواهيم كرد.ذ « نسخه انگليسى» كتاب ترمجه مذكور را با عنوان

 آمده است. Basic »Philosophy-فلسفه بنيادى» اصطالح« علوم حقيقى» در نسخه انگليسى كتاب به جاى -(0)  179
 ها.در منت انگليسى: عالئم و نشانه -لوازم الداتيه -(5)  180



 توان سنجيد.هستند كه با آن حالت تندرسىت و بيمارى را مى 181هائىعلل مادى: مقياس -1

 است و بعد از آن اخالط و سپس اركان. 182نزديكرتين چيز براى اين سنجش اندام يا روح

شود. ل مىر آهنا حاصاين دو يعىن اخالط و اركان )عناصر اربعه( حاصل از تركيب هستند با اينكه تغيري حالت هم د
اجنامد و اين وحدت يا مزاج است و يا هيئت )شكل(. مزاج از هرچه بدين منوال باشد سراجنام به نوعى وحدت مى

 شود.آيد و هيئت حبسب تركيب اجياد مىاستحالت پديد مى

مانند هوا و  183هنددعلل فاعلى: علل فاعلى موجبات و عواملى است كه تن آدمى را نگهميدارند و يا تغيري مى -1
، حميط زيست، مسكن، فعاليت و اسرتاحت 185، احتقان )احتباس(184ها، ختليهمتعلقات آن، غذاها، آهبا، آشاميدىن

تن و روان، خواب، بيدارى، تغيريات سنني عمر، جنسيت )نر و يا ماده بودن(، پيشه، عادات و چيزهاى ديگرى كه 
 ار يا ناسازگارند.با تن آدمى در متاس هستند و با طبيعت سازگ

ها آيند، و آميزهها پديد مىكه بعد از مزاج  186ها، قوائىعلل صورى )شكلى(: اين علل عبارتند از: مزاج -3
187ها()تركيب

 

وا هائى كه حامل آن قها شناسائى قوا و روحها. در شناخت كنشعلل متامى )غائى(: علل متامى عبارتند از كنش -0
 ها حبث خواهيم كرد.درباره آن هستند الزم است، و بعدا
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جهت كه چگونگى صحت و مرض بدن از روى آهنا مورد بررسى قرار اينها موضوعات صنعت طب هستند ازآن
گريد. اما از جهت تكميل اين جستجو كه مهان برقرارى هببودى و رفع بيمارى است، الزم است موضوعات ديگر مى

و اسباب ديگرى نيز حبسب اوضاع و اسباب و آالت اين دو حالت )هببودى و بيمارى(، مد نظر قرار گريد،  و علل
 از اين قبيل است:

                                                           
 «رض.هى االشياء املوضوعة الىت فيها تتقوم الصحه و امل» شود:گفته مى  آمده است و در منت عرىب چنني« مواد و انواع انرژى» هادر نسخه انگليسى جباى مقياس -(5)  181
 آمده است.« اعضاء و روح آهنا» در نسخه انگليسى -(11)  182
 «.دهنده تغيري در تن آدمى استهم مانع تغيري و هم تقليل» و در منت انگليسى: -املغريه او حلافظة -(11)  183
184  (11)-Evacuation  
185  (13)-ionRetent  
 شود.استنباط مى« انرژى» و« نريو» ،«قدرت» معاىن متفاوتى مانند« قوه» از كلمه -(10)  186

ديل هبم قابل تب« انرژى» و« ماده» دانسته است و اين امر از نظر علوم جديد منطقى و درست است زيرامى« مادى» روح( ابن سينا آن را چيزى«) نريوى حياتى» در خصوص
 باشند.ز يكديگر مىو حاالت متفاوتى ا

 تركيب در كتاب شرح داده شده است. -(15)  187



انتخاب نوع غذا و آشاميدىن، كيفيت هوا، نگهدارى اعتدال در فعاليت و اسرتاحت، تداوى بوسيله دارو و معاجلات 
 درماىن(.فيزيكى )فيزيك

خاص سامل و بيمار و حد واسط آهنا، از نظر طبيب سهمى بسزا دارند. حالت حد واسط بني مهه اين موجبات در اش
دهيم كه هيچ حد واسطى در اين بني وجود ندارد و چرا اين حد كنيم و نشان مىبيمارى و هببودى را بعدا ذكر مى

 واسط بشمار آمده است.

ندامهاى ها، خلطها، الم طب پژوهش درباره عناصر، مزاجرسيم كه دامنه عبعد از بيان مطالب باال به اين نتيجه مى
 ها، حاالت تندرسىت و بيمارى، حد واسط بنيها، قواى طبيعى و حيواىن و نفساىن، كنشساده، اندامهاى مركب، روح
هاى مسكوىن، ختليه، احتقان، ها، آب و هوا، مناطق مسكوىن، خانهها، آشاميدىنآهنا و علل آهنا مانند خوردىن

ها، عادات، حركات بدىن و نفساىن، آرامش، سنني عمر، جنسيت، اثر عوامل خارجى بر جسم، انتخاب مواد پيشه
خوراكى و آشاميدىن، استنشاق هواى مناسب، برنامه فعاليتها و اسرتاحتها، معاجله بوسيله داروها و معاجلات فيزيكى 

 است.

نها به خبش بيمارى، بايد برخى از اين امور را ته رضايتاش، مبنظور حفظ هببودى و معاجلطبيب به اقتضاى حرفه
لماى هاى وى از طرف يكى از عگريىتصور علمى خود درك كند و به مشاهده خود چنني اعتقاد پيدا كند كه نتيجه

 هطبيعى پذيرفته شده است، و درباره برخى ديگر از اين امور بايد بوسيله حرفه خود، دليلى بر وجود آن حالت داشت
گريى آن روند بر طبيب است كه از مشاهده و نتيجهها هرآنچه به مثابه اصول )مبادى( بشمار مىباشد. در اين زمينه

بياناتى  تر داليل ووچراست و در مورد اين جزئيات در علوم ديگر و قدميچونپريوى كند، زيرا مبادى علوم جزئى ىب
گريد، و آن حكمت اوىل را علم م به سوى حكمت اوىل اوج مىدانيم كه منشاء مهه علو آورده شده است. و مى

 نامند.ماوراء الطبيعه مى

ها و نتايج آهنا كه موضوع علم طبيعى است گفتارى ديگر در حق اثبات عنصرها و مزاج  188منائىاگر شخص طبيب
در آن  دهد كهمى داشته باشد در واقع دو اشتباه مرتكب شده است: خنست آنكه چيزهائى را به علم طب نسبت

 اى را بيان نكرده است.كه نكته تازهپندارد چيزى را كشف كرده است درحاىلوجود ندارد؛ دوم اينكه مى
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وظيفه طبيب آن است كه از كيفيت يك حالت به علل پى برد و اگر نتواند بوسيله معاينه مقدماتى، چگونگى حالت 
 هاى زير را در نظر گريد:ها و پاسخز حرفه خويش استمداد جويد و پرسشرا دريابد ا

                                                           
 .«و اذا شرع بعض املتطببني و اخذ يتكلم ىف اثبات العناصر و املزاج و ما يتلو ذلك مما هو موضوع العلم الطبيعى فانه يغلط.» در منت عرىب: -(15)  188



 آيا علت مورد نظر از عناصر است؟ در اين صورت اين عنصر در چه حدى مؤثر است؟

اگر مزاج علت آن است، كيفيت و كميت آن كدام است؟ شايد هم اين علت از اخالط است كه باز نوع خلط و 
آن( كدام است؟ و يا اينكه علت از قواهاست و در اين صورت اندازه آهنا چقدر است؟ اندازه آن )كيفيت و كميت 

و آخر االمر ممكن است از ارواح باشد و در اين حالت تا چه اندازه و در كجاست؟ پايدارى و تغيري هر حالىت كه 
ها و طبيب بايد اندامممكن است بصورت علت در نظر گرفته شوند، باز الزم است مقدار آن معلوم شود. مهچنني 

وظايف آهنا را بوسيله تشريح و حس )بررسى و مطالعه و مشاهده( بشناسد و آنچه كه الزم است طبيب در ذهن 
يمارى هاست و بايد بداند كه بها و موجبات جزئى و عالئم آن بيمارىخود تصور منايد و بر آن دليل بياورد، بيمارى

اش ، معاينهها دقيق باشدماند. بر طبيب است كه در اين سنجشه پايدار مىشود و تندرسىت چگونچگونه برطرف مى
189هاى خود را درباره بيماريهاى )علل( هناىن به تفصيل و صراحت بيان كند.گريىجانبه باشد و دليل نتيجهمهه
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به آن دليل توسل جويد،  191د، نشايد به عنوان يك طبيبهم خبواهد دليل بر قسم اول بياور  190اما اگر خود جالينوس
 گويد. مهچننيمعرىف كند كه درباره علم طبيعى )طبيعيات( سخن مى 192بلكه )سزاوار است( خود را چون فيلسوىف

                                                           
ت، سه بند) تر اسخورد و مطالىب كه در نسخه انگليسى آمده است براى خواننده مفهومبه چشم مى در اينجا اختالف خمتصرى در دو نسخه انگليسى و عرىب -(10)  189

 آورمي: طبيب بايد برخى از آهنا را بعنوان حقيقت بپذيرد.پاراگراف( باال را از منت انگليسى نيز مى
ر لم فيزيكى هستند، بايد مورد قبول طبيب باشد. از سوى ديگر برخى موضوعات ديگرى داند و حقايق مساند و از فيزيك) طبيعيات( مشتق شدهاين اصول كه شالوده علم طب

د و درصدد اثبات اند بصورت امرى مسلم بدانطب وجود دارند كه بايد از طريق منطق و استدالل پذيرفته شوند. بدين ترتيب طبيب بايد مطالب اصوىل را كه زيربناى علم طب
ه بر روى اين هاى اصلى و خنستني دانش است كشود و فقط در شاخهپذيرفته مى« دانشپيش» هاى ثانويه علوم اين اصول بصورت يكها و رشتهاخهوجود آهنا نباشد. در متام ش

( از طريق علم  eminent physicianشود. اگر طبيب نامدارى)شود و اثبات آهنا در حوزه فلسفه اعلى يا مابعدالطبيعه وارد مىاصول از طريق علم منطق و استنتاج حبث مى
تباه مرتكب برآيد، دو اش -اندگونه كه بصورت اصول علمى از فيزيك مشتق شدهمنطق و استدالل و استنتاج درصدد اثبات وجود عناصر، اخالط، و موضوعات ديگرى از اين

 شده است:
ديگر آنكه او بر اين تصور است كه كمك و مساعدتى در اعتالى علم طب كرده است   --خنست آنكه مطالىب را وارد علم طب كرده است) منطق( كه متعلق به طب نيست و

 كه در حقيقت چنني نيست. موضوعاتى كه بايد به عنوان اصول، بدون استدالل و برهان، پذيرفته شوند عبارتند از:
آهنا، ارواح، انواع و موضع آهنا، و اين قانون كلى كه يك حالت بدون موجب و علت  عناصر اربعه، وجود مزاجها و انواع آهنا، اخالط، انواع و موضع آهنا، قوا، انواع و موضع

 تواند تغيري كند يا نيست شود، و انواع آن علتها.منى
موخته شوند: بيماريها، و استدالل آشوند بايد با برهان موضوعاتى كه الزم است از طريق مشاهده و جتزيه و حتليل پذيرفته شوند اندامها و وظايف آهنا است. موضوعاتى كه ذكر مى

گريى از ها و طرق حفظ سالمت و عالج بيماريها. از موضوعاتى كه مذكور افتاد برخى كامال عيان نيستند و بايد با توسل مبرجع كميت و زمان و هبرهعلتهاى ويژه آهنا، نشانه
 استدالل كامال توصيف شوند.

بعد از ميالد بدنيا آمد، در سى سالگى به رم مهاجرت كرد و در  131مينه علم طب كتاهباى متعددى نوشته است. وى بسال پزشك نامدار يوناىن است كه در ز  -(15)  190
بعد از ميالد در سيسيل بدرود حيات گفت. وى آثار متعددى در طب، علوم طبيعى، منطق و ديگر  111تا  111آجنا بود كه بعنوان طبيب باليىن شهرتى عظيم يافت. بسال 

 علوم نوشته است. هشتاد اثر وى اكنون باقى است) فرهنگ پزشكى دورلند(.
وستدار شود كه از دانشهاى عاىل برخوردار است و حكيم دطبيب فردى است كه با علم يا فن پزشكى و كاربرد آن سروكار دارد و فيلسوف به كسى گفته مى -(11و  15)  191

 خرد است.
 شود.ناميده مى« دكرت» روطبيب نيست، بلكه فردى است كه از دانشهاى عاىل برخوردار است و ازايندر پزشكى جديد يك پزشك فقط يك 

وستدار شود كه از دانشهاى عاىل برخوردار است و حكيم دطبيب فردى است كه با علم يا فن پزشكى و كاربرد آن سروكار دارد و فيلسوف به كسى گفته مى -(11و  15)  192
 خرد است.
 شود.ناميده مى« دكرت» روجديد يك پزشك فقط يك طبيب نيست، بلكه فردى است كه از دانشهاى عاىل برخوردار است و ازاين در پزشكى



است اگر فقيهى خبواهد به اثبات برساند كه پريوى از امجاع واجب است نبايد )اين سخن را( بعنوان اينكه فقيه است 
گويد. وىل طبيب از آجنا كه طبيب است و فقيه از آجنا كه فقيه او شنيد، بلكه از آن روى كه قائلى سخن مى از

 آيد.يك ممكن نيست كه دليل خود را در مدعاى خود قاطع بداند وگرنه دور و تسلسلى بوجود مىاست، براى هيچ
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 تعليم دوم حبث در اركان:

 و آن شامل يك فصل است.

)عناصر( نوعى اجسام ساده هستند كه اجزاى اوليه تن آدمى و موجودات ديگر را تشكيل  195-194-193اركان
هائى از شوند. عنصرها خبشدهند. عناصر هرگز به اجزائى كه از حلاظ ظاهر )شكل( خمتلف هستند تقسيم منىمى

 آيند.واع موجودات كه از حلاظ صورت گوناگون هستند بوجود مىها هستند و از آميزش عنصرها با مهديگر، انآميزه
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از اين عناصر دو عنصر سبك و دو  196اند و بيشرت نيستند.شناس بايد بداند كه عناصر چهار قسمطبيب طبيعت
 بارتند از آب و خاك.عنصر ديگر سنگني هستند. عناصر سبك عبارتند از آتش و هوا و عناصر سنگني ع

خاك: جسمى است ساده و داراى سنگيىن مطلق. موضع طبيعى خاك در مركز ساير عناصر است و به حلاظ سرشت 
 197كند.طبيعى خود، در مركز عناصر ثابت و ساكن است. هرچه از عناصر غري خاك است بسوى آن حركت مى

                                                           
اى ى جسم آدمى و ديگر اجسام هستند، و اجسام سادهدهندهخبش اركان در ترمجه انگليسى قانون بدين صورت شروع شده است: اركان خنستني اجزاى تشكيل -(11)  193

ايد بپذيرد كه از جهت فيزيكى( بستند كه به اجزاى تركيىب جديد قابل تقسيم نيستند. بر اثر اختالط و انتظام آهناست كه اجسام خمتلف در طبيعت شكل گرفته است. هر طبيب ه
 هوا سبك و خاك و آب سنگني هستند. علوم طبيعى( فقط چهار عنصر وجود دارد نه بيشرت و نه كمرت؛ دو عنصر سبك و دو عنصر ديگر سنگني هستند. آتش و

 -1ا هستند: دهند و چهارتخمتلفه و اجزاء اوليه بدن انسان و غري انسان را تشكيل مى -اركان در اصطالح حكما اجسام بسيطى هستند غري قابل تقسيم به اجسام -(11)  194
خاك و آن سرد و خشك است.) از كتاب قانونچه، تأليف حممود بن عمر  -0ست. آب و آن سرد و تر ا -3هوا و آن گرم و تر است.  -1آتش و آن گرم و خشك است. 

 چغميىن، به ترمجه و حتشيه دكرت حممد تقى مري(.
نشانه و منايانگر  است كه شدهتوانيم چنني توجيه كنيم كه منظور از عناصر اربعه عناصر مادى نبوده است، بلكه جمرداتى را شامل مىگريى از فيزيك جديد، مىبا هبره -(13)  195

لبه غاند. دقيقا بايد بني اين جمردات و خاك و آب و هوا و آتش فرقى قايل شد. در هريك از عناصر اربعه سه عنصر ديگر وجود دارد و به تناسب دو كيفيت ماده و انرژى بوده
اه كمربيج و رهرب حاميان استاد جنوم دانشگ« سر آرتور ادينگنت» رت است از گفتهيك عنصر بر سه عنصر ديگر نام عنصر غالب بر آن هناده شده است. در توجيه عناصر اربعه هب

ر با وسايل آيند، اگزمان و مكان و ماده و نور و رنگ و متام اجسام و اشياء خملوق كه تا اين حد حقيقى و واضح و جدا از هم بنظر مى» گويدنظريه نسبيت مدد گريمي كه مى
 «.شود سراجنام به عناصر اربعه خواهيم رسيدفيزيكى بدقت در آهنا غور 

 شود. ارسطو آمسان را بعنوان عنصر پنجم آورده است.در فلسفه چيىن، بودائى و هندى اركان پنج عنصر را شامل مى -(10)  196
 «.اش بازخواهد گشتهنگامى كه حملش تغيري يابد به جايگاه اصلى» نسخه انگليسى: -(15)  197

 «.ط الكل يكون فيه بالطبع ساكنا و يتحرك اليه بالطبع ان كان مباينافهو وس» در منت عرىب:



تغيري ندهد، سردى حمسوس و خشكى از آن پديد  مزاج خاك سرد و خشك است، يعىن چنانچه علىت بريوىن آن را
 ها )اشكال( است.پيوستگى و پايدارى و نگهدارى هيئتآيد. وجود خاك )مزاج خاكى( در موجودات جهت هبممى

 گريد )در اطرافآب: جسمى است ساده و داراى سنگيىن زياد، جاى طبيعى آن موضعى است كه خاك را در بر مى
 شود، البته اگر آب و هوا به حالت سرشىت خود باقى مبانند. مزاج آب سردهوا دربرگرفته مىخاك است(، وىل بوسيله 

بسا زود شود، چهو تر است و سردى و ترى جزئى از خوى سرشىت آن است. چون آب به كوچكرتين علىت حباب مى
در  كند. وجود آبحفظ منى گريد وىل آن رااز هم پاشيده گردد و باز به هم پيوندد. آب هر شكلى را به خود مى

 198ريزى و راست و مهوار شدن نيازمند هستند.گريى، طرحموجودات براى اجياد نرمى در اشكاىل است كه به شكل
خشكى  پذيرد، كهدهد، ليكن آهنا را جمددا به سهولت مىهاى شكلى را از دست مىترى )من( اگرچه به آساىن هيئت

با  دارد. هر اندازه كه خشكپذيرد و ليكن بدشوارى نيز از آن دست برمىمى هاى شكلى را بدشوارىبرعكس، هيئت
گريد و تر از خشك، راست شدن و قوام گريى آسان را مىشود، خشك از تر كشيدگى )نرمى( و شكلتر عجني مى

 گذارد تر سيالن كند.گذارد خشك از هم بپاشد و خشك منىكند. تر منىخود را كه گرفته حفظ مى

تر از آتش است. مزاج هوا : جسمى است ساده و داراى سبكى زياد. موضع طبيعى آن باالتر از آب و پائنيهوا
دهد گرم و تر است. وجود هوا در موجودات براى نفوذ، نرم كردن، سبك گردانيدن چنانكه جاى طبيعى آن نشان مى

 و سهولت بلند كردن آهناست.

 11، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

ش: جسمى است ساده و داراى سبكى مطلق. موضع طبيعى آن باالتر از مهه عناصر است و در سطح مقعر آت
يابد جاى گرفته است. مزاج آتش گرم و خشك است و وجود آن در ميان آمساىن كه هسىت و نيسىت در آجنا پايان مى

است كه بتواند سردى دو عنصر  موجودات براى پخنت و نرم كردن و آميخنت و در خود نفوذ دادن گوهر هوائى
سنگني و سرد را بشكند و اين درهم شكسنت سردى دو عنصر سرد به اين منظور است كه از حالت عنصرى به 

ها و ثبات آهنا مددكارترند. آتش و هوا كه دو ترند، در پيدايش اندامحالت مزاجى بازآيند. آب و خاك كه سنگني
ا مهانا ها مؤثرترند، گرچه جنبنده خنستني بدستور ايزد توانها و جنبش انداموانترند، در پيدايش و جنبش ر عنصر سبك
 ها بودند كه ذكر كردمي.آدمى است. عناصر مهني 199جان )نفس(

                                                           
 .«ها و جتمع و تفرق اجزاى اجسام، به تبعيت از خصوصيات ويژه آهنا، ضرورى استبدين ترتيب آب براى آفرينش، شكل دادن آميزه» نسخه انگليسى: -(15)  198
ه ماده دارد و متعلق به اجساد و اجسام است و سراجنام جوهرى است مستقل قائم به ذات خود كه تعلق تدبريى نفس جوهرى است كه ذاتا مستقل و در فعل نياز ب -(10)  199

روحانيت آن از نفس كمرت باشد و آن واسطه روح حيواىن است كه آهنم  -به ابدان دارد و يا جوهرى است غري مائت و در تصرف و تدبري نياز به جوهر روحاىن ديگر دارد كه
 دارد كه قلب است.واسطه 

 (.55) كتاب اسفار اربعه، تأليف مال صدرا، جلد چهارم، صفحه 



 ها و آن در سه فصل است.در بيان مزاج -تعليم سوم

 مزاج -فصل اول

اكنش آيد. در اين و عبارت از چنان كيفيىت است كه از واكنش متقابل اجزاى ريز مواد متضاد بوجود مى 200گومي: مزاج
اثري آميزند، برهم تواكنش متقابل، خبش زيادى از يك يا چند ماده با خبش زيادى از ماده يا مواد متخالف باهم مى

 اند.اميدهشود كه آن را مزاج نكنند و از اين آميزش كيفيت متشاهبى حاصل مىمى

                                                           
 ت.كننده حاالتى از ماده دانستوان حالت جتمع و تفرق انرژى و رطوبت و خشكى را بيانمزاج حالت فعاليت كل بدن يا اجزاء بدن است. گرمى و سردى را مى -(15)  200



و  203ترى 202سردى، 201مهچنانكه در حبث مربوط به اركان يادآور شدمي، قواى اوليه عناصر عبارتند از عنصر گرمى،
 ها در اجسام كائنه فاسدهو بيان شد كه مزاج 204خشكى

                                                           
 دانيم:اصول و مبناى علمى برخوردار است و ما در اينجا جهت روشن شدن موضوع، شرح زير را مفيد مىگرمى و سردى مزاج از   -(31و  15)  201
كامل قرار دادند و بتدريج كه مطالعات و حتقيقات علمى درباره آن دو موضوع پيشرفت    -از اول قرن بيستم پزشكان دانشمند اروپا دو موضوع را در دانش پزشكى مورد توجه» 

( و ديگرى غدد مرتشحه داخلى است كه موضوع  Syste ?me Neuro Ve ?ge ?tatifن روزافزون گرديد: يكى از آن دو، سلسله اعصاب نباتى)كرد امهيت آ
اختالىل كه در   رگريد و هدهد. كليه اعمال حياتى و هرگونه فعل و انفعاالت شيميائى بدن حتت نظر مستقيم اين دو دستگاه اجنام مىرا تشكيل مى Endicrinologieعلم

ملى الزم و يك دارند و از حلاظ عكار اعضاء و اجزاء خمتلفه بدن بروز كند دخالت مستقيم اين دو دستگاه در آن حمرز است و چون خود اين دو دستگاه باهم ارتباط بسيار نزد
 Syste ?me-يا Syste ?me Neuro -endocrinienوعا به نامها را جممشوند، لذا امروزه آنتوان گفت يك دستگاه حمسوب مىملزوم يكديگرند، بطورى كه مى

Neuro -glandulaire هورموهنا كليه  كنند و ايننامند. اعضاء و اجزاء خمتلفه اين دستگاه بزرگ، هورموهناى گوناگوىن كه عده آهنا ال تعد و ال حتصى است ترشح مىمى
 دهند. بروز هر عمل حياتى توأم با يك سلسله فعل و انفعاالت شيميائى است و تقريبا كليه فعل و انفعاالترا اجنام مى نسوج و اعضاء بدن را بكار واداشته، اعمال حياتى خمتلف

اين فعل و كندى   شود بيشرت است. سرعت وتر و شديدتر اجنام گريد مقدار حرارتى كه توليد مىكنند. هر قدر فعل و انفعاالت شيميائى سريعشيميائى در بدن اجياد حرارت مى
شود: در بني ام مىگريى آن با تعيني متابوليسم بازال اجنانفعاالت و بالنتيجه شدت و ضعف توليد حرارت در بدن مستقيما مربوط به فعاليت غدد مرتشحه داخلى است و اندازه

ر قدر فعاليت اين غده كه هطورىال بردن متابوليسم بازال دخالت دارد بهغدد مرتشحه داخلى غده تريوئيد بيش از مهه در سرعت فعل و انفعاالت شيميائى و توليد حرارت و با
اند انتخاب كنيم و متابوليسم بازال آهنا را ( را كه از حلاظ باليىن سامل تشخيص داده شده Sexجنس)سن و همرود. اگر چند شخص همبيشرت باشد، متابوليسم بازال باالتر مى

ر مجعى نيز مقدارى اى قدرى باالتر از طبيعى و داى از آهنا طبيعى و متوسط، در عدهآهنا از اين حلاظ يكسان نيستند بلكه متابوليسم بازال در عدهاندازه بگريمي خواهيم ديد مهه 
 باشد.پائينرت از طبيعى مى

ند كه در ناميدند. دسته دوم اشخاصى هستصاحب مزاج معتدل مىدسته اول كساىن هستند كه فعاليت غده تريوئيد در آهنا به حد اعتدال است و حكماى قدمي اين اشخاص را 
اى قدمي به باشد و در نزد حكماند و در دسته سوم فعاليت غده تريوئيد كمرت از عادى مىمزاج ناميدهآهنا فعاليت اين غده قدرى بيش از حد طبيعى است و قدما آهنا را گرم

گرمى و سردى مزاج تا چه اندازه اصالت علمى متني و حمكم دارد. اكنون گوئيم هر ماده كه از خارج وارد بدن انسان « نظريه» كهشود  سردمزاج معروف بودند. از اينجا معلوم مى
كند. ت يا برودت مىاد حرار برد و بالنتيجه اجيشود، اعم از مواد غذائى و دوائى، در غدد مرتشحه داخلى و من مجله تريوئيد تأثري دارد و متابوليسم بازال را باال يا پائني مىمى

ناميدند. تدل مىحد اعتدال نگاه داشته است معقدما هر ماده كه متابوليسم بازال را پائني آورده است سرد، و هر ماده كه متابوليسم بازال را باال برده است گرم و هر ماده آن را به 
متابوليسم بازال  -اندآورند و تره و جعفرى و شنبليله كه بعقيده حكماى قدمي گرممتابوليسم بازال را پائني مى -پس به اين قاعده، كلم و كدو يا خيار و كاهو كه بزعم قدما سردند

 «.برندرا باال مى
 دانيم:گرمى و سردى مزاج از اصول و مبناى علمى برخوردار است و ما در اينجا جهت روشن شدن موضوع، شرح زير را مفيد مى  -(31و  15)  202
كامل قرار دادند و بتدريج كه مطالعات و حتقيقات علمى درباره آن دو موضوع پيشرفت    -قرن بيستم پزشكان دانشمند اروپا دو موضوع را در دانش پزشكى مورد توجهاز اول » 

داخلى است كه موضوع  ( و ديگرى غدد مرتشحه Syste ?me Neuro Ve ?ge ?tatifكرد امهيت آن روزافزون گرديد: يكى از آن دو، سلسله اعصاب نباتى)
ر اختالىل كه در  گريد و هدهد. كليه اعمال حياتى و هرگونه فعل و انفعاالت شيميائى بدن حتت نظر مستقيم اين دو دستگاه اجنام مىرا تشكيل مى Endicrinologieعلم

خود اين دو دستگاه باهم ارتباط بسيار نزديك دارند و از حلاظ عملى الزم و  كار اعضاء و اجزاء خمتلفه بدن بروز كند دخالت مستقيم اين دو دستگاه در آن حمرز است و چون
 Syste ?me-يا Syste ?me Neuro -endocrinienها را جمموعا به نامشوند، لذا امروزه آنتوان گفت يك دستگاه حمسوب مىملزوم يكديگرند، بطورى كه مى

Neuro -glandulaire هورموهنا كليه  كنند و اينفه اين دستگاه بزرگ، هورموهناى گوناگوىن كه عده آهنا ال تعد و ال حتصى است ترشح مىنامند. اعضاء و اجزاء خمتلمى
نفعاالت ا دهند. بروز هر عمل حياتى توأم با يك سلسله فعل و انفعاالت شيميائى است و تقريبا كليه فعل ونسوج و اعضاء بدن را بكار واداشته، اعمال حياتى خمتلف را اجنام مى

كندى اين فعل و   شود بيشرت است. سرعت وتر و شديدتر اجنام گريد مقدار حرارتى كه توليد مىكنند. هر قدر فعل و انفعاالت شيميائى سريعشيميائى در بدن اجياد حرارت مى
شود: در بني ام مىگريى آن با تعيني متابوليسم بازال اجناست و اندازهانفعاالت و بالنتيجه شدت و ضعف توليد حرارت در بدن مستقيما مربوط به فعاليت غدد مرتشحه داخلى 

ر قدر فعاليت اين غده كه هطورىهغدد مرتشحه داخلى غده تريوئيد بيش از مهه در سرعت فعل و انفعاالت شيميائى و توليد حرارت و باال بردن متابوليسم بازال دخالت دارد ب
اند انتخاب كنيم و متابوليسم بازال آهنا را ( را كه از حلاظ باليىن سامل تشخيص داده شده Sexجنس)سن و همرود. اگر چند شخص همتر مىبيشرت باشد، متابوليسم بازال باال

و در مجعى نيز مقدارى  االتر از طبيعىاى قدرى باى از آهنا طبيعى و متوسط، در عدهاندازه بگريمي خواهيم ديد مهه آهنا از اين حلاظ يكسان نيستند بلكه متابوليسم بازال در عده
 باشد.پائينرت از طبيعى مى

ند كه در ناميدند. دسته دوم اشخاصى هستدسته اول كساىن هستند كه فعاليت غده تريوئيد در آهنا به حد اعتدال است و حكماى قدمي اين اشخاص را صاحب مزاج معتدل مى
اى قدمي به باشد و در نزد حكماند و در دسته سوم فعاليت غده تريوئيد كمرت از عادى مىمزاج ناميدهو قدما آهنا را گرم آهنا فعاليت اين غده قدرى بيش از حد طبيعى است

رد بدن انسان وا گرمى و سردى مزاج تا چه اندازه اصالت علمى متني و حمكم دارد. اكنون گوئيم هر ماده كه از خارج« نظريه» شود كهسردمزاج معروف بودند. از اينجا معلوم مى
كند. رودت مىبرد و بالنتيجه اجياد حرارت يا بشود، اعم از مواد غذائى و دوائى، در غدد مرتشحه داخلى و من مجله تريوئيد تأثري دارد و متابوليسم بازال را باال يا پائني مىمى

ناميدند. ليسم بازال را باال برده است گرم و هر ماده آن را به حد اعتدال نگاه داشته است معتدل مىقدما هر ماده كه متابوليسم بازال را پائني آورده است سرد، و هر ماده كه متابو 



 10، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

ها حبسب تقسيم عقلى بطور اين مزاجو  205جهان مادى( نتيجه واكنش متقابل اين عناصر است -)اجسام زميىن
 اند:مطلق و بدون رعايت نسبيت بر دو قسم

مزاج معتدل: مزاجى است كه در آن مقادير كيفيات متضاده در تركيب متساوى و متقاوم باشند و اين مزاج  -1
206207حتقيقا كيفيت متوسط بني آهناست.

 

 

 11؛ ص 1قانون )ترجمه شرفكندى( ؛ ج

 15، ص: 1ى(، جقانون )ترمجه شرفكند

                                                           
زال متابوليسم با -اندآورند و تره و جعفرى و شنبليله كه بعقيده حكماى قدمي گرممتابوليسم بازال را پائني مى -پس به اين قاعده، كلم و كدو يا خيار و كاهو كه بزعم قدما سردند

 «.برندرا باال مى
سم ظاهر شود ورت آهرگاه بعللى مقدار آب موجود در سلوهلاى بدن زيادتر از مقدار عادى شود گويند رطوبت بر مزاج غلبه كرده است. در اين صورت اگر مرضى بص» - 203

ى جهاز تنفسى بصورت ترشح خارج نشود. در صورت اخري آسم ظاهرا ممكن است رطوبت و اخالطى از سينه دفع شود و يا رطوبت در خود سلوهلا باقى مباند و از خماطها
شود منظور نوع اخري آسم است كه ظاهرا خشك و بدون اخالط است نويسند آسم خشك زياد ديده مىخشك است وىل در حقيقت رطوىب است و اينكه امروزه در كتاهبا مى

مورد استعمال  «افدرين» و« آدرنالني» و مهچنني« مرفني» ،«آتروپني«» بالدن» ،«ژوسكيام» كننده مثلشكباشد و فقط در اينجاست كه ادويه خوىل در حقيقت رطوىب مى
كند كه خشكى بر مزاج غلبه كند يعىن مقدار درصد آب سلوهلا كم شود) توضيح آنكه كلمات تر و قانوىن دارد آن هم نه به افراط. آسم خشك بعقيده قدما وقىت بروز مى

بينيم يادگارى است كه از حكماى قدمي باقى مانده است و منظور آهنا غلبه رطوبت يا يبوست در متام بدن يا يك عضو از كه امروزه در كتاهبا مى  Humide et Secخشك
 (.1333، مهرماه 01كتاب هنضت پزشكى، مشاره يك، صفحه «.) بدن بوده است

از مقدار عادى شود گويند رطوبت بر مزاج غلبه كرده است. در اين صورت اگر مرضى بصورت آسم ظاهر شود  هرگاه بعللى مقدار آب موجود در سلوهلاى بدن زيادتر» - 204
م ظاهرا صورت اخري آسممكن است رطوبت و اخالطى از سينه دفع شود و يا رطوبت در خود سلوهلا باقى مباند و از خماطهاى جهاز تنفسى بصورت ترشح خارج نشود. در 

شود منظور نوع اخري آسم است كه ظاهرا خشك و بدون اخالط است نويسند آسم خشك زياد ديده مىيقت رطوىب است و اينكه امروزه در كتاهبا مىخشك است وىل در حق
مورد استعمال  «فدرينا» و« آدرنالني» و مهچنني« مرفني» ،«آتروپني«» بالدن» ،«ژوسكيام» كننده مثلباشد و فقط در اينجاست كه ادويه خشكوىل در حقيقت رطوىب مى

كند كه خشكى بر مزاج غلبه كند يعىن مقدار درصد آب سلوهلا كم شود) توضيح آنكه كلمات تر و قانوىن دارد آن هم نه به افراط. آسم خشك بعقيده قدما وقىت بروز مى
است و منظور آهنا غلبه رطوبت يا يبوست در متام بدن يا يك عضو از بينيم يادگارى است كه از حكماى قدمي باقى مانده كه امروزه در كتاهبا مى  Humide et Secخشك

 (.1333، مهرماه 01كتاب هنضت پزشكى، مشاره يك، صفحه «.) بدن بوده است
 نسخه انگليسى: مزاج عبارت است از تأثري متقابل اثر متضاد عناصر اربعه. -(33)  205

 شوند.به ذرات بسيار ريزى تقسيم مىعناصر اربعه) اركان( مبنظور بيشرتين متاس با يكديگر، 
هاى گرما، گريد. چون كيفيات يا آثار اركان چهار است) با نامآيد كه سراسر ذرات عناصر را در بر مىكنند، كيفيىت تازه بوجود مىهنگامى كه آثار اين ذرات بر يكديگر اثر مى

 ه شده، ما حصل اين چهار كيفيت خواهد بود.سرما، خشكى و رطوبت(، بنابراين مزاج جسم تازه تشكيل شده يا جتزي
» ، از كتابتبعلت غامض بودن مبحث مزاجها و وجوه هشتگانه آن و روشنرت شدن مطالب و درك هبرت موضوعاتى كه ابن سينا با زباىن فلسفى و علمى گفته اس -(30)  206

ر قرن هشتم هجرى قمرى نوشته شده است و به خالف آنچه كه از نامش برميآيد، اختصار يا امي. كتاب مذكور دتأليف حممود بن حممد بن عمر چغميىن مدد گرفته« قانونچه
 تلخيص قانون ابن سينا نيست، بلكه تلخيصى است از آثار پزشكى متقدمان.

ى آن است  و معتدل فرضى. معتدل حقيقشود برحسب قسمت عقلى بدو قسم: يكى معتدل و ديگرى غري معتدل. معتدل نيز دو نوع است، معتدل حقيقى و مزاج منقسم مى» 
را معتدل  ال حقيقى باشد، آنكه مقادير كيفيات و كميات آنكه ضد يكديگرند در مركب برابر باشند كه در اين صورت آن را مزاج معتدل حقيقى نامند. و اگر خارج از اعتد

 فرضى گويند.
 .«شود، معتدل فرضى است كه آن هبرتين مزاجهاست و هشت وجه خمتلف داردنزد حكيمان معتدل خوانده مىتواند داشته باشد، بلكه چيزى كه نوع اول مزاج وجود خارجى منى
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مزاج نامعتدل: مزاجى است كه در حد وسط بني كيفيات متضاده قرار نداشته باشد يعىن به يكى از آهنا گرايش  -1
بيشرتى داشته باشد. اين گرايش يا به سوى يكى از دو كيفيت متضاد سردى و گرمى و يا ترى و خشكى است، و يا 

كيفيات چهارگانه و يا دوتا از آهناست(. نتيجه اين گرايش به هم   به سوى دوتا از آهناست )يا بسوى يكى از اين
ليكن در صنعت طب مالك اعتدال يا خروج از اعتدال نه اين است و نه آن. طبيب بايد  208خوردن اعتدال است.

م او. و ااين را بطور مسلم بداند كه مزاج معتدل مبعناى ياد شده اصال وجود ندارد تا چه رسد به مزاج انسان و يا اند
د، بلكه اين دهوزىن و برابرى كامل را منىدر اصطالح طبيبان مفهوم تعادل يعىن هم« اعتدال»بايد دانست كه لفظ 

 رود.ار مىدهند، بكواژه مبفهوم عدالت در تقسيم، يعىن هركس آنچه سزاوارش است يا هبركسى آنچه اليق اوست مى

بدن و يا اندامى است كه در آن عناصر درهم آميخته از حلاظ چندى مفهوم اعتدال مزاج در اصطالح طبيبان كيفيت 
اى شركت كرده باشند كه مزاج نيازمند آن است. اگر آن عناصر مورد نياز مزاج و سهم و چوىن، با چنان سهم عادالنه

 عتدال دردر مفهوم لغوى آن، بسيار نزديك شده باشد، باز ا« اعتدال»اى كه از آن برخوردار است، به عادالنه
 تر باشد و اعتداىل كه در يكى صادق استانساهنا متفاوت است، زيرا ممكن است انساىن از انسان ديگر معتدل املزاج

 نصيب ديگرى نشده باشد.

اعتدال مزاج داراى هشت وجه است. قبل از شروع به شرح وجوه هشتگانه، سنجش و برآوردى درباره چگونگى 
 آورمي:اعتدال بعمل مى

 سنجش و برآورد نوعيت با آنچه كه خمالف آن است و اين يكى در آن وجود ندارد. -1

 سنجش نوعيت با آنچه كه خمالف آن است و اين يكى در آن وجود دارد. -1

سنجش و برآورد يك صنف از نوع با آنچه كه خمالف آهنا است و اين خمالف در آن صنف و آن نوع وجود  -3
 ندارد.

 صنف از نوع با آنچه كه خمالف آهناست و در آن صنف وجود دارد. سنجش و برآورد يك -0

 سنجش و برآورد يك فرد از يك صنف و از يك نوع با آنچه كه خمالف آن شخص -5
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 گردد:اطباء نيز به هشت قسم خمتلف منقسم مىاما خارج از اعتدال مبوجب اصطالح » -(35)  208
«) تر.شكتر، و يا سرد و ترتر است يا سرد و ختر است يا ترتر، يا گرم و ترتر است يا گرم و خشكبايد يا سردتر، يا خشكبدين جهت كه مزاج يا گرمرت است از آنچه مى» 

 (.0و  3كتاب قانونچه، صفحات 



 ها وجود ندارد.يا صنف و يا نوع مزبور است و در آن

 ص خمالف است.سنجش و برآورد آنچه كه با حاالت نفساىن شخ -5

 سنجش و برآورد يك عضو با آنچه كه خمالف آن است و در آن وجود ندارد. -0

209سنجش و برآورد حالت يك اندام با آنچه در او وجود دارد. -5
 

 قسم اول: درباره اعتدال مزاج انسان و قياس آن با ساير موجودات:

تواند رد. ليكن اين امر عرضى در هر وضعى منىاعتدال مزاج در انسان عرضى است )گوهرى نيست( و حد معيىن ندا
ى توان بر آن مزاج آدمموجب اعتدال باشد بلكه داراى دو مرز افراط و تفريط است كه اگر از آن مرز خارج شود منى

 اطالق كرد.

 قسم دوم: درباره اعتداىل كه كامال در فاصله وسيعى بني دو مرز افراط و تفريط قرار گرفته است:

شود كه در غايت اعتدال باشد و به صنفى تعلق داشته باشد كه در غايت معتدل در شخصى يافت مىاين مزاج 
 اعتدال است و در سىن باشد كه در كمال نشو و مناست. اين اعتدال نيز مهانطور
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يم اعتدال ذلك مهني نوع اعتدال نيز كه گفتمعكه گفته شد، اعتدال حقيقى نيست تا اينكه گفته شود وجود ندارد. 
شود. و اين نوع انسان نيز در شرايط خاصى نزديك به اعتدال حقيقى ياد شده است. حقيقى نيست مشكل پيدا مى

مثال اعضاى گرم انسان مانند قلب و اندامهاى سرد او مانند مغز و اندامهاى مرطوب او مانند كبد و اندامهاى 
ها خواهنا مهه باهم متوازن و متعادل باشند تا نزديك به اعتدال حقيقى گردد. اما هريك از اين اندامخشك او نظري است

 به تنهائى چنني نيست مگر پوست كه بعدا درباره آن حبث خواهيم كرد.

                                                           
 افتاد، مزاج معتدل داراى هشت وجه خمتلف است:مهانطور كه قبال مذكور  -(35)  209
 معتدل نوعى كه با خارج از نوع خود قياس گردد، يعىن قياس مزاج انسان با ساير موجودات. -اول
 ترين مزاج شخصى از نوع انسان.معتدل نوعى به اين اعتبار كه با افراد مهنوع قياس گردد، مثل قياس مزاج يك شخص با معتدل -دوم
 دل صنفى به اعتبار قياس مزاج كسى يا فردى خارج از صنف او، يعىن قياس مزاج شخصى از سكنه يك اقليم نسبت به اقاليم ديگر.معت -سوم

 ترين شخص از اشخاص يك صنف باشد.معتدل صنفى به اعتبار قياس مزاج دو شخص از يك صنف نسبت بيكديگر و آن مزاجى است كه براى معتدل -چهارم
 صى است بقياس اشخاصى كه غري او هستند و آن مزاحى است كه براى شخص معيىن است تا تندرست باشد.معتدل شخ -پنجم
 معتدل شخصى است نسبت به احوال خود و آن مزاجى است كه اگر كسى داراى آن باشد در هبرتين حال از احوال خود خواهد بود. -ششم
 ديگر. معتدل عضوى و آن مزاج يك عضو است نسبت به اعضاء -هفتم

و  1كتاب قانونچه، صفحات «) معتدل عضوى نسبت به احوال خود در ذات خود و آن مزاجى است كه اگر عضوى داراى آن گردد هبرتين حاالت را خواهد داشت -هشتم
3.) 



و  ىو اعضاء اصلى ممكن نيست به اين اعتدال حقيقى نزديك شوند، زيرا كه اين اندامها به سوى گرم 210و اما ارواح
 اند.رطوبت گرايش دارند و خارج از اعتدال حقيقى

 منشاء زندگى قلب و روح است و اين دو بسيار گرم هستند و گرايش به افراط دارند.

 كند.ىشود و از آن تغذيه مزندگى تابع حرارت، و نشو و منا تابع رطوبت است. حرارت بوسيله رطوبت هدايت مى

 پردازمي:عند كه به حبث آهنا مىاندامهاى اصلى از حيث مزاج سه نو 

 سردى از ويژگيهاى مزاج مغز است و ليكن سردى مزاج مغز به اندازه گرمى مزاج قلب و كبد نيست. -سردى -1

قلب داراى مزاج خشك يا تقريبا خشك است و اين خشكى نيز با رطوبىت بودن مزاج مغز و كبد برابر  -خشكى -1
 نيست.

مهينطور مزاج قلب بكلى خشك نيست، ليكن قلب در قياس با ساير اندامها خشك و مزاج مغز كامال سرد نيست و 
 مغز نسبت به ساير اندامها سرد است.

 قسم سوم: اعتدال ناشى از حميط زيست و اجتماعات انساىن:

 تر از قسم اول يعىن اعتدال نوعى است با اين وصف در حد خود سودمند است و آن عبارت ازدايره اين قسم تنگ
ها باقتضاى اقليم و آب و هواى حمل زيست آهنا. حميط هندوستان مزاجى پديد مزاجى است شايسته هريك از ملت

كنند كه ويژه اعتدال مزاج آهناست و آورد كه مايه صحت مردم هند است؛ اسالوها در حميطى رشد و منو مىمى
ى اسالوها باشد و خبواهد با آن سازگار شود، كند؛ بدن يك هندى اگر در شرايط مزاجتندرسىت آهنا را تامني مى

رود. مهني موضوع درباره يك اسالو كه خبواهد با مزاج هندى سازش پيدا كند نيز صادق گردد و از بني مىبيمار مى
ا هواى اى وجود دارد كه باى از زمني مزاج ويژههاى ساكن هر ناحيهاست. بنابراين براى هر تريه و هر صنف از تريه

 اقليم سازگار است. ليكن اعتدال مزاج در هريك از آهناآن 
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 عرضى است و پايدارى آن نيز بستگى به خوددارى در افراط و تفريط دارد.

 گريدقسم چهارم: اعتدال مزاجى است كه در بني دو مزاج عرضى اقليمى قرار مى

                                                           
 كرده است.جهت اندامها و مغز تامني مى گرفته است و انرژى الزم راباعتبار قدما، ارواح مواد خبارى بوده است كه از خبش سبكرت اخالط منشاء مى -(30)  210



 كند.است كه در اقليم معيىن زندگى مىترين مزاج براى هر صنفى و آن معتدل

 قسم پنجم: دايره اين قسم حمدودتر از قسم اول و سوم است

و نيز شود و براى او در آن حبث درباره مزاج شخص معيىن است كه بصورت موجود زنده و سامل در نظر گرفته مى
 سازد.اند كه افراط و تفريط آن را حمدود مىحوادثى در كمني نشسته

افتد  ىافتد و يا اصال اتفاق منبداىن، هر شخص سزاوار چنان مزاجى است كه ويژه خود اوست و بندرت اتفاق مى بايد
 كه شخص ديگرى در كيفيت مزاج بطور كامل مهانند او باشد.

 قسم ششم: اين خبش راجع به اعتدال مزاجى است كه كامال در بني دو حد افراط و تفريط قرار گرفته است

 جى است كه اگر براى كسى ميسر باشد هبرتين حالت اعتدال مورد احتياج را بدست آورده است.و آن مزا

 قسم هفتم: مزاج خمتلف اندامها

 باشد و از حلاظ مزاج با اندامهاى ديگر متفاوت است.هر اندامى داراى اعتدال مزاج ويژه خود مى

ال مغز در حالىت است كه رطوبت زياد داشته مزاج استخوان وقىت معتدل است كه خشكى آن بيشرت باشد؛ اعتد
باشد؛ اعتدال قلب در شرايطى است كه از حرارت هبره زيادى برده باشد و عصب موقعى در مزاج معتدل است كه از 

د شدن نه شود وىل اين حمدو سردى نصيب فراوان برده باشد. مزاج اندامها نيز بوسيله دو حد افراط و تفريط حمدود مى
 اى است كه در مورد مزاجهاى مذكور در باال توضيح داده شد.زهبه آن اندا

 قسم هشتم:

اعتدال مزاج اختصاص به عضوى دارد كه هبرتين حالت الزم را براى آن نياز دارد و اين حالت كامال در بني دو حد 
ترين حاالت را ايستهافراط و تفريط قرار گرفته است. هرگاه چنني مزاجى براى يك اندام معني ميسر شود آن اندام ش

 دريافته است.

ليكن اگر اعتدال مربوط به انواع را در نظر بگريمي، انسان از هر نوع ديگرى به اعتدال حقيقى نزديكرت است؛ و اگر 
ها را از اين ديدگاه مورد بررسى قرار دهيم به يقني هر صنفى از مردم كه در مناطق معدل النهار )استوائى( صنف

به شرطى كه شرايط نامساعد زمني به آهنا آسيىب نرساند، مقصود من از شرايط نامساعد شرايطى  -كندزندگى مى
 از ساكنني جاهاى ديگر، از هر تريه و صنف ديگرى كه باشند، -آورداست كه موقعيت كوهستاىن و دريا بوجود مى
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 ترند.به اعتدال حقيقى نزديك

اجبا كاهد پندارى نپندارند نزديكى تابش خورشيد از اعتدال مزاجى اين صنف مىاضح است آهنائى كه مىبراى ما و 
رد نسبت به آو دارند. نزديكى مسري اشعه خورشيد در اين مكان كمرت زيان خبش است و تغيرياتى كه در هوا بوجود مى

رشيد به آهنا نزديكرت است وىل گذرگاه آن مكاهناى ديگرى كه از خورشيد دورتر است كمرت است. آرى هرچند خو 
 باشد. وضع ساكنان آن منطقه عارى از كم و كاسىتزيان است بلكه سودمند نيز مىرو نه تنها ىبوسيعرت است و ازاين

رساند، است و كيفيات مزاجى آهنا مشابه است. در چنني مناطقى، هوا گذشته از اينكه به اعتدال مزاج آهنا زياىن منى
 امي.اى نگاشتهه با مزاج معتدل آهنا سازگار است. پيش از اين در زمينه صحت اين نظريه رسالهمهيش

ترين مزاجند و از اين نظر داراى معتدل 211بعد از صنف مربوط به ساكنان مناطق معدل النهار، ساكنان اقليم چهارم
 چهارم با سكنه اقليم دوم و سوم متفاوتند، زيرا درگريند. مردمان اقليم يعىن از نظر اعتدال مزاج در درجه دوم قرار مى

شوند و  مى منداقليم دوم و سوم خورشيد گاهى در باالى سر آنان و نزديك به آهناست و از گرمى تابش خورشيد هبره
نصيبند. به مهني ترتيب اين مردم، نسبت به ساكنان اقليم پنجم معتدل گاهى خورشيد دور است و از گرماى آن ىب

( تابد و به اين جهت اين مردم نارسيده )داراى رشد كمترند. در اقليم پنجم خورشيد هرگز از نزديك به آنان منىزاجامل
212و بطئى احلركت هستند.

 

 ترين نوع وجود دارد.ترين صنف متعلق به معتدلترين شخص و در معتدلاعتدال مزاج در اشخاص، در معتدل

اين نكته از بديهيات است كه اندامهاى اصلى به اعتدال بسيار نزديك نيستند و  اما درباره اعتدال مزاج اعضاى بدن
ز مقادير گريد. خملوطى ابايد بداىن كه گوشت از ساير اندامها به اعتدال نزديكرت است و بعد از آن پوست قرار مى

د، در پوست كنمساوى آب جوشان و آب يخ كه براى گرم كردن رگ و خون كاىف است و اعصاب را خنك مى
 ترين آهنا چنانچه خبوىب خملوط شوند و با پوست متاس يابند اثرىترين اجسام و آبكىاثر است و مهچنني خشكىب
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 گذارند.باقى منى

اى با ماده حسى آن است وىل واقعيت اين است كه اگر مادهپندار چنني بوده است كه علت تاثريناپذيرى پوست از ىب
رى ممكن اى با ماده خمالف خود قرين شود تاثريپذينظري خودش قرين گردد تاثريى برهم خنواهند داشت و ليكن اگر ماده

                                                           
 اقليم اول منطقه استوائى، اقليم دوم منطقه حاره، اقليم سوم منطقه زير حاره، اقليم چهارم منطقه معتدله، اقليم پنجم منطقه قطىب. -(35)  211
ورهاى اقليم اند. آنان، نه به اندازه ساكنان اكثر كشهارم) معتدله( قرار گرفتهاز نظر اعتدال مزاج، بعد از ساكنان منطقه استوائى، ساكنان اقليم چ» نسخه انگليسى: -(35)  212

انند. در اقليم مگريند و نه مانند ساكنان اقليم پنجم بعلت كمى تابش نور خورشيد رشد نكرده و نارس باقى مىدوم و سوم در معرض تابش شديد و طوالىن خورشيد قرار مى
 «.تان خورشيد مبدتى طوالىن دور از ساكنان آن قرار گرفته استسوى آن، در طول زمسپنجم و آن



د. وىل اگر دو كننمشابه وىل در طبائع خمتلفند، درهم تاثري مىهائى كه هرچند در عنصر شود، مهچنانكه تركيبمى
 جسم از حلاظ كيفيت مشابه مشرتك باشد تاثري آهنا برهم چگونه ممكن خواهد بود؟

  تر پوستترين پوست در بدن، پوست دست است و در پوست دست، پوست كف دست و از آن معتدلمعتدل
وست انگشتان دست و در بني انگشتان نيز پوست انگشت شهادت تر از آن پگودى كف دست است و باز معتدل

ترين جائى است كه در دست وجود دارد. به اين و در انگشت شهادت نيز پوست بند آخر اين انگشت معتدل
جهت انتهاى انگشت شهادت )بند آخر( و انتهاى ساير انگشتان، بطور طبيعى در سنجش بوسيله ملس به داورى  

بر داور واجب است كه قضاوت كند و دريابد كداميك از اندامها از گزينش اعتدال و خطه عدالت  شوند وگرفته مى
 خارج شده است.

يم مقصود اين نيست  نامبعد از اينكه اين مطالب را ياد گرفىت، اين نكته را نيز بايد بداىن كه وقىت داروئى را معتدل مى
د پذير نيست و مقصود ما بيان اين معىن نيز خنواهاعتداىل امكان كه داروى مزبور معتدل حقيقى است، زيرا كه چنني

ن اى از گوهر انسان باشد. ليك منظور ايبود كه اعتداىل نظري اعتدال مزاج آدمى دارد، چه در اين صورت بايد فرآورده
ه با كيفيت مزاج آيد كاست كه اگر چنني داروئى بوسيله حرارت غريزى بدن انسان تاثريپذير باشد به كيفيىت درمى

گرايد و چنان تاثريى برد منىآدمى سازگار است و به سوى يكى از دو قطب كه اعتدال در مزاج را از بني مى
خبشد كه اعتدال را از بني بربد. غرض از اعتدال دارو ارزياىب عمل آن در بدن انسان است و اگر بگوئيم فالن منى

اين دارو بالفطره به هنايت گرمى يا سردى رسيده است و بطور ذاتى   دارو گرم يا سرد است، مقصود اين نيست كه
تر يا سردتر از بدن انسان است. تعبري ما در مورد گرمى و سردى دارو آن است كه اين دارو در بدن انسان گرمى گرم

سرد است  دمىكند. ممكن است داروئى كه براى بدن آيا سردى بيشرت از آنچه كه بطور طبيعى موجود است اجياد مى
براى بدن كژدم گرم باشد و يا بالعكس، داروئى كه براى بدن انسان گرم است نسبت به بدن مار سرد باشد. حىت در 

معاجل  روست كه به طبيبتر باشد. ازاينموردى كه داروئى براى بدن زيد گرم است ممكن است براى بدن عمرو گرم
وسل دهد صرفنظر كند و به داروى ديگرى تروئى كه نتايج مثبت منىدستور داده شده است كه در تبديل مزاج از دا

 جويد و هرگز به داروى معيىن اعتماد نكند.

 تا اينجا كيفيت مزاج معتدل را به حد شايان توضيح دادمي، اينك به حبث درباره مزاج
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 پردازمينامعتدل مى

چه متعلق به نوع و چه متعلق به صنف باشد و يا چه مربوط به شخص و چه مربوط به گوئيم: مزاج نامعتدل مى
 شود:اندام باشد، مانند مزاج معتدل هشت حالت دارد و به دو خبش ساده و مركب تقسيم مى



مزاج نامعتدل ساده: مزاج نامعتدل ساده )بسيط( مزاجى است كه به سوى يكى از دو قطب خمالف گرايش داشته 
 در مزاج نامعتدل چهار حالت شناخته شده است، بقرار زير: باشد.

اى كه از اعتدال خارج است، يا در جهت يكى از دو قطب موثر قرار گرفته است و آن نيز داراى دو مزاج ساده -
 جنبه است:

 وىل تر از حد لزوم نيست، يا اينكه سردتر از حد لزوم استتر و خشكيا گرمرت از حد لزوم است وىل مرطوب
 تر و مرطوبرت از حد نياز نيست.خشك

اى كه خارج از اعتدال است و در جهت تاثريپذيرى قرار گرفته است و آن نيز داراى دو جنبه است: يا مزاج ساده -
تر از حد الزم است وىل گرمرت و سردتر از حد لزوم نيست، يا اينكه مرطوبرت از حد الزم است و گرمرت و يا خشك

 باشد.لزوم منىسردتر از حد 

بدن  مانند، زيرا حالت گرمرت از حد لزوم،توان ختمني زد كه اين حالت چهارگانه مورد اشاره تا چه مدتى پايدار مىمنى
كند و در كند و حالت سردتر از حد لزوم، رطوبت بدن را بطور غري عادى بيشرت مىتر از حد الزم مىرا خشك

تر از حد الزم، بدن را به سرعت بيشرت از حد كند. و نيز حالت خشكز مىنتيجه ميزان رطوبت از حد الزم جتاو 
 كند.لزوم سرد مى

رطوبت بيشرت از حد احتياج بدن چنانچه به مرز افراط برسد، در سردى خبشيدن به مزاج بيش از خشكى موثر است 
بدن را بيش از حد لزوم سرد  كند و سراجنامو اگر به حد افراط نرسد مدت زيادى در نگاهدارى بدن پافشارى مى

كند. اين بود چهار حالت ساده )بسيط( كه ذكر شد. و تو، از اين گفتار دريافىت كه اعتدال مزاج و تندرسىت به  مى
 گرمى بيشرت از سردى نياز دارد.

ست. اهاى خمالف مزاج نامعتدل مركب: مزاج نامعتدل مركب مزاجى است كه خروج آن از اعتدال مبتىن بر مهه قطب
تر از حد لزوم است و يا اينكه در آن واحد مثال مزاج در يك آن گرمرت و مرطوبرت از حد الزم و يا گرمرت و خشك

باشد. ليكن مهزماىن گرمرت و سردتر از حد الزم و تر از حد الزم مىسردتر و مرطوبرت از حد الزم و يا سردتر و خشك
 گز ممكن نيست.تر از حد الزم هر يا مهزماىن مرطوبرت و خشك

 است، مانند اينكه حالىت 213هريك از مزاجهاى هشتگانه ساده و مركب نامعتدل، يا فاقد ماده
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 آمده است.« ماده بيمارى» عبارت« ماده» در نسخه انگليسى جباى كلمه -(01)  213



 را مزاج بوجود آورده است كه بدن به آن عادت ندارد و خلطى نفوذ نكرده است كه با بدن بسازد.

 دهد.اى براى آن رخ مىنتيجه حالت ويژهگردد، در تاثري اين عمل موجب تغيري مى

214دار شديد و حالت سردى هتيگاهى كه بر اثر متاس با برف سرد گشته است.از اين مقوله است حالت گرمى تب
 

و يا اينكه مزاج ساده و مركب نامعتدل واجد ماده است. چنانكه بدن خود را با كيفيت آن مزاج كه خلط در او نفوذ  
و خلط بواسطه جماورت بر بدن نيز چريه شده باشد، در نتيجه اين عمل در بدن تغيري اجياد  كرده است سازش دهد،

216يا گرمى بدن به سبب صفراى كراثى. 215شود. مانند سردى جسم آدمى به سبب بلغم زجاجىمى
 

ينكه ه دوم او بدان كه مزاج واجد ماده دو وجه دارد: وجه خنست آنكه ماده تغيري يابد و جسم را هببودى دهد و وج
چنني موجب ورم گردد و شايد هم 218حمبوس مباند و اين حبس و )تداخل( 217گاههاى مزاجماده در جمارى و خمفى

امي نباشد. اين بود گفتار ما درباره مزاج و شايسته است كه طبيب آنچه را كه از ويژگيهاى طبيعت برايش بيان نكرده
 خود دريابد.

 هافصل دوم: مزاج اندام

كه ايزد توانا هر جاندارى و هر اندامى را مزاجى خبشيده است كه به آن سزاوار است و اين مزاج با توان و حتمل بدان  
وى سازگار و با احوال و كردارش متناسب است. پژوهش در اين زمينه كار فيلسوف است نه پزشك. خداوند 

ها و انسان مناسب نريوى او و متناسب با كنشترين مزاج جهان هسىت را به انسان ارزاىن داشته است. مزاج معتدل
 هاى اوست.واكنش

ها را گرم، بعضى از آهنا را سرد، هر اندامى را نيز مزاجى خبشيده است كه برازنده آن اندام است؛ برخى از اندام
 ى را خشك و تعدادى را مرطوب آفريده است.عده

 هاى داراى مزاج گرم برتتيب اولويتاندام

 هاى تن، روان است و دل كه خاستگاه آن است.ن اندامتريگرم  -1

 تر است.خون كه با وجود منشاش از جگر مبناسبت اصطكاك دائم با قلب، از جگر گرم -1

                                                           
 نسخه انگليسى: مانند گرمى در بيمار سل ريوى و سردى بدىن كه بر اثر متاس با برف سرد شده باشد. -(01)  214
 صفراوى زنگارى. -بلغم لزج نسخه انگليسى: -(03و  01)  215
 صفراوى زنگارى. -نسخه انگليسى: بلغم لزج -(03و  01)  216
 نسخه انگليسى: اندامها. -(00)  217
 نسخه انگليسى: جتمع. -(05)  218



 13، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 جگر كه شبيه خون خلته شده است. -3

)عصب  هاى سردپىكه گوشت با رشتهگريد و علتش اين است  گوشت كه از حلاظ گرمى پس از جگر قرار مى  -0
 اند(.هاى سردپى در گوشت وارد شدهبارد( درهم آميخته است )رشته

 ها بسبب آميزش با عصب و زردپى )رباط( از گوشت ساده كمرت است.ها كه گرماى آنماهيچه -5

 طحال كه خون در آن برنگ تريه است. -5

 كليه كه خون در آن زياد نيست.  -0

ها نه از آن است كه ذاتا رگ هستند بلكه از اين حلاظ كه گرمى خون و دار كه گرمى آناى ضربانهدسته رگ -5
 گريند.روان را كه در آهنا جريان دارد، مى

 ها از وجود خون است.هاى بدون ضربان كه گرمى آندسته رگ -5

 پوست معتدل كف دست. -11

 برتتيب اولويت -هاى داراى مزاج سرداندام

 مبلغ -1

 پيه -1

 چرىب -3

 مو -0

 استخوان -5

 غضروف -5

 زردپى )رباط( -0

 وتر -5



 غشاء )شامه( -5

 عصب -11

 خناع -11

 مغز -11

 پوست -13
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 هاى داراى مزاج مرطوب، برتتيب اولويتاندام

 بلغم -1

 خون -1

 چرىب -3

 پيه -0

 مغز -5

 خناع -5

 هاگوشت پستان و بيضه -0

 شش -5

 جگر -5

 طحال -11

 كليه  -11

 هاماهيچه -11



 پوست -13

ها بطور غريزى و سرشىت بسيار مرطوب نيستند، زيرا هر بندى از جالينوس است، وىل بايد بداىن كه ششاين رده
ى است كه سهمش در آن اندامى در مزاج غريزى مهانند اندام غذا دهنده خويش گردد و شبيه آن نوع مزاج عارض

يز جالينوس مبا كند. اين نكته را نترين خوىن كه با صفراى بيشرت آميخته است تغذيه مىبيشرت است، و شش از گرم
 آموخته است.

شود كه ناشى از باال رفنت خبارات بدن است و مهچنني از سرازير شدن در اين اعضاء رطوبت زيادى جمتمع مى
ت كه آورد( به سوى آن اعضاست. پس بايد چنني نتيجه گرف)سرماخوردگى كه تب و سرفه مىها رطوبت بوسيله نزله

 پذيرى )تر شدن( به آن نزديكرت است، هرچند پايدارى دررطوبت غريزى جگر از رطوبت غريزى شش بيشرت و در من
ربى، چندانكه م و خون پى بتر كند. و مهچنني بايد بنحوى به كيفيت بلغتر بودن شايد او را در گوهرش نيز مرطوب

 باشد.پذيرى آن است و رطوبت خون از نفوذ رطوبت در گوهر آن مىرطوبت بلغم از من

منناكى بلغم آبكى خودخبود بيشرت از رطوبت خون است، خون نيز در مسري نضج خود خبش اعظم رطوبت را از 
ت كه تغيري شكل داده است. از آجنا پى رسد كه آبكى است و آن رطوبت خوىن اسدهد و آن به بلغم مىدست مى

 اى تغيري يافته است.برى كه بلغم طبيعى در واقع خون است كه تا اندازهمى
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 هاى داراى مزاج خشكاندام

 رائيده است.گمو كه از خبار دخاىن )دودى( است كه در آن خبش خبار از بني رفته است و تنها دود آن به سفىت   -1

ى خون است و براى تر از موى است. از آجنا كه استخوان زادهترين اندام بدن و مرطوباستخوان كه سخت -1
روست كه بسيارى از جانوران از استخوان منايد ازاينكند و آن را جذب مىكن عمل مىرطوبت غريزى بسان خشك

د موى براى انبندرت چنني اتفاق افتد، مهچنانكه پنداشته كنند و موى چنني خاصيىت ندارد و يا شايدتغذيه مى
پره غذائى گوارا و هضم شدىن است. ليكن اگر دو مقدار برابر از استخوان و موى را در قرع و انبيق تقطري كنيم شب

 ماند كمرت از درد موى است.تراود بيشرت و دردى كه باقى مىآب و چرىب كه از استخوان مى

 تر از مو است.وبپس استخوان مرط

 غضروف -3

 زردپى -0



 وتر -5

 غشاء )شامه( -5

 دار(هاى ضربانها )رگشريان -0

 وريدها -5

 تر از حد اعتدال استعصب حركىت: اين عصب سردتر و خشك -5

 قلب -11

تر از اين حد نيست و شايد هم به اعتدال عصب حسى: اين عصب سردتر از حد اعتدال است، ليكن خشك -11
 نزديك باشد

 پوست. -11

 هافصل سوم درباره مزاج مراحل خمتلف عمر و جنس

 عمر چهار مرحله است:
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 نامند و اين مرحله تا نزديك سى سالگى است.خنست: سن منو كه آن را سن آغازى مى

 خوانند و تا مرز سى و پنج تا چهل سالگى ادامه دارد. 220كه آن را سن جواىن  219دوم: سن وقوف يا ركود

 است و تا مرز شصت سالگى دوام دارد. 222كه با بقاء قوه قرين است و آن سن نوپريان  221سوم: سن فرودى

 چهارم: سن فرودى كه با پيدايش ناتواىن قرين است و آن سن پريى است تا پايان زندگى.

 سن منو پنج مرحله دارد:

                                                           
 ( Maturityنسخه انگليسى: من كمال) -(05)  219
 ( Maturityنسخه انگليسى: من كمال) -(05)  220
 ( Middle ageنسخه انگليسى: ميانساىل) -(00)  221
 ( Middle ageنسخه انگليسى: ميانساىل) -(00)  222



 طفوليت )بچگى( و آن زماىن است كه نوزاد هنوز قدرت برخاسنت و حركت دادن اندام را ندارد.سن  -1

گريد وىل هنوز استوار نيست و آن زماىن است كه هنوز افتادن سن صباوت )خردساىل( كه در آن طفل پا مى -1
 دنداهنا )شريى( و روئيدن دنداهنا )دائمى( شروع نشده است.

 ها و پيش از بلوغ.اى است بعد از نريو گرفنت و رويش دندانرحلهسن نشو و منا كه م -3

 شود.سن نوجواىن و آن تا زماىن است كه جوش در صورت ظاهر مى -0

 گردد.سن جواىن كه بعد از نوجواىن است تا زماىن كه منو متوقف مى -5

 مزاج در مراحل پنجگانه

رمى مزاج نزديك به حالت معتدل و از حلاظ رطوبت مزاج از حد خردساالن )از روز تولد تا دوران جواىن( از حلاظ گ
 مزاجى خردساالن و جوانان باهم اختالف دارد.اند. نظريه اطباء پيشني درباره گرممعتدل پا فراتر هناده

ىت بيعى زيسگريد و اعمال طتر اجنام مىبرخى برآنند كه گرمى مزاج خردساالن بيشرت است و باين جهت منو آهنا سريع
از قبيل اشتها و هضم بيشرت است و تداوم زيادترى دارد و عالوه بر آن حرارت غريزى كه ناشى از مايع مىن است در 

223تر است.تر و جمتمعمرحله خردساىل به منشاء نزديك
 

 10، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 ر نريومندتر است، زيرا كه خون در آهناگروهى ديگر را اعتقاد بر اين است كه حرارت غريزى در مزاج جوانان بسيا
ند؛ متايل مزاج گردريزى بيىن بيشرت و حادتر دچار مىباشد و هبمني جهت هم جوانان به خونبيشرت و استوارتر مى

كه مزاج خردساالن به سوى بلغمى بودن گرايش دارد. جوانان در جنبش جوانان به صفراوى بودن بيشرت است، درحاىل
د و اين تر هستنگريد، و نيز جوانان داراى گوارش و هضم قوىترند و جنبش خود از گرمى منشاء مىو جهش نريومند

توانائى نيز بر اثر حرارت است. ليكن اشتها ناشى از سردى است و با حرارت بيگانه است، باين جهت عارضه 
ست. تر هستند مهني اى گوارش قوىكند و دليل اينكه جوانان دارا)جوع الكلب( از سردى بروز مى« ناپذيرىسريى»

هاى شوند. بيمارىخردساالن بيشرت از جوانان به عارضه هتوع و استفراغ و سوء هضم ناشى از پرخورى دچار مى
جوانان مانند تب غب )تب يك روز در ميان( و داشنت ختليه صفراوى دليلى است بر گرمى مزاج آنان، ليكن 

ه شوند و قسمت عمده آنچه را كسرد است و اين افراد به تب بلغمى دچار مى بيماريهاى خردساالن غالبا رطوىب و

                                                           
 تر و افزونرت است.شود تا حدودى از افرادى كه در من كمال هستند تازهنسخه انگليسى: و عالوه بر آن، حرارت غريزى كه اساسا از مىن ناشى مى -(05)  223



دهند بلغم است. رشد و منو خردساالن نيز از رطوبت زياد است نه گرمى مزاج آنان و در ضمن ختليه بريون مى
224مهينطور زيادى اشتهاى آنان دليل بر كاهش حرارت آهناست.

 

ه نظرياتشان بر آن مبتىن است. ليكن جالينوس براى هر دو گروه پاسخى دارد اين بود عقيده هر دو گروه و داليلى ك
و بر آن است كه گرمى مزاج خردساالن و جوانان در اصل باهم برابر است، ليكن گرمى خردساالن از حلاظ كيفيت  

 تر و از حلاظ حدت بيشرت است.كمرت است، يعىن اندازه آن در مزاج جوانان كم

اين گفتار آن است كه: فرض كنيم مقدار معيىن از گرمى و يا يك جسم لطيف و گرم از حيث كيفى مراد جالينوس از 
و كمى يكى باشد و گاهى در جوهرى بسيار رطوىب مانند آب و گاهى در جوهرى بسيار خشك مانند سنگ يكى از 

تر است و آن  فيتش لطيفكنيم كه آب گرم كميتش بيشرت و كيآهنا منتشر شده باشد، در چنني صورتى مالحظه مى
وجود گرمى موجود در خردساالن و  225تر و از حيث كيفى حادتر است.گرمى منتسب به سنگ از حلاظ كمى قليل

 جوانان را بايد برطبق مهني نظريه مورد سنجش قرار داد.

ردسال شود. خ اند و اين گرمى هنوز به عللى برخورد نكرده است كه خاموشخردساالن از مىن بسيار گرم پيدا شده
كند و هنوز از منو بازمنانده است، پس چگونه ممكن است به عقب كند و بتدريج منو مىطلىب پافشارى مىدر زياده

 برگردد؟ وىل براى جوانان عللى

 15، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

گهدارى اين  را خاموش كند. ن در كار نيست كه به گرمى آهنا بيفزايد و مهچنني به علىت برخنورده است كه گرمى او
يابد كه گرمى با رطوبىت است كه از حلاظ كيفى و كمى كمرت است و اين نگهدارى ندارد و سراجنام حبدى كاهش مى

 تواند اجنام دهد.يك از وظايف خود را منىهيچ

ال است اگر گفته پس بايسته است كه خود انتخاب كند كدام يك از كارها را اجنام دهد و كدام را رها سازد و حم
شود كه رطوبت عمل منو را بعهده گرفته وىل حرارت غريزى را رها كرده است. آخر چگونه ممكن است كه اين عامل 

اى جز اين بر چيزى بيفزايد )منو را به اندام بدهد( وىل قادر به نگهدارى شالوده آن )گرمى غريزى( نباشد؟ پس چاره
 ارى و عمل منو را كنار بگذارد و آشكار است كه اين مرحله عمر جواىن است.نيست كه بايد حرارت غريزى را نگهد

طوبت اساس است، زيرا ر گويند مايه منو در خردساالن از رطوبت است نه از گرمى، گفتارشان ىباما گروه دوم كه مى
بايد نريوى  ندارد، بلكه اى است براى منو، و ماده به تنهائى )خبودى خود( تاثريپذير نيست و نريوى آفريدن راماده

                                                           
 نسخه انگليسى: دليلى بر عدم گرمى مزاج است. -(05)  224
دهيم و جسمى سخت و خشك، مانند سنگ را هم هبمان نسخه انگليسى: براساس نظر جالينوس براى درك هبرت اين اختالف مقدار نسبتا زيادى آبرا حرارت مى -(51)  225

 كنيم با وجود اينكه آب حرارت بيشرتى خبود جذب كرده است شدت حرارتش از سنگ كمرت خواهد بود.وضع گرم مى



اندركار باشد و آن نريوى موثر مهانا روان است و يا طبيعت و دستور آن از يزدان پاك موثرى در اين آفرينش دست
است و رطوبت بدون افزار اثرى ندارد و آن افزار نيز حرارت غريزى است. و گفتار آنان كه گويند، نريوى اشتها در 

شود باشد، چون اشتهاى كاذب )تباه( كه از سردى مزاج ناشى مىاساس مىپوچ و ىب خردساالن از سردى مزاج است
گريد و اگر تغذيه و گوارش را مهراه ندارد. تغذيه و گوارش در خردساالن در اكثر اوقات به هبرتين وجهى صورت مى

كردند. وىل گهگاه دريافت منىچنني نبود، از غذاى وارد شده به بدن براى منو خود سهمى بيشرت از خبش حتليل رفته 
 افتد كه دستگاه گوارش در خردساالن به تباهى گرايد و اين تباهى را چند علت است:اتفاق مى

 حرص و ولع در خوردن -1

 قيدى در انتخاب غذاىب -1

 روى در آهناخوردن چيزهاى فاسد و رطوىب و زياده -3

 كشاندحركاتى كه غذا را بتباهى مى -0

يز مهني است كه مواد زائده غذا در خردساالن بيشرت ماندگار است و بيشرت از جوانان به تنقيه )پاك كردن( نتيجه آن ن
نبض  تر از نبض جوانان است، وشود. باين جهت نبض خردساالن تندتر و سريعها نيازمند مىو بويژه تصفيه شش

  اين بود فرموده جالينوس درباره مزاج خردسال و جوان آهنا به آن بارزى نيست، زيرا هنوز نريوى كامل را دارا نيستند.
سالگى( گرمى مزاج رو به كاهش  35كه ما آن را شرح دادمي و بايد بداىن كه پس از سپرى شدن دوران عمر ركود )تا 

 رود و آن نيز چند علت دارد:مى

 15، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

كند و گرمى غريزى كه در داخل قرار دارد به اين ه رطوبت است جذب مىهواى دربرگرينده )حميط( ماده منو را ك -1
 منايد.خشك شدن كمك مى

ين يابند و طبيعت در برابر احركات بدىن و رواىن كه مزاج در پايدار ماندن حرارت ناگزير از آهناست، كاهش مى -1
ئى كه در بدن و اندام وجود دارد هنايىت رويدادها مهواره ناتوان بوده است. در علم طبيعى روشن شده است هر قوه

ز توانند مداومت داشته باشند. در صورتى كه اين قوا ااجنامد، زيرا اين قوا در اخذ مواد مورد نياز منىدارد و به پاياىن مى
نند، مواد ك  رود هبمان اندازه بر خود واردرفتند و مهواره ياراى آن را داشتند كه جباى هرآنچه كه به حتليل مىبني منى

يافت و مواد داشت و حتليل هر روز بدون وقفه فزوىن مىماند و حد معيىن را نگه منىحتليل رفته در حد خود ثابت منى
ه اينكه برد، تا چه رسد بوسوز رطوبت را از بني مىوارد شده ياراى برابرى مواد از بني رفته را نداشت و عمل سوخت

 نشيىن هبم كمك كنند.از بني رفته( در آمادگى براى كاسنت و عقب هر دوى آهنا )مواد وارد و مواد



. بويژه علت ديگرى در خاموش شدن 226پس اين امر الزامى است كه ماده بايد از بني برود و حرارت خباموشى رسد
ذا غشتابد و اين علت مهان رطوبت غري عادى و بيگانه است كه مهيشه بر اثر هضم نشدن حرارت به يارى ماده مى

اندركار است: يكى با تسكني حرارت )با آورد. اين رطوبت بيگانه در خاموش كردن گرمى از دو جهت دستروى مى
آيد و باين ور كردن آن در آب( و ديگرى بوسيله كيفيت خمالف آن. و از اين رطوبت، بلغميه سردى بوجود مىغوطه

رسد كه وقت معيىن موكول شده است، هنگامى سرمىاش بجهت مرگ طبيعى كه براى هر شخص بتناسب مزاج اوليه
مزاج در نگهدارى رطوبت عاجز آيد. و براى هريك از آهنا زمان مرگى تعيني و براى هر اجلى فرماىن است. و چون 

مزاجها خمتلفند، اجل نيز در اشخاص متفاوت است. مهچنانكه اجل طبيعى وجود دارد، اجل غري طبيعى نيز هست و 
مهه در كار است. از اين حبث نتيجه گرفتيم: تن خردساالن و جوانان داراى حرارت معتدل و تن سرنوشت براى 

 تر است. جتربه نشان دادهنوپريان و پريان سرد است. ليكن تن خردساالن از حد اعتدال رطوىب

 31، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

ن ه مبتىن بر نرمى استخوان و عصب است و قياسى است و اياست كه اين رطوبت زيادى در منو تاثري دارد و اين جترب
تر بودن دوره عمر خردساىل به مرحله مىن و روان خبارى است. در خردساالن و جوانان مزاج آتشني قياس ما نزديك

از نوپريان شرت تر و در پريان بيبرابر است؛ مزاج هوائى و آىب در خردساالن بيشرت، مزاج خاكى در نوپريان و پريان افزون
 است.

 تر و درمزاجاعتدال مزاج جوانان بيشرت از اعتدال مزاج خردساالن است وىل جوان در مقايسه با خردساالن خشك
 تر است.مزاجمقايسه با پريان و نوپريان گرم

خبش ترىى كه اتر و به علت وجود رطوبت بيگانههاى اصلى در پريان نسبت به نوجوانان و نوپريان خشكمزاج اندام
 تر است.است از آهنا رطوىب

گردد كه در اينك درباره جنس زن و مرد: مزاج جنس ماده از مزاج جنس نر سردتر است و مهني امر موجب مى
تر است. مادينه بسبب سردمزاجى، ماده تر باشد. مزاج جنس ماده از جنس نر رطوىبخلقت از موجود نر ضعيف

هاى خود  تر است. گوشت مرد بلحاظ تركيب با آميزهتر و شله ورزيدگى كم، نرمدفعى بيشرت دارد و گوشت او بواسط
هاى هها و رشتگرچه ماده گوشىت كمرتى دارد و هرچند گوشت مرد مرتاكمرت از گوشت زن است وىل بسبب رگ

ستند، تر هجهاى مشاىل از مردم ديگر ترمزا اند سردتر از گوشت زن است. مردم سرزمنيعصىب كه در آن نفوذ كرده

                                                           
ار ضعف و سسىت برنده بتدريج دچرو نظام بدن براى مقابله با عوامل حتليلبدن فناپذير است. ازاين« قواى» يسى: در طبيعيات ثابت شده است كهنسخه انگل -(51)  226
ا يتحلل روزانه ظام بدن قادر بود بدل مفناپذير نبودند و ن« قوا» شود، و سراجنام قواى جسماىن كه تغذيه جسم را بر عهده دارند، از وظيفه خود بازخواهند ماند. حىت اگر اينمى

شد. هنگامى كه هر دو عامل) تضعيف قوا و زوال طبيعى( در احنطاط جسم و دور شدن را جربان كند، احنطاط و زوال طبيعى كه زائيده كربمن است مانع جربان بدل مايتحلل مى
 ود و بدنبال آن گرمى) جنبش( به پايان خواهد رسيد.ر شك ماده) رطوبت( از بني مىآن از كمال خنستني تشريك مساعى كند، ىب



ين ببعد ها است. از اها برخالف مشاىلهاى مقابل آن، مزاجوران حميط آىب در اين ترمزاجى باالترند، در سرزمنيپيشه
 ها را به صورت كلى و جزئى ذكر خواهيم كرد.هاى مزاجعالئم و نشانه

 تعليم چهارم: درباره اخالط

 شود:اين تعليم در دو فصل بيان مى

 نگى خلط و انواع آنفصل اول: چگو 

 شود و آن چند خبش دارد:اى است مرطوب و روان. غذا در خنستني مرحله به خلط تبديل مىماده 227خلط

                                                           
227  (51)-(Humour-Humor  ( مايعى است بر چهار نوع: خوىن، بلغمى، صفراوى زرد و صفراوى سياه) سودائى() فرهنگWebster  013، جلد اول، صفحه ،

 ، امريكا(.1501چاپ 
 ست كه دقيقا با اخالط دموى) خوىن(، بلغمى، صفراوى و سودائى) صفراى سياه( متقدمني مطابقت دارد.پاولف فيزيولوژيست شهري شوروى در انسان چهار نوع خلط يافته ا

ريك قوى مهراه دهنده نوع آتشى مزاج صفراوى است. حتحتريك قوى و منع ضعيف نشان -كننده نوع سودائى ضعيف است.براساس نظر پاولف حتريك ضعيف و منع ضعيف بيان
 دل دموى، برحسب ميزان قابليت حترك آهناست.آرام بلغمى و زنده با منع قوى نشان نوع

گريى  توان اميدوار بود كه علم در آينده بتواند گرما، سرما، خشكى و رطوبت بدن را اندازهبا توجه به اينكه چهار نوع پيشنهادى پاولف با اخالط اربعه قانون مطابقت دارد مى
 كند.

گرما و سرما، و مقاومت با خشكى و رطوبت، رابطه بوجود آورد) منع عبارت است از خمالفت يا جلوگريى كامل يا جزئى يك فعاليت يا جريان   توان بني اين حتريك و منع بامى
 .0مشاره  1535هاى ناسازگار و ناموافق(. جمله نظام پزشكى ايران، سال پنجم، مهرماه تعارض و تضاد بني انگيزه

 اشند:بچهار نوع اخالط بشرح زير مى
عبارت است از قرمز بودن، برنگ خون بودن كه با خصوصياتى چون خوشخوئى، زورمندى، حترك در جريان خون،  Sanguineous -Sanguineدموى) خوىن،) -1

 شود.دل بودن، در طلب هبرتين بودن، افسرده نبودن، اعتماد به نفس داشنت مشخص مىزنده
ح بلغم گردد. بلغمى كسى است كه فزوىن در ترششود و با سرفه و استفراغ خارج مىدستگاه گوارش و جمارى تنفسى ترشح مى( ماده غليظ لزجى كه از  Phlegmبلغم) -1

 دل نيستند.پذيرى كمرتى دارند و چاالك و زندهداشته باشد. اين افراد حالىت كند و تنبل دارند. در اعمال جسمى و رواىن حتريك
 پذيرى، آتشى مزاج بودن و عصىب بودن مهراه است.را در شخص را گويند كه با افزايش حتريك( فزوىن صف Cholericصفراوى) -3
 شود.مردگى و دلتنگى مشخص مىهاى روحى ناشى از غم و اندوه، دل -سواد: فزوىن صفراى سياه را گويند، و سودائى فردى است كه با خصوصياتى چون افسردگى -0

 «.( طبيعى خون را گويند Sedimentسوداى طبيعى رسوب)» ى طبيعى به اين صورت آمده است:در منت انگليسى قانون تعريف سودا
 The ?orieيكدسته از دانشمندان به پريوى از عقايد ابن سينا معتقد به تئورى اخالط بودند -در اول قرن هيجدهم در اروپا دو نظريه خمتلف در مورد علت آسم وجود داشت:

)(humorale را  ستند بروز آسم بواسطه وجود بلغم غليظ و لزج در سينه است كه شعب ريز قصبة الريه را پر كرده، راه ورود و خروج هوا را مسدود منوده، نفگف. آنان مى
تشنج و انقباض گفتند آسم يك بيمارى عصىب است و علت آن ( و مى The ?orie nerveuseسازد. دسته ديگر از دانشمندان معتقد به نظريه عصىب بودند)تنگ مى

كند. پس در ها را گرفته، انقباض آهنا جمارى را تنگ كرده ورود و خروج هوا را مشكل مىهاى ريز برنشها و برونشيوهلا است. اين عضالت اطراف شاخهعضالت حلقوى برنش
ى ابن سينا رده، مبباحثه و مشاجره پرداختند. سردسته موافقني با نظريه خلطآرائى كمقابل يكديگر صف -اول قرن هيجدهم اطباء اروپا بدو دسته موافق و خمالف با ابن سينا در

 كتاىب بنام:  1050بود. اين شخص در سال  Bre ?eيك نفر طبيب انگليسى بنام
A practical Inquiry on disordered Respiration 

 كتاب مزبور را حتت عنوان:  1515پزشك فرانسوى در سال  Ducampنوشته است كه
Recherches sur les desordres- de Respiration 

 ترمجه كرده است.
Bre? e 

 گويد:كند خمالفني خود را قانع كرده، نظريه ابن سينا را درباره علت و كيفيت پيدايش آسم بآهنا بقبوالند و مىدر اين كتاب سعى مى
تنفس را از وجود يك ماده مضر و گزنده خالص كند، چنانچه زور پيچ و انقباضات تشنجى  خواهد جمارىعلت بروز آسم و نفس تنگى، يك نوع دفاع طبيعت است كه مى» 

م در كند كه اين ماده حمرك قبل از شروع محله آسآيد و اضافه مىمثانه فشار و عكس العمل طبيعت است كه براى استخالص روده و مثانه از يك عامل مضر و حمرك بوجود مى
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تواند به تنهائى و يا با خلط ديگر، جزئى از گوهر غذاى مزاج شود و خود خلط نيك، و آن خلطى است كه مى -1
 سازد و جمموعا بتواند مواد حتليل رفته مزاج را جربان كند.را مهانند آن 

تواند به خلط نيك تبديل شود، مگر بندرت. شايسته است  مصرف و تباه و منىخلط بد: خلطى است زائد، ىب -1
 كه اين خلط از بدن رانده شود و تن از او پاك گردد.

چهارگانه است كه بيان خواهد شد، خبش دوم دو گوئيم: رطوبت در بدن نيز دو خبش است: خبش اول: اخالط مى
كنيم. قسمىت كه زائد قسمت است كه عبارتند از قسمت زائد و قسمت غري زائد. قسمت زائد را بعدا بيان مى

ده است  ها نفوذ كرده است وىل فاقد چنان كنشى بو نيست، رطوبىت است كه از حالت اوليه خود تغيري يافته، در اندام
 هاى ساده شود. اين رطوبت غري زائد چهار نوع است:يكى از اندام كه بتواند جزء

 هاى ريزى حمصور شده است كههتى اطراف رگرطوبىت كه در فضاهاى ميان -اول
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 آيند.ها بشمار مىهاى آبيارى اين انداماند و بسان جوىهاى اصلى قرار گرفتهدر جوار اندام

نشيند و مستعد آن است كه اگر بدن تغذيه را از دست داد جانشني غذا ها مىرطوبىت كه بسان شبنمى بر اندام -دوم
ها خشكى عارض شود، اين رطوبت شود و بشكل غذا درآيد، و هرگاه بر اثر حركت سخت يا حركت نرم بر اندام

 گرداند.رسد و تر مزاجى را به آهنا بازمىشبنمى به آهنا مى

ها : رطوبىت است كه تازه انعقاد يافته است و آن غذائى است كه از راه مزاج و مهانندى با آن به گوهر اندامسوم
 تبديل شده است و هنوز از شكل كامل برخوردار نيست.

پيوستگى اجزاء و منشاء آن از نطفه هاى اصلى از آهنا جدا نشده است و هبمچهارم: رطوبىت كه از شروع منو اندام
 اعم كنيم: خلطهاى رطوىبيله مهني رطوبت بوده است. و روشن است كه منشاء نطفه از اخالط است. تكرار مىبوس

 اند:از نيك و يا بد چهار نوع

                                                           
خر محله آسم آورد كه در اكثر موارد مقدار زيادى بلغم در اواطور دليل مىش آسم اصوال براى دفع اين ماده از سينه است و براى ترجيح تئورى مزبور اينريتني وجود داشته و پيداي

 «.شوداز ريتني دفع شده و دفع مهني بلغم باعث تسكني ناراحىت بيمار و رفع تنگ نفس مى
خواهد از سينه دفع تر دارد و آن اينست كه غلبه خلط بلغم در بدن باعث بروز بيمارى است منتها خلط مزبور موقعى كه مىآسم نظر كلى ابن سينا راجع به نظريه بلغم در بروز

گر بطور مناسىب ا گردد و اگر در موقع بروز محله توجه بلغم را جبانب ديگرى معطوف كنيم از شدت وحدت محالت سريعا كاسته خواهد شد و شود باعث بروز محالت مرض مى
وز خنواهد كرد.( هنضت ت بعدى آن بر خلط مزبور را از بدن دفع منائيم و بعدا زمينه مزاجى را طورى تغيري دهيم كه ديگر اين خلط توليد نشود بيمارى آسم هببودى يافته، محال

 (.1333مهرماه  -1پزشكى، مشاره 



 خون كه بر ساير اخالط برترى دارد -اول

 بلغم -دوم

 صفرا -سوم

 سودا -چهارم

 خون: -اول

 گردد.تقسيم مى مزاج خون گرم مرطوب است و بدو قسمت طبيعى و غري طبيعى

 رنگ و بسيار شريين، و ليكن بدبو نيست.خون طبيعى خوىن است سرخ

خون غري طبيعى دو نوع است: نوع اول خوىن است كه از مزاج نيك برگشته است و اين دگرگوىن نه از اين سبب 
شته و يا گرم اجش سرد گاست كه چيزى با او درآميخته باشد، بلكه مزاج آن خودخبود به تباهى گرائيده است، مثال مز 

شده است. نوع دوم خوىن است كه در آن خلط بد پيدا شده است و بر اثر آن دگرگون گرديده است. اين نوع خون 
ممكن است خلط بد از خارج بر آن تاخته، در آن نفوذ كرده و آن را فاسد كرده باشد.  -نيز دو حالت دارد: الف

ده است؛ مثال خبشى از آن متعفن شده، در نتيجه ماده لطيف آن به يا اينكه خلط بد در خود آن پديد آم -ب
صفرائى تلخ و ماده غليظ آن به سودائى تلخ تغيري يافته است. هر دو اين مواد تلخ و يا يكى از آهنا در خون ماندگار 

هار تا چ آميزندهستند. هر دو خبش اين نوع خون حبسب تركيب باهم خمتلفند. اخالطى كه با اين نوع خون مى
شود و گاهى هستند: بلغم، سودا، صفرا، ماده مائى )آبكى( و خون بتناسب آميزه آهنا گاهى تريه و گاهى روشن مى

گردد و به ترشى يابد، يعىن تلخ و شور مىگردد. به مهني حنو بوى و مزه آن دگرگوىن مىبسيار سياه و گاهى سفيد مى
 گرايد.مى
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 بلغم: -دوم

 بلغم دوگونه است: بلغم طبيعى و بلغم ناطبيعى

بلغم طبيعى بلغمى است كه استعداد آن را دارد به خون تبديل شود، زيرا كه اين ماده خودخبود خوىن است كه هنوز 
 .خام و ناپخته است. مزه اين بلغم شريين است؛ سردى مزاج آن زياد نيست و در حد سردى خون و صفرا است



آميزد مزه خود افتد كه بلغم طبيعى شريين نيست، بطورى كه وقىت خون طبيعى با آن مىبلغم ناطبيعى: گاهى اتفاق مى
م شود و بعدا آن را شرح خواهدهد. اين بلغم بيشرت بر اثر سرماخوردگى در آب دهان )بزاق( ديده مىرا از دست مى

 داد.

شريين طبيعى اندامى را بعنوان جايگاه ختصيص نداده است كه بلغم در آن به راى جالينوس، طبيعت براى بلغم  -1
جاى گريد، در صورتى كه براى هر دو نوع خلط سودا و صفرا چنني قالىب آماده است و علتش اين است كه بلغم 

 باشد. روانها به آن نيازمندند و بايسىت در جمراى خون نامربده خبون بسيار نزديك و مشابه آن است و مهه اندام

 ها به اين بلغم مبتىن بر دو وجه است: وجه ضرورى و وجه انتفاعى.و ما گوئيم: نياز اندام

 وجه ضرورى آن نيز دوگونه است:

ى ها از حتصيل مواد غذائى حمروم شوند )و آن در صورتها بايد نزديك باشد تا هرگاه اين انداميكى آنكه بلغم به اندام
 گذارد و در اين ميان عوارضى كه بر بلغم روىماند و بر او تاثريى منىبا بلغم مذكور بازمىاست كه معده از مهكارى 

ها با نريوئى كه از حرارت غريزى بلغم  كند( آنگاه اندامها را تقويت مىآورد، بلغم با حرارت غريزى خود انداممى
ها در او شود و آمادگى هضم براى اندامديل مىگردانند و آنگاه بلغم به خون نيك تباند بلغم را پخته مىكسب كرده

 پذيرد كه گرماى بلغم، حرارت غريزى باشد وكنند. اين عمل وقىت صورت مىها از آن تغذيه مىگردد و انداماجياد مى
ليكن اگر اين گرمى غريزى نباشد و حرارت عرضى باشد نه تنها كار پخنت و تبديل به خون كردن و قابل هضم و 

گرداند. گريد، بلكه آن حرارت عرضى و غري غريزى بلغم را متعفن و فاسد مىها صورت منىشنت براى اندامتغذيه گ
تباه  كه حرارت عرضى بلغم را متعفن واين وجه ضرورى كه مذكور افتاد با صفرا و سودا ارتباطى ندارد. آن دو درحاىل

 گردند.سازد، صفرا و سوداء هر دو با بلغم سهيم مىمى

 گردند.سازد، صفرا و سوداء هر دو با بلغم سهيم مىحرارت عرضى بلغم را متعفن و تباه مى كه

مى آماده هاى بلغدومني وجه ضرورى بلغم طبيعى آميزش آن با خون است كه بوسيله آن خون را براى تغذيه اندام
ز، و اين ازه معيىن بلغم در بر دارد، مانند مغمزاج بايد از خوىن تغذيه كنند كه به اندهاى بلغمىگونه اندامسازد. اينمى

 براى صفرا و سودا موجود است.
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ر اثر ها بشود كه اندامهاى پرحركت است و مانع آن مىوجه انتفاعى بلغم طبيعى در مرطوب كردن مفاصل و اندام
 ر مرز ضرورت قرار گرفته است.سائيدگى، خبشگى گرايند و اين هبره دجنبش و يا هبم

 بلغم ناطبيعى داراى چند حالت است: -1



آهنا را  توان اختالف انواعبلغم زائد كه به اشكال گوناگون و به انواع خمتلف است و حىت با حس نيز منى -الف
 تشخيص داد. اين نوع بلغم مهان بلغم خلمى )آب بيىن( است

 باشند و آن بلغم خام )ناپخته( است.وىل در برابر حس مهانند مىاند هاى زائدى كه باهم خمتلفبلغم -ب

 بلغم بسيار رقيق. -ج

بلغم بسيار غليظ كه مبناسبت رنگ سپيدش آن را بلغم گچى گويند. غلظت اين بلغم ناشى از آن است كه  -د
ز هر مانده است و اىمانده است كه رقتش از بني رفته است و غلظتش باقها باقىها و مدخلاى در مفصلباندازه

 بلغم ديگر غليظرت است.

 هاست.ترين بلغمبلغم شور كه گرمرتين و خشك -ه

اش آميزش اجزاى خاكى سوخته و گردد، علت شورىمزه است و شور مىمزه يا كمهر رطوبت آبكى كه ىب
هرگاه در اين آميزش مزه با آن است كه در آن هر دو قسمت آبكى و خاكى باهم برابر هستند. مزاج و تلخخشك

ها ند و آبآيها بوجود مىشود و روى مهني اصل است كه منكسهم خبش خاكى بيشرت باشد، آميزه مورد نظر تلخ مى
توان از خاكسرت و قليا و نوره و غري آن بدست آورد. براى اين منظور اين مواد را در آب گردند. منك را مىشور مى

ردد. گذارند تا منك متبلور گآيد تا منك بسته شود و يا آن را حبال خود مىدر جوش مىقپااليند و آب آنپزند، مىمى
 بلغم رقيق و سيال نيز هبمني كيفيت فاقد مزه است و يا داراى مزه كمى است كه چريگى ندارد.

آن را  دد وگر اگر صفراى خشك با بلغم رقيق درآميزد و در آن آميزه مقدار هر دو برابر باشد، شور و گرم مى -ه
228نامند.بلغم صفراوى مى

 

ت. و اى است كه خود آبكى بوده اسجالينوس فيلسوف دانشمند گويد: شورى اين بلغم بر اثر عفونت و يا از آميزه
ليكن آن  كند.گردد، زيرا عفونت حالت سوختگى و خاكسرت شدن را اجياد مىما گوئيم كه بر اثر عفونت شور مى

 تواند به تنهائى بلغمزد منىآميآبكى كه با بلغم مى

 35، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

                                                           
ست كه گرمرتين آورد. اين نوع بلغم، بلغم زرداىب ا سوخته با بلغم آبكى و بيمزه، بلغمى گرم و شور پديد مىنسخه انگليسى: اختالط صفراى تلخ و خشك و كامال -(53)  228

 نوع بلغم است.



ردن دو مبفهوم جدا ك« يا»گرداند و بايد علت ديگرى وجود داشته باشد. شايد در فرموده جالينوس، كلمه   229را شور
ست كه ا« يا»وصل بني دو قسمت مجله بكار رفته است )در عرىب او مبعىن « واو»حالت نبوده است و بصورت 

 شود.بوده است( و در اين صورت عبارت كامل مى« و»شايد 

انطور كه بلغم شريين دو نوع است و علت شرييىن يا در خود آن و يا انگيزه خارجى است، بلغم بلغم ترش: مه -و
نيم( و يا كترش نيز بر دو قسم است: ترشى آن يا بر اثر آميزش با سوداى ترش است )كه بعدا درباره آن حبث مى

ريين يا بلغمى كه در مرحله ش ترشى خبودى خود در آن پيدا شده است، و آن باين ترتيب است كه بلغم شريين و
عدا ترش آيد، بواسطه مهني رويداد بهاى ديگر بر اثر جوشيدن پيش مىشدن است، نظري مهان حالىت كه در مورد افشره

 گردد.مى

شايد علت تلخى و گسى اين بلغم، آميزش سوداى گس با آن باشد، و شايد هم اين گسى و  -گسىبلغم تلخ -ز
 كه خبودى خود بسيار سرد گرديده است.تلخى از آن سبب باشد  

از انعقاد حالت آبكى آنكه در خشك شدن كمى بسوى خاكى گرايش يافته و در آن حالت، گرمى رسائى نداشته 
است كه آن را جبوشاند تا ترش گردد و مهچنني گرمى توانائى آن را نداشته است كه آن را پخته گرداند، در نتيجه 

 يافته است. اش به تلخى گسى تغيريمزه

ين بلغم ممكن ماند. ااى مىبلغمى است غليظ و تند و در چسبندگى و سنگيىن به شيشه گداخته -بلغم زجاجى -ح
 مزه اين بلغم خام باشد يا خام گردد. اين بلغم دررسد كه غليظ و ىبمزه و چنني بنظر مىاست ترش باشد و يا ىب

ن بيشرت  مانده و غليظ شده است و سردى آميخته، حبالت خفگى باقىابتدا سرد بوده، نگنديده است و با چيزى نيا
 گشته است.

مزه. و از حيث شكل گس، ىباكنون روشن شد كه بلغم تباه از حيث مزه آن چهار قسم است: شور، ترش، تلخ
 هاى خلمى است.چهار نوع: آبكى، زجاجى، خلمى، گچى. بلغم خام در رده بلغم

 صفرا: -سوم

 شود:طبيعى و ناطبيعى تقسيم مى صفرا بدو قسم

ر تاى است سبك و تند، و هر قدر گرمصفراى طبيعى مهان كف خون است كه رنگ آن سرخ است و ماده -الف
رود شود، قسمىت از آن مهراه خون مىآيد دو خبش مىشود. وقىت از جگر بوجود مىباشد بر سرخى رنگش افزوده مى

 او خبشى صاف شده، به سوى كيسه صفر 

                                                           
 تواند آن را شور گرداند، مگر عوامل ديگرى در آن سهيم باشند.نسخه انگليسى: اختالط مايع با بلغم منى -(50)  229
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ى مانند هائرود، وجودش هم ضرورى است و هم انتفاعى. انداميابد. آن خبش از صفراى طبيعى كه با خون مىراه مى
رسد و در تغذيه خود از آن شش، مزاجشان نيازمند مقدار معيىن صفراى نيك است كه بوسيله خون به آهنا مى

 ت وجود اين صفرا در مهني موارد است.كنند. ضرور استفاده مى

تصفيه  كند. خبشخبشد و به جريان آن در جمارى تنگ كمك مىجنبه انتفاعى آن در اين است كه خون را لطافت مى
 شده آن براى كيسه صفرا نيز ضرورى و انتفاعى است:

فرا را هاست كه كيسه صتك اندامكيابد و يا براى تضرورت آن براى جمموعه تن آدمى است كه از مواد زائد رهائى مى
 شويد و ديگر حتريك ماهيچهها را مىدهند. نفع آن نيز از دو جنبه است، يكى آنكه درد و بلغم لزج رودهغذا مى

دهد، تا حمتواى رودها را دفع كند، زيرا كه به سبب بند مقعد است كه بر اثر آن احساس رفع حاجت به آدم دست مى
 شود ممكن است عارضه قولنج پديد آيد.كيسه زهره بطرف روده سرازير مىآمدن جمرائى كه از  

 آيد:صفراى ناطبيعى در دو حالت پيش مى -ب

شود و در حالت دوم، علت خارج شدن از اى از حال طبيعى خارج مىدر حالت اول بسبب آميخنت با مواد بيگانه
 حالت طبيعى در خود آن است.

ه حالت اول ناشى از آميخنت بلغم با ماده بيگانه، يعىن صفرائى است كه از كبد چنان مشهور و معروف است ك -1
ردد و گپيدايش يافته است. ليكن برخى معتقدند كه آميزش آن با سودا موجب خارج شدن از حالت طبيعى مى

ركت كرده يزه شاى. اگر بلغمى كه در اين آمچنانكه مشهور است اين خمالط بيگانه يا خلط زرد است و يا خلط زرده
مرغ آورد و اگر آن بلغم آميزه غليظ باشد، حالت دوم يعىن صفرائى كه به زرده ختماست آبكى باشد اوىل را بوجود مى

 گردد.شبيه است اجياد مى

آنچه كمرت شهرت دارد، اعتقادى است بر اين اساس كه گويا صفراى خارج از حالت طبيعى مهان است كه به صفراى 
 است و پيدايش آن نيز بر دو حالت حمتمل است:سوخته معروف 

يكى آنكه صفرا خودخبود بسوزد و چنان خاكسرتى از خود بوجود آورد كه خبش لطيف آن از خبش خاكسرتى متيز 
اند و چنان حالىت خاىل از خطر داده نشود و خاكسرتش در آن حبس شود؛ اين خبش را صفراى سوخته ناميده

. تر از حالت قبلى استسودا بر آن وارد شده و با آن آميخته است؛ اين حالت سليم نيست. ديگر آنكه از خارج،
ست و  تر ارنگ صفراى آلوده به سودا سرخ است وىل نه صاف است و نه روشن و شبيه خون است و ليكن آبكى

 كند.گاهى بعللى تغيري رنگ پيدا مى



ت  شود و يا خبشى اسآن غالبا در جگر اجياد مى صفرائى كه در گوهر خود از حالت طبيعى خارج شده است و -1
 آيد. آنچه كه قسمت اعظمش از جگر استكه از معده بوجود مى
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يك قسم بوده و سوخته خون لطيف است و غليظ آن در رنگ سياه ماندگار است و آنچه كه خبش اكثر آن از 
صفراى   منايد كهنامند. چنني مىع است كه بنام كراثى )گندنائى( و زنگارى مىشود دو نو حمتويات معده حاصل مى

آميزد و اى سوخته شود، سياهى با زردى هبم مىآيد، زيرا وقىت صفراى زردهاى بوجود مىكراثى از سوخنت صفراى زرده
 يد سوخته است كهشود. شايد صفراى زنگارى زاده صفراى كراثى باشد كه چنان شداز آن رنگ سبز حاصل مى

زند. حرارت ابتدا در جسم منناك سياهى بوجود منناكى را از دست داده است و رنگ آن بر اثر خشكى بسفيدى مى
شود. زدايد و اگر باز هم پيش برود سپيدى بر سياهى غالب مىآورد و بعد از زائل كردن من، سياهى را از آن مىمى

اين جسم با تاثري آتش ابتدا به زغال سياه و بعد به رنگ خاكسرتى صحت اين نظر را در وضع هيزم جبوى، چه 
آفريند، ليكن سردى آن را شود. علت اين است كه حرارت در ترى، سياهى و در خمالفش سفيدى مىتبديل مى

 آورد. اين دو حكم من درباره كراثى و زنگارى براساس ختمنيسپيدفام كند و در خمالف آن بالعكس سياهى بوجود مى
 ترين صفرا است و گوئى از گوهر زهرهاست.ترين حاالت و بدترين و كشندهاست. حالت زنگارى گرم

 سوداء -چهارم

 سوداى طبيعى و سوداى ناطبيعى:

سوداى طبيعى درد و رسوبات و تريگى خون است، مزه آن بني شريين و تلخ گس است و پس از آنكه از جگر 
ا رود. خبشى كه بآن مهراه خون جريان دارد و خبش ديگر به سوى طحال مىشود؛ خبشى از تراود دو قسمت مىمى

خون جريان دارد داراى ضرورت و منفعت است. ضرورت آن بر اين اساس است كه اندازه معيىن از آن بايسته است  
ا حمكم، ر  با خون بياميزد. جنبه انتفاعى آن در اين است كه خون -نظري استخوان -هاكه براى تغذيه برخى اندام

 كند. خبشى كه براى طحال است خلطى است كه خون از آننريومند و غليظ ساخته، از حتليل رفتنش پيشگريى مى
نياز شده است و وجود آن نيز ضرورت و منفعت در بر دارد. ضرورت آن در متام بدن براى رهائى تن از مواد زائد ىب

خنت( بر گدا  -. نفعش در اين است كه بعد از عمل هضم )حتليلاست و درباره اندامى مانند طحال مايه تغذيه است
آيد و در اين فرود آمدن دو نفع دارد، يكى آنكه دهانه معده را سفت و سخت و نريومند دهانه معده فرود مى

سازد و كند و باين وسيله انسان را از گرسنگى باخرب مىكند، دوم آنكه دهانه را بوسيله ترشى خود حتريك مىمى
 انگيزد.اشتها را برمى



ز كيسه نياز است و صفرائى كه او بدان: صفرائى كه به سوى كيسه زهره روان است، صفرائى است كه خون از آن ىب
نيازى كيسه صفرا به آن است. مهچنني سودائى كه به سوى طحال در جريان است، خون از تراود از ىبصفرا بريون مى

 طحالنياز است و هرآنچه كه از آن ىب
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ني هشيارى كننده را از طرف پائتراود طحال به آن نيازى ندارد. مهچنانكه صفراى تراويده از كيسه صفرا نريوى دفعمى
 سازد )ميلكننده را از قسمت باال آگاه مىشود نريوى جذبدهد )حس اجابت(، سودائى كه از طحال تراوش مىمى

 ا(. بزرگوارى ايزد پاك را كه هبرتين پديدآور و داورترين داورهاست.پذيرش غذ

نشني شدن و درد گشنت نيست، بلكه بر راه خاكسرت شدن و سوخنت است. چون اما روند سوداى غري طبيعى بر ته
ني نشدهد: )ماده( خاكى يا تههر چيز منناكى كه با )ماده( خاكى آميزد، آن را به يكى از دو حالت سوق مى

ى را ماند و حالت سوختگرود و خبش غليظش مىشود و يا خبش لطيف آن حتليل مىگردد و سوداى طبيعى مىمى
نامند. وىل آنچه آيد و آن را خلط سياه )يا سودا( مىگريد و از آن خون و اخالط، سوداى زائد بوجود مىخبود مى

 نشني دردمانندى ندارد.ن، تهنشني است تنها خون است، زيرا كه بلغم بواسطه لزج بودته

صفرا لطيف است و مهواره در حركت، و مقدار جدا شده آن از خوىن كه در بدن است كمرت و مزاج خاكى آن اندك 
شود. اگر گندد و يا بريون رخيته مىنشيىن گرايد بيدرنگ مىاست؛ رسوب چشمگريى ندارد و آنچه از آن به ته

ئد غري شود نه به درد. سوداى زارود( و غليظش به سوداء سوختىن تبديل مىگدازد )حتليل مىبگندد، لطيفش مى
طبيعى بقاياى سوختگى و خاكسرت صفرا و مزه آن تلخ است. فرق ميان اين سودا و صفرائى كه سوخته ناميدمي آن 

خته ااست كه صفراى سوخته با خاكسرت خملوط است و اين سودا در ذات خاكسرتى است جداگانه، و لطيفش گد
 است.

نوع دوم سوداى ناطبيعى خاكسرت و سوخته بلغم است. هرگاه بلغم بسيار لطيف و آبكى باشد، خاكسرتى آن به 
 گس نزديك است.مزگى يا تلخزند وگرنه به ترششورمزگى مى

 زند.نوع سوم سوداى ناطبيعى خاكسرت و سوخته خون است و مزه آن شور است كه كمى به شرييىن مى

مزگى به اش در ترشسوداى ناطبيعى، خاكسرت سوداى طبيعى است كه اگر لطيف باشد خاكسرت سوخته نوع چهارم
شود كه مگس و موجودات نظري آن  خورد و چنان بوى ترشى از آن خارج مىماند و روى زمني جوش مىسركه مى

ست: نواع سوداى بد سه نوع اشوند و اگر غليظ باشد، ترشى آن كمرت و اندكى گسى و تلخى دارد. پس اگريزان مى
 صفراها كه سوخته و لطيفش گداخته است )حتليل رفته است( و نوع دوم و سوم كه بعد از نوع اول مذكور افتاد.



 اثرتر است.نوع چهارم، سوداى بلغمى است كه در بد بودن كمرت و در زيان رساندن كم

 ب زير هستند:اين اخالط چهارگانه پس از سوخته شدن از حلاظ تباهى برتتي

پذيرتر است. از تر وىل معاجلهتر و پرخطرتر از ساير سوداهاست و از مهه آهنا به تباه شدن نزديكسوداى زرداىب سخت
زمني   پذيرتر است. نوع سوم در روىتر است بدتر و اگر از ابتدا به آن رسيدگى شود عالجدو نوع ديگر آنكه ترش

 چسبدرت مىها كمخورد و به اندامكمرت جوش مى
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تر است. انواع اخالط طبيعى و ناطبيعى تر است وىل در گداخنت و پذيرائى مداوا سرسختو از ساير انواع ديركش
 مهني بود كه ذكر شد.

شتباهند، زيرا امصرفند در پندارند خلط طبيعى فقط خون است و ساير اخالط زائد و ىبجالينوس گويد: كساىن كه مى
 شدند. علتها در شكل و مزاج مهانند مىكرد، اندامها را تامني مىاگر خون تنها خلطى در بدن بود كه غذاى اندام

تر است اين است كه گوهر سودائى سخت با خونش درآميخته است و مغز كه از اينكه استخوان از گوشت سخت
م بلغمى را مهراه خون پذيرفته است. خود خون نيز با اخالط ديگر تر است باين علت است كه گوهر نر استخوان نرم

اجزائى   شوند.بينيم كه اجزاء اخالط از آن جدا مىآميزش دارد؛ هرگاه خون را در ظرىف بريزمي و در آن دقت كنيم، مى
نگ و درد مانند ر همرغ شباهت دارند بلغم و هرچه كه تري مانند هستند زرداب و آهنائى كه به سفيده )خام( ختمكه كف

ى است  هائشود، اخالط نيست و ناشى از نوشيدىناست سوداء است. جزء آبكى آنكه زياديش بوسيله ادرار دفع مى
كه غذا دهنده نيستند، و كار آن از حلاظ نياز بدن آنست كه غذا را لطيف و روان سازد. خلط از خوراك و نوشيدىن 

آن است كه شباهت به نريوى بدن دارد و « غذا دهنده»بكار بردن واژه  شود و منظور ما ازغذا دهنده حاصل مى
هرآنچه از حلاظ نريو شبيه بدن باشد جسمى است مركب نه ساده. برخى پندارند كه نريوى بدن بستگى به فزوىن 

 خوىن است.خون دارد و الغرى از كم

 د را از آن برميدارد يعىن آن مقدار خوىن كهآيد كه بدن سهم خو اين عقيده درست نيست، زيرا خوىن به اعتبار مى
مناسب حال بدن است. بگمان برخى ديگر اخالطى كه مورد نياز بدن است اگر نسبت هبم فزوىن و كاسىت پيدا  

رسانند و اين درست نيست، زيرا هر خلطى بايد اندازه معيىن را كه بدن به آن نيازمند كنند هببودى تن را آسيىب منى
و در مقايسه با خلط ديگر در اندازه مورد نياز موجود باشد. در زمينه اخالط هنوز جاى حبث باقى است نگهدارد 

 رو از آن پرهيز كردمي.است و اين پژوهشى است نه بر عهده طبيبان، بلكه در عهده فيلسوف؛ ازاين

 فصل دوم: در چگونگى پيدايش خلطها



چنان پيوندى دارد  ت دارد، زيرا كه سطح دهان با سطح معده آناى در هضم غذا دخالبدان كه عمل جويدن تا اندازه
اى كه در معده وجود دارد برخوردار است. وقىت كه گوئى هر دو يك سطح هستند. دهان نيز از آن نريوى هاضمه

دهد و در اين عمل، بزاق كه داراى حرارت غريزى است رسد، نوعى تغيري در آن رخ مىغذاى جويده شده مبعده مى
روست كه گندم جويده، در رسيدن دمل و خراج )دمل، ورم( از گندم  دهد. ازاينر اين عمل هضم آن را يارى مىد

پز موثرتر است. دليل اينكه در غذاى جويده شده نوعى پختگى وجود دارد اين است كه غذا بعد از كوبيده و آب
 ارد معدهجويده شدن نه طعم اول را دارد و نه بوى آن را و بعد از آنكه و 
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قرار  هائى كه در پريامون معدهشود. اين هضم تنها بوسيله حرارت معده نيست، بلكه گرمى اندامشد كامال هضم مى
دهد. در جانب راست معده، كبد و در طرف چپ آن طحال قرار دارد.  دارند نيز معده را در عمل هضم يارى مى

ها و وريدهائى است كه در آن وجود دارند. در قسمت جلو، بواسطه از گوهر اوست بلكه از شريانگرمى طحال نه 
ن سازد و در قسمت باال، قلب بواسطه گرم كردگريد و روانه معده مىپرده نازك پيه )ثرب( كه گرمى را بسرعت مى

بكمك آميزه نوشيدىن در  كه غذا هضم شد قسمت اعظم آن، خودخبود وكند. پس مهنيحجاب به آن كمك مى
جو اى است آبكى و در رواىن و سفيدى غليظ به آبشود. كيلوس مادهبسيارى از جانداران به كيلوس تبديل مى

هائى كه آهنا را شود و از طريق رگها جذب مىماند. بعد از هضم، ماده لطيف كيلوس از ديوار معده و رودهمى
هاى باريك و سخىت هستند كه به سراسر امعاء گردد. ماساريقا رگند روان مىنامبند: مزانرت( مىماساريقا )روده

 اند.پيوسته

يز رگ شود و آنگاه از راه انشعابات ر گردد كه باب كبدى ناميده مىها به رگى وارد مىكيلوس بعد از عبور از اين رگ
م اند هبطح مقعر جگر سر برآوردههاى رگى كه از سهاى ريشهباب كه در باريكى مانند موى هستند با دهانه

و  گريد كه نوشيده شده استرسند. جريان كيلوس در چنني جمراهائى فقط بر اثر آميزش آب زائدى صورت مىمى
ه ها منتشر شد مثل اين است كه مهه كيلوس بهاى اين رگبيشرت از آب مورد نياز بدن است. وقىت كيلوس در رشته

 پزد.تر است و كيلوس مى علت تاثري جگر در آن شديدتر و سريعسرتاسر جگر رسيده است و هبمني

در هر نوع پخته شدىن خبشى كف مانند و قسمىت درد مانند وجود دارد و چنانچه زياده از حد پخته شود، حالىت 
و  شود. آن كف، صفرا استدهد و اگر كمرت از حد لزوم بپزد، حالت خام بودن در آن پيدا مىشبيه سوخنت روى مى

سوزد لطيفش صفرائى تباه و غليظش سودائى تباه است و هر دو غري آن درد سودا، و هر دو طبيعى هستند. آنچه مى
طبيعى هستند. خام و نارسيده بلغم است و آنچه از اين جمموعه صاف شده و پخته است خون است و خون تا در 

ر تر از حد الزم است. وقىت خون از جگلطيف جگر جايگري است بعلت آب زائد يعىن آب بيشرت از حد نياز خود
يابد، چه انگيزه نياز به آن آب زائد رفع شده است. چنني آىب كه از خون رود از آن آب زيادى رهائى مىبريون مى



ا از ها ر ها سرازير است و آن رگ حامل خوىن است كه غذاى كليهگردد كه به سوى كليهشود وارد رگى مىجدا مى
انيد، ها رسكند. بعد از آنكه اين خون آبكى چرىب و مواد الزم خون را به كليهو كميت تامني مىحيث كيفيت 

 گردد. اما خون نيك و كامل، از رگ بزرگى كهرود و دفع مىبقاياى ماده آبكى به مثانه و از آجنا به جمراى ادرارى مى
د و بعد به انرود كه از كبد منشعب شدهوريدها مىافتد و به سوى آيد، جبريان مىاز سطح حمدب )؟( جگر بريون مى

هاى رسد و در خامته از دهانهها مىها( و آخر االمر به مويرگهاى آهنا و سپس به انشعابات فرعى آهنا )مكندهشاخه
 رسد.ها مىكند و به اندامها تراوش مىاين مويرگ

 و اين بفرمان خداى شكومهند و دانا است.
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هاى شايسته و در حد اعتدال؛ علت صورى علت فاعلى تاثري خون گرمى معتدل است و علت آن غذاها و نوشيدىن
آن خوب رسيدن و علت مادى آن تغذيه تن است. علت فاعلى در صفراى طبيعى )كف( خون و گرمى معتدل 

 ژه در جگر است.است، ليكن علت فاعلى در صفراى سوخته گرمى بيش از حد بوي

است و علت صوريش پخته گشنت بيش  230علت مادى صفراى طبيعى، لطيف گرم و شريين چرب و غذاهاى تندمزه
 از حد و علت متامى آن ضرورت و منفعت آنست كه ذكر شد.

ر دتر بودن از غذاها؛ علت صورى آن كوتاه آمدن علت فاعلى بلغم، گرمى نامتام؛ علت مادى آن غليظرت و چسبنده
 پختگى و علت متامى آن ضرورت و منفعت آن است كه سابقا ذكر شد.

گرائى آن است كه بايد گرمى معتدل باشد و ديگر سوخته آن است  علت فاعلى سوداء در دو حالت است، يكى ته
رطوبت و علت صورى آن دردى اش بيشرت از اعتدال است. علت مادى آن غذاهاى بسيار غليظ و كمكه گرمى
شود و علت متامى آن ضرورت و نشسته و يا دردى است كه گداخته منىسيال نيست و دردى است ته است كه

 منفعت مذكور است.

 علل افزايش سوداء عبارتند از:

 گرمى جگر  -1

 ناتواىن طحال -1
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 سردى اجنمادكننده -3

 دوام احتقان -0

 كند.هاى زياد و مداوم كه اخالط را خاكسرت مىبيمارى -5

ه يابد و در نتيجسوداء زياد شود و در درون معده و جگر قرار گريد، پيدايش خون و خلطهاى نيك كاهش مىاگر 
شود. و بايد بداىن كه گرمى و سردى مهراه علل ديگر دو انگيزه بوجود آمدن خلطها هستند، ليكن از  خون كم مى

گرمى خيلى بيش از حد كه بسيار سوزنده   آيد و از كرمى زياده از حد، صفرا و ازگرمى معتدل، خون بوجود مى
 شود.است سوداء حاصل مى

سردى سبب پيدايش بلغم و سردى خارج از حد و مفرط بسبب خاصيت يخ گردانيدن آن موجب پيدايش سوداء 
شود. و بايسته است كه نريوهاى تاثريپذير در برابر نريوهاى تاثريكننده مراعات شوند، و نشايد مهيشه چنني مى
آفريند، زيرا مزاج هرچند در ذات خود ضد آفرين نباشد وىل ممكن است بر شت كه هر مزاجى جز شبيه خود را منىپندا

 اثر يك پديده عارضى، ضد
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ى اجياد عافتد كه مزاج ناگزير از ضدآفريىن باشد. از مزاج سرد خشك، من بيگانه و غري طبيآفريىن كند. بسا اتفاق مى
ني گريد. انساىن كه چنشود و اين نه براى آن است كه خود را با آن مهانند سازد بلكه از سوء هضم سرچشمه مىمى

د  شو باشد و در موقع ملس احساس مىمزاج را دارد، الغر و داراى مفاصل سست، و بيمناك و ترسو و تنگ رگ مى
ك آفريند، زيرا مزاج پريى در واقع سرد و خشه پريى بلغم را مىكه بدن او سرد و نرم است، و اين شبيه مهان است ك

، شوندها پخش مىاست. و بايد بداىن كه خون و هرچه با خون در رگهاست، هضم سومى دارند و وقىت در اندام
ائد د ز ها و موابراى اينكه به مهه آهنا برسند هضم چهارمى دارند. مواد زائد هضم اول كه در معده است از راه روده

ود. مواد شهضم دوم كه در كبد است قسمت بيشرتش از طريق ادرار و بقيه آن از راه طحال و كيسه صفرا دفع مى
ين نوع دفع ريزد. اگردد كه حمسوس نيست و يا بصورت عرق و چرك بريون مىزائد دو هضم ديگر از راه حتلل دفع مى

ق وسيله منافذ غري حمسوس از قبيل منفذهاى ريز پوست و يا بطرييا از جمارى حمسوس مانند بيىن و سوراخ گوش و يا ب
ع رويند، نظري موى و ناخن دفگريد و يا بصورت مواد زائدى كه در بدن مىهاى تركيده اجنام مىغري عادى مانند ورم

وست پ گردد. و بدان: هركس داراى خلطهاى رقيق باشد بر اثر ختليه آن اخالط ضعيف خواهد شد و اگر منافذمى
نريو را در پى دارد زيرا  231رسد، زيرا ناتواىن ناشى از حتليل رفنت است، و حتليلاو گشاد باشند به نريوى وى آسيب مى
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ان روند. و هرچه دفع و حتليلش آسان باشد، مهراهى او با رو شوند و به آساىن حتليل مىاخالط رقيق به آساىن دفع مى
 گدازد.او مىدر حتليل آسان است و روان نيز با 

ها نيز موجباتى هست. حركت و خوردن و بدان، مهچنانكه در بوجود آمدن اخالط عللى وجود دارد، در حركت آن
كند و ممكن است سوداء را نيز حتريك و تقويت كند. ليكن آرامش، چيزهاى گرم، خون و صفرا را حبركت وادار مى

 كنند، چنانكه از متاشاى رنگت خودخبود اخالط را حتريك مىكند. ختيالبلغم و چند نوع از سوداء را تقويت مى
گذارند كسى كه خونريزى بيىن دارد به اشياى سرخ بنگرد. اين شود و باين جهت است كه منىسرخ، خون حتريك مى

بود گفتار ما درباره اخالط و پيدايش آهنا و جدال خمالفان كه داورى در صحت و سقم آن بر عهده فيلسوفان است 
 نه طبيبان.

 00، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 تعليم پنجم شامل يك فصل و پنج مجله است:

232فصل اول: در چگونگى اندام و انواع آن
 

ود اند، مهچنانكه اخالط نيز بنوبه خها اجسامى هستند كه از خنستني آميزش اخالط نيك پيدا شدهگوئيم: انداممى
 اند.ش اركان حاصل گشتهاجسامى هستند كه از خنستني آميز 

 .233هاى مركبهاى ساده )مفرده( و اندامها دو خبش هستند: انداماندام

چه در نام و چه در صفات كلى مهه باهم مشرتكند،  234هاهائى هستند كه هر جزئى از اجزاء آنهاى ساده انداماندام
ها را متشابه االجزاء ين قبيل ...، و آنمانند گوشت و اجزاى آن، استخوان و اجزاى آن، پى و اجزاى آن و از ا

 نامند.مى

هائى هستند كه هيچ جزئى از اجزاى آهنا چه در نام و چه در صفات كلى مشرتك نيستند، مانند هاى مركب انداماندام
هاى مركب را دست و صورت. يك جزء از صورت، صورت نيست و جزئى از دست نيز دست نيست. اندام

 ها و اعمال بدن، ابزار كار هستند.ها در متام جنبشنامند زيرا كه اين اندامىهاى ابزارى ماندام
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 هاى متشابه االجزاءاندام

 برتتيب:

 ها از آن است.استخوان: سخت آفريده شدن استخوان از آن است كه شالوده تن بر آن و استمرار جنبش -1

 05، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

تر است. فائده سرشىت آن در هاى ديگر سختپذيرتر و از اندامتر و نرمشتخوان نرمغضروف: غضروف از اس -1
كند، چه اگر سخت و نرم بدون ماده حد واسط باهم ها مربوط مىها را بطور مالمي با انداماين است كه استخوان

ضروف در بيند. غت آسيب مىاى در كار باشد، نرم از سخاصطكاك يابند و بويژه اگر در اين برخورد فشار يا ضربه
 گريد و هبم پيوستگى آهنا را بطور تدرجيى ممكناين بني مهان ماده حد واسط است كه در بني سخت و نرم جاى مى

منايان است و هبمني ترتيب است  235هاى عقىبسازد، مهچنانكه اين امر در اتصال استخوان كتف و لبه دندهمى
هاى رار دارد. فائده ديگر غضروف آن است كه بستگى پيوند مفصلكه زير استخوان سينه ق  236غضروف گلو

به سوى يكى از  هاساينده را خبوىب نگهدارد تا از سفىت مهديگر دچار كوفتگى نشوند. وقىت برخى از ماهيچههبم
چه يخبشد، مانند ماهدهند و غضروف آهنا را نريو مىشوند بر غضروف تكيه مىاستخوان كشيده مىهاى ىباندام
و ايضا در بسيارى از جاها كه بسيار سخت  237گاهى استها غضروف مانند تكيهها كه براى وترهاى آنپلك

 گاهى مورد نياز است، مانند گلو.نيستند و تكيه

 گريند.ها اجسامى هستند كه از مغز سر يا خناع منشاء مىپى -پى )عصب( -3

. كار سرشىت پى آن است كه حس و 238گردندجدا شدن سخت مىپذيرند و بعد از اين اجسام سفيد و نرم و نرمش
 ها را تكميل كند.حركت اندام

ن اجسام  رسند. ايهاى حركىت مىيابند و به اندامها رويش مىوترها: وترها اجسامى هستند كه از انتهاى ماهيچه -0
ا مجع شدن و به عقب برگشنت ر كشند تا حالت انقباض و ها را بطرف خود مىگاهى بر اثر مجع شدن خويش اندام

ه كنند تا ماهيچه را به وضع منبسط خود بازگردانند؛ يا اينكها را باز مىها بدهند و گاهى با انبساط خود اندامبه اندام
افزايند. مهانطور كه در برخى كنند و به طول خود مىدر حدى كه با سرشت اندام متناسب است در آن نفوذ مى

 اند.اند، از طرف ديگر آن بريون آمدههائى كه در ماهيچه نفوذ كردهم، غالبا پىبينيها مىماهيچه
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 ها هستند.برمي زردپىهائى كه بعد از وترها نام مىاز اندام
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 زردپى )رباط( -5

ها ماهيچه ها به سوىسام از طرف اندامرسند. اين اجها بنظر مىها در جتربه با حس بينائى و المسه مهانند پىزردپى
 پراكنند.هائى از خود مىآيند و مهراه وترها رشتهمى

شود، رود و خبشى كه از ماهيچه جدا مىيابد، به داخل گوشت مىها جماورت مىها با ماهيچهخبشى از اين رشته
آورد. ود مىاى بوجدام حركىت وتر تابيدهشود و براى مفصل و انرود، دور خود مجع مىبسوى مفصل و اندام حركىت مى

مانندى هستند كه برخى از آهنا را رباط )رباط مطلق( و برخى ديگر را هاى پىها مهانطور كه ذكر شد، اندامزردپى
 نامند.مى« عقب»رباط 

يچه دور از ماهشود و بس. زردپىي كه كند بنام رباط خوانده مىرود و در آن نفوذ مىزردپىي كه به سوى ماهيچه مى
رود و خبشى را به خبش ديگر بطور حمكم پيوند هاى ديگر مىاست و مبيان دو طرف استخواىن مفصل يا اندام

داشنت اند و نهبرهها از حس ىبدهد، با اينكه اصوال رباط است اما نام رباط عقب به آن اطالق شده است. زردپىمى
 كر شد.ها كه ذ زمه حس است گزندى نبينند. اين بود فوائد زردپىحس از هبر آن است كه از جنبش و سايش كه ال

 دار(هاى ضربانها )رگشريان -5

هائى كشيده و دراز و در طول خود جموف هستند و با گريند؛ رگها اجسامى هستند كه از قلب منشاء مىشريان
دستور ب -زدايند و روح رارا از آن مىزردپى و پى هم گوهرند. روند جنبش آهنا براى آسايش قلب است و خبار دودى 

 .239كنندهاى تن توزيع مىدر اندام -آفريدگار

 وريدها -0

گريند و بدون ضربان هستند و براى پخش خون در ها هستند، ليكن از جگر منشاء مىوريدها مشابه شريان
 .240اندهاى بدن آفريده شدهاندام

                                                           
ك و خبار آب گريد و گاز كربنيها مىكنند با تصور امروزى كه خون اكسيژن را از ريهها خبار دودى خون را دفع مىتصور اينكه شرياهنا حامل غذا و هوا هستند و ريه -(50)  239

 ست.دهد تا حدودى نزديك ارا بآن پس مى
سازى ه و پاكها، عمل تصفيرسانند تا پس از انتقال خون از قلب به ريهگريند و خون را از نواحى خمتلف بدن به قلب مىوريدها از نقاط خمتلف بدن منشاء مى -(55)  240

 خون صورت گريد.
دها خون را به رسد. تصور اينكه وريغذا از طريق شرياهنا به متام نواحى بدن مى كنند و بدين ترتيبگريند و وارد جريان خون اصلى مىوريدهاى جگر مواد غذائى را از جگر مى

 برند تصور درسىت نيست و با پذيرش مهني تصور غلط بود كه كشف جريان خون قرهنا به تأخرينقاط خمتلف بدن مى



 ها )غشاءها(شامه -5
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نده  اند؛ اجسامى هستند رقيق و لطيف و دربرگري هاى ناحمسوس تنيده شدههاى پىها اجسامى هستند كه از رشتهشامه
 پوشانند و داراى فوائد زير هستند:كه روى اجسام ديگر را مى

 كنند.شكل و هيئت اندام در بر گرفته شده را حفظ مى -الف

د آهنا را اند و تار و پو ها پراكنده شدههائى كه در تارهاى آنبوسيله پى و زردپى گريند وهاى ديگر مىاز اندام -ب
شود از اين ها و پشت بوسيله غشاء برقرار مىاى كه بني كليهدهند. رابطهدهند به اندام در بر گرفته مىتشكيل مى

 مقوله است.

آورند و موجب احساس سى بوجود مىهائى كه در اصل فاقد حس هستند، سطح حساها براى اندامشامه -ج
هائى از قبيل شش، جگر، طحال و كليه كنند. اندامهاى در بر گرفته را درك مىگردند و عوارض اندامبرخوردها مى

ى در آهنا برند. اگر بادهاى فراگرينده خود به برخوردها پى مىدر گوهر خود حساس نيستند ليكن بوسيله شامه
ده تواند ورم و عضو متورم شمنايد و اگر ورمى روى آورد شامه مىكند و آن را درك مىيدا مىپيچد غشاء كشيدگى پبه

 را بعلت زياد شدن سنگيىن اندام بر اثر ثقل ورم، حس كند.

 گوشت  -5

 يابند.ها از آن استوارى مىها را پر كرده است و نريوئى است كه انداماست كه درون اندام 241اىگوشت آگنه

 كند، مواد غذائى را به طرفخود داراى نريوئى غريزى است كه بوسيله آن غذاى خود را تامني مىمى خبودىهر اندا
 ريزد.سازد و مواد زائد را بريون مىدارد، مهانند و جزو خودش مىكشد، در خود نگاه مىخود مى

ريوئى دارند  ها مهراه نريوى غريزى، نآن ها در كيفيت و كميت نريوى غريزى باهم برابر و يكسان نيستند؛ برخى ازاندام
نريوى  ها عالوه براى از اندامرسد و برخى ديگر غري از آن هستند. از طرف ديگر عدههاى ديگر نيز مىكه به اندام

د ها باهم تركيب شوند چناى غري از آن هستند. اگر اندامكنند و عدههاى ديگر نيز نريو دريافت مىخود، از اندام
 آيد:بوجود مى حالت

 پذيرد.خبشد و )نريو( مىاندامى )نريو( مى -الف

                                                           
 آنچه كه درون چيزى را با آن پر كنند. -(55)  241



 پذيرد.خبشد و منىاندامى )نريو( مى -ب

 خبشد.پذيرد و منىاندامى )نريو( مى -ج

 خبشد.پذيرد و نه نريو مىاندامى نه )نريو( مى -د
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ترديدى نيست؛ مهگى برآنند كه مغز سر و جگر، نريوى زيسىت و حرارت در وجود اندام پذيرنده و خبشنده جاى 
گر هاى ديپذيرند و هريك از اين دو اندام خودشان منشاء نريوئى هستند كه به اندامسرشىت و روان را از قلب مى

 رخبشند. به عقيده گروهى، مغز مطلقا سرچشمه حس است و در نزد گروه ديگر، سرچشمه مطلق نيست. بنظمى
 پندارند كه چنني نيست.اى مىاى، جگر منشاء مطلق براى تغذيه است و عدهعده

پذيرد و خبشد ترديدى نيست، مانند گوشت كه نريوى حس و زندگى را مىپذيرد و منىدر وجود اندامى كه )نريو( مى
 منشاء هيچ نريوئى نيست كه به غري خود بدهد.

د، طبيبان خبشپذيرد و نه مىپذيرد و درباره اندامى كه نه )نريو( مىو منىخبشد ليكن درباره اندامى كه )نريو( مى
 نظر وجود دارد.نظر پيدا كنند و )در اين مورد( اختالفاند با بسيارى از فيلسوفان اتفاقنتوانسته

 پذيرد قلب است.خبشد و منىاند: اندامى كه )نريو( مىبسيارى از پيشينيان گفته

ئى اند نريوهاگريند و در جنبشاند و از آن حس مىهائى كه از آن زندهوهاست و به مهه اندامقلب منشاء متام نري 
اند و نامى از ها پخش شده پنداشتهخبشد. اما طبيبان و گروهى از فيلسوفان پيشني، اين نريوها را در ميان انداممى

ها ر است و گفته طبيبتبررسى و تدقيق قرار دهيم صحيحاند. گفته پيشينيان را اگر مورد اندام خبشنده و ناپذيرا نربده
 ها از يك طرف و خود فيلسوفان از طرفدر ديد خنستني آشكارتر. درباره اندام ناپذيرا و نادهنده، بني خود طبيب

ئى اى ندارند از نريو ديگر اختالف وجود دارد: برخى برآنند كه استخوان و گوشت و مشابه آهنا كه از حس هبره
اند و از نريوئى كه ويژه آهناست غذاى هاست و آن را از هيچ منبع ديگر دريافت نكردهندگارند كه ويژه خود آنما

 كنند.خود را بكفايت تامني مى

رساند، ليكن  ىاى منرسد و هيچ اندامى نيز از نريوى خود به آهنا هبرهاى منىها هبرهيك از انداماز اين نريوى ويژه هبيچ
ى بر اين پندارند كه نريوى ويژه مورد حبث از آن آهنا نيست، بلكه آن را در اولني مراحل بوجود آمدن خود گروه ديگر 

اند و اين نريو در آهنا ماندگار است. نظر راستني كدام است و كدام يك دليل صواىب از جگر و دل دريافت كرده
تالف راى هاست و اخنياز از اين حبثىب -اشفهباقتضاى حر  -دهند، با كار طبيب ارتباطى ندارد. طبيبنشان مى

رساند. ليكن طبيب بايد بداند و در مورد حبث اول بر اين راى باشد كه ديگران به كردار و پژوهش وى آسيىب منى



خود و چه بعد از قلب، منشاء قلب خواه منشاء حس و حركت مغز باشد و خواه نباشد در هرحال مغز چه خبودى
 ها است.ساير اندام تاثريات نفساىن

 هاست.نريوى غذا دهنده كبد خواه قلب باشد و خواه نباشد، كبد در هرحال منشاء اعمال تغذيه طبيعى ساير اندام

 درباره مورد اختالف دوم، طبيب بايد بداند و باور داشته باشد كه اگر فرض كنيم
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لني مرحله از كبد آمده باشد و يا نه و مهينطور استخوان مبزاج خود سزاوار اين نريو بوده نريوى غريزى استخوان در او 
 ها در كار نبوده باشد در هرحال ربطى به كار وى ندارد.ها و بودنيك از اين آمدنباشد و يا هيچ

بنداىن رخ يان راهدر اين مطبيب بايد بر اين باور باشد كه نريوى غريزى استخوان، خبششى از جانب كبد نيست تا اگر 
دهد، غذاى نريودهنده به استخوان نرسد و اين عضو از كار بيفتد. وضع استخوان بر مبناى حس و حركت نيست كه 

رسد بند آيد، حس و حركت از بني برود، بلكه نريوى موجود در استخوان نريوى اگر عصىب كه از مغز به آن مى
ستخوان در مزاج خود پايدار است نريوى او نيز برقرار است. باين ترتيب غريزى آن شده است و تا هنگامى كه ا

 دهد:بندى آهنا را بشرح زير ارائه مىشود و ردهها بر طبيب روشن مىبندى اندامتقسيم

 هاى اصلىاندام -1

 هاى خادمه(هاى اصلى )اندامدهنده اندامهاى يارىاندام -1

 نده )مرئوس بدون خادمه(دههاى پريو و فاقد يارىاندام -3

 .242دهنده هستندهائى كه نه اصلى و نه يارىاندام -0

باشند و براى بقاى فرد و نوع مورد نيازند هائى هستند كه منشاء نريوهاى اوليه بدن مىهاى اصلى انداماندام -
 هائى كه براى بقاى فرد مورد نياز عبارتند از:اندام

 است.قلب كه منشاء نريوى حياتى  -الف

 مغز كه منشاء حس و حركت است. -ب

                                                           
اىي ترشح يا بندى امروز حدود هر اندام تا اجنا ادامه ميابد كه مادهشود، در طبقهدود و ثغور هر اندامى به سطح و حجمش ختم مىبندى تشرحيى مذكور حدر طبقه -(50)  242

 كند.دريافت مى
 گريد.به عبارت ديگر حدود هر عضو متامى اورگانيسم را در بر مى



 كبد كه منشاء نريوى غذائى است.  -ج

بقاى نوع نيز با اين سه اندام بستگى دارد، ليكن اندام چهارمى نيز هست كه وجود آن از جهىت ضرورى و از جهىت 
 انتفاعى است و آن دو بيضه انسان است.

و  خبشد. نفعش در تكميل هيئت و مزاج نرينهل را بقاء مىدهد و نسضرورت بيضه از آن است كه مىن را پيدايش مى
مادينه است كه اين دو خاصيت نه متعلق به نفس جاندار است بلكه روى آوردى است كه بايسته نوعيت جانداران 

 شود.است و از آن استفاده مى

ر اداى اين خدمت بكار ها در آماده كردن خدمت و خبشى ديگر ددهنده: خبشى از اين اندامهاى يارىاندام -
 آيند. آماده كردن خدمت نسبت به كار اندام اصلى مقدم است ومى
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 نامند و بس.اداى خدمت بعد از كار اندام اصلى است. اوىل را منفعت و دومى را خدمت مى

كننده مغز عبارتست دهنده و آمادهاندام يارىكننده خدمت براى قلب، شش و اداكننده خدمت، شريان است. آماده
 هاى تغذيه )دستگاه گوارش( و حفظ روح و اداكننده خدمت آن، اعصاب است.از جگر و ساير اندام

ال هائى هستند كه قبها اندامكننده جگر، معده و اندام اداكننده آن وريدهاست. مهياكننده خدمات بيضهاندام آماده
ى ها و جمراى ادرار هائى هستند كه بني بيضهد و اداكننده خدمت در مردان جمراى ادرارى و رگانمىن را پديد آورده

هاى فالوپ( به زهدان ها )لوله)طناهباى منوى( است و در زنان رگهائى )جمارى( است كه مىن )ختمك( از راه آن
 .شودرسد و زنان داراى زهدان )اضاىف( هستند كه نفع مىن در آن تكميل مىمى

ون كنش هائى كه داراى هبره و بدهائى كه فقط داراى كنش هستند؛ انداماند: اندامها بر سه گونهجالينوس گويد: اندام
 هاى داراى كنش و هبره. اوىل چون قلب، دومى چون شش و سومى چون كبد.باشند و انداممى

  با پايدارى نوع، بستگى به آن دارد، مانندگومي: منظور از كنش مذكور بايد كنشى باشد كه زندگى انسان و من مى
كار دل در پيدايش جان. مراد از اندام انتفاعى )با هبره( آن است كه آمادگى تاثريپذيرى از اندام ديگرى داشته باشد 

و در اين صورت كنش در خبشيدن حيات به انسان و در پايدارى نوع كم و كاسىت ندارد، مانند آمادگى شش براى  
 گرفنت هوا.



كند. اين اندام هضم اول را بپايان دهد و غذا را آماده هضم سوم و چهارم مىاما جگر هضم دوم را اجنام مى
رساند تا خوىن مناسب تغذيه خود فراهم سازد، پس در اين صورت كارى را اجنام داده است و شايد كار ديگرى را مى

 اجنام دهد براى كارى كه شايد نافع باشد.

ند گوشت آيند و برخى ديگر مانهاى متشابه االجزاء جبز گوشت و پيه از مىن بوجود مىبرخى از اندامگوئيم: باز مى
آيند. ها جبز گوشت و پيه از مىن )جرم پالسم( نرينه و مىن مادينه بوجود مىاند. مهه اندامو پيه از خون پيدايش يافته

ل پنري آوردن موجود زنده مانند نقش مايه پنري در تشكيبنا بگفته فيلسوفان پژوهشگر )ارسطو( نقش مىن در بوجود 
است و نقش مىن مادينه در اجياد جاندار مشابه نقش شري است در پيدايش پنري. مهانطور كه مايه پنري كارش انعقاد 

است، كار مىن نرينه شكل دادن است. مهانطور كه تاثريپذيرى جهت انعقاد در شري است، كار مىن ماده نيز 
 ذيرى در اين عمل است.تاثريپ

جنني  دهنده پنريند، مىن نرينه و مىن مادينه نيز جزئى از گوهرمهچنانكه شري و مايه پنري هر دو جزئى از گوهر تشكيل
 باشند و اين گفتار من با فرموده جالينوس بس متفاوت است.مى

 ش و واكنشگويد: مىن نرينه و مىن مادينه هر دو در بسته شدن جنني داراى كنوى كه مى
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ست. ما اين تر و بندپذيرى در مىن مادينه نريومندتر ابيند كه بگويد بند آوردن در مىن نرينه قوىهستند باز مانعى منى
 امي.هاى خود كه در زمينه علوم طبيعى هستند بررسى كردهمسئله را در كتاب

هاى يابد و مهانند گوهر مىن و اندامگردد. قسمىت از آن تغيري مىتراود غذا مىمىخوىن كه در دوره باردارى از زن 
 در آگنه شود وىلگردد، قسمت ديگر به غذا تبديل منىاى براى گوهر مىن مىشود و غذاى منودهندهحاصل از مىن مى

ت و رد. قسمىت نيز نه به آن صور آو كند و گوشت و پيه بوجود مىهاى اوليه را پر مىشود و جاى اندامآن بسته مى
ن ماند و در چنني موقعى بريو ى غذائى است كه تا هنگام زاميان مىآيد، بلكه بصورت مادهنه به اين شكل درمى

شود و كارى را كه آن بعهده رود. وقىت كه جنني بدنيا آمد، خوىن كه زائيده كبد است جانشني آن خون مىمى
 دهد.داشت، اين يكى اجنام مى

پيدايش گوشت از خوىن قوى است كه بر اثر حرارت و خشكى بسته شده، سفت گرديده است، ليكن پيه از خبش 
و مىن هائى كه از دگدازد. اندامآبكى و چرب خون بوده، بر اثر سردى بسته شده است و باين جهت گرمى آن را مى

آهنم  يابند مگر برخى از آهنا و در شرايط اندكى وىاند، هرگاه از هم جدا شوند پيوستگى كامل را باز منپيدايش يافته
ن اندام ها(. هرگاه آهاى كوچك )نه بزرگ( وريدها )نه شرياندر سن خردساىل. از اين قبيل هستند استخوان و شاخه
رويد(. اين حالت مثال در مورد پى و شود )بديل آن منىجزئى از اجزاى خود را از دست دهد، ديگر ترميم منى



 شود واگر خللى در آن اجياد شود، جربان مى -مثال گوشت -خوان صادق است. هرآنچه آفريده خون استاست
 پيوندد.شود و با او مىديده ترميم مىخبش آسيب

هر اندامى كه از خون آفريده شده است و نريوى مىن هنوز در او وجود دارد، چنانچه از بني رفت بسا ممكن است كه 
ان در دوران خردساىل )دندان شريى( از اين مجله است، زيرا كه دوره خردساىل هنوز از مىن دور دوباره برويد؛ دند

گوئيم: نيفتاده است. ليكن اگر مزاج ديگرى بر خون غالب شود، اندام از دست رفته ترميم خنواهد شد. و باز مى
. مهچنني گوئيم، 243 استهاى حسى و حركىت گاهى عصىب است و گاهى نريوى عصىبمنشاء حس و حركت اندام

كن باشند، لياى است كه آسرت سينه و شكم مىاند يكى از دو شامهها كه احشاء را در بر گرفتهمنشاء مهه شامه
كه   اى استهائى كه با اعضاى داخلى سينه، مانند حجاب و وريد و شريان و شش مرتبط هستند شامهمنشاء شامه

 هاهاى اندامء شامهها را آسرت شده است. اما منشادنده
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 .244هاى شكم گرديده استهائى كه جموف هستند، صفاق است كه آسرت ماهيچهو رگ

اند مانند جگر. هاست و يا فاقد رشتهاى هستند مانند گوشىت كه در ماهيچههاى گوشىت يا رشتهو مهچنني مهه اندام
ت. هاسهاى ارادى تارهاى ماهيچهندارد حركىت نيز وجود خنواهد داشت. عامل حركتهائى وجود هرجا چنني رشته

ها و حركات مركبه )ارادى و غري ارادى( مانند جنبشى كه در عمل بلع مانند جنبش زهدان و رگ 245حركات طبيعى
ر جذب، طوىل د هاىهائى است كه به اشكال طوىل و عرضى و مورب هستند. رشتهگريد مربوط به رشتهاجنام مى

 .246روندهاى مورب در گرفنت )امساك( بكار مىهاى عرضى در فشردن و رشتهرشته

 اند.هائى مانند وريدها كه داراى يك اليه هستند، هر سه نوع تار هبم تنيدهدر اندام

رار خلى قهاى عرضى در اليه خارجى آن و دو نوع رشته ديگر در اليه داهر اندامى كه واجد دو اليه است، رشته
 گردد به سطح داخل گرايش دارند.دارند و در آجنا كه اندام طويل مى

                                                           
كه هم حس و هم حركت آن عضو را بر عهده دارد مانند عصب سه قلو، و برخى ديگر براى   نسخه انگليسى: گوئيم: برخى اعضاء فقط داراى يك عصب است -(55)  243

 حس و حركت داراى دو عصب هستند مانند اكثر اعصاب مججمه و ستون فقرات.
د مانند حجاب انقفسه سينه قرار گرفتهگريند. اعضائى كه در پوشانند هم از جنب و هم از صفاق منشاء مىنسخه انگليسى: غشاءهاى سروزى كه احشاء را مى -(55)  244

 ند.شو اند و نيز عروق آهنا بوسيله صفاق پوشيده مىشوند و اندامهائى كه در شكم قرار گرفتهها و وريدها و شرياهنا توسط پرده جنب پوشيده مىحاجز، شش
 نسخه انگليسى: حركات غري ارادى. -(01)  245
ا اجنام هاى مورب عمل احتباس و نگهداشنت ر هاى عرضى عمل دفع و راندن و رشته] نه به مفهوم جذب غذا[، رشتهعمل كشيدنهاى طوىل نسخه انگليسى: رشته -(01)  246
 دهند.مى



هاى جذب و منع )نگهداشنت( قرار نگريند و هاى جذب و دفع در برابر رشتهمراد از اين سرشت آن است كه رشته
ها به جذب ارند بلكه نياز آنها نياز زيادى به منع ندها باهم باشند، زيرا كه رودهآن دو هبرت است در مهه جا جبز روده

 و دفع است.

د يا از دار نيستنهاى عصىب كه اجسامى را در بر دارند كه هم گوهر آن اندام عصبمهچنني گوئيم: گروهى از اندام
 . دو اليه بودن آهنا امتيازهائى دارد به اين قرار:247يك اليه هستند و يا از دو اليه

ها ترك شان مانند شريانهاى حمتواىاثر شدت حركات خود و اندامداراى جسم حمكمى هستند كه بر  -الف
 دارند.برمنى

توانند جسمى را كه در داخل آهناست بواسطه استحكام كاىف نگهدارند و از حتليل رفنت يا بريون رفنت آهنا مى -ب
 جلوگريى كنند، زيرا اگر از يك اليه تشكيل شده بودند
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جسامى مانند تاىب اليه پاره شود و حمتوا بريون بريزد. ابر اثر كم تار و پودى ممكن بود آن حمتوا حتليل رود و يا بر اثر كم
رود شان احتياط زيادى مراعات شود. روح بتحليل از بني مىروح و خون كه در شريان جريان دارند بايد در نگهدارى

 دو حالت خطر بسيار بزرگى است.شود و اين و خون از ترك خارج مى

 هر عضوى كه به عامل دفع و جذب نريومندى نياز دارد، ابزار ويژه خود را دارد. -ج

 ها هستند.ها از اين انداممعده و روده

اى ساخته شده است و هريك از دو اليه كارى خمالف مزاج ها براى كار ويژهاى از اليهگاهى در اندامى هر اليه  -د
بود. مثال معده كه براى حس و عمل هضم آفريده شده است دهد. شايد جدا بودن آهنا هبرت مىر اجنام مىاليه ديگ

اى براى حس به اندام عصىب و جهت هضم به اندامى گوشىت نياز دارد، باين جهت براى هريك از اين دو كار اليه
 خلق شده است:

دروىن آن عصىب و اليه بريوىن گوشىت است، زيرا كه اليه عصىب براى حس و اليه گوشىت جهت هضم. اليه 
ه را شايسته كنندكه حسكننده بايد بدون هيچ اصطكاكى، بوسيله نريوى خود به ماده هضم شده برسد، درحاىلهضم

 .248نيست به حمسوس برسد يعىن آن را ملس كند

                                                           
 باشند.[ كه شبيه عصب هستند، وىل عصب نيستند و داراى يك يا دو اليه مى] فيربىاندامهاى ليفى -(01)  247
ىن بريوىن كند. اليه عضالهاى گوارشى و موكوس حمافظ ترشح مىدن حساس است. اليه خماطى دروىن داراى غددى است كه انزميمعده فقط به انبساط و پيچ خور  -(03)  248

 دهد.عمل خملوط كردن و پيش راندن غذا را اجنام مى



ياد نيازمند آن نزديك هستند و به تغيري ز  هائى مانند گوشت است كه در مزاج بهمهچنني گوئيم: خون براى تغذيه اندام
هائى در گوشت وجود ندارد كه غذا در آن مباند و در مدتى كه خون به آن روست كه جتاويف و حفرهنيستند. ازاين

رسد از آن تغذيه كند. ليكن در اندامى مانند استخوان كه مزاجش از مزاج خون دور است، خون بايد در راه منى
 . از اين جهت استخوان داراى جتويف و يا جتاويفى است.249يرياتى را حتمل كندرسيدن به آن تغ

مثال استخوان ساق و ساعد داراى يك جتويف است كه غذاى خود را مدتى در آن نگهميدارد تا آن را بر وفق مزاج 
 خود منايد.

است تا  نياز دائمى خود نيازمند استخوان آرواره زيرين و اعضاء مشابه آنكه داراى جتاويفى است بغذاى بيشرت از حد
 بتدريج آن غذاى ذخريه شده را با مزاج خود دمساز منايد.

 رانند. موادهاى ناتوان جماور مىهاى نريومند مواد زائد خود را بسوى انداماندام
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ها يخ رانهاى( بها و مواد زائد جگر به )غدهت گوشهاى( پشرود، مواد زائد مغز به )غدهها مىزائد قلب به زير بغل
 رسد.مى

 مجله اول: در استخوان

 مشتمل بر سى فصل است

 ها و مفاصلفصل اول: كلياتى درباره استخوان

 ها بنياد شده است.ها مبنزله شالوده كالبد هستند و تن بر آنگوئيم: برخى از استخوان

ده مانند كه بدنه آن بر آهنا استوار شهاى وسط كشىت مىها به تريكچه اين مهرهاند، هاى پشت از مهني مقولهمهره
دارند مانند استخوان تشنك ها مانند سپرى هستند كه بدن را از آسيب برخوردها دور مىاست. برخى از استخوان

 هاكه در برابر آسيب  افزارى هستندو عده ديگرى مانند جنگ 250دانه نيز گويند()استخوان جلوى سر كه آن را جان
 .251ها )سناسن( كه مانند خارهائى بر مهره پشت جاى دارندهاى دندهكنند، مانند زائدهها دفاع مىاز استخوان

                                                           
 ساز است.هاى استخوان قرار دارد، اندامى خونمغز استخوان كه در جمارى و حمفظه -(00)  249
 دهد كه مغز در آن جاى گرفته است(.بندى مججمه را تشكيل مى) توضيح: استخوان كاسه سر قسمىت از استخوان-انگليسى: مانند كاسه سر نسخه -(05)  250
 ها.ل مهرهشكهاى خارى كنند، از آن مجله زائدهنسخه انگليسى: و برخى ديگر وسائل دفاعى هستند و اندامها را در مقابل اصطكاك، ضربه و آسيب حفظ مى -(05)  251



 هاى ريز و جموفهاى مسسماىن كه در بني استخوانها در داخل مفاصل قرار دارند مانند استخواناى از استخوانعده
اند و گاهى نيازمند هستند بكار رفتههائى كه به تكيهرخى نيز مبنظور رفع نياز اندام. ب252اندها( قرار گرفته)سالمى

 بشكل )ل( هستند.

 هائى نيازمند هستند.ها به چنني استخوانهاى گلو و زبان و نظاير آنماهيچه

 گردند.ها جمموعا مانند ستوىن براى تن هستند و موجب استوارى آن مىاستخوان

 ها دخالىت ندارند.روند، در حركت اندامبراى پايدارى و قوام تن بكار مى هائى كهاستخوان

زيرند. ها ناگباشند كه از داشنت آنهاى ريزى مىها بدون جتويف هستند و فقط داراى منافذ و شكافاين استخوان
 هتى بوده، داراىهائى كه در حركت موثرند، ميانليكن استخوان
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باشند و اين جتويف از هبر آن است كه مواد غذائى در جاهاى خمتلف متفرق يك فضاى )جمراى( خاىل در وسط مى
نشود و دچار سسىت نگردد. باين جهت جسم آهنا سخت و مواد غذائى آهنا مغز استخواىن است كه در داخل آهنا 

در سبك شدن استخوان و فائده يك جتويفى بودن در  مجع شده، فضاى خاىل آهنا را پر كرده است. فائده جتويف
سخت ماندن جسم است و هدف از سخت بودن آن است كه بر اثر حركت و جنبش نشكند. فائده ماده حمتواى 

آن )مغز استخوان( مهانطور كه گفتيم تامني غذاى استخوان است و عالوه بر آن استخوان را مهيشه مرطوب 
 پر برابر گشته است. هر قدر استخوانهتى با استخوان ميانرون آن، استخوان مياننگهميدارد و بواسطه آكندن د

هتى به استحكام بيشرتى نيازمند باشد جتويف آن كمرت است و هر قدر به سبك بودن نيازمند باشد جتويف آن ميان
ر  دارند( عالوه بهائى كه سر نرم و مكيدىنهاى مشاشى )استخوانبيشرت است. و هدف از آفريده شدن استخوان

گريد و ضمنا اين كار اجنام مى 253تامني تغذيه، عبارت از استنشاق بو، مهراه هواست مهانطور كه در استخوان مصفاه
اصله بني شوند. فگريند و به هم وصل مىها در جوار مهديگر قرار مىحملى است براى جتمع مواد دفعى مغز. استخوان

ضروىف هاى غدر برخى از آهنا بسيار كم است. اين فضاى بني دو استخوان را زائده دو استخوان جماور زياد نيست و
دهد پر كرده است و هرجا كه نيازى به اين زائده غضروىف يا شبه يا شبه غضروف كه كار غضروف را اجنام مى

 گريد، مانند آرواره زيرين.ها بدون آن اجنام مىغضروف نيست اتصال استخوان

                                                           
( و در بني استخواهناى بندهاى  Sesamoid boneكنند مانند استخواهنائى كه از نسج و ترى تشكيل شده است)برخى از استخواهنا فضاى بني مفاصل را پر مى -(00)  252

 انگشتان قرار گرفته است.
علمى بدست نيامده  گونه دليلسازد. تاكنون هيچيز ناحيه فوقاىن جدار مياىن بيىن را مىاستخوان پرويزىن: استخواىن متخلخل است كه جدارهاى دو طرف بيىن و ن -(05)  253

 است كه مغز از طريق استخوان پرويزىن مواد دفعى خود را وارد بيىن كند.



ها بر چند وجه است: برخى از آهنا جماور مفصل نرم و برخى ديگر جماور مفصل سست حركت و استخوانجماورت 
باشند. اى و يا مد روز )درهم دوخته( و يا چسبيده مىاى نيز داراى مفصل حمكمى بشكل دندانهناحمكم هستند. عده

د و كندو استخوان به آساىن حركت مى منظور از مفصل نرم يا آسان )مفصل لوالئى( اين است كه در آن يكى از
ديگرى جنبشى ندارد مانند مفصل مچ و ساعد. مفصل دشوار و ناحمكم )مفصل ساينده( مفصلى است كه در آن 

هاى مچ و كف دست و يا مفصلى كه بني ها كم و دشوار باشد مانند مفصل بني استخوانجنبش يكى از استخوان
يك از دو حركت( مفصلى است كه در آن هيچل حمكم شده )مفصل ىبدو استخوان كف دست قرار دارد. مفص

. مفصل تركيزيافته 254هاى استخوان جناغ سينهكند مانند مفصلاستخوان مفصل شده به تنهائى حركت منى
 ىها در فرورفتگى ديگرى قرار گرفته است و اين جايگري اى( مفصلى است كه برجستگى يكى از استخوان)دندانه
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 هاى دنداىن فك.ها در حفرهكند، مانند دندانبنحوى است كه استخوان حركت منى

هاى دندانه مانند هستند و مفصل مد روز )درزى شده، دوخته( مفصلى است كه در آن دو استخوان داراى بريدگى
ين نوع پيوندند و اها هبم مىآهنگرى بر اثر تداخل دندانهاند، نظري قطعات مس كه در ها درهم داخل شدهاين دندانه

 اند مانند مفصل استخوان كاسه سر درنامند يعىن در آن دو استخوان هبم دوخته شدهپيوستگى را مد روزى مىهبم
اند، مانند مفصل بني دو استخوان آهيانه. مفصل چسبيده آن است كه دو استخوان در طول خود هبم چسبيده

اى زيرين هاند، مانند مهرهاى نيز وجود دارد كه در آن دو استخوان در هپناى خود هبم چسبيدهمفصل چسبيده ساعد.
 باشند.هاى زيرين پشت داراى مفصل ناحمكم مىشود كه مهرهپشت. يادآورى مى

255تشريح استخوان آهيانه -فصل دوم
 

رى، مخ را دربرگرفته، آن را از آسيب و گزند حفاظت هاى كاسه سر در آن است كه مانند سپفائده جمموعه استخوان
اى تشكيل شده است مبتىن بر دو حكمت است كه اوىل پيوستههاى متعدد هبمكند. اينكه آهيانه از استخوانمى

 معطوف به خود استخوان و دومى مربوط به حمتواى آن است.

ر است: خنست آنكه اگر براى يك جزء آن هاى كاسه سر بصورت گروهى، بدو منظو حكمت اول: تشكيل استخوان
ماند. دوم بيند، چه اگر استخوان يكپارچه بود از آسيب حمفوظ منىشكستگى و يا فساد رخ دهد مهه آهيانه زيان منى

هاى اسفنجى و مرتاكم )متخلخل و منكاثف( و نازكى و ستربى نيازمند است و مجع اين اينكه كاسه سر به خبش
 پارچه ممكن نيست.كاضداد در استخوان ي

                                                           
 بني قبضه جناغ سينه و استخوان جناغ سينه حركت خمتصرى وجود دارد. -(05)  254
 و اعمال آن. نسخه انگليسى: استخوان مججمه -(51)  255



 هائى است كه نه خبود استخوان بلكه به حملحكمت دوم در يكپارچه نبودن و گروهى بودن آن مربوط به انگيزه
پس بايد   تواند عبور كند،اتصال آهنا مربوط است، زيرا اوال خباراتى كه از مغز برميخيزد از استخوان بدون منفذ منى

. ثانيا تارهاى 256كه خبارى است وجود داشته باشد و مغز بتواند پااليش يابد  گذرگاهى براى خبش حتليل رفته مغز
 روند راه خروج داشته باشند.ها مىآيند و به اندامعصىب كه از مغز بريون مى

ه درون هائى كه بها و شريانمهچنني مغز و دو عضو ديگر در دو حالت ديگر مشرتكا ذى نفعند: خنست اينكه رگ
شوند. دوم اينكه پرده سترب و سنگني بتواند در مرز بني هاى گروهى وارد مىاز درزهاى اجزاء استخوانروند سر فرومى

 اين اجزاى استخواىن وارد شود

 50، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 و بر مغز سنگيىن نكند و مغز را آزاد گذارد.

 رت است:شكل طبيعى آهيانه گرد است و در آن نيز دو حكمت و دو هبره مست

دار و چند ضلعى چنني خنست اينكه حجم معيىن از شكل مدور براى ماده حمتواى خود در مقايسه با شكل زاويه
 تر است. و منفعت مربوط به داخل سر است.حجمى فراخ

بيند. دار و چندضلعى آسيب مىدوم اينكه وقىت جسمى مستدير است در برابر ضربات خارجى كمرت از اشكال زاويه
براى اين است كه  اند وهاى مغزى بشكل طوىل قرار گرفتهانه با شكل مستدير خود متايل به كشيدگى دارد، زيرا پىآهي

 از فشار در امان باشند.

 هائى را كه از طرف راست و چپآهيانه داراى دو برجستگى است يكى در جلو و ديگرى در عقب كه بتوانند پى
 روند نگهدارى كنند.پائني مى

 ستخوان مدور داراى سه درز واقعى و دو درز غري واقعى است. سه درز واقعى عبارتند از:اين ا

نامند و بشكل هالىل )؟؟؟( درز كماىن يا قوسى كه در آن با پيشاىن مشرتك است و آن را درز تاجى مى -الف
 است.

                                                           
 شود.شد كه ترشحات غده هيپوفيز از راه بيىن خارج مىدر قدمي تصور مى -(51)  256



گاهى كه به درز تاجى گويند و  كند و آن را درز سهمى مىدرز مستقيم كه سر را به دو خبش تقسيم مى -ب
خوانند و در اين صورت شكل آن بصورت قوسى است كه بوسيله يك خط پيوندد، بنام سفودى )سيخى( مىمى

 گردد و بشكل؟؟؟مستقيم به دو خبش تقسيم مى

 آيد.درمى

 .257اش در آن مشرتك هستنددرز سوم درزى است كه قسمت عقىب سر و پايه -ج

قاعده آن به كناره درز سهمى پيوسته است و شكل الندا )؟؟؟ يوناىن( را دارد و به  اى است كهاين درز بشكل زاويه
 آيد.گويند. جمموعه اين درز و اشكال فوق الذكر بشكل؟؟؟ درمىآن درز المى مى

شوند و بطور كامل در استخوان دو درز غري واقعى در طول سر از دو طرف مبوازات درز سهمى كشيده مى -د
رسند نامند. وقىت اين دو درز غري واقعى با سه درز واقعى هبم مىو باين جهت آن دو را درز قشرى مى اندفرونرفته

 آيند.بشكل؟؟؟ درمى

 شكل سر در سه حالت غري طبيعى است:

 ود.شهبره مىخنست، حالىت كه سر در خبش جلو برجستگى نداشته باشد، در اين صورت از درز تاجى ىب

 ت عقىب آن برجستگى نباشد، در اين حالت درز المى را از دستدوم، حالىت كه در قسم

 55، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 داده است.

 ست.اى است كه درازا و هپنايش برابر اسوم، حالىت كه در خبش جلو و عقب سر برجستگى نباشد و سر شبيه كره

الزم خود را نيز از درزها دريافت داشته است.  جالينوس سرآمد طبيبان فرمايد: سرى كه ابعادش برابر است، سهم
سرى كه داراى شكل طبيعى است در طول يك درز و در عرض دو درز دارد، ليكن در اينجا هم در عرض و هم در 

تاگوش ديگر و درز طوىل در جهت عمود بر آن قرار گرفته طول، در هركدام يك درز دارد. درز عرضى از يك گوش
 د.باشمى Xاست و بشكل

اين دانشمند فرموده است: هرگز شكل غري طبيعى چهارمى براى سر وجود ندارد، زيرا هر اندازه درازا كوتاهرت از هپنا 
 گرايد كه با زندگى ناسازگار و با دقت تركيب ناهنجارآيد، هبمان نسبت حمتويات مغز يا جسم مغز به كاسىت مى

                                                           
 نسخه انگليسى: درز سوم بني قسمت طاقى و فوقاىن مججمه و قاعده آن قرار گرفته است. -(51)  257



ست كه شكل سر را چهار حالت روا مشرده است و بس و تو نيز پيشرو اطبا را پسنديده ا 258است. وى فرموده بقراط
 .259اين را بدان

260تر از آهيانههاى پائنيتشريح استخوان -فصل سوم
 

تال( داراى پنج استخوان است كه چهارتاى آن )دومتپورال، يك فرونتال و يك سر عالوه بر )دو( آهيانه )پاريه
 )اسفنوئيد( بسانپيتال( مانند چهار ديواره و پنجمى اكسى

 55، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

م بيشرتى ها سهها و ضربهتر از تشنك هستند، زيرا در برابر افتادناى براى سر است. اين چهار ديواره سختپايه
ز از آن غ. از آجنا كه اين چهار ديواره مانند آهيانه سر نياز به ساختمان متخلخل ندارند تا خبار حتليل رفته م261دارند

ترند خارج گردد و از آجنا كه مانند تشنك لزومى به ختلخل در آهنا نيست تا بر مغز سنگيىن نكنند، از اين روى سخت
، استخوان باشد. ديواره خنستنينصيب مىترين است، زيرا كه از حراست حواس ىبو بني آهنا نيز ديواره عقىب سخت

در قسمت باال درز تاجى و در پائني درز ديگرى است كه از طرف پيشاىن است و حدود آن به اين قرار است: 
 رسد. دو ديواره ديگر در طرفگذرد و به انتهاى ديگر تاجى مىشود و نزديك ابرو بر چشم مىتاجى كشيده مى

اند و مبناسبت سخىت ها را در خود جاى دادههائى هستند كه گوشراست و طرف چپ قرار دارند و استخوان
شوند. حدود هريك از آهنا چنني است: در باال بوسيله درز قشرى، در هاى دو سنگ ناميده مىاستخوان زيادشان

و  يابد، در جلو بوسيله خبشى از درز تاجىآيد و تا درز تاجى ادامه مىپائني بوسيله درزى كه از كناره درز المى مى
 شود.در پشت بوسيله خبشى از درز المى حمدود مى

چهارم در باال بوسيله درز المى و در پائني بوسيله درزى كه بني سر و استخوان ميخى مشرتك است و  حدود ديواره
 اى( استخواىن است كه سنگيىن سايرپرهگردد. استخوان ميخى )استخوان شبرسد مشخص مىهبر دو سر المى مى

است: خنست اينكه سخىت آن  ها بر اوست و مقر مغز است. در سخت آفريدن آن دو هدف منظور بودهاستخوان

                                                           
گذار علم طب بوده است و حوزه آن را از قلمرو خرافات و جادو جدا كرده  -قبل از ميالد زاده شد. وى پايه 051(، طبيب يوناىن، در  Hippocratesبقراط) -(53)  258

هاىي كه به بقراط نسبت شود، زيرا او اولني پزشكى بود كه اصطالحات پزشكى را برشته حترير درآورد. برخى از نوشتهاست. ترمينولوژى پزشكى ما براسىت از زمان بقراط شروع مى
ر آن هاى غذاىي، هبداشت، درماهناى خارجى، ورزش و خوابيدن و دشود به رژميها بيشرت مربوط مىشته نويسندگان پيش از اوست. اين نوشتهدهند از آن او نيست، بلكه نو مى

راط كه بوسيله پزشكان  نامه بقمرا تكميل منودند. قس« پاتولوژى خلطى» اند. بقراط و پريوانش نظامخيم تقسيم شدهگري و بدخيم و خوشگري و تكبيماريها به حاد و مزمن و مهه
 شود.شد، هنوز مانند دو هزار سال پيش از آن استفاده مىكهن اجرا مى

مل يك نوع ع، شانسخه انگليسى: در ميان پزشكان كهن بقراط اولني پزشكى بود كه در مورد اشكال سر نظريه صحيح را ابراز كرد. وى اشكال مججمه را چهار نو  -(50)  259
 نوع غري طبيعى تقسيم كرده است.طبيعى و سه 

 نسخه انگليسى: ساير استخواهناى مججمه. -(55)  260
 شود.خبش متورق استخوان آهيانه در طرفني مججمه كامال نازك است وىل با عضالت آهيانه تقويت مى -(55)  261



پذيرد و اين در حتمل سنگيىن مغز مددكار است. دوم اينكه اگر سخىت كمرت باشد به علت داشنت مواد زائد فساد مى
 ريزند و رعايت در سخت بودن از مهني جهت است.ها بر آن مىاستخوان در حملى قرار دارد كه رخيتىن

اند و در گذرد پوشاندهسخت وجود دارد كه عصىب را كه از گيجگاه مىدر هريك از دو جانب گيجگاه دو استخوان 
 نامند.اند و آهنا را استخوان زوج )باهلا( مىطول گيجگاه بطور مورب قرار گرفته

 هاى آرواره و بيىنتشريح استخوان -فصل چهارم

 را بيان كنيم: شود كه خنست درزهاى آروارههاى آرواره و گيجگاه وقىت معلوم مىتعداد استخوان

پس گوئيم: حدود آرواره فوقاىن چنني است: در باال درز مشرتكى بني آرواره و )استخوان( پيشاىن وجود دارد كه از زير 
ست كه از ها درزى ارسد. در پائني در دو طرف رستنگاه دندانگذرد و از يك گيجگاه به گيجگاه ديگر مىابرو مى

 آيد و آروارهناحيه گوش مى

 51، ص: 1ن )ترمجه شرفكندى(، جقانو 

هاى آسياست، در آن مشرتكند و بعد در طرف ديگر اى( كه در پشت دندانپرهو استخوان ميخى )استخوان شب
اش اندك است؛ و آنگاه درزى يابد، منظورم اين است كه كمى به طرف داخل جسم گرايش دارد و فاصلهپايان مى
كنيم: درز مورد نظر درزى است كه  ن درز و درز ديگرى است كه آن را ذكر مىشود كه در حد فاصل بني اياجياد مى

 كند. اين بود حدود آرواره فوقاىن.كام دهان را در طول قطع مى

ود شكند. درز ديگرى از ميان دو ابرو شروع مىدرزهاى داخلى آن از اين قرارند: يك درز طوىل كام دهان را قطع مى
فته، شود وىل از او فاصله گر يابد. درز سوم با درز دوم از يك حمل شروع مىيشني خامته مىو در بني حمل دو دندان پ

ه يابد. درز چهارم مشابشود و از طرف راست تا وسط رستنگاه رباعى )دنداهناى الترال( و نيش ادامه مىسرازير مى
سط و دو طرف هستند حمدود درز سوم و در مست چپ است و بنابراين مرز داخلى آن ميان سه درزى كه در و 

 گردد.مى

ت، اما ها نيسها در رستنگاه دندانهاى نامربده دو استخوان مثلثى وجود دارد كه قاعده آندر ميان رستنگاه دندان
اطع كند. سه درز نامربده از اين تقهاى بيىن نزديك است قبال راه را بر او سد مىدرزى متقاطع كه به قاعده سوراخ

 رسند.هائى كه ذكر شد مىبه حملگذرند و مى

ر هستند و ها حمصو در پائني هر دو استخوان مثلثى دو استخوان وجود دارد كه بني قاعده دو مثلث و رستنگاه دندان
از  -دو استخواىن كه در دو طرف درز وسطى قرار دارند -دوتا از آن درزهاى جانىب، يكى از آن دو استخوان را



آورند و در وجود مىچنني وضع اين )دو استخوان( با درز جداكننده دو زاويه قائمه بهكنند. در ديگرى جدا مى
 سازند.هاى بيىن زاويه منفرجه مىرستنگاه )ريشه( دنداهناى نيش زاويه حاده و در سوراخ

سيد سه ر  آيد وقىت كه به گودى چشماز درزهاى آرواره فوقاىن درز ديگرى از درز مشرتك باالتر بطرف چشم پائني مى
اى از زير درزى كه با پيشاىن مشرتك است و باالى گودى چشم است عبور كرده، به ابرو شود: شاخهشاخه مى

از  رساند و شاخه سوم پستر از آن و بدون اينكه به گودى چشم برسد خود را به ابرو مىرسد. شاخه دوم پائنيمى
تر است، خبشى از آهنا كه نسبت به درزى كه زير ابروست پائنييابد. هر آنكه وارد گودى چشم شد تا ابرو ادامه مى

از حملى كه در زير باالتر با آن متاس دارد دورتر است. استخواىن كه درز اول آن را جدا ساخته است بزرگرت و 
 .262استخواىن كه دومى را جدا كرده است از استخوان جدا شده بوسيله سومى بزرگرت است

 51، ص: 1(، جقانون )ترمجه شرفكندى

 بيىن: بيىن داراى سه فائده است:

كند و هواى بيشرتى را در خود جاى هائى كه در آن وجود دارد به استنشاق كمك مىخنست اينكه بوسيله حفره
، شودگردد. گرچه متام هواى استنشاق شده وارد شش مىدهد. هوا قبل از رسيدن به دماغ )مغز( تعديل مىمى
ه آن شود تا اين اندام برسد و خبشى در برابر اندام بويائى مجع مىيىن كه الزم است به مغز مىذلك باندازه معمع

 دسرتسى بيشرتى داشته باشد. پس اين سه فائده در يك فائده بود.

كند گذارد زيادى هوا در جائى كه حروف را جتزيه مىكند و منىدوم اينكه بيىن در جتزيه و اداى حروف كمك مى
 ز حد الزم فشار بياورد و اين دو فائده از فائده دوم بود.بيشرت ا

وا بندان هدهد و از راهكند، مهان است كه سوراخ عقىب ناى اجنام مىگريى مقاطع حروف مىآنچه بيىن در اندازه
 كند.جلوگريى مى

دفع  نيز ابزارى است براىسازد و كند از نظر بيننده مستور مىسوم آنكه بيىن مواد زائدى را كه از سر دريافت مى
 مواد زائد.

ر سازند و قاعده آهنا در يك زاويه باهم داى باهم مىبيىن از دو استخوان مثلثى تشكيل شده است كه در باال زاويه
اى كه زير شوند. هريك از اين دو استخوان بر درزى از دو درز لبهمتاس هستند و در دو زاويه از هم جدا مى

قرار دارند )كه سابقا ذكر شد( سوارند. در كناره پائني اين دو استخوان، دو غضروف نرم وجود  هاى صورتاستخوان
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 و استخواىن كه توسط درز سوم جدا شده است از دو استخوان پيشني بزرگرت است.
 ُث الذى يفرزه الثاىن. -در نسخه عرىب: و لكن العظم الذى يفرزه الدرز االول من الثالثة اعظم



تر ختترش سدارد. در ميان هر دو استخوان و در طول درز مياىن غضروىف است كه خبش باالئى آن از قسمت پائني
 ف وسطى آن است كه بيىن را بدوباشد. فائده غضرو تر مىاى نيز سخترفته از دو غضروف كنارههماست و روى

 شود گرفته شد راه براى هوا وكند تا هرگاه يكى از آهنا بر اثر مواد زائد كه از مغز سرازير مىسوراخ تقسيم مى
 ها مسدود نشود، چه تا روح در مغز باقى است.بوئيدىن

 مغز به هتويه و شاداىب از هوا نيازمند است.

 فائده است:اى سه در وجود دو غضروف كناره

 ها وجود دارند و سابقا آن را ذكر كردمي مشرتك است.هائى كه در كناره استخوانخنست اينكه در فوائد متام غضروف

 51، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 ل كند.تر گردد و اين عمل را تسهيدوم اينكه وقىت به استنشاق عميق و دفع مواد داخل آن نيازى باشد بتواند فراخ

 د.رانآيد و خبار را بريون مىوم اينكه در موقع دفع ارادى مواد زائد از طريق بيىن به لرزش و ارتعاش درمىس

هاى دو استخوان بيىن به سبكى بيشرت از استحكام نياز دارند و باين جهت باريك و سبك هستند، بويژه كه با اندام
 پذير پيوندى ندارند و در حمافظت حس هستند.آسيب

اند. در انتهاى شود كه بوسيله مفصلى در زير چانه بطور حمكم هبم پيوستهه حتتاىن از دو استخوان تشكيل مىآروار 
اى وجود دارد كه با يك زائده استخواىن كه انتهاى آن نزديك آرواره است تركيب هريك از آهنا برجستگى مخيده

 شود )مفصل گيجگاهى(.مى

 اند.ها برهم منطبق و باهم پيوستهجماور آن بوسيله زردپى خبش برجسته استخوان آرواره و زائده

 هاتشريح دندان -فصل پنجم

ها سى و دوتاست. در برخى اشخاص چهار دندان عقل وجود ندارد، بنابراين اين تعداد از بيست و تعداد دندان
 ها از اين قرارند:كند. دندانهشت جتاوز منى

ائني، دو دندان رباعيه )الترال يا كنارى( باال و دو رباعيه پائني كه براى بريدن دو دندان پيش در باال و دو پيش در پ
شان شكسنت است و در هر طرف فك چهار تا پنج آسيا در باال و هستند، دو نيش باال و دو نيش پائني كه عمل

. دندان 263باشندىهبمان تعداد در پائني كه براى آرد كردن هستند و جمموعا سى و دو يا بيست و هشت دندان م
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رو رويند. سن ركود تا نزديك سى سالگى است و ازاينعقل غالبا در دوره منو كه از سن بلوغ تا سن ركود است مى
264گويند.هاى حلم )احتالم يعىن رويا( مىآهنا را دندان

 

 

 36؛ ص 1قانون )ترجمه شرفكندى( ؛ ج

 53، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

هاى دنداىن بر روى هر دو آرواره جاى  شه و مهچنني واجد رئوس تيز هستند و در داخل حفرهها داراى ريدندان
ا را در بر هاند. در كناره هر حفره دنداىن زائده مدورى است و استخوان كوچكى بر آن روئيده است كه دندانگرفته

 سازد.گريد و بطور حمكم استوار مىمى

اند داراى يك ريشه هستند، ليكن هريك از آسياهاى آرواره حتتاىن داراى الاقل دو ريشهها، جبز آسياها هريك از دندان
 واجد سه ريشه باشند. -بويژه دنداهناى عقل -و ممكن است

داراى چهار ريشه  -هاى عقلبويژه دندان -اند و شايدهريك از آسياهاى آرواره فوقاىن الاقل داراى سه ريشه
 .265باشند

آسياهاى فوقاىن بلحاظ بزرگى آهنا و كار بيشرت آهناست و چون رو بپائني قرار دارند سنگيىن آهنا را زياد شدن ريشه در 
 دهد، در صورتى كه در آسياهاى آرواره حتتاىن اين سنگيىن خمالف مركز نيست.جبهت خمالف گرايش مى

دارند و  ها حسدهد كه دندانمىها فاقد حس هستند. جالينوس گويد: جتربه نشان ها جبز دندانبطور كلى استخوان
 د.آيد تا گرم را از سرد تشخيص دهناين حس بوسيله نريوئى در آهنا اجياد شده است كه از سوى مغز بكمك آهنا مى

 فوائد ستون پشت -فصل ششم

                                                           
 آسياى بزرگ/ آسياى كوچك/ نيش/ پيش

 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 -1/ 1تا  3
 كه در دو نيم آرواره منظور شده است. طبق تشريح اين كتاب فرمول دنداىن بصورت زير خواهد بود:

 آسيا/ نيش/ رباعيه/ پيش
5- 0 /5- 0 /1 /1 /1 /1 /1 /1 
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 اهناى آرواره حتتاىن از تاج دنداهناى آرواره فوقاىن بزرگرت است.تاج دند
توان آن را سر كه ريشه است گفت. ليكن على االكثر مقصود ريشه است. زيرا گويد كه قسمىت توان تاج گفت و مىاين سر را مى -در نسخه عرىب: رئوس) سرها( ذكر شده است

 خمالف مركز و قسمىت رو به مركزند.



 در آفرينش ستون پشت چهار فائده است:

 ه باشد.خنست اينكه براى خناع كه جهت بقاى زندگى الزم است معربى وجود داشت

 كنيم:فائده خناع را در جاى خود شرح خواهيم داد، ليكن در اينجا نيز خمتصرى به آن اشاره مى

ها ىگشت عالوه بر آن پبايست بزرگ باشد و بار گراىن براى تن مىروئيدند، سر مىها از مغز مىاگر مهه پى
دها و بسا گزنياز برسند و در اين راه دراز چهپيمايند و بدورترين نقطه مورد نبايست راه دور و درازى را بهمى

ه بتوانند شدند كتر از آن مىگذاشت و سستشان اثر مىرسيد و درازى آهنا بر نريوى كششهائى به آهنا مىبريدگى
 ها را مبنشاء خود مرتبط سازند.اندام

 50، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

هاى شود از مغز جدا كرد و به خبشهبمان طريق كه جوئى از چشمه جدا مىآفريدگار كه نامش گرامى است خناع را 
هائى كه در اطراف و اكناف بدن هستند از آن انشعاب برداشته شود و هريك زيرين بدن خبشيد تا سهم و حصه پى

را و گذرگاه جمها به سهم خود برسد و از اين نظر ستون پشت را براى خناع بشكل بتناسب تعادل و پيوستگى با اندام
 حمفوظى قرار داد.

هاى برجسته داخل تنه كه جماور آن هستند مانند سپرى است دوم اينكه ستون پشت مايه حفاظت است و براى اندام
 هائى آفريده شده است.ها و زائدهرو براى آن لبهو ازاين

 اشد و مانند چوىب است كه اساسهاى تن بسوم اينكه ستون پشت براى آن آفريده شده است كه شالوده مهه اندام
دهند. ستون پشت باين بندند و در آن جاى مىساختمان كشىت بر آن استوار است و قطعات ديگر را بر آن مى

 جهت سخت آفريده شده است.

چهارم اينكه ستون پشت براى قامت و پيكر انسان مايه استوارى و بلندى باشد و به آن ياراى جنبش به اطراف را 
هاى متعدد و منظم است، نه استخواىن است يكپارچه و نه از از اين روى، ستون پشت داراى مهرهبدهد. 

قدر كم مقاومت هستند كه قامت را سسىت دهند ها نه آنهاى بسيار تشكيل شده است و مفاصل بني مهرهاستخوان
 پذيرى را از بني بربند.قدر سفت كه نرمشو نه آن

 )فقرات(ها تشريح مهره -فصل هفتم

 گوئيم: مهره استخواىن است با سوراخى در وسط كه خناع در آن جاى گرفته است.



هاى راست و چپ و باال و پائني قرار دارند، در اين صورت استخوان مهره يا داراى چهار زائده است كه در طرف
ائده در داراى شش زائده است كه چهار ز نامند. يا اينكه گرا )يا واژگون( مىزائده باالئى را باالگرا و پائيىن را پائني

آن  تا باشد. كار اين زوائد درها هشتاند. شايد هم تعداد زائدهطرىف و دو زائده ديگر در طرف ديگر قرار گرفته
ب هبم هائى اجياد شود كه آهنا را بطور مرتاست كه با انطباق برجستگى يكى از آهنا در فرورفتگى ديگرى، مفصل

ها وجود دارد كه كار ديگرى دارند و آن عمل حفاظت، و مانند سپرى ممانعت در ئد ديگرى در مهرهپيوند دهد. زوا
ن و سفت هاى هپها استخوانگونه زائدهگريد. اينها صورت مىها بر آنبرابر سائيدگى است و هبم بافنت زردپى

نامند. هاى چپ و راست را بال مىبه و زائدههاى عقىب را بنام خار يا لها قرار دارند. زائدههستند و در طول مهره
اه ها به بدن ر كنند كه در طول بدن هستند و از جانب مهرههائى نگهباىن مىاين زوائد از پى و رگ و ماهيچه

 هائىر آهنا گودىآيند و دها مىهائى كه بعد از دندهرساىن، ويژگى دارند. خبصوص بالها در هبرهاند. برخى از باليافته
 آورند.دهند و مهوارى بوجود مىهاى كوژ را در خود جاى مىوجود دارد كه راس دنده

 55، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 ها دو مخيدگى وجود دارد.ها دو گودى دارد و در برابر هريك از دندههريك از اين بال

هاى  هاى دوپره در مهرهح مضاعف(. اين بالاند )جنا هائى نيز وجود دارند كه داراى دو سر هستند و شبيه پرهبال
 كنيم.ها را نيز ذكر مىگردن هستند و فائده آن

ذ  شوند. اين منافها در آن وارد مىها از آن خارج و رگاى عالوه بر سوراخ وسطى، منافذ ديگرى دارد كه پىهر مهره
 اند و منفذ در اين حالتدو مهره بوجود آمده ها، يا در يك مهره تنها، وجود دارند و يا از انطباقگذرگاه پى و رگ

 در مرز مشرتك دو مهره اجياد شده است.

اين منفذها ممكن است در هر دو جانب مرز مشرتك بوجود آيند و يا فقط در يك طرف آن تشكيل شوند. شكل اين 
ينكه يك برابر است و يا ا دايره باشد كه با ديگرىمنفذهاى مشرتك بني دو مهره ممكن است در هريك از آهنا يك نيم

را در مست شود، زينيمدايره از ديگرى بزرگرت يا كوچكرت باشد. چنني منافذى در مست جلو و عقب مهره ديده منى
شونده وجود ندارد و مست عقب از برخوردها در امان نيست و عقب حفاظىت براى پى و رگ بريون رونده و يا داخل

يافت و گرفت كه به سنگيىن سرشىت و حركت ارادى بدن گرايش مىلى قرار مىاگر در مست جلو وجود داشت در حم
ثر دادند و آن مخيدن تن بر اها، چنانكه بايسته است، كار خود را اجنام منىافتاد و پى و عقباز آن به سسىت مى

ند در اى حفاظت هستكرد. اين زوائد كه بر ها را سست مىآورد و پىها فشار مىسنگيىن، بر حمل بريون آمدن پى
يابند و گوشت كنند و بر اثر آن مهوارى و نرمش مىاند و منناكى را بوسيله آهنا دريافت مىها جاى گرفتهميانه زردپى

 بيند.ها آسيب منىدر متاس با آن



د كم پيونها بطور حموضع زوائد مفصلى نيز هبمني منوال است. از هر طرف يكى به ديگرى بوسيله عقب و زردپى
ن تر است، زيرا نياز به مخيدن و دوال شدتر و در قسمت عقب نرميافته است و اين پيوند آهنا در قسمت جلو حمكم

نرم هستند، با  هاى مست عقببطرف جلو از نياز به برگشنت و فروهشتگى به سوى عقب بيشرت است و چون زردپى
 كنند.ى اشغال مىاينكه اندكند فضائى را كه در آن قرار دارند با رطوبت لزج

اند كه گوئى يك استخوان است و از نرمشى كه دارند گوئى از هاى پشت چنان حمكم هبم بسته شدهمهره
د و در كنناند. در حالت اول )استحكام در هبم پيوسنت( پايدارى و آرامش اجياد مىهاى بسيار بوجود آمدهاستخوان

 حالت دوم )نرمش( وسيله جنبش هستند.

 تشريح گردن -فصل هشتم

گردن براى قصبه الريه آفريده شده است و ناى را فوائدى است كه در جاى خود ذكر خواهيم كرد. از آجنا كه 
اند بايسته است كه كوچكرت باشند، چه اگر بار شده 266هاى پشىتهاى گردن مهه باالنشني هستند و بر روى مهرهمهره

 مطلوب اين باشد كه حركات بطور طبيعى

 55، ص: 1)ترمجه شرفكندى(، ج قانون

اجنام گريد، وزن بار بايد از حامل آن سبكرت باشد. مهينطور اين حمل كه ابتداى مسري خناع به سوى بدن است بايسىت 
يع و شود به جمراى وساى كه تازه از چشمه جدا مىناپذيرتر داشته باشد، مهچنانكه رودخانهجمراى وسيعرت و خلل
هاى باالئى ختصيص يافته است بيشرت از خبشى است كه بايد به ن آنچه از خناع براى پىحمكم نياز دارد. چو 

و  هاى گردن نيز فراخرت باشد. و چون كوچك بودن مهرهتر برسد، بنابراين الزم است كه سوراخ مهرههاى پائنيقسمت
فوظش بدارد و چنني نيز شده كرد الزم بود چيزى در آن باشد كه از آسيب حمفراخى جمراى آن، جسم را رقيق مى

يده هاى كوچكى نيز براى آهنا آفر ها هستند و چون جرم آهنا نيز رقيق است لبهترين مهرهها سختاست و اين مهره
ى و ديدگها را در معرض آسيبها بزرگ بودند در برخورد با چيزهاى سخت و نريومند مهرهشده است. اگر لبه

گرچه كوچك هستند وىل باهلاى آهنا بزرگ است و هريك داراى دو پره يا دو سر ها  دادند و لبهشكست قرار مى
مرتى هاى ريز كهاى گردن، بيشرت از آرامش به جنبش نيازمندند، داراى استخوانباشد. از آجنا كه مهرهمضاعف مى

ت )مهره هاى مهره پشانهاى گردن از استخو هاى مهرهباشند )تعداد استخوانتر از خود مىهاى پائنينسبت به مهره
پذيرترند. تر نرمشهاى پائنيهاى مهرههاى گردن از مفصلهاى مهرهقفس سينه( كمرت است( و باز از اين روى، مفصل

دهد، اين كمبود استحكام و حىت بيشرت از آن پذيرى مقدارى استحكام را از دست مىو چون بلحاظ مهني نرمش
چه و رگها شود و به آهنا بازميگردد و حبدى پى و ماهياند جربان مىمونشان قرار گرفتهمقدار، بوسيله آهنائى كه در پريا
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ازه كه ها كم شد، هر اندگردند وقىت نياز باستحكام مفصلنياز مىها ىبگذرند كه از استحكام زياد مفصلاز آن مى
هاى  هرهگرا در مباالگرا و پائنيهاى مفصلى آورند. باين جهت زائدهمتناسب وضع آهناست از عمل خود بدست مى

ازتر و هاى گردن در هاى مهرهتر از آهنا بزرگ و بسيار هپن نيستند، بلكه پايههاى پائنيگردن برعكس مهره
 -اى گردنهها مهانطور كه ذكر شد مشرتك است، زيرا مهرهها در مهرهتر است و حمل بريون آمدن پىهايشان نرمزردپى

و فراخى  شانيك مبناسبت نازكى، رقت و كوچكى جسمهيچ -كنيمشان را بيان مىهنا كه وضعباستثناء برخى از آ
 توانستند سوراخ منحصرا خمتص خبودشان داشته باشند.جمراى عبور خناع در آهنا منى

ى گردن اهها از حلاظ درازا و زوائد مهاهنگ هستند. هريك از مهرهگوئيم: گردن هفت مهره دارد و اين مهرهاينك مى
دو زائده گرا ))جبز اولني مهره( داراى يك لبه، دو بال و چهار زائده مفصلى باالگرا و چهار زائده مفصلى پائني
 اىهر مهره 267هگانمفصلى فوقاىن و دو زائده مفصلى حتتاىن( است. هر باىل دو شاخه دارد. عالوه بر اين زوائد يازده
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ها فاقد هائى دارند كه ساير مهرهويژگى 268هاى اول و دومها دارند. مهرها مهره جماور مشرتكا موضعى جهت خروج پىب
 فاقد آن هستند.

سر و مهره  گريد كه در بنيقبل از هر چيز بايد بداىن كه حركت سر به مست راست و چپ بوسيله مفصلى اجنام مى
. 269باشدعقب بستگى با مفصلى دارد كه بني سر و مهره دوم مى خنستني قرار دارد و حركت سر به طرف جلو و

گوئيم: بر دو خبش برآمده راست و چپ مفصل اول، دو  بايسته است كه ابتدا درباره مفصل اول حبث كنيم و مى
 هاىهاى سر كه در گودىروند. هرگاه يكى از اين زائدهها فرومىگودى وجود دارد كه دو زائده استخوان سر در آن

 كند.مذكور قرار دارد باال رود و دومى بيشرت در گودى فرورود سر بطرف دومى ميل پيدا مى

توانست روى مهره اول باشد، باين جهت مهره ديگر يعىن مهره دوم براى آن اختصاص يافته است. در مفصل دوم منى
ن شود. ايسوراخ مهره اول مى طرف جلو و رو بداخل اين مهره، زائده دراز و سخىت هست كه در جلوى خناع داخل

سوراخ در بني هر دو مهره مشرتك است. اين سوراخ در جهت عقب جبلو درازتر از سوراخى است كه در مست راست 
شود كه در بني دو خبش جلو و خبش عقب دو سوراخ هستند كه بيشرت از و چپ وجود دارد. و اين از آجنا ناشى مى

كن مقياس عرض آن، بزرگرتين سوراخ از دو سوراخ جلو و عقب است. اين زائده را اند، لييك سوراخ فضا اشغال كرده
                                                           

 proe .transverse(، دو زائده عرضى) Lamina(، دو تيغه) Pedicleيازده زائده عبارتند از: دو زائده فوقاىن و دو زائده حتتاىن مفصلى، دو پايك) -ب( -51)  267
 (. Proc .spinous(، و يك زائده شوكى)

شود. هاى استخوان كاسه سر مربوط مىشود كه بوسيله دو سطح مفصلى خود به برجستگى( ناميده مى Atlas-س) اتلسمهره اول، يا فقره عنقيه اوىل، امروزه اطل -(51)  268
نامند كه داراى زائده قائمى) زائده دنداىن( است و اين زائده در حفره ناحيه جلو استخوان اطلس داخل شده است و اطلس با مججمه ( مى Axisمهره دوم را آسه يا حمورى)

 چرخد.دور اين زائده آسه كه مانند حمورى است مىب
( صورت  Occipitalسرى)حركت سر به چپ و راست بوسيله مفصل بني مهره اطلس و آسه و حركت جلو به عقب توسط مفصل بني اطلس و استخوان پشت -(51)  269
 گريد.مى



نامند. چون ممكن بود خناع بر اثر حركت و فشار اين زائده )زائده دراز و سخت مهره دوم( دندانه )زائده دنداىن( مى
دا  اند و آهنا را از هم جوئيدههاى قوى ر دنداىن دچار خراشيدگى شود، در بني )زائده دنداىن( مزبور و خناع، زردپى

 رود.آورد و در گودى استخوان سر فرومىاند. اين زائده بعدا از مهره اول سر بريون مىكرده

 گردد.بر اثر چرخش گودى در حول اين زائده، حركت سر از جلو به عقب ممكن مى

ر اينكه شود و ديگبيشرت مهره مىرويش اين زائده در خبش جلوئى مهره دو فائده دارد؛ يكى آنكه موجب حفاظت 
 گريد نه در خارج.خبش نازك مهره در داخل قرار مى

ه گرفتار بال شود و بسبب وجود لبويژگى مهره اول در اين است كه فاقد لبه است و بنابراين از سنگيىن آن كاسته مى
ود. نبودن شتر مىى خبش ضعيفكند، موجب شكست و گزند براتر دفاع مىاى كه از خبش قوىگردد. هر زائدهمنى

 لبه در مهره اول خباطر اين نيز هست كه
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هائى كه در پريامون مهره هستند خراشيده نشوند، بويژه كه در اينجا به خار نگهبان نياز كمى وجود ها و پىماهيچه
در پناهگاه دور از دسرتس گزندها خمفى شده  -است كه مثل اين -نيازى از آن است كه اين مهرهدارد و اين كم

ها در هپلوى اين مهره چنان مرتاكم و انبوه ها و ماهيچههاى آن كنده شده است. بويژه پىاست و به اين جهت بال
هستند كه جا براى هر زائده ديگرى تنگ است. انبوهى و تراكم پى و ماهيچه در جماورت مهره اول از آن است كه 

 ها جا وجود ندارد.ه اول به منشاء آهنا نزديك است و باين جهت براى بالمهر 

از اختصاصات ديگر مهره اول يكى هم اين است كه پى نه از دو سوراخ كنارى و نه از سوراخ مشرتك بني دو مهره 
 اگر حمل خروجشود. چه، آيد، بلكه از دو سوراخى كه در طول آن مهره در مست عقب قرار دارد خارج مىبريون مى

پذير گرفت، بسيار آسيبدر حمل درهم فرورفنت دو زائده سر بود و در معرض حركات نريومند اين دو زائده قرار مى
 گشت.مى

 -ودكه به طرف جلو و عقب متحرك ب  -پذيرىمهچنني اگر در جائى بود كه دو زائده مهره اول بوسيله مفصل نرمش
ديد و مهينطور مناسب نبود كه در عقب يا جلو باشد و علت آن نيز سيب مىرفت، آبه دو سوراخ مهره دوم فرومى

 شود.هاى ديگر بيان مىدر شرح مهره

 ها در دو طرف مبناسبت وجود دندانه، رقيقتوانست در دو طرف مهره اول نيز باشد، زيرا استخواناين حمل خروج منى
ز مفصل سر و از هر دو طرف بسوى عقب باشد؛ منظورم تر اهستند. باين جهت جز اين چاره نبود كه كمى پائني

 اين است كه بني قسمت عقب و يكى از دو طرف باشد و ناگزير هر دو سوراخ بايسىت كوچك و بالتبع باريك باشد.



ه بر اثر داشت كدرباره مهره دوم: چون ممكن نبود كه حمل خروج پى در خبش باالئى آن باشد، زيرا اين خطر وجود مى
مهره اول در هنگام مخيدن سر به طرف جلو و در برگشنت آن به سوى عقب به خراشيدگى و كوفتگى دچار حركت 

و باز چون امكان نداشت كه اين  -مهچنانكه اين خطر از جانب مهره اول هم در چنني وضعى وجود داشت -شود
عصب بريون آمده چنان باريك شد و حمل خروج پى در دو طرف باشد، زيرا در اين صورت با مهره يكم مشرتك مى

ره اول در آمدند و مههاى ناتواىن باهم گرد مىتوانست تالىف كند و در نتيجه جفتشد كه كوتاه آمدن اول را منىمى
كرد و اگر سوراخ عبور پى در دو طرف مهره بود عمل مهره اول در تباهى آشكار اين حمل خروج پى شركت مى

و  شودمرز مىت سوراخ مهره دوم در دو طرف لبه باشد كه با سوراخ مهره اول همبايسروست كه مىشد، ازاينمى
 تواند در هر دو مشاركت كند.جسم مهره اول مى

اى كه از مهره دوم روئيده است بوسيله زردپى حمكمى با مهره اول مربوط شده است. مفصل بني سر و زائده دندانه
صل پذيرترند، زيرا حركاتى كه بوسيله آن دو مفهاى ديگر نرمشوم از مفصلمهره اول و مفصل بني مهره اول با مهره د

پذيرد بسيار مورد نياز و ضمنا بسيار شديد و بارز است. وقىت سر با مفصل يكى از اين دو مهره حركت اجنام مى
 كند، دومى مانندمى
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شود، حىت اگر سر به سوى جلو يا عقب حركت كند با مهره دوم رش جدا منىاى از مفصل ديگخبش تاج بر سر هناده
گردد و اگر سر بدون كجروى به طرف راست و چپ حركت كند مهره اول و دوم مبنزله يك مبنزله يك استخوان مى

 هاى گردن و اختصاصات آهنا دانستيم.. اين بود آنچه درباره مهره270شوداستخوان مى

271قفس سينه هاىمهره -فصل هنم
 

 اند.رفتههاى تنفس را در بر گاند و اندامها به آهنا پيوستههائى هستند كه دندههاى قفس سينه )پشت( مهرهمهره

ى و هاى شوكها )زائدههاى قفس سينه )پشت( دوازده عدد است كه يازده مهره از آهنا واجد لبه و بالتعداد مهره
اى كه هرهها برابر نيستند، هر مهاى شوكى( اين مهرهده عرضى( است. لبه )زائدهعرضى( و مهره دوازدهم فاقد بال )زائ

سينه  هاى قفسهاى مهرهتر است. بالآيد )در جماورت اندامى اصلى است( بزرگرت و قوىتر مىبعد از اندام برآمده
فس سينه هاى قر بني اين مهرهاند. دها پيوستهها به دندههاى ديگر هستند، زيرا اين بالتر از بال)پشت( سخت

                                                           
كنند، بدين معىن كه اگر سر بطرف جلو يا عقب حركت كند مهره اول و دوم مانند مل مىنسخه انگليسى: در حركات سر، مهره اول و دوم در حكم يك مهره ع -(53)  270

 كنند.كنند، و مهينطور اگر سر بدون حركت گردن، بطرف راست يا چپ حركت كند اين دو مهره مانند يك مهره عمل مىسو حركت مىيك مهره به يك
 نسخه عرىب: صارت االوىل و النانيه كعظم واحد.

ا كلمه هاى پشت معروفند. در ترمجه اين مبحث مهه جهاى قفس سينه و در ترمجه كتب فرانسوى به فارسى بنام مهره. بنام مهره P .N .Aها در نامگذارىاين مهره -(50)  271
 آورمي.پشت را در بني اهلاللني مى



ى حفاظت  هاى آهنا قويرت از بقيه است تا بتوانند قلب را بنحو مطلوبرت هاى هفت مهره باالئى بزرگرت و بال)پشت( لبه
 گردد.تر مىرود، زوائد برآمده مفصلى آهنا كوتاهرت و هپنهاى سينه )پشت( از بني مىكنند. هرجا ستربى اين مهره

هست كه در   هاىيگراى آن مخيدگىهائى وجود دارد و در زوائد پائنيفصلى باالگراى مهره هشتم گودىهاى مدر زائده
 هاى مهره هشتم بطرف پائني متايل دارند.اند. لبهاند و جاى گرفتهگوديهاى نامربده فرورفته

و طرف گودى وجود دارد و در ها در هر دها گنبد مانند است و زوائد مفصلى آنهاى مهره دهم برآمده و راس آنلبه
شوند. در مهره هنم برجستگى در طرف ها چيزى جايگري نيست، ليكن آن زوائد از باال و پائني درهم داخل مىآن

ا بعدا بيان شوند. فوائد مهه آهنا ر هاى اين مهره به سوى باال كشيده مىباال و فرورفتگى در طرف پائني است و لبه
 كنيم.مى

 01، ص: 1رفكندى(، جقانون )ترمجه ش

ها نياز كمرتى به بال دارد و حفاظت آن از راه ديگرى تامني مهره دوازدهم فاقد بال است، چه به سبب دنده
اى  هاى دارد و آن چنني است كه: مهرهكند و هم هبرهشود، يعىن چيز ديگرى هست كه هم از آن حفاظت مىمى

هاى باالتر خود نياز زيادى به استحكام مفاصل و ( براى حتمل مهرهشود: قطىنها وصل منىها به آنكمر )كه دنده
اشند و هاى آهنا در مفاصل مضاعف بها و برجستگىتراكم ماده استخواىن دارند و احتياج باين دارند كه فرورفتگى

است.  دهنياز بدان دارند كه سطح روبروى مهره دوازدهم شبيه آن باشد. زوائد مفصلى آن از اين جهت مضاعف ش
وائد بيشرت شد از بني رفته است و بعد از آن، اين ز از اين روى خبشى از اين زوائد كه بنا بر اقتضا بايد ببال تبديل مى

 اند.اند، در حدى كه ببال شباهت يافتههپن شده

 جاببنابراين در اين سرشت دو فائده منظور شده است. مهره دوازدهم مهان مهره است كه با كناره حجاب )ح
از است و مهره نيهاى مفصلى ىبحاجز( پيوستگى دارد، ليكن مهره باالتر به سبب هپنائى كه دارد از كثرت زائده

پشت( از هاى سينه )رويند و مبناسبت بزرگرت بودن مهرهها از آن مىها و بالباالتر از آن، استخواىن است كه لبه
آن  ها يك اندازه نيست، بلكه ابعادك بني دو مهره در اين مهرههاى گردن، جسم آهنا خاىل نيست. سوراخ مشرت مهره

ا اينكه در انتهاى مهره گردد تآيد كوچكرت مىشود؛ بعبارت ديگر بتدريج كه پائني مىبتدريج از پائني بباال بيشرت مى
ه ندارند كه ب هاى قطىن )كمر( حتمل آن راهاى ديگر پشت و مهرهدهم منفذ مزبور در يك مهره است. ليكن مهره

هاى قطىن )كمر( منفذى در شان داشته باشند. در مهرهتنهائى و بدون شركت مهره ديگر سوراخ كاملى در جسم
 باشند.مست راست و منفذ ديگرى در مست چپ وجود دارد كه حمل عبور پى مى

 هاى كمر )قطىن(تشريح مهره -فصل دهم



يز هپن هاى مفصلى پائيىن آهنا نباشند. زائدههاى هپن مىها و بالهتا هستند و داراى لبهاى قطىن )كمر( پنجمهره
اى براى هاى خاجى مبنزله شالودههاى قطىن )كمر( مهراه مهرهكننده شباهت دارند. مهرههاى حفاظتبوده، به بال

 هاى پاست.نگهدارنده استخوان زهار )عانه( و رستنگاه پى 272متام پشت هستند. استخوان خاجى

 01، ص: 1ون )ترمجه شرفكندى(، جقان

 تشريح استخوان خاجى -فصل يازدهم

تر است و مفصل آن نيز تر و صافتراشهاى ديگر خوشاز سه استخوان تشكيل شده است و از مهره 273خاجى
تر است. اين استخوان داراى سوراخى است كه كامال در دو جانب قرار نگرفته است تا هايش هپنتر و بالحمكم

گردند. ها بفاصله زيادى از اين سوراخ خارج و به جلو و عقب داخل مىستخوان لگن مزاحم آن نشود. پىا
 باشند.هاى كمر مىهاى خاجى نيز شبيه مهرهمهره

 تشريح دنبالچه -فصل دوازدهم

هاى گردن  هاى آن مانند مهرهكه زوائدى ندارند و مهره  274استخوان دنبالچه از سه مهره غضروىف تشكيل شده است
تنها يك پى از كناره آن خارج  275هاست و در مهره سومكوچك هستند. رستنگاه پى سوراخ مشرتك دوتا از اين مهره

 شود.مى

 گفتار هنائى درباره فائده ستون پشت بطور كلى  -فصل سيزدهم

نشده است، بگذار اين باريك نظر كلى و عمومى درباره ستون پشت ابراز  هاى پشت متام گفتار ما درباره استخوان
را  276كنيم. گوئيم: ستون پشت در شكل كلى خود واحدى از بدن است كه هبرتين شكل خود يعىن شكل مستدير

ها از هر شكل ديگرى بيشرت در امان است و بر اثر مهني ها و آسيبيافته است، چه شكل مستدير در برابر ضربه
هاى  -ر مهرهاند و دهاى پائني بطرف باال مخيدههاى باالئى بطرف پائني و سر مهرهشكل مستدير است كه سر مهره

 اند. مهره دهم هبيچ يك ازمياىن كه مهان مهره دهم است بطرف مهديگر متوجه شده
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 آورند.شوند و لكن خاصره را بوجود مىورك و عانه است مفصل مىاستخوان خاجى با دو استخوان خاصره كه هريك شامل سه استخوان: حرقفى،  -(55)  272
 استخوان خاجى در كتب تشريح امروزى بصورت استخوان يكپارچه متشكل از پنج مهره هبم چسبيده معرىف شده است. -(55)  273
 استخوان دنبالچه از چهار مهره غضروف مانند تشكيل شده است. -(50)  274
 شود.اى وجود دارد كه از جماورت اولني مهره استخوان دنبالچه خارج مىلچهفقط يك عصب دنبا -(55)  275
ها بكار رفته است كه بشكل خط مستقيم نيست بلكه در ناحيه گردن داراى تقعر و در ناحيه پشت داراى حتدب اصطالح مستدير براى بيان شكل كلى ستون مهره -(55)  276

 واجد حتدب است. و در قسمت كمر واجد تقعر و در ناحيه خاجى



 ن قرار دارد )از باال و پائني( متعادل گردد و شكل گريد.دو جانب خم نشده است تا هر دو مخيدگى كه بطرف آ

ها قرار گرفته است وىل از حلاظ تعداد آهنا مهره وسطى نيست. از آجنا كه مهره دهم در وسط يعىن در ميانه طول مهره
)مهره  هها به حركت به هر دو طرف نيازمند است، در اين حركت مهره ميانبراى مخيدن و دوال شدن بدن، ستون مهره

جنا كه يابند و از آتر آن در جهت موافق حركت گرايش مىهاى باالتر و پائني -دهم( به مست خمالف حركت و مهره
ها ميل بطرف مهديگر دارند، مهره دهم داراى برآمدگى فرورونده نيست، بلكه گوديهائى دارد كه هر دو ستون مهره

 گوديها هستند.  هاى پائني و باالئى آن بطرف مهانبرآمدگى مهره

سطح فوقاىن مهره دهم بطرف پائني و سطح حتتاىن آن رو به باالست تا به آساىن در جهت خمالف گرايش بروند و 
 سطح باالئى بطرف پائني و سطح پائيىن بطرف باال متمايل گردد.

 هاتشريح دنده -فصل چهاردهم

 كنند.ند و از آهنا حفاظت مىااى را در بر گرفتههاى تغذيهها دستگاه تنفس و اندامدنده

ها براى اينكه سنگني نباشند و اگر آسيىب رسيد مهه آهنا را در بر نگريد، استخوان يكپارچه نيستند. و براى اينكه دنده
تر از وضع طبيعى خود باشند، مثال در مواردى كه احشاء بوسيله خوراك و باد پر اگر نيازى پيش آمد كه گشاده

كات هاى سينه كه در عمل تنفس و حر آيد كه حجم تنه فراخرت گردد و مهچنني براى اينكه ماهيچهشود و الزم مىمى
 كنند به آساىن انبساط يابند، استخوان مزبور يكپارچه آفريده نشد و بصورت استخوان چند قطعه درآمد.آن كمك مى

  در نگهدارى آهنا احتياط شديدى رعايت هاى مهراه آهناست الزم بود كهها و قلب و اندامچون سينه فراگرينده شش
ها شده هاى مزبور زيادتر است. چنني احتياطى كه در حفظ اين اندامهاى عارض بر اندامگردد، زيرا تاثري آسيب

ها شده است و نه زياىن به آهنا جانبه آن، نه موجب ضيق حميط براى آنكارى و استوارى مههاست و اين حمكم
 رساند.مى

رسند و م مىاند، در استخوان سينه )جناغ سينه( هبتيب هفت دنده فوقاىن كه اعضاء داخلى تنه را در بر گرفتهبا اين تر 
هاى تغذيه قرار دارند در قسمت هاى ديگر كه بعد از دستگاهاند. دندهاز متام جوانب اندام اصلى را احاطه كرده

ه توان آن را ديد و در قسمت جلو بد و با چشم منىانهائى هستند كه كشيدگى پيدا كردهعقب تنه شبيه مهره
 هاى برآمده. فاصله بني خبش277گرينداستخوان سينه )جناغ سينه( متصل نيستند، بلكه بتدريج از آن فاصله مى
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ن روى در خبش گردند و از ايشوند وىل به جناغ سينه متصل منىها شروع مىگريند از استخوان مهرههائى كه دستگاه گوارش را در بر مىنسخه انگليسى: دنده -(111)  277

 شوند.جلو ديده منى



بر كار  حتتاىن بيشرت است تا عالوه هاىهاى فوقاىن كمرت و در دندهمانند كنارى آهنا( در دندهها )خبش قوساين دنده
هاى تغذيه مانند جگر و طحال و ... جائى براى معده باز كنند و وقىت معده بوسيله غذا و هوا پر حفاظت اندام

 شود دچار فشار نگردد.مى

 ها هفت زوج هستند.خوانند و اين دندهاى مىهاى سينههفت دنده باالئى را دنده

ت دنده، بزرگرت و درازتر و داراى كناره كوتاهرت از بقيه هستند و چنني شكلى براى حمافظت  دو دنده وسطى از اين هف
عد به سوى ها ابتدا به طرف پائني است و بكامل اعضاى دربرگرفته شده بوسيله آهنا متناسب است. مخيدگى اين دنده

ترى را دهيم، چنني حالىت فضاى فراخمىپيوندد و مهانطور كه بعدا شرح شود و به استخوان سينه مىباال متوجه مى
دو فرورفتگى وجود دارد كه دو  278هاهاى مهرهآورد. بر روى هريك از اين بالبراى اعضاء دربرگرفته بوجود مى

آورند. چنني وضعى در روند و با اين عمل مفصل مضاعفى بوجود مىها در آن فرومىهريك از اين دنده 279ىزائده
 گردند نيز وجود دارد.ا كه با استخوان سينه وصل مىهانتهاى ديگر دنده

)يا دروغني( ناميده  280هاى آزادهاى عقب و دندهپنج دنده پائني از هفت دنده مذكور كوتاه هستند و بنام استخوان
كند و شود كه از شكسته شدن آهنا بر اثر ضربه جلوگريى مىهائى منتهى مىها به غضروفشوند. راس اين دندهمى
هاى نرم و حجاب نه بوسيله رابط سخت بلكه بوسيله جسمى كه از حلاظ نرمى و شود كه اندامچنني موجب مىمه

 سخىت حد واسط است متاس داشته باشد.

 تشريح استخوان سينه )جناغ سينه( -فصل پانزدهم

ال فوائد مذكور ه او استخوان سينه از هفت استخوان تركيب يافته است. استخوان سينه از آن روى يك قطعه نيست ك
سط هاى تنفس كه در برابر آن قرار دارند، بسهولت منبهاى پيش بر آن مرتتب باشد، ثانيا براى اينكه اندامدر حبث

هائى پيوسته است كه حركت ناحمسوس آن را يارى شوند. و از اين سبب نامرتاكم آفريده شده است و با غضروف
 دهند.

ه به آهنا هائى كتاست، يعىن برابر تعداد دندهها هفتند. تعداد اين استخوانهاى آن حمكم هستو مهچنني مفصل
نتهاى آن مستدير پيوندد كه ااند. خبش پائني استخوان سينه به يك استخوان غضروىف هپن مىمتصل است آفريده شده

وى ديگر بني سينه نامند. زائده خنجرى از سوئى حمافظ فم املعده است و از ساست و آن را زائده خنجرى مى
 هاىاستخواىن و اندام

                                                           
 است. هر زائده عرضى داراى يك سطح مفصلى براى مفصل شدن با دنده -الف( -111)  278
 شود.فقط يك سطح مفصلى برآمدگى دنده با سطح مفصلى زائده عرضى مفصل مى -ب( -111)  279
هاى مواج هاى كاذب و دو زوج آخر) يازدهم و دوازدهم( را دندههاى حقيقى و سه زوج دنده) هشتم، هنم و دهم( را دندههفت زوج دنده اول را دنده -ج( -111)  280
 نامند.مى



 00، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 هبم رسيدن جسم سخت و جسم نرم را از دشوارى برهاند. -اميمهانطور كه بارها گفته -نرم قرار گرفته است. تا

 تشريح ترقوه )چنرب( -فصل شانزدهم

ه سينه قرار گرفته است و بسبب احننائى كه دارد در ناحيترقوه استخواىن است كه در دو طرف بدن باالى استخوان 
پائني،  هاى سرازير شده از مغز بطرفهاى باال رو به سوى مغز و پىآورد كه رگبني سينه و گردن فضائى بوجود مى
 كنند.به اين فضا نفوذ و از آن عبور مى

تخوان ترقوه پيوندد. استخوان بازو به استف مىاستخوان ترقوه در انتهاى ديگرش بطرف دو شانه، به زائده استخوان ك
 و كتف پيوسته است.

 تشريح كتف -فصل هفدهم

 استخوان كتف براى دو عمل آفريده شده است:

گردند، چه اگر بازو به سينه چسبيده بود، حركت يك دست به سوى يكى اينكه بازو و دست از آن آويزان مى
 د.ها فاصله دارد تا ميدان حركاتش وسيع باششد. كتف با دندهآهنا دشوار مىدست ديگر به آساىن ممكن نبود و كار 

ها هاى مهرهها و بالهائى كه در سينه حمصور هستند حمافظى قوى و آگاه باشد و جانشني لبهدوم آنكه براى اندام
ز سى كه آن را درك كند نيها مقاومت كند و حاى وجود ندارد كه در برابر ضربهباشد، زيرا در استخوان سينه مهره

عمقى شود. در انتهاى آزاد آن حفره كموجود ندارد. انتهاى خارجى )فوقاىن( كتف باريك است و بتدريج ستربتر مى
شود. در اطراف اين حفره دو زائده وجود دارد كه يكى از آهنا در وجود دارد كه سر مدور بازو در آن مفصل مى

 كند در ايننامند. زردپئى كه كتف و ترقوه را هبم مربوط مىمى 281ا زائده غراىبسطح خلفى و بطرف باالست و آن ر 
گذارد بازو بسوى باال كنده شود. زائده ديگر از داخل و به سوى پائني است و زائده است و آن زردپئى است كه منى

 دارد.آن نيز سر بازو را از دررفنت بازمى

 شود تا بتواند عمل حفاظىت بيشرت اجنام دهد. درتر مىرود و هپنتن مىها به سوى داخلى كتف بعد از اين زائده
اى است كه قاعده آن مثلثى و بطرف خارج قرار گرفته است و راس آن بطرف داخل است تا مهوارى پشت كتف زائده

ه وظيفه زائد آمد. اينشد و در برخوردها بدرد مىپشت هبم خنورد، چه اگر قاعده در طرف داخل بود پوست كنده مى
 تهاىنامند. انها را بعهده دارد و كارش حمافظت است. اين زائده را عري الكتف )ميزانيه، عيارشانه( مىلبه مهره

                                                           
 ( است. Coracoidاند، زائده غراىب)( و زائده ديگر كه نامى بر آن ننهاده Acromionاين زائده، زائده اخرومى) -د( -111)  281
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گر ذكر شده هاى ديپيوندد. فائده اين غضروف مهان است كه در حبثشود با غضروىف مىهپناى شانه كه مستدير مى
 ت.اس

 تشريح بازو -فصل هيجدهم

ست پذير باشد. راس فوقاىن بازو احننا دارد و بوسيله مفصل ساستخوان بازو مستدير آفريده شده است تا كمرت آسيب
چندان حمكمى، در حفره استخوان كتف جاى گرفته است. بعلت مهني سسىت مفصل است كه بازو بسيار از جا و نه

لى دو فائده هنفته است كه يكى نياز و ديگرى اميىن است. براى حركت بازو به رود. ليكن در اين سست مفصدرمى
اطراف باين سسىت نياز است و فائده آن در اميىن اين است كه بازو با اينكه به حركات زياد در جهات خمتلف نيازمند 

 د.ا كندن آن برو هاى رابط و يدرپى و دائمى نيست كه بيم گسسنت زردپىقدر پىاست، ليكن اين حركات آن

هاى دست از باشند. هبمني جهت مفصلهاى دست در حركت مىبازو در اكثر حاالت آرام است و ساير خبش
و  اند كه يكى از آهنا هپن و غشاء مانند استتر هستند. مفصل بازو را چهار زردپى در ميان گرفتهمفصل بازو حمكم

گريد و آيند كه يكى كناره هپن دارد و دور بازو را مىاىب پائني مىمفصل را دربرگرفته است، و دو ديگر از زائده غر 
دومى كه سخت و بزرگرت است مهراه چهارمني زردپى كه آن نيز از زائده نزديك خودش پائني آمده است در بريدگى كه 

گردند ىرت بازو مشوند و آسشوند و وقىت اين دو به بازو رسيدند هپن مىبراى هر دوى آهنا آماده شده است نازل مى
 اند.پيوندند كه در داخل بازو هپلوى هم قرار گرفتههائى مىو به ماهيچه

گريند تا انسان ها در آن قرار مىسطح داخلى بازو گود و سطح خارجى آن كوژ است و ماهيچه و عصب و رگ
اراى دو زائده هبم چسبيده بازو د خبوىب بتواند چيزى را به بغل گريد و دست خبوىب به دست ديگر برسد. انتهاى حتتاىن

 اى داخلى( از ديگرى درازتر و باريكرت استتر است )زائده فوق لقمهاست. يكى از اين دو زائده كه به درون نزديك
اى كه به بريون نزديك است هاست. زائدهشود و عمل آن حفاظت عصب و رگهاى ديگر مفصل منىو با خبش

يله آن مفصلى را در آرنج پديد آورده است، مهچنانكه آن را ذكر خواهيم كرد. بني داراى يك برآمدگى است كه بوس
دو زائده ذكر شده، شيارى وجود دارد. در هر دو لبه اين شيار دو گودى است كه يكى در باال به سوى جلو و 

ع مانعى نو باشد: گودى باالئى كه بطرف داخل است مهوار و صاف است و هيچ ديگرى در پائني بطرف عقب مى
در راه آن نيست؛ گودى ديگر كه بزرگرت و رو خبارج است و بعد از گودى اوىل است، نه صاف است و نه داراى  

رسد كند و به آن مىگودى مستدير، ليكن مانند ديواره قائمى است كه وقىت زائده ساعد بطرف خارج حركت مى



 282«شمدو چ»بيان خواهيم كرد. بقراط اين دو گودى را گردد. بزودى نيازمندى به اين زائده خارجى را متوقف مى
 نام هناده است.
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 تشريح ساعد -فصل نوزدهم

هاى زند تركيب شده است. استخوان باالئى كه در چسبيده بنام استخوانساعد در طول خود از دو استخوان هبم
 شود. استخوان پائني ستربتر از زند زبرين است وند زبرين ناميده مىآيد باريكرت است و ز ادامه انگشت شست مى

نامند. عمل زند زبرين آن است كه ساعد را ستربى آن از اين است كه بتواند چيزى را محل كند و آن را زند زيرين مى
ياىن اى خبش مكند. هر دو استخوان زند دار پيچش و گسرتش دهد و زند زيرين بازو بسته شدن ساعد را تامني مى

. ليكن مرتاكم بودن اندنياز گردانيدههاى مرتاكم و سترب اين خبش را از گرانبارى ستربى ىبباريك هستند، زيرا ماهيچه
 سائيدگى وها كه بدون گوشت و ماهيچه هستند در هنگام حركت از هبمدو راس آهنا براى آن است كه مفصل

هاى زيادى بر آنان جاى گريد. زند زبرين احننا دارد و مثل اين ايد زردپىاصطكاك در امان باشند. براى اين حفاظت ب
است كه از طرف داخل بسمت خارج پيچيدگى پيدا كرده است و اين بدان منظور است كه پيچيدن ساعد را تسهيل  

 كند. زند زيرين مستقيم و بدون احنناست و اين حالت براى باز و بسته شدن مساعدتر است.

 تشريح مفصل آرنج -فصل بيستم

از جمموعه مفصل زند زبرين و زند زيرين با بازو، مفصل آرنج بوجود آمده است. در انتهاى زند زبرين يك فرورفتگى 
 شود. با چرخش برآمدگىگريد و با آن مفصل مىوجود دارد كه خبش برجسته انتهاى خارجى بازو در آن جاى مى

رى( گريد. ليكن زند زيرين داراى دو زائده )آرجنى و منقان و پيچش اجنام مىبازو در فرورفتگى زند زبرين عمل باز شد
وجود دارد. اين بريدگى سطح حمدىب بوجود آورده  Cو در بني اين دو زائده يك بريدگى به شكل حرف 283است

 اى )قرقره استخوان بازو( است جاى گريد. با قرار گرفنتاست تا در بريدگى واقع در طرف بازو كه داراى گودى دايره
ا خبش بريده گريد. هرگاه خبش بريده ببريدگى بني دو زائده زند زبرين در بريدگى طرف بازو، مفصل آرنج شكل مى

ر شود و هرگاه بريدگى ديواره از آن گودى كه برآمدگى را در بطرف عقب و پائني حركت كند دست گسرتده مىديگ
در اين  كند وشود و از گسرتده شدن بيشرت دست جلوگريى مىخود جاى داده است جلوگريى كند مانع حركت مى

 ديگرىها نسبت به ايستند. هرگاه يكى از بريدگىحالت بازو و ساعد راست مى
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آيد و ساعد از طرف داخل بدن و از طرف جلو بطرف جلو و باال حركت كند، حالت تا شدن براى ساعد پيش مى
ى فراخى شوند و گودرسند و يكى مىيابد. دو سر دو استخوان زند زبرين و زيرين در پائني هبم مىبا بازو متاس مى

شود. بقيه اين سطح مشرتك كوژ و صاف است تا از اجياد مى 284ه قسمت بيشرت آن در زند زبريندهند كتشكيل مى
 اى( وجود دارد كه درباره آن حبثاى طوىل )زائده نيزهدسرتس آسيب در امان باشد در عقب گودى زند زبرين زائده

 خواهيم كرد.

 تشريح مچ -فصل بيست و يكم

ده است تا اگر آسيىب به آن وارد آيد مهه آن را در بر نگريد. مچ دارى هفت مچ از جمموع چند استخوان تشكيل ش
شود. هفت استخوان مچ در دو رديف قرار دارند. رديفى كه استخوان است و استخوان ديگرى نيز به آن افزود مهى

ن رديف داراى سه ايگريد بايسته بود كه باريكرت از رديف ديگر باشد، به اين جهت بالفاصله بعد از ساعد قرار مى
هاى كف دست و هاى رديف دوم با استخواناستخوان و رديف دوم متشكل از چهار استخوان است، چه استخوان

انگشتان جماورت دارد و بايسىت هپناى بيشرت داشته باشد. راس سه استخوان رديف اول كه بطرف ساعد است باريكرت 
ام خبشيدن به دو باشد. استخوان هشتم براى قو تر مىپيوستهتر و كما هپنتر است و رئوس ديگر آهنتر و پيوستهو جمتمع

آيند. اين سه رديف يعىن رديف سه هائى است كه از كف دست مىرديف مچ نيست، بلكه براى حفاظت پى
 تگىشوند و در فرورفاستخواىن و رديف چهار استخواىن و استخوان هشتم )استخوان خنودى( مهه به هم نزديك مى

و بسته آئى، مفصل باز گريند و بر اثر اين گردهمقرار مى -مهانطور كه ذكر كردمي -هاى زندمربوط به سر استخوان
رود رومىهاى مچ فاى( در گودى حمل هبم رسيدن استخوانآيد. زائده نامربده در زند زيرين )زائده نيزهشدن بوجود مى

 آورد.مىپيچ خوردن و گسرتده شدن را به وجود  285و مفصل

 هاى كف دست(تشريح شانه كف )استخوان -فصل بيست و دوم

كف دست نيز داراى چند استخوان است كه هرگاه به يكى آسيىب رسيد، بقيه در امان باشند و دست بتواند احننائى 
 داشته باشد كه اجسام مستدير را در بر گريد و مواد مايع را در خود
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  اند تا از هم فاصله نگريند وهاى حمكم هستند و هبم مرتبط شدههاى كف دست داراى مفصلنگهدارد. استخوان
 كف دست توان نگهداشنت جسم را داشته باشد و آن را رها نسازد.
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وسيله حس توان باند كه فواصل آهنا را منىها چنان هبم پيوستهبيىن كه اين استخواناگر پوست كف دست را بكىن، مى
  ها هست كه اگر كمى مجع شوند در كف دستپيوستگى و نزديكى باز چنان نرمشى در آندريافت و با اين مهه هبم

هستند و با چهار انگشت پيوستگى دارند. اين  286هاى كف دست چهارتاآورند. استخوانگودى بوجود مى
هاى پيوسته، مهانند استخوانهاى هبمستخوانشوند تا پيوند آهنا با اها در حمل مچ هبم نزديكرت مىاستخوان

د از هم فاصله شونتر مىچسبيده، خبوىب صورت گريد و بعد از دور شدن از مچ بتدريج كه به انگشتان نزديكهبم
وسط   ها از انگشتان كه باهم فاصله دارند خبوىب اجنام پذيرد. گودىاى بني آهنا بوجود آيد تا پيوند آنبگريند و زاويه

دست را دانسىت از چيست. مفصل مشرتك بني مچ و كف دست باين ترتيب بوجود آمده است كه در انتهاى  كف
هاى كف دست كه بوسيله غضروف پوشيده هائى از استخواناستخواهناى مچ يك گودى وجود دارد و برآمدگى

 اند.شوند در آن جاى گرفتهمى

 تشريح انگشتان -فصل بيست و سوم

 ها عارى از استخوان آفريده نشدند.كنند. اين اندامگرفنت اشياء كمك مىانگشتان به  

دادند، ليكن تنان آبزى حركات خمتلف ضعيفى اجنام مىها و نرمچه اگر عارى از استخوان بودند مانند بسيارى از كرم
مهچنني  اند.لق شدهتر از حركات ارتعاشى نباشد استخواىن خها نريومندتر باشد و ضعيفبراى اينكه حركات آن

هم  هاى اجسام خشك و در هاى آهنا مهانند كنشاند تا كنشانگشتان باين جهت از استخوان يكپارچه تشكيل نشده
كشيده دچار اشكال نگردد. مهچنني هر انگشىت از سه استخوان )بند( تشكيل شده است نه بيشرت، و اين نيز از آن 

اجسام  شد و در گرفنتتان از سه زيادتر بود، حركات آهنا بيشرت مىهاى انگشجهت است كه اگر تعداد استخوان
بايست استحكام بيشرتى داشته باشد و چون چنني استحكامى در كار نبود مسلما به سسىت و ناتواىن دچار مى
شد، تندى هاى هر انگشت از سه كمرت بود و مثال از دو استخوان تشكيل مىشدند و اگر تعداد استخوانمى

از تا شد نه دوتا، چه نييافت. از اين روى تعداد آهنا سهشد و جنبش از حد الزم كاهش مىىت حركت( زياد مى)سخ
ا باريك هاى انگشت هپن و راس آهنبه حركات متنوع بيشرت از نياز به استحكام و تندى بوده است. قاعده استخوان

 است شود. راس انگشت از متام جسم آن باريكرتمى است. سطح زيرين هر انگشىت بتدريج از سطح زبرين آن بزرگرت
 و اين بدين منظور است كه تناسب كامل بني جسم حممول و حامل
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جتويف و  ها بدونهاى انگشتان مستديرند تا از پذيرش آسيب بدور باشند. اين استخوانآن برقرار باشد. استخوان
 هستند تا در حركت و گرفنت و كشيدن جسم پابرجاتر و استوارتر باشند. بدون مغز استخواىن
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انگشتان در سطح داخل فرورفته و در سطح خارج حمدب هستند تا عمل گرفنت، مالش دادن و ملس كردن را بطور 
دى حهبرتى اجنام دهند. كوژى يك انگشت در كنار كوژى انگشت ديگر نيست تا اگر نياز باشد مهانند استخوان وا

پيوندند كه مانند يك استخوان باشند. ليكن در دو كناره انگشتاىن مانند شست و انگشت  عمل كنند و چنان هبم به
شوند، مخيدگى وجود دارد تا هنگام گره كردن مشت سطح اى كه با انگشت ديگر مماس منىكوچك يعىن در كناره

تا به  287لى انگشتان )كف دست( گوشت وجود داردحمدىب بوجود آورند كه از آسيب در امان باشد. در سطح داخ
آهنا استوارى خبشد و مانع لغزش جسم گرفته شده گردد. ليكن در سطح خارجى انگشتان گوشت وجود ندارد تا 

 افزار موثرى باشند. گوشت سرانگشتان از بقيه جسم آهنا بيشرتسنگيىن اجياد نشود و آهنا بتوانند در جمموع جنگ
چسبيده عمل كنند. طول بندهاى انگشت مياىن از م رسيدن چنان مهوار شوند كه مانند اجزاء هبماست تا در موقع هب

مهه بيشرت است و بعد از آن بندهاى انگشت بنصر و سپس بندهاى انگشت شهادت و آخر االمر بندهاى انگشت  
مهچنني اين  اىف اجياد نشود وشوند تا در موقع بسته شدن مهه برابر باشند و شككوچك برتتيب ذكر شده كوچكرت مى

چهار انگشت با وسط كف دست بتوانند در موقع گرفنت اشياء مستدير، گودى بوجود آورند. عمل انگشت شست 
رض  اى نداشت. فبا هريك از چهار انگشت ديگر مهانند است و اگر در جاى ديگرى غري از حمل كنوىن بود فائده

م از دهي، در اين صورت امكان كارهائى را كه بوسيله كف اجنام مىكنيم كه اين انگشت در وسط كف قرار داشت
يك از دو دست در هنگام بسته شدن و گره شدن برهم گرد دادمي و اگر در هپلوى انگشت كوچك بود هيچدست مى

 آيند.كه با گرفنت شست گرد هم مىآمدند، درحاىلمنى

انگشت شست با استخوان كف دست پيوستگى  -د؟شگذشته از آن اگر شست در عقب بود چه وضعى پيدا مى
ندارد تا فاصله بني شست و انگشتان ديگر تنگ نشود. اگر چهار انگشت از سوئى و انگشت شست از سوى 

تواند جسم بزرگى را در بر گريد. از طرف ديگر براى جسمى كه در كف ديگر بر شيئى گرد آيند، كف دست مى
هاى كوچك و بنصر براى آن جسم مانند ن دريچه اطميناىن است و انگشتگريد، انگشت شست بسادست قرار مى

 سازند.شوند و آن را از جانب زيرينش پنهان مىپوششى مى

 اند،هائى درهم فرورفتهها و گودىهاى ريز و جموف انگشتان مهگى بوسيله لبهاستخوان
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مفصل  ها داراىاند و در بني آهنا ماده لزج و مرطوىب )مايع زالىل( وجود دارد. مهه اين استخوانبا مهديگر پيوسته
يات اين ها بوسيله غشاءها باهم در متاس هستند. حمتو اند. مفصلها هبم بسته شده، حمكم گرديدههستند كه با زردپى
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ها بوسيله مهني حمتواى نامند و مفصلمى 288دهد كه آهنا را مسسمانيههاى بسيار ريزى تشكيل مىها را استخوانمفصل
 اند.تر و استوارتر شدهخود حمكم

 هافائده ناخن -فصل بيست و چهارم

 ها مبتىن بر چهار فائده است:آفرينش ناخن

 گاهى براى رئوس انگشتان هستند تا در موقع گرفنت اشياء به سسىت نگرايند.ها تكيهناخن -1

 توانند اشياء كوچك و ريز را برچينند.ها مىانگشتان بوسيله ناخن -1

 دهند.ها اجنام مىانگشتان عمل زدودن و سرتدن و خاراندن را بوسيله ناخن -3

 افزارى باشند.توانند جنگدر هنگام لزوم مى -0

 باشد.سه فائده اول راجع است به انسان و فائده چهارم مربوط به جانوران مى

نرم آفريده شده است تا خبش زير آنكه با  289هاى منحىن است تا كمرت آسيب بيند. ناخن از استخواناراى لبهناخن د
ناخن در متاس است از گزند دور باشد و خراش و ترك در آن روى ندهد و چون ناخن مهواره در معرض سائيدگى و 

 كند.پوسيدگى است، براى ترميم خود مهيشه منو مى

 هاى زهار )لگن(تشريح استخوان -مفصل بيست و پنج

در دو طرف راست و چپ استخوان خاجى دو استخوان وجود دارد كه بوسيله مفصل حمكمى )ارتفاق عانه( هبم 
تر از خود هاى پائنياى هستند و براى استخوانهاى باالتر مانند شالودهاند. اين دو استخوان براى استخوانپيوسته

دارد. خبش خارجى آن بنام استخوان  290. هريك از دو استخوان نامربده چهار خبشاندجاكنندهحامل و جابه
 هتيگاهى،
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خبش جلوئى بنام استخوان زهار، استخوان عقىب بنام استخوان سرين )ورك( و خبشى كه در طرف زيرين و رو بداخل 
اى است كه انتهاى برجسته و حمدب استخوان ران ن اخري داراى حفرهشود. استخواتن است بنام حقه ران ناميده مى
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ها( و نشيمنگاه و مقعد بر اين هاى منوى )در نرينههائى مانند مثانه و زهدان و كيسهگريد. اندامدر آن جاى مى
 استخوان حقه ران قرار دارند.

 گفتار خمتصرى درباره فوائد پاها  -فصل بيست و ششم

اره پا اين است كه اين عضو دو فايده دارد: خنست استوارى و راست ماندن بدن كه مربوط به خالصه گفتار درب
يب شود. اگر قدم )پا( آسپاهاست. دوم جاجبا شدن و حركت در جهت افقى، باال و پائني كه بوسيله ران ميسر مى

ايد تا د و ديگرى سامل مباند، ششود. اگر يكى از پاها آسيب بينببيند پايدارى و راست رفنت با اشكال روبرو مى
نند پايدارى هاى ران و ساق آسيب ببياى بتوان بوسيله پاى سامل از جائى جباى ديگر انتقال يافت. اگر ماهيچهاندازه

 اجنامد.آسان است و ليكن انتقال به دشوارى مى

 تشريح استخوان ران -فصل بيست و هفتم

ر و هاى باالتاستخوان بدن است، زيرا كه اين استخوان حامل استخوانران خنستني استخوان پا و بزرگرتين 
ه باشد. انتهاى فوقاىن استخوان ران گرد است و در حفر تر از خود مىهاى پائنيدهنده استخوانجاكننده و انتقالجابه

ه كوژى و ب  اى استخوان خاصره( جاى گرفته است. استخوان ران در طرف خارج داراىاستخوان لگن )حفره حقه
ايستاد و در برابر حفره استخوان لگن قرار اى است. اگر استخوان ران راست مىطرف داخل و عقب گود و كاسه

 -شودمهچنانكه در كساىن كه بر اين سرشت هستند مشاهده مى -آمدداشت نوعى كجى در آن بوجود مى
متاميت ران، درسىت و راست ايستادن حاصل  كرد و ازها را خبوىب نگهدارى منىهاى بزرگ و عصب و رگماهيچه

داد و گرفت. و اگر به سوى داخل برگشتگى نداشت، كجى بصورت ديگرى رخ مىشد و نشسنت خبوىب اجنام منىمنى
 شد و اعتدال قامت از بنيدر اين حالت قوام و بسط آن به سوى داخل ممكن نبود و از داخل به سوى ديگر خم منى

 د.كننپائني استخوان ران دو برجستگى وجود دارد كه در تشكيل مفصل زانو شركت مىرفت. در انتهاى مى

 گردمي.دهيم و بعد به حبث مفصل برمىدر اينجا ابتدا ساق پا را شرح مى

 تشريح استخوان ساق -فصل بيست و هشتم

تر و بنام تن است بزرگرت و دراز  ساق پا نيز مهانند ساعد از دو استخوان تركيب يافته است. يكى از آهنا كه در امتداد
ني به مهان رسد وىل در طرف پائتر و كوچكرت از اوىل است و كامال به ران منىىن )قصبه بزرگ( و ديگرى كوتاهدرشت

 شودجا كه اوىل رسيده است وصل مى
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داراى يك مخيدگى بطرف خارج و مخيدگى ديگرى به سوى شود ساق نيز و بنام نازك ىن )قصبه كوچك( خوانده مى
 داخل است تا بتواند اعتدال و استوارى قامت را نگهدارد.

ىن كه در واقع ساق پاست از استخوان ران كوچكرت است، زيرا دو موجب در اينجا وجود دارد كه استخوان درشت
ت بطرف باال حركت كند و ديگر موجب  يكى موجب بزرگ شدن است براى اينكه هم استوارتر باشد و بسهول

كوچك بودن است كه براحىت حركت كند. و چون موجب دوم براى حصول غرض در اينجا اولويت داشت بنابراين  
كوچكرت آفريده شد. ليكن چون در ران موجب اول اولويت داشت بزرگرت خلق شد و به ساق سهم متناسىب خبشيده 

و  291شد، مهچنانكه در بيماران داء الفيلاشت در حركت با دشوارى مواجه مىشد. زيرا اگر ساق استخوان بيشرتى د
كه   جنبيد و از زير بارىشد و بزمحت مىشود. اگر ساق استخوان كمرتى داشت ناتوان مىاين وضع ديده مى 292دواىل

ريكان صادق كرد و ياراى برداشنت )بار را( نداشت، مهچنانكه اين حالت در ساق باكه بر اوست شانه خاىل مى
ىن فوائد ديگرى نيز در بر . استخوان نازك293ىن تقويت شده استاست و روى مهني انگيزه است كه بوسيله نازك

ىن در هائى كه بني دو استخوان ساق قرار دارند، مهچنني مشاركت با درشتدارد، مانند پوشاندن عصب و رگ
  شدن و ...تشكيل مفصل قدم )مچ پا( و تقويت مفصل، باز شدن و دوال

 تشريح مفصل زانو -فصل بيست و هنم

اند و در  دو برجستگى انتهاى حتتاىن ران بوسيله دو زردپى كه يكى پيچنده و ديگرى بندآورنده است حمكم شده
اند. در دو طرف اين دو برجستگى دو زردپى نريومند وجود دارد. دو اند و مفصل زانو را بوجود آوردهگودى فرورفته

گردد. كشگك مهان خود زانوست و آن استخواىن است مستدير و  و برجستگى بوسيله كشگك مهوار مىسر اين د
كارش اين است كه هنگام به زانو نشسنت و مچبامته زدن از گسسته شدن و بركنده شدن )مفصل( جلوگريى كند و 

به  ر طرف جلو قرار دارد، زيراآورد تقويت كند. استخوان زانو دمفصلى را كه با جنبش خود بدن را به حركت درمى
پذيرى آن براى حركت به دو جانب، سوى جلو در جوالن است و به مست عقب چندان حركت تندى ندارد. نرمش

 بسيار كم مورد نياز است. ليكن اين
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و، در موقع برخاسنت و زانو زدن و پذيرى و حركت آسان در مست جلو حائز امهيت زياد است و زانو در جلنرمش
 نظري آن با دشواريهاى زياد روبروست.
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 تشريح قدم )مچ پا تا انگشتان( -امفصل سى

قدم ابزارى است براى پايدارى و استوارى. رخيت و شكل قدم به سوى جلو كشيدگى دارد تا در برخاسنت بر آن تكيه 
ايل دارد تا در برخاسنت و بويژه در راه رفنت قدم را يارى شود. قدم داراى خبشى بنام كف پاست كه بطرف داخل مت

دهد شود كف پاى قدم ديگر به رونده پايدارى و استوارى مىدهد، چنانكه در هنگام راه رفنت وقىت پائى برداشته مى
 ستد.ايتا وقىت يك پا برداشته شد، بدن بر كف پاى برجاى مانده تكيه كند و در اين حالت قامت راست مى

اشيائى  شود آزارى بوجود نيايد و پا هنادن برخاصيت ديگر كف پا آن است كه وقىت پاى بر اشياى برجسته هناده مى
 هاى نردبان خبوىب صورت گريد.ها و پلهچون پلكان

 ها زياد است مانند:هاى زياد تركيب يافته است. فوائد اين استخوانقدم از استخوان

ود. كف قدم ش( و قرار گرفنت مطلوب در مواقع لزوم بر روى جسمى كه پاميال مىاستمساك خوب )مهديگر را گرفنت
اده باشد اى براى اينكه اجزايش در هبرت گرفنت چيزى آمنيز مانند كف دست براى گرفنت اشياء آمادگى دارد. هر گرينده

فائده را دارد   آيد. قدم نيز مهانىپارچه حباالت گوناگون درمنهبرت است چندپارچه باشد نه يكپارچه، زيرا كه جسم يك
 تواند داشته باشد.هاى بسيار مىكه هر عضو متشكل از استخوان

هاى قدم شامل استخواهناى پاشنه پا، كف پا و بندهاى انگشتان بيست و شش قطعه است. اين استخواهنا استخوان
مبنزله ستوىن جهت استوارى است و اى دارد كه گردد؛ پاشنهشامل قوزكى است كه مفصل ساق با آن تكميل مى

 آورد.داراى خبش زورقى است كه كف پا را بوجود مى

مچ داراى چهار استخوان است كه با كف پا پيوستگى دارند و يكى از آن چهار استخوان شبيه نرد شش سطحى 
. كف مكعىب است )مكعىب( است و در طرف خارجى جاى دارد. هبنگام پا هنادن بر زمني، پايدارى بعهده اين مهره

تر پا در قدم داراى پنج استخوان است. شكل قوزك پا در انسان بيشرت از قوزك ساير جانداران به مكعب نزديك
تر موثرتر از هاى قدم است و مهينطور در استقامت، پاشنه برآمدهتر از ساير استخواناست. در جنبش پا قوزك برآمده

اين دو  ىن قرار دارد وىن و نازكهاى درشتر بني دو انتهاى برجسته استخوانباشد. قوزك دهاى قد مىساير استخوان
اند، منظورم اين است كه اين دو از باال و عقب و هر دو طرف داخلى و خارجى آن را آن را از هر طرف در بر گرفته

خبش  294اند. قوزكر شدهاند و مستقكنند. دو نوك قوزك در دو حفره كه در پاشنه وجود دارد جاى گرفتهاحاطه مى
 واسطى است بني
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ساق و پاشنه و آن دو را هبم خبوىب پيوند داده، مفصل بني آهنا را نريومند ساخته است و بلحاظ قرار گرفنت در اين 
 رچند به سبب شكلموضع واسط از لرزش و لغزش مصون است. قوزك در واقع متاما در بني ساق و پاشنه است، ه

 پندارند كه به طرف خارج گرايش دارد.خاص كف پا چنني مى

هاى هاى مچ )استخواندر عقب بوسيله مفصلى با قوزك و در جلو با سه استخوان از استخوان 295استخوان زورقى
 ميخى( و در مست خارج با استخوان مكعىب پيوسته است.

 .تواىن چهارمني استخوان مچ حمسوبش دارىبشمارى و اگر خبواهى مى تواىن استخوان جمزائىاستخوان مكعىب را مى

ها پاشنه در طرف عقب در زير قوزك قرار گرفته است و استخوان سخت و مدور است تا در برابر سائيدگى و آسيب
ر قرارگاه بايستادگى كند. سطح زيرين پاشنه صاف است تا پا هنادن آسان باشد و قدم در موقع برخاسنت بتواند خبوىب 

خود بچسبد. اندازه استخوان پاشنه در حدى است كه سنگيىن بدن را بتواند خبوىب حتمل كند. شكل آن مثلث  
ت شود و انتهاى آن در كف پا بطرف خارج اساى )تقريبا بشكل مكعب مستطيل( است كه بتدريج باريك مىكشيده

 تا گودى كف پا بتدريج از عقب بطرف وسط حركت كند.

در پا مهانند مچ دست نيست؛ مچ دست از دو رديف و مچ پا از يك رديف استخوان تشكيل يافته است  عمل مچ
هاى مچ دست بسيار كمرت است، زيرا نياز كف دست به حركت و در بر گرفنت، هاى مچ پا از استخوانو استخوان

شد كه مفاصل و قطعات موجب مىبيشرت از نياز قدم است. فائده قدم بيشرت در پايدارى دادن است. زياد بودن 
استمساك و مهچنني استوارى بر روى چيزى كه قرار گرفته است دچار اشكال شود، زيرا زياد بودن استخوان سسىت و 

ني شد، زيرا در چنآورد. و اگر اصال ختلخلى وجود نداشت باز با زيان روبرو مىشكاف برداشنت زياد را ببار مى
بود. دانسته شده است كه استمساك با افزايش تعداد و كاهش ابعاد هبرت ر كار منىوضعى گسرتش و نرمش مناسب د

 گريد.تر صورت مىكه برداشنت و بلند كردن با كاهش تعداد و افزايش ابعاد خوبپذيرد، درحاىلاجنام مى

 پيوندد.كف پا از پنج استخوان تركيب شده است و هريك از آهنا با يكى از انگشتان مى

ت و در شان اساستخوان در يك رديف و هپلوى هم قرار دارند، زيرا نياز به آهنا در درجه اول به حمكم بودن هر پنج
 درجه دوم فائده آهنا برداشنت و در بر گرفنت است، چنانكه انگشتان دست به برداشنت و در بر گرفنت بيشرت نيازمندند.

ان كوچك )سالميه: استخوان ريز يابند( و انگشت هريك از انگشتان پا باستثناى انگشت شست از سه استخو 
 شست از دو استخوان كوچك تشكيل شده است.
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رفنت بدون در نظر گ -هاها را بشمارمي، تعداد آنها باندازه كاىف سخن گفتيم. اگر مهه استخواندرباره استخوان
 رسد.استخوان مى 105296به  -يه حرف )ل( يوناىن استهاى مسسماىن و استخواىن كه شباستخوان

 ها و آن مشتمل بر سى فصل است.ماهيچه -مجله دوم

 ها، عصب، وتر و زردپىگفتارى درباره ماهيچه  -فصل اول

رسد، گريد كه از طرف مغز بوسيله اعصاب به آهنا مىها از نريوئى سرچشمه مىگوئيم: از آجنا كه حركت ارادى اندام
هاى يه اندامهاى اولها در واقع شالودهپيوندند و استخوانها خبوىب بهتوانستند با استخوانآجنا كه اعصاب منىو از 

اوند ، خد-ها سخت و اعصاب نرمندو اين بيگانگى عصب و استخوان از آن است كه استخوان -جنبنده هستند
را با  نامند. عقبت و آن را عقب و زردپى مىتعاىل عنايت فرمود، چيزى از استخوان رويانيد كه شبيه عصب اس

هرحال عصب درهم تنيد و مانند يك جسمش گردانيد. و چون جسمى كه از عصب و زردپى فراهم آمده بود به
اجنامد  و چنان به باريكى مى -رسد حجم و غلظت آن به اندازه الزم نيستها مىزيرا پى وقىت به اندام -باريك است

تماد كرد، زيرا پى در نزديكى رستنگاهش داراى حجمى بود كه با گوهر مغز و خناع و حجم سر و كه نتوان بر آن اع
د و هبمان شها نيز به تنهائى به عصب واگذار مىها سازگار و مناسب بود. اگر جنباندن اندامحمل بريون آمدن پى
ار بايسىت گرفت، براى اين كها بعهده مىندامماند، بويژه پس از آنكه ماموريت توزيع خناع را در احجم اوليه باقى مى

م تر از حجرسانيد بسيار باريكآمد و آنچه سهم استخواىن را مىهائى پديد مىشد و از آن رشتهشاخه مىشاخه
پس  -دادافتاد و در اين صورت تباهى رخ مىشد و در چنني حالت باريكى از رستنگاه خويش دور مىاصلى مى

ها پراكند و ميان اى كه از هبم بافنت عصب و زردپى پديد آورده بود، رشتهه حكمت خويش از تابيدهخداوند بزرگوار ب
آهنا را با گوشت آكند، آن را با غشائى پوشاند و ستون حمور مانندى از گوهر عصىب در ميانه آن جاى داد و از مجله 

ده، اندامى را آفريد كه آن را ماهيچه ها و از گوشت و غشاء پوشناين مهه عصب و عقب و رشته تارهاى آن
شود، وترى را كه از عصب و زردپى فراهم آمده است و از ماهيچه سر بريون آورده ناميم. وقىت ماهيچه منقبض مىمى

يابد وتر شود. وقىت ماهيچه انبساط مىيابد و بر اثر فشار كشيده مىكشد و اندام انقباض مىاست به سوى خود مى
 شود.و اندام دور مىگردد سست مى
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 هاى صورتتشريح ماهيچه -فصل دوم

 هاى متحرك صورتهاى متحرك صورت است و اندامهاى صورت باندازه اندامآنچه آشكار است اينكه تعداد ماهيچه
 ين.هاى بيىن و آرواره زير پره ها، كنارهعبارتند از: پيشاىن، دو كره چشم، دو پلك زبرين، گونه باشرتاك لب
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 تشريح ماهيچه پيشاىن -فصل سوم

در زير پوست  گريد كهحركت پيشاىن بوسيله ماهيچه باريك و متمايل به هپن و غشائى )غالف عضالىن( صورت مى
 زچنان درهم آميخته است كه گوئى جزئى از آن است و ممكن نيست اين دو را اپيشاىن گسرتش يافته است و با آن

هم جدا كرد. در اين درآميختگى نزديك نيازى به وتر نيست و پيشاىن بطور مستقيم ماده حركت را از ماهيچه 
 دارد.دريافت مى

عامل حركت، پوسىت چنان هپن و سبك است كه بوسيله وتر نشايد آن را جنبش داد. با جنبش اين ماهيچه، ابروها 
 منايد.دهد چشم را در برهم هنادن پلك يارى مىمى آيند و وقىت اين ماهيچه به خود سسىتباال مى

 هاى كره چشمتشريح ماهيچه -فصل چهارم

چهار ماهيچه از آهنا در چهار مست باال و پائني دو گوشه چشم  297حركت كره چشم بر عهده شش ماهيچه است
ورب هستند و كره چشم گردانند و دو ماهيچه ديگر ماى، چشم را به سوى خود مىهاى گوشهاست و اين ماهيچه

كه بعدا به آن اشاره   -وجود دارد كه عصب توخاىل را 298اىچرخانند. در عقب كره چشم ماهيچهاى مىرا بطور دايره
زند و آن را در خود جاى داده است و آن عصب در كره چشم و آنچه با كره چشم است چنگ مى -خواهيم كرد
ت شود كه از حدقه بريون جهد و در موقع خريه شدن آن را گذارد كه چشم چنان سسكند و منىسنگني مى

هاى رباطى اين ماهيچه آن را از انشعاب بازداشته است پژوهشگران را دچار ترديد ساخته نگهميدارد. چون پوشش
 كنند، وىل اين ماهيچه )ماهيچهاى دو ماهيچه و گروهى سه ماهيچه تصور مىاست: برخى آن را يك ماهيچه و عده

 ( هبر صورتى كه باشد داراى يك سر است.مولر
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 هاى پلكماهيچه -فصل پنجم

از آجنا كه نيازى به حركت پلك حتتاىن وجود ندارد، زيرا كه كارهاى مورد نياز مانند چشم برهم هنادن و خريه  -
 پذيرد.نگريسنت تنها بوسيله پلك فوقاىن صورت مى

ا كه اراده خداوند تعاىل بر آن است كه براى اجنام هر كارى تا سرحد امكان از كمرتين ابزار و آالت و از آجن -
 اند: هركه بامش بيش برفش بيشرت( در تكثري آفاتى است غري قابل انكار. گرچهاستفاده شود، چه )مهچنانكه گفته

 و بسته شدن چشم پلك باالئى ساكن و پائيىن ها و بازممكن بود اين امر بصورت معكوس اجنام گريد )در حركت پلك
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ها به منشاء روش ترينها را بر طبق هبرتين شيوه و صحيحمتحرك باشد(، ليكن حكمت آفريدگار بر اين است كه كنش
 ها را به سوى مقصد گسيل دارد.نزديك دارد و مطابق برنامه درست و صحيح سبب

آيد تا آن را از پلك حتتاىن است و وقىت عصب به سوى پلك مى چون پلك فوقاىن به رستنگاه اعصاب نزديكرت -
 كرد و نيازى به تغيري مسري و دور زدن وآمد، راه مستقيمى سري مىحبركت وادارد، اگر به طرف پلك فوقاىن مى

 و از آجنا كه در حالت چشم گشودن بايد پلك بطرف باال باز شود و در هنگام ديده برهم هنادن -برگشنت نداشت
ه سوى اى داشت كه آن را ببه سوى پائني سرازير گردد و در آن وضع هنگام چشم برهم هنادن، پلك نياز به كشنده

299اى نيست كه عصب آن را هم بطرف پائني و هم بطرف باال جبنبش درآورد.پائني بكشد، بنابراين چاره
 

راف بايست راه خود را به سوى پائني احنىآمد حتما ماگر اين كار بعهده پلك حتتاىن بود، عصىب كه بطرف او مى
دد، اى نبود كه يا بكناره پلك بچسبد و يا به وسط آن بپيوندهد. بعد به سوى باال رود و اگر آن پى يكى بود، چاره

لك پوشاند و اگر به كناره پشد حدقه چشم را مىپيوست موقعى كه به سوى باال روانه مىو اگر بوسط پلك مى
اچار  شد و نچسبيد و در چنني حالىت چشم برهم هنادن اجنام منىاما به تنها يكى از دو كناره مىچسبيد، الز مى

ر آن پيوست و دداد، و در جائى كه وتر با پلك در متاس بود، برهم آمدن پلك به تندى بوقوع مىكجروى رخ مى
ين شد و ادو طرف يكنواخت منى داد و در نتيجه فرود آمدن پلك درسوى كه از متاس پى دور بود سسىت رخ مى

براى راست آمدن اين عمل نه تنها يك ماهيچه بلكه دو  -مانست.كجان مىچشم برهم هنادن به مهان حالت دهن
 براى پلك 300ماهيچه
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حالت پلك برهم هنادن اند و در فوقاىن آفريده شده است و اين دو ماهيچه در جانب دو ريزشگاه اشك روئيده
كشد و از آجنا كه گشودن پلك، تنها به يك ماهيچه بصورت يكنواخت، هريك از طرىف پلك را به سوى پائني مى

)باالبرنده پلك فوقاىن( نياز داشت كه از وسط پلك بگذرد و انتهاى وتر را بر كناره پلك بگسرتد كه وقىت زه كشيده 
يچه براى گشودن پلك آفريده شده است كه يكراست به ميانه دو غشاء فرود رو يك ماهشد پلك گشاده شود، ازاين

پليت( برميخورد كه در زير رستنگاه مژه گسرتده شده است و به او مانند )تار سالآيد و به جسمى غضروفمى
 پيوندد.مى

 هاى گونهتشريح ماهيچه -فصل ششم
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ع حركت آرواره زيرين است و حركت ديگر با حركت لب گونه داراى دو نوع حركت است، يكى از دو حركت آن تاب
دهنده، ماهيچه آن اندام است و در حركىت كه بطور مشرتك است. در حركىت كه تابع اندام ديگر است، حركت

 هائى است كه گونه و لب در آهنا مشرتكند. ماهيچه جنباننده گونهگريد، حركت دهنده ماهيچهمشرتك با لب اجنام مى
ه گونه از شود. هريك از دو ماهيچيك ماهيچه هپن است كه بنام ماهيچه گونه )ماهيچه شيپورى( ناميده مى در هرگونه

. يكى از اين اجزاء چهارگانه از ترقوه 301اندچهار جزء تركيب يافته است، زيرا تارها از چهار موضع به ماهيچه آمده
يوسته است )عضله خندان( و با حالت مورب دهان را آمده است و انتهاى آن در قسمت پائني به كناره هر دو لب پ

كشاند. منشاء جزء دوم )عضله نازك گردن( از دو سوى جناغ سينه و ترقوه است و تار اين جزء به سوى پائني مى
مت يابد و آنگاه به قسآيد با خبش مست چپ تقاطع مىپيمايد. خبشى كه از مست راست مىبطور مورب راه مى

ار )عضله حلقوى پيوندد. وقىت اين تچسبد و خبش مست چپى به خبش پائيىن كناره راست مىپ لب مىپائيىن كناره چ
كند و در واقع كار آن براى دهان مشابه كار بند كيسه براى كيسه است. شود، دهان را تنگ مىدهان( منقبض مى

باالى خبش ديگرى كه به آن مربوط  و به 302منشاء جزء سوم )عضله نازك گردن( از كتف و نزديك زائده غراىب است
 است،

 55، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 پذيرد.پيوندد، و بوسيله آن گرايش يكنواخت لب به هر دو طرف اجنام مىرسد، مىها مىو آن به ماهيچه

و با  كندمىهاى گردن است و از نزديك هر دو گوش عبور اى بزرگ و كوچك( كنارهمنشاء جزء چهارم )عضله گونه
 دهد.پيوندد و حركت مناياىن به گونه مىاجزاى گونه مى

كند. در برخى اشخاص اين جزء چهارم به بيخ گوش بسيار نزديك در اين حالت لب به پريوى از گونه حركت مى
 آورد )عضالت گوش(.است و به گوش چسبيده است و آن را حبركت درمى

 هاى لبماهيچه -فصل هفتم

ت. هاى ويژه خود لب چهارتاسها با گونه اشرتاك دارد. ليكن ماهيچهكر كردمي، لب در برخى از ماهيچهمهچنانكه ذ 
سبند چرسند و به نزديكى كنار لب مىهاى ويژه لب از باال و از طرف هر دو گونه به لب مىدوتا از اين ماهيچه

ه لب حتتاىن و  برندئني قرار دارند )عضله پائني)باالبرنده لب باال و عضله انياىب( و دو ماهيچه ديگر در قسمت پا
اى لب(. وجود اين چهار ماهيچه براى حركات لب كاىف است. اگر فقط يكى از آهنا به تنهائى حركت كند، گوشه
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كشد و هرگاه دو ماهيچه در دو طرف با هم به حركت درآيند لب به هر دو جانب كشيده لب را به سوى خود مى
تواند به هر چهار طرف خود حركت كند. بديهى است كه لب جبز اين چهار سوى يب لب مىشود و باين ترتمى

ونه در آهنا هائى كه لب و گنيازى حبركت ندارد و بنابراين چهار ماهيچه مذكور براى لب كاىف هستند. انتهاى ماهيچه
، زيرا هاى جدا از هم دانستماهيچه توان آهنا رااند كه بوسيله حس منىچنان با جسم لب درآميختهمشرتك هستند آن

 لب اندامى است نرم و كامال گوشىت و فاقد هرگونه استخوان.

 هاى بيىنماهيچه -فصل هشتم

روى  اند و ازاينكننده بيىن( به هر دو طرف پره بيىن چسبيدهدو ماهيچه كوچك و قوى )عضله گشادكننده و تنگ
هائى ها بيشرت مورد نيازند جاى تنگ نباشد، زيرا اندامكت اندامهاى ديگر كه جهت حر كوچكند تا براى ماهيچه

ناره پره بيىن به درپى، كهاى پىمانند گونه و لب بيشرت از پره بيىن به جنبش نيازمندند و در حركات دائمى و جنبش
ى خود، اند تا با نريو ها از اين روى حمكم آفرينش يافتهرسد و نشايد آهنا را در تنگنا گذارد. اين ماهيچهآهنا منى

اند. و نداشنت استخوان را تالىف كنند. موضع اين دو ماهيچه از سوى گونه است و از مهان ابتدا با تار گونه درآميخته
 اند كه حركت هر دو به سوى گونه است.بدانكه از اين روى از دو طرف گونه آمده
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 ى زيرينآرواره هاىماهيچه -فصل هنم

 علت اينكه حركت بعهده آرواره زيرين است و آرواره باالئى در حركت سهمى ندارد بچند وجه است:

 باشد )آرواره زيرين از آرواره زبرين سبكرت است(.تر مىهرآنچه سبكرت است، براى جنبش شايسته -1

اد از گزند مصون نيستند، حركت دادنش كه در حركت زي  303هاى شريف استهرآنچه در داخل، عارى از اندام -1
 تر است.هبرت و مناسب

بفرض آنكه آرواره فوقاىن در حالىت بود كه بتوان به آساىن آن را حبركت درآورد، در اين صورت مفصل آنكه با سر  -3
 باشد. 304مشرتك است تا اين حد حمكم و نريومند نبود كه مورد اعتماد

شرت از سه نوع حركت نيست و آن سه حركت عبارتند از: حركت گشودن دهان و و اما بعد، حركات آرواره زيرين بي
كند و آن را دره، حركت برهم هنادن، و حركت جويدن و خرد كردن. حركت گشودن عمل آرواره را تسهيل مىدهن
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حركت  گرداند و در دو طرفكند و حركت خردكننده آن را مىآورد. حركت برهم هنادن آن را بلند مىپائني مى
 دهد.مى

 اى صورت پذيرد كه از باال بپائني آمده باشد و بطرف باال انقباضاز آجنا كه حركت برهم هنادن بايد بوسيله ماهيچه
از  اى باشد كه از پائني بطرف باال مجع شود ودره بايسىت با ماهيچهپيدا كند و از آجنا كه حركت دهن گشادن و دهن

( بايد بوسيله ماهيچه مورب صورت گريد، براى حركت اول )برهم هنادن( دو ماهيچه آجنا كه حركت خردكننده )جويدن
نامند؛ اين دو ماهيچه در انسان كوچك هستند زيرا اندامى وجود دارد كه آهنا را ماهيچه گيجگاهى و رو به عقب مى

وسيله هستند، زيرا حركاتى كه بوزن هائى سبكباشد و عالوه بر آن ماهيچهآورند كه داراى حجم كم مىرا حبركت درمى
ان است، هاى انسآيد سبك است. ليكن در تن ساير حيوانات، اين دو ماهيچه بزرگرت از ماهيچهآهنا بر اندام وارد مى

زيرا كه آرواره زيرين جانوران ديگر بزرگرت از آرواره زيرين انسان است و حركت دادن بوسيله اين دو ماهيچه در اعماىل 
 تر است.فنت، دريدن، بريدن و خرد كردن از انسان تندتر و سختنظري گاز گر 

باشد نزديكند و مغز جسمى است در هنايت نرمى. دو ماهيچه گيجگاه نرم هستند، زيرا به منشاشان كه مهانا مغز مى
 بني اين دو ماهيچه و مغز جبز يك استخوان، ماده واسط ديگرى وجود ندارد.
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هائى وارد شود و درد و آزارى روى دهد، مغز نيز با دو ماهيچه مذكور در اين رفت كه اگر آسيبچون بيم آن مى
ها را در آسيب سهيم گردد و در نتيجه صاحب مغز به بيمارى سرسام و مشابه آن مبتال گردد، آفريدگار توانا ماهيچه

جفت پوشاند و آهنا را در حمل امىن مسترت كرد، هبمان شكل كه  نزديكى منشاء كه مهانا مغز است در دو استخوان
 راس نيزه در پوشش آهنني خود قرار گرفته است. اين كمينگاه از دو استخوان زوج بوجود آمده است.

پيمايند تا ها از شكافهاى معرب كه ماده پوششى نيز با آهناست مسافت مناسىب را به طرف زوج مهسايه مىاين ماهيچه
از اين  كم فاصله بگريند. هريكاندك گوهر خود را سخت سازند و از رستنگاه اول خودشان كمانند بتدريج و اندكبتو 

شود و دو ند مىشود آرواره بلدو ماهيچه وتر بزرگى دارد كه لبه آرواره زيرين را در بر گرفته است. وقىت وتر مجع مى
رواره شود در بلند كردن آگذرد و به سوى آرواره زيرين سرازير مىماهيچه ديگر كه از داخل دهان هريك از معربى مى

كند، چه اين بار گران را پشتيبان و نريوى تقويىت الزم است. وترى كه از اين دو به دو ماهيچه گيجگاهى كمك مى
باز كردن  عمل هائى كههاى آهناست تا بيشرت حمكم باشند. ماهيچهآيد از وسط آهنا و نه از كنارهماهيچه بوجود مى

شان زوائدى سوزىن )زائده پستاىن( است كه در عقب گوش دهند منشاء تارهاىدهان و پائني آوردن آرواره را اجنام مى
د و سپس گردد تا بيشرت استحكام يابآيد كه بعدا به وترى تبديل مىاى بوجود مىها ماهيچهقرار دارند. از اين رشته



. و اين ماهيچه را 305شود )ماهيچه دو بطىن(گردد و باز ماهيچه مىه گوشت مىشود و آگنشاخه مىجمددا شاخه
ها دور باشد، و نامند. اين اعمال مكرر بدين منظور است كه در ضمن گسرتش از دسرتس آسيبماهيچه مكرر مى

پ صورت را ل شودپيوندد و وقىت منقبض مىسراجنام در حملى كه جاى پيچش آرواره به سوى زنخ است به آرواره مى
شود. از آجنا كه سنگيىن طبيعى در پائني آمدن كشاند و بديهى است كه از اين كشيدن بلند مىبه سوى عقب مى

كات هائى كه حر موثر است، براى پائني آوردن، دو ماهيچه كاىف بود و نياز به كمك وجود نداشته است. ماهيچه
ها وند كه در هر طرف آرواره، يكى از آهنا قرار دارد. اين ماهيچهشدهند از دو ماهيچه تشكيل مىجويدن را اجنام مى

اى كه راس اين مثلث است در گونه جا دارد و از دو ساق آن يكى به طرف آرواره زيرين بشكل مثلث هستند. زاويه
از زواياى  آيد. هريكرود. بني اين دو ساق قاعده مستقيم مثلث بوجود مىسرازير است و ديگرى بطرف زوج باال مى

مثلث به جوانب خود نفوذ كرده است تا در حالت انقباض، جهات خمتلف را در اختيار داشته باشد و حركاتش 
ام هاى الزم بپردازد و عمل خرد كردن و جويدن را خبوىب اجنيكنواخت نباشد و بتواند بطور منظم و متناسب به گرايش

 دهد.
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 هاى سرماهيچه -مفصل ده

اى گردن هدهنده سر، برخى ويژه خود سر هستند و برخى ديگر بني سر و پنج مهره از مهرههاى حركتاز ماهيچه
 گريد.هاى مشرتك بصورت منظم اجنام مىمشرتكند. حركت مهزمان سروگردن بوسيله اين ماهيچه

شود و يا هاى مشرتك به جلو خم مىسيله ماهيچههاى ويژه خود و چه بو سر بر اثر جنبش خود، چه بوسيله ماهيچه
كند و يا در موقع بازپس نگريسنت چرخش مشرتكى مهراه  گرايد و يا به طرف راست و چپ حركت مىبه عقب مى

گريد كه در دو طرف راست و چپ سر قرار دارند دهد. فرود آمدن سر بوسيله دو ماهيچه صورت مىگردن اجنام مى
رار  هاى جناغ سينه قسيله تارهاى خود پشت گوش را در بر دارند و در پائني در زير استخوانو در باال هر دو بو 

كن بايد رسند. ليروند كه مانند يك ماهيچه بنظر مىها با چنان پيوستگى باال مىاند. هر دو اين ماهيچهگرفته
شود. يكى از آن دو ماهيچه دوشاخه مىتوان آهنا را سه ماهيچه انگاشت، زيرا سر اند و منىپنداشت كه دو ماهيچه

  آورد و هرگاه هر دو باهم حركتكند سر را با گرايش به سوى خود به جلو فرود مىوقىت يكى از آن دو حركت مى
 منايند.كنند سر را درست و بدون كج گرائى خم مى

اند و اهيچه كه در مرى هناده شدهكنند، عبارتند از دو مهائى كه سر و گردن را باهم به سوى جلو خم مىاما ماهيچه
اند. هرگاه راس ديگر اين جفت اند و با اين دو مهره جوش خوردههاى اول و دوم گردن رسيدههر دو باهم به مهره

                                                           
گردد و به دنيال ىم بيشرت، به وتر تبديل مشود و دنباله آن بتدريج جهت استحكااى گوشىت) بطن خلفى( شروع مىنسخه انگليسى: هر عضله خنست از عضله -(115)  305

 شود.آيد و عضله گوشىت كوتاهى) بطن قدامى( تشكيل مىوتر جمددا اتساعى بوجود مى



ش آيد و هرگاه سر ديگر آنكه با مهره اول و دوم جو ماهيچه كه به مرى پيوسته است منقبض شود فقط سر فرود مى
 شود.گردن خم مى  خورده است به كار افتد

هاى يابد، عبارتند از چهار جفت ماهيچه كه در زير ماهيچهها به عقب گرايش مىهائى كه سر بوسيله آنماهيچه
است. يك جفت از  306مذكور در باال قرار دارند. رستنگاه اين چهار جفت ماهيچه عقب گردان بر باالى مفصل

رسد و رستنگاه آن از حد وسط عقىب دورتر است. جفت ديگر به هاى مفصل مىآهنا در قسمت باالئى به لبه
رسد و رستنگاهش در وسط قرار دارد و از مهني جفت، جفىت در باال به هر دو بال مهره اول هاى مفصل مىبال
رسد. جفت سوم تارهاى خود را از بال مهره اول به لبه دوم مى هاى مهرهآيد و نيز جفىت از آن چهار جفت به لبهمى

باشد، سر را از حال واژگوىن حبال طبيعى فرستد. ويژگى اين جفت در اين است كه چون مورب مىمهره دوم مى
 و به بال كندشود و بطور مورب از زير جفت سوم به طرف خارج نفوذ مىبرميگرداند. جفت چهارم از باال شروع مى

 چسبد. دو جفت اول و دوم از چهارمهره يكم مى
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گردانند، كار جفت سوم برطرف كردن كجى است و گرائى برمىها سر را به طرف عقب بدون كججفت ماهيچه
ائى به سوئى نهگرداند. اگر يكى از جفت سوم و جفت چهارم به تجفت چهارم سر را با كجى مناياىن به عقب برمى

گرايد و اگر هر دو جفت باهم منقبض شوند سر بدون كج شدن به سوى عقب حركت كند سر به مهان سوى مى
 برميگردد.

كنند، عبارتند از دو ماهيچه پوشيده و يك زوج پوشنده هائى كه سر و گردن را باهم به سوى جلو خم مىاما ماهيچه
ف گردن هاى آن بطر اش استخوان انتهاى مغز است و بقيه قسمتقاعده هر فردى از اين زوج پوشنده بشكل مثلث و

ج ها سرازير است و زو پائني آمده است. از سه زوج كه زير پوشش زوج پوشنده قرار دارند يك زوج از دو طرف مهره
 ها جاى گرفته است.ها و اطراف بالرود و زوج سوم در وسط هر دو طرف مهرهها مىديگر بطرف بال

آن در خبش  اند. يك زوجهائى كه سر را به راست و چپ برميگردانند دو زوج هستند كه با مفصل سر پيوستهيچهماه
 گريد. زوججلوى سر قرار دارد كه يكى از طرف راست و ديگرى از طرف چپ در حد بني سر و مهره دوم قرار مى

 سازد. وقىت يكى از اينل را با سر مربوط مىدوم در پشت سر قرار دارد كه يكى از راست و ديگرى از چپ مهره او 
گرايد و اگر دوتا از آهنا در يك طرف منقبض شوند سر شود سر بطور مورب بطرف آن مىچهار ماهيچه منقبض مى

دو  آيد و چنانچهآورد. اگر دو ماهيچه جلو سر حركت كنند سر جبلو فرود مىبدون كج شدن به سوى آهنا روى مى
كنند سر به عقب برميگردد. در صورتى كه هر چهار عضله باهم بكار افتند سر راست   ماهيچه عقىب حركت

ها كوچكرتند، ليكن بلحاظ اينكه در جاى بسيار مناسب قرار دارند و در ايستد. اين چهار ماهيچه از متام ماهيچهمى
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كنند. مفصل اى بزرگ دارند تالىف مىهاند، كمبودشان را از حلاظ امتيازى كه ماهيچههاى ديگر پناه گرفتهزير ماهيچه
سر براى از كار مناندن و پايدارى به دو چيز متضاد نيازمند است. براى پايدارى، به استوارى و پابرجائى نياز دارد كه 

بايست حركت كمرتى داشته باشد. به حركت زياد نيازمند است و در چنني وضعى بايد داراى در اين حالت مى
ان بر ها هستند چنهاى فراواىن كه گرداگرد مفصلباشد. براى وصول به اين هدف، ماهيچهنرمش و سست عناىن 

ب دو ضد كنند. باين ترتيپذيرى را جربان مىاند كه سسىت حاصل از نرمشها پيچيده و آهنا را استوارى خبشيدهآن
 ه اوست.اند. بزرگى مر ايزد را كه هبرتين آفريننداند و سازگارى يافتهباهم مجع شده
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307هاى حنجرهتشريح ماهيچه -فصل يازدهم
 

شود كه تشكيل مى 308حنجره اندامى غضروىف است و براى اجياد صوت آفريده شده است. اين اندام از سه غضروف
رد. اين غضروف را توان آن را با ملس و حس درك كيكى از آهنا در قسمت جلوى گلو در زير زخندان است و مى

روف دوم اش به نوعى سپر شباهت دارد. غضنامند، چه مبناسبت فرورفتگى داخلى و حتدب پشىتدرقى يا سپرى مى
گويند. غضروف سوم مى 309«نامىب»در پشت غضروف اول جاى گرفته و به گردن چسبيده است و آن را غضروف 

پيوندد او منىرسد وىل بنام پيوسته است و به غضروف سپرى مىپوشاند و به غضروف ىبهر دو غضروف ديگر را مى
نام و بنام غضروف دربرگرينده )يا طرجهارى( )آرى تنوئيد( موسوم است. در بني غضروف دربرگرينده و غضروف ىب

هائى نام در آن دو منفذ جاى گرفته و بوسيله زردپىدو زائده از غضروف ىب مفصلى با دو منفذ قرار گرفته است كه
شود، ر مىنام از غضروف سپرى دو رسد و يا غضروف ىبنام مىاند. وقىت غضروف سپرى به غضروف ىبباهم پيوسته

ا از غضروف يگردد و هرگاه غضروف دربرگرينده غضروف سپرى را در زير خود بگريد و حنجره گشاد و يا تنگ مى
آيد. در قسمت جلوى حنجره استخوان مثلثى وجود دارد كه به سپرى دور شود حالت باز و بسته شدن پيش مى

نامند. حكمت در آفرينش استخوان المى آن شكل حرف الم يوناىن )؟؟؟، الندا( است و آن را استخوان المى مى
جره از آن بوجود آيند، زيرا حنجره براى هبم رساندن هاى حنآويزى باشد و تار ماهيچهگاه و دستاست كه تكيه

نام و براى در بر گرفنت و روى هم قرار دادن طرجهارى و براى اينكه طرجهارى از دو غضروف سپرى و غضروف ىب
 هائى نياز دارد.نام جدا شود و گشودن حنجره اجنام پذيرد به ماهيچهغضروف سپرى و ىب
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با آن  رسند واست كه از استخوان المى پديد آمده، به جلوى غضروف سپرى مىهاى گشاينده حنجره دوتماهيچه
اال شوند طرجهارى به سوى جلو و به سوى بشوند. وقىت اين ماهيچه منقبض مىخورند و بر آن گسرتده مىجوش مى

 شود.رود و حنجره باز مىمى

آهنا را  دانند وىل بنظر ما بايدبر مىهاى پائنييچههاى گلو يك زوج ماهيچه وجود دارد كه آهنا را ماهدر بني ماهيچه
 هاى مشرتك در بني دو ماهيچه گشاينده بشمار آوردماهيچه
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اند كه به سوى غضروف سپرى است. در بسيارى از و اين دو ماهيچه اخري از آن طرف جناغ سينه پديد آمده
 ها اضافه شده است.ر اين ماهيچهجانوران دو ماهيچه ديگر ب

و با  رسندبراى فراخى دادن و گسرتش حنجره دو زوج ماهيچه وجود دارد. يك زوج از آهنا از عقب به طرجهارى مى
ر كشند. طرجهارى دكنند و آن را بطرف عقب مىشوند طرجهارى را بلند مىخورند و وقىت منقبض مىآن جوش مى

ر هر دو گردد. دو زوج ديگوف سپرى دست برميدارد و در نتيجه حنجره فراخناى مىاين موقع از مهبستگى با غضر 
سازند و آن را در شوند طرجهارى را از سپرى جدا مىرسند و وقىت منقبض مىماهيچه به دو كناره طرجهارى مى

 شود.دهند و در نتيجه حنجره گسرتده مىهپنايش كشيدگى مى

 جره را بعهده دارند. بقرار زيرند:هائى كه تنگ گردانيدن حنماهيچه

به طرف  گرايد وپيوندد و بعد از آن به هپىن مىآيد و به سپرى مىاى كه از استخوان المى مىيك زوج ماهيچه -1
نقبض شوند و وقىت مرسند و يكى مىنام هبم مىگردد. هر دو كناره هريك از اين زوج، در مست عقب ىبنام برمىىب

 شود.تر مىشدند حنجره تنگ

رار دارند. نام قدر بني سپرى و ىب -كه شايد بتوان آن را بصورت دو ماهيچه مضاعف تصور كرد  -چهار ماهيچه -1
جفت  رود كه جفىت از آهنا آسرت وشود. گمان مىشوند قسمت پائني حنجره تنگ مىها منقبض مىوقىت اين ماهيچه

 ديگر رويه اين آسرت باشد.

وى شوند طرجهارى را به سگذار يا پوشنده كه در داخل حنجره قرار دارند و وقىت منقبض مى  هاى برهمماهيچه -3
 آورند.كشند و آن را برهم مىپائني مى

آيند و اين دو ماهيچه از داخل، از راست و چپ هر دو  دو ماهيچه ديگر وجود دارد كه از بيخ سپرى بوجود مى -0
آيد تا كشند و آنگاه حنجره برهم مىشوند مفصل را مىروند و وقىت منقبض مىنام باال مىكناره طرجهارى و بيخ ىب

هاى سينه و حجاب مقاومت كند. اين دو ماهيچه كوچك وىل زورمندند. از در بند آوردن راه تنفس در برابر ماهيچه



ارى حنجره گذدادن برهم اين جهت كوچكند كه براى حنجره، تنگى فراهم نياورند و از اين حلاظ زورمندند كه در اجنام
 و بند آوردن راه تنفس كوچك بودن خود را تالىف كنند. مسري اين دو ماهيچه چنني است:

 اند.نام بوسيله آهنا هبم پيوستهروند و سپرى و ىببا اندكى احنراف و بصورت مستقيم باال مى

 كنند.دو ماهيچه در زير طرجهارى قرار دارند كه زوج ماهيچه مذكور را كمك مى

310هاى حلقماهيچه -فصل دوازدهم
 

 براى خبش عقىب حلق بطور كلى دو زوج ماهيچه وجود دارد كه آن را به سوى پائني

 55، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 هاى حنجره ذكر كردمي.كشند. يك زوج از آهنا )تريوهيوئيد( را در حبث ماهيچهمى

استخوان  رود و بهاول از استخوان جناغ سينه روئيده است و رو بباال مى زوج ديگر )اسرتنوهيوئيد( نيز مانند زوج
 چسبد.پيوندد و بعد از آن به خبش عقىب حلق مىالمى مى

هاى حلق عبارتند از دو ماهيچه پيمانه )پاالتوفارينگئوس و استيلوفارنگوس( كه در گلو قرار دارند و آن ليكن ماهيچه
 اين را بدان.كنند. را در عمل بلع كمك مى

 هاى استخوان المىماهيچه -فصل سيزدهم

اى ديگر، استخوان المى با اندام ديگرى ها ويژه خود استخوان المى )هيوئيد( هستند. در عدهاى از اين ماهيچهعده
 هاى ويژه استخوان المى سه زوج هستند، بقرار زير:مشرتك است. ماهيچه

آيند و خبط مستقيمى كه بر باالى ها )فك اسفل( مىهر دو جانب لپ يك زوج ماهيچه )ميلوهيوئيد( كه از -1
 كشاند.پيوندند و استخوان را به سوى لپ )فك( مىالمى است مى

ن كند و به باالترين نقطه ايزوج ديگر )ژينوهيوئيد( كه منشاش از زير زخندان است و از زير زبان عبور مى -1
 كشاند.استخوان المى را به دو طرف لپ )فك( مىرسد. اين زوج ماهيچه نيز استخوان مى

طح پائني ها هستند اجياد شده است و به سزوج سوم )استيلوهيوئيد( از زوائد پيكاىن )استيلوئيد( كه نزديك گوش -3
 شوند.خط مستقيمى كه بر استخوان المى است متصل مى

                                                           
 اى حلقى است.كننده حتتاىن حلق، كامى حلقى و نيزهكننده مياىن حلق، تنگكننده فوقاىن حلق، تنگعضالت حلق شامل: ماهيچه تنگ -(111)  310



311امي و باز توضيح خواهيم داد.است ذكر كرده هائى را كه استخوان المى در آهنا با اندام ديگرى مشرتكماهيچه
 

 هاى زبانماهيچه -فصل چهاردهم

312تا هستند:هاى گرداننده زبان بتعداد نهماهيچه
 

 چسبند.ىآيند و به هر دو كناره زبان مهاى پيكاىن مىدر بني آهنا دو ماهيچه )استيلوگلوسوس( هپن هستند و از زائده

 50ص: ، 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

ان اند و به بيخ زبدو ماهيچه ديگر )ژنيوهيوئيد( طويل هستند و از قسمت باالئى استخوان المى پديد آمده
 اند.چسبيده

آورند، از ضلع پائيىن استخوان المى مبداء دو ماهيچه ديگر )هيوگلوسوس( كه زبان را بطور مورب حبركت درمى
 كنند.ه دراز در زير زبان نفوذ مىگريند و از وسط دو ماهيچه هپن و دو ماهيچمى

اند. تهاند و قالب آن گشهاى گرداننده زبان، بر زبان كشيده شدهدو ماهيچه ديگر )ژينوگلوسوس( از مجله ماهيچه
ر هاى اين دو ماهيچه بطور عرضى دجاى اين دو ماهيچه در زير دو ماهيچه وسطى نامربده قرار گرفته است. رشته

 اند.است و به متام استخوان فك پيوسته زير زبان گسرتده شده

اى است منفرد و از دو جانب به زبان و استخوان المى چسبيده است و يكى را به سوى ديگرى ماهيچه هنم ماهيچه
تواند كشاند. بعيد نيست كه اين ماهيچه، زبان را بصورت طويل و برآمده به حركت درآورد، زيرا اين ماهيچه مىمى

 شود و مهچنني قادر است خودخبود كوتاه شود و درهم كشد.خودخبود كشيده 

 هاى گردن و پس گردنماهيچه -فصل پانزدهم

هاى جناغى چنربى پستاىن( دو زوج هستند. زوجى در طرف راست و زوج ديگر هاى گرداننده گردن )ماهيچهماهيچه
شود، گردن را بصورت مورب بطرف در طرف چپ گردن قرار دارند. وقىت يكى از اين زوج در يك طرف منقبض مى

كشد و وقىت هر دو ماهيچه كه در يك طرف هستند باهم منقبض شوند گردن بصورت مستقيم و بدون  خود مى

                                                           
 آورند.هاى دوبطىن كف دهان را بوجود مىاين سه زوج و ماهيچه -(111)  311
 زبان داراى دو دسته عضالت است: -(113)  312
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يش گونه گراگرايد. هرگاه دو جفت در هر دو طرف باهم منقبض شوند، گردن بدون هيچكجى به آن سوى مى
 ايستد.بطرىف، راست مى

313اى سينههماهيچه -فصل شانزدهم
 

دهنده سينه فقط در انبساط آن نقشى دارند و در انقباض آن موثر نيستند، مانند حجاب هاى حركتبرخى از ماهيچه
ج از اين پردازمي. يك زو اى قرار گرفته است، و بعدا بشرح آن مىهاى تغذيههاى تنفسى و اندامحاجز كه بني اندام

داراى خبشى است كه به طرف كتف امتداد يافته است. اين زوج ماهيچه  ها در زير ترقوه جاى گرفته است وماهيچه
 دهيم.زير چنربى از طرف راست و چپ به دنده اول پيوسته است. آهنا را نيز بعدا شرح مى

 55، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 د. شاخه باالئى به گردنباشزوج ديگرى از ماهيچه وجود دارد كه هريك از آهنا مضاعف است و داراى دو شاخه مى
 دهد.آورد و شاخه پائيىن سينه را حركت مىپيوسته است و آن را حبركت درمى

دهنده اى نيز با اين شاخه مرتبط است كه آن را نيز ذكر خواهيم كرد. اين ماهيچه آميخته با ماهيچه حركتماهيچه
اى  حدهشانه قرار گرفته است و با زوج على هاى پنجم و ششم چسبيده است. يك زوج ديگر در گودىسينه به دنده

قىب هاى عشوند و به دندهپيوندد و هر دو زوج مهانند يك ماهيچه مىآيد مىها به سوى شانه مىكه از طرف مهره
 چسبند.مى

 شود وهاى منبسطكننده سينه از مهره هفتم گردن و از مهره اول و دوم سينه )پشت( شروع مىسومني زوج از ماهيچه
 هاى منبسطكننده سينه.چسبد. اين بود ماهيچههاى سينه مىبه دنده

ل كند مانند حجاب حاجز كه در حاكننده سينه: برخى از آهنا بطور عرضى سينه را حمدود مىهاى منقبضاما ماهيچه
ها چهاز اين ماهيدهند و آهنا عبارتند از: يك زوج كند، برخى نيز خودخبود انقباض را اجنام مىآرامش چنني عمل مى

هائى هاى باال قرار دارند و كار آهنا كشيدن و مجع كردن است. زوج ديگر ماهيچهبصورت كشيده در زير بيخ دنده
 د.انها و در بني استخوان خنجرى و استخوان ترقوه به استخوان سينه چسبيدههاى دندههستند در كناره

 شوند.اند. اين دو ماهيچه بوسيله يك زوج ديگر تقويت مىپيوسته هاى مستقيم شكماين زوج ماهيچه نيز به ماهيچه

ه در هائى هستند كدهند و آن ماهيچههاى ديگرى وجود دارند كه دو عمل انقباض و انبساط سينه را اجنام مىماهيچه
كننده باشد، زيرا كنده بايد غري از ماهيچه منبسطتر بينديشيم، ماهيچه منقبضاند. ليك اگر دقيقها قرار گرفتهبني دنده

هارتا ها چدو دنده فقط يك ماهيچه وجود دارد، ليكن اين ماهيچهاند بني حقيقت اين است كه گرچه پنداشته
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اى است كه از تارهاى مورب تنيده شده است و . اين يك ماهيچه كه مورد چنني پندارى است ماهيچه314هستند
اند مهان است  پوشخبشى از اين تارها آسرت دنده گرديده و خبش ديگر دنده را پوشانيده است. خبشى كه دنده را مى

كه در طرف غضروىف دنده و در طرف ديگر دنده كه سخت است قرار گرفته است. خبش ديگر كه آسرت دنده شده 
هار اى ميان دو دنده به چاست وضعى كامال متفاوت با خبش پوشاننده دارد. پس اگر چنني است و تارهاى ماهيچه

از اين چهار ماهيچه باالى دنده هستند  ها نيز چهار باشند. هرآنچهاند، شايسته است كه ماهيچهشكل درآمده
 باشند.دهنده مىاند انقباضانبساط دهنده و هرآنچه در زير دنده جاى گرفته

 55، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 دهندهرسد. دو ماهيچه نيز وجود دارند كه يارىهاى سينه به هشتاد و هشت مىبا اين حساب جمموع ماهيچه
چسبند و  آيند و به هپلوى اوىل شانه مىباشند و آن دو ماهيچه از ترقوه بطرف سر كتف مىهاى سينه مىماهيچه

315منايد.كنند. اين عمل به باز شدن سينه كمك مىكتف را بلند مى
 

 هاى بازوماهيچه -فصل هفدهم

ف سينه به سوى و از طر  316كننده( هستندآورند سه ماهيچه )نزديكهاى بازو كه مفصل كتف را حبركت درمىماهيچه
 كشند:آيند و آن را به طرف پائني مىمفصل مى

از زير پستان بوجود آمده است و در قسمت جلوى گريبان ترقوه به خبش  317اى يا صدرى كوچك(يكى از آهنا )سينه
 چسبد و كارش اين است كه بازو را با نوعى پائني آوردن، به تبعيت از كتف، به سينه نزديك كند.جلوى بازو مى

مبداء ماهيچه دوم از باالترين قسمت استخوان است و در پريامون خبش خارجى سر بازو قرار دارد و بازو را با كمى 
 كند.بلند كردن، به سينه نزديك مى

اى است بزرگ و مضاعف و از متامى استخوان سينه منشاء گرفته ماهيچه 318اى يا صدرى بزرگ(ماهيچه سوم )سينه
د بازو را حبالت افتچسبد. وقىت تارهاى قسمت باالئى اين ماهيچه بكار مىجلوئى بازو مى است و بطرف پائني خبش

وى سينه افتد بازو را با حالت رها كردن به سسازد و وقىت تارهاى قسمت پائني بكار مىبلند كردن به سينه نزديك مى
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316  (110)-Adductor  
317  (115)-Pectoralis minor  
318  (115)-Pectoralis major  



 حالت افقى و بطور مستقيم بطرف سينهآورد. اگر هر دو قسمت تارها باهم بكار افتند، بازو را در حبركت درمى
 دهند.حركت مى

ل اتصال تر از حمآيند و داخلىعالوه بر سه ماهيچه مذكور، دو ماهيچه ديگر نيز وجود دارند كه از مست هتيگاه مى
ت چسبند. يكى از اين دو ماهيچه بزرگ اسماهيچه بزرگ و مضاعف كه از استخوان سينه باال آمده بود، به بازو مى

اند. ماهيچه كشهاى عقىب مىآيد و بازو را بطور مستقيم به طرف دندههاى عقىب مىاز نزديكى هتيگاه و از دنده و
د و با آيد و بيشرت از اوىل به وسط گرايش دار دوم باريك است و نه از استخوان هتيگاه، بلكه از پوست هتيگاه مى

او  دهنده ماهيچه اول است و آمده است. اين ماهيچه يارىپيوندد كه از سوى پستان و به شكل مقعر باالوترى مى
 دهد.كند. ليكن اين ماهيچه بازو را كمى به سوى عقب گرايش مىرا در كارش كمك مى

 111، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

ستخوان كتف نيز وجود دارند كه مبداءشان از استخوان كتف است. يكى از آهنا از ا 319پنج ماهيچه ديگر )دوركننده(
برخاسته است و فضاى بني ضلع باالئى كتف و حاجز را اشغال كرده است و به قسمت انتهاى خارجى سر بازو با  

كند. كند. اين ماهيچه بازو را با گسرتش به سوى داخل )از قفس سينه( دور مىكمى گرايش به سوى داخل نفوذ مى
اند. يكى از آهنا بزرگ است و تارهاى خود را كتف بوجود آمدهدو ماهيچه ديگر از اين پنج ماهيچه از ضلع باالتر  

رجى به كند و از آن طرف خاتر را اشغال مىفرستد و فضاى بني حاجز و دنده پائنيهاى پائني حاجز مىبطرف خبش
ى ئسازد. ماهيچه دوم چنان به آن پيوسته است كه گو چسبد و بازو را با گرايش، بسوى خارج دور مىسر بازو مى

كند و كارش نيز مانند آن است، ليكن اين ماهيچه با سر كتف بسيار پيوند جزئى از آن است و در آن نفوذ مى
 دهد.نشده است بلكه بطور مورب به سطح بازو چسبيده است و بازو را به سوى خارج گرايش مى

اى دروىن هوترهايش به خبش اى است كه فرورفتگى استخوان كتف را اشغال كرده است وماهيچه 320ماهيچه چهارم
ست كه اى اچرخاند. ماهيچه پنجم ماهيچهسر استخوان بازو چسبيده است و اين ماهيچه بازو را به سوى عقب مى

مبداء آن از قسمت پائني ضلع حتتاىن كتف است و وتر آن به قسمت فوقاىن حمل اتصال ماهيچه بزرگى كه از هتيگاه 
 ن ماهيچه آن است كه سر بازو را بطرف باال بكشاند.چسبد. كار ايباال آمده است مى

دهد و در  و دو كار اجنام مى 321براى حركت بازو ماهيچه ديگرى نيز وجود دارد كه ماهيچه دوسر است )عضله داىل(
گريد و به آيد و سر بازو را در بر مىدر كار ديگرى نيز شركت دارد. اين ماهيچه دوسر از پائني ترقوه و از گردن مى

اند يكى از گفته  پيوندد وشود كه در آجنا وتر ماهيچه بزرگ كه از سينه به بازو رسيده است به بازو مىلى نزديك مىحم
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دهد و سر ديگر آن از خارج و بر دو سر آن در داخل قرار دارد و بازو را با كمى كجى به سوى داخل گرايش مى
دهد. هرگاه هر دو سر اين به سوى خارج حركت مى قسمت پائني پشت كتف قرار دارد و بازو را با كمى كجى

 شود.ماهيچه در داخل و خارج باهم بكار افتند بازو بطور مستقيم بلند مى

هاى ذكر شده، دو ماهيچه ديگر نيز وجود دارند كه در حركت بازو سهيمند. برخى عقيده دارند كه عالوه بر ماهيچه
 فصل كتف قرار دارد و ممكن است با ماهيچه آرنج مهكارى كنند.مبداء يكى از آهنا پستان است و ديگرى در م

 111، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 هاى ساعدماهيچه -فصل هيجدهم

 قرارند:كند ازاينهائى كه ساعد بوسيله آهنا حركت مىماهيچه

 .322هاى تاكننده ساعدماهيچه -1

 بازو قرار دارند.. اين دو ماهيچه بر روى 323هاى بازكنندهماهيچه -1

 خوابانند.هائى كه ساعد را رو بزمني مىماهيچه -3

324خوابانند. اين دو ماهيچه بر روى بازو قرار ندارند.هائى كه ساعد را پشت بزمني مىماهيچه -0
 

 هاى بازكننده يك زوج هستند كه مبداء هريك از آهنا در زير قسمت جلوئى بازو و دنده پائني و كتف است وماهيچه
چه دوم كند. ماهيهاى داخلى آرنج پيوسته است. اين يك ماهيچه ساعد را با گرايش به سوى داخل باز مىبه خبش

 شود.پيوندد و ساعد بوسيله آن با گرايش بسوى خارج باز مىهاى بريوىن آرنج مىآيد و به خبشاز حمل گودى بازو مى

 كنند.طور مستقيم و بدون متايل به طرىف، باز مىاگر هر دو ماهيچه مذكور باهم بكار افتند ساعد را ب

هاى تاكننده نيز يك زوج است. يكى از آهنا بزرگرت از ديگرى است و مبداء آن از زند در پائني كتف و از ماهيچه
آيد و وترى از گريد. اين ماهيچه به داخل بازو مىو از هريك از اين دو حمل، يك سر آن منشاء مى 325غراىب است

شود. دهد. ساعد بوسيله اين ماهيچه با گرايش به سوى داخل تا مىا به قسمت جلوى زند زيرين پيوند مىعصب ر 
شود و داراى دو سر گوشىت است كه يكى از آن در عقب و ماهيچه دوم از اين زوج، از سطح عقىب باز و شروع مى
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، رسد و در نتيجهلوى زند زيرين مىشود تا به خبش جديگرى در جلوى بازو است و در طول خود كمى آسرت مى
كشد به قسمت پائني زند و خبشى كه ساعد را به سوى داخل بدن خبشى كه ساعد را به طرف خارج بدن مى

تر اجنام گريد. ساعد بوسيله مهني ماهيچه است كه با  طور حمكمرسد، تا كشش بهكشد به قسمت باالى زند مىمى
و  افتند، ساعد را بطور مستقيمها باهم بكار مىقىت دوتا از اين زوج ماهيچهشود. و گرايش، به سوى خارج تا مى

 بندند.بدون گرايش بطرىف مى

 111، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

رسد جزئى از ماهيچه تاكننده باشد كه در سطور باال ذكر شد و اين ماهيچه ديگرى در ساعد وجود دارد كه بنظر مى
 ماهيچه بازكننده ساعد است و استخوان بازو را دربرگرفته است.ماهيچه آسرت هر دو 

يك زوج هستند. يكى از آهنا از  326منايد )ماهيچه باطحه(هائى كه بوسيله آهنا ساعد پشت به سوى زمني مىماهيچه
ز خبش اخارج در فاصله دوزند قرار گرفته و بدون وتر به زند زبرين پيوسته است. آن ديگرى كه باريك و دراز است 

 شود تا به مچ نزديككند و در آن داخل مىآيد و خبش اعظم آن در ساعد عبور مىفوقاىن سطح راس باز و پديد مى
هائى كه . ماهيچهپيونددرسد و بوسيله وترى غشائى به زند زبرين مىگردد و به قسمت داخلى انتهاى زند زبرين مىمى

 هستند و در خارج ساعد قرار دارند. يك جفت 327كنند )مكبه(ساعد را روى بزمني مى

پيوندد شود و در نزديكى مفصل مچ به زند زبرين مىيكى از اين جفت از قسمت باال رو به داخل سر بازو شروع مى
تر است تر از اوىل است و تارهاى آن بطور عرضى نسبت به ساعد قرار دارد و عصب كنارش حمكمو ديگرى كه كوتاه

 پيوندد.شود و در مفصل مچ به انتهاى زند زبرين مىوع مىاز خود زند زيرين شر 

 هاى مچماهيچه -فصل نوزدهم

 دهد از اين قرارند:هائى كه مچ بوسيله آهنا حركات خمتلف اجنام مىماهيچه

 هاى تاكنندهماهيچه -1

 هاى بازكنندهماهيچه -1

 انداز )مكبه(هاى روىماهيچه -3
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328)باطحه(انداز هاى پشتماهيچه -0
 

اى است كه با ماهيچه ديگرى پذيرد ماهيچهاى كه باز شدن بوسيله آن اجنام مى: ماهيچه329هاى بازكنندهماهيچه
چنان هبم پيوسته است كه گوئى هر دو يك ماهيچه هستند، ليكن مبداء ماهيچه اول وسط زند زيرين است و آن

ريد. ماهيچه گشت شست از انگشت شهادت فاصله مىپيوندد و بوسيله اين وتر، انگوترش به انگشت شست مى
شود و وترش به اولني استخوان مچ پيوسته است، منظورم اين است كه به نزديكى شست دوم از زند زبرين شروع مى

 رسيده است. اگر اين دو ماهيچه باهم به حركت درآيند، مچ را با كمى گرايش بطرف

 113، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

ه اول به گردد. در صورتى كه ماهيچكنند و هرگاه ماهيچه دوم به تنهائى بكار افتد مچ پشت بزمني مىني باز مىزم
سازد. براى باز شدن مچ ماهيچه ديگرى تنهائى حركت كند، انگشت شست و انگشت شهادت را از هم دور مى
 هاى پائني سر بازو است وماهيچه خبش نيز وجود دارد كه در سطح خارجى زند زبرين جايگزين است. منشاء اين

وندد پيشود كه در قسمت جلوى انگشت مياىن و انگشت شهادت بوسط كف دست مىوتر دوسرى از آن خارج مى
 كند.كند. اين ماهيچه مچ را رو به زمني باز مىو سر وترهاى آن در مچ به زند زبرين تكيه مى

ت گريد عبارتند از: يك جفيله آهنا حالت بسته شدن خبود مىهائى كه مچ بوسهاى تاكننده: ماهيچهماهيچه
ها بر باالى ديگرى قرار دارد. ماهيچه پائيىن از اند و يكى از آناى كه در قسمت خارجى ساعد جاى گرفتهماهيچه

 يابد. ماهيچه باالئى، باالترشود و در جلوى انگشت كوچك در كف دست پايان مىراس رو بداخل بازو شروع مى
يابد. ماهيچه ديگرى با گردد و در كف دست در جلوى انگشت كوچك پايان مىاز سر رو بداخل باز و شروع مى

شود. اين ماهيچه در وسط دو ماهيچه نامربده قرار اين دو ماهيچه مهراه است كه از قسمت پائني باز و شروع مى
دو سر آن به وسط انگشت شهادت و انگشت اند و هر وار تقاطع كردهگريد و داراى دو سر است كه صليبمى

 كنند.پيوندند. اگر دو ماهيچه باهم حركت كنند مچ را تا مىمياىن مى

ها هستند كه براى باز كردن و تا كردن مچ بكار هاى عامل بر روى افتادن و بر پشت افتادن مچ مهان ماهيچهماهيچه
ركت افتد يكى از دو حالت باز شدن و يا تا شدن مچ روند. اگر يكى از دو ماهيچه مقابل هم بطور مورب حبمى

اى كه در جلو انگشت خنصر به كف دست پيوسته است بتنهائى حركت كند كف آيد. چنانچه ماهيچهپيش مى
به اين ماهيچه كمك كند،   -كه بعدا آن را ذكر خواهيم كرد  -دست را برميگرداند و در صورتى كه ماهيچه شست

اى كه در جلو انگشت شست به مچ پيوسته است ف زمني برميگردد و اگر ماهيچهكف دست متاما پشت بطر 
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 كه بعدا آن را ذكر  -منايد و در حالىت كه ماهيچه خنصربتنهائى حركت كند كف دست را كمى رو به زمني مى
 اىن.ديابد. اين را بايد ببا اين ماهيچه مهكارى كند، كف دست بكلى رو بطرف زمني گرايش مى -خواهيم كرد

 هاى انگشتان دستماهيچه -فصل بيستم

آورند در كف دست و برخى ديگر در ساعد قرار دارند، چه هائى كه انگشتان دست را حبركت درمىبرخى از ماهيچه
هاى مچ از شد و چون ماهيچهاگر مهه آهنا در كف دست بودند كف دست بواسطه زيادى گوشت سنگني مى

 براى رسيدن به انگشتان، وترهاى درازى داشته باشند و اين وترها نيز به حمافظى نيازمند بايستانگشتان دور بودند مى
 ه آهنا را ماننداند كبودند. وترها گذشته از اينكه نريومند و بشكل مستدير هستند، بوسيله غشاهائى پوشيده شده
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مهواره مستديرند مگر در حالىت كه نيازى به هپن شدن داشته باشند و وقىت هپن كنند. اين وترها اى حمافظت مىقلعه
 گريند.كننده را خبوىب و بطور مناسب در بر مىشوند اندام حركتمى

ائني حبركت هائى كه انگشتان را بطرف پشوند و مهچنني مهه ماهيچههائى كه انگشتان بوسيله آهنا باز مىمتام ماهيچه
كند در وسط سطح ساعد قرار گرفته است. اين اى كه انگشتان را باز مىساعد قرار دارند. ماهيچه آورند بردرمى

ني چهار كند. مهماهيچه از خبش برآمده انتهاى پائني بازو برخاسته است و چهار وتر را به چهار انگشت وصل مى
تا هستند د سهدهنا بطرف پائني گرايش مىهائى كه انگشتان ر دهند. ماهيچهوترند كه انگشتان را حالت باز شدن مى

اند. يكى از اين سه ماهيچه در بني دو برجستگى سر بازو كه و هر سه در كنار ماهيچه بازكننده هبم متصل شده
رسد. بطرف بريون است از خبش مياىن منشاء گرفته است و دو وتر آن به انگشت كوچك و انگشت بنصر مى

وم از نوع مضاعف است و مبداء هر دو ماهيچه مضاعف مزبور از خبش پائيىن دو ماهيچه ديگر مانند ماهيچه س
برجستگى سر بازو به سوى داخل و انتهاى زند زيرين است. اين ماهيچه دو وتر خود را بطرف انگشت مياىن و 

ن پديد يانگشت شهادت فرستاده است. ماهيچه سوم كه يكى از دو ماهيچه مضاعف است از باالترين نقطه زند زبر 
دارد. ماهيچه سوم با ماهيچه ديگرى مهراه است كه يكى از دو آيد و وترى را بطرف انگشت شست گسيل مىمى

امي. مبداء اين ماهيچه مهراه، از وسط زند زيرين است و وتر آن باشد و آن را ذكر كردهدهنده مچ مىماهيچه حركت
 سازد.انگشت شست را از انگشت شهادت دور مى

توانند بوسيله آهنا حبالت بسته درآيند در دو موضع قرار دارند: برخى از آهنا در هائى كه انگشتان دست مىماهيچه
گر قرار  اند كه بر روى مهديهاى تا كننده سه ماهيچهاند. ماهيچهدرون كف دست و برخى ديگر بر ساعد جاى گرفته

اى است كه در زير دو ماهيچه ديگر خمفى شده است و به ترين آهنا ماهيچهاند و بر ساعد جاى دارند. حجيمگرفته
يچه ترى داشته باشد. اين ماهاستخوان زند زيرين چسبيده است، چه، هر اندامى كه كار بيشرتى دارد بايد جاى امن

و آن  سازدكند و وتر خود را هپن مىآيد، عبور مىشود، بطرف داخل مىبزرگ از وسط سر رو خبارج بازو شروع مى



ار وترى  فرستد. هريك از چهكند و هريك از اين پنج وتر را بدرون يكى از انگشتان مىا به پنج قسمت تقسيم مىر 
يرا دهد، ز رسد، به مفصل اول و سوم انگشت مربوط حالت بسته شدن را مىكه به انگشتان غري از شست مى

روتر است و مفصل سوم از آن روى كه، س اى بستگى دارد كه به مفصل پيچيده شدهمفصل اول با ماهيچه تاكننده
رسد به مفصل دوم و مفصل سوم آن انگشت چسبد. ليكن وترى كه به انگشت شست مىرسد و باو مىبه آن مى

 دهد.پيوندد و هر دو مفصل را حالت بسته شدن مىمى

ت و از پائيىن كوچكرت اسماهيچه دوم كه باالتر از ماهيچه بزرگ و پائيىن و در وسط سه ماهيچه است، از ماهيچه 
 رود و كمى به زند زيرينانتهاى داخلى به داخل باز و پيش مى
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ه كند و بعد از رسيدن بپيوندد و از مرز مشرتك بني كناره داخلى و خارجى سطح فوقاىن زند زبرين عبور مىمى
ا بتوانند رساند تئى به مفاصل وسطى چهار انگشت غري شست مىرود و وترهانزديكى انگشت شست رو بداخل مى
رود كه اين وتر نه از اين ماهيچه، بلكه از جاى ديگرى اى از وتر به شست مىعمل بسته شدن را اجنام دهند. شاخه

د نآمده است. ماهيچه اول كه مهان ماهيچه بزرگ است بعد از شروع مرحله اول، منشاء ديگرى دارد كه از راس ز 
باشد. انگشت شست فقط داراى يك ماهيچه براى زيرين و زند زبرين است و مبداء ماهيچه دوم از راس زند زيرين مى

بسته شدن است. ليكن هريك از چهار انگشت ديگر واجد دو ماهيچه براى اين كار هستند، زيرا اين چهار انگشت 
 دن و دور شدن از انگشت شهادت است.پردازند و بيشرتين عمل شست، باز شبه بسته شدن بيشرت مى

ماهيچه سوم از اين سه ماهيچه، عمل بسنت انگشتان را برعهده ندارد، ليكن وترهاى خود را به درون كف دست 
كند تا كف دست داراى حس باشد و تا اينكه موى بر آن نرويد و خبش وسطى آن را فرستد و در آجنا پخش مىمى

دهد يارى و تقويت كند. اين بود حبث درباره هائى كه نشان مىرا در كنش استوارى خبشد و مهچنني كف دست
 هائى كه در مچ قرار دارند.ماهيچه

 :330هائى كه در خود كف دست قرار دارند هيجده تا هستند، بقرار زيرماهيچه

خل  پائني در دادهد. رديف گريد و مهراه آن دو رديف تشكيل مىها بر روى ديگرى جاى مىبرخى از اين ماهيچه
 كف و رديف باال بطرف پوست قرار گرفته است.

ايش هاى اين رديف گر رديف داخلى )يا پائيىن( از هفت ماهيچه تشكيل شده است. عمل پنج ماهيچه از ماهيچه
گانه بطرف باالست. در بني اين پنج ماهيچه، خاستگاه ماهيچه ويژه انگشت شست اولني دادن انگشتان پنج
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باشد. سر اين ماهيچه هاى مچ است. ماهيچه ششم كوتاه و هپن است و تارهاى آن مورب مىاستخواناستخوان از 
ت گريد و اين انگشزند و وتر آن انگشت شست را مىدر نزديكى انگشت مياىن به استخوان كف دست چنگ مى

ز يكرتين استخوان ارسد نزددارد. مبداء ماهيچه هفتم كه به انگشت خنصر مىرا بطرف پائني حبركت وامى
هاى كف دست به انگشت كوچك است. گرايش انگشت كوچك به سوى پائني بوسيله اين ماهيچه صورت استخوان

بلند   دهد. كار پنج ماهيچه از اين رديفگريد. هيچيك از اين هفت ماهيچه، حالت بسته شدن را به انگشتان منىمى
 ن انگشتان است.كردن انگشتان و كار دو ماهيچه ديگر پائني آورد

 اى هستند كههاى رديف دوم كه در باال قرار دارند و ليكن در زير ماهيچهماهيچه
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بار آهنا را كشف كرده است. هشت بر وسط كف دست گسرتده است، يازده ماهيچه هستند كه جالينوس اولني
ند كه هر زوجى با مفصل اول يكى از انگشت غري شست بشكل انفرادى اماهيچه از آهنا بصورت چهار زوج درآمده

دهد و بلند دهد و كمى آن را حركت مىپيوسته است. فرد ماهيچه باالئى مفصل دربرگرفته را حالت بسته شدن مى
ركت  حكند. ماهيچه پائني مفصل را با نشاندن و پائني آوردن نگهميدارد. وقىت هر دو فرد يعىن يك زوج باهم مى

 بندند. سه ماهيچه ديگر از اين رديف ويژه انگشت شست هستند.كنند، انگشت را بطور مستقيم مى

 مهچنانكه قبال دانسىت، يكى از آهنا بسته شدن مفصل اول و دو ماهيچه ديگر بسته شدن مفصل دوم را بعهده دارند.

 اى هست. سه انگشت شهادت و مياىن وماهيچهرسيم كه در وسط هر انگشىت در پايان اين حبث باين نتيجه مى
شوند. هر بنصر هر كدام بوسيله يك ماهيچه و هريك از دو انگشت شست و خنصر بوسيله دو ماهيچه حمافظت مى

 ا نيز بدان.يابد. اين ر اى به طرف باال گرايش مىشود و بوسيله ماهيچهانگشىت بوسيله چهار ماهيچه بسته مى

 هاى پشتيچهماه -فصل بيست و يكم

قب ها پشت را به سوى عاى از آناند: دستهپذير است دو دستههائى كه حركت پشت بوسيله آهنا صورتماهيچه
 باشند.كند. حركات ديگر پشت متفرع از اين دو حركت مىدهد و دسته ديگر آن را بسوى جلو خم مىمخيدگى مى

موسومند.  هاى ويژه پشتاز دو ماهيچه اصلى كه بنام ماهيچه كنند عبارتندهائى كه پشت را به عقب خم مىماهيچه
اى به رسد كه هريك از اين دو ماهيچه اصلى از بيست و سه ماهيچه تركيب يافته باشد كه هركدام از مهرهبنظر مى

بصورت تارهاى مورب به ماهيچه اصلى  -جبز مهره اول -هاسوى ماهيچه اصلى آمده است و از هريك از مهره
 سته است.پيو 



آهنا زياد  ايستد و اگر كشيدگىيابند، پشت راست مىها حبالت معتدل و بدون افراط كشيدگى مىوقىت اين ماهيچه
گردد. اگر ماهيچه طرف راست يا ماهيچه طرف چپ به تنهائى حركت كند، شود پشت به سوى عقب خم مى
 شود.پشت به سوى آن ماهيچه خم مى

كنند دو زوج هستند كه يك زوج آهنا بر روى زوج ديگر قرار گرفته سوى جلو خم مىهائى كه پشت را به ماهيچه
كنند. دهند و از دو هپلوى مرى عبور مىهائى است كه سر و گردن را حركت مىاست. زوج باالئى از مجله ماهيچه

هار مهره اكثر مردم به چ هاى سينه )پشت( و درراس پائني هر فرد از اين زوج در برخى اشخاص به پنج مهره از مهره
هاى سينه )پشت( متصل شده است. راس باالئى هر فردى از اين زوج به سر و گردن رسيده است. زوج از مهره

هاى دو پشت ناميده شده است و از مهره دهم ديگر كه در زير زوج ماهيچه مذكور در باال قرار گرفته است ماهيچه
 ود و بسوى پائني سرازيرشيا مهره يازدهم سينه )پشت( شروع مى
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 تواند مخيدگى و تا شدن كامل را بطرف جلو اجنام دهد.گردد. پشت بوسيله اين زوج ماهيچه است كه مىمى

ديگر  دهنده پشت نيازى به ماهيچههاى حركتكمر براى خم شدن جبلو و جهت برگشنت به سوى عقب جبز ماهيچه
طرف  هاى دوزيرا كمر كه در وسط قرار گرفته است در هنگام خم گشنت و دوال شدن و برگشنت از ماهيچهندارد، 

 كند.پشت پريوى مى

 هاى شكمماهيچه -فصل بيست و دوم

 قرار است:ها ازايندهد. كارهاى اين ماهيچهتاست كه هريك كار سودمندى اجنام مىهاى شكم هشتتعداد ماهيچه

 به حمتويات احشاء براى دفع مدفوع و ادرار و مهچنني خروج جنني از زهدان.زور آوردن  -1

 كند.تقويت حجاب و كمك به آن در موقع انقباض كه حتدب پيدا مى -1

 گرمى خبشيدن به معده و روده بوسيله حرارت خود.  -3

نجرى سرازير شكم راست و بدون تاريب است و بطور مستقيم از غضروف خ 331يك زوج از اين هشت ماهيچه
شده است. تارهاى اين زوج ماهيچه طوىل است و به زهار پيوسته است. سر اين تارها بعدا در آنچه با زهار 

 شود. گوهر اين جفت ماهيچه شكم از ابتدا تا انتها گوشىت است.پيوستگى دارد گسرتده مى
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شود و از زير آهنا كه در طول مى ، بطور عرضى با زوج اول متقاطع332دو ماهيچه ديگر از اين هشت ماهيچه شكم
گذرد. حمل اين دو ماهيچه باالى غشائى است كه بر متام شكم گسرتش يافته است. تقاطع تارهاى سرازير بودند مى

 دهد.اى تشكيل مىاين دو ماهيچه عرضى با تارهاى آن دو ماهيچه طوىل زاويه قائمه

جفىت از آن در طرف راست شكم و جفت ديگر در طرف  هاى ديگر شكم عبارتند از دو جفت ماهيچه كهماهيچه
كه   يابند، بطورىوار باهم تقاطع مىشود كه صليبچپ شكم قرار دارند. هر زوجى از دو ماهيچه مورب تشكيل مى

رسد و ماهيچه ديگر، از هتيگاه به خنجرى ها از لبه دنده رو به شكم )شرسوف( به زهار مىيكى از ماهيچه
رسند و سرهاى دو ماهيچه ديگر در ى اين دو ماهيچه از سوى راست و چپ در زهار هبم مىو سرها 333آيدمى

 خنجرى
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هبم برميخورند. دو ماهيچه عرضى از هر طرف بر اجزاى طوىل متقاطع قرار دارند و بوسيله تارهاى هپىن كه به غشاء 
ت رسند. دو جفت اول بر باالى جفيابند و مانند گوشىت بنظر مىاتصال مىهاى مستقيم مشابه است با ماهيچه

 اند.گريند كه آهنا نيز بنوبه خود بر دو ماهيچه عرضى هناده شدهطوىل جاى مى

 هاهاى بيضهماهيچه -فصل بيست و سوم

نيفتد  از حد بپائنياى براى اينكه نگهدارى و محل شود و بيش دو بيضه مرد داراى چهار ماهيچه است. هر بيضه
نيازمند است. ليكن بيضه زنان )ختمدان( مانند بيضه مردان برآمده و فروهشته نيست و هريك از آهنا  334بدو ماهيچه

 .335را يك ماهيچه بسنده است

 هاى مثانهماهيچه -فصل بيست و چهارم

موجود است كه مثانه را در خود گرفته است و تارهاى خود را بر دهانه آن   336اىبدانكه در دهانه مثانه ماهيچه
گسرتده است و اين بدين منظور است كه اگر اراده كند، ادرار را متوقف سازد و اگر خبواهد ادرار را بريون بريزد، از 

راى ادرار بوسيله جمآورند و هاى شكم بر مثانه فشار مىحالت بسته بودن به سست شدن اجنامد. آنگاه ماهيچه
 جهد.ادرارى بريون مى

                                                           
332  (103)-Transversus abdominis  
 ها كشيده شده است.ها از استخوان خاصره به زائده خنجرى و ديگرى از استخوان عانه به سوى دندهنسخه انگليسى: يكى از ماهيچه -(100)  333
334  (105)-Cremaster ,dartos  
 ها فاقد ماهيچه هستند.ختمدان -(105)  335
336  (100)-Sphincter ,urethrae  



 هاى آلت تناسلى مرد )ذكر(ماهيچه -فصل بيست و پنجم

 هستند: 337پذيرد دو زوجهائى كه حركت ذكر بوسيله آهنا اجنام مىماهيچه

را را ند جميابگريند. وقىت اين دو ماهيچه كشيدگى مىيك زوج از اين دو جفت دو كناره ذكر را در طول آن در بر مى
 يابد.گريد و مىن به آساىن در آن جريان مىدهند و منفذ خبط مستقيم قرار مىفراخى و گشايش مى

اند. اند و بطور مورب به بيخ ذكر پيوستههائى هستند )وركى غارى( كه از استخوان زهار برخاستهزوج دوم ماهيچه
ى رميخيزد. اگر انقباض زيادتر باشد ذكر را به سو يابند، ذكر راست بها بطور معتدل انقباض مىوقىت اين ماهيچه

 دهند.عقب )سطح شكم( گرايش مى

 يابد.در صورتى كه يكى از اين دو ماهيچه منقبض شود، ذكر بسوى آن ماهيچه گرايش مى

 115، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 هاى مقعدماهيچه -فصل بيست و ششم

ها به دهانه مقعد چسبيده است و با گوشت مقعد چنان درآميخته ماهيچههاى مقعد چهارتاست. يكى از آن ماهيچه
د و با فشار هاى سوراخ مقعد را بشدت مىاى، چنيآميزد. اين ماهيچه دهانهاست كه ماهيچه لب با لب ديگر درمى

ه است و حمل آن تفرستد. ماهيچه دوم بيشرت از ماهيچه اول به داخل مقعد فرورفاين فشار بقاياى مدفوع را بريون مى
تر داراى دو سر است و هر دو سر آن رسد كه اين ماهيچه دروىندر طول بدن باالتر از ماهيچه اوىل است. بنظر مى

تند  هاى مورب هسهاى سوم و چهارم مقعد عبارت از يك جفت ماهيچهدر واقع به بيخ ذكر چسبيده است. ماهيچه
عد در هنگام گذارند مقدارند و منىاين دو ماهيچه مقعد را به سوى باال برمى اند.كه باالتر از اوىل و دومى قرار گرفته

 سست شدن بريون جهد.

 هاى رانماهيچه -فصل بيست و هفتم

 هاى ران برتتيب حجم و امهيتشان عبارتند از:ماهيچه

 هاى بازكننده ران كه بزرگرتين ماهيچه ران است.ماهيچه -1

 ماهيچه تا كننده ران. -1
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شدن  ترين اعمال ران را كه مهان بازها هستند كه مهمرتين و ارزندهتر از ساير ماهيچهدو ماهيچه از اين روى بزرگ اين
و بسته شدن است بعهده دارند؛ ماهيچه بازكننده نيز از آن روى از ماهيچه تا كننده بزرگرت است كه حالت باز شدن 

 از است، زيرا كه برخاسنت به باز شدن نياز دارد.براى ران هبرت و بيشرت از حالت تا شدن مورد ني

 ماهيچه دوركننده ران از تن. -3

 كننده ران به طرف داخل.ماهيچه نزديك -0

 گريد.ماهيچه گرداننده ران كه چرخش ران به اطراف بوسيله آن صورت مى -5

 گردد عبارتند از:هائى كه باز شدن ران بوسيله آهنا ميسر مىماهيچه

اى كه پوشش استخوان زهار و استخوان سريىن است و از داخل و از عقب بر متام ران پيچيده است و چهماهي -الف
رسد. اين ماهيچه بزرگرتين ماهيچه تن است. تارهاى اين ماهيچه از منشاهاى خمتلف پديد از هر دو سوى تا زانو مى

ين دهد. مبداء تارهاى او متنوعى نشان مىهاى خمتلف اند و باين جهت هم اين بزرگرتين ماهيچه بدن كنشآمده
ا بطرف آيند و ران بوسيله آهنماهيچه بقرار زير است: برخى از تارهاى اين ماهيچه از قسمت پائني استخوان زهار مى

هنا فقط گريند و ران بوسيله آاى از آهنا كمى باالتر از قسمت پائني استخوان زهار منشا مىيابد؛ عدهداخل گرايش مى
 شود؛ مبداء گروهىطرف باال بلند مى به
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اجنام شود: سر ها بطرف داخل بلند مىديگر از تارها بسيار باالتر از منشاء تارهاى مذكور است و ران بوسيله آن
 شود.مناسب باز مىاند و ران بوسيله آهنا بصورت مستقيم و تارهاى ديگر ماهيچه ران از استخوان سريىن آمده

اى است كه در مست عقب، متام مفصل سرين را سازد ماهيچهاى كه باز شدن را ميسر مىدومني ماهيچه -ب
 پوشانيده است. اين ماهيچه داراى سه شاخه و دو جانب است.

است و  غشائىها گوشىت و شاخه سوم اند. دو شاخه از آنگانه آن از هتيگاه و سرين و دنبالچه آمدههاى سهشاخه
اند. اگر يكى از اين دو جانب به تنهائى ران را كشش دهد، هر دو جانب اين ماهيچه به خبش عقىب سر ران پيوسته

 شود.شود و هرگاه هر دو جانب در كشيدن ران مشاركت كنند، ران بطور مستقيم باز مىران به سوى كشنده باز مى

 ست كه مبداء آن سرتاسر سطح استخوان هتيگاهى است.ا 338اىسومني وسيله باز كردن ران ماهيچه -ج
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پيوسته است و كمى به سوى جلو كشيده  339اين ماهيچه بوسيله قسمت باالئى زائده بزرگ )بنام طروخ( به طرياعظم
 كند.شده است. اين ماهيچه ران را با گرايش به سوى داخل باز مى

شود و و بعد سرازير مى 341پيونددپائني زائده كوچكرت مى اى است كه در آغاز به خبشماهيچه 340ماهيچه چهارم -د
سيار  شود و بدهد كه ماهيچه سوم بعهده دارد. ليكن ران بر اثر عمل اين ماهيچه اندكى باز مىمهان كار را اجنام مى

 .342كندگرايش پيدا مى

 تنگاهى است.تر، سطح استخوان رسماهيچه چهارم مشابه ماهيچه سوم است و مبداء آن در خبش پائني

اى است كه با گرايش به سوى عقب از استخوان سريىن برخاسته است و دو كار را بعهده ماهيچه پنجم ماهيچه -ه
كند، دوم اينكه ران را بعد از بازكردن بطور مناسب دارد: خنست اينكه ران را با كمى گرايش بسوى عقب باز مى

 دهد.بطرف داخل گرايش مى

 گريد عبارتند از:ن ران بوسيله آهنا اجنام مىهائى كه تا شدماهيچه

 ماهيچه مستقيم كه دو منشاء دارد. منشاء اول آن قسمت انتهائى پشت و منشاء -الف
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دوم استخوان هتيگاهى است. اين ماهيچه به زائده كوچك رو بداخل متصل است. ران بوسيله اين ماهيچه با كمى  
 آيد.ش به سوى داخل به حالت تا شدن درمىگراي

 اى كه منشاء آن استخوان زهار است و به خبش پائني زائده كوچك پيوسته است.ماهيچه -ب

 رسد كه جزئى از زائده بزرگ باشد.شود و بنظر مىاى كه بطور مورب بطرف زائده كوچك كشيده مىماهيچه -ج

استخوان هتيگاه بطور راست برآمده و بلند شده است. اين ماهيچه با اى كه مبداء آن خبشى است كه از ماهيچه -د
 كشاند.اينكه وسيله بسته شدن ران است ساق را نيز مى

                                                           
 ( مبعناى چرخنده دو برجستگى بزرگ و كوچك بر روى انتهاى فوقاىن استخوان است. Trochanterتروكانرت) -(151)  339
340  (151)-Gluteus medius  
 چسبد.برجستگى بزرگ، بزرگ مى -(151)  341
 شود.نسخه انگليسى: ران بر اثر عمل اين عضله بيشرت از آنكه بازگردد مجع مى -(153)  342



نده ذكر  هاى بازكننده و تاكنآورد در حبث ماهيچههائى را كه ران بوسيله آهنا به سوى داخل روى مىبرخى از ماهيچه
شود و به زانو رويد، بسيار دراز مىود دارد كه از استخوان زهار مىاى وجكردمي. براى اين نوع حركت ماهيچه

 رسد.مى

 رويد.آورد دوتا هستند كه يكى از آهنا از استخوان هپن مىهائى كه ران بوسيله آهنا بطرف خارج روى مىماهيچه

خبارج استخوان زهار و  از سطح رو 344. يكى از آهنا343تواند بچرخد دوتا هستندهائى كه ران بوسيله آهنا مىماهيچه
 از سطح رو بداخل آن سر برآورده است. 345ديگرى

يكى از اين دو  رسند. وقىتاين دو ماهيچه بطور مورب و در نزديكى خبش عقىب زائده بزرگ، در يك فرورفتگى هبم مى
 پيچد. اين را بايد بداىن.كشد، ران با كمى باز شدن بطرف آن مىماهيچه به تنهائى ران را مى

 111، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 هاى ساق و زانوماهيچه -فصل بيست و هشتم

اى كه در خبش جلوى ران قرار دارند و بزرگرتين دهنده مفصل زانو عبارتند از سه ماهيچههاى حركتماهيچه
 باشد:هاى ران هستند. عمل اين سه ماهيچه بازكردن است و اختصاصات آهنا بشرح زير مىماهيچه

 باشد.مهانند ماهيچه مضاعف است و داراى دوسر )بطن( مى 346الف: يكى از آهنا

آيد. سر دوم داراى دو كناره است، شود و سر ديگر از قسمت جلوى ران مىيك سر آن از زائده بزرگ شروع مى
ناره ديگر آن كهاى زانو پيوسته است.  يكى از آن دو كناره قبل از تبديل شدن به وتر، گوشىت است و به استخوان

 غشائى است و به سطح رو بداخل ران چسبيده است.

هاى دهنده مفصل زانو مهان است كه در حبث مربوط به ماهيچههاى حركتاز مجله ماهيچه 347ب: ماهيچه دوم
اى است كه رستنگاه آن حاجزى است كه در استخوان هتيگاهى جاى  تاكننده از آن ياد كردمي. و منظور ماهيچه

 است.گرفته 

                                                           
، سدادى » Obturator internus«، سدادى داخلى» Sartorius«، خياطه» Quadratus femoris«چرخش جانىب ران توسط عضالت مربع راىن -(150)  343

، قسمتهاى خلفى » Tenor fascia lata«، كشنده هپن نيام» Gluteus maximus«، سريىن بزرگ» Gemellus«، دوقلو» Obturator externus«خارجى
 گريد.صورت مى»  Gluteus minimus«و سريىن كوچك»  Gluteus medius«سريىن مياىن

 سدادى خارجى -(155)  344
 سدادى داخلى -(155)  345
 » V .intermedius«و هپن بينابيىن»  isVastus medial«هپن مياىن -(150)  346
 » Rectus femoris«راىنراست -(155)  347



 اى است كه از زائده )كنديل( رو خبارج استخوان ران سر برآورده است.ماهيچه 348ج: ماهيچه سوم

اند و از هر دوى آهنا وتر هپىن اجياد شده است كه استخوان زانو را اند و يكى شدههاى دوم و سوم هبم پيوستهماهيچه
پيوندد. وند داده است. مهني وتر بعدا به اولني خبش ساق مىهاى زيرين زانو بطور حمكم پيدربرگرفته، آن را با استخوان

 شود.گريد، زانو بوسيله اين وتر باز مىوقىت ساق در امتداد ران قرار مى

د: عالوه بر سه ماهيچه بازكننده مفصل زانو ماهيچه ديگرى نيز وجود دارد كه در حمل رسيدن به استخوان زهار پديد 
كند و سراجنام با خبش رگدار قسمت فوقاىن مورب در سطح رو بداخل ران عبور مىآمده است. اين ماهيچه بطور 

 آورد.خورد و ساق بوسيله اين ماهيچه با حالت باز شده به سوى داخل روى مىساق جوش مى

نيز ياد شده است كه در سطح رو خبارج، در برابر ماهيچه  349ه: در برخى كتب مربوط به تشريح از ماهيچه پنجمى
ه كند و بشود و بطور مورب از سطح رو خبارج عبور مىرم قرار دارد. اين ماهيچه از استخوان سرين شروع مىچها

 قسمت رگدار خبش فوقاىن

 113، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

آورد. اگر تر از آن وجود ندارد. ساق بوسيله اين ماهيچه بطرف خارج روى مىاى موربرسد. ماهيچهساق مى
 شود.هاى چهارم و پنجم باتفاق در بازكردن شركت جويند ساق بطور مستقيم باز مىيچهماه

 گريد عبارتند از:هائى كه ساق بوسيله آهنا حالت تا شدن را خبود مىماهيچه

كه از استخوان هتيگاه و استخوان زهار برخاسته است و به منشاء ماهيچه بازكننده   350الف ماهيچه باريك و دراز
شود. اين ماهيچه بعدا بطور مورب مهان ماهيچه چهارم است و بر حاجز وسط هتيگاه قرار دارد نزديك مىساق كه 

رسد آورد و به برجستگى موجود در خبش رگدار زانو مىكند و سپس سر بريون مىبه داخل هر دو كناره زانو نفوذ مى
ش ها گرايشود و قدم را به سوى بيخ رانىخورد. ساق بوسيله اين ماهيچه رو بباال كشيده مو با آن جوش مى

 دهد.مى

 .351اى كه رو به طرف داخل داردماهيچه -ب

                                                           
 » Vastus lateralis«هپن طرىف -(155)  348
 سر دراز عضله دو سر ران -(151)  349
 » Gracilis«عضله راست داخلى -(151)  350
 » Adductor magnus«كننده بزرگنزديك -(151)  351



 .352اى كه رو به سوى خارج استماهيچه -ج

 .353هاى خارجى و داخلى قرار گرفته استاى كه در ميان خبشماهيچه -د

ود را با گرايش به سوى خارج خب هائى كه در وسط و در قسمت رو خبارج هستند حالت تا شدنساق بوسيله ماهيچه
اخل پذيرد. رنگ ماهيچه رو بدگريد. تا شدن ساق با گرايش به سوى داخل بوسيله ماهيچه رو بداخل اجنام مىمى

كند و تقريبا سبزفام است. منشاء اين ماهيچه قاعده استخوان سريىن است و حبالت مورب از خبش عقىب ران عبور مى
 چسبد.رساند و به آن مىل خود را به خبش رگدار ساق مىسراجنام در قسمت رو بداخ

هاى قسمت خارجى و قسمت مياىن هستند، هر دو نظري ماهيچه رو هاى سوم و چهارم كه مهان ماهيچهماهيچه
گريند و ليكن برخالف دومى از جانب رو خبارج ساق با خبش رگدار بداخل، از قاعده استخوان سريىن منشاء مى

 ند.پيوندساق مى

اى است كه در مفصل زانو جاى دارد و در زير پوشش زانو خمفى شده است و كارش ماهيچه 354ماهيچه پنجم -ه
 مهان است كه ماهيچه مياىن بر عهده دارد.

355رسد شايد خبشى از اولني ماهيچه بازكننده ساق كه به ماهيچه مضاعفبنظر مى
 

 110، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

است زانو را بطور عرضى گرفته باشد. در حمل هبم رسيدن اين خبش بزانو وترى بوجود آمده است كه به تعريف شده 
 حقه سرين پيوسته است و آن را با جوانب خود پيوند داده است.

 هاى مفصل قدم )پا(ماهيچه -فصل بيست و هنم

 اى فرود آورنده.ههاى بردارنده و ماهيچهچهآيد عبارتند از: ماهيهائى كه مفصل قدم بوسيله آهنا حبركت درمىماهيچه

تواند بطرف باال حبركت درآيد و از دو ماهيچه هائى هستند كه قدم بوسيله آهنا مىهاى بردارنده ماهيچهماهيچه
ىن( قرار دارد. اين ماهيچه از خبش رو كه در جلوى قصبه رو بداخل )بزرگ  356شوند: خنست ماهيچه بزرگتشكيل مى
 رود و به حمل نزديك بيخ انگشتگذرد و به سوى انگشت اهبام مىآيد، بر ساق مىصبه داخلى مىخبارج سر ق

                                                           
 » Semitendinosus«نيمه وترى -(153)  352
 » Semimembranosus«نيمه غشائى -(150)  353
 » Popliteus«ركىب -(155)  354
 » Iliopsoas«اى پسوائىخاصره -(155)  355
 » Tibialis anterior«نئى قدامىدرشت -(150)  356



اى است كه ماهيچه 357شود. ماهيچه ديگررسد. قدم بوسيله اين ماهيچه به سوى باال برداشته مىشست مى
شت نزديكى بيخ انگرويد كه به ىن( رو خبارج است. از اين ماهيچه وترى مىخاستنگاهش از سر قصبه )درشت

پيوندد. اين ماهيچه نيز وسيله بلند شدن قدم به سوى باالست. وقىت هر دو ماهيچه در بر داشنت قدم خنصر مى
 افتد.بطور مهزمان شركت كنند، قدم بطور مستقيم به سوى باال حبركت مى

 آيد عبارتند از:هائى كه بوسيله آهنا قدم به طرف پائني فرود مىماهيچه

گردد و اليه قسمت عقىب شود، بطرف پائني سرازير مىكه از سر ران شروع مى  358اىب: يك زوج ماهيچهالف و 
رويد كه بزرگرتين وتر است و به استخوان پاشنه پيوسته كند. از اين دو ماهيچه وترى مىساق را از گوشت پر مى

 است و بنام وتر پاشنه موسوم است.

 .ماندوسيله بر زمني استوار مىشود و بدينبه سوى خارج كشيده مىقدم بوسيله اين وتر، حبالت مورب 

دهنده زوج ماهيچه نامربده در باالست. رنگ اين ماهيچه بادجناىن است. مبداء آن سر كه يارى  359اىج: ماهيچه
سبيده چشود و بدون هيچ وترى، با مهان حالت گوشىت بر باالى وتر كه از آجنا سرازير مى  360قصبه رو خبارج است

 قبلى به خبش عقىب پاشنه

 115، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 گردد.آسيىب ببينند، قدم دچار نقص مى 361شود. وقىت اين دو ماهيچه يا وتر اين جفت ماهيچهمتصل مى

اى كه از آن دو وتر پديد آمده است. يكى از وترها وسيله بسته شدن قدم و ديگرى وسيله باز شدن د: ماهيچه
ىن( از باشد. اين ماهيچه چهارم در حمل هبم رسيدن قصبه )ىن( داخلى )درشت ىن( و قصبه خارجى )نازكشست مى

لوى آورد. يكى از اين وترها در جشود و دو وتر بوجود مىآيد، در بني دو قصبه سرازير مىسر قصبه داخلى پديد مى
يگر كه از آيد؛ وتر د وتر است كه قدم پائني مىپيوندد و بوسيله مهنيانگشت شست به قسمت پائني مچ پا مى

خبشى بغري از خبش مولد وتر اول، از اين ماهيچه بوجود آمده است به مفصل اول انگشت شست پيوسته است و 
 شود.شست بوسيله اين وتر با حالت مورب به سوى داخل تن باز مى

                                                           
 » Peroneus tertinus«ىن طرىفنارك -(155)  357
 » Gastrocnemius«عضله دوقلو) دوسر( -(155)  358
 » Soleus«نعلى -(101 ) 359
 ىن است.نسخه انگليسى: منشاء آن قسمت خارجى سر استخوان نازك -(101)  360
 منظور از وتر اين ماهيچه زردپى آشيل است. -(101)  361



كه از سر رو خبارج )كنديل طرىف( ران پديد آمده است و به يكى از دو ماهيچه چسبيده به پاشنه   362اىه: ماهيچه
 رويد كهشود و وترى از آن مىگردد و بعد از رسيدن به نزديكى درون ساق از ماهيچه پاشنه جدا مىمتصل مى

هيچه عينا مشابه حالت يابد. وضع اين ماشود و در سطح زيرين آن گسرتش مىخبش پائني قدم مى 363آسرت
 دهد.اى است كه در سطح داخلى كف دست گسرتده است و وظايف مشابه آن را اجنام مىماهيچه

 هاى انگشتان پاماهيچه -امفصل سى

 قرارند:آيند ازاينهائى كه انگشتان پا بوسيله آهنا حبركت درمىماهيچه

 يابند و عبارتند از:تاشدگى مىهائى كه انگشتان پا بوسيله آهنا حالت الف: ماهيچه

كند  گردد و وترى را اجياد مىشود، در امتداد آن سرازير مىىن شروع مىكه از سر رو خبارج درشت  364اىماهيچه -1
شود. يكى از اين وترها وسيله بسته شدن انگشت مياىن و ديگرى وسيله بسته شدن كه آن نيز به دو وتر تقسيم مى

 انگشت بنصر است.

آيد كه اى كه كوچكرت از ماهيچه اوىل و منشاء آن خبش عقىب ساق است. از اين ماهيچه وترى پديد مىاهيچهم -1
شود. يكى از اين وترها براى تا كردن انگشت كالوچ )انگشت كوچك( و ديگرى براى بسنت بعدا به دو وتر تبديل مى
شود و دو شاخه منشعب انشعاىب حاصل مىآيد. پس از آن از هريك از دو قسمت مزبور انگشت شست بكار مى

 آميزندشده باهم درمى

 115، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

رود و حالت تا شدن آورند. اين يك وتر حاصل از جتمع دو انشعاب به انگشت شست مىو يك وتر را بوجود مى
 سازد.شست را ميسر مى

است كه از سطح رو خبارج قصبه رو بداخل تن )سطح  اىاى كه قبال ذكر شد و آن مهان ماهيچهماهيچه -3
يل رود. خبشى از آن براى بسته شدن قدم گسآيد و در بني هر دو قصبه بسوى پائني مىىن( پديد مىخارجى درشت

 پيوندد.شود و خبش ديگر به مفصل اول انگشت شست مىمى

شوند. دارند و عامل حركت انگشتان پا مىهائى كه بر ساق و در خبش عقىب ساق قرار اين بود تشريح ماهيچه
كنندگان پيش از جالينوس به اين نكته پى نربده بودند كه در كف پا ده ماهيچه وجود دارد. اولني تشريح

                                                           
 » Plantaris«پائىكف  -(103)  362
 » Aponeurosis plantaris«پائىنيام كف -(100)  363
 » digitorum longus Flexor«تاكننده دراز انگشتان پا -(105)  364



هاى دهگانه كف پا كه جالينوس كشف كرده است اى كه آن را كشف كرد جالينوس بود. ماهيچهكنندهتشريح
365قرارند:ازاين

 

كت هاى انگشىت تنها حبر و چپ هر انگشت پا يك ماهيچه وجود دارد. وقىت يكى از اين ماهيچهدر دو طرف راست 
شود و اگر هر دو ماهيچه چپ و راست باهم و بطور يكنواخت آيد انگشت با گرايش بسوى آن بسته مىدرمى

 شود.حركت كنند، انگشت بطور مستقيم بسته مى

چهارتا هستند كه هركدام به انگشىت اختصاص دارد و دو ماهيچه نيز وجود هائى كه بر مچ پا قرار دارند ب: ماهيچه
 باشند و در حالت بسته شدن اين دو انگشت موثرند.مى 367و انگشت كالوچ 366دارند كه ويژه انگشت شست

بيكى يا وقىت  اند كهاند و باهم درآميختههائى كه وسيله تا شدن انگشتان هستند حبدى درهم نفوذ كردهمتام ماهيچه
بند تا جائى كه ياهاى ديگر نيز در اجنام وظايف خويش سسىت مىبرخى از آهنا آسيىب برسد و از كار بيفتد، ماهيچه

ديده و از كار افتاده را جباى آن اجنام دهند. بعلت مهني آميختگى توانند خبش كمى از كارهاى آن ماهيچه آسيبمنى
شوند و بزمحت ممكن است كه فقط يكى از آهنا را بدون شركت سته مىبينيم انگشتان پا مهه باهم باست كه مى

اش ديگرى ببندمي. مهچنني در قدم پنج ماهيچه وجود دارند كه هريك به انگشىت تعلق دارد و انگشت بوسيله ماهيچه
ز متعلق به آهنا ني ها، پنج ماهيچه ديگر نيز قرار دارند كه هريك ازتواند بسوى خارج روى آورد. در زير اين ماهيچهمى

ها انگشت متعلق خبود را در فاصله بني انگشتان، به انگشت جماور پيوند انگشىت است و هريك از اين ماهيچه
 دهد.مى

ا دو يابد. وظيفه و فوائد اين پنج ماهيچه زيرين بافتد، انگشت به سوى داخل گرايش مىوقىت ماهيچه حبركت مى
 يفه و فائده هفت ماهيچهماهيچه ويژه شست و خنصر مهان وظ
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گانه وسط كف كه آهنا نيز از  هاى يازدهوسط كف دست است. مهچنني ده ماهيچه مكتشفه جالينوس با ماهيچه
 اند از حلاظ حالت و فوائد مشاهبند.كشفيات جالينوس بوده

 .368رسديست و نه عدد مىهاى تن آدمى جمموعا به پانصد و بباين قرار ماهيچه
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 ماهيچه وجود دارد. 15در كف پا  -(105)  365
 » Flexor hallucis brevis«تاكننده كوتاه شست پا -(100)  366
 » Flexor minimi brevis«تاكننده كوتاه انگشت كوچك -(105)  367
368  (105)-Gray  ؛551تعداد عضالت بدن راDutton  و 551بتعدادTaber  داند و بنا به نظرعدد مى 555آهنا راSapp عدد هستند. 511هاى بدن تعداد ماهيچه 



 مجله سوم: عصب كه شامل شش فصل است

369اى راجع به عصبگفتار ويژه  -فصل اول
 

عصب داراى دو فائده است: فائده ذاتى و فائده غرضى. فائده ذاتى آن در اين است كه مغز بوسيله اعصاب حس و 
گردانند و تن را رساند. فائده عرضى در آن است كه اعصاب گوشت را مرتاكم مىمىها حركت را به ساير اندام

 كنند.تقويت مى

شان( از آن هاى بدون حس مانند جگر و طحال و شش را آسيىب رسد، بوسيله اعصاب )پوشش غشائىاگر اندام
انده اند و غشاءهائى آهنا را پوشدهباشند، ليكن در اعصاىب پيچيها فاقد حس مىشوند، چه هرچند اين اندامآگاه مى

ها بر اثر باد كردن متورم شد و يا بعلت گسرتش باد انبساط يافت، سنگيىن تورم و است كه وقىت يكى از اين اندام
يىن كند. اعصاب بر اثر سنگانتشار باد در اندام به اعصاب پيچيده بر آن اندام و به ريشه اين اعصاب سرايت مى

دها آگاه آور ها را از روىكنند و باين ترتيب اندامض حجم و بر اثر گسرتش باد انبساط پيدا مى)فشار( ورم انقبا
 .370سازندمى

 چنانكه معلوم و مشخص گرديده است، منشاء اعصاب مغز است و انتهاى آهنا به پوست
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ها هاى ريز آنسازند كه شاخهدارند، تارهائى از خود منشعب مى هاى جماور پوست قراررسد. اعصاىب كه در انداممى
اند. مغز منشاء اعصاب است و اين منشاء بودن يا مستقيم است و يا غري مستقيم. در هستند و با پوست آميخته
ىب اآيند، اعصاى وجود دارد كه مهان خناع است. اعصاىب كه مستقيما از مغز بريون مىحالت غري مستقيم واسطه

هاى ديگر تن، حس و رسانند. اندامهاى سر و صورت و احشاء دروىن مىهستند كه حس و حركت را فقط به اندام
وضيح شوند. جالينوس تگريند و در طول بدن پراكنده مىدارند كه از خناع منشاء مىحركت را از اعصاىب دريافت مى

ده است و از روى اعصاىب كه از مغز به احشاء رسيده داده است كه احشاء در حد زيادى مورد عنايت مغز واقع ش
توان دريافت كه مغز تا چه اندازه به رعايت احشاء امهيت داده است. آفريدگار دانا و توانا كه نامش گرامى است مى

ت ها نيست. اين رعايباد، در حفظ و رعايت وضع احشاء احتياطهائى را مرعى داشته است كه نصيب ساير اندام

                                                           
هاى سمتهاى عصىب بني مغز، مغز حرام و قها هادى حتريكرسد. اين رشتههاى متشكل از تارهاى عصىب هستند كه درازى آهنا حىت تا يك مرت مىاعصاب رشته -(151)  369

 باشند.خمتلف بدن مى
هاى اعصاب نباتى خودكار كه از امعاء و احشاء و صفاق گريد. يكى بوسيله رشتهتامني حساسيت اعضاى درون شكم بدو وسيله اجنام مى -(151)  370

فاق چنني صگردند(. ديگر، آنكه از ديواره شكم و مهباشند) موجب احساس دردهاى ويسرال مىآيند و با آهنا در ارتباط مىبريون مى vicerale( Peritoneumاحشائى)
باشند) احساس اى است كه با سلسله اعصاب مركزى در ارتباط مى( و پايه و حمل ارتباط امعاء و احشاء در شكم، ريشه بند روده Peritoneum Parietaleجدارى)

 ال رفنت فشار در اعضاى توخاىل، انبساط پوشش غشائىشوند(. علت اصلى بوجود آمدن دردهاى احشائى عبارتست از اجياد آىن و زياده از حد بادردهاى احشائى را باعث مى
 باشد.اى مىهاى ماهيچهعضو و مهچنني مجع شدن و انقباض



وان وتشود بايسىت تابدر مورد اعصاب رسيده به احشاء از آن است كه وقىت يك عصب از منشاء دور مىويژه 
بيشرتى نصيبش شود و براى اين منظور اين عصب را بوسيله جسمى كه از حلاظ سرشت حد واسط بني عصب و 

م ز داشته است، جسنياغضروف است پوشانيده است. هرجا كه عصب براى رسيدن به احشاء به مسري مور ىب
 وخم اعصاب در سه موقع پيشگريد. اين راه مورب و عبور از پيچپوشاننده آن نيز شكل جسم عصب را خبود مى

آيد، بشرح زير: اول در حنجره، دوم در موقعى كه به سوى دهان راهى دارد، سوم هنگامى كه سينه را پشت سر مى
 گذارد.مى

، چه راه آورندآيند بطور مستقيم و بدون كجروى به مقصد روى مىبريون مىساير اعصاب خبشنده حس كه از مغز 
روى فائده ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه اعصاب حسى اگر رساند. در اين راستراست، راهى را زودتر مبقصد مى

ها اندام حس را به توانندتر باشند و از مهانندى سرشت منشاء خود يعىن مغز كه نرم است دور نگردند هبرت مىنرم
 مانند و نيازى به سفت بودن ندارند.رو نرم مىبرسانند و اعصاب راست

اه را دورتر هائى در مسري خود ببينند. كجروى ر وخماند بايسىت پيچليكن اعصاب حركىت كه به سوى مقصد گسيل شده
كه از ه سفىت دارند و باين جهت مهنيافتند و از اين روى احتياج بسازد و اعصاب بناچار از منشاء دورتر مىمى

 گردند.شوند بتدريج سخت و سفت مىمنشاء دور مى

هريك از دو خبش اعصاب حسى و اعصاب حركىت كه بر يكى نرمى و بر ديگرى سفىت مقرر است، تابع منشاء و 
ر است. تنرماند و اين قسمت مغز خاستگاه خويشند. خبش اعظم اعصاب حسى از قسمت جلوى مغز منشاء گرفته

ده تر درست شخبش اعظم اعصاب حركىت زاده قسمت عقىب مغز هستند و اين قسمت مغز در سرشت خود سخت
 است.
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 هااعصاب مغز و گذرگاه آن -فصل دوم

371مغز رستنگاه هفت زوج عصب است
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 به شرح زير:

 :372زوج اول

و  اى كه شبيه نوك پستان استاين زوج عصب از انتهاى دو بطن واقع در خبش جلوئى مغز، در حمل عبور دو زائده
حس بويائى بوسيله آهناست روئيده است و دو عصب بزرگ و جموف است. يكى از اين دو عصب از طرف راست 

آورد. اين دو عصب بعدا بطرف راست روى مىرود و ديگرى از طرف چپ شروع و شود و بطرف چپ مىشروع مى
يابند و پس از آن فردى كه از طرف راست آمده است به سوى كاسه چشم راست و آنكه وار باهم تقاطع مىصليب

را   شود تا بتوانند رطوبىتگردد. دهانه اين دو عصب گشاد مىاز طرف چپ آمده است به كاسه چشم چپ راهى مى
هيچ نوع  اند كه اين دو عصب بدونكنندگان ديگر گفتهگريند. نه جالينوس، بلكه تشريحنامند دربر كه زجاجى مى

 گذرند و گفته شده است كه فراهم آمدن اين تقاطع سه فائده دارد:مخيدگى بر تقاطع صليىب مى

سه از ياورى افائده اول اينكه، هرگاه مسري روحى را كه به سوى يكى از دو كاسه چشم جريان دارد آسيىب رسيد اين ك
جمراى روح كاسه چشم ديگر كه گرفتار آسيب نشده است حمروم نگردد و آسيب چشم، از حمل چشم دور از گزند  

كمك الزم دريافت كند. مگر نه اين است كه هرگاه يكى از دو چشم بسته شود، نريوى ديد چشمى كه باز است 
 ؟گرددم باز مباند، صفاى چشم باز زيادتر مىباز و ديگرى متايابد و مهچنني اگر چشمى نيمهافزايش مى

راى آورد و بدهنده به سوى چشم باز هجوم مىعلت اين كار آنست كه اگر چشمى برهم هناده شود، روح بينائى
 گردد.تر مىجاى دادن اين روح سوراخ عنبيه خودخبود فراخ

شوند. وقىت در ضمن تقاطع يكى مىگذرند، رسند و از هم مىفائده دوم اينكه آن يك زوج عصب كه هبم مى
ور رسد، ديد بطآيد و سراجنام به اين مركز تقاطع كه هر دو عصب در آن شريكند مىتصويرى كه پيش چشم مى

بينند. شود و هر دو ديده باهم و در آن واحد تصوير را در يك مرز مشرتك مىيكسان در هر دو چشم قسمت مى
تر از حمل هاى چشم باالتر و يا پائنيپندارند اين است كه يكى از كرهتا مىعلت اينكه اشخاص لوچ يك جسم را دو 

 طبيعى قرار دارد

                                                           
 ( است. N .optic( و بينائى) N .olfactoryائى)زوج اول شامل دو عصب بوي -(151)  372

ز خبش عصىب شبكيه شود. عصب بينائى عصىب حسى است كه اعصب بويائى عصىب حسى است كه از خماط بويائى بيىن از طريق تيغه غرباىل استخوان پرويزىن وارد كاسه سر مى
 رود.شود و به داخل كاسه سر مىچشم شروع مى
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روى به سوى حمل تقاطع هبم خورده است و قبل از آنكه هر دو چشم تصوير را از و در اين باال و پائني بودن، راست
 بينند.خود را كج كرده است، از مرز ديگرى غري از مرز مشرتك مى مرز مشرتك ببينند، چون عصب راه

فائده سوم اينكه هريك از اين دو عصب در حمل تقاطع بر ديگرى تكيه داده است و باين ترتيب مهديگر را استوارى 
 اند.اند و چنانند كه گوئى هر دو عصب در نزديكى كره چشم روئيدهخبشيده

 :373زوج دوم

از هفت زوج عصب، مهان منشاء زوج اول )درست در عقب زوج اول( است كه ذكر شد. اين زوج منشاء زوج دوم 
گردد و از سوراخى كه در گودى كره چشم است بريون شود و بطرف بريون تن متوجه مىدوم، از زوج اول دور مى

 گردد.هاى چشم توزيع مىرود و بر ماهيچهمى

ك است و بايسته است كه نرم باشد، براى اينكه با اين نرمى تاب حركت اين زوج عصب از آجنا كه به منشاء نزدي
دادن در او باشد و با توجه به اينكه هيچ كمك و ياورى براى او نيست، بسيار سترب آفريده شده است تا تالىف نرمى 

ك رگى چون فاش را بنمايد. منظور از نبودن كمك و ياور اين است كه زوج سوم فقط براى حركت اندام بز غريزى
اى زيرين اختصاص يافته است و خود نيز در كارش به ياورى نيازمند است كه بعدا ذكر خواهيم كرد و نريوى زياده

 ندارد كه به زوج دوم برساند و او را يارى دهد.

 :374زوج سوم

ب در عصمنشاء زوج سوم از هفت زوج عصب مغزى، مرز مشرتك بني دو خبش عقىب و جلوئى مغز است. اين زوج 
 گردد:شود و چهار شاخه مىآميزد، بعد از او جدا مىابتدا مبقدار كم با زوج چهارم درمى

، از آيدكند )رگ سبات را بعدا ذكر خواهيم كرد( و از گردن پائني مىشاخه اول در حمل ورود رگ سبات نفوذ مى
 گردد.گذرد و در احشاء منتشر مىحجاب مى

                                                           
 N( و عصب حمرك خارجى چشم) N .oculomotorآيد و شامل عصب حمرك مشرتك چشم)بندى جديد زوج سوم به حساب مىتقسيمزوج دوم در  -(153)  373

.trochlear .است ) 
رود. عصب حمرك خارجى ( به كاسه چشم مى Fissura supra orbitalisعصب حمرك مشرتك چشم عصىب حركىت و پارامسپاتيك است و از شكاف فوق كاسه چشمى)

 كند.شم عصىب حركىت است كه از شكاف فوق كاسه چشم عبور مىچ
 زوج سوم شامل عصب سه شاخه، قسمت حركىت عصب صورتى و خبشى از عصب پنوموگاسرتيك است. -(150)  374



آورد و بعد از جدا شدن از گيجگاه با يكى از اعصاب ديگر كه از زوج گيجگاهى سر برمىشاخه دوم از استخوان  
 پيوندد )زوج پنجم را نيز ذكر خواهيم كرد(.پنجم جدا شده است مى
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 هاى جلوئىوى اندامآورد كه حمل بريون آمدن زوج دوم نيز بود. راه اين شاخه بسشاخه سوم از منفذى سر برمى
رود تا حدى مهكار است. اگر اين شاخه از حمل بريون آمدن صورت است و با زوج دوم كه بطرف كاسه چشم مى

آمد بسيار ناگوار بود، چه در اين صورت براى مهمرتين عصب اجياد مزامحت زوج اول كه توخاىل است بريون مى
گرديد. اين شاخه سوم بعد از جدا آمد و مسدود مىآن برهم مىگرفت و جتويف شد و آن در زير فشار قرار مىمى

ر هاى هرود و از آجنا به ماهيچهكند: انشعاب اول بطرف نقطه خروج اشك از چشم مىشدن سه انشعاب پيدا مى
رسد. انشعاب دوم در سوراخى كه در قسمت عقىب  دو گيجگاه و هر دو عضله مضغى و ابرو و پيشاىن و پلك مى

شود. آورد و در طبقه آسرت شده بيىن پراكنده مىرود و از آجنا به اندرون بيىن روى مىشم قرار دارد فرومىگوشه چ
اى بزرگ است و از فضاى تنبوشه مانندى )جتويف برخبى( كه در استخوان گونه جاى دارد انشعاب سوم تا اندازه

ها دانآيد و در دنانشعاب فرعى به اندرون دهان مى يابد. يكى از اينگردد و آنگاه دو انشعاب فرعى مىسرازير مى
شود و انشعابات ساير دنداهنا از نظر پنهان هاى آسيا ديده مىگردد. در اين توزيع، انشعابات زير دندانتوزيع مى

 ىنها شريك است. انشعابات عرضى ديگر در خبش بريو برد و با آناست. لثه زيرين نيز سهم خود را از اين توزيع مى
دواند. اين بود سه انشعاب از زوج سوم. شاخه چهارم هائى مانند پوست گونه و كنار بيىن و لب زيرين ريشه مىاندام

 رسد و در قشر سطحى زبانكند و به زبان مىاز انشعابات زوج سوم از سوراخى كه در آرواره فوقاىن است عبور مى
هاى خبشد و خبش زيادى آن در ريشه دندانبه اين اندام مى شود و حس چشائى را كه ويژه زبان استپراكنده مى

شود. خبشى از اين شاخه عصب كه ويژه زبان است از عصب چشم پائني و در لثه پائني و در لب پائني پراكنده مى
 باشد، زيرا عصب زبان سخت و عصب چشم نرم است، عصب زبان باريك و عصب چشم سترب است.باريكرت مى

 اند. آن يكى با نرمى و ستربى اين ديگرى حالت تعادل بوجود آوردهباريكى و سخىت

 :375زوج چهارم

 تر ازمنشاء زوج چهارم از هفت زوج عصب مغز در عقب منشاء زوج سوم واقع شده است و به قاعده مغز نزديك
جدا شده  از آن آن است. چنانكه گفتيم اين زوج عصب در خنستني مرحله، كمى با زوج سوم درآميخته است و بعدا
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شود. اين زوج عصب كوچك است و است. اين عصب پس از جدا شدن از آن براى حساس كردن كام وارد آن مى
 است. ترتر است، زيرا كام و صفاق آن )بافت پوششى( از صفاق زبان سختتر و سختليكن از زوج سوم سفت
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 :376زوج پنجم

شود و شكل خود در طول به دونيم مىو عصب متعلق به زوج پنجم از اعصاب حاصل از مغز، خبودىهريك از د
گريد. بنظر بسيارى از متخصصني تشريح، هريك از اين زوج عبارت از يك جفت عصب است. مضاعف خبود مى

شدن  فتيم بر اثر نصفاند و مهانطور كه گدهند از دو جانب مغز بريون آمدهدو عصب كه زوج پنجم را تشكيل مى
در طول، هريك از آهنا به يك جفت تبديل شده است. قسمت اول )عصب شنوائى( هريك از نيمه فردها به غشائى  

 شود و به گوش حس شنوائىهاى آن پراكنده مىرسد و در متام خبشكه آسرت قسمت صماخ گوش گرديده است مى
آيد خبش عقىب مغز است. قسمت دوم )عصب ن گوش مىخبشد. منشاء اين قسمت از عصب كه به غشاء درو مى

آيد كه در استخوان سنگى صورتى( هريك از نيمه فردها كه كوچكرت از قسمت اوىل است از سوراخى بريون مى
 .377)خاره( واقع شده است

ىن شده الوخم زياد در مسري خود طو نامند، زيرا مبناسبت داشنت پيچاين استخوان سنگى را يك چشم و كور نيز مى
دار بودن مسري و زياد شدن مسافت براى آن است كه وخماست و در آخر سر از منشا دور افتاده است. اين پيچ

قدر از منشا دور گردد كه سزاوار سفت شدن باشد. وقىت از سوراخ استخوان عصب قبل از آنكه از آن خارج شود آن
ونه و گردد. قسمت بيشرت آن به گش آميخته دو قسمت مىآميزد و اين خبسنگى بريون آمد با عصب زوج سوم درمى

 ردد.گهاى دو گيجگاه متوجه مىآورد و قسمت ديگر كه باقى مانده است به ماهيچهماهيچه هپن آن روى مى

چرا حس چشائى در شاخه چهارم از جفت سوم آفرينش يافته است و حس شنوائى به جفت پنجم واگذار شده 
شنوائى به فضاى باز نياز دارد و شايسته نيست كه راه هوا بروى آن بسته شود، پس بايد است؟ بايد گفت ابزار 

تر است. اما ابزار عصب شنوائى سخت باشد و منشاء آن قسمت عقىب دماغ است و از عصب چشائى سخت
چرا براى  وچشائى بايد در حمل امن و سرپوشيده باشد و باين جهت باندازه عصب شنوائى نيازى به سخىت ندارد. 

وى زيرا عصىب كه نري  -هاى زياد وجود دارد؟هاى گيجگاه عصبهاى چشم تنها يك عصب و براى ماهيچهماهيچه
رساند بايد جتويف داشته باشد و براى اين منظور بايد سترب باشد و اگر سترب باشد بايد سوراخ بينائى را بچشم مى

براى  هاى متعدد راكره چشم در آن جاى گرفته است حتمل سوراخوقت استخواىن كه  چشم مبقدار زياد باز شود. آن
فرد اكتفا شده است. ليكن عصب حس شنوائى كه هاى متعدد نداشت و باين جهت به يك عصب منحصربهعصب
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هاى متعدد از آن هاى متعددى را كه عصبآيد چون منشاء آن سخت است، حتمل سوراخاز استخوان سنگى مى
 هاى حس شنوائى زيادند ليكن باريكو با اينكه عصب بريون آيند دارد.
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 داد.و سخت هستند، چه اگر سترب بودند سنگيىن و سسىت در حركت آهنا رخ مى

 :378زوج ششم

زوج پنجم ا ها چنان برستنگاه اين زوج عصب خبش عقىب مغز است و در آغاز حمل پيدايش، بوسيله غشاءها و زردپى
سر  شود و از سوراخىاش جدا مىپيوسته است كه گوئى يك عصب هستند و جدائى ندارند. بعدا از زوج پيوسته

ردد و اين گآورد كه در انتهاى درز المى قرار دارد و قبل از خارج شدن از اين سوراخ به سه خبش تقسيم مىبريون مى
 پيمايند:هاى ويژه خود را بقرار زير مىيند راهآسه خبش كه از سوراخ انتهاى درزالمى بريون مى

 گردد تا زوج عصب هفتم را در حركت خبشى يارى كند.هاى گلو و بيخ زبان روانه مىانشعاب اول به طرف ماهيچه

رسد و بيشرتين قسمت آن در الى ماهيچه هپن كه بر باالى  هاى كتف و نزديك آهنا مىانشعاب دوم به سوى ماهيچه
شود. مقدار اين خبش براى اجنام وظايف خود كاىف است و بدون پيوسنت با عصب ديگرى دارد منتشر مىكتف قرار 

 رسد.پيمايد و به مقصد مىراه خود را مى

انشعاب سوم از دو انشعاب ديگر بزرگرت است. اين شعبه از مهان راهى كه رگ مغزى در باال رفنت به سوى مغز 
شود و چون راه اين دو يكى است، اين خبش از عصب با رگ مغزى هبم پيوند ر مىپيمايد، به طرف احشاء سرازيمى

سازد كه در درون شود، تقسيمات ريزترى از خود جدا مىيافته است. وقىت اين شعبه به حنجره نزديك مى
كنند نفوذ ل مىهاى حنجره را محاند و حنجره و غضروفهائى كه در حنجره وجود دارند و رو بباال قرار گرفتهماهيچه

 كند.مى

ريند. وجود اين گهاى سرپائني جاى مىفرستد كه در ماهيچهبعد از گذشنت از حمل حنجره، انشعاباتى بطرف باال مى
اى باشد  انشعابات باالرو بسيار مورد نياز است، زيرا براى مجع شدن و بازشدن غضروف طرجهارى بايد عامل كشنده

 اند.د و بسبب مهني باال برگشنت است كه اين عصب را بازگشته نيز ناميدهكه كشش به سوى پائني صورت گري 

واست خزيرا اگر اين عصب خناعى بود و مى -گريد؟شود و از خناع سرچشمه منىچرا اين عصب از مغز سرازير مى
ا انائى آن ر داد و آنگاه تو بطرف باال رود ناچار از كجروى بود و راه راست بطرف رستنگاه خود را از دست مى
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نداشت، چنانكه بايد و شايد، چيزى را به سوى پائني بكشد و در كشش حمكم باشد. چرا اين عصب جزو زوج 
گراى بودند و قبل از جفت ششم آمدند، مهگى در هاى نرم و نرمىزيرا هرآنچه از عصب -هاست؟ششم عصب

روى كه براى زوج ششم وجود دارد براى راستهاى صورت و سر و آنچه در آهناست توزيع گرديدند. و اين ماهيچه
 اششد، زيرا زوج هفتم براى كجروى آفريده شده است و فائدهزوج هفتم ميسر منى
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ط اش در خبايست بطور مستقيم سرازير شود و اين عصب نيز هبرهروى است. پس چون جفت ششم مىدر كج
گاه اين تكيه گاهى استوار نياز داشت وج ششم گرديد. و از آجنا كه عصب برگشته باالرو به تكيهمستقيم بود جزو زو 

اى باشد تا عصب باالرو بوسيله آن بچرخد و مهچنني به عصب باالرو نزديك و هم حبالت بايست مهانند قرقرهمى
رگ رت و مناسبرت از شريان بز چيز هبگاهى هيچمستقيم و سخت و نريومند و هم صاف باشد، براى چنني تكيه

پيچد. و آيد به شريان بزرگ برميخورد و بر او مىها از سوى چپ باال مى)آئورت( نيست. پس هرآنچه از اين خبش
از آجنا كه شريان بزرگ مستقيم و سترب است عصب براى پيچيدن به آن به پيوند حمكمى بسيار نيازمند است. اما 

اسىت رسد كه شريان به حالت ستربى و ر رود موقعى به شريان بزرگ مىرف راست باال مىها از طآنچه كه از اين خبش
اول نيست، زيرا انشعاباتى از او جدا شده است و به باريكى اجناميده است و چون به سوى زير بغل گرائيده است 

بر  د كه عصب باالرو عالوهاى جز اين نبو روى را در پيش گرفته است. پس چارهاستقامت خود را از دست داده، كج
 هائى نيز خود را بر آن حمكم ببندد و تالىف حالت ستربى و راسىت ازكند، بوسيله زردپىاينكه بر شريان تكيه مى

ست گاه امن كه مهان شريان اهاى باالرو آن است كه اوال به تكيهدست رفته را بنمايد. هدف از دور منودن راه خبش
اين  هاى باالرو ازدور شدن از منشا، از نريومندى و سخت شدن استفاده كنند. در ميان خبشنزديك شوند و ثانيا با 

حنجره  هاىعصب، نريومندترين خبش مهان است كه با مهكارى انشعاباتى از اعصاب مددكار در دو طبقه از ماهيچه
ود كه در شعددى از آن جدا مىآيند و انشعابات متهاى اين عصب بطرف پائني مىاند. بعدا ساير خبشمنتشر شده

گردند و هاى موجود در آجنا پخش مىهاى آهنا، قلب، شش و وريدها و شريانغشاهاى حجاب، سينه و ماهيچه
شود و هبمراه عصىب كه جزو جفت سوم است و پائني آمده است، ماند به حجاب وارد مىبقيه انشعابات كه باقى مى

( پايان اىگردند تا سراجنام با رسيدن به استخوان هپن )عضله هپن خاصرهمشرتكا در غشاهاى احشاء منتشر مى
 يابند.مى

 :379زوج هفتم
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هاى منشاء اين زوج عصب مغزى مرز مشرتك بني مغز و خناع است. بيشرتين خبش اين زوج عصب در ماهيچه
ست هاى آن ممكن اقيه خبششود و بهاى مشرتك ميان درقى و استخوان المى منتشر مىدهنده زبان و ماهيچهحركت

 دهد.هاى نامربده در باال وارد شوند، وىل اين حالت مهيشه روى منىهاى مهجوار ماهيچهدر ماهيچه

اى است و از آجنا كه مناسب نبود در منشاء مذكور و از آجنا كه هريك از اعصاب ديگر مكلف به اجنام وظيفه ويژه
 مهني بود كه عصب يا در زير آن، منافذ بسيارى باشند، هبرت
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380حركىت زبان از اين منشا و ليكن عصب حسى آن از منشاء ديگر باين عضو برسد.
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 اعصاب خناعى گردن و مسري آهنا -فصل سوم

 كنند هشت زوج هستند:ىهاى گردن عبور ماند و از مهرهاعصاىب كه از خناع منشا گرفته

آيد و بطور جمزا و بدون آميزش با عصب ديگر، در زوج اول اين اعصاب از دو سوراخ مهره اول گردن بريون مى
ا  هگردد. اين زوج عصب، كوچك و باريك است، چه مهانطور كه در مبحث استخوانمنتشر مى 381هاى سرماهيچه

 ب متناسب با قطر كم گذرگاه آن است.گفتيم، حمل عبور آن تنگ است و باريك بودن عص

ها آيد، يعىن مهان منفذى كه در مبحث استخوانزوج دوم از منفذى كه در وسط مهره اول و مهره دوم است بريون مى
كننده، بطور از آن ياد كردمي. بيشرتين خبش اين زوج عصب براى حساس كردن سر بكار رفته است. اين خبش حساس

وش خورد و در طبقه خارجى هر دو گرسد و بعد به سوى جلو پيچ مىها مىباالترين نقطه مهرهرود و بمورب باال مى
ى و  توانست بواسطه كوچككند، چه زوج اول منىدواند. اين عمل، كمبود و كوتاه آمدن زوج اول را تالىف مىريشه مى

ردن از اين زوج به ماهيچه هپن پشت گاش در حميط اطراف خود بطور كامل منتشر گردد. خبش باقى مانده مايگىكم
382گردد.آيد و موجب حركت آهنا مىمى
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 شود.گردد و هر فردى از آن، دوشاخه مىهاى دوم و سوم خارج مىزوج سوم اعصاب از منفذ بني مهره

 است، وگردد كه داراى انشعاباتى در ميان دو مهره دوم و سوم اى منتشر مىها در عمق ماهيچهيكى از اين شاخه
گردد كه در حمل برگشنت سر هبمراه گردن، قرار دارد و سپس بطرف كند و پخش مىاى نفوذ مىخاصه در ماهيچه

طرف راس رساند و برسد، انشعابات خود را به بيخ آهنا مىرود. وقىت اين شاخه به اين خارها مىخارهاى مهره باال مى
آميزد. آنگاه هر دو شاخه عصب اند مىغشائى كه از اين خارها روئيده هاىرود و در آجنا با زردپىآهنا رو بباال مى

رسند. در بدن غري آدميان اين دو شاخه در گوش خامته گردند و ليكن خبود گوش منىباهم به سوى دو گوش برمى
 دهند.هاى گوش نريوى حركت مىيابند و به ماهيچهمى

 هاى هپن برسد.تا به ماهيچهآيد شاخه دوم از هريك از دو عصب بطرف جلو مى

 گريندپيچند و آن را در خود مىها در اولني مرحله باال رفنت، بر آن مىها و ماهيچهرگ
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جگاه و هاى دو گيگردند. در بدن حيوانات، اين شاخه عصىب با ماهيچهو موجب نريومندتر و استوارتر شدن آن مى
383گردد.هاى دو گونه پخش مىآميزد. انشعابات اين شاخه بيشرت در ماهيچهىدو گوش درم

 

آيد و مانند زوج سوم به دو شاخه هاى سوم و چهارم قرار دارد بريون مىزوج چهارم عصب از منفذى كه در بني مهره
 پنجمگردد كه عبارتند از شاخه جلوئى و شاخه عقىب. شاخه جلوئى چون كوچك است با زوج تقسيم مى

ادامه  385ماند و مهراه رگ سباتشود كه به تار عنكبوت مىاند كه يك رشته فرعى از آن جدا مىو گفته 384آميزدمى
ه گذرد شاخه ديگر كيابد تا به حجاب حاجز برسد و بر هر دو نيمه حجاب حاجز كه حد وسط سينه است مىمى

رساند كند و خود را به خارها )سناسن( مىها نفوذ مىبزرگرت از اوىل است بطرف عقب برميگردد و در عمق ماهيچه
هاى گونه گردد و به ماهيچهفرستد، و بعد از آن به سوى جلو برمىهاى بني سر و گردن مىو انشعاباتى به ماهيچه

اى خهاند كه هم از اين عصب شاپيوندد. و نيز گفتههاى گوش مىشود. اين عصب در جانوران، به ماهيچهمتصل مى
 به سوى پشت سرازير شده است.

 هاى چهارم و پنجم واقع است.آيد كه بني مهرهزوج پنجم عصب از منفذى بريون مى

                                                           
بكه  دهد. عصب پوسىت قدامى گردن) گلوگاه( از زوج سوم شهائى به پوست گردن مىعصب گوشى بزرگ از زوج دوم شبكه گردىن، عصىب است حسى كه شاخه -(153)  383

 گردىن است.
 دهد.عضالت گوش را عصب صورتى عصب مى

 كند و به حجاب حاجز) ديافراگم(مبداء عصب فرنيك) حجاب حاجزى( از زوج چهارم شبكه گردىن است كه الياىف از زوجهاى سوم و پنجم نيز دريافت مى -(150)  384
 رود.مى
 رود نه بطرف حجاب حاجز.شريان سبات در گردن بطرف باال) سروصورت( مى -(155)  385



ها و ونههاى گشود؛ يكى رشته جلوئى كه كوچكرت است و به ماهيچهاين زوج عصب نيز به دو رشته تقسيم مى
ه شود كرود و ديگرى خود دو شاخه مىن مىهاى مشرتك بني سر و گردكننده سر و ساير ماهيچههاى خمماهيچه

آيد. قسمىت از زوج ششم و زوج هفتم با اين شاخه اول آن بني رشته اول و شاخه دوم قرار دارد و تا باالى شانه مى
شود و تا وسط حجاب حاجز نفوذ هائى از زوج پنجم و زوج هفتم يكى مىاند. شاخه دوم با شاخهشاخه درآميخته

386كند.مى
 

هاى وراخها از سشان به مهرههاى ششم و هفتم و هشتم: اين سه زوج عصب خناعى برتتيب و حبسب نزديكىزوج
آيند و حمل خروج زوج هشتم با اين ترتيب سوراخى است كه بني آخرين مهره گردن و اولني مهره ها بريون مىبني مهره

 پشت قرار دارد. انشعابات اين سه

 115، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

فى( پوشاند )عصب فوق كتاند، ليكن خبش اعظم انشعابات زوج ششم سطح كتف را مىبسيار درهم آميخته 387زوج
و خبش كمرت آنكه از خبش آميخته زوج چهارم بيشرت و ليكن از خبش آميخته زوج پنجم كمرت است به حجاب وارد 

اى از زوج پنجم به ريد و خبش ديگر مهراه شاخهگشود. قسمت اعظم انشعابات زوج هفتم در بازو جاى مىمى
ه هاى ديگر برسد. زوج هشتم بعد از آميخنت و مهراه شدن با قسمتهاى سروگردن و پشت و حجاب مىماهيچه

شود فرستد. خبشى از زوج ششم به سوى دست روانه مىشود و انشعاباتى به حجاب منىپوست ساعد و ذراع وارد مى
ه ساعد كند. آنچه از سوى كتف برود از بازو عبور منىخبشى از زوج هفتم كه به سوى دست مى رود.و به كتف منى

رويد درآميخته است. اينكه هاى پشت مىآيد از انشعابات زوج هشتم است كه با اولني عصب كه از مهرهمى
اباتى از اعصاب هائى است كه ذكر شد و انشعشود سهم حجاب از اعصاب، منحصر به مهان عصبمالحظه مى

يمايد تا پآيد از باال به پائني راه مىرسد از اين است كه هر عصىب به سوى حجاب مىخناعى زيرين به آن منى
تقسيمات آن هبرت اجنام گريد، خبصوص كه اولني مقصد آن عصب، غشاء وسط سينه است. اگر عصب خناعى كه به 

 توانست بطور راست و مستقيم به آن برسد واويه منكسره منىآمد، بدون تشكيل ز آيد از طرف پائني مىحجاب مى
بايست راه دور و درازى را طى كنند. باين آمدند، مىاگر اعصاب وارد به حجاب مهگى از مغز به سوى اين عضو مى

آيند تا توزيع و پخش آهنا در حجاب بطور متعادل رسند در وسط آن گرد مىجهت متام اعصاىب كه به حجاب مى
متام   رفت و اگر دررسيدند، اين عدالت در توزيع از بني مىرت گريد، چه اگر اعصاب مزبور به كناره آن مىصو 

رفت؛ كردند هدر مىاى را كه ايفا مىدادند و وظيفهها بودند و در وسط قرار نداشتند، كارى را كه بايد اجنام مىكناره

                                                           
 آورند.اى قدامى را بوجود مىشوند و عصب عضله دندانهزوجهاى پنجم و ششم و هفتم باهم يكى مىهائى از شاخه -(155)  386
 آورند.اى) پشىت( شبكه بازوئى را بوجود مىزوجهاى پنجم تا هشتم گردن و شاخه قدامى زوج اول شبكه قفس سينه -(150)  387



دهد و رند و اين حجاب است كه حميط خود را حركت مىآو هاى حجاب را به حركت درمىها كنارهچه ماهيچه
 ها برسد نه آغاز آهنا.بنابراين انتهاى اعصاب بايد به كناره

حال كه ثابت شد اعصاب بايد در وسط حجاب باشند، الزم و بايسته است كه به حجاب متعلق باشند و در آن 
اين جهت اعصاب وارد شده به حجاب بر آن منشعب گردند، و در چنني وضعى بايد مستور و حمافظت گردند، ب

 شوند.اند و بوسيله غشاء وسط سينه پوشيده و حمافظت مىتكيه كرده

هاى آن منشاء متعددى منظور شده است تا بر اثر آسيب از آجنا كه عمل اين اندام بسيار مهم است، براى عصب
شد مهه را در بر اشتند هر آسيىب وارد مىوارد شده از كار نيافتد، چه اگر مهه اعصاب حجاب منشاء واحدى د

388گرفت.مى
 

 131، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 هاى قفس سينه )پشىت(فصل چهارم: عصب مهره

 هستند بقرار زير: 389هاى پشىت داراى دو زوج عصبمهره

 گردد:مىآيد و به دو خبش تقسيم هاى اول و دوم بريون مىزوج اول: اين زوج از ميان مهره

رود و ا مىهكند. خبش دوم بطرف دندهها و پشت نفوذ مىهاى دندهخبش اول كه بزرگرت از ديگرى است در ماهيچه
پيمايد و در ساعد و كف وقىت به دنده اول رسيد مهراه هشتمني زوج از اعصاب گردن به سوى دو دست راه مى

 شود.دست منتشر مى

آيد كه بعد از حمل بريون آمدن زوج اول و در جوار آن قرار دارد. خبشى بريون مىزوج دوم: اين زوج عصب از منفذى 
هاى ديگر به مانده، مهراه زوجدهد؛ خبش باقىرود و به آن حساسيت مىاز اين زوج عصب به سطح بازو مى

 رود.هاى پشت مىدهنده كتف و ماهيچههاى حركتماهيچه

 گريند:شوند دو مسري را در پيش مى( خارج مىهاى قفس سينه )پشىتاعصاىب كه از مهره

و  هاى حقيقىهاى بني دندههاى پشت، به ماهيچههاى كتف و قسمىت به ماهيچهخبشى از آهنا به ماهيچه
هاى بني آيد وارد ماهيچههاى ناقص بريون مىشود. خبشى از اين اعصاب كه از دندههاى بريوىن سينه وارد مىماهيچه

                                                           
 گريد.اى و شبكه فرنيك اعصاب مسپاتيك عصب مىسى از خبش حتتاىن اعصاب بني دندههاى ححجاب حاجز از شاخه حركىت عصب فرنيك، و شاخه -(155)  388
 دهند.اى عصب مىاى خلفى و عرضى دندهاى و صاف شكم و دندانهاى) پشىت( دوازده زوج هستند كه بعضالت بني دندهاعصاب قفس سينه -(155)  389



راهند ها مههائى از اين عصبضربان با قسمتهاى ىبدار و رگهاى ضربانگردد. رگهاى شكم مىهيچهها و مادنده
 شوند.و در حمل بريون آمدن آهنا به خناع وارد مى

 هاى كمرعصب دنده -فصل پنجم

شكم  هاىشود و خبشى ديگر، ماهيچههاى پشت وارد مىبه ماهيچه 390هاى كمرى(قسمىت از اعصاب قطىن )دنده
هاى آسرتشده پشت را جايگاه خود قرار داده است. سه خبش فوقاىن اين اعصاب با اعصاىب كه از مغز و ماهيچه
 مانند.هاى آن از اين اختالط بدور مىآميزند و بقيه قسمتآيند مىپائني مى

 131، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

ستني اعصاب اى از خناى از زوج سوم و شعبهفرستند. شعبهمى دو زوج حتتاىن انشعابات بزرگى بطرف هر دو ساق پا
هاى هشود بلكه در ماهيچيابند. ليكن دو شعبه اخري از مفصل سرين خارج منىخاجى با اين دو انشعاب اختالط مى

هاى پا قاگذارند و به ساند سرين را پشت سر مىكه دو شعبه كه از زوج حتتاىن آمدهگردد، درحاىلسريىن منتشر مى
 آورند.روى مى

 اند متفاوتند.ها منتشر شدهآيند با اعصاىب كه در دستاعصاىب كه به دوران و به دو پاى مى

آيند تا به طرف گودى اندرون گرايش يابند، زيرا مفصل شدن ران با سرين مهانند اعصاب ران و پا در يك حمل گرد منى
اعصاب ران و پا با رستنگاه اعصاب بازو متفاوت است. اعصاب  مفصل شدن بازو با كتف نيست. مهچنني رستنگاه

آيند. قسمىت از آهنا آسرتى و خبشى سطحى و قسمىت نيز در زير هاى خمتلف به سوى ساق پا مىران و پا از راه
 ىهاى فراواىن در خبش عقىب تن و در داخل ران وجود دارند و براها و رگها هستند. از آجنا كه ماهيچهماهيچه
هائى كه در جانب استخوان زهار هستند، حملى براى رسيدن به پا وجود ندارد، قسمىت از اعصاب كه ويژه ماهيچه

د از آن به هاى زهار برسد و بعكند تا به ماهيچهماهيچه پا است از جمرائى كه بطرف دو بيضه متوجه است عبور مى
 گردد.هاى زانو سرازير مىسوى ماهيچه

391اىخاجى و دنبالچه اعصاب -فصل ششم
 

                                                           
دانند. هاى رشد نكرده را مهان زوائد عرضى مىهاى كمرى بقاياى دندهآيد زيرا در مهرهمرى بنظر صحيح منىهاى كزوج هستند و اصطالح دنده 5اعصاب كمرى  -(111)  390

 لذا اعصاب كمر صحيح است.
 دهند.هاى چهارم و پنجم كمرى و اول تا سوم خاجى باهم تشكيل عصب سياتيك را مىاعصاب خاجى نيز پنج زوج هستند و شاخه -(111)  391



و  هاى خاجىآميزد و بقيه زوج عصبهاى كمرى مىبا اعصاب دنده -چنانكه گويند -اولني زوج از اعصاب خاجى
هاى مقعد، ذكر، مثانه، زهدان و در غشاى شكم و اند در ماهيچههاى منفردى كه از كناره دنبالچه پديد آمدهعصب

 گردند.هاى استخوان خاجى منتشر مىزهار و در ماهيچه هاى استخوانهاى رو بداخل ماهيچهخبش

 131، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 شرائني اين مجله شامل پنج فصل است: -مجله چهارم

 هاتعريف شريان -فصل اول

دار كه بنام شريان موسومند حفره طرف چپ قلب است نه حفره طرف راست، زيرا حفره راست هاى ضربانمنشاء رگ
ب از حفره طرف چپ آن به كبد نزديكرت است و بسبب مهني نزديكى به كبد است كه دريافت و محل غذا به قلب قل

 و به كار بردن آن غذا بر عهده آن است.

تر از اليه اى كه مبثابه آسرت ديواره شريان است سختها باستثناء يكى از آهنا داراى دو اليه ناز كند. اليهمتام شريان
چه مهني آسرت است كه با حركت و جهش سرشار از نريوى گوهر روان سروكار دارد و براى نگهدارى  روئى است، 

 گوهر روان و تامني پناه امن و دور از گزند براى آن، آوند سخىت بايسته است.

 شريان وريدى -فصل دوم

392آيند:از حفره طرف چپ قلب دو شريان بريون مى
 

شود و دو عمل برعهده دارد: رود و در آهنا پراكنده مىها مىاست كه به ريه يكى از اين دو شريان -شريان وريدى
ها( و دوم آوردن خون از طرف قلب به شش تا غذاى اين عضو را بدهد، خنست استنشاق هوا )تبادالت گازى در ريه

ترين ز نازكشريان ا دهد. رستنگاه اين نوعگذرد و قلب آن را به شش مىچه غذائى كه بايد به شش برسد از قلب مى
يعىن در جائى است كه وريدها از آجنا به سوى قلب راه دارند. اين شريان برخالف  393هاى قلب استخبش

 اند. شريان مذكورو باين جهت آن را شريان وريدى ناميده 394هاى ديگر داراى يك اليه استشريان

 133، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 آفرينش يافته است كه:از آن روى از يك اليه 

                                                           
 گردد.برد از بطن راست خارج مىها مىشود و شريان ريوى كه خون وريدى را به ريهشريان آئورت از بطن چپ قلب خارج مى فقط -(111)  392
 شود نه از دهليزها.ها از آئورت تأمني مىپيوندند و خون شرياىن ريهها بدهليز چپ قلب مىوريدهاى ششى از ناف ريه -(113)  393
 برد.ها مىبل ارجتاع است و از سه اليه تشكيل شده است كه خون وريدى را براى تبادالت گازى از بطن راست بريهشريان ريوى رگى قا -(110)  394



 تر باشد.پذيرتر و براى بازوبسته شدن آمادهتر و نرمشاوال نرم

مزاج است و در قلب به پختگى كامل نزديك شده است و قلب آن را ثانيا خون لطيف خبارى را كه با گوهر شش هم
منايد. خوىن   هاى غذارسان تراوششريانتر و هبرت از فرستد، وقىت به شش رسيد آسانبوسيله مهني شريان به شش مى

فرستد با خوىن كه در وريد اجوف جريان دارد مهانند نيست و نياز به پختگى كامل دارد )وريد كه قلب به شش مى
اجوف را بعدا شرح خواهيم داد( بويژه كه حمل اين وريد به قلب نزديك است و نريوى گرم و پزنده قلب به آساىن به آن 

 رسد.مى

جهد و با آن در متاس است، اندامى است كم مقاومت و اين خطر وجود اينكه اندامى كه اين شريان در آن مىسوم 
هاى ديگر با اندام هائى كهندارد كه سخىت آن بر شريان اثر بگذارد و آسيىب برساند، بنابراين شريان مزبور مانند شريان

 ندارد.جبز شش متاس دارند نيازى به سخىت جسم و سفىت زياد 

ارد، ليكن د« شريان وريدى»)كه بعدا ذكر خواهيم كرد( بلحاظ جماورت با شش حالىت مشابه « وريد شرياىن»هرچند 
 يابد.اين رگ )وريد شرياىن( با خبش عقىب شش كه در طرف پشت قرار دارد جماورت مى

ى از ها و اجزائشود و خبشدر خبش جلوى شش پراكنده مى« وريد شرياىن»برخالف « شريان وريدى»چهارم اينكه 
 روند.آن در شش فرومى

سته شدن و كه بازوب  -بطور كلى اگر نياز اين شريان را به حمكم بودن و احتياج شريان ديگر را به نرمش و سالست
ز غلظت و پذيرى بيشرت ايابيم كه نياز آن به نرمشمقايسه كنيم درمى -سازدتراوش مواد تراويدىن را بر آن سهل مى

 ستحكام است.ا

دومني شريان و بزرگرت از اوىل است و ارسطاطاليس آن را اورتى )آئورت( نام هناده است. از شريان  -شريان اورتى
زند و در اجزاى قلب پراكنده قلب را دور مى 395شود. شاخه بزرگرتاورتى بعد از خروج از قلب دو شاخه جدا مى

گردد. تنه زند و در حفره طرف راست قلب متفرق مىر مىكه كوچكرت است قلب را دو   396شود. شاخه دوممى
 رگ بزرگرت بطرف پائني امتداد 397گردد.مانده اورتى بعد از جدا شدن از قلب به دو رگ تقسيم مىباقى

                                                           
 شريان اكليلى چپ. -(115)  395
 شريان اكليلى راست. -(115)  396
-وند. سپسشپريكاردى( و مروى و برنشى و ريوى جدا مى هائى براى خود قلب) شرائني اكليلى( و دور قلىب)از شريان آئورت پس از خروج از بطن چپ، شاخه -(110)  397

شرتك گويند كه خود بدو شاخه سبات مشوند، شاخه طرف راست را بازوئى رأسى طرف راست مىكند كه از اين قوس سه شاخه اصلى خارج مىقوسى در باالى قلب پيدا مى -
سط قوس گردند. از و ان سبات مشرتك چپ و يك شاخه شريان زير چنربى چپ از اين قوس خارج مىشود و براى طرف چپ بدن يك شاخه شريو زير چنربى راست تقسيم مى

هائى شود كه شاخهشود، آنگاه دنباله قوس بطور مستقيم در طرف چپ قفس سينه و نزديك ستون فقرات متوجه پائني مىمعموال شاخه باريكى براى غده درقى) سپرى( خارج مى
 گردند.ى و ساير اعضاء قفس سينه از آن جدا مىادندهبراى عضالت بني
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 كند.يابد و رگ كوچكرت بطرف باال حركت مىمى

روكار دارد كه هائى سورتر از شاخه باالرو است اين است كه اين شاخه با اندامرو بزرگرت و قطعلت اينكه شاخه پائني
تر از هائى كه در پائني قلب قرار دارند بيشرت و حجيمتر است. اندامشان بزرگها زيادتر و هم اندازههم تعداد آن

 باشند.هاى باالتر از قلب مىاندام

 شود.ارج دربرگرفته مىسفت از داخل خب 398شريان آورتى بوسيله سه غشاء

تا هستند نه يكى يا دو و يا چهارتا و يا بيشرت، چه اگر تعداد غشاء يكى يا دوتا بود هبره و عملى كه اين غشاءها سه
ا جنبش شد تشد مگر اينكه جرم اين غشاء و يا اين دو غشاء بزرگرت خلق مىمرتتب بر وجود غشاهاست حاصل منى

ساىن ر بايست بسيار كوچك باشند و در اين صورت از هبرهر غشاء چهارتا بودند مىبر آهنا دشوار نگردد. و اگ
 گشت.بود معرب داخل رگ تنگ مىماندند چه اگر جرم و اندازه آهنا بزرگرت مىبازمى

دارد، زيرا اين شريان در جايگاه خود مانند شريان اورتى نياز  399ليكن شريان وريدى در جهت داخل فقط دو غشاء
 به استحكام زياد ندارد بلكه براى تسهيل در رسانيدن خون به شش و بريون راندن خبار دخاىن از قلب به چنداىن

 نرمش زياد نيازمند است.

 شريان باالرو -فصل سوم

 شود:خبشى از اورتى )آئورت( كه باالروست به دو شعبه تقسيم مى

 رود و بعد از آن بطور موربيكى از اين دو شعبه كه بزرگرت است بطرف لثه )بسوى باال( مى
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گردد. دو قسمت از آن را رسد و در آجنا به سه قسمت مىرود تا به گوشت شل و سست مىبطرف راست مى
نامند. يكى از اين دو شريان سبات از طرف راست و ديگرى از طرف چپ، مهراه دو رگ وداج شريان سبات مى

جويند )چنانكه بعدا ها شركت مىروند و در عمل انقسام با وداجداخلى )كه بعدا شرح داده خواهد شد( باال مى

                                                           
شكل ه سيىنها باشد سه لت دريچاگر منظور ابن سينا از غشاء در اينجا اليه باشد كه آئورت از سه اليه ساخته شده است وىل اگر تعبري او از غشاء لت دريچه -(115)  398

 كنند.بطن چپ قلب جلوگريى مى آورند كه از بازگشت خون شرياىن بداخلدهانه آئورت را بوجود مى
 منايد.باشد كه از بازگشت خون وريدى به بطن راست جلوگريى مىاى با سه لت مىشريان ريوى نيز داراى دريچه -(115)  399



هاى ششگانه خبش فوقاىن گردن و در اطراف هاى واقعى اوىل و مهرهشرح خواهيم داد(. قسمت سوم در سينه و دنده
 گردد.گذرد و به دو دست سرازير مىرسد و از سر كتف نيز مىشود تا به سر كتف مىاستخوان چنربى پراكنده مى

م شود و مانند قسمت سوم شعبه بزرگرت تقسيدو شعبه اورتى بطرف زير بغل روان مىشعبه كوچكرت و باالرو از 
 گردد.مى

 دو شريان سبات -فصل چهارم

 شوند:تقسيم مى 400رسند به دو خبش عقىب و جلوئىهريك از دو شريان سباتى وقىت در مسري خود، به گردن مى

گرايد و به سوى زبان و ردد كه قسمىت به عمق مىگتقسيم مى 401خبش جلوئى )سبات خارجى( نيز به دو قسمت
ها شود و به سوى خبش جلوئى گوشآيد و خبش ديگر در سطح پراكنده مىهاى اندروىن آرواره زيرين مىماهيچه

بور سازد و بعد عرسد و انشعابات زيادى در ماهيچه گيجگاه متفرق مىهاى دو گيجگاه مىآيد و به ماهيچهمى
 رسند.رود. در اين حمل رئوس انشعابات طرف راست و رئوس انشعابات طرف چپ هبم مىرك سر مىكند و به تامى

 گردد.هاى سبات نيز به دو شعبه تقسيم مىاز دو خبش هريك از شريان 402خبش عقىب

 هاى گرداگرد مفصلرود و در ماهيچهبيشرتين انشعابات شعبه كوچكرت بطرف عقب تن مى
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خ بزرگى كه رود و از سورا گردد و خبش كمرت اين شعبه كه باقى مانده است بطرف قاعده عقىب مغز مىسر پراكنده مى
شود. شعبه بزرگرت در جلوى مهني سوراخ در منفذ ديگرى كه استخوان حجرى در نزديك درز المى است وارد مى

قه هاى ريز باهم بصورت طبه از آن تنيده شده است، بطورى كه رگرسد كاى مىرود و به شبكهجاى دارد فرو مى
باهم  ماند و متام اين انشعاباتسازند و در اين بني چيزى از آن باقى منىهائى تاروپود آن شبكه را مىطبقه و چني

وزيع ه تاند. اين خبش از شريان در جهت جلو و عقب و چپ و راست در شبكاند و شبكه را بوجود آوردهپيوسته
د و به كنآيد كه غشاء را سوراخ مىشود و جفىت از آن بوجود مىشده است و بعد از اين توزيع جمددا باهم مجع مى

گردد و به آيد و بعد از آن در حجم مغز متفرق مىرود. در مغز غشاى نازكى از آن بوجود مىسوى مغز باال مى
اى پائني هشود و در آجنا دهانه انشعاباتش به دهانه انشعابات رگهاى مغز وارد مىهاى مغز و پوست نازك بطنبطن

                                                           
 شرائني سبات خارجى و داخلى. -(111)  400
خود  شوند كه در گيجگاه سراجنامحلق و پس سر و بناگوش و فك باال جدا مىهائى براى غده در قى) سپرى( و زبان و صورت و از شريان سبات خارجى شاخه -(111)  401

 شود.بدو شاخه انتهائى تقسيم مى
هاى شود و در قاعده مغز با شاخهتر از شريان سبات خارجى قرار گرفته است و از راه جمراى سبات قاعده مججمه وارد كاسه سر مىشريان سبات داخلى عمقى -(111)  402

 كنند.كند كه در مجع خون شرياىن مغز را تأمني مىاى با يكديگر بوجود آمده است شش ضلعى ويليس را اجياد مىهاى مهرهاى كه خود از ارتباط شريانعدهشريان قا



يدى هاى ور باشند كه رگرو مىهاى وريدى از آن جهت پائنيروى باالروست و رگرسد. اين رگ ازآنروى وريدى مى
هاى خون هستند و براى زود مبقصد رسيدن جوى هبرتين حالت آن است كه سراشيب باشد. ليكن آنچه جوى

دهد و روان خودخبود شفاف و لطيف و در جنبش باالگر است و نيازى بدان ندارد كه روست روح را انتقال مىباال
پائني داشت هاى وريدى دهانه رو باش به سوى پائني خم شود تا بريون ريزد. و اگر آن ديگرى نيز مانند رگدربرگرينده

يرا شد، ز حركت روحى كه در آن است با دشوارى روبرو مىكرد و خوىن كه در آن است بيش از اندازه الزم ريزش مى
حركت روح به سوى باال آسانرت از حركتش به سوى پائني است. از آجنا كه روح بوسيله لطافت و جنبشى كه دارد 

ه اى در زير مغز گسرتده شده است كتواند مغز را گرمى خبشد و نيازمندى آن را برآورد، براى پذيرش آن، شبكهمى
ه از راه مزاج شود و آنگاشرياىن و روان كه در شريان است در شبكه توزيع گردد و بعد از پخته شدن با مغز هم خون

 قرار دارد بطور تدرجيى به مغز انتقال يابد. 403شبكه كه در بني استخوان و غشاء سفت

404روشريان پائني -فصل پنجم
 

نجم برسد. كند تا به باالى مهره پاول بطور مستقيم عبور مى در مرحله -شودرو ناميده مىكه پائني  -خبشى از شريان
يابد. گاه تقويت مىكند و بوسيله اين تكيهمهره پنجم در برابر راس قلب قرار دارد. شريان در اين حمل به توثه تكيه مى

 انبجتوثه در فاصله بني شريان و استخوان پشت و مرى جاى گرفته است. وقىت شريان به آجنا رسيد، به 
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اند رسد بوسيله غشاهائى كه باو پيوستهگذرد و سراجنام وقىت به حجاب حاجز مىرود و از قلب منىراست قلب مى
كند و در شود تا قلب را در تنگنا قرار ندهد. شريان مزبور بعد از مهره پنجم راه سرازيرى را شروع مىنگهدارى مى

 آيد تا به استخوان خاجى برسد.پشت پائني مىامتداد 

ها در سازد كه متفرعات ريز و باريك آنرسد، انشعاباتى از خود جدا مىوقىت شريان در مسري خود به مقابل سينه مى
 شود.گردد و رئوس اين متفرعات به قصبه الريه وارد مىآوند شش كه در سينه قرار دارد پراكنده مى

جدا  اى از خودرسد در برابر هر مهره شاخهها و خناع مىكه به ميانه طول دندهسرازيرى مهني شريان در اين مسري
آيند و در دو طرف راست و شود كه به حجاب مى، دو شاخه ديگر از آن جدا مى405كند. بعد از عبور از سينهمى

 شوند.چپ آن پراكنده مى

                                                           
 شامهسخت -(113)  403
 مراجعه شود. 155بشرح قوس آئورت در ص  -(110)  404
هاى كوچك و هائى براى حجاب حاجز و معده و كبد و طحال و رودهشود و در آجنا شاخهحفره شكم مىشريان آئورت پس از عبور از حجاب حاجز وارد  -(115)  405

 شوند.ها يا ختمداهنا و كمر از آن جدا مىها و بيضهغدد فوق كليوى و كليه



اى از و شعبه 406گردندآن در معده و كبد و طحال توزيع مىشود كه انشعابات سپس شريان ديگرى از آن جدا مى
 رسد.آن از راه كبد به مثانه مى

هاى باريك و قولون قرار هاى پريامون رودهشود كه در شبكه جوىاز شريان، شاخه ديگرى نيز بعد از آن جدا مى
 گريد.مى

ها ويژه كليه چپ است كه در كرتين آنيابند. كوچسه شريان ديگر نيز بعد از آن از شريان اصلى انشعاب مى
ه خبشد. دو شريان ديگر از اين سه شريان كشود و به آهنا زندگى مىقشرهاى كليه و در اجسام پريامون آن منتشر مى

شوند و خونابه الزم را به دو كليه كشند به دو كليه وارد مىها مىمبقدار زياد خون ناصاىف را از معده و روده
 رسانند.مى

ه بيضه گردند. شرياىن كه بشود كه به سوى دو بيضه راهى مىراجنام دو شريان ديگر از تنه اصلى شريان جدا مىس
گردد مهراه است و شايد هم ممكن است كه آنچه با رود مهواره با جزئى از آنچه كه به كليه چپ وارد مىچپ مى

شود مهواره از . شرياىن كه به بيضه راست وارد مى407آيد فقط از كليه چپ منشاء گرفته باشدشريان به بيضه چپ مى
 د.رود با او باشافتد كه جزئى از آنچه به كليه راست مىگريد و بندرت اتفاق مىشريان اصلى سرچشمه مى

هاى پريامون روده مستقيم پراكنده شوند و در جوى رگاز آن ببعد انشعابات متعددى از شريان بزرگ جدا مى
 هاشوند و در سوراخ مهرههائى نيز در خناع متفرق مىگردند و شعبهمى
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ها يضههائى نيز از اين شريان به بگردند. شاخهاند وارد مىهائى كه به سوى هر دو هتيگاه آمدهروند و به رگفرومى
غري از آن است كه در مرد و زن وجود دارد و رود و اين جفت ها جفىت است كه بطرف جلو مىرود و از مجله آنمى

 آميزد و بعدا آن را ذكر خواهيم كرد.باوريدها مى

اضالع دواليه  -و بعدا ذكر خواهد شد -با وريدى كه مهراه دارد 408رسدوقىت شريان بزرگ به آخرين مهره مى
رود و هريك از اين دو خبش سازد. خبشى از آن به مست راست و خبشى بطرف چپ مىشكل الندا )؟؟؟( را مىيك

ها گردد و پيش از آنكه به ران برسند هريك از آنشود و بطرف ران رهسپار مىبه استخوان خاجى سوار مى
 توان در جنني بوضوحرسند. اين وضع را مىفرستد و هر دو در ناف هبم مىانشعاباتى بطرف مثانه و ناف مى

                                                           
 شوند.هائى براى معده و كبد و طحال از آن جدا مىتنه سلياك كه شاخه -(115)  406
 شوند.ها يا ختمداهنا مستقيما از آئورت منشعب مىصوص بيضهشرياهناى خم -(110)  407
اى گردد اين دو شاخه شرياهنشود كه از ميان آن دو يك شاخه خاجى بطرف پائني خارج مىآئورت در لگن در برابر آخرين مهره كمرى بدو شاخه تقسيم مى -(115)  408

 شوند.اى خارجى و داخلى تقسيم مىخاصرهآورند كه هريك بعدا بدو شاخه اى مشرتك را بوجود مىخاصره
 كند.مى شود كه خون شرياىن پا را تأمنياى خارجى شريان راىن ناميده مىكند و دنباله شريان خاصرهاى داخلى قسمتهاى شرمگاهى و مثانه و ناىف را مشروب مىشريان خاصره



ر هر دو رگ خشك شده است و ريشه آهنا باقى مانده است. از اين دو يافته سمشاهده كرد، ليكن در موجود تكامل
ه دو قسمت آيد در آن باند و خبشى كه به مثانه مىهاى استخوان خاجى گسيل شدهخبش انشعاباتى نيز به ماهيچه

 رود و آن خبش ديگر كه بصورت زوجى كوچك است به زهدان زن تعلق دارد.شود: خبشى به طرف ذكر مىمى

م شود و در داخل ران به دو شعبه بزرگ تقسين خبش اصلى دواليه كه بشكل الندا است به سوى پا سرازير مىليك
اى از آن بطرف خارج بدن و شعبه ديگر بطرف داخل است. شعبه خارجى را نيز گرايشى به سوى گردد. شعبهمى

اتى گردد و باز انشعابكند و بعد سرازير مىهاى ران وارد مىداخل هست. اين شعبه خارجى انشعاباتى را در ماهيچه
قيه گريد. بآيد و در بني انگشت شهادت و انگشت شست پا قرار مىشود كه بطرف جلو مىبزرگ از آن جدا مى

 -مدكه ذكرشان خواهد آ  -شود و بزير انشعابات وريدىهاى پا مانند آسرتى پنهان مىشريان در بزرگرتين قسمت
 .كندخزد و نفوذ مىمى

 دار با وريدها مهراه و سازگارند و عبارتند از:هاى ضربانبسيارى از رگ

 .409دار كه در تن جنني است و از كبد به ناف آمده استدو رگ ضربان -1

 دار وريدى.انشعابات ضربان -1

 135، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 دارى كه به مهره پنجم رسيده است.رگ ضربان -3

 ارى كه بطرف گريبان باال رفته است.درگ ضربان -0

 رسد.رگى كه به زير بغل مى -5

410شوند.هر دو رگ سباتى كه در شبكه عروقى رحم پراكنده مى -5
 

 آيد.رگى كه به حجاب حاجز مى -0

 شود.رگى كه با انشعاباتى به كتف وارد مى -5

 رسند.ها مىهائى كه به معده و كبد و طحال و رودهرگ -5

                                                           
 آورند.يك شريان و دو وريد ناىف بندناف را بوجود مى -(115)  409
 شرياهناى سبات در گردن قرار دارند نه در اطراف رحم. -(111)  410



 آيد.كه از نردبان شكم )مراق( پائني مىرگى   -11

 .411هائى كه فقط در استخوان خاجى جايگريندرگ -11

، چه يك شودهائى مهراه باشد كه وريدى بر پشت آهنا قرار دارد شريان بر روى وريد سوار مىاگر شريان با ماهيچه
هاى منايان، شريان به زير ن در اندامكند. ليككند و آن را محل مىارزش جسم باارزش را بر خود سوار مىجسم ىب
خزد، زيرا وريد در اين وضع بايد سپرى جهت نگهدارى شريان گردد و آن را بپوشاند و از آسيب مصون وريد مى

ها ها با وريدها به دو منظور است: خنست آنكه وريدها بوسيله غشاءهاى پوششى با شرياندارد. مهراه بودن شريان
ز اند استفاده كنند، دوم اينكه هريك از شريان وريدى اهائى كه در ميان شريان و وريد قرار گرفتهبپيوندند و از اندام

 .412مند گردند. اين را بايد بداىنيكديگر هبره

 101، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 اين مجله مشتمل بر پنج فصل است. 413وريدها -مجله پنجم

 تعريف وريدها -فصل اول

. وريدهائى كه ريشه متام وريدها را تشكيل 414اندبدون ضربان هستند و مهگى از كبد منشاء گرفته هاىوريدها رگ
ه  آورد و مهمرتين فائده آن رساندن غذا بدهند عبارتند از دو وريد كه يكى از آهنا از سطح مقعر كبد سر بريون مىمى

برخاسته است و كارش حتويل گرفنت  415ب كبدنامند. وريد ديگر از سطح حمدكبد است و آن را وريد باب كبدى مى
 دهيم.نامند. اينك وريد باب را شرح مىهاست. اين وريد را وريد اجوف مىغذا از كبد و رساندن آن به اندام

 101، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 وريد باب -فصل دوم

                                                           
 توان ضربان) نبض( آهنا را حس كرد.گريد مىتر قرار مىشرائني بطور كلى داراى ضربان هستند كه در بعضى مناطق بدن كه سطحى -(111)  411
و مواد دفعى و بطور كلى  CO 2كه وريدهارسانند درحاىلها( را بسلوهلاى بدن مىبراى بافتشرياهنا خون شرياىن) حاوى اكسيژن بيشرت و مواد غذاىي و ضرورى  -(111)  412

 كنند.آورى مىفضوالت سلوىل و بافىت را مجع
ج و وارد گردش ر هاى قلب خون را از قلب خاباشد و برعكس آن سرخرگ حتت تاثري ضرباندار كه جهت آن بسوى قلب مىوريد) سياهرگ( رگ خوىن غري ضربان -(113)  413

ستثناى سرخرگ و توان بيان كرد، البته به اكند. بطور كلى سياهرگ را مبعناى رگى كه داراى خون با اكسيژن كم و سرخرگ را رگى كه با اكسيژن زياد است مىخون بزرگ بدن مى
ه خون شود و چهار وريدى ككند سرخرگ ريوى ناميده مىها هدايت مىههاى ريوى. رگى كه خون سياهرگى مجع شده از متام بدن را از) بطن راست( قلب بطرف ريسياهرگ

 شوند.هاى ريوى، ناميده مىبرند سياهرگسرخرگى حاوى اكسيژن بيشرت را بطرف، دهليز چپ قلب مى
دانيم كه مهراه ىرسانند. مغذائى را به اندامهاى بدن مىاند باعث شد كه اين تصور پيش آيد كه وريدها مواد اين استنباط نادرست كه وريدها از كبد منشاء گرفته -(110)  414

آورى كرده، شوند كه موئني رگهاى وريدى هم در مهان جا تشكيل شده و فضوالت عضو را مجعهر شريان دو وريد وجود دارد و شرياهنا در هر عضو به موئني رگ شرياىن تبديل مى
 كنند.وارد وريدها مى

 پيوندند.وريد( خارج شده، بوريد اجوف حتتاىن مى 3تا  1اىن كبد وريدهاى كبدى) از سطح خلفى فوق -(115)  415



 در دو انتهاى خود انشعاهبائى دارد: 416وريد باب

هاى حمدب  رهشود و به كناها جدا مىشود. انشعاباتى از آنكبد فرورفته است به پنج قسمت مىانتهائى كه در گودى  
رود. اين انشعابات مانند ريشه درخت رو به رستنگاه خود اى از آهنا نيز به كيسه صفرا مىرسد و شاخهكبد مى
 هستند.

گردد كه ز كبد به هشت شاخه تقسيم مىانتهاى ديگر كه بطرف فرورفتگى كبد است بالفاصله بعد از جدا شدن ا
پيوندد و غذا را از آن هاى كوچك به دوازدهه مىدو شاخه آن كوچك و شش شاخه ديگر بزرگرتند. يكى از شاخه

 كند. اين شاخه داراى انشعاباتى است كه در لوزاملعده پراكنده شده است.دريافت مى

 د.كنگردد و غذا را كسب مىده و باب املعده متفرق مىهاى پائني معشاخه ديگر از دو شاخه كوچك در قسمت

 شش شاخه بزرگ از آن هشت شاخه عبارتند از:

دهد و با اندرون معده ارتباطى ندارد، زيرا كه اندرون رساند و آن را غذا مىشاخه اول خود را به سطح مهوار معده مى
 ارد.دشود سهم خود را برمىمعده از غذائى كه ابتدا باو وارد مى

رود تا غذاى آن را تامني كند. اين شاخه قبل از رسيدن به طحال انشعاباتى از خود به شاخه دوم بطرف طحال مى
ترين غذائى )غذاى قابل جذب( كه براى طحال مهراه دارد سهم لوزاملعده را فرستند تا از صاف شدهطرف لوزاملعده مى

خش اى از آن برميگردد و در مست چپ معده پاز پيوسنت با آن رشتهپيوندد و بعد بپردازد و بعد از آن به طحال مى
رسد بدو خبش تقسيم شود و بوسط آن مىرساند. قسمىت كه به طحال وارد مىشود و غذاى اين قسمت را مىمى
رود. خبش باالرو در نيمه فوقاىن طحال انشعاباتى حاصل گردد كه خبشى بطرف باال و خبش ديگر بپائني مىمى
رود به قسمت حمدب معده روان است و بعد از رسيدن به كند تا اين قسمت را غذا دهد؛ خبش ديگر كه پائني مىمى

 رساند و قسمتگردد و غذا مىشود، قسمىت در سطح طرف چپ معده پراكنده مىمعده به دو قسمت تقسيم مى
 رود و موادديگر در دهانه معده فرومى

 101ص: ، 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

                                                           
 پيوسنت وريد مزانرت پائيىن، وريد مزانرت باالئى( جلو وريد اجوف حتتاىن قرار داشته و از هبم Lig .hepato duodenaleوريد باب در ليگامان هپاتودوئدنال) -(115)  416

ى در  رساند كه بعضى از اين مواد پس از واكنشهاى شيميائآورى و بكبد مىوريد باب خون وريدى حاوى مواد غذائى را بوسيله وريدهاى مزانرت مجعآيد. و وريد طحاىل بوجود مى
 روند.شوند و از اين راه بقلب مىكبد مبواد الزم و غري مسى تبديل شده، از طريق وريدهاى فوق كبدى وارد وريد اجوف حتتاىن مى



را حتريك كند و اشتها را  417ريزد تا مهراه مواد زائد بريون آيد و دهانه معدهسودائى را در آن مىزائد ترش گس
شعابات شود كه يكى از آهنا انگرا نيز دو شعبه جدا مىاز اين خبش پائني -اميو اين را نيز قبال ذكر كرده -418برانگيزد

ها دههاى سطح معده و رو پراكند تا غذاى آن نيمه تامني گردد و ديگرى در چرىبمىخود را در نيمه حتتاىن طحال 
 رساند.شود و غذاى آهنا را مىمتفرق مى

رود و در شبكه رگهائى كه پريامون روده مستقيم هستند متفرق شاخه سوم از شش شاخه بزرگ بطرف چپ مى
 مكد.گردد و غذائى را كه در درد غذا موجود است مىمى

شى از شود و خبشود كه قسمىت از آهنا در سطح طرف راست توزيع مىهائى پراكنده مىشاخه چهارم بشكل مويرگ
رود گردد و قسمىت نيز بطرف راست چرىب اطراف معده و روده مىطرف طحال به سطح طرف چپ معده متفرق مى

است  آمده است و طرف چپ اين چرىب را گرفتههاى رگ طحاىل گردد و در برابر انشعاباتى كه از شعبهو پراكنده مى
 گريد.قرار مى

 گريد.شود و غذا مىشاخه پنجم در شبكه پريامون قولون پراكنده مى

هاى باريكى كه به شود و بقيه در رشتهپراكنده مى 419خبش اعظم شاخه ششم )مزانرتى فوقاىن( در پريامون روده صائم
 كند. اين را بدان.گردد و جذب غذا مىاند متفرق مىروده كور )سكوم( پيوسته

 وريد اجوف و انشعابات باالروى آن -فصل سوم

 شود.ريشه وريد اجوف در مهان آغاز به انشعابات مويرگى تقسيم و متفرق مى

 گريند. انشعابات وريد اجوفها از انشعابات مويرگى وريد باب غذا را مىاين مويرگ

 103 ، ص:1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

                                                           
عده پيلور اد از دهانه مدر كتاب قانون براى فم املعده) كارديا( و باب املعده) پيلور( هر دو، اصطالح دهانه معده) فم املعده( بكار رفته است وىل در اينجا مر  -(110)  417
 باشد،.مى

 باشد:در تشريح جديد دهانه خروجى و ورودى معده هريك داراى نامى جداگانه بشرح زير مى
ت گذرگاه دهد، بنابراين اين حمل در حقيقباشد و مرز بني فضاى مرى و فضاى خاىل معده را تشكيل مىيا كارديا كه دهانه معده و حمل ورود مرى به معده مى فم املعده -الف

 باشد.خماط يكنواخت اوزوفاژ به خماط معده مى
 سازد.دهه را برقرار مىباشد كه ارتباط بني معده و دواز باب املعده يا پيلور راه خروجى معده مى -ب

 بني سپرز و معده رابطه مستقيمى وجود ندارد، وىل اين دو عضو از طريق عروق و اثرات هورموىن باهم در ارتباطند. -(115)  418
 مرت است. 1/ 1قسمىت از روده كوچك است و بني اثىن عشر و ايلئوم قرار دارد، طول آن تقريبا  Jejunumژژونوم -(115)  419



شوند و انشعابات مويرگى وريد باب در سطح مقعر كبد به آن راه از سطح حمدب كبد به درون آن وارد مى
420يابند.مى

 

 گردد. قسمىت از آنشود كه بدو قسمت تقسيم مىاى )حتتاىن( از وريد اجوف جدا مىدر سطح حمدب كبد شاخه
 شود كه در اين اندام متفرقرود و در آن دو رشته مىمىرو است. خبش باالرو در حجاب فرو باالرو و خبشى پائني

فرستد. گردد و انشعابات بزرگى به پوشش قلب مىرسانند و بعدا به غالف قلب نزديك مىشوند و به آن غذا مىمى
رسانند. مهني وريد جمددا به دو قسمت آيند و غذاى پوشش قلب را مىهائى درمىاين انشعابات بصورت مويرگ

. اين رگ كندشود و غذاى قلب را تامني مىگردد. قسمت بزرگرت در حمل دهليز راست قلب به آن وارد مىمى منقسم
ديگر براى   هاىچنني باشد، زيرا كه رگهاى قلب بزرگرت است و بايد همآيد و از ساير رگاز وريد اجوف به قلب مى

تر از راختر و جمراى آن فظرت است بايد ظرف آن وسيعگرفنت هوا و اين رگ براى تغذيه است و چون غذا از هوا غلي
ترين تترين و سفآيد كه سختشود سه غشا از آن بوجود مىجمراى هوا باشد. اين رگ بزرگ وقىت به قلب وارد مى

. قلب در موقع انقباض غذاى خود را 421غشاءها هستند و آسرت آهنا هم به طرف بريون و هم بطرف درون قرار دارد
. وريد مزبور در نزديكى قلب 422كند و در موقع انبساط بسبب سخىت غشاءها برمنيگرددغشاءها دريافت مى از اين

د و در آيها به نزديكى حفره چپ قلب مىسازد. يكى از آن سه رگ از رستنگاه شريانسه رگ از خود منشعب مى
و  ها داراى دو غشاء استمانند شريان رسد. اين نوع وريدپيچد و به شش مىراه خود به حفره طرف راست قلب مى

نامند. فائده اين دو غشاء آن است كه يكى از آهنا خون بسيار لطيف را از خود باين جهت آن را وريد شرياىن مى
 مزاج گوهر شش باشد،تراود كه هممى

 100، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

د فاصله نگرفته است به پختگى خوىن كه در شريان جارى زيرا خوىن كه در وريد اجوف است چون از قلب هنوز زيا
 رساند.است نرسيده است. فائده غشاء دوم آن است كه خون درون وريد را به هنايت پختگى مى

كند و اين شود و غذاى آن را تامني مىچرخد و در داخل آن منتشر مىدومني رگ از سه رگ نامربده در قلب مى
 جوف از طرف دهليز راست قلب به آن داخل شود.حالت موقعى است كه وريد ا

                                                           
رگهاى بزرگرت تبديل و سراجنام دو پيوسنت سياهرگهاى كوچكرتى بسياهگريد كه تا رسيدن به قلب مرتب با هبمبرگشت خون بدن به قلب بوسيله سياهرگها اجنام مى -(131)  420

 دهند.سياهرگ اصلى زير را تشكيل مى
 يز راست برميگرداند.اين سياهرگ خون قسمتهاى نيمه باالى بدن را به دهل -بزرگ سياهرگ زبرين -الف
 اين سياهرگ خون قسمتهاى پائني بدن را به دهليز راست قلب برميگرداند. -بزرگ سياهرگ زيرين -ب

 نسخه انگليسى: وريد اجوف حتتاىن هنگام ورودش به قلب داراى سه غشاء سخت) دريچه استاش( است كه لبه آهنا رو به داخل است. -(131)  421
رود و در هنگام انبساط، خون وريدى از دهانه بزرگ سياهرگهاى زبرين و ها مىض قلب خون وريدى از بطن راست از طريق سرخرگ ريوى به ريهدر هنگام انقبا -(131)  422

 ريزد.زيرين بدهليز راست و سپس به بطن راست مى



گرود و رود و پس از آن به مهره پنجم سينه مىسومني رگ در جانداران و بويژه انسان به سوى طرف چپ قلب مى
 گردد.ها و ساير اعضاى پيوسته با آهنا متفرق مىهاى هشتگانه زيرين و در ماهيچهكند و در دندهبر مهره تكيه مى

هاى ماند، وقىت ناحيه قلب را پشت سر گذاشت در قسمتاز اين سه رگ از وريد اجوف )فوقاىن( باقى مىآنچه بعد 
هاى باالئى غالف )پريكارد( و در گوشت شل و نرمى  كننده سينه )غشاء مدياسنت( و قسمتباالئى غشاى تقسيم

اخه از آن شود دو شقىت به چنرب نزديك مىپراكند و و نامند انشعابات مويرگى مىاى( مى)نسج غده« توثه»كه آن را 
شوند. آنگاه هريك از اين روند از هم دور مىرسد كه هر قدر جلوتر مىگردد و به حالت مورب به چنرب مىجدا مى

ر شوند و دشود كه يكى از طرف راست استخوان سينه و ديگرى از طرف چپ آن سرازير مىدو شاخه دو خبش مى
فرستد. ها مىهاى بني دندهها در مسري خود انشعاباتى به داخل ماهيچهد. هريك از اين شاخهيابنحنجره پايان مى

ه رسند. قسمىت از اين انشعابات بها منتشر شده است هبم مىهائى كه در آنانتهاى اين انشعابات با انتهاى رگ
م حركت شى بطرف ماهيچه مرتاكرود و وقىت به غضروف خنجرى رسيد، خبهاى خبش بريوىن سينه مىسوى ماهيچه

ر آجنا خزد كه انشعاباتى دهاى مستقيم مىشود و خبش ديگر به زير ماهيچهرود و در آن پراكنده مىدهنده كتف مى
 پيوندد.مى -كه ذكرش خواهد آمد  -سازد و دنباله آهنا به انشعابات وريد خاجىمتفرق مى

قسمت شده است و بصورت يك زوج است، به پنج قسمت تقسيم هريك از دو شاخه وريدى نامربده كه در واقع دو 
 باشند.شود كه به قرار زير مىمى

 دهد.شود و چهار دنده فوقاىن را غذا مىقسمىت در سينه متفرق مى -1

 دهد.خبشى جايگاه دو كتف را غذا مى -1

 كند.تامني مىها را گريد و غذاى آن ماهيچههاى ژرفاى گردن جاى مىقسمت سوم در ماهيچه -3

 گردد.گذرد و به سوى سر رهسپار مىهاى شش مهره باالئى گردن مىقسمت چهارم از سوراخ -0
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ه چهار آورد و خود بها بيشرت و بزرگرت است از هر طرف به زير بغل روى مىقسمت پنجم كه از ساير قسمت -5
 شود:دسته تقسيم مى

هاى باالى استخوان سينه متفرق دهد و در ماهيچههائى است كه مفصل كتف را حركت مىاول جزو قسمتدسته 
 شود.مى

 شود.دسته دوم در گوشت شل )غده( و صفاق زير بغل )نسج زير بغل( پراكنده مى



 رسد.آيد و به مراق )هيپوكندر( )نردبان شكم( مىدسته سوم از جانب سينه فرود مى

كتف و خبشى   هاى داخل فرورفتگىگردد: خبشى در ماهيچهكه بزرگرتين آهناست به سه خبش تقسيم مىدسته چهارم  
رسد و آن را كند و بدست مىگردد و خبش سوم كه بزرگرت است از بازو عبور مىهاى زير بغل پراكنده مىدر ماهيچه

 نامند.ابطى )زير بغلى( مى

ر رود و دماند به سوى گردن باال مىقدر انشعاب دارد باقى مىاينآنچه از تقسيم شدن اوىل كه قسمت آخر آن 
 .423شودشود كه يكى از آن دو بنام وداج آشكار و ديگرى وداج پنهان ناميده مىمسري خود به دو قسمت مى

 آيدشود. قسمىت از آن مبحض جدا شدن به سوى جلو و هپلو مىرود دو قسمت مىوداج آشكار كه از ترقوه باال مى
زند و گردد و آن را دور مىرود و جمددا بر پشت چنرب منايان مىو قسمت ديگر خنست جبلو و پائني و بعدا باال مى

آميزد و از مهني دو قسمت، وداج آشكار رسد و با آن مىگذرد تا به قسمت اوىل مىرود و بر گردن مىبعد باال مى
ور شود كه يكى بطبا قسمت اوىل درآميزد، دو شاخه جدا مى يابد. از اين قسمت، قبل از آنكهمشهور پيدايش مى

اى كه در حمل اتصال دو استخوان چنربى )ترقوه( موجود است يابد و دو شاخه مزبور در حمل فرورفتهعرضى ادامه مى
 رسند.به هم مى

رسند. ايش هبم منىهيك از شاخهرود و بعد از آن هيچقسمت دوم كه مهان وداج پنهان است بطور مورب بگردن مى
 هاى تار عنكبوتىاز اين دو جفت وداج )پنهان و آشكار( رشته
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ها را بوسيله حس درك كرد. ليكن در بني انشعابات جفت دوم سه وريد وجود دارد  توان آنگردند كه منىمنشعب مى
 زه درك حس خارج هستند.كه بزرگ و قابل حس است و بقيه انشعاباتش از حو 

فى شود و آن را وريد كتمسري اين سه وريد منشعب از جفت دوم بقرار زير است: يكى از آهنا بر كتف كشيده مى
نامند. رگ سر و صورت جزئى از مهان است. دوتاى ديگر دو طرف وريد كتفى را دربرگرفته و با وريد تا سر كتف مى

رسد و گذرد و به سر بازو مىشود، و ديگرى از سر كتف مىمتوقف و پراكنده مىمهراهند. يكى از آهنا در سر كتف 
 رسد.يابد و به انتهاى دست مىگردد. ليكن وريد كتفى بيشرت از آهنا ادامه مىدر آجنا منتشر مى
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Jugular V .وجود دارد ). 
اى، وداج داخلى آيد. شروع آن از غده بناگوش است و پس از سري نزوىل در گردن به وريد حتت ترقوهوريد وداج خارجى از احتاد وريدهاى خلف فكى و گوشى خلفى بوجود مى

ر جماورت منايد. از اين حمل ابتداء دآورى مىج داخلى بعنوان پياز فوقاىن و از حفره وداجى شروع شده و خون قسمت اعظم سر و گردن را مجعريزد. وريد ودا يا بازوئى رأسى مى
 پيوندد.اى مىشريان كاروتيد اصلى سري نزوىل را پيموده و سراجنام مبنظور تشكيل وريد بازوئى به وريد حتت ترقوه

 ريزد.اى و يا قوس وريدى وداجى مىچانه شروع شده و پس از سري نزوىل در گردن به وريد وداج خارجى يا حتت ترقوه وريد وداج قدامى از زير



 گردد:وداج آشكار بعد از آنكه هر دو قسمت آن باهم آميختند جمددا دو جزء مى

شود: گروهى ريز و كوچك است و در آرواره شود و دو گروه از انشعابات از آن جدا مىجزء اول آسرت مانند مى
 شود.گردد و گروه ديگر بسيار بزرگرت از اوىل است و در آرواره حتتاىن پخش مىفوقاىن منتشر مى

د. جزء گردنىهاى اين حمل متفرق ماز هريك از اين دو گروه انشعاباتى در پريامون زبان و در سطح اجزاى ماهيچه
 شود.ها پراكنده مىهائى از سر و گوشكند و در خبشدوم در قسمت سطحى سري مى

ه با سازد كآيد و در مسري خود انشعاباتى متفرق مىپيوندد و مستقيما مهراه آن باال مىوداج پنهان با مرى مى
 هاى فرورفته پراكندههاى حملء ماهيچهآميزند و مهه آهنا در مرى و حنجره و متام اجزاانشعابات وداج پنهان مى

ره هاى بني مهشود كه در اندامهائى از آهنا جدا مىرسند و در آجنا شاخهشوند و سراجنام به انتهاى درز المى مىمى
 گردند.اول و دوم متفرق مى

رود و به حمل يانه مىرود و انشعاباتى از آن به غشاء پوششى آهها به مفصل سر و گردن مىرگ باريكى از اين شاخه
 رود.رسد و در آهيانه فرومىهبم رسيدن دو خبش آهيانه مى

ر دو شود و متفرعاتى از آن دبه درون آهيانه وارد مى« المى»ماند در انتهاى درز آنچه بعد از اين انشعابات باقى مى
يوندد؛ بعدا به پهاى باالئى آن بهخبشگردد تا به آهنا غذا برساند و غشاء سفت را به اطراف و غشاء مغز پراكنده مى

رسد و مانند دهد، سپس از راه غشاء نازك به مغز مىدهد، حجاب پوششى آهيانه را غذا مىمسري خود ادامه مى
حملى از  گريد و آهنا را بهدار را در بر مىهاى ضرباندار در مغز متفرق و در الى صفاق سترب، مهه رگهاى ضربانرگ

ر شود و بعد در ميان هريزد و در آجنا مجع مىاين حمل فراخناى فضائى است كه خون در آن مى -رساندفراخناى مى
هاى وريدى به وقىت اين شاخه -نامندگاه مىشود. حمل جدا شدن خون را افشرهدو طاق خون از آن فضا جدا مى

ند و سپس مكو جمراهاى منشعب از آن مى گاهگردند و از افشرههاى بزرگ تبديل مىبطن مياىن مغز رسيدند به رگ
ند و رسدار باال رو هبم مىهاى ضربانآيند و در آجنا با رگاز بطن مياىن مغز بطرف هر دو بطن جلوئى مغز مى

 تند كه بنام شبكه مشيميه موسوم است.غشائى مى

 100، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 وريدهاى دست -فصل چهارم

گردد و در هائى از آن جدا مىشود شعبهد كتفى مهان وريد قيفال است كه وقىت به بازو نزديك مىوريد كتفى: وري
 ردد:گو بعدا كه به مفصل آرنج نزديك شد به سه خبش تقسيم مى 424شودهاى سطحى بازو متفرق مىپوست و خبش

                                                           
 گردد.هاى سطحى بازو وارد مىشود كه به پوست و خبشنسخه انگليسى: وريد سفاليك ادامه وريد كتفى است. چند شاخه از آن منشعب مى -(130)  424



جنا بطرف خارج و به سوى شود و از آهاى سطحى زند زبرين كشيده مىقسمت اول رگ بازو است كه در كناره
 گردد.هاى پائني اجزاى سطحى مچ دست پراكنده مىيابد و در قسمتمخيدگى زند زيرين گرايش مى

آميزد آورد و با قسمىت از وريد زير بغلى درمىقسمت دوم رگى است در سطح ساعد كه به حمل پيچش آرنج روى مى
 آيد.بوجود مى 425و از اين دو آميزه رگ چهارم اندام )اكحل(

 آميزد.اى از وريد زيربغلى مىقسمت سوم رگ عمقى است و در عمق مسري خود با شعبه

روند و جبز يكى از آهنا در ها فرومىكند كه در ماهيچه: اين وريد ابتدا شعباتى از خود جدا مى426وريد زيربغلى
ود را به ها هم ادامه دارد خاى كه بعد از ماهيچهعبهيابند. ششوند و در آجنا پايان مىهاى زيربغل پراكنده مىماهيچه

 گردد:شود دو قسمت مىرساند. اين وريد زيربغلى وقىت به مفصل آرنج نزديك مىساعد مى

پيوندد و كمى باهم جماورت دارند و بعدا از هم جدا قسمت اول آن، عمقى است و با شعبه عمقى سر و صورت مى
در  رسد وآيد و سراجنام به انگشت كوچك و بنصر مىها رو به داخل، پائني مىهشوند. خبشى از اين جدا شدمى

يابد و خبش ديگر باالروست و در اجزاى بريوىن دست كه با استخوان در متاس هستند نيمه انگشت مياىن پايان مى
 گردد.متفرق مى

 گردد:رسد چهار شاخه مىقسمت دوم از وريد زيربغل وقىت به ساعد مى

 رسد.شود و به مچ دست مىهاى پائني ساعد متفرق مىاول در خبش شاخه
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 شود.شاخه دوم مهراه شاخه اول و هبمان حالت است و مانند آن پراكنده مى

 گردد.شاخه سوم نيز در وسط ساعد متفرق مى

ه با شود كآيد. انشعاباتى از آن جدا مىو باال مى شودشاخه چهارم كه از سه شاخه ديگر بزرگرت است آشكار مى
 آورد.آميزد و رگ چهار اندام را بوجود مىهاى سر و صورت مىشاخه

                                                           
هاى فرعى متعدد در امتداد حفره زند اسفلى .( پس از گرفنت خون وريد راءسى در زير آرنج و دريافت شاخه Median Cubilal Vسفلى مياىن)وريد زند ا -(135)  425

 ريزد.بطور مايل بطرف باال رفته و به وريد باسليق) بازيليك( مى
اى بزرگ از اتصال وريد باسليق) بازيليك( و وريد بازوئى بوجود آمده شيه حتتاىن عضله دندانه.(: در اندام فوقاىن قرار دارد. در حا Axillary Vوريد زير بغلى) -(135)  426

 سازد.اى را مىو در حاشيه طرىف اولني دنده وريد حتت ترقوه



د، بعد آيشود، بر زند زيرين باال مىرگ چهارم اندام: رگ چهارم اندام )وريد زند اسفلى مياىن( از داخل تن شروع مى
ا آيد. بال فوقاىن اين شكل الندابد و بشكل الندا )حرف يوناىن( درمىيگرايد و سپس احننا مىبه سوى خارج مى

شود. آورد و در پشت شست بني شست و انگشت شهادت پراكنده مىمانند به سر زند زبرين و بطرف مچ روى مى
 و ىنگردد: شاخه اول به حملى در بني انگشت مياآيد و سه شاخه مىبال پائني آن به طرف انتهاى زند زبرين مى

پيوندد و هر دو آهنا به يك رگ تبديل رسد و با رگى كه در خبش باالئى انگشت شهادت است مىشهادت مى
 گردد.شوند. شاخه دوم رگى است بنام اسيلم كه بني انگشت مياىن و بنصر متفرق مىمى

 شوند.ها در انگشتان پخش مىرود. مهه اين شاخهشاخه سوم بطرف انگشت بنصر و انگشت كوچك مى

 رووريد اجوف پائني -فصل پنجم

 از اوىل روى اين رگ كه بزرگرتگفتار ما درباره قسمت باالروى وريد اجوف پايان يافت. اينك درباره قسمت پائني
 گوئيم:كنيم و مىاست حبث مى

نشعابات خود اگاه خود قرار دهد از روى وريد اجوف بعد از خروج از كبد و پيش از آنكه پشت را تكيهقسمت پائني
گردند و شوند و در كليه و اعضاى جماور كليه راست پراكنده مىهاى كليه وارد مىوخمسازد كه به پيچمويرگى جدا مى

 منايند.غذاى آهنا را تامني مى

هاى وخمگردند كه در پيچهائى از آن منشعب مىشود و مهچنني مويرگبعدا در كليه چپ، از اين وريد رگى جدا مى
رسانند. سپس دو رگ بزرگ از آن جدا شوند و به آهنا غذا مىون كليه چپ و اعضاى نزديك آن پراكنده مىدر 

 نامند.مى 427شود كه آن دو رگ را دو رگ طالع )طالعني(مى

 كنند. از طرفپااليند و از اين خونابه غذاى هر دو كليه را تامني مىدو رگ طالع به دو كليه متوجهند و خونابه را مى
 شود كه به بيضه چپ افراد نر و بيضهچپ دو طالع رگى جدا مى
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 شود.شود. اين رگ، ويژه اين بيضه است و از آن خارج مىچپ )ختمدان( افراد ماده وارد مى

جدا  رو دو شاخه شرياىنها باين رگ اشاره كردمي و گفتيم كه از شريان پائنيشود كه در حبث شريانيادآورى مى
رود مهيشه جزئى از آن رگ را با خود به بيضه اى كه به بيضه چپ مىروند و شاخهشوند و هبر دو بيضه مىمى
ليه چپ آيد تنها از كآورد كه به كليه چپ وارد شده است و گفتيم بسا ممكن است جزئى كه به بيضه چپ مىمى

                                                           
ت و به تر اسكه در طرف چپ كمى طويلآورى منوده، بصورت تنه وريدى كوتاه و ضخيم) از هر كليه يكى(  ها را مجع.( خون كليه Renal Vوريدهاى كليوى) -(130)  427

 ريزند.وريد اجوف حتتاىن مى



زئى از رگى را كه افتد كه جرود كمرت اتفاق مىشرياىن كه به بيضه راست مى منشاء گرفته باشد. مهچنني يادآور شدمي،
الع با اى از طرف راست اين دو طافتد كه شعبهشود مهراه داشته باشد. آرى بندرت اتفاق مىبه كليه راست وارد مى

 428آيدو بيضه مىز كليه به دآيد. آنچه اآيد مهراه شود وىل اكثر چنني اتفاقى پيش منىشرياىن كه به بيضه راست مى
گردد و مىن بر اثر كثرت احننا و پيچيده شدن آهنا، از رنگ سرخ به سپيدى تغيري مىن در جمراى آن پخته مى

ها نيز از پشت به سوى آهنا سرازير است رگى است كه خبش اعظم آن در ذكر و دهانه و هرآنچه از رگ 429يابدمى
اى از ها بعمل آوردمي. بعد از ذكر انشعاب طالع ما و اينكه شعبهكه در شريانشود، طبق مهان حبث  زهدان پنهان مى

 پردازمي:دهنده مىدهد، اينك بشرح اين شاخه تكيهوريد اجوف بعد از خروج از كبد به پشت تكيه مى

فرستد  تى مىاهاى پشت انشعابرود و براى هريك از مهرهاين شاخه از وريد بعد از آنكه به پشت تكيه داد پائني مى
 شود.ها پراكنده مىهاى پريامون آنها وارد و در ماهيچهكه به مهره

ريد در سوراخ هائى از اين و يابند. سپس رگهاى شكم پايان مىفرستد كه در ماهيچهبعد انشعاباتى به دو هتيگاه مى
ف راست و گردند كه يكى بطر شعبه مى ها رسيدند دورسند و وقىت به انتهاى مهرهروند و به خناع مىها فرو مىدنده

رود. هريك از اين دو شعبه قبل از رسيدن به كبد ده ها مىگرايد و هريك بطرف يكى از رانديگرى بطرف چپ مى
هاى باريك و مويرگى رود؛ دومى كه داراى رشتهسازد كه انشعاب اول به طرف پشت مىانشعاب از خود جدا مى

شود كه بر استخوان هائى پراكنده مىگريد؛ سومى در ماهيچه صفاق جاى مىهاى پائنياست در برخى قسمت
ه گردد؛ پنجمى خود را بهاى سطح خاجى متفرق مىهاى مقعد و ماهيچهاند؛ چهارمى در ماهيچهخاجى جاى گرفته

به  وط است و نيزگردد و مهچنني در هر عضوى كه با زهدان مربرساند و در آجنا منشعب مىدهانه زهدان در زهنا مى
 شود كه قسمىت در مثانه و قسمىت در گلوىرسد؛ خبشى از اين انشعاب كه ويژه مثانه است دو قسمت مىمثانه مى

 شود.آن پخش مى
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 اين قسمت در جايگاه آلت تناسلى مردانه بسيار زياد است و زنان از آن نصيب اندكى دارند.

آورند متفرعاتى دارند كه به طرف باال و به پستان از انشعاب پنجم كه از هر طرف به سوى رحم روى مى هائىرگ
گردند و اين بدان منظور است كه پستان و رحم از يك منبع مشروب گردند. انشعاب رسند و در آجنا متفرق مىمى

كه بطور   هائىاند؛ هفتمى بطرف ماهيچهگريد كه بر استخوان خاجى جاى گرفتههائى را در بر مىششم ماهيچه

                                                           
ف مثانه( شده هاى مىن) دو عدد در باال و خلها ندارد و پس از ساخته شدن در بيضه بوسيله سلوهلاى خمصوصى از راه جمراى برنده وارد كيسهمىن ارتباطى با كليه -(135)  428

 شود.لى خارج مىو هنگام انزال از راه جمراى ادرارى تناس
اى وجود شود و اكثر اوقات بني بيضه راست و وريد كليوى راست رابطهاى از وريد كليوى راست به راست بيضه راست وارد مىنسخه انگليسى: بندرت شاخه -(135)  429

 ندارد.



كه گفتيم از سينه   430هائىشود و متفرعات آن با سر رگمستقيم جهت استقامت بدن بر شكم جاى دارند راهى مى
هائى متفرع ها در جنس ماده رگرسند. از بيخ اين رگبه سوى مراق )نردبان شكم( سرازير شده است هبم مى

سانند تا پستان ر اند انشعاباتى از خود به پستان مىهائى كه زهدان را در بر گرفتهد و رگرونشوند كه به زهدان مىمى
آهنگ سازند؛ انشعاب هشتم ويژه قسمت جلوى بدن مهه مردان و زنان است؛ انشعاب هنم به و زهدان را هم

اه آيد و به هر دو هتيگب مىگردد؛ انشعاب دهم از ناحيه حالكند و در آن متفرق مىهاى درون راه پيدا مىماهيچه
پيوندد. از اند مىها سرازير شدههائى كه از سوى پستاناند، بويژه با رگهائى كه پائني آمدهگذرد و به سر رگمى

ماند به مى يابد. خبشى كه باقىهاى هر دو بيضه استقرار مىشود كه در ماهيچهجمموعه آهنا خبش بزرگى تشكيل مى
شود و هاى جلو ران پراكنده مىسازد كه قسمىت در ماهيچههائى از خود جدا مىابات و شاخهرود و انشعران مى

ديگر  هاىرود و بسيارى از شعبههاى رو بداخل ران فرومىهاى خبش پائني ران و ماهيچهقسمت ديگر در ماهيچه
 گردد.نيز در ژرفاى ران پراكنده مى

ج آيد: شاخه اول كه رو به خار شود سه شاخه بوجود مىل زانو باز مىاز خبش باقيمانده در نزديكى حملى كه مفص
 رسد.رود و به مفصل قوزك پا مىىن مىاست بطرف درشت

هائى از خود بداخل شود و شعبهيابد، سرازير مىشاخه دوم كه در وسط قرار دارد در حمل دوال شدن زانو امتداد مى
 شود:در آجنا دو شعبه مىفرستد كه هاى قسمت دروىن ساق مىماهيچه

رود و شود و شعبه دوم به ميان دو استخوان ساق مىهاى وارد شده به ساق پنهان مىشعبه اول در بني اجزاى رگ
كشاند و با يكى از شعبات شاخه اول كه رو خبارج است و قبال مذكور افتاد خود را به سوى قسمت جلوئى پا مى

كند و بعد از آن بطرف قوزك و به سوى  است به حمل رگدار ساق گرايش مىآميزد. شاخه سوم كه بطرف داخل مى
آيد. اكنون اگر نامند مىمى 431رود و بطرف رگ رو بداخل كه جلوتر است و آن را صافنىن مىكناره حمدب درشت

ىن به رف نازكط اند كه دوتا از آهنا رو خبارج هستند و ازيابيم كه اين سه رگ بچهار رگ تبديل شدهدقت كنيم درمى
 روند و دوتاى ديگر رو بداخل هستند كه يكىسوى قدم مى
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هاى فوقاىن طرف انگشت كوچك متفرق شده است و ديگرى با شعبه رو خبارج از از آهنا بر باالى قدم و در قسمت
 شوند. اين بود انواع وريدها.هاى پائني پراكنده مىآميزد و هر دو باهم در قسمتشاخه رو بداخل كه ذكر شد مى

                                                           
 نسخه انگليسى: وريدهائى -(101)  430
 ريزد..( وريدى است كه از پشت پا تا زير رباط مغبىن امتداد داشته و به وريدراىن مى . enous Vgreat saph-Long saphenous Vوريد صافن بزرگ) -(101)  431



شرح  هاى ابزارى وهاى متشابه االجزاء را بپايان رساندمي. بيارى خداوند بزرگ درباره اندامدر اينجا تعريف اندام
 نگارمي كه فراگرينده و آموزنده باشد.انديشى آهنا مقاىل مىحاالت آهنا و چاره

 كنيم.رمي و تتمه كالم را با تعريف قوا شروع مىاينك درباره قوا گفتارى دا
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 قوا -تعليم ششم

 مشتمل بر يك مجله و يك فصل است.

 درباره قوا -مجله

 و آن مشتمل بر شش فصل است.

 گفتار كلى درباره جنس قوا  -فصل اول

اى منشاء نوعى كردار است و هر كنشى شوند، زيرا هر قوهها بوسيله يكديگر شناخته مىو كنش 432بايد بداىن كه قوا
زند. از اين روى وصف كيفيت كنش و قوه را از هم جدا نساختيم و در يك تعليم به تعريف هر دو اى سرمىاز قوه

 دهند عبارتند از:ها را نشان مىپرداختيم. به عقيده طبيبان قوائى كه كنش

435قوه حيواىن -3 434قوه طبيعى -1 433قوه نفساىن -1
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اى است و آن بسيارى از فيلسوفان و مهه طبيبان و بويژه جالينوس بر اين راى هستند كه هريك از اين قوا را سرچشمه
 دهد از آن اندام منشاء گرفته است.هائى را كه بروز مىعبارت از اندامى است و كنش

 قوه نفساىن:

                                                           
432  (101)-Phvsical drives-Psycho  هاى رواىن جسمى است(.) معىن تقريىب آن: انگيزه 
ارادى و  يا آنيما مشتق شده است. نظر باينكه اين قوه بيشرت به حركاتتوان آن را نريوى عصىب دانست از نظر لغوى از نفس قوه نفساىن يا قوه نفسانيه كه مى -(103)  433

 توان از آن قوه يا نريوى عصىب تعبري منود.شود مىها مربوط مىحس
اى وسيع االستعمال واژه« ىطبيع »هاى التني مشتق شده است. واژهدر ترمجه« طبيعى» توان آن را قوه جسمى يا بدىن ناميد از كلمهقوه طبيعى يا قوه طبيعيه كه مى -(100)  434

 بدن يا جسم است، در مقابل روان.« طبيعى» شناسى حيات است. در اينجا منظور ازشناسى و روانهاى جسمى و زيستاست و شامل زمينه
 ى ناميد.توان آن را نريوى حياترو مىست و ازاينمشتق شده است. عمل اصلى اين قوه نگهدارى يا ابقاى حيات ا« حيوان» قوه حيواىن يا قوه حيوانيه از كلمه -(105)  435



 شوند.هاى نفساىن از مغز صادر مىآهنا مقر نريوى نفساىن مغز است و كنشبنظر 

 قوه طبيعى:

اند: نوع اول براى نگهداشت و كارسازى انسان است و تا بدن زنده است و هم اينان قوه طبيعى را دو نوع دانسته
آن  هاىقوه كبد است و كنش خبشد. جايگاه اينرساند و نشو و منا مىرشد و منو آن در كار است به تن روزى مى

ن جدا هاى تزند. نوع دوم براى نگهداشت نوع خملوق و زاد و ولد است. اين قوه گوهر مىن را از آميزهاز كبد سرمى
هاى آن از خبشد. اين نوع قوه طبيعى در دو بيضه جاى دارد و كنشسازد و بدستور آفريدگارش آن را هيوىل مىمى

 جا بردميده است.مهني

 ه حيواىن )حياتى(قو 

دارد احساس و جنبش را كه زاده مغز قوه حياتى كارگذار روحى است كه حامل حس و حركت است و روح را وامى
ادر هاى حياتى از قلب صاست بپذيرد و وسيله زندگى را به مغز بدهد. مركز نريوى حياتى، قلب است و كنش

گانه در اصل جائى جبز قلب منشاء قواى سه 436ارسطو(شوند. ليكن بعقيده دانشمند ارمجند ارسطاطاليس )مى
 ،437نيست
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 دانند و برآنند كهسازند. اطبا مغز را منشاء حس مىها در مراحل اوليه خود را از منشاهاى نامربده منايان مىاما كنش
جكاو باره كنجهد. اگر درايندارش از آن اندام بريون مىهريك از حواس، اندام ويژه خود را در مغز برگزيده است و كر 

ء حق است و اينان در اشتباه. آهنائى كه مغز را منشايابيم كه ارسطاطاليس ذىباشيم و بطرز كامل بررسى كنيم درمى
 هايشان از نظريات مبهم و غري ضرورى اقتباس شده است.دانند ظاهر نگرند و گفتهاصلى حس مى

                                                           
هاى قبل از ميالد( يكى از بزرگرتين، فالسفه و دانشمندان قرون و اعصار است. وى فرزند يك پزشك بود و بسيارى از آثارش در زمينه 311 -350ارسطو)  -(105)  436

 پزشكى است.
شناسى، جنسيت، شناسى، جانور شناسى، تشريح و فيزيولوژيست. وى مسائلى بنيادى را در زيستحتقيقاتى در گياهعالوه بر آثارش در منطق، هندسه، جنوم و مكانيك، داراى 

لف و تعيني رحم جانوران خمتوراثت، تغذيه، رشد و منو و سازگارى) آداپتاسيون( به وضوح و روشىن مورد حبث قرار داده است. در كالبدشناسى پژوهشهائى دارد. در خصوص 
 ق آهنا مطالعا تى منوده، معده نشخواركنندگان را توصيف كرده، و رشد جنيىن جوجه را مورد بررسى قرار داده است.افرتا

كه خون   ت، معتقد بوددانساستعداد مىاو نيز اشتباهاتى بزرگ هم منوده است كه اثرات آهنا تا ديرزمان پابرجا بود، او به جنسيت گياهان توجه نكرده بود، قلب را مركز هوش و 
 و شرياهنا حاوى هوا هستند.

ن ر اثر خوب يا بد تعليمات ارسطوئى در متام شقوق علم چنان عظيم بود كه خبش بزرگى از تاريخ علم را خبود اختصاص داد و نفوذ اين اثر تا ق» گويد:سارتن درباره ارسطو مى
 هيجدهم پابرجا بود.

سازد تا نريوى حياتى را به متام اندامهاى بدن برساند، و به آهنا حيات و قوت مى --دهد و قوه حيواىن را قادر مىمعىن« فونكسيونلى» قلب در اين معىن قلب -(100)  437
كنند. به عقيده افالطون قلب عضو هاى عصىب فرعى آن، در اين كار تشريك مساعى مى( مهراه با كنرتل Vascular Systemخبشد. با اين برداشت متامى دستگاه عروقى)

 ( و به عقيده ارسطو سرچشمه و منشاء مهه فعاليتهاست. Appetitve Soulصلى)ا



باره داورى كند و درست را از نادرست جدا سازد. اين كار بر عهده فيلسوفان و نيست كه دراين ليكن بر طبيب
د. كار اى منشاء اين قوا هستنهاى نامربده بگونهدانان است. براى طبيب كاىف است كه معتقد باشد اندامطبيعى

فرعى است. ليكن نشناخنت منشاء  طبيب ربطى به اين ندارد كه منشاء اصلى كدام است و كدام اصلى و كدام يك
 اصلى قوا براى فيلسوفان سزاوار نيست.

 قواى كارفرما -فصل دوم

 اند: كارفرما و فرمانربدار.قواى طبيعى دو دسته

 قواى كارفرما دو نوعند:

 نوع اول غذارسان تن آدمى است تا بزندگى ادامه دهد و اين نوع نيز بر دو خبش است:

 دوم رشد و منو دهنده است. خبش اول غذادهنده و خبش

هاى تن را بعهده دارد تا نوع را پايا بدارد و آن نيز بر دو خبش است: خبش اول نوع دوم كار جاجبا كردن غذاى اندام
 دهنده است.پديدآورنده و خبش دوم هيوىل

 .ل رفته را بگريدسازد تا جاى حتليآهنگ مىمزاج و هماى است كه غذا را با غذاگرينده همقوه غذادهنده قوه

جبسم  ها بايسته است فزوىن دارد و بوسيله غذائى كهدهنده نسبت به اندازه طبيعى كه براى كليه اندامقوه پرورش
برد. قوه غذادهنده رسد اين قوه زياده از تناسب طبيعى عمومى جسم، نشو و مناى جسم را رو به تكامل مىمى

ن برابرى كوتاه كند و گاهى در ايگاهى غذاى برابر با حتليل رفته را وارد تن مىفرمانربدار قوه پرورنده است. غذادهنده  
رفته باشد  اى كه بيش از حتليلآيد. منودهنده مهيشه داراى واردات بيشرت از حتليل رفته است، ليكن هر واردشدهمى

 ش نيست.منودهنده نيست. فربه شدن بعد از الغرى در دوران ركود از اين قبيل است كه منوخب
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هاى خمتلف آن بطور متناسب باهم بطور يكنواخت نشو منو عبارت از آن است كه متام جسم بطور مناسب و قسمت
و منا  توان منو ناميد و مهچنني قبل از ركود كه نشوماند و فرهبى را منىو منا كنند، بعد از تكميل آن ديگر جمال منو منى

توان الغرى را بازايستادن منو خواند. ليكن حالت الغر شدن و افسردگى در موقع نشو و منا رجاست و ادامه دارد منىب
 رسد و از قانون طبيعت سر باز زدن است. عمل قوه غذادهنده با سه كنش جزئى است:بعيد بنظر مى



روى كنش قوه غذادهنده و ازاين  حصول گوهر تن كه خون است و آن خلطى است داراى نريوى نزديك به -اول
كه نرسيدن غذا   438افتد كه اين خلط به اندام زياىن رساند، مهچنانكه در بيمارى اطروفيامهانند اندام است و اتفاق مى

 دهد.است روى مى

چسباندن كه ضمن آن گوهر حاصل شده را بوسيله كنش، بدون كاسىت به غذا تبديل و آن را جزء اندام  -دوم
 دهد.رخ مى 439شود، چنانكه در استسقاى گوشىتخبش مىد. گاهى اين روش زيانگردانمى

كه گوهر حاصل شده بعد از آنكه جزئى از اندام گرديد از هر حيث حىت از حيث شكل طورىمهانندسازى، به -سوم
رخ  )پيسى( وهبكشود. اين حالت نيز گاهى زياىن مهراه دارد مهچنانكه در بيمارى برص و رنگ شبيه اندام مى

 دهد. تبديل غذا و چسباىن در اين دو بيمارى از بني نرفته است ليكن مهانندسازى در ميان نيست.مى

اين نريوى تغيريدهنده غذا كه جزو نريوهاى غذادهنده است و كنش آن تغيري دادن غذا است در وجود انسان از حبث 
شود، چه در هر اندامى به حسب مزاجش نريوئى متفاوت مىمنشاء اوليه يكى است و برحسب نوع اندامهاى مهانند 

آورد خمالف حالىت كه نريوى ديگر براى آن اندام بوجود آورده موجود است كه غذا را در آن اندام به حالىت درمى
 هاى تن كنش مهاهنگ و بدون تفاوت دارد.است. ليكن نريوى تغيريدهنده غذا در كبد براى متام اندام

 ورنده بر دو نوع است:نريوى پديدآ

 آورد.نوع اول مىن را در نرينه و مادينه بوجود مى

دهد و از مىن سازد و به حسب مزاج هريك از اندامها آن را آميزش مىنوع دوم نريوئى را كه در مىن است جدا مى
خبشد؛ براى اندام ىاش را ماش يك نوع است به هر اندامى مزاج ويژهمهگن )متشابه االجزاء( يا از مىن كه آميزه

 مزاجى، براى استخوان مزاجپى
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 اند.آيد. اطباء اين نريو را نريوى تغيريدهنده ناميدهها مزاج خاص آن بوجود مىاى و براى شريانويژه

 دهنده:نريوى هيوالخبش و شكل

                                                           
 نريو شدن در عمل عضو را گويند.يا صغر، كوچك شدن يا كاهش يافنت در اندازه و الغر شدن و كم Atrophyآتروىف -(105)  438
439  (105)-(Obesity  فرهبى: افزايش وزن است بعلت زياد شدن چرىب بيش از ،)تا 111. 

 درصد وزىن كه براى سن، جنس و قد معني مناسب است.



كل دادن، جتويف دادن، سوراخ كردن، صاف و زبر ساخنت،  ريزى و شكار اين نريو بنا به فرمان آفريدگارش طرح
ز آن كند اهائى كه اندازه هنائى اندامها را تعيني مىكيفيت دادن به حالت و اجياد مهكارى در اندامها است. كنش

 است.

ى غذاآور و جاكننده غذا كه براى نگهداشت نوع بايسته است مهان نري نريوهاى فرمانربدار و خدمتگزار اين نريوى جابه
 و منودهنده است.

 نريوهاى طبيعى خدمتگزار -فصل سوم

جنام اى ندارند و در ااند و جبز آن وظيفهنريوهائى كه در طبيعت براى فرمانربدارى و خدمتگزارى آفريده شده
وى ، نري كننده، نريوى گريندهاندركارند حبسب ترتيب عبارتند از: نريوى جذبنيازمنديهاى نريوى غذادهنده دست

 كننده.هاضمه، نريوى دفع

را  دهندهاى كه در طول آن اندام قرار دارد غذاى هبرهكننده در اندامى كه آوند آن است بوسيله رشتهنريوى جذب
 آورد.كشد و به سوى خود مىمى

كه نريوى   دهنده غذائى را در اندامى كه اين نريو به آن تعلق دارد نگهميدارد تا زماىننريوى گرينده، نريوى هبره
تغيريدهنده ماده غذائى كه به اندام ديگر تعلق دارد براى تغيري دادن به كار افتد. نريوى گرينده اين عمل نگهدارى ماده 

ريدهنده كننده و اندام آوند نريوى تغيدهد كه در هر دو اندام آوند نريوى دريافتغذائى را بوسيله رشته مورىب اجنام مى
 رشته هپىن در اين امر مددكار باشد.وجود دارد و ممكن است 

داشته كننده نگهكننده كشيده است و نريوى دريافتكار نريوى هاضمه )گوارش( آن است كه هرچه را نريوى جذب
است به حالىت درآورد كه نسبت به حالت قبلى تغيري يافته است و در ضمن مزاجى به آن بدهد كه براى تغيري به ماده 

اى نامند. نريوى هاضمه عالوه بر اين كار درباره مواد زائد نيز وظيفهباشد. اين كنش را هضم مىغذائى آمادگى داشته 
دهد دهد: خنست اينكه اگر توانائى آن را داشته باشد مواد زائد را به مواد غذائى تغيري مىدارد كه به دو وجه اجنام مى

ادگى تغيري به ماده غذائى نداشت نريوى هاضمه راه بريون و اين عمل را نيز هضم گويند. دوم اينكه اگر مواد زائد آم
يله كند. اين تسهيل راه دفع مواد زائد بوسراندن آن را از اندامى كه زوايد در آن است بوسيله نريوى دافعه تسهيل مى

 كننده به صورت زير اجنام گريد: اگر عامل بازدارنده دفع مواد زائد از اندامى كهنريوى دفع
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 گرداند و اگر بازدارنده رقيق باشد آناين مواد در آن است، غلظت مواد مزبور باشد نريوى هاضمه غليظ را رقيق مى
ا پخنت دهد. اين كنش نريوى هاضمه ر منايد و چنانچه پيوستگى، عامل بازدارنده باشد آن را گسستگى مىرا غليظ مى



كنند و آن را هضم و پخته گردانيدن و گاهى هم آن را با واژه هضم مهرديف تلقى مى نامندو نضج دادن مى
 خوانند.مى

كننده آن است كه هر ماده زائدى را كه از غذا باقى مانده است و براى تغذيه مناسب نيست مهراه كار نريوى دفع
براى اينكه از استعمال آن فارغ شود آن را  نياز شود و يامازاد غذا )نسبت به نيازمندى( بريون راند، يا از آن ىب

دهد. براى بريون راندن مواد زائد منافذ و بسوى جمراى مناسب دفع روان گرداند، مهچنانكه در دفع ادرار رخ مى
ه مواد راند. ليكن چنانچكننده آهنا را از طريق اين جمارى و منافذ بريون مىجمراهائى آماده شده است كه نريوى دفع

در جائى قرار گريند كه معربى براى دور راندن آهنا موجود نباشد، نريوى دفع كننده مواد زائد اندام بزرگ و مهم را زائد 
كند. هرگاه مواد زائد راند و از اندام سخت به سوى اندام سست روانه مىتر مىامهيتبه سوى اندام كوچكرت و كم

د و آن را از ساز ريوى دافعه تا حد مقدور راه بر آن مسدود منىخودخبود گرايشى به طرف معرب خروج داشته باشد، ن
 كند.گردان منىراه خود روى

 ابزار كار نريوهاى خدمتگزار

 از  شوند در اجنام كار و وظيفه خود از چهار كيفيت يعىنچهار نريوى طبيعى نامربده كه نريوهاى خدمتگزار ناميده مى
 كنند.خشكى استفاده مىكيفيات چهارگانه گرمى، سردى، رطوبت و 

 گرمى:

 .باشدكنده، هاضمه و دافعه مورد استفاده مىكننده، دريافتگرمى براى هريك از نريوهاى چهارگانه جذب

 سردى:

كنش   كند، چهيك از نريوهاى چهارگانه از آن استفاده منىسردى در سرشت خود خمالف مهه اين نريوهاست و هيچ
است. جنبش در كشيدن و دفع كردن كه آشكار است. جنبش در عمل هضم به اين اين نريوها مهه از آثار جنبش 

قرار است: هضم عبارت از جتزيه اجزاى ماده غليظ و مرتاكم و تركيب آن اجزاء با ماده رقيق و لطيف است. جدا 
 ساخنت و
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هاى تهكننده بوسيله حركت دادن رشگريد. كنش نريوى دريافتآميخنت )جتزيه و تركيب( بدون حركت صورت منى
آورد. پس معلوم شد كه سردى كه در سرشت خود سردكننده و نابودكننده مورب كامال شكل فراگريندگى را بوجود مى

ها از مزاج سرشىت و ذاتى سردى استفاده يك از اين نريو است با حركت و جنبش خمالف است و بنابراين هيچ
ته گرينده رسان است. بر اثر سردى عرضى رشبراى برخى از اين نريوها هبره -نه سرشىت -كنند. ليكن سردى عرضىمنى



كننده در امان شود و در اين توقف از تاثري نريوهاى دفعدر وضعى كه گرفنت به حد مناسب رسيده است متوقف مى
جود آمده است كه نريوى دافعه از آن حالت توقف به سود خود استفاده كند و آن حالت را است و حالىت بو 

 بصورت ابزار كار جهت اجنام وظيفه خود قرار دهد.

ليل رود، دهنده دفع به حتگذارد كه باد يارىمند است، زيرا اوال سردى منىكننده نيز از سردى عرضى هبرهنريوى دفع
هاى هپن فشارنده را مجع و نگاهدارى شدىن مددكار است، ثالثا بر اثر آن رشتهمواد دفعثانيا در غلظت دادن 

كننده ابزار است و در خود كنش دخالىت ندارد. چنانكه ذكر شد تنها سردى كنند. در اين حالت نيز نريوى آمادهمى
در خود   حىت اگر سردى عرضى نيزاى داشته باشد نه سردى سرشىت. تواند براى اين نريوها هبرهعرضى است كه مى

 كرد.رسانيد و حركت را متوقف مىشد به آهنا زيان مىكنش اين نريوها وارد مى

 خشكى:

 كننده از مجله نريوهاى چهارگانه به خشكى نيازمندند.سه نريوى گرينده، كشنده و دفع

دارد و مهچنني ابزارهائى كه اين ه كار وامىزيرا گوهر رواىن )روح( كه اين نريوها را در خود جا داده است و آهنا را ب
 برند به عنصر خشكى احتياج مربم دارند تا خشكى بر رطوبتنريوها در پرداخنت به كار و اجنام دادن وظيفه بكار مى

چريه شود و نگذارد سسىت و رخوت حاصل از رطوبت بر گوهر ابزار روان حامل آن نريوها و بر ابزار كار آن نريوها 
ذارد و بر آهنا كندى روى آورد. نريوى گرينده در كار گريندگى به خشكى نيازمند است، ليكن نريوى هاضمه به اثر بگ

هاى هريك از اين نريوها را به عنصرهاى گرمى، سردى، رطوبت بيشرت نيازمند است نه به خشكى. اگر نيازمندى
 رسيم:رطوبت و خشكى در برابر هم قرار دهيم به نتايج زير مى

 نريوى گرينده بيش از آنكه به گرمى نيازمند باشد به خشكى حمتاج است. چرا؟ -1

برد بيشرت از مدتى است كه رشته هپن را براى گرفنت به حركت زيرا مدتى كه نريوى گرينده در آرامش بسر مى -
 زيرا حتريك -آورد. چرا زمان حتريك رشته كوتاه است؟درمى
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و  آيد و بيشرتين وقت كنش نريوى گرينده در گرفنتشود كه در مدت كوتاهى بوجود مىرشته با گرمائى حاصل مى
شود. از آجنا كه مزاج خردساالن بيشرت بسوى رطوبت گرايش دارد، نريوى گرينده در آهنا آرامش دادن سپرى مى
 ضعيف و ناتوان است.

ز خشكى نيازمند است، زيرا اوال گرمى در كنش جذب مددكار است، ثانيا كننده به گرمى بيشرت انريوى جذب -1
شود و علت آن نيز اين است كه مدت زماىن كه بايد در آرامش بيشرتين زمان اجنام كارش در حركت دادن سپرى مى



براى حركت  هدادن اجزاى ابزارش سپرى شود تا ابزارها بر اثر خشكى به حالت گريندگى درآيند كمرت از زماىن است ك
 دادن الزم است، ثالثا گذشته از اينكه اين نريو نياز به حركت دارد به حركت تند و شديد نيز نيازمند است.

 پذيرد:عمل جذب به چند طريق اجنام مى

 ربايد.بر اثر كنش نريوى جاذبه، مشابه مهان نريوئى كه مغناطيس با آن آهن را مى -الف

 شود.ر كه آب در لوله تلمبه باال كشيده مىبر اثر اجياد خالء، مهانطو  -ب

ن رايند كه شود. درباره اين علت سوم پژوهشگران بر ايبر اثر گرما، مهانطور كه روغن بوسيله فتيله چراغ كشيده مى -ج
آهنم ناشى از اجياد خالء است. از اين حبث نتيجه گرفتيم كه بايد گرمى بيشرتى با نريوى جاذبه مهراه باشد تا جذب 

 تر صورت گريد.بصورت قوى

كننده و گرينده به خشكى نيازمند است چه اين نريو به اندازه نريوى جاذبه كننده كمرت از نريوى جذبنريوى دفع -3
نده كنبه گرفنت، نگاهداشنت و از خود جدا نكردن ماده جذب شده ناچار نيست؛ در چنني حالىت نريوى جذب

تا بوسيله آن، جزء ديگر را به سوى خود بكشد. از اين حبث به اين نتيجه  گريدجزئى از ماده مورد جذب را مى
كننده هيچ كارى به آرامش دادن ندارد. كنش آن حركت دادن است و كمى هم به مرتاكم  رسيم كه نريوى دفعمى

ت ده جهكردن نياز دارد تا در فشردن و دفع كمك كند. ليكن براى مرتاكم كردن كمرت از زماىن كه نريوى گرين
نگهدارى ابزارى الزم دارد كه نگهدار شكل باشد نياز دارد و مهچنني كمرت از زماىن كه نريوى گرينده براى ابقاء حالت  

 خواهد.كننده براى كنش اجزاء مىگريندگى احتياج دارد و نيز كمرت از آن مدت قليلى كه نريوى جذب

رمى نيازمند است و كارى با خشكى ندارد. مهچنني اين نريو نريوى هاضمه بيشرت از ساير نريوهاى نامربده به گ -0
 براى تسهيل غذا و آماده كردن آن براى عبور از
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 و پذيرش اشكال به رطوبت نيازمند است. شايسته نيست بگويند كه: 440جمارى

 «.هاى سخت را هضم كنندتوانند چيز كند چرا خردساالن منىاگر رطوبت به هضم كمك مى»

اگر خردساالن در هضم چيزهاى سخت عاجزند و جوانان قدرت هضم آن را دارند از زيادى و كمى رطوبت نيست، 
روى بلكه مربوط به مهجنسى و دورى از مهجنسى است. چيزهاى سخت با مزاج خردساالن سازگار نيست و ازاين

                                                           
شوند و در خارج بدن ديده هائى كه به جمارى گوارش و جمارى ديگر باز مىمدخل لوله -1متام معربهاى ورودى و خروجى معموىل تشريح،  -1جمارى شامل:  -(151)  440
اند و حمل عبور مايعات بدن هاى نسجى كه بوسيله غشاهاى حمدود احاطه نشدهحمفظه -0ده است جمارى ميكروسكپى كه در تشريح توصيفى از آهنا ذكرى ش -3شوند منى

 باشد.مى -هاى دور عروقى و دور تا ندوىنپوشش -5هستند 



كننده هم به دفع كردن مواد گردان است. نريوى دفعروى نريوهاى هاضمه و نريوى گرينده آهنا از جسم سخت
 شتابد.نامناسب با مزاج مى

 باشد.آهنگ است و براى تغذيه آهنا مناسب مىليكن در جوانان چيزهاى سخت با مزاج هم

ت كپس به اين نتيجه رسيدمي كه نريوى گرينده براى گرفنت و جهت نگهدارى هيات گريندگى به زمان زياد و براى حر 
دادن به زمان كم نياز دارد. نريوى جاذبه براى گرفنت و پايدارى در گرفنت زمان بسيار كوتاه و جهت جنبش، زماىن 

خواهد. نريوى دفع كننده فقط براى گرفنت كه در آن ثبات زيادى ندارد به زماىن كه به پايدارى بشمار آيد دراز مى
 ريوى هاضمه كارش گدازيدن و آميخنت است.نيازمند است و به كمك حركت بسيار نياز دارد. ن

از آهنا تفاوت  بردارىاى به كيفيات اوليه مذكور نيازمند است و در هبرهاز اين روى نريوهاى خدمتگزار هريك به گونه
 دارند.

 قواى حياتى -فصل چهارم

و  را براى پذيرش حس و حركت اى است كه هرگاه به اندامى از اندامها راه يابد آنمقصود و منظور از قوه حياتى قوه
خبشد. از آجنا كه حاالت ترس و خشم عارض بر روحى كه موجب باز و بسته شدن اعمال الزم حياتى آمادگى مى

اند. گردد كه منسوب به قوه حيواىن است، حركات ناشى از ترس و خشم را نيز به نريوهاى حياتى نسبت دادهمى
 رت بيان كنيم:بگذاريد اين عبارت را روشنرت و صرحي

از  آيد كه يا اندام است و يا جزئىمهانطور كه از ماده مرتاكم اخالط بتناسب مزاج يك فرد. گوهرى مرتاكم بوجود مى
اندام، هبمان وجه از ماده خبارى اخالط و از ماده لطيف اخالط به تناسب مزاج هر فردى، گوهرى لطيف و شفاف 

 يابد كه عبارت از روحآفرينش مى
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. اطباء مهانطور كه معتقدند زادگاه ماده اوليه اندام يا اجزاء اندام كبد است، عقيده دارند كه زادگاه گوهر روح 441است
اى آمادگى قلب است. هرگاه روح مورد حبث در مزاجى سازگار و متناسب خود آفرينش يافته باشد براى پذيرش قوه

ود اين اى نفساىن بدون وجسازد و قوهها را براى پذيرش ساير قواى نفساىن و غري نفساىن آماده مىه اندامدارد كه مه
يابند. اگر قوه نفساىن از اندامى رخت بربندد وىل اين قوه در آن باقى مباند، آن اندام ها راه منىقوه هرگز به روح و اندام

ر شده يا اندام فلج شده كه مزاجش به حالىت درآمده است كه حس و بيىن كه اندام ختديماند. مگر منىزنده مى

                                                           
توسط  بوسيله عروق خوىن محل و گريد،به عقيده ابن سينا روح نريوئى ناشى از ماده است. روح مانند يك جسم مادى از خبش لطيف و خبارى اخالط منشأ مى -(151)  441

 شود.شود. روح، بعنوان يك انرژى، بصورت حرارت غريزى ظاهر مىهوا تصفيه و سرد مى



آن اندام  هاى مربوط بهبنداىن بني اندام و مغز بوجود آمده است كه حس و حركت به پىكند، يا راهحركت قبول منى
ز اندام مرده و ا از جريان افتاده است، اما باز قوه حيات در آن باقى است و اندام زنده مانده است؟ چنني اندامى با

حس و حركت است ليكن گنديدگى و تباهى نيز بر آن روى آورده زندگى بريده بس متفاوت است. اندام مرده نيز ىب
ت  اى موجود اساست. در اينجاست كه اندام فلج شده با اندام مرده تفاوت آشكار دارد. پس در اندام فلج شده قوه

گردند و او نيز به علت سالمت قوه حياتى  ود حس و حركت به او بازمىكه هرگاه بازدارنده حس و حركت از بني ر 
ريوى خبشد نها مىباشد. اين قوه حياتى كه چنني آمادگى را به اندامكه در بر دارد آماده پذيرش حس و حركت مى

باره قوه رايند تغذيه و مشابه آن نيست كه تا در آن باقى است زنده مباند و اگر از بني رفت نابود شود. گفتار ما
 شود.تغذيه را نيز شامل مى

حال آن اندام زنده مباند و شايد هم كنش ها قوه تغذيه كنش خود را از دست دهد و بااينشايد در برخى از اندام
نريوى تغذيه در اندام باقى مباند وىل اندام با مرگ روبرو شود. اگر نريوى دهنده بصرف اينكه غذادهنده است، 

كننده بودند. پس بايسته است كه آمادهخبشيد، نباتات نيز داراى حس و حركت مىرا حس و حركت مىغذاگرينده 
اى داشته باشد و اين نريو مهانا نريوى حيات است. اين براى پذيرش حس و حركت چيز ديگرى باشد و مزاج ويژه

د آمد ه، مىن مرد و زن به هم آميخته( پدينريو خنستني نريوئى است كه بعد از آنكه روان از مواد لطيف )امشاج، آميز 
 آيد.در آن بوجود مى

منشاء خنستني  ها( وبه عقيده ارسطاطاليس حكيم نيز روح بوسيله اين نريو است كه منشاء ماده اوليه )ماده اوليه اندام
وح صادر از ر  اند. ليكن كنش اين قوا در خنستني مرحلهنفس است و ساير نريوها از اين نفس خنستني پديد آمده

اشد، هاى انسان( يا به زبان و غريه نرسيده بشود. مهچنني بعقيده اطباء نريوى حس تا به جليديه )جسم و انداممنى
 زاده آن روح نفساىن نيست كه در مغز است.
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اى را كه اى قوههتواند كنشبوسيله اين مزاج مىكند و هرگاه خبشى از روح در جتويف مغز پيدا شود مزاجى را قبول مى
در آن موجود است به بدن روانه منايد. و چنني است درباره كبد و دو بيضه. به عقيده اطباء تا روان در مغز به مزاج 
ديگرى تغيري نيابد براى پذيرش نفس آمادگى ندارد، كه نفس مهانا منشاء حس و حركت است. و چنني است حالت 

ر كبد و چنني است آميزش روان با مغز يا با هر اندام ديگر، كه مغز يا اندام را براى پذيرفنت قوه حياتى آماده روان د
فرد ها از يك نفس منحصربهاى وجود دارد و مهه كنشحدهها نفس علىسازد. بعقيده اطباء براى هريك از كنشمى

 گريند و نفس به تنهائى مصدر مهه قوا نيست.منشاء منى



نفس با اينكه از جمموع مهه مصادر نريو است؛ در اين حالت با وجود اينكه مزاج به خود گرفنت )آميزش( اول )پيدا 
شدن روان در جتويف مغز( منتج به پذيرفنت نريوى اوليه حياتى گرديده است و روحى پيدا شده است و با نريوئى خود 

بوسيله آن  و به مزاجى ويژه تغيري نيابد براى روح پسنديده نيست كهرا تكامل خبشيده است، باز بعقيده اطباء تا اين نري 
وهر روحى بيند، هم او منشاء حركت گقوه، قواى ديگر را بپذيرد. اطباء گويند: با اينكه اين قوه زندگى را هتيه مى

د را كشد و خو لطيف بسوى اندامها و منشاء باز و بسته شدن آن است كه با اين بسته شدن و باز شدن هوا را مى
ثر است. هاى نفس و نبض( مؤ پذيرد و بر مقياس )كنشپااليد. چنانكه گويند اين نريو از قياس )حيات( تاثري مىمى

و از  اى در كار نيستآيد ارادهماند و در آنچه از او پديد مىاين نريو از آجنا كه فاقد اراده است به قواى طبيعى مى
 دهد و هم انقباض و دو حركتشبيه قواى نفساىن است، چه اين نريو هم انبساط مىهاى معيىن دارد آجنا كه كنش

 زند.خمالف باهم از او سرمى

اند كه شده جسم طبيعى ابزارى بوده است و بر اين راى بودهاند منظور تكميلليكن اگر نفس زميىن را نفس خوانده
برميخيزد، عبارت از حركات و كنشهاى گوناگون و متفاوت منشائى را نشان دهند و بگويند هر نريوئى از اين منشاء 

است. پس بنا به عقيده پيشينيان اين نريو مهان قوه نفساىن است و آن قواى طبيعى كه ذكر كردمي بنظر آهنا باز عبارت 
 از قوه نفساىن هستند.

كه   است و آن حس و حركت اگر نفس را به اين معىن نياورمي و منظور از نفس نريوئى باشد كه منشاء حس و حركت
ود هائى از خنوعى احساس است از طرف نوعى اراده سرزده باشد، و اگر منظور از طبيعت قوائى باشند كه كنش

دهند، در اين صورت نبايد آن را قوه نفساىن ناميد، بلكه در واقع آن قوه، نريوئى طبيعى است و در باالترين نشان مى
ه گويند. ليكن اگر آنچه را كه در كار تغذيو مهان است كه اطباء آن را طبيعى مىدرجه توانائى قرار گرفته است 

دهد و اين تغيريات و تصرفات مبنظور بقاى شخص و يا نوع باشد طبيعت بنامند دخالت دارد و در غذا تغيرياتى مى
 كننده و تغيريدهنده در غذا نريوى ثالثى استدرست نيست. اين تصرف
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و با قوه نفساىن و طبيعت يكى نيست. از آجنا كه خشم و ترس و حالتهاى مشابه آهنا از حس و پندار پديد 
اند. پس ترس و خشم و مشابه آهنا نيز جزئى از كننده نيز به اين نريوها نسبت داده شدهآيند، نريوهاى حسمى

 تاثريپذيرى اين نريو هستند.

كه اين قوا يك و يا بيشرت از يك قوه هستند كار دانشمند طبيعى است و علم طبيعى جزئى از فلسفه پى بردن به اين
 است.

 نريوهاى مدركه نفساىن -فصل پنجم



نريوى نفساىن منشاء دو نريو است و به عبارت ديگر در حكم جنس براى دو نوع نريو است كه يكى نريوى 
اشد و نريوى مدركه در حكم جنس دو نريوى مدركه ظاهرى و مدركه بدهنده مىكننده و ديگرى نريوى حركتحس

 باطىن است.

نريوى مدركه ظاهرى: نريوى مدركه ظاهرى عبارت از نريوى حسى است و جنس است براى پنج قوه ظاهرى بنزد 
ى بينائى، و برخى و هشت قوه بنزد گروهى ديگر. اگر اين نريو را پنج حس بشمار آورمي اين پنج حس عبارتند از: نري 

كنيم از اين ها را هشت تا منظور مىنريوى شنوائى، نريوى بويائى، نريوى چشائى، نريوى بساوائى. اما اگر اين حس
سبب است كه اكثريت پژوهشگران جديد برآنند كه حس بساوائى خوددارى چهار حس جداگانه است كه هريك 

مشرتك هستند. مانند چشائى و بساوائى در زبان و يا  اى دارد و اين چهار نريو فقط در عضو حساسنريوى ويژه
 بينائى و بساوائى در چشم. داورى در اين مساله كار فيلسوف است.

 نريوى مدركه باطىن: نريوى مدركه دروىن كه منظور از آن مهان نريوى حيواىن )حياتى( است دربرگرينده پنج نريو است:

مشارند. مند. اطباء اين نريو را يكى و فيلسوفان جديد آن را دو نريو مىنانريوئى كه آن را حس مشرتك و خيال مى -1
دهد و آيند و آن به اشكال حمسوسات واكنش نشان مىحس مشرتك آن است كه مهه حمسوسات به سوى آن مى

شوند. خيال آن است كه حمسوسات را بعد از مجع آمدن نگهميدارد و آهنا را در غياب حمسوسات در آن مجع مى
 گريد.حس در خود مى

كند غري از نريوئى است كه آهنا را نگهميدارد. درسىت اين نظريه بر نريوئى كه در درجه اول حمسوسات را دريافت مى
عهده فيلسوف است. وىل در هر صورت حمل پذيرش و حفظ حمسوسات و منشاء كنش اين هر دو، بطن قسمت 

 جلوئى مغز است.

نامند. نريوى مفكر و پژوهشگران گاهى آن را نريوى ختيل و گاهى نريوى مفكر مى نريوئى است كه اطباء آن را -1
اين حس را بكار انداخت، يا اين نريوى حسى خودخبود   -كنيمكه بعدا از آن ياد مى  -هرگاه نريوى ومهى حيواىن

 كنشى از خود نشان داد آن را
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ريوى تفكر بردارى كرد، آن را ناگر نريوى ناطقه )گفتارى( بر او وارد شد و از آن بسود خود هبره نامند.نريوى ختيل مى
 نامند.مى

فرق ميان نريوى خياىل و نريوى تفكر هرچه و هر اندازه باشد، آنچه كه معلوم است اينكه نريوى خيال نريوئى است  
د، باهم كناى خيال را دستكارى مىدارد و نريوى تفكر انبارشدهپذيرد و آهنا را در خود نگاه مىكه حمسوسات را مى



دهد و كند و نشان مىه در حس موجودند، آماده مىخنورده را به آن صورت كآميزد و تصويرهاى دستمى
رض كند، يا كوهى زمردين عسازد؛ مانند اينكه انساىن پرواز مىاند منايان مىتصويرهائى برخالف آنچه در حس بوده

 منايد.اندام مى

ين نريو . منشاء اكند كه از حس دريافت داشته است و دخالىت در آهنا نداردليكن خيال تنها تصويرهائى را آماده مى
آن  كننده حقيقى باطىن در جانوران است وبطن مياىن مغز است. اين نريو ابزار كار نريوئى است كه مهان نريوى حس

 نامند.را نريوى وهم )پندار( مى

 داشتىن است، آنكه او را علففهماند گرگ دمشن است، فرزند دوستمهني نريوى وهم است كه به جنس جاندار مى
دمشىن  شود. دوسىت ودوست است و با اينكه در نريوى ناطقه با وى شريك نيست، از دوسىت او روگردان منى دهدمى

ها كند و بر آنكند. پس بايد آنچه اين درك را در جانور اجياد مىغري حمسوس هستند و حس جانور آن را درك منى
كه   ك كردن نطقى نيست جبز اينكه نوعى احساس استراند نريوى ديگرى باشد و اين نريو هرچند بوسيله در فرمان مى

زبان ىب برد و عينا مانند حيواناتبه حس نطقى متعلق نيست. انسان نيز در بسيارى مواقع اين نريوى وهم را بكار مى
 گردد.از اين نريو تاثريپذير مى

ريوى وهم دهد و نخود قرار مى نريوى وهم با نريوى خيال تفاوت دارد زيرا خيال حمسوسات را تثبيت و مورد تصرف
هاى وهم منايد. نريوى وهم با نريوى مفكره نيز متفاوت است زيرا كنشبوسيله حمسوس در غري حمسوسات تصرف مى

هائى به دنبال دارد.  هاى نريوى مفكره و متخيله نوعى حكم و بلكه حكمهيچ حكمى بدنبال ندارد، اما كنش
هاى اين بوسيله امور حمسوسه هست لكن در معاىن حمسوسات است وىل كنش هاى آن يعىن متخيله تركيب دركنش

كند. مهچنانكه حس در حيوان بر تصوير حمسوسات حكمفرماست، وهم بر معاىن تصويرهائى  غري حمسوس حكم مى
ين نامند و ارسد حكمفرماست. برخى اين نريو را نريوى ختيل مىآيد و به نريوى حس منىسوى وهم مىكه به

 اند.نامگذارى را روا دانسته

ها توانند اين كار را روا دارند و مهه كسان در نامگذارى آزادند وىل بايد معنيها را فهميد و تفاوتجمازا چنني كساىن مى
آور است پريو را سنجيد. بر طبيب الزم نيست كه با اين نريو شناسائى داشته باشد زيرا زياهنائى كه از اين نريوها روى

اند؛ مانند خيال و ختيل و آنچه كه بعدا ذكر خواهيم كرد. زياهنائى است كه از كنش نريوهاى پيش از او ببار آمده
 طبيب بايد
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سيىب ريوها را آاجنامد. هرگاه كنش يكى از ننريوهائى را در نظر بگريد كه هرگاه به كنش آهنا آسيىب رسيد به بيمارى مى
رسيد و سبب اين آسيب، گزندى باشد كه از كنش نريوى پيش از اين نريو بوجود آمده است و آن آسيب از تباهى 

ها پديد آمده باشد، كاىف است كه طبيب آسيىب را كه بسبب بدى مزاج يا فساد تركيب مزاج و يا فساد يكى از اندام



آن را معاجله كند و يا از پيشرفت بيمارى جلوگريى منايد.  آن بر كنش آن نريو وارد آمده است كامال تشخيص دهد و
كه ديده آگاه باشد؛ مانند اينآمدهاى نريوى منشاء كنش آسيببر طبيب الزم نيست بر چگونگى حوادث و پيش

يال رخ آمدى كه براى خآيد مانند انبارى است. پيشاى به حس درمىخيال براى تصوير حمسوس كه بوسيله واسطه
 شايان شناخنت است و واسطه در اين ميان دخلى ندارد. دهدمى

كنند اگر به دقت بررسى كنيم مهان قسمت پنجم يا چهارم است و آن عبارت سومى را چنانكه اطباء تعريف مى -3
 -نه از تصور حمسوسات -هائى كه از حمسوساتاز نريوى حافظه يا نريوى يادآور است. نريوى يادآور براى معىن

آيند بسان يك انبار است. منشاء نريوى يادآور بطن عقىب مغز است. در اين زمينه نيز كه آيا نريوى مى بطرف وهم
 نظر وجود دارد.گرداند يك نريوست يا دو نريو، اختالفهاى وهم را بازمىشدهحافظه و يادآور كه گم

س است و بالئى بر آهنا نازل شود مهجن بر طبيب الزم نيست خود را با اين يگانگى يا دوگانگى مشغول كند، زيرا هر
 هر بالئى كه بطن عقىب مغز را فراگريد يا از جنس مزاج است و يا از جنس تركيب.

ماند مهانا نريوى ناطقه انسان است و هبمان علت كه ما كننده باقى مىنريوئى كه از نريوهاى نفس درك -5يا  -0
 اند.ياوردهشرح دادمي اطباء آن را جزو نريوى وهم بشمار ن

 گريند و بس.هاى سه نريو را در نظر مىشود و اطباء فقط كنشنريوى وهم از حساب اين نريو خارج مى

 دهندهقواى نفساىن حركت -فصل ششم

ها را به هلد و بوسيله آهنا اندامها و مفصلكشد؛ آهنا را فرومىدهنده نريوئى است كه وترها را درهم مىنريوى حركت
اند نفوذ وستهها پيهائى كه مباهيچهخبشد و در پىدهد و آهنا را احننا مىدارد. اين نريو وترها را انبساط مىحركت وامى

د. اين آيكند و در هر ماهيچه بر مزاج آن ماهيچه درمىها تغيري مىدهد. نوع اين نريو حبسب نوع منشاء حركتمى
 نريو تابع فرمان وهم سبب گرد آوردن است.
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 هاكنش  -فصل آخر

 زند و برخى مانند اشتها به غذا نتيجه دوهاى ساده )مفرده( مانند هضم از يك نريو سرمىگوئيم: برخى از كنشمى
ود اى است كه در دهانه معده وجكنندهكننده طبيعى و نريوى حسباشد. اشتهاى غذائى كنش نريوى جذبنريو مى

ها را گريد و رطوبتآورد و هرآنچه با خود آورده است مىهاى طوىل را به حركت درمىكننده رشتهى جذبدارد. نريو 
 مكد.مى



 كند.آيد و سوداى اشتها را حتريك مىكننده بوسيله اين تاثريپذيرى بر حس مىنريوى حس

كننده سدارد اين است كه اگر نريوى ح امي. علت اينكه اشتها به غذا به كنش دو نريو نيازدرباره اين سودا حبث كرده
دهد و هرچند به غذا نيازمند باشد. اشتها از بني خواهد را آسيىب رسد احساس گرسنگى و اشتها را از دست مى

كننده كننده طبيعى و ديگرى نريوى جذبرفت. مهچنني كنش بلع نيز بر اثر دو نريو است كه يكى نريوى جذب
هاى طوىل كه در دهانه معده و مرى وجود دارد اجنام ه طبيعى كار خود را بوسيله رشتهكنندارادى است. نريوى جذب

و دهد. اگر يكى از اين داى بلع صورت مىهاى ماهيچهكننده ارادى اين كار را بوسيله رشتهدهد و نريوى جذبمى
 نيفتاده باشد وىل هنوز براى كنششود. اگر يكى از اين دو نريو از كار نريو از كار افتد، بلع به اشكال دچار مى

زمحت بيىن وقىت اشتها ندارمي و يا وقىت از چيزى متنفرمي بگردد. مگر منىدست بكار نشده باشد بلع موجب زمحت مى
كننده شود، جذبكننده طبيعى )آرزومندى( رويگردان مىتوانيم آن را ببلعيم. در اين حاالت چون نريوى جذبمى

 را به اجنام كار خود وادارد. تواند بلعارادى منى

جدا  كننده كه غذا را از اندامى كه بايد از آنعبور غذا نيز مانند اشتها و بلع به دو نريو نيازمند است: اول نريوى دفع
طريق  كشاند. هبمنيكننده كه غذا را به سوى اندامى كه بايد غذا به آن برسد مىكند، دوم نريوى جذبشود دفع مى
رخينت مواد زائد از هر دو راه پس و پيش بدن. شايد منشاء كنش دو نريوى نفساىن و طبيعى باشد و است بريون 

كننده را  ممكن است علت آن نريوئى با كيفيىت باشد مانند سرد گردانيدن بازدارنده مواد. اين سرد گردانيدن نريوى دفع
، آن را دفع كند و بازپس گرداند. اين حالت سردى ريزد مقاومت كندكند تا در برابر خلطى كه به اندام مىكمك مى

كننده غلظت پيدا كند. دوم اينكه مانع گذارد گوهر ريزشدهد: خنست اينكه منىدر سرشت خود دو كار اجنام مى
 گردد.تنگ شدن سوراخهاى ريز )مسام( مى

رمى گذارد گدهد و آن اينكه منىمىاجنام  -نه ذاتى -عالوه بر اين دو كار، كار سومى هم دارد كه آن را بوجه عرضى
 كننده خاموش گردد.جذب

 كيفيت نريوى جاذبه براى جذب راههائى دارد كه با مهه آهنائى كه ذكر كردمي برابرست.

كند. ليكن نريوى كشد و بعد غليظ را جذب مىاضطرار خالء )اجياد اضطرارى خالء( خنست لطيف را مى
كند( كه مناسبرت است و يا كشيدن آن ويژگى طبيعى اوست. شايد جذب مىكشد )كننده طبيعى چيزى را مىجذب

 هرچه مرتاكمرت باشد مناسبرت و داراى ويژگى بيشرتى باشد.
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 هاى آنبيمارى، علت و نشانه -فن دوم

 اين خبش شامل سه تعليم است:



 هابيمارى -تعليم اول

 صل است.و آن مشتمل بر هشت ف

442هاى آن كدامند؟ها و نشانهعلت -بيمارى چيست؟ -فصل اول
 

گوئيم: روند دانش طب بر اين است كه هر حالىت از حاالت تن و پايدارى و دگرگوىن آن حتما داراى علىت است. 
ري غگريد و بدون شك واكنش آسيىب است كه از كنش اوليه بيمارى حالىت است غري طبيعى كه در تن آدمى جاى مى

گريد. اين كنش غري طبيعى يا از مزاجى غري طبيعى است و يا از تركيىب غري طبيعى. عارضه نشانه طبيعى سرچشمه مى
نيز چيزى است غري طبيعى، خواه آن  443بيمارى نتيجه و تابع اين حالت غري طبيعى است. پس عرض )روى آورد(

مارى قولنج و خواه مناسب حالت طبيعى باشد مانند روى آورد خمالف حالت طبيعى باشد، مانند احساس درد از بي
 اند.ظهور سرخى در گونه انسان در اشخاصى كه به ذات الريه مبتال شده
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 آورمي:هائى مىبيمارى، خود بيمارى و نشانه بيمارى و عارضه آن مثال 444اينك براى علت

 دهد و نشانه آن تشنگى و سردرد است.بيمارى تب روى مىعفونت: عاملى است كه از آن  -1

ز آورد و عارضه آن اامتالء آوندهاى سرازير بسوى چشم عاملى است كه بيمارى بند آمدن عنبيه را بوجود مى -1
 دست دادن نريوى ديد است.

يمارى سرخ شدن  آورد آن بشود و روىنزله )سرماخوردگى شديد( كه عامل بيمارى قرحه ريه )زخم شش( مى -3
445هاست.ها و اجنذاب )بركشيده شدن( ناخنگونه

 

                                                           
گهى آباشد و ممكن است متامى بدن يا جزئى از آن را فراگريد. اتيولوژى، پاتولوژى و پيش( فرآيند ناخوش مشخصى است كه داراى عالئم معيىن مى Diseaseبيمارى) -(1)  442

 آن ممكن است معلوم باشد يا نباشد.
 شود) فرهنگ پزشكى دورلند(.,( حالىت است كه بدن يا اجزاء بدن از حالت سالمت طبيعى بوجهى مشخص خارج مى Sickness ,ilnessبيمارى)

 عرض: -(1)  443
كه   شود و تغيري در حالت بيمارنوع نشاىن كه توسط بيمار درك مى ( هر نوع نشان ذهىن بيمارى يا حالت يك بيمار را گويند. يعىن هر Symptomعالمت ذهىن) -الف

 باشد.روشنگر نوعى حالت جسمى يا رواىن وى مى
 ( هر نوع نشان عيىن بيمارى را گويند. Signعالمت عيىن) -ب

 ( وقوع هر حالت يا موجب هر اثر را گويند. Causeعلت) -(3)  444
آيد، مثال در مورد ( است، براى بيمارى، مثال تىب است كه بدنبال عفونت مى Putrefaction(، فساد و عفونت) seCauنسخه انگليسى: مثال براى علت) -(0)  445

 ( تشنگى و سردرد مهراه تب است. مثال ديگرى براى علت، پرخوىن عروق چشم است، مثال بيمارى، بسته شدن مردمك يا تغيري شكل اين عضو مركب Symptomعالمت)
 كورى حاصل از آن است.و مثال عالمت،  

 هاست.ها و خم شدن ناخنها و مثال در مورد عالمت، سرخى گونهمثال سوم در مورد علت، نزله گرم) زكام التهاىب(، مثال براى بيمارى، زخم شش



« رضع»است و يا به مقياس از اين نظر كه بر يك بيمار روى آورده است « آوردروى»عرض را باعتبار خودش كه 
.  446بديااند، زيرا طبيب از مشاهده آن راه چگونگى بيمارى را مىاند. عرض را رهنما )دليل( نيز ناميدهنام گذاشته

ا صرع را هاى غش و يا فاجل و يافتد كه بيمارى موجب بيمارى گردد، مانند بيمارى قولنج كه بيمارىگاهى اتفاق مى
آيد كه عرض خودخبود سبب بيمارى شود، مانند درد و آزار شديد در اندامى كه بدنبال دارد. گاهى نيز پيش مى

گردد، گردند. در برخى حاالت عرض خودخبود مرض مىمى آورند و مايه ورمبسبب آن موادى بر اندام هجوم مى
شود. مانند سردردى كه از تب پديد آمده است كه اگر مدت زيادى بپايد و بيمار را رها نكند خودخبود بيمارى مى

ممكن است اتفاق افتد كه يكى از آهنا در سرشت خود و نسبت به آنچه پيش از آن و بعد از آن است هر سه 
ود بگريد يعىن هم عرض باشد و هم مرض و هم عامل بيمارى. مانند تب بيمارى سل كه براى بيمارى حالت را خب

 زخم ريه
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شود. مهينطور روى آوردى است و از آجنا كه تب است خودخبود مرضى است و عامل بيمارى ضعف معده هم مى
اگر شدت يافت و پايدارى زياد كرد، گذشته از اينكه خودخبود نشانه تب است سردردى كه از تب ناشى است كه 

را بدنبال داشته باشد كه در اين حالت علت اين  447است بيمارى نيز هست و امكان دارد كه مرض برسام يا سرسام
 شود.دو بيمارى مى

 هاحاالت تن و نوع بيمارى -فصل دوم

 جود دارد كه عبارتند از: تندرسىت، بيمارى، حالت واسط يعىن حالىت بنيبعقيده جالينوس براى بدن انسان سه حالت و 
 كنيم:تندرسىت و بيمارى. اينك هر سه حالت را برتتيب بيان مى

اى آن مجلگى هتندرسىت حالىت را گويند كه بدن انسان از حيث مزاج و تركيب در چنان كيفيىت باشد كه كنش -1
 درست و صحيح باشند.

  است كه در نقطه مقابل و خمالف حالت تندرسىت باشد.بيمارى حالىت -1

حالت واسط تندرسىت و بيمارى آن است كه در آن نه تندرسىت كامل و نه بيمارى كامل براى تن وجود دارد،  -3
مانند تن ساخلوردگان و تازه شفايافتگان و نوزادان؛ يا اينكه هببودى و بيمارى در يك زمان باهم هستند، چنانكه 

                                                           
 گويند.نسخه انگليسى: برخى اوقات عالمت ذهىن را عالمت عيىن نيز مى -(5)  446

 ذهنيت از آن برآيد يا سواى حالت اساسى را شامل شود.عالمت هنگامى ذهىن است كه عمل 
 عالمت موقعى عيىن است كه پزشك را در تشخيص بيمارى راهنمائى كند.

اب  لتههاى مغز باشد. ابن سينا سرسام را ورم يا ا( اختالالت شعورى و هذيان حاد است كه ممكن است مهراه يا بدون التهاب پرده Phrenitisسرسام يا فرنيت) -(5)  447
 توان آن را معادل مننژيت دانست.داند. با اين تعبري مىشامه بدون التهاب جسم مغز مىشامه يا سختگرم نرم



و  اند وىل نوع سالمتباشند؛ يا اينكه سالمت و بيمارى در يك اندام گرد آمدهمى سامل و اندام ديگرى بيمار مىاندا
راجنام باشند؛ سباشند، مثال اندام در شكل و هيئت سامل و در اندازه و وضع ناسامل مىنوع بيمارى باهم متفاوت مى

زه و وضع درست باشد و براى تاثريپذيرى در يك حالت باشد ممكن است تن يا اندام مورد نظر از حيث شكل و اندا
 ليكن كنش دو حالت تندرسىت و بيمارى متعادل نباشد.

تان ديگر آيند و در دو زمان آن را دربرگريند، مانند كساىن كه در زمسيا اينكه تاثري خبشى تندرسىت و بيمارى در پى هم
 شوند.تندرست و در تابستان بيمار مى

 :هابيمارى

 بيمارى دو نوع است: بيمارى ساده و بيمارى مركب.

بيمارى ساده آن است كه فقط يك نوع از بيمارى مزاج و يا تنها يكى از بيماريهاى مركب )كه ذكر خواهد شد( 
 باشد. بيمارى مركب بيمارئى را گويند كه دو ضد يا اضداد
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 پردازمي:هاى ساده مى. اينك خنست بشرح بيمارى448بيمارى شده باشدبيشرتى عامل يك حالت 

 هاى سادهبيمارى

 شوند:هاى ساده به سه قسمت تقسيم مىگوئيم: بيمارىمى

ه ها را بهاى سوء مزاج. از اين جهت اين بيمارىبيماريهاى اندامهاى متشابه االجزاء كه عبارتند از بيمارى -1
د و از آورناند كه در وهله اول و خودخبود به اندامهاى متشابه االجزاء روى مىنسبت داده اندامهاى متشابه االجزاء

يابند. حىت امكان دارد كه بيمارى را در هر اندامى از اندامهاى متشابه االجزاء بياىب و آهنا به اندامهاى مركب راه مى
 اين بيمارى در اندام مركب موجود نباشد.

هاى داماز ان -ها عبارت از بيماريهائى هستند كه بر اندامهاى مركب )ى ابزارى: اين بيمارىهاى اندامهابيمارى -1
 شوند.متشابه االجزاء( يعىن اندامهاى ابزارى وارد مى

اندام  اى كه از آهنا برشوند، ليكن عارضههاى ابزارى وارد مىهاى متشابه االجزاء و اندامهائى كه بر اندامبيمارى -3
آيد متفاوت است. مثال بيمارى مورد نظر مفصل اى كه در اندام متشابه االجزاء بوجود مىدهد با عارضهرخ مى ابزارى

                                                           
ت از شود. بيماريهاى مركب عبارتسبيماريها بر دو نوع است ساده و مركب. بيماريهاى ساده انواع اختالالت مزاج و تركيب بدن را شامل مى» نسخه انگليسى: -(0)  448

 «.اجنامدختالط دو يا چند ناهبنجارى كه به تشكيل يك بيمارى واحد مىا



 دهنده مفصل اين بيمارى را نبينند. اين نوع بيمارى برگريد كه شايد اندامهاى متشابه االجزاى تشكيلرا در بر مى
449نامند.ربا مىانداز و تكىشود و آن را جدائتك پى، استخوان و رگها ديده مىتك
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 گردند:ها بطور كلى به سه خبش تقسيم مىبيمارى

 آيند.هائى كه از تباهى مزاج پديد مىبيمارى -الف

 آورند.هائى كه بدنبال تباهى شكل و تركيب روى مىبيمارى -ب

 گردند.مىهائى كه از گسسنت پيوستگى اجياد بيمارى -ج

ود. شگريد و به منشاء خود نسبت داده مىها از يكى از سه نوع فوق الذكر منشا مىهر بيمارى از انواع بيمارى
 باشند.اند و چنانكه ذكر كردمي، شانزده حالت بيمارى مىهاى تباهى مزاج شناخته شدهبيمارى

 هاى مركببيمارى -فصل سوم

اى، بيمارى عددى، بيمارى ر زير: بيمارى سرشىت )مادرزادى(، بيمارى اندازههاى مركب چهار نوعند، بقرابيمارى
 وضعى.

 بيمارى سرشىت )مادرزادى( -1

 اين بيمارى نيز چهار گونه است:

بيمارى شكلى نوعى بيمارى است كه شكل از حالت طبيعى خود خارج شده است و در اين  -بيمارى شكلى -الف
انند حالىت كه قسمىت كه بايد راست باشد كج و آنچه بايد كج باشد راست شده تغيري آفىت به كنش رسيده است، م

باشد و يا چهارگوش شدن خبشى كه بايد مدور باشد و مدور شدن خبشى كه بايد چهارگوش باشد. مثال كاسه سر 
آورد بار مىب هپن شده باشد و يا معده در منتها درجه خود مدور شده باشد. يا كره چشم فاقد سپيدى باشد كه زيان

 و نوعى از بيمارى است.

                                                           
اى وارد شده مثال دررفتگى يك مفصل، عدم پيوستگى و اتصال در آن مفصل است بدون آنكه به هيچيك از اجزاء سازنده آن مفصل صدمه» نسخه انگليسى: -(5)  449

 «.و حىت اعصاب و عروق خوىن مفصل ممكن است صدمه ببينندباشد. وىل برخى اوقات ضايعه بصورتى است كه استخواهنا 



ها( و آن سه نوع است: اول فراخ شدن جمرا مانند گشادى زياد مردمك چشم، بيمارى در جمارى )و مدخل -ب
. دوم تنگ شدن جمارى مانند تنگ شدن سوراخ چشم، تنگ شدن جمراى تنفسى و 451، بيمارى دواىل450بيمارى سبل

 ند آمدن سوراخ عنبيه و رگهاى كبد و از اين قبيل ....مرى. سوم بند آمدن جمارى مانند ب
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بيمارى آوند و جتويف كه چهار نوع است: اول اينكه آوند بزرگ و گشادتر شود، مانند گشاد شدن هر دو كيسه  -ج
وم هاى مغز در حالت صرع. سبطنبيضه. دوم كوچكرت شدن و تنگ گشنت، مانند تنگ آمدن معده و يا تنگ شدن 

هاى مغز در اغما. چهارم اجياد خالء و خارج كردن، مثال در حالت شادى و سرور انسداد، مانند بسته شدن بطن
كنند و از آن هتى هاى قلب خون را خارج مىشود، حفرهزياد، يا حالت لذت زياده از حد كه سبب مرگ مى

 گردند.مى

گردد، مانند معده و روده و آنچه بايد ، يعىن در آن آنچه بايد زبر باشد صاف مىهاستبيمارى سطح اندام -د
452كند.شود مانند لوله ناى كه بيمارى، صاىف آن را به زبرى تبديل مىصاف باشد زبر مى

 

 هاى اندازهبيمارى -1

 اند:بيماريهاى اندازه دوگونه

  د، مانند بيمارى داء الفيل )پاغر( كه پا را بيشرت از اندازهها از حد معيىن كه بايسته است بيشرت باشاندازه -الف
 453منايد. بيمارى زياده از حد بزرگ شدن ذكر نيز از اين قبيل بيماريهاست و اين بيمارى را فريسيميوسكلفت مى

هاى مانامند و مهينطور است بيمارئى كه به شخصى بنام نيقوماخس )ليكوماكوس( روى آورد و بر اثر آن مهه اندمى
 تن

                                                           
 ( بوجود آمدن عروق و بافتهاى مهبند در زير قرنيه را گويند. Pannusپانوس) -(5)  450
و يا اختالل  مادرزادى وجود دارددار خبصوص در پاها و علت آن اختالل و ضعف در بافت پيوندى است كه بطور وتابواريس: عبارتست از اتساع سياهرگهاى پيچ -(11)  451

را  باشد. ترمبوزهاى عميق نيز امكان اجياد آنهاى سياهرگى. مهچنني كار در حال ايستاده، حاملگى، چاقى و زيادى وزن نيز جزء عوامل مستعدكننده واريس مىدر كار دريچه
 منايند.تسريع مى

 شكل سطح اندامها بر دو گونه است:بيمارى سطح اندامها. تغيري  -د» نسخه انگليسى: -(11)  452
 از دست دادن زبرى طبيعى مانند صاف شدن اليه خماطى معده و روده) آتروفيك(. -الف
 «.از دست دادن صاىف طبيعى مانند زبر شدن لوله ناى -ب

دهد. در اينجا منظور از بيمارى در حال نعوذ نشان مىاش وى را با آلت تناسلى بزرگ و ( نام يكى از خدايان يوناىن است كه جمسمه Farismousفريسموس) -(11)  453
باشد. علت آن باشد و آن عبارتست از حالت بيمارگونه نعوذ مداوم آلت مردانه كه اغلب دردناك مىمى Priapismus( يا) Periapismفريسموس مهان بيمارى پرياپيسم

ى با باال رفنت ويسكوزيته خون آلت مهراه با اختالل در جريان خون در سياهرگهاى بولبوس  عبارتست از اختالالت عصىب فونكسيونلى، اختالالت گردش خون موضع
(، مهچنني در فشارهاى حاصله برستون فقرات و مغز  Corpus cavernosum(، مثال در حالت وجود ترمبوز در جسم غارى) Bulbus cavernosusكاورنوزوس)

(، مييليت، آدنوم پروستات، مسموميت با سرب، اكسيد كربن،  Tabes dorsalis(، تابس خلفى) M .Sتيپل اسكلروز)ساكروم، در مو  1 -5هاى حرام در ناحيه زگمان
 نيكوتني و الكل نيز ديده شده است.
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 چنان بزرگ و سترب شدند كه توان حركت را از دست داد.او آن

 (.گوشىت زبان و كره چشم و پژمردگى )ذبولاندازه از حد معيىن كه بايسته است كمرت باشد مانند الغرى و كم -ب

 هاى عددىبيمارى -3

ز حد الزم، و اين زيادت بر الزم يا طبيعى است مانند دندان زيادى و انگشت ها عبارتند از زيادت ااين بيمارى
زيادى و يا غري طبيعى است مانند خراج يا برآمدن غده ميان گوشت و پوست و مانند سنگ در مثانه و از اين قبيل 

.... 

نند كسى كه ست ماكاهش يافنت نسبت به حدى كه بايسته است نيز بيمارى عددى است و اين كاسىت يا طبيعى ا
 انگشت است يا غري طبيعى، مانند حالت كسى كه انگشتش بريده شده است.در اصل ىب

 هاى وضعىبيمارى -0

 د:هاى وضع چهار نوعنوضع بعقيده جالينوس داللت بر جاى و بر اشرتاك كردن دارد. بنابراين نظريه بيمارى

 كنده شدن اندام از مفصل.  -الف

 دررفته باشد وىل كنده نشده باشد مانند فتق امعائى.اندام از جاى  -ب

 اندام در جاى خود حركت كند ليكن حركتش ناطبيعى و دور از اراده باشد مانند لرزش. -ج

اندام از جاى خود تكان خنورد، مانند از حركت افتادن مفاصل بر اثر بيمارى نقرس و در بيماريهاى مشاركه.  -د
ئى است كه در آن اندامى از اندام جماور خود از حد الزم دورتر و يا نسبت به آن هابيماريهاى مشاركه بيمارى

 شود و غري طبيعى است.نزديكرت مى

اندام بر اثر ابتالء به بيمارى ياراى حركت به سوى اندام جماورش را از دست  -اين نوع بيمارى دو نوع است: اول
چسبد. گريد، مانند انگشىت كه به انگشت جماور خود منىداده است و يا اينكه اين حركت به دشوارى صورت مى

توانست به اندام جماور نزديك شود و يا حبركت افتد بر اثر بيمارى از اين جدا شدن و حركت اندامى كه مى -دوم
تواند آن را فروهلد و دهد، مانند عارضه سسىت بر پلك كه مىبازمانده است و يا بزمحت اين كار را اجنام مى

 وهشتگى مفاصل در بيمارى فاجل و بزمحت باز شدن كف دست و پلك چشم.فر 
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 آورهاى گسستگىبيمارى -فصل چهارم

نامند در آور( مىانداز )گسستگىدارند و آهنا را بطور كلى جدائىهائى كه پيوستگى اندام را به گسستگى وامىبيمارى
 هاى متنوع دارند چنانكه:موضع بيمارى زده نام هر حالىت و بتناسب

 نامند.اگر اين بيمارى بر پوست وارد شود آن را خراش و )سحج( مى -1

 نامند.اگر بيمارى پوست و جماور آن را دربرگريد، چنانكه چرك نداشته باشد آن را زخم )جراحت( مى -1

ك از نامند. پيدايش چر باشد بنام قرحه )زخم چركى( مىاگر بيمارى پوست و جماور آن را بگريد و چرك داشته  -3
ار زده قدرت بكآيد و از طرف ديگر چون اندام بيمارىآجناست كه چون اندام ناتوان است مواد زائد بر آن فرود مى

در از اندشود. زخم و قرحه ناشى از بيمارى جدائىبردن غذا و هضم را ندارد، غذايش به مواد زايد تبديل و چرك مى
 اندام غري گوشىت نيز ممكن است رخ دهد.

گسستگى ممكن است در استخوان روى دهد و استخوان بشكند و به دو يا چند قطعه بزرگ و يا قطعات ريز   -0
 زياد تبديل گردد و يا در درازاى خود ترك بردارد.

ستگى شوند. اگر اين گسمىها به اين بيمارى دچار و گاهى نيز پى -يعىن هر سه نوع آهنا -هاگاهى غضروف  -5
نامند و اگر در طول غضروف يا پى واقع شود و به ژرفناى در هپناى غضروف باشد آن را دملك و جوش )بثر( مى

 اند.شود و چنانچه بسيار عمقى باشد آن را شكست )شدخ( نام هنادهآن نرسد، شكاف )شق( ناميده مى

ر كناره ماهيچه را بگريد و در پى يا دورتر باشد بنام هتك رسد، اگگسستگى گاهى كه به اجزاى ماهيچه مى  -5
نامند؛ چنانچه در طول ماهيچه باشد و شود؛ اگر در هپناى ماهيچه رخ دهد آن را بريدگى )حز( مىناميده مى

ا  ر تعدادش كم وىل ژرفايش زياد باشد بنام دريدگى )فدغ( و آخر االمر اگر اجزاى آن زياد و پراكنده و ژرف باشد آن 
ر اند. گاهى نيز اگر اين بيمارى در وسط ماهيچه پديد آيد هبپاشيدگى )فسخ( ناميدهكوفتگى )رض( و تباهى و ازهم

 شود.صورتى كه باشد بنام فسخ و رض و فدغ ناميده مى

صل؛ فآور به شريان و وريد راه يابد آن را انفجار؛ و اگر بازدارنده و پيشگري باشد آن را اگر بيمارى گسستگى -0
ريد هاى شريان و وريد قرار گاگر در طول شريان يا وريد رخ دهد بنام ترك )صدع(؛ چنانچه بر سر راه باز شدن دهانه

 بند )يثق(؛ در صورتىبنام دهان
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ان راه ى دربرگرينده شريكه در شريان واقع شود و مانع جوش خوردن آن گردد و خون از شريان بريون جهد و به فضا
طورى كه فضاى مزبور حتت فشار قرار گريد و خون به جمراى خود در رگ برگردد آن يابد و اين فضا پر از خون شود به

 گويند. كساىن هستند كه هرگونه انفجار را در شريان ام الدم خوانند.  454)ام الدم(« مادرخون»را بيمارى 

رند، مثال اگر آور است ندااز بني رفنت جزئى از خود را كه نوعى بيمارى گسستگى ها حتملو بايد بداىن كه مهه اندام
ها شومي. ليكن اگر از بني رفنت جزء در غشاء و حجابقلب به از بني رفنت جزء خود گرفتار آيد با مرگ روبرو مى

 نامند.روى دهد آن را فتق مى

جزئى را از جزء ديگر جدا سازد اما گسستگى در پيوستگى آن  اگر بيمارى در بني دو جزء از اندام مركىب راه يابد و
 خوانند. اگر بيمارى عصىب رااندام متشابه االجزاء اجياد نشود آن را جدائى و بركندن )خلع( و از جاى دررفنت مى

آور سستگىگافتد كه بيمارى  نامند. گاهى اتفاق مىدربرگريد و عصب بر اثر بيمارى از جاى در برود آن را انفكاك مى
 اد كند.اند اجيدر جمارى پديد آيد و آهنا را گشادتر سازد و يا در غري جمارى باشد و جمراهاى جديدى كه قبال نبوده

 آور در آن پديد آيد، چنانچه اندام مزبور داراى مزاجاى ناشى از بيمارى گسستگىهر اندامى كه گسستگى و يا قرحه
يابد. اگر آن اندام به بدى مزاج مبتال باشد شفا يافتنش به زمان زيادى ود مىخوب باشد و معتدل باشد، بزودى هبب

 و يا جذام گرفتارند. 455نياز دارد، بويژه در تن كساىن كه به بيمارى استسقاء و يا بدى قنيه

ا روى هنشوند اگر مدت زيادى مبانند خوره )آكله( بر آهائى كه در تابستان در تن پيدا مىاين را نيز بدان: قرحه
 يابند(.آورد )دير التيام مىمى

دا آن را تر رجوع كردم و تو بعترى هست كه آن را به كتب مفصلآور حبث مفصلهاى گسستگىدر زمينه بيمارى
 ياىب.مى
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 هاى مركببيمارى -فصل پنجم

 شته باشيم:بگذار درباره اين نوع بيماريها بطور كلى گفتارى دا

                                                           
وريسم بر چند نوع است  ها مانند آئورت( است. آن( عبارت از اتساع موضعى يكى از رگهاى خوىن) معموال شريان Aneurysmمادر خون، آنوريسم) -ام الدم -(13)  454

 A( و آنوريسم سرخرگى سياهرگى) A .spuriumآنوريسم كاذب) -( A .dissecanآنوريسم ديسكان) -( A .verumكه عبارتند از: آنوريسم حقيقى)
.artteriovenose .) 

 عمومى است و عالمت آن الغرى مفرط، پوست زردرنگ ( يا نزارى عبارت از حالت اختالل اساسى در بدن، سوء تغذيه و بدحاىل Cacheniaسوء القنيه) -(10)  455
 نور است.چروكيده و چشمان سنگني ىب



آئى چند بيمارى نيست بلكه مقصود ما اين است كه اگر چند تنها گردهم« بيمارى مركب»گوييم: منظور ما از مى
آيد، مانند آماس )ورم( و دملك. منظور ما از كلمه ورم بيمارى مجع شوند از جمموع آهنا يك بيمارى واحد بوجود مى

 هاى كوچك است.مهانا دملمهان دمل بزرگ و مقصود ما از بثور )دملك( 

 عامل ورم

 ها در پديد آوردن ورم دخالت دارند و علل پيدايش ورم عبارتند از:مهه بيمارى

ها از گردد، چه مهه ورمكشاند؛ بيمارى مزاج بد سبب ورم مىآيد و آن را به تباهى مىآسيىب بر مزاج وارد مى -1
 آيند.اى بوجود مىسوء مزاج و بوسيله ماده

زده ديدگى شكل و اندازه اندام ورمبيمارى شكل و هيات نيز در ورم مشرتك است زيرا هيچ ورمى بدون آسيب -1
 آور نيست.روى

 شايد بيمارى وضع نيز در بوجود آوردن ورم سهيم باشد. -3

  آور ناميدمي در ورم موجود است، چه هرجا ورم هست گسستگى نيز هست.بيمارى مشرتك كه آن را گسستگى -0
آور باعث شود كه مواد زائد به اندام ورم كرده درآيند و در بني اجزاى اندام تفرقه رود كه بيمارى گسستگىگمان منى

 اندازند و جائى براى خود بيابند.

456موضع ورم:
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شود كه حجم استخوان را استخوان پيدا مى مانند درتوان يافت. گاهى آماسى ورمم را عموما در اندامهاى نرم بدن مى
كن آيد ممكند و يا در آن پديد مىدهد. اندامى كه ورم به آن سرايت مىگرداند و رطوبت آن را فزوىن مىغليظ مى

 است بيش از حد اعتدال غذا را بپذيرد.

 ها علت اوليه ندارد. موجب پيدايش ورم بدىن است، باين صورت كه:پيدايش مهه ورم

                                                           
 ه.ش. 1355هتران، چاپ: دهم،  -جلد، سروش 5مرتجم: شرفكندى، عبد الرمحن، قانون )ترمجه شرفكندى(،  -ابن سينا، حسني بن عبد اهلل  456



شود و امكان دارد كه عامل پيدايش دمل و تر منتقل مىآورد از اندامى به اندام پائنياى كه ورم را بوجود مىدهما
رسانند هنفته باشد. هرگاه اخالط خوب از جاى خود بريون رانده شوند بدو جوش در اخالط ديگر كه آزار منى

 آيند:صورت طبيعى و ناطبيعى درمى

 بيعى مانند مهان خارج شدن است كه براى نومادر در هنگامشدىن خلط نيك طخبش دفع
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دهد. خبش خارج شده خلط نيك ناطبيعى مانند آن خون نيك است كه از زخم )جراحت( شري دادن نوزاد رخ مى
منايد و هرگاه دفع به ن را دفع مىشود و آماند و مزاج از آن روگردان مىكند و فقط اخالط بد در جاى مىريزش مى

ها( انواع گوناگون دارند و هر نوعى علت شود. دملها )ورمسوى پوست باشد، از آن دمل و جوش اجياد مى
 اى دارد كه ماده اوليه ورم را پديد آورده است.جداگانه

 ها:مواد اوليه ورم

خلط بعالوه ماده آبكى و باد كه مجعا شش تا هستند. ورم يابند عبارتند از چهار ها پيدايش مىها از آنموادى كه ورم
وهر گرم اى كه در گيا گرم است و يا گرم نيست. نشايد پنداشت كه ورم گرم فقط از خون يا مراره، بلكه از هر ماده

ا هگردد بوجود آمده است. در نامگذارى ورماست و يا از گنديدگى آن )گرمى بر او روى آورده است( حاصل مى
دهند: ورمى كه از خون بوجود آمده است بنام ورم فلغموىن، ورمى كه ها را به ماده اوليه آن نسبت مىريك از آنه

يافته از هر دو تنها از صفرا منشاء گرفته است اخگر )مجره( و آنچه كه از خون و صفرا تركيب يافته است نامى تركيب
آورند، يعىن گاهى آن را فلغموىن اخگر و گاهى اخگر فلغموىن ل مىماده را دارد و در اين نام مركب ماده غالب را او 

هاى تن )مغابن( و پشت  نامند. چنانچه خراج در گوشت سست و اليهنامند. هرگاه ورم مجع شد آن را خراج مىمى
 ويند.ن گگوشها و پره بيىن بروز كند و آن خراج از نوع فاسد باشد )كه در جاى خود شرح خواهيم داد.( آن را طاعو 

 ورم گرم:

شود. هر قدر آورد و جرم ورم )شكل جسم آن( آشكار مىدر شروع تشكيل ورم گرم خلط به حمل ورم هجوم مى
كشاند و سراجنام در حجمى كه بايد باشد متوقف يابد و خود را مىشود حجم آن افزوىن مىخلط بيشرت مى

رسد و شود؛ بر اثر حتليل رفنت و بواسطه چرك مىروع مىگردد. بعد از تكميل جسم، فرونشسنت و پائني آمدن شمى
 گردد.يابد و سخت مىشود و يا تغيري مىرود و يا مدتى مجع مىسراجنام يا از بني مى

 هاى غري گرم:ورم

 يابند يعىن از: ماده سودائى، ماده بلغمى، ماده آبكى و ماده بادى.هاى غري گرم از چهار ماده تكوين مىورم
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هاى سخت و اى. اكثر ورمهاى غري گرم سه نوعند بقرار زير: ورمهاى سرطاىن، ورمهاى سخت و ورمهاى غدهورم
انند نرم(. اى ماى عبارتند از خنازير و سلعه )بافت غدههاى غدهنشني( هستند. ورمورمهاى سرطاىن، حريفى )كناره

هاى هاى سرطاىن و ورمهاى سخت از طرف ديگر اين است كه، ورماز يك طرف و ورم اىهاى غدهفرق ميان ورم
كنند مانند ورم كردن خود غده، و يا ورم به سطح غده چسبيده است، مانند ها بروز مىاى يا از داخل خود غدهغده

هاى آميزند. فرق بني ورممىهاى سخت در اندام فرومريوند و با گوهر اندام در هاى سرطاىن و ورمخنازير. ليكن ورم
برد و يا اندام را تباه حركت است و حس را از بني مىهاى سخت اين است كه ورم سخت آرام و ىبسرطاىن و ورم

 يابد، درد و آزار مهراه دارد، بيخ وگرداند و هيچ دردى مهراه ندارد و ليكن ورم سرطاىن جنبنده است، فزوىن مىمى
رود مگر اينكه ورم سرطاىن بسيار دوام يابد  دواند و با وجود سرطان، حس از بني منىا ريشه مىههاى آن در اندامريشه

 شود.كشد و حس اندام نابود مىكه آنگاه اندام را مى

آورد و پديده متفاوت باشند. ورمهاى سخت بعيد نيست كه ورم سرطاىن و ورم سخت در گوهر يكى وىل در روى
ويژه آهنائى كه خوىن )دموى( هستند در اصل آيند و ممكن است برخى از آهنا بهمى سودائى از ريشه سخت پديد

 دهد.هاى سخت بلغمى نيز چنني حالىت روى مىسخت نباشند و بعدا سخت گردند و احتماال در ورم

صب  در عاى و ورم سلعه باهم فرق دارند. ورم سودائى اى و سلعه و مهچنني ورم غدهورم سخت سودائى با ورم غده
گريتر است و حمل ملس كردن آن عصىب است. اگر اين حمل ورم را كه بر عصب قرار شود و در گره شدن جاىگره مى

دارد مالش دهيم شايد ناپديد شود وىل ممكن است رجعت كند. اما اگر آن را با داروى قوى، بدون مالش و فشار 
 گردد.شود و بازمنىدست از بني بربمي بكلى ناپديد مى

 رود.ورم سودائى غالبا بر اثر خستگى و بوسيله مواد سنگني از قبيل سرب و مهانند سرب از بني مى

هاى بلغمى دو نوعند: ورم نامرتاكم )سست( و سلعه نرم. فرق ميان اين دو آن است كه، سلعه در غالف جاى ورم
هاى زمستاىن از نوع جدا نيست. اكثر ورم دارد و منفرد است و ليكن ورم نامرتاكم با اندام درآميخته است و از آن

يث غلظت و هاى بلغمى از حباشند. و بدان كه ورمهاى گرم بلغمى برنگ سفيد مىبلغمى هستند و مهه آهنا حىت ورم
سسىت و لطافت بلغم كه ماده اوليه آهناست باهم تفاوت دارند؛ گاهى شبيه ورم سودائى هستند و گاهى شبيه ورم 

هاى ه رشته پىآيد تا بهاى پى پائني مىافتد كه در حاالت بروز بيمارى، بلغم رقيق در رشتهفاق مىبادى. بسيار ات
 تر از آن برسد.هاى پائني حنجره و پائنيماهيچه
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كند و بروز مى ورم آبكى مانند آماس از بيمارى استسقاء و مجع شدن آب در احشاء است. ورمى كه در آهيانه
 نظائر آن از نوع ورم آبكى هستند.

 ورمهاى بادى نيز دو نوعند: يكى ورم التهاىب و آن ديگرى ورم بادكردگى است.

فرق ورم التهاىب و بادكردگى در اين است كه بادكردگى در هيئت و شكل تاثري دارد و التهاىب در آميزش تاثري 
ابد و با اندام يآيد و متدد مىآميزد و در بادكردگى )نفخه( باد گرد مىندام مىگذارد. در ورم التهاىب باد با گوهر امى
 رد.وبيش سخىت دادهد ليكن بادكردگى در برابر ملس كمآميزد. ورم التهاىب در برابر ملس، نرمش نشان مىمنى

 هاجوش

 ت:ها هستند و اقسام آهنا بقرار زير اسها از حيث نوع و تقسيمات مهرديف ورمجوش

 جوش خوىن، مانند آبله. -1

458و گاورسى. 457هاى ريز صفرائىجوش صفرائى خالص، مانند برآمدگى -1
 

 زگيل و از اين قبيل ... -جرب -461ميخچه -460مورچه -459هاى خمتلط مانند حصبهجوش -3

 ها )نفاطات(.هاى آبكى مانند تاولجوش -0

462ها.هاى بادى مانند بادكردگىجوش -5
 

ى آن  هاترى خواهى يافت، چه شرح اين موضوع متناسب هدفها شرح مفصلها و جوشدرباره ورم در كتاب چهارم
 كتاب است.
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 هاى شبيه بيمارىحالت -فصل ششم

                                                           
 ( Miliariaسوز، ليخن گرمسريى)عرق -(15)  457
 ( Papular Utricariaكهري، بثورات آلرژيك پوست) -(15)  458
 گفتند.مى« تب مطبقه» بردند. بيمارى متداول حصبه رابكار مى« حصبه» در طب قدمي جباى كلمه سرخك، كلمه -(10)  459
ر مرد( و يا در اطراف مهبل و دهليز آمده است مبعىن تومرهاى زگيل مانند نوكدار خشك كه در زير پوست حشفه) د»  Condyloma«در نسخه انگليسى؛ -(15)  460

 رويند.فرج) در زن( يا در اطراف مقعد) در هر دو جنس( مى
 آمده است.« خالتب» مبعىن»  Herpes«در نسخه انگليسى، -(15)  461
 آمده است.« هاى بزرگ بادىتاول» مبعىن»  Bulae of emphysemaدر نسخه انگليسى: -(11)  462



و آهنا را  ندها مهراهآوردها با بيمارىآيند كه بيمارى مبعىن كامل نيستند. اين روىدر اندام آدمى عوارضى پديد مى
 اند:مشارند. اين حاالت شبيه بيمارى، به مجال جسم مربوط هستند و چهار دستهنوعى بيمارى مى

 دگرگون شدن سيما -0بوى نامطبوع  -3بيمارى رنگ  -1بيمارى مو  -1

 بيمارى مو: -1

از حد، راست  ريكى بيشبيماريهاى مو عبارتند از: پراكندگى، ريزش، كم منو كردن، شكستگى نوك، ترك برداشنت، با
 بودن زياده از حد و سپيد شدن.

 بيمارى رنگ: -1

 دهند شش نوعند:هائى كه رنگ را تغيري مىبيمارى رنگ، تغيري آن از حالت طبيعى است. آسيب

تغيري رنگ از سوء مزاج پيدا شده است و سوء مزاج از ماده ديگرى حاصل گشته است، مانند رنگ بيمار  -الف
 يرقاىن.

اى در كار نباشد كه سوء مزاج آورد، مانند روى آوردن حصبه )سرخك( ناشى از ممكن است در تغيري رنگ ماده -ب
 مزاجى سرد ساده.

 زردرنگى كه شايد از مزاج ساده گرم ناشى شده باشد. -ج

ورشيد و خ چردگى و دگرگون شدن رنگ بر اثر تابشمانند سيه -ربا(تغيري رنگ بر اثر عوامل نابودكننده )رنگ -د
 سرما و باد.

 ... ومك وهاى سياه، خال، ككدهد، مانند لكههاى بيگانه بر پوست كه رنگ آن را تغيري مىپيدايش جسم -ه

 ها.ماند، مانند اثر آبله و جاى دملآور بر جاى مىهاى گسستگىآثارى كه بعد از شفا يافنت از بيمارى -و

 بوى نامطبوع: -3

 دمى بوى نامطبوعى چون بوى گوسفند و از اين قبيل ... بدهد.افتد كه تن آاتفاق مى
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 دگرگون شدن سيما: -0



د و گذارند عبارتند از چاق شدن زياده از حهائى كه گذشته از تغيري رنگ بر منظر و سيماى انسان تاثري مىآسيب
 الغر شدن مفرط.

 مراحل بيمارى -فصل هفتم

ن كه هر بيمارى را چهار مرحله است بقرار زير: شروع بيمارى، افزايش يافنت بيمارى، به منتهاى افزايش رسيدن، و بدا
پايني آمدن آن. هرچه از اين چهار مرحله بريون است مهانا دوره سالمت است. منظور ما اين است كه پيش از 

ايدار نيست. براى شروع بيمارى و خنم آن زماىن پديدار شدن بيمارى و بعد از مرحله هنائى آن حالت بيمارى پ
كند و حاالت بيمارى يكنواخت اى هست. اوان شروع بيمارى زماىن است كه بيمارى بروز مىحمسوس و حكم ويژه

ه افزايش درپى رو بشود و افزوىن در كار نيست. زمان زياد شدن بيمارى هنگامى است كه شدت بيمارى پىسپرى مى
شوند و از افزايش ى آن عبارت از وقىت است كه مهه اجزاء بيمارى بر يك حالت متوقف مىاست. زمان هنائ

ائني آمدن يابد پبازميمانند. دوره پائني آمدن هنگامى است كه بيمارى رو به كاهش است و هر قدر بيشرت كاهش مى
 نام دارد و گاهى هريك از اين مراحلرساند اوقات كلى گردد. اين چهار مرحله كه مدت بيمارى را مىبيشرت منايان مى

 برند.را جداگانه به اوقات جزئى نام مى

 ها بطور كلىبيمارى -فصل هشتم

 اى از اندام بيمار يا حالت بيمارى را در بر دارد:اند و هر نامى اشارهها را به مناسبىت نامگذارى كردههريك از بيمارى

 شان با اندام ذكر شده است، مانند ذات اجلنب و ذات الريه.ند نامها كه بر اندام وارد آيبرخى از بيمارى -1

 اند، مانند بيمارى صرع.اند نامگذارى كردهبرخى از آهنا را از تاثرياتى كه خبشيده -1

 ها نيز نام علت خود را مهراه دارند، مانند بيمارى سودائى.بعضى از بيمارى -3

 اند مانند جذام )داء االسد( و پاغر داء الفيل(.كرده  گذارىاى را نيز از شباهتشان نامعده -0

 151، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

بيماريهائى نيز وجود دارند كه نام آهنا از نام اولني كسى كه به ابتالى آن بيمارى مشهور گشته است گرفته شده  -5
 است مانند قرحه طيالىن كه به شخصى بنام طيالنس منسوب شده است.

 لخى.شود مانند قرحه بافتد منسوب مىها بشهرى كه آن بيمارى در آجنا بسيار اتفاق مىنام برخى از بيمارى -5



رحه شود، مانند قگاهى نيز به مشهورترين شخصى كه اين بيمارى را خوب معاجله كرده است نسبت داده مى  -0
 سريوتى.

 شده است مانند تب و ورم.يا اينكه نام آن از گوهر بيمارى و خود بيمارى گرفته  -5

 ها چند وجه دارند:بنا بفرموده جالينوس بيمارى

 شوند.هاى آشكار كه بوسيله حس شناخته مىبيمارى -1

 اى كه تشخيص آهنا آسان است مانند درد معده و بيمارى شش.هاى هنفتهبيمارى -1

 ديدگى كبد و جمارى شش.آسيبتوان آهنا را تشخيص داد مانند اى كه بزمحت مىهاى هنفتهبيمارى -3

 توان به آهنا پى برد، مانند آسيب ديدن جمارى ادرار.اى كه فقط از راه ختمني مىهاى هنفتهبيمارى -0

ها نيز وجود دارد. اگر اندامى در بيمارى اندام ديگر شركت هاى مشرتك بني اندامهاى ويژه يك اندام و بيمارىبيمارى
 زير:جويد عللى دارد بقرار مى

يا اينكه دو اندام مشرتك در يك بيمارى بطور طبيعى باهم پيوستگى دارند و ابزارى آن دو را هبم پيوند داده  -اول
 اند.است مانند مغز و معده كه بوسيله پى باهم پيوندى دارند و مهچنني زهدان و پستان كه وريدها آهنا را هبم پيوسته

 ها براى ورم ساق پا.است به سوى ديگرى، مانند هر دو بيخ رانها رهگذرى يا اينكه يكى از اندام -دوم

و يا اينكه هر دو اندام باهم مهسايه هستند مانند شش و مغز و بويژه اگر يكى از آن دو اندام شريك، گرم و  -سوم
 ناتوان باشد و از مهسايه خود مواد زائد را دريافت منايد، مانند زير بغل نسبت به قلب.

 نكه يكى از آهنا منشاء اضاىف براى دومى است، مانند حجاب نسبت به شش در حالت تنفس.يا اي -چهارم

 حالىت است كه يكى از آهنا خدمتگزار ديگرى است، مانند پى كه خدمتگزار مغز است. -پنجم
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ا  ركت مغز با كليه كه هر دو بنوبه خود بدر حالىت ديگر دو عضو مشرتك شريك ديگرى نيز دارند، مانند ش -ششم
در اجنام  شد، معدهكبد نيز مشرتكند. اين انبازى ممكن است بالگردان باشد، مانند اينكه اگر مغز با معده شريك مى

رت داد و در نتيجه درد مغز بيششد و خبارهاى ناپسنديده و غذاى هضم نشده را حتويل مغز مىعمل هضم ناتوان مى
 شد.مى



شود. اينك ما حاالت بدن را از اك يك اندام با اندام ديگر براساس دو اصل پايدارى و تاثري ادوارى اجراء مىاشرت 
 كنيم:حيث سالمت و عدم سالمت در شش مرحله خالصه مى

 بدن در منتهاى سالمت است. -1

 بدن سامل است وىل نه در منتهاى سالمت. -1

 يمار.بدن بگفته كساىن نه سامل است و نه ب -3

 پذيرد.بدن داراى استعدادى است كه سالمت را بزودى مى -0

 بدن بيمار وىل بيماريش كم است. -5

 بدن در منتها درجه بيمارى است. -5

ها دو درجه دارد: بيمارى يارام )مسلم( است و يا سركش )غري مسلم(. بيمارى رام آن است كه در هر نوع از بيمارى
كند، مانند . بيمارى سركش بيمارئى است كه مانعى در راه چاره آن عرض اندام مىمعاجله آن مانعى وجود ندارد

 بيمارى سردرد در حالىت كه با نزله )سرماخوردگى شديد( مهراه باشد.

و بدان هر بيمارى كه با مزاج و سن شخص و با فصل مهاهنگ باشد خطرش كمرت از آن بيمارى است كه با مزاج و 
شود كه ست. چنني بيمارى كه با مزاج و سن و فصل نامتناسب است وقىت پيدا مىسن شخص و فصل مناسب ني

 سبب آمدنش بسيار قوى باشد.

ل ظاهر رود كه در اوايل فصاين را نيز بدان كه بيماريهاى مومسى كه ويژه فصلى از فصول سال هستند، انتظار مى
 شوند.

رود و براى شوند و در اين انتقال خود بيمارى از بني مىل مىهاى ديگر منتقها به بيمارىو بدان كه برخى از بيمارى
برد، مانند ها چندين بيمارى را از بني مىتوان گفت كه يكى از بيمارىشود. در اين حالت مىبيمار سبب خري نيز مى

جوش و  وافتد صرع و نقرس و دواىل و درد مفاصل و جرب و خارش تب نوبه چهار روزه )ربع( كه بسيار اتفاق مى
 و زلق )ليز خوردن 464مايه شفا يافنت از رمد 463تشنج را از بني بربد. مهچنني بيمارى ذرب
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 آمده است« اسهال» مبعىن»  Diarrhoea«در نسخه انگليسى -(11)  463
 آمده است.« ورم ملتحمه چشم» مبعىن»  Conjunctivitis«در نسخه انگليسى، -(11)  464



ى هاى سودائگردد و براى بيمارىهاى گشاد شده مقعد )در بواسري( مىو ذات اجلنب و خونريزى از رگ 465ها(روده
 نيز نافع و سودمند است.و درد سرين و درد كليه و زهدان 

انتقال ذات  گردد، مانندتر مىافتد كه بر اثر انتقال يك بيمارى به بيمارى ديگر حال بيمار وخيمگاهى اتفاق مى
 .466اجلنب به ذات الريه و انتقال مرضى كه بنام قرانيطس مشهور است به بيمارى بنام ليثرغس

هاى آبله، تب وبائى و دمل گنديده كه واگري هستند، بويژه اگر حملههائى وجود دارند مانند: جذام، جرب، بيمارى
  تر از جهت وزش باد ساكن باشد. رمد نيز واگري است بويژه براىسكونت بيمار تنگ باشند و مهسايه بيمار در پائني

ىت است كه ح نگرند. كند شدن دندان نيز از اين مقولهشوند و بسيار در آن مىكساىن كه در چشم بيمار خريه مى
 باشند.رساند. بيمارى سبل و برص نيز از مجله بيماريهاى واگري مىتصور مزه ترش به آن كندى مى

، سبل و يابند، مانند كچلى طبيعى، برصهائى وجود دارند كه ارثى هستند و از نسلى به نسل ديگر انتقال مىبيمارى
 جذام.

 باشند و يا در ميان آهنا زيادند.اى مىكنان منطقهها نژادى هستند و خاص طايفه يا سا برخى بيمارى

 گريد.ها از بدى مزاج و يا از گداخنت بنيه سرچشمه مىاين را هم بدان كه ناتواىن اندام
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 علل -تعليم دوم

 آيد:كه در دو مجله مى

 شوند.عوارضى كه از يك علت پيدا مى -مجله اول

 مشتمل بر نوزده فصل است.و آن 

 فصل اول: كليات درباره علل

سه علت  -منظورم از حاالت بدن چنانكه ذكر كردمي، سالمت، بيمارى و حالت واسط است -براى حاالت بدن
 وجود دارند كه عبارتند از علت سابق، علت شروع، علت دوام دهنده )واصل(.

                                                           
 مبعىن اسهاىل كه در آن مدفوع داراى غذاى هضم نشده است آمده است.»  Lienteric diarrhoa«در نسخه انگليسى، -(13)  465
 شود.به يك ورم بلغمى مغز) كه ممكن است عفوىن باشد( تبديل مى»  Phrenitis«سرسام(نسخه انگليسى: ورم گرم مغز)  -(10)  466



يك هستند، منظورم اين است كه اين دو يا خلطى يا مزاجى و هاى حاالت بدن شر هاى سابق و واصل در پديدهعلت
 باشند. خلط و مزاج و تركيب متعلق به تن هستند.يا تركيىب مى

 گذارند.هائى خارج از گوهر بدن هستند و بر بدن تاثري مىكننده پديدهعلل شروع

ىت كه آيند، مانند حالاند پديد مىآوردهكننده )پديدآورنده بيمارى( در بدن يا از اجسامى كه بر بدن روى علل شروع
آيد. يا اينكه نفساىن بر اثر ضربه، يا گرمى هوا، يا غذاى داغ يا سردى هوا و يا سردى خوراك بر بدن وارد مى

 دهد.مانند حالىت كه بر اثر خشم، ترس و مشابه آهنا دست مى -نفس چيزى غري از بدن است -باشندمى

اشد، اى نبل وجه مشرتكشان در اين است كه شايد بني آهنا و حاالت نامربده واسطهكننده و علل واصعلل شروع
ليكن علل سابق با علل واصل متفاوتند و وجه مشرتكى ندارند، چون آنچه را كه علل سابق ناميدمي حالت را راسا 

حالت  علت پيشني به آورند. عللى بني سابق و حالت بدن موجود است كه براى بوجود آوردن حالت، ازبوجود منى
كننده در اين است كه علت سابق مربوط به تن است و نزديكرت است. تفاوت و متايز علت سابق و علت شروع

دن حالت ش -كننده به خارج از بدن تعلق دارد. تفاوت ديگرشان اين است كه بني علت سابق و پيداعلت شروع
 اين قيد حتمى بودن كنندهاى باشد وىل براى علت شروعحتما بايد واسطه
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اى نيست و نبايد باشد. از در ميان نيست. و بديهى است كه بني علت و اصل و پديد آمدن حالت هيچ واسطه
 اى باشد و شايد هم نباشد يعىن هر دو امكان دارد.كننده تا پديد آمدن حالت، شايد واسطهعلل شروع

ند از: علل بدىن، منظورم علل خلطى يا مزاجى و يا تركيىب است و مهني علل هستند كه سبب پيدا علل سابق عبارت
 دهند.اى حالت را بروز مىشوند وىل كنش آهنا مستقيما از آهنا نيست و با واسطهشدن حالت مى

 باشند.اى سبب پيدايش حاالت بدن مىعلل واصل علل بدىن هستند و خود مستقيما و بدون هيچ واسطه

اى اسطهشوند و گاهى از طريق و كننده علل خارجى هستند و گاهى مستقيما سبب پيدايش حالت بدىن مىعلل شروع
 آورمي:اى مىآورند. اينك براى هريك از علل مثال جداگانهآن را بوجود مى

 شود. علل سابق، مانند امتالء براى عارض شدن تب، پر شدن آوندهاى چشم تا آب از آهنا سرازير

آورد و مانند منى كه بسوى بزاق )نفث( جارى است و موجب گرفته علل واصل: مانند عفونت كه تب را بوجود مى
 شود.گردد )سده( و بند آمدن بيىن موجب پيدايش تب مىبند آمدن مى



كه مهه   نند سريآور ماخواىب و يا خوردن مواد گرمىكننده: مانند گرمى تابش خورشيد، شدت گرما، غم، كمعلل شروع
 دد.گر آهنا در بروز تب دخالت دارند و يا ضربه كه موجب انتشار )پراكنده شدن( و سرازير شدن آب از چشم مى

آورى  آورد و يا بوسيله روىآور است و افيون كه سردى مىهر علىت يا خودخبود سبب است مانند فلفل كه گرمى
دن بوسيله غليظ شدن و مجع كردن حرارت، و آب گرم كه موقع شود، مانند آب سرد كه در موقع گرم شمى« سبب»

 ند.شو آور مىسرد شدن بر اثر حتليل رفنت و گياه سقمونيا كه هرگاه سرد شد سبب ختليه خلط گرمى

: شود و براى نشان دادن كنش به سه چيز نيازمند است يعىنعلت تنها بر اثر برخورد با تن موجب تاثري بر بدن منى
داراى نريوى تاثريكننده باشد؛ بدن بايد آمادگى پذيرش واكنش را داشته باشد و سراجنام نريوى كنش علت و علت بايد 

 قدر دوام داشته باشد كه كنش علت بتواند خود را بروز دهد.نريوى آمادگى بدن بايد هبم برسند و اين تالقى آن

موجود است. مثال ممكن است تنها علىت بتواند در هائى واكنش علل حاالت خمتلفى دارد و در تاثري علل ويژگى
 هاى گوناگون را اجيادها انواع بيمارىبسيارى از بدن
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كند و يا تنها علىت در اوقات خمتلف، بيماريهاى گوناگوىن بوجود بياورد. تاثري علت در افراد ناتوان و نريومند و در 
ز گذارند و برخى ديگر بعد احساس يكسان نيست. برخى از علل از خود اثرى باقى مىس و كمهاى بسيار حساتن

 گذارند.جدا شدن از بدن اثرى برجاى منى

گوئيم: عللى كه تغيري حاالت بدن و نگهداشت حاالت بدن بر عهده آهناست دو نوعند: علل ضرورى و علل و مى
 غري ضرورى.

ها، حركت و آرامش تن، ارتند از: هواى حميط زيست، خوراك و آشاميدىنعلل ضرورى شش علت هستند كه عب
 حركات نفساىن، خواب و بيدارى، ختليه و احتقان.

 بپردازمي:« هوا»بگذار خنست بشرح 

467هوا و تاثريات آن -فصل دوم
 

                                                           
اثر ماه و خورشيد  ىن)تأثري عوامل موجود در جو زمني) سردى و گرمى و ترى و خشكى هوا و باد و باران و كيفيات فصول خمتلف و ...( و مهچنني تأثري عوامل كيها -(15)  467

ك معروف وبيش معلوم بوده است. بقراط پزشنده چه از حيث تأثري در سالمت بدن و چه از حلاظ بروز بيماريها از ازمنه بسيار قدمي بر پزشكان كمو ستارگان( در موجودات ز 
اهدات خود را ئى معتقدات و مشباره كتاب مستقلى نوشته است و بعد از وى جالينوس و اطباى ايراىن در دوره هنضت علمى اسالمى و سپس دانشمندان اروپايونان قدمي دراين

پيش پاى حمققان گذاشت و از آن  اىاند. در قرن نوزدهم پيشرفت علوم فيزيك و فيزيولوژى و طب جترىب راههاى تازهباره كه اكثر تكرار مطالب قدميى بود برشته حترير درآوردهدراين
سى و مطالعه قرار دادند. ليكن متأسفانه پس از اكتشافات مهم پاستور كه دانشمندان علت بروز بيماريهاى پس موضوع تأثري عوامل جوى و كيهاىن را دقيقا از نظر علمى مورد برر 

خنستني استاد  كه خود پاستورعفوىن را منحصرا در وجود ميكرهبا جستجو كردند موضوع زمينه مزاجى و عوامل تغيريدهنده آن بكلى در بوته فراموشى گذاشته شد، درحاىل



 هوا يكى از عناصر اصلى الزم براى تن و جان ماست، عالوه بر اين مددكار روان
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اى رساىن هوا تنها از اين نظر نيست كه عنصر است و بس، بلكه كنش ويژهشود. هبرهمند مىاست و روان از آن هبره
 دارد و آن خبشيدن اعتدال است.

« نفس»آن نيست كه فيلسوفان « روح»چيست و گفتيم كه منظور از كلمه « روح»قبال بيان كردمي كه مراد ما از 
آور است داراى دو جنبه است. يكى از اين دو جنبه عبارتست از خوانند. اعتداىل كه از هوا به روان ما روىمى
 )تنقيه(.« پااليش»)ترويح( و ديگرى عبارتست از « آسايش»

 آسايش )ترويح(:

دهد و تغيري مىمنظور از آسايش يا ترويح آن است كه هرگاه روح بيش از اندازه در يكجا مجع شده باشد هوا آن را 
گرداند. منظورم از اعتدال مهان اعتدال اضاىف است كه آن را ياد گرفىت و اين اعتدال كمكى است كه به اعتدال بازمى

ى  ها پيوستگى دارند هوا را استنشاق كند. هوائهاى نبض كه با شريانكشتواند از شش و از نفسروح بوسيله آن مى
سه با مزاج غريزى روح بسيار بسيار سرد است تا چه رسد به مزاجى كه بر اثر احتقان كه ما را دربرگرفته است در مقاي

آميزد و مانع از آن كند و مىرسد با آن برخورد مىدهد. وقىت هوا به روح مى)حبس شدن( براى روح دست مى
، بسوء مزاج دچار شود آتشني شود كه آتشني گردد و به احتقان گرفتار آيد و بر اثر احتقان و تغيري يافنت به گرمىمى

 و آمادگى خود را براى پذيرش تاثريات نفساىن از دست بدهد، چه اين تاثري نفساىن عامل زندگى است.

 رود.بعالوه اگر هوا اين اعتدال را بروح نبخشد، گوهر خبارى مرطوب روح خودخبود حتليل مى

 پااليش )تنقيه(:

اى اين است كه روح هبنگام بازدم ماده خبار دودى را از نريوى جداگانهرسد اى كه از هوا به روح مىدومني هبره
مصرف براى بدن است. هوا مهراه روح، در موقع دارد. اين خبار دودى براى روح مهانند اخالط زائد و ىبدريافت مى

ازدم با ا در دم و بگردد. علت اينكه هو رود و در موقع بازدم سبب پااليش )تنقيه( آن مىعمل دم )استنشاق( فرومى
روح مهراه است و روح در هر دو حالت به آن نيازمند است اين است كه هواى دم بايد در موقع وارد شدن سرد 
باشد، زيرا اين سردى براى اعتدال مزاج روح الزم است و وقىت خود را با حالت روح كه مهراه آن است مهاهنگ 

                                                           
كرد. در هاى عفوىن ثابت مىبرد و از اين راه تأثري زمينه مزاجى را در بروز بيمارىزخم از بني مىى بتجربه ثابت كرده بود كه سرما مصونيت طبيعى مرغها را عليه سياهشناسميكرب

كند از سوى مى ين عوامل تعداد ميكرهبا و ويروالنس آهنا تغيريحقيقت بايد دانست كه عوامل جوى در اتيولوژى بيماريهاى عفوىن دخالت مستقيم دارد زيرا از يكسو حتت تأثري ا
زاجى مهيشه گردد. در پيدايش بيماريهاى غري عفوىن) حاد يا مزمن( نيز دخالت زمينه مديگر متابوليسم بدن، تعادل مزاجى و وسائل دفاع طبيعى موجود زنده دستخوش تغيرياتى مى

 وى و كيهاىن كه مدتى نزديك به نيم قرن در بوته امجال و فراموشى مانده بود امروزه جمددا مورد توجه و بررسى قرار گرفته است.هرحال تأثري عوامل جنقش اساسى دارد، به



دهد و روح از آن رساىن خود را از دست مىگرم شد هوا ديگر هبرهساخت و روح از زياد ماندن گرم شد و هوا هم  
 گردد و به هواى جديدى نياز دارد كه سرد باشد و جاى هواى گرم شده و از كار افتاده را بگريد.نياز مىهواى گرم ىب
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س و جانشني بيايد و مهراه هواى رانده شده، مواد زائد دفع نفراند تا جباى آن هواى تازهمصرف را مىناچار هواى ىب
وح اى كه با مزاج ر شدىن گوهر روح نيز خارج گردد. تا زماىن كه هوا معتدل و صاف است و چنان گوهر بيگانه

ناسازگار است با او نياميزد مايه صحت و تندرسىت و نگهدار سالمت است، ليكن اگر برعكس آن باشد نتيجه نيز 
 س خواهد بود.معكو 

468تغيريات هوا سه قسم است: طبيعى، غري طبيعى، خارج از جمراى طبيعى كه خمالف اعتدال مزاج هوا است.
 

 آيد.اى درمىحدهتغيريات طبيعى عبارتست از تغيريات مومسى. هوا در هر فصلى به مزاج على

 هامزاج فصل -فصل سوم

. به نظر 469هاى جنومى مورد نظر منجمني تفاوت داردهاى سال با فصلبدان كه از ديدگاه طبيبان، فصل
 شناسان فصول چهارگانه عبارتند از زماهنائى كه خورشيد در هر ربعستاره
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كند. فصل هبار شروع مى 471«اعتدال هبارى»ها را از شود و انتقال به اين ربعجاجبا مى 470هاى منطقه الربوجاز ربع
دت زماىن است كه ساكنان مناطق معتدل براى رفع سرما چندان نيازى به آتش نداشته باشند و براى رفع گرما به م

                                                           
دهند يل مىدرصد هوا را تشك 55/ 55هواى طبيعى از چهار گاز اصلى: ازت) نيرتوژن(، اكسيژن، آرگون وانيدريد كربنيك تشكيل شده است. اين چهار گاز مجعا  -(15)  468

 گردد.اكسيد ازت و ازن تشكيل مىو بقيه هوا از گازهائى مانند نئون، هليوم، متان، كريپتون، پروتواكسيد ازت، هيدروژن، گزنون، دى
د ازت و يد كربنيك و دى اكسيدر هواى غري طبيعى يا آلوده) كه بصورت خطر جدى براى مردم شهرنشني درآمده است( برخى مواد كه در هواى طبيعى وجود دارد مانند انيدر 

 گردند.يابند و برخى مواد ديگر كه در تركيب هوا وجود ندارند وارد آن مىازن افزايش مى
هيدروژن اتيلني،  لوئوراكسيد ازت، ازن، فسولفوريك، هيدروژن سولفوره، پروتواكسيد ازت، دى -مهمرتين گازهاى هواى آلوده عبارتند از: انيدريد كربنيك، منواكسيد كربن، انيدريد

ده) ذرات دار، مواد دوباره معلق شكننده جامد مانند گرد و غبار و دوده، امالح سرب ناشى از احرتاق بنزين سربها، فرم آلدئيد، اكرولني، الكلهاى گوگرددار، مواد آلودهالفني
 ها و ساير مواد شيميائى، مواد راديو اكتيو.، افت كشهاكشمانده مواد گياهى، ذرات شيشه و الستيك اتومبيل و ...( حشرهروزنامه، باقى

 دامن؟( آمده است:) از جمموعه چه مى1505اين تفاوت امروز نيز منظور نظر اطباست: در كتاب اقاليم و بدن انسان تأليف اميل دونو،  -(10)  469
ه است تغيريات مربوط به ها پايان نيافتد كه مثال هنگامى كه هنوز فصل زمستان در تقوميشو و بعد توضيح داده مى« كندشناسى با فصول جنومى كامال تطبيق منىفصول زيست» 

 «.شودها پيدا مىفصل هبار در بدن
باشد) درجه كه مدار خورشيد در وسط آن قرار گرفته است و گذرگاه خورشيد، ماه و سيارات اصلى مى 15اى فرضى است در آمسان به عرض منطقه الربوج دايره -(15)  470

 (.1501فرهنگ و بسرت، چاپ 
ه در دو موقع كماه است. در اعتدال هبارى و اعتدال پائيزى طول شب و روز در متام مدارات زمني برابر است، درحاىلاعتدال ربيعى يا اعتدال هبارى اول فروردين -(15)  471

 رسد. روز زمستان( اختالف طول شب و روز حبد اكثر خود مىديگر يعىن انقالب تابستاىن و انقالب زمستاىن) اولني روز تابستان و اولني



ها پناه نربند و درختان در آن شروع به نشو و منا كنند. مدت فصل هبار زماىن است كه از اعتدال هبارى يا  كنندهخنك
ا خورشيد به نيمه برج ثور برسد ادامه دارد. پائيز در سرزمني شود و تكمى قبل از آن و يا كمى بعد از آن شروع مى

باشد.  تر و پائيز در آهنا ديرمناترهاى ديگر زودرسزيسىت ما زماىن برابر و مقابل هبار است. شايد هبار در سرزمني
ار و پائيز ل هبتابستان عبارت از متام دوره گرما و زمستان عبارت از زمان سرماست. پس در نظر اطباء هريك از فصو 

از هريك از فصول تابستان و زمستان كوتاهرتند و زمان زمستان برابر تابستان و يا در مناطق گوناگون كمى بيشرت و يا  
توان از نظريه اطباء چنني استنباط كرد كه هبار مومسى است در ميان شكفنت گلها و سرآغاز كمرت از آن است. مى

ت. هرچه از اين ريزان است كه شروع آن رنگ باخنت برگ درختان و پايانش پايان برگها و پائيز زماىن اسپيدايش ميوه
 دو موسم خارج است تابستان و زمستان است.

 مزاج هبار:

 اند.گوئيم: مزاج هبار مزاجى است معتدل و نه مزاجى تر و گرم، به آن صورتى كه برخى پنداشتهما مى

رمى شود. بايد باور داشت كه هبار معتدل است و تابستان گرم. سبب گحمول مىداورى در اين زمينه به فلسفه طبيعى 
د كه در اين آيريزد. به نظر مىها نزديك است و نريوى اشعه آن فرومىالراستابستان اين است كه خورشيد به مست

آن  ن خطوطى كه ازفصل تابش آن از دو حالت خارج نيست. اين تابش يا بر زواياى بسيار حاده است و يا در مها
472گردد.شود و آنگاه تابش آن مرتاكم مىمرور كرده است منعكس مى
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473كنيم:اينك علت حقيقى درجات شدت گرمى تابش و كم و زياد بودن آن را بيان مى
 

ورشيد يد. تابش نور از متام جسم خآگريمي كه بتدريج بشكل خمروط درمىاى در نظر مىخورشيد را به شكل استوانه
آيد چنان است كه از مركز جسم خورشيد تابيده، بر مقابل گريد. خبشى از اين اشعه كه از راس خمروط مىاجنام مى

آيد. د مىهاى جسم خورشيآيد. خبشى از تابش از هپناى خورشيد يا از طرف پريامون يا نزديك به كنارهخود فرود مى
آور است. آيد، چه گرمى از هر طرف به اين نقطه روىر آن خبشى است كه از خمروط مىحدت و شدت تابش د
تر ريزد اين شدت و حدت را ندارد و از تابش مركزى ضعيفخيزد و فرومىهاى استوائى برمىليكن تابشى كه از كناره

يا نسبتا به  راس خمروط هستيم ورسيم يا روبروى است. ما كه ساكنان خطوط عرضى مشاىل هستيم وقىت به تابستان مى

                                                           
اويه حاده گردد. در طول اين فصل، پرتوهاى خورشيد با ز تر مىشود و پرتوهايش قوىتر مىسبب گرمى تابستان آنست كه خورشيد مبا نزديك» نسخه انگليسى: -(31)  472
 «.شودگردد و اين انعكاس باعث تراكم و جتمع گرما مىاست به عقب منعكس مى مقدارى از اشعه از مهان مسريى كه تابيده شده --تابد،مى
امروزه  .ظاهرا ابن سينا به علل پيدايش فصول و اختالف درجه حرارت در فصول خمتلف و نيز اختالف طول شب و روز در فصول خمتلف پى نربده بوده است -(31)  473
ورشيد كه ابن سينا فرض كرده است نيست، بلكه ناشى از حنوه قرار گرفنت حمور حركت وضعى زمني نسبت به مدار حركت دانيم كه پيدايش فصول مربوط به شكل خاص خمى

 انتقاىل آن است و شكل خورشيد مانند ساير اجرام آمساىن بصورت كروى قبول شده است.



دور  تابد از نزديك كنارهاى كه بر ما مىكند. ليكن در زمستان اشعهامي، اين روبروئى براى ما دوام مىآن نزديك شده
خورشيد است، هبمني علت است كه روشنائى خورشيد در تابستان بيشرت از زمستان است، با اينكه فاصله جايگاه ما 

بستان كه خورشيد در اوج بلندى است نسبت بفاصله ما با خورشيد در زمستان بيشرت است. بيان تا خورشيد در تا
شناسى كه در حكمت جزئى از رياضيات است نسبت اين نزديكى و دورى را از حلاظ كيفى و كمى در رشته ستاره

يعى كه توان در رشته طبىشود نيز متوان يافت، مهچنانكه بيان سبب شدت گرما را كه از شدت تابش ناشى مىمى
 جزئى از علم حكمت است جستجو كرد.

 مزاج تابستان:

 تابستان هم گرم است و هم خشك. خشكى تابستان ناشى از علل زير است:

 برد.تشديد گرما كه رطوبت را از بني مى -1

 ج آتشني.شود و مهچنني مهاهنگى آن با مزا انبساط هوا كه ضمن آن اجزاى گوهر هوا از هم جدا مى -1

 كمبود باران و شبنم در تابستان.  -3
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 مزاج زمستان:

 زمستان هم سرد است و هم مرطوب و علل آن نيز عكس عللى است كه موجب گرمى و خشكى تابستان هستند.

 مزاج پائيز:

صل از حلاظ تابش خورشيد در برابر حد فا در پائيز كه گرما كاهش نيافته است و سرما هنوز شدت پيدا نكرده است
 شومي. به اين جهت فصل پائيز از حلاظ سردى و گرمى معتدلهاى پريامون خورشيد واقع مىبني سهم خورشيد و كناره

رخ  زائىو ليكن از حلاظ ترى و خشكى نامعتدل است، زيرا خورشيد هوا را خشكانيده است و هنوز چنان رطوبت
كننده را خنثى كند. حالت سرد گردانيدن با حالت رطوىب كردن كنندگى عامل خشكشكنداده است كه عمل خ

متفاوت است، چه تغيري دادن به سردى آسانرت از تغيري دادن به منناكى است. مهچنني منناك كردن بوسيله سردى با 
ر خشك رماى خمتصتواند برابرى كند. خشك كردن بوسيله گرمى آسان است، چه گخشكانيدن بوسيله گرمى منى

توان گفت كه گرماى خمتصر در رطوىب كردن از سرماى كمرت نريومندتر كند و مىكند اما سرماى خمتصر مرطوب منىمى
س غلظت تواند و بالعكبرد وىل سرماى خمتصر منىدهد و از بني منىاست، زيرا گرماى خمتصر عمل تبخري اجنام مى

مهني علت است كه روال باقى ماندن هبار بر رطوبت زمستاىن با وضع باقى كند و نگهميدارد. به دهد، مجع مىمى



شود، ماندن پائيز بر خشكى تابستاىن يكسان نيست، چون رطوىب بودن هبار در مدت معيىن بوسيله گرمى معتدل مى
شكى و د خرسد كه در اجيايابد. بنظر مىكه خشكى پائيز در حمدوده اين مدت بوسيله سردى اعتدال منىدرحاىل

  اندركار است كه با ديگرىاجياد ترى، دو عامل مؤثر خمالف موجود نباشد بلكه در يكى از اين دو، سرشىت دست
كارى ندارد. چه اگر از خشك شدن حبث كنيم به اين معىن است كه گوهر ترى از ميان رفته است وىل وقىت از رطوىب 

ى نابود شده است بلكه تنها اين معىن ملحوظ است كه  شود باين معىن نيست كه گوهر خشكى بكلشدن حبث مى
كنيم مقصود ما نه شكل و هيئت هواست و نه  گوهر من پديد آمده است. وقىت از هواى تر و هواى خشك حبث مى

كيفيت و كميت طبيعى آن. نظر ما معطوف به چنني موضوعى نيست بلكه غرض از هواى مرطوب اين است كه 
اند، يعىن هوا بر اثر مرتاكم شدن به مهاهنگى خبار آب درآمده است و وقىت از با هوا درآميخته خبارهاى مرتاكم و آبدار
كنيم مقصود اين است كه خبار آب از هوا جدا شده است و اجزاى پراكنده هوا به مهاهنگى  هواى خشك حبث مى

آهنگ  خشك بودن با زمني )خاك( هماند و هوا در گوهر آتش گرائيده است، يا اينكه دودهاى زميىن با هوا آميخته
 گشته است. زمني با كمرتين گرمائى كه در فصل
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راند. كند، رطوبت زياده از حد الزم را كه در زمستان دريافت كرده است از خود مىهبار از اشعه خورشيد دريافت مى
رت درك كىن خواهى اين راز را هببا كمرتين سرما، مرطوب كند و اگر تو مىليكن پائيز فاقد چنني حالىت است كه هوا را 

بيا و بنگر كه آيا مرطوب گشنت اجسام خشك در هواى سرد هبمان اندازه خشك شدن چيزهاى مرطوب در هواى  
 گرم است؟

ت كىن ئله دقاين قياس در حالىت است كه سردى و گرمى هوا تقريبا يكسان و برابر باشند، آرى اگر در اين مس
شان متفاوت هستند. عالوه بر اين عامل موثرترى هم وجود دارد و فهمى كه گرمى و سردى از حلاظ تاثري گذاشنتمى

آورد و نه در هواى  آن اينكه اگر رطوبت عامل مددكارى نداشته باشد كه آن را نگهدارد، نه در هواى سرد دوام مى
زمند نيست. مقصود از اينكه رطوبت در اجسامى كه در برابر هوا گرم. و بديهى است كه خشكى هبيچ كمكى نيا

 «هواى بسيار سرد»قرار دارند و يا هواى مرطوب اگر مددكارى نداشته باشد، دوام زياد ندارد، اين است كه مفهوم 
ه سرما ك  هائىناظر است بر مقايسه آن با وضع بدن ما. وىل اين هواى سرد كه براى ما حمسوس است حىت در سرزمني

رسد تا اين حد سرد نيست كه حتليل هرگز در آن راه نيابد، بلكه در مهه حال بر اثر نريوى ها مىقبل از ما به آن
حرارتى خورشيد و اشعه ستارگان كه در فضا هستند در حال گداخنت است. اگر امدادى به سرما نرسد و گداخنت 

مقدار رطوبت حتليل رفته بيشرت از رطوبت خبار شده است و دهد. در هباران، استمرار يابد، خشكى بزودى رخ مى
باين علت گرمى و رطوبت كم و لطيف در ظاهر جو هست و گرماى شديد در دل زمني وجود دارد و خبش لطيفى 

آيد. در زمستان بنا به معلوماتى كه از علوم طبيعى اصلى كسب شده است از آن گرمى تا نزديكى سطح زمني مى
ه آيد كراى گرماى بسيار شديد و گرماى جو اندك است. پس دو عامل براى اجياد رطوبت پديد مىدرون زمني دا



ن حبالت خبارى گرداند و موجبات تبديل آعبارتند از اوال تصعيد و بعد تغليظ، بويژه كه سرما نيز گوهر هوا را غليظ مى
 سازد.را فراهم مى

يابد و آن است. گرمائى كه در دل زمني وجود دارد بسيار كاهش مى اما در هباران حتليل رفنت هوا بيشرت از تبخري
زى كه تر از تبخريكننده، يا چيآورد. اين خبش حرارت بوسيله دو عامل قوىقسمىت از آن بطرف سطح زمني روى مى

ارد آن را دكننده گرما كه بر ماده تسلط آيد. نريوى دفعشود و به سوى سطح زمني مىلطافت در تبخري دارد دفع مى
 شود و گرمى افزايش يافته، سبب حتليل رفنتسازد. بر اثر اين خبار كردن لطيف، گرماى جو زياد مىلطيف مى

 گردد.مى

تك اكثر عواملى را كه در خشكانيدن، مرطوب كردن، حتليل بردن و تبخري شدن مؤثر هستند از نظر گذراندمي. اگر تك
بينيم كه برخى از آهنا ممكن است تاثريات ديگرى نيز جداگانه شرح دهيم مىعوامل را از هم جدا كنيم و هريك را 

 كننده زياد نيست، مزاج هبارامي. چون در هباران ماده باالرو و لطيفداشته باشد كه ما آن را بيان نكرده
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باشد. هرچند گرما و سرما در حالت اعتدال مىاز حلاظ مقدار رطوبت و خشكى معتدل است و مهچنني از حيث  
هبار از  مهه دورىمزاج هبار در اوايل فصل به سوى رطوبت گرايش بيشرتى دارد و از اعتدال دور شده است، با اين

ن مزاجى گرايش دارد قابل قياس نيست. گذشته از آاعتدال در اوايل فصل با دورى پائيز از اعتدال كه به سوى خشك
بگويد كه پائيز از حيث گرمى و سردى داراى مزاج كامال معتدل نيست از حقيقت دور نشده است زيرا اگر كسى 

هواى پائيزى بعلت خشكى زيادش آمادگى كامل براى پذيرش گرما دارد و با مزاج آتشيىن كه تابستان براى آن تدارك 
وان آهنا را تمانند و مىاى گرم تابستان مىسازد. باين جهت نيمروزهاى پائيز به روزهديده است خود را مهاهنگ مى

 نيمروز تابستاىن ناميد.

شبها و بامدادان پائيز سرد است، زيرا اوال در پائيز خورشيد از برابر سرما كناره گرفته است و ثانيا هواى لطيف و 
يرا هواى  از پائيز است، ز پذيرد. اما اعتدال مزاج هبار از حلاظ گرمى و سردى بيشرتنامرتاكم، از سردى تاثري زياد مى

ها و هبار مانند هواى پائيز از گرما و سرما چندان تاثريپذيرى ندارد كه خود را مانند پائيز با سبب مهاهنگ سازد. شب
روزهاى هبارى از حيث گرما و سرما زياد متفاوت نيستند. اگر پرسيده شود چرا شبهاى پائيزى از شبهاى هبارى 

 تر باشد؟تر است و بايد گرمهواى پائيز لطيفسردترند، در صورتى كه 

گوئيم هوائى كه بسيار رقيق باشد سرنوشتش مانند سرنوشت آىب است كه بسيار رقيق است و سردى و  در پاسخ مى
گذارند. هبمني علت است كه اگر آب را گرم كنيم و آن را در سرما قرار دهيم تا يخ ببندد گرمى بر آن زودتر اثر مى

در آن نفوذ  گردد و سرما بسهولتشود رقيق مىوقىت آب گرم مىبندد، زيرا امي يخ مىزودتر از آىب كه قبال گرم نكرده



كند. علت اينكه بدن ما نسبت به سرماى هبارى چنان حساسيىت ندارد كه نسبت به سرماى پائيزى دارد اين است  مى
صادق  هكه بدن در هباران از سرما به گرما آمده است و قبال به سرما عادت كرده بود، ليكن در پائيز عكس اين مسئل

 كند و هبار از زمستان دور شده است.است. عالوه بر آن پائيز بطرف زمستان سري مى

اين نكته را نيز بدان كه هريك از فصول در هر منطقه از مناطق زمني، نوعى بيمارى را برميانگيزد. بر طبيب است كه 
جوئى و يا چاره تواند وسايل پيشگريىهاى خمتلف و تابع فصول خمتلف را خبوىب بشناسد تا ببيمارى ويژه سرزمني

وزى ممكن است كند، ر افتد كه در يك روز معني حالت فصل معيىن بروز مىمعاجله آهنا را تدبري منايد. گاهى اتفاق مى
 توان آن را پائيزى ناميد و سراجنام روز ديگرى راآيد كه مىزمستاىن و روز ديگرى تابستاىن باشد؛ روزى پيش مى

 شوند.ه در آن هم گرما و هم سرما هر دو عارض مىبينيم كمى
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 درباره فصول و شرح آهنا -فصل چهارم

 باشد.هر فصلى از سال براى كساىن كه مزاج صحى آهنا با مزاج فصل مورد نظر متناسب است سازگار مى

 باشد.هستند ناسازگار مى هر فصلى براى كساىن كه داراى مزاج خمالف با مزاج فصل

هر فصلى چنانچه از اعتدال مزاجى بسيار دور افتد براى كساىن كه مزاج متناسب با آن دارند و يا ندارند ناسازگار 
 است.

اگر فصلى از مزاج اصلى خود خارج شود و مزاجى عرضى خمالف مزاج طبيعى را خبود گريد، براى كساىن كه مزاجشان 
 باشد.است سازگار مى متناسب اين مزاج عرضى

اگر دو فصل از فصول چهارگانه از مزاج طبيعى خود خارج شوند و در اين خارج شدن افراط روى ندهد و مدت آن 
نيز طوالىن نباشد و ضمنا خروج از مزاج طبيعى هريك از آن دو فصل خمالف مهديگر نباشد، رسيدن آهنا هبمديگر با 

سازد. مثال براى اين وضع رسيدن سرماى زمستاىن جنوب به هبار مشاىل ل مىابدان ما سازگار است و آهنا را معتد
 كند.است، چه در اين صورت هبار مشاىل مشقت زمستان جنوىب را تالىف مى

مهچنني اگر زمستان بيشرت از حد اعتدال خشك و هبار بيش از حد اعتدال مرطوب باشد، رطوبت هبار خشكى 
ا اگر رطوبت هبار به حد افراط برسد و اعتدال هبارى را هبم زند و مدت زيادى دوام گرداند. امزمستان را معتدل مى

هاى ىدهند. ليكن بيمار شود و در اين فصل بيماريها رخ مىآور مىيابد، ترمزاجى هبار كه خارج از اعتدال است زيان
ير فصول كه . اين تغيري در ساآورندچنني هبارى بشدت بيماريهائى نيست كه بر اثر تغيريات ساير فصول روى مى



اكنون مورد حبث ماست، بدان منظور نيست كه در زمينه تغيري زمان زمستان و وارد شدن هبار بيان كردمي، زيرا در آن 
 آور نيست.رساند و بيمارىحالت تغيري زمان هبره مى

اراى ات هوا غالبا در مناطق دمزاج هواى گرم و مرطوب بيشرت از انواع هواهاى ديگر به عفونت نزديك است. تغيري 
 اى تغيريات هوا كم و درهاى مهوار و جلگهدهد. در سرزمنياوضاع متفاوت )يعىن داراى پسىت و بلندى( رخ مى

 ارتفاعات كمرت است.

اى دارد كه اگر بطور شايسته و الزم ادا كند نتيجه آن بر وفق مراد است: وظيفه هر فصلى از فصول وظيفه ويژه
آوردن گرما و وظيفه زمستان اجياد سرماست؛ هبار و پائيز نيز وظيفه طبيعى خود را دارند. ليكن اگر فصول از  تابستان

 اداى وظيفه طبيعى خود
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474افتد كه بيماريهاى ناهنجار و بدخيم رخ دهند.سر باز زنند و نقض قاعده كنند، بسا اتفاق مى
 

هار فصلش بر يك مزاج باشد و تغيري نيابد ساىل بدشگون و ناپسنديده است؛ مثال اگر هر چهار هر ساىل كه چ
و  آهنگفصل سال مرطوب و يا خشك و يا سرد و يا گرم باشد در آن سال بيماريهائى كه با مزاج مسلط سال هم

 روند.آورند و بزودى هم از بني منىمتناسب است به كثرت روى مى
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سد باينكه متامى مناسبت نيست تا چه ر ما گفتيم كه هر فصلى به تنهائى بيماريهائى در پى دارد كه با مزاج فصل ىب
سال بر مزاج يك فصل معني بگذرد. مثال هرگاه تىن بلغمى با فصلى سرد مزاج روبرو شود، سرما بيماريهاى صرع و 

انگيزد. فصل گرم در تن بيمار صفرائى نج و امثال آهنا را در آن تن برمىفاجل و سكته و كج شدن دهن و تش
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هاى محله» سيكيش كه به عارضه كالدالئل كاىف براى ارتباط بني بيماريهاى مشخص و تأثريات جوى وجود دارد. مكانيسم اثر اين عوامل كامال معلوم نيست. چهار فرد مورد آزما
روز مورد مطالعه قرار گرفتند. اطالعات مربوط به هواشناسى در زمينه اين آزمايش  513ت در نظم عروقى بر پايه عوارض عصىب دچار بودند در فاصله زماىن يعىن اختالال« ميگرن

رتباط براى تعيني نوع اثر تغيريات هوا، ا گرديد.بندى و مشخص مىاز اداره هواشناسى آملان در مونيخ در اختيار گذاشته شده بود. شكايات اين بيماران در هر مورد، جدول
بررسى مالحظه   ت. در اينهاى بيمار و عوارض مربوط با فشار هوا، درجه حرارت، ميزان بارندگى، نسبت رطوبت هوا و باد در ارتباط با يكديگر مورد آزمايش قرار گرفشكايت

ن بيمار و فقط يكى از عوامل مربوط به تغيري هوا بعنوان عامل موثر مشخص نشده است بلكه برعكس در اي هاىگرديد كه در اجياد بيمارى تنها يك ارتباط مستقيم بني ناراحىت
اش در جريان هوا، مالحظه اغتشمطالعه موضوع به اين صورت تأييد شده است كه پس از يك تغيري هوا بصورت پائني آمدن درجه حرارت يا باال رفنت ميزان رطوبت و آشفتگى و 

رود و آن موقعى گردد. در چنني شرايطى از اعضاى بدن انسان انتظار فعل و انفعاالت تطابقى شديدى مىوعه اين عوامل سبب حتريكات شديد در منطقه زيسىت مىشد كه جمم
 است كه از نظام روزانه طبيعى خود منحرف شود و يا در هنايت برگشت بسوى مسري خود هدايت گردد.

نشيمى ريه. اواند به راههاى خمتلف اجنام گريد، از مجله بوسيله حتريك ترمورسپتورها) رسپتورهاى حرارتى(، مهچنني تغيريات در تبادل گاز و بافت پار تتطابق اعضاى بدن انسان مى
ى مانند يونيزاسيون ذرات بدن و تأثريات ديگر  توانند حتت شرايطى دچار اختالل گردند. عالوه بر اينها بايد اختالالت حركات و فعاليتهاى منظم بيولوژيكاين فعل و انفعاالت مى

 گونه موارد مورد نظر قرار گريند.امتسفر، تغيريات در حوزه مغناطيسى زمني و غلظت خون نيز در اين



كند. پس اگر متام سال بر مزاج يك فصل باشد چه وقايعى كه رخ ديوانگى، تب شديد و ورم گرم را حتريك مى
 دهد؟منى

تر اىن را زودرسريهاى تابستآورد و مهينطور تابستان زودرس بيمازمستان زودرس بيماريهاى زمستاىن را زودتر با خود مى
بكشد و دير  دهد. اگر فصل بدرازارسد بيماريهائى را كه فصل قبلى آورده بود تغيري مىكند. هر فصلى كه سر مىمى

زاتر از ساير فصلها افزايد. بويژه فصلهاى تابستان و پائيز در اين حالت بيمارىبپايد بر بيماريهاى فصلى نيز مى
 هستند.

ى آيد، زمان نيست كه هبم آمده است بلكه عامل تاثري خبشامل تاثرياتى كه از هبم خوردن فصل پديد مىو بدان كه ع
 آن مهان تغيري حالت و كيفيت مزاج فصل است كه در تغيري حالت آدميان سهمى بسزا دارد.

ديد در بدن پ مهچنني اگر در يك روز هوا از گرمى به سردى تغيري يابد، آنچه با گرمى و سردى متناسب است
 آيد.مى

ترين سال آن است كه در آن فصل پائيز باراىن و فصل زمستان داراى سرماى معتدل باشد و سرما هبرتين و مناسب
باران نباشد نسبت به هواى معمول در منطقه افراط نكند. و اگر در چنني ساىل هبار پرباران باشد و تابستان هم ىب

 هبرت از آن چيزى وجود ندارد.

 هواى خوب -ل پنجمفص

هواى خوب و مطلوب هوائى است كه آزاد باشد و مواد خارجى از قبيل انواع خبار و دود با آن نياميخته باشد و 
مهچنني در بني ديوارها و سقف حمبوس نباشد و آن نيز در صورتى است كه تباهى فراگري بر هوا عارض نشده باشد 

ن است. هواى آزاد و دور از تباهى و ناخالصى آن است كه صاف و تر از آوگرنه هواى جاهاى سرپوشيده سامل
زارهاى ها، كشتزارها و بويژه كشتزارهاى كلم )كرنب( و جرجري و بيشهها، گردشگاهها، جنگلپاكيزه باشد؛ خبار مسيل

د بدور و بوى بمرتاكم و درهم و درختهاى بدگوهر مانند گردو، شوحط و اجنري با آن نياميخته باشد و از گندزارها 
ى هبره نباشد. بديههاى مطبوع مدد يابد و از آن ىبباشد. هواى آزاد الزم است عالوه بر شرايط مذكور، از نسيم

 وزند.هاى مهوار مىها و جلگهخبش غالبا در بلندىاست كه بادهاى سالمت
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كه خورشيد طلوع كرد بزودى گرم شود و ها حمبوس باشد؛ مهنيو دره هاى پستهوائى نامطلوب است كه در زمني
 مبحض غروب خورشيد بزودى سرد گردد.



ها آهك بكار رفته است و در بناهاى تازه ساخته حمبوس شده است نيز هوائى كه در بني ديوارهاى منناك كه در آن
 ناپسنديده است.

 هبيچ وجه گلو را نگريد و نفس را به اشكال نياندازد. نشانه هواى خوب آن است كه تنفس را تسهيل كند و

 تو اين را دانسىت كه تغيريات هوا بر سه وجه است: طبيعى، خمالف طبيعى، نه طبيعى و نه خارج از طبيعى.

وزند و اين را نيز بدان: هواهائى كه طبيعى نيستند، چه خمالف طبيعى باشند و چه خمالف نباشند، يا بطور ادوارى مى
 حالت ادوارى ندارند. يا

ساملرتين هوا در هر فصلى هوائى است كه بر طبيعت و مزاج فصل باشد. اگر هواى موجود با مزاج فصل ناسازگار 
 آورد.باشد بيماريها را با خود مى

 كنش كيفيات هوا و مقتضيات فصول  -فصل ششم

 هواى گرم: -1

 گردد.نتيجه رنگ رو سرخ مىبرد و در هواى گرم معتدل خون را به سوى خارج بدن مى

آورد. اگر هواى گرم حبد افراط از اعتدال خارج شود، حبدى گدازد و سسىت مىهواى گرم خارج از حد اعتدال مى
كند و دهد، هضم را ضعيف مىكند، ادرار را كاهش مىخبشد، تعرق را زياد مىگدازد كه رنگ را زردى مىمى

 آورد.تشنگى مى

 هواى سرد: -1

يق ماند و كمرت از طر ها باقى مىكند. در هواى سرد رطوبتدهد و هضم را تقويت مىسرد به بدن استوارى مىهواى 
سرما  شود، زيراشود. در هواى سرد دفع مدفوع كم مىرود، باين جهت دفع ادرار زياد مىتعرق و نظري آن از بني مى

نصيب ئت خود نگهميدارد و مدفوع از تسهيالت جمرا ىبدهد و روده راست را در هيهاى مقعد را انقباض مىماهيچه
 گردد.كند و خبش آبكى ماده مدفوع به ادرار تبديل مىماند و بيشرت پايدارى مىمى

 هواى مرطوب: -3

 خبشد.هواى مرطوب پوست را نرمى و تن را طراوت و شاداىب مى
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 هواى خشك: -0

 آورد.دهد و براى پوست خشكى به ارمغان مىرا پژمردگى مى هواى خشك تن

 هواى آلوده: -5

دهد. منظور ما از هواى آلوده، هواى مرتاكم نيست زيرا كند و اخالط را فزوىن مىهواى آلوده تنفس را افسرده مى
كه ىلاست، درحاهواى مرتاكم آن است كه براى مهاهنگى با گوهر خود تراكم يافته است و خودخبود غليظ شده 

ول توان تشخيص داد: اهواى آلوده از آميخنت اجسام غليظ تراكم يافته است. وجود هواى آلوده را با دو عالمت مى
شوند، دوم اينكه درخشندگى ستارگان درخشان هاى كوچك در آمسان بزمحت ديده مىاينكه در چنني هوائى ستاره

 رسند.نظر مىيابد و اين اجرام مرتعش ب)ثوابت( كاهش مى

عامل بوجود آمدن اين دو عالمت مهانا افزايش خبارها و دودها و كاهش بادهاى خوب و پسنديده است. در مبحثى  
 دهيم، باز باين حبث برميگردمي.كه در زمينه تغيريات هواى خارج از حالت طبيعى شرح مفصل مى

 فصول

 گذارد.دمى اثر مىهريك از فصول چهارگانه ويژگيهائى دارد كه بر حالت تن آ

 اواخر هر فصلى با اوايل فصل بعدى در تاثري بر حاالت بدن و در نوع بيماريهاى فصلى مشرتك است.

 هبار:

هبار چنانچه بر مزاج هبارى پايدار باشد و در آن دگرگوىن رخ ندهد، هبرتين فصل است و با مزاج روح و خون مهساز 
امي بسوى لطافت آمساىن و رطوبت طبيعى اندكى  ارد و از آن ياد كردهو سازگار. هبار بواسطه اعتدال مزاجى كه د

خبشد. گرماى هبار مانند گرماى تابستان كشاند و رنگ را سرخى مىگرايش دارد. هبار خون را حبالت اعتدال مى
 بسيار شديد نيست تا خون را بگدازد و رنگ را به زردى كشاند.

 بيماريهاى هبارى:

باين  شوند.افتند و روان مىكنند، زيرا در اين فصل خلطهاى راكد به جريان مىمزمن بروز مىهاى در هبار بيمارى
 گردد.علت در اين فصل حال بيماران ماليخوليا وخيمرت مى
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سد براى ر هبار مىاند، وقىت به ورزشى، خلطها افزايش يافتهدر بدن كسى كه در زمستان بسبب پرخورى و كم
ر گدازد. اگر فصل هبار بدرازا كشد و بهائى كه زاده اين خلطهاست آمادگى دارد، زيرا هبار مواد خلطها را مىبيمارى

 يابند.اعتدال خود باقى مباند، بيماريهاى تابستاىن كاهش مى

 قرارند:بيماريهاى هبارى ازاين

ها و ها، دملهاى سودائى، ورمتشديد بيمارى ماليخوليائى در مزاجدگرگون شدن خون )اختالف الدم(، خونريزى بيىن، 
د، و سراجنام آلو ها، خناق و ديفرتى كه ممكن است كشنده باشد، ترك برداشنت رگها، پيدايش بزاق و خدوى خونخراج

 سرفه، بويژه در سرماى هبار كه به زمستان شباهت دارد.

گرفتار باشند حالشان در اين فصل وخيمرت   475«سد»بويژه كساىن كه به كساىن كه چنني بيماريهائى در بدن دارند، 
شود، بيماريهاى سكته و فاجل و درد مفاصل شود. و چون در اين فصل مواد بلغمى در بيماران بلغمى حتريك مىمى

 د.كننها به مزاج هوا كمك مىخبشهاى مفرط بدىن و رواىن و خوردن و نوشيدن گرمى. جنبش476كنندبروز مى

شراب »، چه، نوشى نيستخوراكى و زيادهچيز هبرت از رگ زدن )فصد(، ختليه، كمبراى معاجله بيماريهاى هبارى هيچ
مزاج هبار با مزاج خردساالن و نوجوانان سازگار «. سكرآور را بايد با آميزه آب رقيق ساخت و از شدت انداخت

 است.

 زمستان:

 سازد و گوهر گرمى غريزىسرما، گرماى گوهر غريزى مزاج را حمصور مى كند زيرا اوالزمستان هضم را تقويت مى
دن  خورند و بعد از سري شرود. ثانيا در زمستان ميوه كم است و مردم غذاهاى سبك مىشود و حتليل منىتقويت مى

برد و اين بني مى از برند. زمستان بيشرت از هر فصلى مراره سودا راكننده پناه مىكنند و به وسايل گرمكمرت حركت مى
 هاى اين فصل است.امر مربوط به سرما و كوتاهى روز و درازى شب
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 دهنده نيازمند است.كننده و لطافتكند و به قطعزمستان بيشرت از هر فصلى هوا را در خود حبس مى

 بيماريهاى زمستاىن:

                                                           
 (« Phthisisفتيزى)» نسخه انگليسى: -(33)  475
(، ذات الريه، روماتيسم،  Croupاص به فصل هبار دارد عبارتند از آنژين، خناق)بيماريهائى كه اختص» نويسد:در كتاب پاتولوژى عمومى مى Paul Lefertپل لفر -(30)  476

شود و پس نظر قدما در اين مورد صحيح بوده است زيرا بعلت احتقانات خمتلف آماسها و رعاف) خونروى بيىن( پيدا مى(«.  Congestionsحتريكات پوسىت و احتقانات)
 اند.ق( اشاره كرده) خنا Croupنيز چنانكه ذكر شد قدما به



يز وجود دارد. در ن« قى»يابد كه حىت در ستند. در زمستان بلغم حبدى افزايش مىاكثر بيماريهاى زمستاىن، بلغمى ه
زند و بيماريهاى زكام زياد است. زكام با دگرگون شدن هواى پائيزى شروع ها اكثر به سفيدى مىاين فصل رنگ ورم

ردرد مزمن يمارى عصىب و سدرد، بشود و بعد از آن ذات اجلنب، ذات الريه، صداگرفتگى، گلودرد، هپلودرد، پشتمى
آيند و ممكن است به سكته و صرع هم بكشد. مهه اين بيماريها از حمبوس شدن و افزايش مواد بلغمى پيدا پديد مى

شرت ورند. در زمستان رسوب ادرار بيساالن، از زمستان هبرهبرند و ميانشوند. پريان و پريسانان از زمستان رنج مىمى
 باشد.و مقدار ادرار نيز در اين فصل بيشرت از تابستان مىاز موقع تابستان است 

 تابستان:

ا  هاى طبيعى ر دهد، كنشگرماى تابستان گدازنده است و بسبب تشديد گداز اخالط و مواد، نريو را كاهش مى
ليل حت كند. در تابستان زهره زرد رو به فزوىن است و در آخر تابستان بسببخبشد و خون بلغم را كم مىكاسىت مى

ان و پريسانان در يابد. پري رفنت رقيق )خبش رقيق( و باقى ماندن و جتمع غليظ )خبش غليظ( مراره سودا نيز افزايش مى
در تابستان   گرايند. مدت بيمارىها بزردى مىبرد رنگگريند. از آجنا كه تابستان خون را حتليل مىتابستان نريو مى

يمارى دهد و ماده بشتابد و آن را در حتليل يارى مىد باشد هوا بيارى آن مىكوتاه است زيرا اگر نريوى جسمى زيا
سسىت  كند و بدن بهتر مىشود. اگر نريوى جسمى ضعيف باشد گرمى هوا آن را ضعيفگردد و دفع مىپخته مى

ان د. تابستكنمريد. تابستان گرم و خشك كار بيمار را زودتر يكسره مىافتد و صاحب جسم مىاجنامد و مىمى
اجنامند. ها به خوره مىسازد. هبمني علت در تابستان مرطوب اكثر قرحهمرطوب برعكس مدت بيمارى را طوالىن مى

شوند، بيمارى از آجنا كه در تابستان مرطوب، رطوبتها از باال بطرف پائني و بويژه از طرف سر بسوى تن سرازير مى
 هد.داستسقاء، لغزش امعاء و لينت طبع رخ مى

 بيماريهاى گرماى شديد تابستاىن:

 اين بيماريها عبارتند از: تب نوبه )غب(، تب حمرقه، الغرى جسم، درد گوش، رمد.

 كنند.هائى كه متناسب اين فصل هستند بروز مىدر تابستان بدون باد، مرض باد سرخ و جوش
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دار آزارترند و در آهنا زبرى و خشكى نيست و شخص تبتر و ىباشد تبها مالمياگر تابستان داراى حالت هبارى ب
كند و در آن گرما دار از ملوانان باشد، چون در گرماى مرطوب زندگى مىكند. اگر شخص تببسيار عرق مى

ري اد تاثكند تا عرق بيشرت كنند، تب زيگرداند و مسامات )منافذ( را باز مىگدازد و رطوبت هم سست مىمى
 گذارد.ناگوارى بر او منى



 آيد.اگر تابستان، جنوىب باشد بيماريهاى واگري، آبله و حصبه )سرخك( زياد بوجود مى

آورد. ذلك غالبا بيماريهاى عصر )فشردگى( پديد مىاگر تابستان، مشاىل باشد، با اينكه پزنده و رساننده است مع
له  آيند و آن مواد بوسيله گرماى دروىن يا بوسيارى شدن مواد بوجود مىبيماريهاى عصر، بيماريهائى هستند كه از ج

حاالت مهراه  ها وفشرد. امراض عصر، نزلهيابند. وقىت سرماى بريون بر آن وارد شد، او را مىگرماى بريوىن سيالن مى
رند و بز آن سود مىآورند. اگر تابستان مشاىل خشك باشد، بيماران بلغمى و زنان اآهناست كه بر بدن روى مى

ودا چريه سوزد، سشوند، و چون صفرا مىآهنائى كه صفرائى هستند به رمد خشك و تبهاى گرم و مزمن گرفتار مى
 گردد.شود و مايه احتقان مىمى

 پائيز

د است، ادهند و چون در اين فصل ميوه زياز آجنا كه در پائيز مردم از گرما به سرما و از سرما به گرما تغيري موقع مى
اجنامند و چون نريوى بدن در تابستان با گداخنت )حتليل( مواجه بوده است، خلطها بسبب ميوه فراوان به تباهى مى

بيماريهاى پائيزى زياد هستند. فاسد شدن خلطها در پائيز دو علت دارد: يكى خوراكيهاى بد و ديگر حتليل رفنت 
ازد، سردى آن سعت يكى از خلطها را براى حتليل و دفع آماده مىلطيف و باقى ماندن غليظ و سوخنت آن. وقىت طبي

ز كند، ا. مزاج پائيز خمالف خون است و گذشته از آنكه به پيدايش آن كمك منى477كندرا بازميگرداند و حمبوس مى
يابد. در ىم آجنا كه تابستان قبل از آن مقدارى از خون را حتليل برده و تقليل داده است، خون در پائيز بسيار كاهش

شوند. زردآب از تابستان باقى مانده است و سودا در تابستان خاكسرت شده اين فصل زرداب و سودا، زياد مى
 د.كنگرداند و پائيز آن را سرد مىاست. سودا، از اين حلاظ در پائيز زياد است كه تابستان آن را خاكسرت مى
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 رساند.اى سازگار و اواخر پائيز بسيار ناسازگار است و به پريان سخت آسيب مىز با مزاج پريان تا اندازهاوايل پائي

 بيماريهاى پائيزى:

شود و عوام آن را اين بيماريها عبارتند از: گرى )جرب(، قواىب )بيمارى است كه پوست بر اثر آن پوسته پوسته مى
 هاى ربع. و چنانكه گفتيم سوداء در اين فصل زيادهاى خمتلط و تبگويند(، انواع سرطان، درد مفاصل، تبخراز مى

                                                           
 شود.مصرف زياد ميوه كه سبب آشفتگى خلطها مى -تغيري زياد گرما و سرما. ب -يابند: الفدر پائيز بعلل زير بيماريها فزوىن مى» نسخه انگليسى: -(35)  477
 اش به اين فصل كشيده شده است.ناتواىن منبعث از فصل تابستان كه دنباله -ج
سرما  -گردد. هشود، و اين خود باعث بوجود آمدن خلطهاى غري طبيعى مىتر غذا كه اصوال در اين فصل ناسامل است مىع تفرق خبش لطيفگرما سبب تسهيل و تسري  -د

 «.دهد و آهنا را بدرون بدن بازميگرداندتفرق و دفع اخالط را كاهش مى



شود، زيرا گرما و پائيز ادرار بصورت قطره قطره دفع مى. در 479شودو نيز بسبب زيادى آن طحال بزرگ مى 478است
يز، دهد. از آجنا كه در پائدهند. عسر البول )دشوارى دفع ادرار( در پائيز زياد روى مىسرما مزاج مثانه را تغيري مى

يگر عرق . از بيماريهاى د480آيدكند لغزش امعاء از آن بوجود مىسرما اخالط رقيق شده را بسوى درون بدن دفع مى
مى آيد در صورتى كه در هباران ذحبه بلغاى )ذحبه لذاعه( در مراره بوجود مىدهندهاست. در پائيز آزار سوزش 481النسا

است و اين بدان علت است كه منشاء ذحبه پائيزى و ذحبه هبارى خلطى است كه فصل قبل از پائيز آن را برانگيخته 
دهد و بيماريهاى ريه، درد پشت و درد راهنا كه خشك بسيار روى مى 482است. مهچنني در اين فصل بيمارى ايالوس

ز نريوهاى هاضمه شوند. از آجنا كه در پائياند در پائيز ظاهر مىاز فصول قبلى به تابستان و از تابستان به پائيز رسيده
 آيند.ها در شكم پديد مىو دفعى ضعيف هستند انواع كرم

چون  يابد و اگر قبل از پائيز خشك، تابستان بسيار گرم بوده باشد،، آبله شيوع مىدر پائيز و بويژه در پائيز خشك
 دهد.اند و سودا با آهنا درآميخته است، ديوانگى زياد رخ مىخلطهاى مرارى فاسد شده

 تبدترين فصل براى مسلولني فصل پائيز است. مسلوىل كه بيمار شده است و هنوز عالئم بيمارى او منايان نشده اس
 سازد. مهچنني پائيزدر پائيز بيمارى خود را منايان مى
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 كننده است.هاست زيرا پائيز خشكبراى بيماران دق مفرده )تب الزم( بدترين فصل

ه خشك باشد كدار شده است. بدترين پائيز آن است  هاى تابستان را عهدهپائيز تو گوئى سرپرسىت بازماندگان بيمارى
 و هبرتين پائيز عبارت از پائيزى است كه مرطوب و باراىن باشد.

 كيفيت و اختصاصات سال  -فصل هفتم

اگر بعد از زمستان جنوىب، هبار مشاىل آيد و مدت تابستان طوالىن باشد و آب فراوان باشد و مواد هبارى به تابستان 
يابد و بيمارى سحج و قرحه امعاء و تب نوبه  خردساالن شيوع مى ومري در ميانانتقال يابند، در پائيز آن سال مرگ

 آورد.گريبانگري و درازمدت، زياد روى مى

                                                           
تاد هاى چهار روز يكبار) ربع(، كه مهچنانكه مذكور افهاى نامنظم و تبان، درد مفاصل تببيماريهاى پائيزى عبارتند از اگزما، كچلى، سرط» نسخه انگليسى: -(35)  478

 «.سبب فزوىن سودا در اين فصل است
 .بزرگ شدن طحال در اين فصل بيشرت مربوط به ابتالء به بيمارى ماالريا است و تب چهار روزه ذكر شده، يكى از اقسام تبهاى ماالريائى است -(30)  479
 «شوند.ها شل مىراند رودهاز آجنا كه سرما اخالط لطيف را بدرون مى» نسخه انگليسى: -(53)  480
481  (35)-Sciatica - .نورالژى عصب سياتيك 
 ( مبناى انسداد روده است. Ileusايالوس، ايلئوس) -(01)  482



شوند و در زمستان بسيار مرطوب، زنان حامله كه در فصل هبار بايد بزايند با كمرتين سبىب به سقط جنني دچار مى
 گردد. در چنني زمستاىن رمد و دگرگوىن خون وبيمار مىشود و اگر منريد اگر سقط نكنند و بزايند، مادر ناتوان مى

ديدتر باشد بر شوند و اگر اين عارضه شگريند زيادند. پريان بنزل اعصاب گرفتار مىها كه بويژه پريان را در بر مىنزله
 مريند.گردد و آنان ناخودآگاه مىآورد )با انسداد جمارى( و سبب مرگ آنان مىجمارى روح هجوم مى

اى گرم، رمد، هر زمستان سال، مشاىل باشد و هبار بعد از آن پرباران و جنوىب باشد، در تابستان چنني ساىل تباگ
 شود. منشاء بيشرت اين بيماريها نزله و هتاجم بلغم است كه در فصل زمستان درلينت طبع و دگرگوىن خون بسيار مى

نان ته است. بيماريهاى مذكور بويژه بر اشخاص ترمزاج، نظري ز هاى دروىن گرد آمده است و گرمى آهنا را برانگيخحفره
شوند. در چنني تابستاىن عفونت و تبهاى ناشى از آن نيز زياد است و اگر در هنگامى كه ستاره بيشرت عارض مى
زنان و   روند. چنني فصلى براىكند باران ببارد و باد مشال بوزد، سودمند است و بيماريها از بني مىشعرى طلوع مى

آور است و بيماران زن و كودك اگر هم جنات يابند، چون خلطها سوخته و خاكسرت گرديده كودكان بسيار زيان
مانند و ممكن است در فصل بعد به بيمارى استسقاء، درد طحال و ناتواىن كبد مبتال است، تا فصل بعد بسرتى مى

 بينند.كنند كمرت زيان مىا پرهيز مىشوند. در چنني فصلى پريان و بدن كساىن كه بايد از سرم

كنند كه در اگر پائيز ساىل، جنوىب و پربارش و تابستان قبل از آن خشك و مشاىل بوده باشد، بدهنا آمادگى پيدا مى
زمستان آن سال به سردرد، سرفه، صداگرفتگى و بيمارى سل مبتال شوند، چه عوامل اين بيماريها اگر در پائيز در 

 سازند.وند خود را در زمستان آشكار مىبدن مرتاكم ش
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مهچنني اگر بعد از تابستان جنوىب و خشك، پائيز مشاىل و پربارش بيايد، در زمستان آن سال سردرد، نزله، سرفه و 
 شود.صداگرفتگى زياد مى

 آيند.ىهاى عصر )فشردگى( و احتقان پديد مبيمارىاگر بعد از تابستان جنوىب، پائيز مشاىل آيد چنانكه دانسىت، 

اگر تابستان و پائيز هر دو جنوىب و مرطوب باشند و در آن سال رطوبت زياد بوجود آيد، در زمستان بعد از آن، 
آورند و احتمال دارد كه احتقان و تراكم مواد زياد باشد و راه بيماريهاى عصر كه در سطور باال ذكر كردمي روى مى

 هاى عفوىن پديد آيند.وج نيابند و بيمارىخر 

 د.مزاجى دارنآور با زمستان آشنائى و همآيند، زيرا مواد ناپسند و احتقانبا هر زمستاىن حتما بيماريهائى مى

برند. اما  اگر تابستان و پائيز هر دو مشاىل و خشك باشند بسود كساىن است كه از رطوبت و عرق النساء رنج مى
 ايد به رمد خشك و نزله مزمن و تبهاى گرم و ماليخوليا گرفتار آيند.كسان ديگر ش



 آور است.و بدان كه: در زمستان سرد و باراىن سوزش جمراى ادرار )حرقه البول( روى

روى  هاى كشنده و غري كشنده و تركننده و ناتركنندهاگر گرماى تابستان شديد و تابستان بسيار خشك باشد، خناق
 آيد.دن در داخل و خارج پديد مىدهد و تركيمى

له مرغان( و آبمهچنني در تابستان گرم و بسيار خشك، عسر البول )دشوارى دفع ادرار(، سرخك، محيقاء )آبله
 يابند.سليمات، رمد، تباهى خون، كرب، بند آمدن حيض و خون بابصاق شيوع مى

 در چنني فصلى آفات درختان و ساير نباتات رااگر بعد از زمستان خشك، هبار خشك بيايد، هبارى است ناپسند. 
 گردد.مى گرايند و هركس گوشت آهنا را خبورد بيماركنند به تباهى مىفراميگريد و حيوانات اهلى كه از آهنا تغذيه مى

 تاثري تغيريات هوائى كه با هواى طبيعى تفاوت زياد ندارند -فصل هشتم

نشاء ري طبيعى هوا و تغيريات هواى طبيعى كه از رويدادهاى آمساىن و زميىن ماينك بايد گفتار خود را درباره تغيريات غ
 امي تكميل كنيم:گريند و خبش اعظم اين حبث را در مباحث مربوط به فصول سال آوردهمى
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 عوامل آمساىن:

مع،  آيند. بر اثر اين جتو با خورشيد گرد هم مى شوندبرخى مواقع بسيارى از ستارگان تابان در يك حمل مجع مى
 آيد.گرماى مفرطى بر اجسام جماور يا مقابل آهنا فرود مى

 يابد.شوند و گرما بسيار كاهش مىاين تابندگان گاهى از نقطه مقابل سرها بسيار دور مى

  مقابل، در تغيري هوا در جهت خبش در نقطه مقابل سرها و نزديك شدن آهنا به اجسامدوام توقف اين اجرام حرارت
 گرم شدن بوسيله اعتدال اين اجرام تاثري بيشرتى دارد.

 عوامل زميىن:

 هاى زمني، كوهساران، دريا، بادها و خاك.عوامل زميىن بر چند وجه است: عرض جغرافيائى، بلنديها و پسىت

 عرض جغرافيائى:



راس السرطان و يا از جنوب مبدار راس اجلدى نزديك در فصل تابستان نقاطى از زمني كه از طرف مشال به مدار 
باشد كه از آن دو مدار دورترند و به خط استوا و به سوى مشال گرايش دارند. بايد نظر  هستند گرمرت از نقاطى مى
 گويند:كساىن را تاييد كرد كه مى

ا زيرا منبع حرارت آمساىن در آجن اى كه در زير دايره معدل النهار واقع شده است به اعتدال نزديك است،هر منطقه
فقط اعتدال خورشيد است و بس. اين اعتدال خودخبود زياد تاثريخبش نيست؛ آنچه در اين اعتدال بسيار موثر است 

 .483دوام اين حالت اعتدال است

ى تابش رمابينيم گبينيم كه گرماى بعد از مناز عصر از گرماى نيمروز بيشرت است و اين است كه مىباين جهت مى
خورشيد در آخر برج سرطان )تريماه( و اوايل برج اسد )مرداد( شديدتر از موقعى است كه زاويه تابش بيشرتين ميل را 

رسد كه ميل كمرتى دارد،  گذرد و جبائى مىدارد. و هبمني علت است وقىت كه خورشيد از راس برج سرطان مى
ان نرسيده بود. سرزميىن كه در نقطه مقابل استوا قرار دارد گرمايش شديدتر از زماىن است كه هنوز به راس السرط

شود، زيرا زاويه ميل در هر دو عقده بيشرت روزهاى اندكى در برابر خورشيد است و خورشيد بسرعت از آجنا دور مى
از زاويه ميل در هر دو منقلب در افزايش است و شايد حركت خورشيد مدت سه يا چهار روز و يا بيشرت اثر 

 سوسى در دو منقلب نداشته باشد.حم

 عالوه بر آن، خورشيد در سرزمني نزديك به مدار راس السرطان در مشال و مدار راس اجلدى
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 دهد.ماند و حرارت زيادى مىدر جنوب بسيار مى

ست و بعد از ترين سرزمني اديك است گرمپس بايد قبول كرد هر سرزميىن كه متام خطوط عرضى آن به ميل خورشيد نز 
آن سرزميىن كه خطوط عرضى آن از نقطه متايل دورتر است و اين دورى به سوى دو قطب است و فاصله آن در 

باشد. در مهه سرزمني آباد گرماى تابش خورشيد در نزديك مدار راس السرطان حدود پانزده درجه است گرم مى
د در خط استواست. در هر سرزميىن كه از مدار راس السرطان دور باشد و دوريش شديدتر از موقعى است كه خورشي

هاى سرزمني مسكوىن را بر مهني قياس حبساب آورد و در ساير بطرف مشال باشد، سرما بيشرت است. بايد عرض
 حاالت متشاهبند.

 هاى زمني:ها و پسىتبلندى

                                                           
ت اختالف تابد، باين جهيد در متام مدت سال در منطقه استوائى بطور عمود مىدوام اعتدال در اين منطقه مربوط به نوع تابش اشعه خورشيد است. اشعه خورش -(01)  483

 كنند.فصل در آن وجود ندارد. مدارات عرضى نزديك آن نيز اشعه خورشيد را با زاويه كمى دريافت مى



كه ما در   باشند، زيرا هوائىهاى پست مىا مهيشه سردتر از زمنيهها و بلندىهاى پست مهواره گرمرت از بلندىزمني
باشد و تر است، چه تابش خورشيد وقىت بزمني نزديك است شديدتر مىآن هستيم هر قدر بزمني نزديكرت باشد گرم

ى عتوان در رشته فلسفه طبيهرچه از سطح زمني دورتر باشد سردتر از جو نزديك سطح زمني است. علت آن را مى
 شود.مانند باشد، تابش را در خود بيشرت نگهميدارد و گرمرت مىجستجو كرد. اگر سرزمني پست دره

 كوهساران:

ها را دارد كه ذكر شد. اما اگر سرزمني مسكون در نزديكى  اگر كوهسار خود حمل سكونت باشد حالت مهان بلندى
 گوئيم:كنيم و مى  خواهيم در زمينه آن حبثكوهسار باشد حالت ديگرى دارد كه مى

 گذارد:كوه از دو طريق بر هوا تاثري مى

 گردد.گريد و مانع رسيدن آن به نقاط جماور مىتابش خورشيد را بازميدارد و يا جلوى آن را مى -1

 كند.گريد و يا به وزيدن آن كمك مىجلوى باد را مى -1

سرزمينهاى مشاىل كه در طرف مشال آن، كوه وجود دارد هاى مسكوىن و حىت در در مورد تاثري اول: در سرزمني
كند. اگر كوهستان در طرف غرىب آن تابد و كوه گرما را به آن سرزمني منعكس مىخورشيد در مدار خود بر آن مى

سرزمني باشد باز مهان وضع كوه مشاىل را دارد و طرف مشرق آزاد است. اگر كوه در شرق منطقه واقع شده باشد  
شود، از تابد وىل وقىت از آن دور مىابشى كمرت از دو حالت قبلى است، زيرا هرچند خورشيد بر آن كوه مىگرماى ت

شود. كوه غرىب منطقه هم مانند كوه شرقى است، هرچند رسد كاسته مىحالت تابش خورشيد كه به آن منطقه مى
 گردد.خورشيد هر ساعىت به آن نزديكرت مى
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آكند، يا گردد و يا باد گرم جنوب را در آن مىدر مورد تاثري دوم: كوه يا مانع وزيدن نسيم خنك مشال به منطقه مى
كوه قرار گرفته است و راه وزش باد بر آن مهوار است. در چنني حالىت بادهائى كه در اى در بني دو رشتهاينكه منطقه

اطق بياباىن بسيار شديدتراند، زيرا مسري باد تنگ است و وزش آن دوام دارد و در آن وزند از بادهاى منآن منطقه مى
ترين آرامش نيست. هبمني روال است اوضاع آب و عوامل ديگر كه علل آن در طبيعيات مشخص شده است. معتدل

وب آن قرار مناطق مهجوار كوهستان مناطقى است كه بطرف مشال و مشرق باز باشد و كوه در مست مغرب و جن
 بگريد.

 دريا:



دهد. اگر دريا در مست مشال منطقه باشد، چون باد مشال بر آن دريا عموما رطوبت سرزمينهاى جماور را افزايش مى
. اگر كندشود، منطقه جماور را نيز خنك مىگريد از تاثري مزاج آب كه سردتر است خنك مىگذرد و لطافت مىمى

اى هو خبصوص كه كوهى هم در بني منطقه و دريا واقع نشده باشد، غلظتدريا در طرف جنوب منطقه باشد 
رشيد كند، زيرا هر قدر خو يابد. اگر دريا در شرق منطقه قرار داشته باشد هوا را بسيار مرطوب مىجنوب افزايش مى

ريا در طرف ليكن اگر دگردد. شود( و وارد هوا مىرود )تبخري مىشود، آب دريا بيشرت حتليل مىتر مىبه دريا نزديك
مغرب قرار داشته باشد رطوبت آن از درياى شرقى كمرت است، چه حتليل آب دريا )تبخري( بوسيله خورشيد كمرت 

 است. پس بطور كلى رطوبت هوا در جماورت دريا زياد است.

 بادها:

ر بدور است. اگر مانعى در برابوزد و كوه مانع راه آن نيست، منطقه از عفونت هوا در سرزمينهائى كه باد زياد مى
ا را مساعد گندند. هبرتين باد كه هو يابد و خلطها مىوزش باد بر منطقه وجود داشته باشد هوا براى تعفن آمادگى مى

ر آورتكند باد مشال است و در درجه دوم باد شرقى و بعد از آن باد غرىب است. باد جنوب از مهه بادها زيانمى
 است.

 اى و سرزميىن.ر اثر باد ناپسند بدو صورت است: يكى وجه عمومى، و ديگرى وجه منطقهتغيريات هوا ب

كه به   شان از حملى استوجه عمومى: بادهاى جنوىب در بيشرت سرزمينها گرم و مرطوبند. گرمى آهنا بسبب جريان
وىب ل سكونت ما جنواسطه نزديكى خورشيد گرم شده است و رطوبتشان از آن است كه اكثر درياها نسبت به حم

رو است كه بادهاى جنوب بدن را آميزد. ازاينكند و با هوا مىهستند و نريوى خورشيد خبار آب آهنا را بلند مى
 گذرند سرد هستند و از آجنا كه حتليلهاى پربرف و سرد مىكنند. بادهاى مشاىل چون از كوهها و سرزمنيسست مى

 باد بر آهباى منجمد دريا و يا بر صحارى رفنت )تبخري( آب در مشال كمرت است و
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مزاج است. بادهاى شرقى از حيث گرمى و سردى معتدلند، ليكن از بادهاى غرىب گذرد، رطوبت ندارد و خشكمى
  م. بادهاى غرىبخبارتر است و ما خودمان ساكنني مشال هستيباشند زيرا مشال شرق از مشال غرب كمتر مىخشك

گذرند و ثانيا در جهت خمالف حركت خورشيد در جريان تر از بادهاى شرقى است، زيرا اوال بر دريا مىكمى مرطوب
 هستند.

اد غرىب تواند از بگريد منىوزند مىآنچه خورشيد از بادهاى شرقى و خبصوص اكثر بادهاى شرقى كه در آغاز روز مى
 وزند.كثر در پايان روز مىاخذ كند، زيرا بادهاى غرىب ا 



مقايسه  ترند و هر دوى آهنا درتر و بادهاى شرقى از آهنا گرمپس معلوم گرديد كه بادهاى غرىب از بادهاى شرقى خنك
 با بادهاى جنوب و مشال معتدل هستند.

وههاى پربرف ك كتغيريات هوا بر اثر باد ممكن است در برخى مناطق علل ديگرى داشته باشد: در اين مناطق كه نزدي
 گردد.وزد سرد مىجنوب هستند، وقىت باد بر آهنا مى

 ممكن است باد مشاىل هم بر صحراى سوزان بگذرد، حرارت كسب كند و از باد جنوب گرمرت گردد.

د و گذرند و يا بادهائى كه از جنس دودها هستنبادهاى سام: بادهاى سام يا بادهائى هستند كه بر بياباهناى گرم مى
 ماند.آورند كه به آتش مىمي هولناكى در جو بوجود مىعال

نگني پائني رود و سگردند؛ لطيف در آهنا از بني مىشوند و يا ملتهب مىاين بادها اگر سنگني باشند يا مشتعل مى
 آيد و بقيه ماده التهاب و آتشني را مهراه دارد.مى

كنند. ئني است، ليكن كليه بادهاى تند از باال شروع بوزيدن مىبعقيده دانشمندان قدمي هرچند منشاء مواد بادها از پا
اين نظر اگر عمومى نباشد نظر اكثريت آهناست و داورى در اين موضوع با فلسفه طبيعى است. ما نيز وقىت به حبث 

 رسيم در اين باره حبثى خواهيم داشت.ها مىمسكن

 خاك:

ياه و اى ريگزار و برخى گل سكها آزاد، برخى سنگالخى عدهتغيريات هوا بوسيله خاك فرع آن است كه بعضى خا 
 زار و سراجنام برخى داراى مواد معدىن هستند كه مهه آهنا بر آب و هواى منطقه تاثري دارند.تعدادى شوره

 تاثري تغيريات هواى بد كه خمالف حالت طبيعى آن است -فصل هنم

 كند و يا كيفيات و حاالت آن را.هوا را تغيري مى عامل غري طبيعى شدن هوا بر دو وجه است: يا گوهر

 اگر يكى از كيفيات هوا بسيار زيادتر از حد الزم و يا بسيار كمرت از اين حد
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رايد گآيد كه شباهت به گنديدگى آب مرداهباى متعفن دارد؛ گوهر هوا به تباهى مىگردد، نوعى تعفن در هوا پديد مى
 آيد.و در نتيجه وبا پديد مى



ى ساده و اى كه حميط را فرا گرفته است نيست، زيرا هيچ مادهمنظور ما از هواى متعفن شده هواى ساده و ناآلوده
يگر منتهى ى دى سادهگندد و اگر تغيري يابد و تغيري چه كيفى و چه گوهرى باشد، به مادهبدون آلودگى منى

هاى منتشر شده در جو است كه آب به هوا )خبار آب(. منظور ما از هواى قابل عفونت جرمشود، مانند تغيري مى
اى از هواى حقيقى و اجزاى خبار منناك و اجزاى خاكى است كه بصورت دود و گرد و غبار باال رفته عبارت از آميزه

، مانند عيار استست كه هواى متامناميم بدين معىن نياست و مهچنني اجزاى آتشني است. اگر اين آميزه را هوا مى
اى آاليش نيست و آميزهعيار و ساده و ىبناميم وىل در واقع آب متامها را نيز آب مىاين است كه آب دريا و سيل

است از آب و هوا و خاك و آتش كه در آن آب چريگى دارد. چنني هوائى كه با اجسام ديگر آميزش دارد ممكن 
باشد. ها مستعد گنديدن و تباه شدن گوهرش مىبه تباهى اجنامد، مهچنانكه آب مسيلاست متعفن شود و گوهرش 

جاى  هاى پيدايش و بروز وبا را درتعفن هوا و پديد آمدن وبا اكثر در اواخر تابستان و در فصل پائيز است. نشانه
 ديگرى ذكر خواهيم كرد.

ل فرسائى ببار آورد كه زراعت و نسا چنان حالت طاقتتغيري در كيفيت هوا آن است كه هوا بر اثر گرما و يا سرم
شود، موجود را به تباهى سپارد. اين دگرگوىن و تعفن هوا را دو حالت است: يا بوسيله مهجنس تباه و دگرگون مى

 دهد و متعفنگذرد و يا بوسيله خمالف تغيري حالت مىيابد و از حد مىمانند اينكه در تابستان گرما بسيار شدت مى
 گردد، نظري حالىت كه در تابستان سرمائى سخت روى دهد.مى

عفن گذارد. اگر هوا متعفن شود، خلطها را متشود، حبسب حاالت عارضى تاثرياتى بر بدن مىوقىت هوا دگرگون مى
كند كه در قلب حمصور است، زيرا زودتر از ساير خلطها به آن سازد و در اين كار از خلطى شروع مىمى
 .484رسدمى

وائى گذارد(. در چنني هبرد )مىها را از بني مىخبشد و رطوبتاگر هوا بيش از حد گرم شود، مفاصل را سسىت مى
بزار آيند. مهچنني بر اثر حتليل گرماى دروىن كه ارود و نريوها از پاى درمىشود و روح به حتليل مىتشنگى زياد مى

 طبيعت است در كار هضم اختالل
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به بدن  يابد،شوند و مراره بر ساير اخالط فزوىن مىآيد. از آجنا كه خلطهاى خوىن سرخرنگ گداخته مىپيش مى
ا را دهد و آهنكند، مهچنني خلطها را سيالن مىآورد وبا گرماى غري غريزى قلب را گرم مىانسان رنگ زرد روى مى

 آورند. هوائى با چنني شدت گرما براىمهاى ناتوان روى مىها( و انداها )حفرهسازد و آهنا بطرف جتويفمتعفن مى

                                                           
ارض و ناراحتيهاى امروزه عالوه بر آنكه تغيريات كمى و كيفى هوا را باعث عو  دادند.گري را به تعفن هوا نسبت مىدر قدمي بروز بسيارى از بيماريها بويژه بيماريهاى مهه -(01)  484

دسته  آورند و بعالوه هوا را عامل انتقالدانند، نامساعد بودن هوا و مقدار ريزشهاى جوى را از عوامل مؤثر در بروز و انتشار بيش و كم بسيارى از بيماريها بشمار مىبسيار مى
 ناسند.شمهمى از بيماريها مى



طوب و  ى سرد و تشنج مر تندرستان زياد مناسب نيست وىل براى بيماران استسقاء و فاجل و مبتاليان كزاز و نزله
 شدگى دهان شايد بيفايده نباشد.كج

دارد و جارى شدن مواد را متوقف گرماى غريزى را در درون نگاه مى  -چنانچه سردى آن بافراط نكشد -هواى سرد
رساند. شود و به قصبه الريه آسيب زيادى مىسازد، ليكن اين متوقف ساخنت موجب نزله و ضعف اعصاب مىمى

ا كند و اشتها ر چنانچه سردى هوا از حد اعتدال زياد دور نشده باشد نريوى هضم و كنشهاى دروىن را تقويت مى
 برميانگيزد.

 د مفرطى سرد باشد كه به درون بدن نفوذ كند مرگ را در پى دارد.اگر هوا در چنان ح

در هر حال هواى سرد براى اشخاص تندرست هبرت از هواى گرم است. زياهناى ناشى از هواى سرد عبارتند از: تاثري 
 هاى استخوان.بر عصب، انسداد منافذ ريز پوست و فشردن آگنه

گرداند؛ منافذ پوست را دهد و آن را نرم مىبرنگ و پوست زيبائى مىها مساعد است، هواى مرطوب با اكثر مزاج
خشك از هر  رود. هواىگرداند. ليكن بر اثر گشادگى منافذ پوست بيم تعفن نيز مىكند و آهنا را خاىل مىبازتر مى

 نظر برعكس هواى مرطوب است.

 عوارض ناشى از باد -فصل دهم

رى امي. ليكن در اينجا باز مطالىب در اين زمينه از زواياى ديگتوضيحاتى داده در فصل تغيريات هوا درباره بادها نيز
 كنيم و گفتار جامعى خواهيم داشت.بيان مى

 كنيم:اى را شروع مىاينك درباره هر نوع بادى حبث جداگانه

 باد مشاىل:

ند، هضم كيز پوست را مسدود مىشود، منافذ ر خبشد، جريان مايعات سطح بدن را مانع مىباد مشاىل، تن را نريو مى
بعد  كند. اگر باد مشالاندازد و هواى گند وبائى را اصالح مىآورد، بول را راه مىمنايد، شكم را بند مىرا تقويت مى

ين مواد افتد كه افشارد و اتفاق مىاز وزش باد جنوب آيد، آنچه را كه باد جنوب سيالن داده است به سوى درون مى
اه يابند. هبمني علت است كه غالبا بعد از وزش باد جنوب و پيدايش باد مشال در تعاقب آن، مواد از سر باز خبارج ر 
 دهد، بيماريهاى مشاىلشوند و بيماريهاى سينه رخ مىسرازير مى
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شوند و دشوارى دفع ادرار، هدان بيمار مىديدگى آهنا مثانه و ز بينند و از آسيبگردد، اعصاب آزار مىمنايان مى
 كند.درد و لرزش بروز مىسرفه، درد دنده، هپلودرد، سينه

 باد جنوب:

وند و بريون شگردند، خلطها برانگيخته مىگردند، منافذ پوست گشاده مىنريوها بر اثر بادهاى جنوب سست مى
كند، خبشد، تن را الغر مىو بيماريها را وخامت مىگردند. باد جنوب قرحه را تباهى آيند و حواس سنگني مىمى

آور است و تبهاى عفوىن مهراه آورد، خوابسازد، سردرد ببار مىها و نقرس را به خارشى سوزناك مبتال مىقرحه
 منايد.آورد وىل گلو را زبر منىمى

 باد مشرق:

تر از هواى وزشى است كه از خورشيد كتر و خشباد شرقى اگر در پايان شب و آغاز بامداد وزيدن گريد لطيف
 اعتدال يافته، لطيف گشته و رطوبت آن كاهش يافته است.

 اگر اين باد در پايان روز و آغاز شب بوزد حالت آن برعكس است. بطور كلى باد شرقى از باد غرىب هبرت است.

 باد مغرب

 كه خورشيد بر آن تاثري نگذاشته است. چنني  باد غرىب چنانچه در پايان شب و آغاز روز بوزد از هوائى آمده است
 بادى مرتاكم و غليظ است. اگر اين باد در پايان روز و آغاز شب وزيد بايد نتيجه عكس را گرفت.

 حميط زيست -فصل يازدهم

در مبحث مربوط به دگرگونيهاى هوا سخىن چند از حمل زيست مبيان آمد. اينك برآنيم گفتارى خمتصر وىل با سلوىب 
 گر در اين زمينه داشته باشيم. تكرار مطلب بيقني زياىن در بر خنواهد داشت.دي

 تاثري حميط زيست

قبال دانسىت كه عواملى مانند بلندى و پسىت حمل زيست، جماورت حمل زيست با بلندى و پستيها و كوهساران، وجود 
 درختان و كاهنا و گورستاهنا، مواد بدبو و نظري آن،
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اتى بر مجلگى تاثري  -كه آزاد و يا شوره و يا خاك سياه است و يا كاىن است  -افزوىن و كاسىت آب و كيفيت خاك
توان مزاج هوا را از موقع زمني و از خاك و از خبارى كه به آن نزديك حاالت بدن دارند. مهچنني ياد گرفىت چگونه مى

 وزد تشخيص داد.و از بادهائى كه در منطقه مى است و از كوههاى پريامون آن

گوئيم، هوائى كه بعد از غروب خورشيد، زود سرد گردد و هنگام طلوع خورشيد زود گرم شود هوائى بطور كلى مى
است لطيف و در حالت عكس، خمالف آن. بدترين هوا آن است كه دل را افسرده كند و نفس را تنگى خبشد. اينك 

 كنيم:بررسى مىمناطق سكونت را 

ى گرمسري چرده و موفلفلى هستند و نريوى هضم كاىف ندارند. اگر در منطقهمناطق گرمسري: مردم مناطق گرمسري سياه
شه شوند، مهچنانكه در حبحتليل )تبخري( بيش از حد رخ دهد و رطوبت كاهش يابد، مردم آن سرزمني زود پري مى

وند و چون روح آهنا بسيار حتليل رفته است مهه بزدل و ترسو هستند. مردم  شسالگى پري مىبينيم كه مردم در سىمى
 گرمسريى بيشرت از ساير مردم نرمش تن دارند.

ه دريافىت. ترند، چنانكتر و خوش هضممناطق سردسري: ساكنان مناطق سردسري از مردم مناطق گرمسري نريومندتر، پردل
 هاى پوشيده هستند.اق و تروتازه و داراى رگاى سردسري مرطوب باشد مردمانش چاگر منطقه

ن شوند. در ايپوست هستند و در ورزش زود خسته مىمناطق مرطوب: ساكنان سرزمينهاى رطوىب زيباروى و نرم
مناطق نه تابستان بسيار گرم است و نه زمستان زياد سرد. در مناطق مرطوب تب مزمن، اسهال، خونريزى بر اثر 

 ى بواسري و قرحه و عفونت و قالع و بيمارى صرع زياد است.حيض و بواسري، بيمار 

باشند و مغز مىدار و خشكپوست و واجد پوست تركمزاج و خشكيدهها خشكمناطق خشك: مردم اين سرزمني
 حاالت آهنا كامال برعكس حاالت مردم مناطق مرطوب و داراى تابستان گرم و زمستان سرد است.

 اى مرتفع تندرست، نريومند، چست و چابك و داراى عمر زياد هستند.هبلنديها: مردمان سرزمني

ها است و يا ها: آب در سرزمينهاى پست خنك نيست بويژه اگر راكد باشد. آهباى اين مناطق يا آهباى مسيلپسىت
د. مردمان شونها بد است، آهبا نيز به تبعيت از آن بد مىكنند. و چون هوا در اين سرزمنيها زندگى مىدر آهنا خزه

 شوند.پريدگى دچار مىچنني مناطقى مهواره به رمد )درد چشم( و پژمردگى و رنگ
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هاى سنگالخى در تابستان بسيار گرم و در زمستان سرد است. مردم اين مناطق هاى خلت: هواى سرزمنيسنگالخ
واب، خمزاج، كمبنيه و مفاصل حمكم هستند. اين مردم اغلب خشكوىداراى تن سخت و درهم فشرده و پرموى و ق

 مزاج.ها زيرك و انساهنائى هستند تندباشند؛ در جنگها دلريند؛ در ياد گرفنت حرفهبداخالق، خودخواه و جلباز مى



ها آب فكوهساران برفگري: هواى كوهساران تا زماىن كه برف پايدار است بادهاى مساعد و خنك دارد. وقىت بر 
آورد. مردم كوهساران مانند مردمان ساير سرزمينهاى سرد هستند و شدند و كوهستان مانع باد باشد گرما هجوم مى

 زيستگاه خوب دارند.

هاى دريا گرما و سرما معتدل هستند، زيرا رطوبت در آجنا تاثريپذير نيست و وارد را در خود هاى دريا: در كرانهكرانه
ست كه رطوبت در آجنا بيشرت از رطوبت خشكى است. اگر حمل زيست مشاىل و نزديك دريا واقع پذيرد. بديهى امى

 باشد و سرزمني آن پست باشد مطلوب و چنانچه جنوىب و گرم باشد نامطلوب است.

آيند كه در آهنا در فصول سرد بيماريهاى سرزمينهاى مشاىل: سرزمينهاى مشاىل مهانند سرزمينهاى سرد بشمار مى
هضم و درازعمر شوند. مردمان مشاىل خوشكنند و خلطها در اندرون مجع مىتقان و عصر )فشردگى( بروز مىاح

. از آجنا كه اين مردم بنيه گردندتركد و خبونريزى بيىن مبتال مىهستند و بر اثر پرخورى و كمى حتليل رفنت رگهايشان مى
مارى  شوند و اگر احيانا كسى باين بيه بيمارى صرع دچار منىدرست و حساىب دارند و گرماى غريزى آهنا زياد است ب

 گرفتار آيد، بيمارى بسيار شديد است زيرا چنني صرعى حتما عامل بسيار قوى بايد داشته باشد.

مردم اين سرزمينها چون خون بسيار پسنديده و تن نريومند دارند و هيچ عامل خارجى نيست كه تن آهنا را سسىت و 
 پذيرد و چون گرمى قلبشان بسيار شديد است روش ددان را دارند.شان بزودى التيام مىمنرمى دهد، زخ

شوند زيرا جمرا تنگ است و موادى در آهنا نيست كه سبب سيالن و زهناى مشاىل از جريان خون حيض كامال پاك منى
ناشى از پاك  هاسبب نازائى آنسست گردانيدن شود. از اين روى حيض آهنا چنانكه بايد روان نيست و گويند هبمني 

خورد. وىل من گومي، گرماى غريزى زهناى مشاىل،  نشني بچشم منىنشدن زهدان است. چنني حالىت در مناطق ترك
كنند. اند كه زهناى مشاىل كمرت سقط جنني مىكند. گفتهكننده بريوىن را جربان مىخبش و سستكاهش مواد سيالن

 اينكه نريوى ساكنان اين مناطق زياد است.اين خود دليلى است صحيح بر 

زهناى مشاىل عسر والدت )زمحت زاميان( دارند، زيرا اندام مولود در آهنا برهم آمده و بند آمده است. اين زهنا غالبا بر 
كنند؛ شري آهنا كم و بر اثر سرما غليظ است، زيرا سرما شري را از جريان و سيالن متوقف اثر سرما سقط جنني مى

 سازد.مى
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 كه شوند، خبصوص در زناىندر چنني سرزميىن، مردمان و بويژه ناتوانان هم مانند زنان به بيمارى كزاز و سل دچار مى
كنند، رگهائى كه در اطراف سينه است و يا كنند و بر اثر زمحت زاميان فشار زيادى بر خود وارد مىوضع محل مى

تركد. اگر تركيدن مربوط به رگهاى اطراف سينه باشد آن زن به سل هاى عصىب آهنا مىائى از عصب و رشتههخبش



 گردند. ابتال در هر دو حالت شديد است. مهچننيشود و اگر عصب و رشته هپلو برتكند به كزاز مبتال مىدچار مى
 .485شان ترك برداردشار دادن ممكن است مراقزايند در موقع فكنند چون بسيار دشوار مىزناىن كه وضع محل مى

 شوند.گردند و چون بزرگ شدند خوب مىخردساالن در مناطق مشاىل به ريزش ادرار مبتال مى

 يابند.شوند و در بزرگى شفا مىدخرتها در كوچكى به آب شكم و زهدان مبتال مى

 ، عارضه مزبور بسيار شديد است.شوند و اگر مبتال شونددرد )رمد( مىمردمان مشال بندرت دچار چشم

تابد و هوا را صاف مساكن رو به مشرق: شهرى كه روبروى مشرق است، چون خورشيد بامدادان بر آن مى
 وزد، داراى هواى سامل وآيند بر آن مىگرداند و بعد از دور شدن خورشيد بادهاى لطيف كه از طرف خورشيد مىمى

 مساعد است.

و  تابديد به شهرى كه رو به مغرب است و از مست مشرق پنهان شده است دير مىمساكن رو به مغرب: خورش
 خشكاند و هوا در آن مرطوبكند و نه آن را مىشود، در نتيجه نه هوايش را لطيف مىبزودى رخ برميتابد و دور مى

مهان  وزد و كيفيتماند. اگر خورشيد بادى را بچنني شهرى گسيل دارد غرىب است و در شب مىو غليظ باقى مى
 .مانستقدر غليظ نبود به هواى هبار مىسرزمينهاى ترمزاج و واجد گرماى معتدل و غليظ را دارد. اگر هوا آن

ين مناطق  گويند كه هواى اترند. نبايد به كساىن كه به احلاح مىوىل مساكن رو به مشرق از مساكن رو به مغرب سامل
توان گفت كه هواى چنني مناطقى در مقايسه با ديگر سرزمينها بسيار خوب ىكامال مثل هبار است گوش داد. فقط م

رسد و چون خورشيد در نقطه بلندى بر اين مناطق است. عيب بزرگش اين است كه تابش خورشيد كمرت به آن مى
نطقه بلحاظ م رسد. مردم اينها مىخبشد و گرماى خورشيد يكدفعه بعد از سرماى شب آنتابد گرمى بايسته را منىمى

 شوند.گريد و خبصوص در پائيز بر اثر سرماخوردگى بصداگرفتگى دچار مىترمزاج بودن هوا، صدايشان مى

 گزينش مسكن

 وقىت كسى جاى سكونىت برميگزيند بايد خاك، حالت پسىت و بلندى، باز بودن،
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پوشش، آب و گوهر آن و حالت آب در جوشيدن، بازشدن و باال رفنت و پايني آمدن را بررسى كند و بداند كه آيا 
حمل سكونت بادگري و يا جائى گود و فرو رفته است، بايد بادهاى منطقه را بشناسد كه آيا سامل است يا نه و 
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را مورد حتقيق قرار دهد. از تندرسىت و بيمارى مردم آن مهچنني نقاط جماور آجنا مانند دريا، مسيلها، كوهها و كاهنا 
 خورند.شان چه اندازه است و چه غذاهائى مىسامان بايد باخرب شود كه تا چه حد نريومندند، اشتها و هضم

 هاى گشاد و باز؛ و مردم آجنا با چه نوع بيماريهاآيند يا مسيلهاى تنگ مىو بداند كه آيا آهباى منطقه از آبراهه
به  مشاىل باشند، به دخول بادهاى شرقى -ها و درهاى حمل سكونت بايد شرقىاند. آنگاه پنجرهبسيار خو گرفته

رداند. هبرت گاش را بگريد، زيرا آفتاب هوا را مساعد مىاندرون خانه امهيت زياد داده شود؛ آفتاب بايد مهه جاى خانه
ه كه در زمستان سرد و در تابستان گرمند سكىن گزيند، آهباى آن است كه در نزديكى آهباى گوارا، روان و پاكيز 

 رسند.زيرزميىن كه در زمستان گرم و در تابستان خنك هستند به خوىب آهباى مذكور در باال منى

يستند سخن ارتباط نى هوا و حمل سكىن شرح كاىف دادمي. رواست از اين ببعد درباره آنچه با هوا و مساكن ىبدر زمينه
 م.براني

 تاثري حركت و آرامش -فصل دوازدهم

حركاتى كه حبسب توانائى و ناتواىن بدن از انسان سرميزنند، كمى و زيادى اين حركات و آرامش و مهچنني موادى كه 
اى دهند. فيلسوفان كنش آرامش را مسئله جداگانههائى در بدن نشان مىبا بدن انسان در متاس هستند، كنش

 اند.با قسم كنش جنبش نياميخته اند و آن راپنداشته

حركات چه ضعيف باشد و چه شديد، و چه زياد باشد چه كم و مهراه آرامش باشد، موجد حرارت در بدن 
گردد. ليكن حركت كم و شديد با حركت زياد و ضعيف و با حركت مهراه با آرامش تفاوت دارد. حركات سخت مى

سوزانند. حركات زياد و نرم با دهند و مقدار كمرتى از مواد بدن را مىهر قدر كم باشند باز بدن را حرارت زياد مى
 سوزانند.اندك مىكنند، مواد را اندكاينكه در بدن اجياد حرارت مى

شد. خبگدازد، بدن را سردى مىاگر هريك از حركات سخت و نرم حبد افراط اجنام گريد، چون گرماى غريزى را مى
شود. شايد انسان با موادى سروكار داشته باشد كه حركت، مهانطور كه مقتضاى آن ىبدن بر اثر آن خشكيده هم م

است، ببدن گرمى دهد و شايد هم خمالف مقتضاى حركت را ببدن برساند. مثال اگر حركت در حرفه گازرى باشد، 
 گردددن مىبرسد و اگر در حرفه آهنگرى باشد گرمى بيشرت و خشك شدن بيشرت عايد ببدن رطوبت يا سردى مى
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ى بدن است، زيرا شكوفائى حرارت غريزى در حالت آرامش از بني دهندهآرامش در مهه حاالت سردكننده و رطوبت
گردد. چون مواد زائد در موقع آورد و در چنني حالىت بدن سرد مىاى به آن روى مىكنندهرود و توقف خفهمى

 آيد.سوزند( بدن به رطوبت نايل مىشوند )مىته مىآرامش گداخ



 تاثري خواب و بيدارى -فصل سيزدهم

ارند كه هائى دخواب و آرامش بسيار شبيه هم هستند و بيدارى مشابه حركت است. ليكن خواب و بيدارى ويژگى
ريد و مهه گريو را از سر مىشود و نگوئيم: حرارت غريزى بر اثر خواب متوقف مىتوان آن را ناديده گرفت. مىمنى

كند، آهنا را بر اثر رطوبت سست منايد. خواب جمارى روان نفساىن را مرطوب مىنريوهاى طبيعى را تقويت مى
 دارد. در اين حالت نريوهاى نفساىن به سسىتمنايد و از گداخنت بازمىگرداند و گوهر روان را تريه )تكدير( مىمى
 گرايند.مى

 خواب:

ا مواد زائدى  سازد. تنهبرد و موادى را كه بيش از حد ميل به ختليه دارند حمبوس مىاع خستگى را از بني مىخواب انو 
ين كمك كند. علت اشوند و خواب حىت به دفع آهنا كمك مىكه نزديك پوست قرار دارند بوسيله خواب حمبوس منى

كند و بعد از آن، قسمىت را كه بدن توزيع مى نيز آن است كه خواب حرارت را در داخل نگهميدارد و غذا را در
كند. ليكن بيدارى در دفع مواد زائد موثرتر از خواب است و شدىن است و نزديك پوست گرد آمده است آزاد مىدفع

 اندازد.موادى را كه آماده به جريان افتادن هستند جبريان مى

ش عرق نه از گداخنت مواد لطيف )رقيق( بدن، بلكه از تر از بيدارى است و پيداياما خواب در دفع عرق بدن فعال
كند، نشانه آن است كه حتليل آن بر اثر خواب است. كسى كه هنگام خواب بدون علت خارجى بسيار عرق مى

بدن را زيادتر از حد الزم بوسيله مواد غذائى ماالمال كرده است. خواب موادى را كه براى هضم يا پختگى آمادگى 
يزى گردد و بدن بوسيله گرمى غر خبشد. گرمى در بدن منتشر مىگرداند و آهنا را گرمى مىمزاج مىن همدارند با خو 
ى، بدن را شود كه گرمى غري طبيعشود. اگر خلطهاى گرم مرارى در بدن باشند، خواب طوالىن موجب مىدربرگرفته مى

سردى  نه باشد بر اثر حتليل رفنت به حالتحرارت خبشد. اگر خواب توام با خالء باشد يعىن شخص خوابيده گرس
 دهد.رسد و يا اگر به خلطى برخورد كه در برابر نريوى هاضمه سرپيچى كرده است، در بدن سردى روى مىمى
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 بيدارى:

ه خورد و بغز هبم مىهاى خود برعكس خواب است. ليكن اگر بيدارى از حد بگذرد، مزاج مبيدارى در متام كنش
سوزند و آورد، اخالط مىگردد، در نتيجه به نريوى عقل اختالل روى مىشود و ناتوان مىنوعى خشكيدن مبتال مى
كنند. خواب بيش از حد داراى كنش متفاوتى است، باين معىن كه نريوى نفساىن را كند و  بيماريهاى شديد بروز مى

ماريهاى شود، بيآورد و چون حتليل رفنت در موقع خواب متوقف مى روى مىگرداند؛ به مغز سنگيىناحساس مىكم
ا از آورد و چون نريو ر برد، گرسنگى مىكند و چون مواد را حتليل مىشوند. بيدارى اشتها را زياد مىسرد عارض مى



 يدارى بسياردهد. هر نوع حاالت هپلو به هپلو شدن در بني حالت خواب و ببرد، هضم را كاهش مىبني مى
ام آيد و از اين روى هنگشود و سردى به سطح بدن مىنامطلوب است. هنگام خواب گرمى بدن به درون متوجه مى

هاى بعد ها را مستور كند و در موقع بيدارى نيازى بدان نيست. در كتابخواب به پوششى نيازمندمي كه متام اندام
 از آن شرح مفصلى خواهى يافت.درباره خواب و تاثري آن و تشخيص عوارض ناشى 

 عوارض ناشى از حركات نفساىن -فصل چهاردهم

روى آهناست. جنبش روح يا به سوى بريون است و يا بطرف جنبش روح با متام عوارض نفساىن مهراه و يا دنباله
 گريد و يا بصورت تدرجيى.درون؛ يا بطور آىن صورت مى

افتد و اگر سردى حبد افراط برسد روح ممكن است يكباره حتليل ت مىهرگاه درون سرد شود، روح بطرف خارج حبرك
رود، درون و بريون سرد شوند و در نتيجه حالت غش و يا مرگ روى دهد. هرگاه سردى در سطح بدن باشد و گرمى 

ون و ري آيد و شايد از شدت حمصور شدن در اين بني خفه شود و در نتيجه بدر درون، باز در اين بني روح حبركت مى
 درون سرد گردند و غش شديد و يا مرگ رخ دهد.

حركت آىن روح به سوى خارج مانند حالت خشم است و حركت تدرجيى آن خبارج مهانند حالت لذت و انبساط 
ت دهد و حركباشد. حركت آىن روح به سوى داخل مشابه حالىت است كه بر اثر ترس دست مىخاطر معتدل مى

 حالت غمگيىن است.تدرجيى آن بداخل مانند 

ش دهد، ليكن كاهمهواره در پى حركت آىن و بدون حاالت تدرجيى رخ مى -كه ذكر شد  -خفه شدن و گداخنت روح
آيند. منظورم از كاهش اين است كه خفگى در جزء جزء روح و و پژمردگى غريزى بر اثر حركت تدرجيى بوجود مى

 نيست.دهد و بصورت آىن و يكبارگى بطور تدرجيى روى مى
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آيد و آن موقعى است كه دو عامل در  افتد كه روح در يك آن به سوى درون و بريون حبركت درمىگاهى اتفاق مى
گريد و در چنني حالىت حركت دو وجه خمالف است كه از خشم و غم منشا مى« هم»كار باشد. مثال يكى از آهنا 

 كشد و بعد كه عقل و تدبريحالت شرمسارى است كه در آن، روح ابتدا به سوى درون درهم مىكند، ديگر پيدا مى
 شود.سرخ مى افتد و رنگشود و به سوى بريون به غليان مىكشيدگى باز مىگردند اين درهمبه انسان شرمگني برمى

فساىن  گذارند، مانند خياالت و تصورات نعالوه بر اين، حالتهاى نفساىن ديگرى نيز وجود دارند و بر بدن تاثري مى
كند و كه در امور طبيعى دخالت دارند، نظري حالىت كه مثال كسى در موقع مجاع فرزندى را در خيال خود تصور مى

آيد با تصور آن روز مرد انطباق دارد و رنگ فرزند مشابه ا مىسازد و فرزندى كه بعدا بدنيشكلش را در نظر جمسم مى



آيد كه مرد در هنگام انزال مىن تصور كرده بود. شايد كساىن باشند كه اين نظريه را نپسندند و روى مهان درمى
 اند.برگردانند. چنني كساىن بدون شك اسرار عامل هسىت را درك نكرده

 دانند.اند، هرگز وقوع چنان حاالتى را حمال منىبردهليكن كساىن كه به چنني اسرارى پى 

مهچنني از اثر تصورات نفساىن است كه كسى كه بدنش براى جوش آمدن خون آمادگى دارد، اگر به رنگ سرخ زياد 
افتد. مثال ديگر در اين باب اين است كه وقىت يكى ترشى چشم بدوزد و در آن فكر كند، خونش حبركت مى

هايش دردى دارد، شخص ديگرى كه شود، يا وقىت در يكى از اندامى باو نگاه كند دندانش كند مىخورد اگر كسمى
ا  انگيز و يآيد؛ يا هرگاه كسى به چيزى هراسكند، مهان اندام در او بدرد مىبيند و در آن اندام دقت مىاو را مى

 منايد.كند مزاجش بر اثر تفكر تغيري مىكارى خوشايند فكر مى

 هااثر خوراك و نوشيدىن -پانزدهمفصل 

شود: هيئت، يعىن كيفيت ماده خوردىن و ها در بدن انسان در سه وجه خالصه مىتاثريات خوراك و نوشيدىن
 نوشيدىن، عنصر، يعىن عنصر اصلى خوراك يا نوشيدىن و سراجنام گوهر ماده خوراكى يا نوشيدىن بطور عموم.

هاى بررسى كنيم، شايد هر سه آهنا يك معىن داشته باشد، ليكن هريك از واژهاگر اين سه وجه را از حلاظ لغوى 
 دهيم.اى دارد كه اينك شرح مىهيئت، عنصر و گوهر مفهوم جداگانه

گردد. اگر رد مىشود گرم و يا سمراد از تاثري گذاشنت بوسيله هيئت آن است كه وقىت خوراك يا نوشيدىن ببدن وارد مى
 دهد واست ببدن گرمى مى غذا و نوشيدىن گرم
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 مزاج بدن شده باشد تاثريى دارد.خبشد، يعىن قبل از آنكه هماگر سرد است به آن سردى مى

شى از پذيرد. ليكن باز خبيابد و صورت جزئى از اندام بدن را مىرسد كه تغيري مىاى مىشده به مرحلهماده تناول
ماده با مزاج عضوى كه جزو آن گشته است سازگار نيست و بزماىن نياز دارد تا مهاهنگ با مزاج اندام  حاالت آن

آورمي و آن تناول كاهو و سري است: خبشى از ماده كاهو در بدن خبون تبديل شود. براى اين منظور دو مثال مى
 شود.مى

اينكه خون نيك است باز سردى آن از سردى الزم  از آجنا كه مزاج كاهو سرد است، خوىن كه از آن آمده است با
شده حالت اوليه خود را پشت سر بگذارد و خبشى از مزاج انسان بيشرت است. مزاج سري گرم است؛ اگر سري تناول



مزاج گردد گرمى موجود در مزاج سري بيشرت از آن است كه مزاج آن خون گردد و خون مزبور با اندام بدن بياميزد و هم
 جهت ماندن در اعتدال نياز دارد. انسان

سومني نوع تاثري غذاى تناول شده اعم از خوراك و نوشيدىن كه آن را كنش گوهرى ناميدمي اين است كه بعد از آنكه 
ماده غذائى بدون تغيري حالىت بدرون وارد شد و كار خود را اجنام داد و بعد از آنكه تغيري يافت و خود را با مزاج 

وهر دهنده گاى ماند كه متاما خود را با مزاج اندام مهانند نكرده است، اجزاى ساده تشكيليا در مرحلهشكل كرد و هم
آيد كه براى پذيرفنت انواع و صور زياد ديگرى كه غري از آميزند و از اين آميزه مزاجى بوجود مىآن ماده باهم مى

 كند.عناصر ساده خودش هستند آمادگى پيدا مى

از تاثري گذاشنت ماده تناول شده، تاثري در كيفيت آن است. يكى تاثريى است كه ماده تناول شده  توضيح: منظور
يري شده گوهر خود را چنان تغگذارد، دوم تاثري عنصرى آن است كه عنصر ماده تناولقبل از تغيريش بر جاى مى

را در بدن  و از طريق افزودن خون، گرمى غريزىكند رفته را جربان مىشود كه ماده حتليلدهد و به نريوئى تبديل مىمى
 منايد.تقويت مى

شكل اندام تغيري نيافته است ممكن است كنشى در بدن داشته باشد. تاثري گوهر شده كه به ماده همبقاياى ماده تناول
گريند و د مىشده باين ترتيب است كه بعد از مرحله اول و مرحله دوم هضم، عناصر ساده آن مزاجى خبو ماده تناول

وىل كند كه اين نوع و صور، غري از كيفيات ابعدا آن مزاج انواع و صور بيشرتى نسبت به عناصر ساده خود پيدا مى
است كه براى عنصر وجود داشت؛ نه از عنصر ساده مزاج است و نه خود آن مزاج، زيرا كه اين كيفيت نه گرمى 

ساده است و نه تركيىب. منظور از اين تعريف آن است كه بعد است و نه سردى، نه رطوبت است و نه خشكى، نه 
آميزند و از اين آميزش مزاجى پديد آيند باهم مىشده در آخرين مرحله گرد هم مىاز آنكه عناصر ساده مواد تناول

 آيد كه آمادگى پذيرشمى

 111، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

كميل عنصر بعد از پيدا شدن مزاج ناميد. مانند نريوى جاذبه در مغناطيس و توان آن را تماده ديگرى را دارد كه مى
 بينند.شود و مزاجى را هتيه مىنظري طبيعت هر نوع حيوان و نبات كه از آهنا استفاده مى

اگر شود و آيد اگر داراى نريوى تاثريپذيرى باشد بوسيله تاثري كننده ديگرى تكميل مىشكلى كه بعد از مزاج پديد مى
ارد: يا بر رسد، چنانچه از نريوى تاثريكننده باشد، دو وجه دتاثريپذير نباشد با تاثري گذاشنت بر غري خود به كمال مى

گذارد. اگر نريوئى باشد كه بر بدن انسان تاثري بگذارد، اثر آن يا مالمي است يا گذارد و يا تاثري منىبدن تاثري مى
زاده مزاج خود آن نيست بلكه زاده صورت نوعى آن است كه بعد از مزاج حاصل نامالمي و در هر دو حالت تاثريش 

نامند، يعىن كنشى در صورت نوع، نه كنشى به كيفيت شده است و از اين روى آن را كنشى بوسيله مهه گوهرها مى
 يعىن به كيفيات چهارگانه و نه از مزاج حاصل از آهناست.



ريوى آورمي: كنش نوى تاثريكننده در بدن بود. اينك براى هر دو مثاىل مىحبث از كنش مالمي و كنش نامالمي نري 
برد. كنش شده بصورت مالمي )مناسب( نظري تاثري فاوانياست كه بيمارى صرع را از بني مىتاثريكننده ماده تناول

ا به تباهى نسان ر تاثريخبش نامالمي )نامناسب( و مناىف مزاج بدن مانند نريوى بيش )گياهى مسى( است كه گوهر ا
 كشاند.مى

د شدىن يا ملطوخ )قابل گذاشنت بر جسم( را گرم و يا سر گوئيم: وقىت چيز تناولاينك به مطلب برميگردمي و مى
ناميم، منظورمان اين است كه آن چيز نريوى گرمى و يا سردى دارد نه اينكه داراى كنش گرم يا سرد است. منظور مى

تر از گرماى بدن ما و يا سردتر از سردى بدن ماست و مراد از اين نريو، نريوئى است كه مما از نريو اين است كه گر 
پذير كه حامل اين نريو وقىت از نريوى غريزى ما تاثري طورىآيد، بهبعد از گردمهائى با گرماى غريزى بدن حبساب مى

ت نريوى چيز ديگرى مثال آمادگى زياد و  آيد. مراد ما از چنني نريوئى ممكن اسشود، آنگاه كنش نريو پديد مىمى
 گوئيم:كامل باشد مهچنانكه مى

و يا سرد است.  گوئيم فالن چيز گرمكربيت )گوگرد( بوسيله نريو گرم است )نريوى كربيت گرم است( و يا اينكه مى
نش الزم است و ك تر يا سردتر از حداش گرممنظور ما اين است كه آن چيز در مزاج خويش و در تكوين عناصر اوليه

بدن خودمان را در سنجش حالت آن به حساب نياورمي. اگر گفتيم فالن دارو از حيث نريو چنني و يا چنان است 
تواند اى ترك نويسندگى كرده است اما مىمقصود ما از نريوى آن خوى سرشىت آن است نظري اين حالت كه نويسنده

 گوئيم:و يا اينكه مىبنويسد و نريوى نوشنت از او جداشدىن نيست. 

 كننده است. تفاوت بني نريوئى كه سرشىت است وبيش )گياهى مسى( بوسيله نريو تباه
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آيد، اين است  نريوى اوىل كه تا در درون بدن با حرارت غريزى هبم نرسند و تا حرارت غريزى در آن اثر نكند پديد منى
ت و دهد وىل نريوى سرشىت چنني نيسبوسيله بدن تغيري ظاهر ندهد، كنشى از خود نشان منى كه نريوى اوىل تا

ه به  دهد مانند سم افعى، يا اينككه با حرارت غريزى برخورد كرد بدون اينكه تغيري يابد كار خود را اجنام مىمهني
توان آن ىامربده، نريوى ديگرى هست كه ميابد كارگر است مانند بيش. در بني اين دو نريوى نكمرتين تغيريى كه مى

 را نريوى حد واسط خواند و آن عبارت از نريوى داروهاى مسى است.

 اند:گوئيم: كنش داروها را در بدن در چهار مرحله قرار دادهبعد مى

ظ  اشده بوسيله كيفيت دوا باشد و اين كنش احساس نشود، مانند اينكه بدن از حلخنست آنكه كنش دواى تناول
 گرمى و سردى حبدى برسد كه احساس نگردد، مگر اينكه تكرار گردد و يا بسيار باشد.



جمراى  هاى بدن زيان آشكار نرساند ودوم اينكه كنش از مرحله اوىل نريومندتر باشد و اثرش حمسوس گردد وىل به كنش
 تكرار گردد و بسيار شود. طبيعى آهنا را تغيري ندهد، مگر اينكه با عرضى )روى آوردى( مهراه باشد و يا

 د.اى نرسد كه تباهى و مرگ را در پى داشته باششده زيان آشكارى برساند وىل بدرجهسوم اينكه كنش داروهاى تناول

ز  زند و كنش دواهاى مسى اچهارم آنكه زيان حبدى باشد كه تباه گرداند و بكشد. اين كنش از داروهاى مسى سر مى
 امى گوهر كشنده است سم است.كيفيت است. و آنچه براى مت

ج آورد كه از سه حال خار گوئيم: هر چيزى بر بدن وارد آيد كنش و واكنش بوجود مىدهيم و مىباز هم توضيح مى
يز بدن را تغيري يابد و خود نيابد، يا بوسيله بدن تغيري مىدهد و خود از آن تغيري منىنيست: يا بدن آن را تغيري مى

 شود.دهد و بوسيله بدن تغيريى بر آن وارد منىه بدن را تغيري مىدهد و يا اينكمى

شود و دهد كه حبساب آيد دو حالت دارد: يا مهانند بدن مىيابد و بدن را چنان تغيري منىآنچه بوسيله بدن تغيري مى
واى شود عبارت از داست و آنچه مهانند بدن منى -بدون استثناء -شود مهه غذاهاشود. آنچه مهانند بدن مىيا منى

ادن بدن دهد بر دو حالت است: يا اينكه در تغيري ديابد و بدن را تغيري مىمعتدل است. آنچه بوسيله بدن تغيري مى
غيري دادن بدن را از يابد كه ديگر ياراى تو تغيري يافنت بوسيله بدن برابر است و سراجنام بوسيله بدن چنان تغيري مى

 گردد.دهد كه بدن تباه مىبالعكس سراجنام چنان تغيريى در بدن مىدهد و يا اينكه دست مى
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ان حالت اول كه گفتيم در آن كنش و واكنش بر بدن و از بدن برابر است و در آخر از كنش بازميماند بر دو وجه 
شبيه بدن  شود. آنچهآيد و شبيه بدن منىدرمنى آيد كه شبيه بدن باشد و يا به آن حالتاست: يا به حالىت درمى

 شود دواى مطلق )سره( است.شود غذاى داروئى است و آنچه مهانند بدن منىمى

دن به منايد كه بوجه دوم كه در آن بعد از كنش و واكنش بر بدن و از بدن، سراجنام چنان تغيريى در بدن اجياد مى
 گرايد، مهانا داروى مسى است.تباهى مى

 دهد سم مطلق است.يابد و ليكن بدن را تغيري مىاما آنچه كه هبيچ وجه تغيري منى

شود، چه حالت  دهد اين نيست كه بوسيله گرماى غريزى بدن گرم منىمنظور ما از اينكه بدن تغيريى در سم مطلق منى
گرم شدن نيز نوعى تغيري است بلكه اكثريت مسوم اگر بر اثر گرمى غريزى بدن گرم نشوند تاثريى بر بدن ندارند، مراد 

ون خارج شدن از صورت طبيعى بوسيله نريوى پايدار و پابرجا شود و بدما اين است كه از صورت طبيعى خارج منى
اندركار است تا بدن را تباه گرداند. اگر طبيعت چنني مسى گرم باشد در اين صورت ويژگى طبيعتش كه گرمى دست

كند، مانند سم افعى و بيش )گياه مسى(. و اگر طبيعت آن سرد باشد و ويژگى است در گداخنت روح كمك مى



شود، مانند سم كژدم و شوكران و متام كه سردى است در خاموش كردن و سست منودن روح مددكار مىمزاجيش  
مسهاى سردكننده. و امكان دارد كه سراجنام در بدن تغيري طبيعى روى دهد كه عبارت از گرم شدن است، زيرا سم اگر 

دهد. حىت كاهو و كدو كه مزاج سرد يش مىآميزد گرمى بدن را حتما افزاهم داراى مزاج سرد باشد وقىت با خون مى
دهند. ليكن منظور ما از كلمه تغيري اين نوع گرمى دادن نيست بلكه كنشى است  گونه گرمى را به بدن مىدارند اين

 كه از كيفيت چيزى سرميزند و نوعيتش هنوز باقى است.

 د:تغيري داروى غذائى كه ناشى از تاثري بدن در آن است نيز دو مرحله دار 

دهد. در ضمن ىيابد وىل در اين وهله كيفيت را تغيري ميابد و كيفيت آن نيز تغيري مىگوهر آن بوسيله بدن تغيري مى
ار تغيري شود مانند كاهو. و هرگاه كدهنده مىشود مانند سري، و يا سردىدهنده مىتغيري كيفيت در مرحله اول يا گرمى

خبون تبديل شود قسمت اعظم تاثريش در گرمى خبشيدن است و اين امرى يافنت جبائى رسيد كه ماده تناول شده 
است بديهى، زيرا زياد گردانيدن خون خود زياد كردن گرمى است و چون ماده تبديل به خون شده است حتما گرم 

ينكه  با ا اند وشده گرم و يا سرد با اينكه خون شدهشده، سردى را دور كرده است. باوجود اين هريك از مواد تناول
اند بقاياى حالت غريزى را نگهميدارند، مثال در خوىن كه از كاهو بوجود آمده است اثرى از گوهر خود را تغيري داده

 .ماندسردى و در خوىن كه از خوردن سري حاصل شده است اثرى از گرمى غريزى و آهنم تا مدت معني باقى مى

 110، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

ت. تر و قسمىت به ماده غذائى بيشرت نزديك اسغذائى بر دو حالت است: خبشى به خاصيت داروئى نزديك داروهائى
ت و مرغ و آبگوشى ختممهچنني در خود غذاها نيز خبشى مزاجشان با گوهر خون سازگار است، مانند شراب و زرده

 بسيار دورترند مانند غذاهاى داروئى. خبش ديگرى از آهنا از گوهر خون دورترند مانند نان و گوشت؛ خبشى نيز

 آورد.گوئيم: غذا بوسيله كيفيت و كميت خود تغيرياتى در بدن بوجود مىما مى

شود تغيريات بوسيله كيفيت را دانسىت. اما تغيري بوسيله كميت دو حالت دارد: يا غذا مبقدار زياده از حد وارد بدن مى
گردد. آورد و يا كمرت از حد الزم كه موجب پژمردگى مىت بوجود مىو سوء هضم و بيمارى سدد و در نتيجه عفون

آورد، مگر اينكه بر اثر غذاى زياده عفونت پديد آيد و غذاى زياده از حد الزم مهواره سردى مزاج را با خود مى
ه را اجياد نآيد و هم گرمى بيگادهد. زيرا عفونت هم از گرمى بيگانه بوجود مىوقت گرمى مزاج را افزايش مىآن
 كند.مى

 گوئيم: غذا بر سه قسم است: لطيف، غليظ، معتدل.باز مى



 آورد. هر قسمشود و غذاى غليظ خون غليظ را بوجود مىغذاى لطيف غذائى است كه از آن خون رقيق حاصل مى
 اى آن بسيار است و يا كم.غذائى را دو حالت است: يا ماده تغذيه

مرغ پخته است. زرده ختمشده يا نيممرغ گرمى زياد مانند شراب، گوشت، زرده ختمغذاهاى لطيف داراى ماده غذائ
شود. برخى غذاهاى لطيف داراى ماده غذائى كم عبارتند ى غذائى زيادى دربردارد و گوهرش به غذا تبديل مىماده

اى ها. غذاهابه آناز: گالب )جالب(، سبزيهائى )بقول( كه در هيئت و حالت معتدل هستند، سيب، انار و مش
پز و گوشت گاو. غذاهاى غليظ و داراى ماده غذائى كم مرغ آبغليظ و داراى ماده غذائى زياد عبارتند از ختم

 شده )قديد(، بادجمان و شبيه آن.عبارتند از پنري، گوشت خشك

 هريك از اقسام اين غذاها از دو حالت خارج نيست يعىن يا بد كيموس است يا نيك كيموس.

برمي. از مرغ، شراب، و آبگوشت را نام مىز غذاهاى لطيف داراى ماده غذائى زياد و نيك كيموس، زرده ختما
غذاهاى لطيف نيك كيموس و داراى ماده غذائى كم كاهو، سيب و انار قابل ذكرند. برخى غذاهاى داراى ماده 

از غذاهاى لطيف داراى ماده غذائى زياد و غذائى كم و بد كيموس مانند ترب، خردل و اكثر انواع حبوبات هستند. 
باشند. غذاهاى غليظ و داراى ماده زياد و كيموس بد كيموس، جگر سفيد و جوجه ناهض )جوجه نو رسيده( مى

پز و گوشت شيشك؛ از غذاهاى غليظ و داراى ماده غذائى زياد و بد كيموس گوشت گاو،  مرغ آبخوب ختم
ست. از غذاهاى غليظ داراى ماده غذائى كم و بد كيموس، گوشت گوشت اردك و گوشت اسب قابل ذكر ا

 ياىب.برمي. و تو در بني آهنا غذاى معتدل را مىخشكيده را نام مى
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 آب -فصل شانزدهم

 است. آب شده ضرورىآب يكى از عناصر اصلى است و تنها مهني عنصر است كه وجودش در متام غذاهاى تناول
 كند.گردد و در بلع و فرودادن آن كمك مىخبودى خود مغذى نيست وىل موجب رانده شدن غذا مى

اينكه گفتيم آب مغذى نيست دليلش اين است كه آب جسمى است بسيط و تا موقعى كه بسيط است و تركيب 
خون »عد از ون تبديل گردد و بتواند مغذى باشد. عنصر غذائى عنصرى است كه نريويش بتواند خبنيافته است منى

 شكل اندام انسان را خبود بگريد. چنني عنصرى حتما بايد از سادگى حبالت تركيىب تبديل شده باشد.« شدن

كند تا به درون رگها برسد و تا موقع خارج گرداند و آن را مهراهى مىآب گوهرى است كه غذا را روان و رقيق مى
 باشد.متام كارهاى غذا به آب نياز هست و كمك آن الزم مىشدن از بدن، مهراه آن است. در 

 انواع آهبا:



تغيري حالت  شودها چريه مىهاى خارجى و كيفياتى كه بر آنآهبا از حيث گوهر يكى هستند، ليكن بوسيله آميزه
خاك  ازهائى است كه سارى. هبرتين آب در چشمهسار است ليكن نه هر چشمهدهند. هبرتين آهبا آب چشمهمى

هاى بيگانه دربرگرفته نشده است. بعد از اين نوع جوشد و آن خاك بوسيله كيفيات و هيئتآزاد )خالص( مى
اك كند قرار دارد. ليكن آب خآيد و از زمني هيچ تعفىن به آن سرايت منىاى كه از سنگ بريون مىها، چشمهچشمه

هاى تشكيل شده از خاك آزاد آزاد شامل مهه چشمه سارآزاد هبرت از آب برآمده از سنگ است. اصطالح چشمه
شود؛ شرط الزم اين است كه آب جارى باشد، تابش خورشيد به آن برسد و بادها بر آن بوزند. در چنني حالىت منى

تر از آب سرچشمه است. ليكن سر باز بودن آب راكد مطلوب نيست و هبرت است است كه آب جارى مطلوب
 يده باشد.چنني آىب دروىن و پوش

كند و بدان هر آىب كه بسرتش گلى است هبرت از آىب است كه بر بسرت سنگى روان است، زيرا گل آب را تصفيه مى
گريد و اين كار در بسرتهاى سنگى عملى نيست. ليكن بسرت گلى موقعى از بسرت هاى بيگانه را از آن مىآميزه

 زار نباشد؛ شرط اين است كه خاك آزاد باشد.ورهسنگى هبرت است كه خاك بسرت از گل سياه و از نوع ش

 سازد.مزاج خود مىهائى را كه مقدارشان كمرت است هماگر جريان آب شديد و مقدار آن زياد باشد آميزه
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بسوى  عى است كه آبهبرتين آب در بني آهباى جارى آىب است كه به مست خاور در جريان است و هبرت از آن، موق
 گردد. بعد از آن، هبرتين آب آن است كه بهرود. چنني آىب هر قدر از منشاء دور شود هبرت مىمشرق تابستاىن مى

 تر از آن موقعىمست مشال جريان دارد. آىب كه به سوى مغرب و جنوب در حركت است نامطلوب است و نامطلوب
 است كه باد جنوب بر آن بوزد.

قاط مرتفع به نواحى پائني سرازير است و داراى صفات نيك ياد شده است هبرتين آب روى زمني آىب كه از ن
باشد. چنني آىب با آن صفات چنان گواراست كه گوئى مزه شريين دارد و اگر آن را با شراب بياميزى شراب را مى

ثر ذ سرما، سرد و در تابستان بر اوزن است؛ در زمستان بعلت نفو پذيرد. اين آب سبكمبقدار بسيار كم در خود مى
نفوذ حرارت گرم است؛ هيچ طعم و بوئى بر آن غالب نيست؛ در سرازير شدن پرشتاب است؛ زودپز و زود 

 كننده است.حل

هبرت است. براى سنجش آهبا دو راه وجود دارد: يكى بوسيله پيمانه و  486در اكثر حاالت آب سبك از آب سنگني
ديگر اينكه دو تكه پارچه و پنبه را كه وزن برابر دارند در دو آب جداگانه فروميربند تا كامال خيس شوند. اين دو 

                                                           
شود در تركيب با اكسيژن، آب سنگني را تشكيل ( مشخص مى D) هيدرژن سنگني( كه با عالمت)1/ 11355آب سنگني: ايزوتوپ ثابت هيدروژن با وزن امتى  -(00)  486
 شود.اده مىنشان د D 2 Oدهد كه بعالمتمى



عه كنند قطىفشارند كه ديگر آىب پس ندهند، آنگاه هر دو قطعه را جمددا وزن مى خيس شده را چنان مىقطعه
 تر هبرت است.سبك

 گردد. اگر عمل تبخري و تقطري ممكن نشد بايد آن را جوشاند.آب ناگوارا بوسيله تبخري و تقطري مطلوب مى

 شود )گواراتر است( وىلبادتر است )داراى هواى كمرت است( و زودتر سرازير مىدانند كه آب جوشيده كمدانايان مى
ماند و اگر آىب غليظ جاى مى 487شود و غليظشر آب جوشيده شد لطيفش متصاعد مىطبيبان مبتدى برآنند كه اگ
 باشد و لطيفش رفت نبايد
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به گوارائى آن اميدوار بود. وىل بايد بداىن كه آب تا موقعى كه آب است متام اجزايش در لطافت و غلظت مهانند و 
 گردانند از دو عامل منشاءاست بسيط و تركيب نيافته. عوارضى كه آب را غليظ مىبرابرند، زيرا آب جسمى 

 گريند:مى

 گرداند.يكى تاثري حالت سرماى شديد بر آب است كه آن را غليظ و مرتاكم مى

و ديگر اجزاى بسيار ريز و خرد زيرزميىن است كه با آب آميخته و سبب غلظت آن گشته است، زيرا ذرات خاكى از 
ند و نشني گردتوانند التصاق اجزاى آب را بشكافند، و از آن جدا شوند و تها كه بسيار ريز و كم حجمند منىآجن

 گردانند.شوند و آن را غليظ مىمانند و با گوهر آب مهاغوش مىناگزير معلق مى

اجزاى  د و از سوى ديگر درراناگر آب را جبوشانيم، از طرىف غلظىت را كه بر اثر سرما دريافت كرده است از خود مى
رات پاشد و آنگاه ذشود و التصاق اجزاى آن از هم مىتر مىدهد كه هيئت آن بسيار رقيقچنان ختلخلى روى مىآن

 گردند.نشني مىيابند و آزادانه سرازير و تهغلظت خبش خاكى كه در آن حمبوس هستند از قيد تراكم رهائى مى

 ماند.آىب سره و نزديك به مهان عنصر ساده باقى مىنشني شدند، وقىت اين ذرات ته

شود با آنچه باقيمانده است مهجنس است و از او دور آنچه در ضمن تبخري بر اثر جوشاندن، از آب جدا مى
قسمت  آهنگ واش در لطافت همماندهيابد، اجزاى باقىهاى بيگانه رهائى مىنگشته است، زيرا آىب كه از آميزه

 مانده برترى ندارد.ش باقىباالرو بر خب

                                                           
 سخىت آب يا غليظ بودن آن بستگى به مقدار منكهاى حملول در آن دارد. -(05)  487

-كنند(.تواند بر اثر جوشاندن آب برطرف گردد) اين تركيبات در هنگام جوشاندن آب رسوب مىسخىت موقت آب كه بواسطه وجود كربنات و بيكربنات بوجود آمده است مى
 آيند.باشد كه موقع جوشاندن آب به صورت حملول درمىدار( مىها) آهباى گچبر اثر وجود سولفات هاى دائم آب غالباسخىت -

 آورد) اغلب بر اثر تركيبات كلسيم و منيزيوم(.جمموعه اين دو، سخىت كامل آب را بوجود مى



دهد موجب نشست مىهاى خاكى را تهراند و آميزهپس جوشاندن آب بواسطه اينكه تاثري غلظت سردى را مى
 گردد لطافت آن باقى مباند و از غلظت رهائى يابد. بگذار دليلى بياورمي:مى

است.  نشني نشدهر قابل توجهى از آن تهبيىن كه در اين مدت، مقداآب غليظ را مدت زيادى حبال خود بگذار، مى
ت و ياىب كه علت اين پااليش جوشاندن اسبيىن و درمىنشست را فورا مىليكن اگر آن را جبوشاىن افزايش مقدار ته

 اين رقت و صفا و سبكبارى بر اثر جوشيدن حتقق يافته است.

هاى بزرگ مانند رود جيحون و اگر از آب درهاى كه هائى از آب خوب و بد را ذكر كنيم: مگر نديدهبگذار منونه
 هاى پايني آن مشىت بردارميخبصوص در قسمت
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شود و اگر خبواهيم براى بار دوم آن را اين آب خنست بسيار تريه است وىل خيلى زود يكباره صاف و روشن مى
 شود.ىنشني قابل توجهى از آن اجياد منبپاالئيم ته

: كنند. آب نيل گويا به چهار دليل بر آهباى ديگر برترى دارد يعىن بداليلبرخى از مردم در ستودن آب نيل مبالغه مى
ياد ريزند. برخاب ز هاى آب كه به آن مىكنندهدورى سرچشمه، خوىب مسري، حركت آب از جنوب به مشال و لطيف

ى نيز وجود هاى ديگر اند، ليكن بايد دانست كه رودخانهساب آوردهآن را نيز خصوصيت موثر ديگرى در اين زمينه حب
 دارند كه از حلاظ برخاب با رودخانه نيل برابرند.

ليكن آهباى ناگوار )نامطلوب( را اگر هر روز از ظرىف به ظرف ديگر بريزى و با اين روش آن را بپاالئى، هر روز 
نشست در اين آب بسيار سريع رود. ليكن در اين عمل تهىدهد و ذرات آن بكلى از بني مننشست جمددى مىته

 گردند و اين جدا شدن از غلظت بهنشني مىگريد و آب هرگز چنانكه بايد روشن و بدون چرىب جدا و تهاجنام مى
 آن آساىن ميسر نيست.

م كه اين در درجه دو  اى استخبشد. برهم زدن آن نيز وسيلهمهانطور كه گفتيم جوشاندن آب گوهر آن را لطافت مى
 كند.لطافت را اجياد مى

 آيد و از ابرهاى مهراه غرش رعد ناشىيكى از انواع آهباى مطلوب آب باران است، بويژه باراىن كه در تابستان مى
گريد و  شود بوسيله خبار مولد و ابر بارنده تريگى مىشود. باراىن كه از ابرهاى مهراه با بادهاى توفاىن حاصل مىمى

آيد. آب باران با اينكه از آهباى مطلوب است خيلى زود گردد و در آن كدورت بوجود مىگوهر نابش ناباب مى
و تعفن  گذارندكنندگان خاكى و هوائى در آن زود تاثري مى، زيرا اين آب بسيار لطيف است و تباه488شودمتعفن مى

                                                           
اميدن تواند خطرات زيادى را براى انسان ببار آورد. آشاثر عدم رعايت هبداشت مى باشد كه برزائى مىمنظور از تعفن، آلوده شدن آب به ميكرهبا يا عوامل بيمارى -(05)  488

 آورد.آهباى آلوده به ساملونال، شيگال، ويربيون وبا، لپتوسپورها بعالوه پليوميليت و هپاتيت، اغلب بيماريهاى عفوىن را بوجود مى



سازد و با سينه و صدا ناسازگار است.  عفونت دچار مىيابد. اگر آب متعفن شود اخالط را در بدن به در آن راه مى
گروهى معتقدند تعفن سريع آب باران از آن است كه باران زاده خبارى است كه از رطوبتهاى گوناگون از زمني 

 ب باران جزوگويند آبرميخيزد و جمددا بزمني برميگردد. اگر پندار آنان درست بود و منشاء باران مهان بود كه آهنا مى
ستود. گفتار آنان درست نيست. علت تعفن سريع آب باران لطافت گوهر آهباى نامطلوب بود و كسى آن را منى

است و هر لطيف گوهرى براى تعفن آمادگى كامل دارد. اگر آب باران را بيدرنگ جبوشانند تعفن را كمرت پذيرا 
 خواهد بود.
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 رسد.بناچار آب باران متعفن را بنوشد و مواد ترش )محوضات( در پى آن خبورد زياىن بدو منىاگر كسى موقعى 

رود، چه اين آب مدهتا در دل خاك زنداىن بوده آب چاه و قنات در مقايسه با آب سرچشمه نامطلوب بشمار مى
ار نريوى بازوى انسان و با بكها آميخته است و مواد متعفن در آن وارد شده است. اين آب بوسيله است، با خاكى

بردن فن و حيله به بريون تراويده است. آىب نيست كه داراى نريوى جهش و حركت بطرف سطح زمني باشد. بدترين 
وده كاهد و غالبا سبب قرحه ر اند. سرب از نريوى آب مىهاى سرىب جريانش دادهنوع اين آهبا آىب است كه در لوله

 .489شودمى

 كنند و جوشاىن آن را تازهها را الروىب مىشى غري چشمه( بدتر از آب چاه است زيرا معموال چاهآب نزيز )آب تراو 
گردانند و اين آب در حركت پايدار است و در خمزن خود زياد راكد نيست و مدت زيادى در خلل و فرج زمني مى
ريون رسد. بحركت آرام بسطح زمني مى ماند و باهاى گنديده زياد مىماند. ليكن آب نزيز در خلل و فرج زمنيمنى

دهنده چشمه آن را خارج نكرده است. آب نزيز مهيشه از زمينهاى آورنده آن فقط انبوهى آب است و نريوى جريان
 گريد.متعفن منشاء مى

گني نهاى انبوه بويژه آهنائى كه با هوا متاس دارند نامطلوب و سآهباى برىف و خيى غليظ هستند. آهباى ميان بيشه
 گردند و در تابستان كه بر اثر حرارتشوند موجد بلغم مىباشند. اين آهبا كه در زمستان بر اثر برف سرد مىمى

آورند. و از آجنا كه آهباى غليظ هستند و آميزه خاكى دارند شوند بيمارى مراره را بوجود مىخورشيد گرم و متعفن مى
 و

                                                           
يك حالت مسموميت مزمن بوجود آورد، خبصوص در هنگامى كه آب مزبور داراى اسيد كربنيك هم باشد، تواند گذرد مىهاى سرىب مىمصرف آهبائى كه از لوله -(00)  489

سموميت با سرب تواند اجياد مكه گلوله سرىب به بدن وارد شود مىزيرا كربنات سرب حاصل شده به مقدار كم نيز در آب حملول است. مهچنني بررسى نشان داده است درصورتى
 شود. بطور كلى در اينجا عوارض دستگاه گوارش به عنوان يكىباشد كه به شكل عوارض يك آپانديسيت ظاهر مىمهم مسموميت با سرب دردهاى كليكى مى منايد. از عوارض

 از مهمرتين موارد در مسموميت با سرب ذكر گرديده است.
ها رحله هنائى مسموميت، اسپاسم عروقى نيز قابل ذكر است كه بر مهني پايه اختالالت، در كليهتوان نام برد و در ماى را نيز مىاز عوارض مهم مسموميت با سرب دردهاى روده

د كه در كتاب منايهائى را مىرسد كه مهني اسپاسم عروقى مداوم از يك طرف و اثر مزمن سرب از جانب ديگر بر روى خماط روده اجياد مهان فرحهمنايد و چنني بنظر مىبروز مى
 ن نام برده شده است.قانون از آ
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 نوشند ممكن است به بيماريهاى طحال، تنگى مراق، متوقف گشنتف آهنا حتليل رفته است كساىن كه آهنا را مىلطي
تهاى نوشد اشاحشاء و شكستگى يا سسىت در دست و پا و كتف و گردن دچار گردند. كسى كه اين نوع آب را مى

چه بسا به  شود ويد و بدشوارى ختليه مبتال مىآآورد، شكم وى بند مىشود، تشنگى زياد روى مىغذا بر او چريه مى
يز شود؛ حىت ممكن است به ذات الريه و لگردد، زيرا مواد آبكى در آهنا حمبوس مىبيمارى استسقاء نيز گرفتار مى

خوردن امعاء و طحال مبتال شود و پاهاى او باريك و كبدش ناتوان گردد. اين مبتاليان بسبب بيمارى طحال كمرت 
وسم هاى نرم بويژه در مپذيرند. شايد هم بر اثر اين آهبا، ديوانگى و بواسري و شكم فروهشتگى و ورممىغذا را 

 تابستان پيدا شود.

زايند. هاى باد كرده مىكشند و جننيخورند در حالت باردارى و زاميان درد زياد مىزناىن كه اين نوع آب را مى
 د.شو باردارى دروغني در آهنا زياد ديده مى

ها شوند و اين دملگندگى و دملهاى ساق دچار مىخردساالن با مصرف اين آب به ادرار بول و بزرگساالن به شكم
 باشد؛ تب چهارروزهيابند. در اين اشخاص اشتها زياد، اسهال دشوار و آهنم با درد و زخم احشاء مهراه مىشفا منى

 پريان مزاج و شكم خشك دارند.شود زيرا )ربع( و در پريان تب سوزنده پيدا مى

جوشد مانند آب راكد است و آب راكد از هر نوع كه باشد براى معده نامساعد است. آىب كه تازه از چشمه مى
ماند. آب چشمه تا موقعى كه جبريان جا زياد منىتنها امتيازش نسبت به آن در اين است كه آب چشمه در يك

د. چنني كنندگى باشو ممكن است در آب تازه از چشمه آمده خاصيت قبضنيفتاده است حتما نوعى سنگيىن دارد 
دار و بيماران مراره ناسازگار است، ليكن در بيماريهائى كه شود و براى اشخاص تبآىب در درون بسيار زود گرم مى

 باشد.نياز به بندآمدگى يا پخته گشنت مواد هست مطلوب مى

يا بسرتش معدىن است و آىب كه در آن زالو وجود دارد بسيار نامطلوب است. آىب كه با گوهر معدىن آميخته است و 
در برخى از اين آهبا فوائدى نيز هنفته است: مثال آىب كه با گوهر معدىن آميخته است و در آن گوهر آهن چريگى دارد 

يزد. ىب اشتها را برميانگسازد؛ چنني آكند و بيمارى ذرب )اسهال با منشاء معدى( را متوقف مىاحشاء را تقويت مى
 ها و عوامل مهراه آهنا بعدا سخن خواهيم گفت.درباره اين آب

ون سرد شوند و يا آب را بوسيله آهنا از بري يخ و برف اگر پاكيزه باشند و با نريوى نامطلوب نياميزند وقىت ذوب مى
 اندازند زياىن ندارند.گردانند و يا آهنا را در آب مىمى

رد اعصاب ترند و براى داى باهم تفاوت زيادى ندارند، ليكن از ساير آهبا سنگنيخيى در هيچ مرحلهآهباى برىف و 
 مناسب نيستند. آب برف نيز اگر جوشانده شود مطلوب
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هبرت آن  نه برخورد كندگردد. ليكن اگر يخ از آب نامطلوب باشد و يا برف بعد از نزول در زمني با نريوى بيگامى
است كه براى سرد كردن آب بوسيله آن، آب را از برخورد مستقيم با آن حفظ كرد. آىب كه سردى آن معتدل است 

 آور است، براى تندرستان از هر آىب هبرت است و بيماران ورم احشاء بايد از آن پرهيز كنند.هرچند براى عصب زيان

ور كند، تشنگى را بطكند. آب گرم هضم را تباه و اشتها را كور مىحمكم مى آب سرد اشتهاانگيز است و معده را
كند، ممكن است بيمارى استقساء و دق مهراه داشته باشد و بدن را پژمردگى دهد. اگر آب ولرم باشد سريع رفع منى

فا دهد و مزاج را صمىتر از ولرم باشد و ناشتا نوشيده شود، غالبا معده را شستشو آورد، اگر گرمحالت هتوع مى
 سازد.خبشد، ليكن اصراف در شرب آن نامطلوب است و اين آب نريوى معده را ناتوان مىمى

آب بسيار گرم براى رفع قولنج و دفع بادها خوب است. اين آب براى بيماران مصروع و ماليخوليا و سردرد و 
  باشد. آب بسيارن گوشت وجود دارد مطلوب مىهائى در گلو دارند و بني دنداهنايشادرد و كساىن كه جوشچشم

شان اند و يا به قرحه حجاب گرفتارند و يا قلبگرم مهچنني براى كساىن كه دمل در پشت گوش دارند و يا سرما خورده
و  سازدبه احنالل گرائيده است مناسب و مفيد است. آب بسيار گرم خون حيض و ادرار را روان مى 490در اطراف

 خبشد.ني مىدردها را تسك

كننده تن است و در خنستني مرحله نوشيدن بسبب وجود ماده زداينده )جالء( كه در آن آب شور الغركننده و خشك
دد و گر آورد. خون از آب شور تباه مىآورد و سراجنام بسبب خشكى مزاجش حالت قبض بوجود مىاست اسهال مى

 كند.اجياد مىسنگ مثانه و سدد  491خارش و جرب در پى دارد. آب كدر

كننده ادرار خبورد. كساىن كه درد شكم دارند از آب كدر و ى دفعهبرت است كسى كه آب شور نوشيده است ماده
 برند، زيرا آب سنگني در شكم زيادساير آهباى سنگني هبره مى
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 اى ناشى از آب كدر چرىب و شرييىن است.كند. پادزهر بيماريهماند و در سرازير شدن درنگ مىمى

 دهد.آب نوشادردار چه نوشيده شود و چه در آن بنشينند و چه در آن توقف منايند طبيعت را صفا مى

                                                           
 «.شانو يا قفسه سينه» نسخه انگليسى: -(05)  490
در  ها شود ونشست منكمصرف مداوم آهباى غليظ يا كدر كه نسبت منكهاى حملول در آن زياد است ممكن است در جمارى ادرارى مانند كليه و مثانه موجب ته -(05)  491

د. سنگهاى كليوى ممكن است بصورت اكساالت، فسفات، اورات و مهچنني سنگهاى سيستيىن باشند. هشتاد تا نود درصد نتيجه اجياد رسوب و سنگ در اعضاى نامربده مناي
ورات، ركيبات اآيند و انواع آهنا عبارتند از تآيند و يا اينكه در خود مثانه بوجود مىسنگهاى مزبور حمتوى كلسيم هستند. سنگهاى مثانه يا از لگنچه كليه و يا از حالب مى

 اكساالت، فسفات، كربنات، سيستني و مهچنني سنگهاى گزانتني.



دار براى زياد شدن خون حيض و براى كساىن كه خونشان با بصاق مهراه است و براى سيالن بواسري فايده آب زاج
 .492انگيز استدارى است نامطلوب و تبان آماده تبدارد، ليكن براى كساىن كه بدنش

 كند.زدايد و غريزه جنسى را تقويت مىآب آهندار عوارض طحال را مى

 مزاجان خوب است.دار براى تباهآب مس

ما در باب  شود.اگر آهباى گوناگون باهم بياميزند و در آن خوب و بد ممزوج گردند، آنچه نريومندتر است غالب مى
امي و در حبث ادويه مفرده، كنش و حالت و نريوى هريك از انواع آهبا به مسافران چاره آهباى تباه را شرح دادهتوصيه 

 را ذكر خواهيم كرد. آنچه گفتيم در آجنا جستجو كن.

494و ختليه 493احتباس -فصل هفدهم
 

 ست:زنند ناشى از نه علت امىى موادى كه بايد بطور طبيعى ختليه شوند، ليكن از ختليه سرباز عدم ختليه

 كننده.ناتواىن نريوى دفع -1

 سازد.شدت زياد نريوى گرينده )ماسكه( كه مواد را رها منى -1

 تا هضم شود. ماندناتواىن نريوى هاضمه. در اين وضع ماده ختليه بوسيله نريوهاى طبيعى در حمل خود باقى مى -3

 تنگى و يا انسداد جمرا. -0
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 ى دفعى.غلظت ماده -5

 ى دفعى.حالت چسبندگى ماده -5

 كننده ياراى بريون راندن آن را ندارد.ى دفعى، بطورى كه نريوى دفعزياد بودن ماده -0

                                                           
دار براى زياد شدن خون حيض، جلوگريى از استفراغ خوىن و بواسري مهراه خونريزى، مفيد هستند ليكن مزاج را براى ابتالء به تب هاى زاجآب» نسخه انگليسى: -(51)  492

 كنند.مستعد مى
 باشد.به معناى بند آمدن و بند آوردن است و در اينجا مراد از آن انسداد جمارى بدن مى ( Retentionاحتباس) -(51)  493
 باشد.( به مهان مفهوم كلى دفع مواد از بدن مى Dejectionختليه) -(51)  494



عدم احساس نياز بدفع آن، زيرا كه نريوى ارادى شرط اساسى براى ختليه است، نظري مهان حالىت كه در قولنج  -5
 دهد.فراوى رخ مىص

آهنا ختليه  شود كه بهوقىت نريوى طبيعى در مست ديگرى متوجه شده باشد. اين حالت مثال در ملوانان ديده مى -5
 گردند.كه به بند آمدن ادرار و مدفوع مبتال مىشود، درحاىلدريائى )حبراىن( عارض مى

 احتباس موادى كه سزاوار ختليه هستند:

 رود:هاى زير مىاى مانعى پيش آيد، احتمال عارض شدن بيمارىاگر براى ماده ختليه

495اندامى، تشنج منناك )ترجنيدگى اندام( و نظري آن.بيماريهاى تركيىب مانند سده، سست -الف
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ر اثر حرارت غريزى ب بيماريهاى مزاجى مانند عفونت، احتباس حرارت غريزى و باال رفنت حرارت، خاموش گشنت
دهد و سراجنام چريگى رطوبت حبس شدن زياد و يا شدت حمصور شدن كه بعد از خاموش شدن آن سردى روى مى

 بر بدن.

بيماريهاى مشرتك مانند ترك برداشنت و شكافنت آوندها. افراط در خوراك بدترين علت اين بيماريهاست، بويژه  -ج
مدتى به هتى بودن عادت كرده است اجنام گريد. مثال بعد از گرسنگى بيش از اگر افراط در غذا بعد از آنكه شكم 

 رسد زياده از حد خبورد.حد دوران قحطى، وقىت انسان به ارزاىن و وفور خوراك مى

 ها.شده مانند دملها و جوشبيماريهاى تركيب -د

 ختليه موادى كه بايد باقى مبانند:

نه علت  ريزد معلول يكى ازكند و بريون مىشود ليكن از باقى ماندن سرپيچى مىاى نبايد ختليه اين حالت كه ماده
 زير است:

 كنندهافزايش نريوى دفع -1

 ناتواىن نريوى گرينده -1
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 تنگ بودن موضع براى ماده ماندگارى بواسطه زيادى درد و مواد رسوىب. -3
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 حالت كشيدگى بعلت بادى بودن مزاج مادهدچار شدن ماده به  -0

 سوزش به علت مزه تند و تيز ماده -5

جمرا نيز  آيد. گاهى فراخىرقيق بودن ماده، بطورى كه گوىي خودخبود در حال جريان است و به آساىن بريون مى -5
 دهد.كند، مهچنانكه در روان شدن آب پشت اين حالت روى مىدر بريون رخينت آن كمك مى

 كشيده شدن ماده در طول  -0

 تقطيع يافنت ماده در عرض )هپنا( -5

ريزى بيىن. باز شدن و گشادگى دهانه از عوارض داخلى يا خارجى پيش هاى جمارى، مانند خونباز شدن دهانه -5
 آيد.مى

 شته باشد.در پى داشود، ممكن است بيماريهاى زير را اى كه بايد در بدن ماندگار باشد و ليكن ختليه مىهرگاه ماده

 دهد.ى( سردمزاجى مانند بلغم باشد، حرارت مزاج روى مىشده )مادهاگر ماده ختليه

 آيد.كنند، سردى مزاج پيش مىخبشهائى باشد كه گرماى غريزى را تقويت مىاگر اين ماده از گرمى

ارت ه مانند صفرا بر بدن چريه شود و حر ى واجد مزاج معتدل مانند خون، يا مزاج گرم بيش از انداز شدهاگر ماده ختليه
شود. ممكن است جباى خشكى آور مىبيش از اعتدال به تن عارض گردد، بر اثر اين گرمى مهيشه خشكى روى

ى ماده آيد كهرطوبت روى آورد. چنانكه در مبحث عوارض ناشى از گرمى ياد كردمي، اين حالت در صورتى پيش مى
خبش باشد و يا اينكه حرارت غريزى از هضم كامل غذا ناتوان و درمانده خلط خشكىاى واجد مزاج معتدل، ختليه

باشد و بلغم افزايش يافته باشد. ليكن چنني رطوبىت نه رطوبت غريزى است و نه براى مزاج غريزى سودى دارد، 
 مهچنانكه آن حرارت نيز غريزى نيست.

نكه برخى از فرستد و يا اير اندامها و غريزه آهنا به ارمغان مىبلكه هر ختليه زياده از حد سردى و خشكى را براى گوه
 آيند.اندامها به گرمى بيگانه و رطوبت ناپسنديده نايل مى



ختليه زياد و مفرط بيمارى سده را كه در جزو بيماريهاى اوىل ذكر كردمي در پى دارد، چه در اين حالت رگها بسيار 
افتد(  ها مىنتهى به بيمارى تشنج و كزاز )بيمارى كه بر اثر آن لرزه بر اندامآيند و ممكن است مخشكند و بند مىمى

 گردد.

 «بريون رخينت»و ختليه ماده سزاوار « باقى ماندن»ى قابل اگر ماندگارى ماده
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ا ، اين اعمال سودمندند و سالمت بدن ر در حد اعتدال باشد و احتباس و ختليه موقعى اجنام گريند كه بدن نياز دارد
 كنند.حفظ مى

ها از ضروريات نباشند، بگذار اينك كه انواع علل ضرورى و بايسته را شرح دادمي و شايد هم قسمت اعظم آن
 موجبات ديگر را ذكر كنيم.

 موجبات مفيد و غري ضرورى -فصل هيجدهم

هستند و نه ضد مزاج؛ نه زيان آورند و نه مانند هوا براى بدن بگذار از موجباتى سخن گوئيم كه نه از جنس مزاج 
ضرورى هستند. منظور من از اين موجبات، استحمام، ماساژ دادن و نظري آهنا است. ابتدا درباره اين موضوع بطور 

با بدن د گذارند و در برخور گوئيم: چيزهائى كه خارج از بدن هستند و بر بدن تاثري مىكنيم و مىعمومى حبث مى
 گذارند بر چند وجه هستند:واكنشى بر جاى مى

و منتشر  كنديابد و در آن نفوذ مىها بوسيله نريوئى كه دارد به منافذ زير پوست راه مىيا ماده لطيف آن -الف
 گردد.مى

 كند.اى كه به پوست رسيده است اندامها را از راه مسام به سوى خود جذب مىيا اينكه ماده -ب

 منايد.كند و هم جذب مىاينكه هم نفوذ مىيا  -ج

سازد. گذارد و تغيرياتى بر بدن وارد مىيا اينكه بدون آميزش و نفوذ و هبمان صورت كه هست تاثري خود را مى -د
 اين تاثريگذارى نيز سه حالت دارد:

و   اى سردكنندهخبش بدن است، مانند ماليدنيهخبش و گرمىماده تاثريگذار هبمان صورت كه هست سردى -1
 دهنده نظري كمادها.گرمى



يا اينكه نريوى تاثريخبش در آن چيز وجود دارد، ليكن بايد حرارت غريزى در آن باشد تا نريوى تاثريكننده را  -1
 برانگيزد و آنگاه موثر واقع شود.

 ارد.گذ مىيا اينكه )ماده تاثريكننده( داراى ويژگيهائى است كه بواسطه آن ويژگيها بر بدن تاثري -3

موادى وجود دارند كه در برخورد با سطح خارجى بدن كارگرند و در درون بدن تاثريى ندارند، مانند پياز. اگر پياز را 
ورمي در كه اگر آن را خبآيد، درحاىلبر سطح بدن قرار دهيم و آن را ببندمي و مدتى بگذارمي، بر اثر آن زخم پديد مى

 .كنددرون بدن زمخى اجياد منى

 135، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

مواد ديگرى بالعكس در درون بدن اثر دارند و به سطح بدن كارگر نيستند مانند سفيدآب. اگر سفيدآب به درون 
 شود، در صورتى كه اگر بر خارج بدن ماليده شود هيچ تاثريى ندارد.بدن راه يابد موجب دگرگوىن زياد مى

 گذارند.هم در خارج و هم در داخل بدن تاثري مىموادى نيز وجود دارند كه 

 تاثري مواد در برخورد با سطح بدن و يا عدم تاثري آن در درون بدن با علل زير بستگى دارد:

يابد، خورمي و بدرون فروميربمي، نريوى هاضمه بالفاصله آن را درمىاگر اين ماده مثال پياز باشد، وقىت آن را مى -1
 قدر سامل مباند كه بتواند تاثري كند و زمخى بر درون وارد سازد.گذارد آندهد و منىا تغيري مىشكند و مزاجش ر مى

 كند(.شود )كه از تاثري آن جلوگريى مىبيشرت اوقات آن ماده مهراه چيز ديگرى تناول مى -1

 شكند.آميزد و توانائى آن مىاين ماده در آوندهاى غذا با رطوبتها مى -3

كه در درون مهيشه در تا موقعى كه در خارج است فقط يك جاى معني را اشغال كرده است درحاىل اين ماده -0
 حال انتقال است.

وقىت اين ماده در سطح بدن است بطور حمكم به آن چسبيده است، ليكن در درون بدن به چيزى نچسبيده  -5
 است و متاس كمى با آن دارد.

راند و مواد گذارد، مواد زائد آن را بريون مىشود نريوى طبيعت بر او تاثري مىوقىت اين ماده بدرون بدن وارد مى -5
 گرداند.مطلوب آن را خون مى

 ليكن كار سفيدآب با كار پياز يكى نيست و وضع اين دو ماده باهم متفاوت است.



سيدن نفوذ كند ياراى ر تواند از خارج به مسامات بدن نفوذ كند و اگر هم بتواند اجزاى سفيدآب غليظ است و منى
رسد، ليكن اگر خورده شود كار بسيار دشوار و زار خواهد هاى اصلى هم منىكشهاى روح را ندارد و به اندامبه نفس

ى مسى كه در سفيدآب وجود دارد تا حرارت غريزى ما آن را برنينگيزد كارى از آن ساخته نيست، بود. مهچنني ماده
آب در خارج است چون از حرارت غريزى درون بدور است از كار افتاده بشمار به اين جهت تا موقعى كه سفيد

 به اين موضوع برگردمي و باز با اين قبيل مواد روبرو شوى.« ادويه مفرده»آيد. شايد در كتاب مى
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بر  ماسه، اندودن بدن بچرىب، پاشيدن آب خورى، خوابيدن و يا غلتيدن درتاثريات استحمام، آفتاب -فصل نوزدهم
 رخسار

 محام رفنت

ى ديربنياد، داراى فضاى وسيع و آب زالل است. لطيفه گوئى آمده است ها، گرمابهيكى از ظرفا گويد: سرآمد گرمابه
 .«مزاج گرمابه رفتگان باشدبر تو نتاب است كه گرماى ديگ گلخنش هم»و اين مجله را به آن افزوده است: 

 بدان كه ويژگى گرمابه در سه چيز است: گرمى هوا، رطوبت آب، ساختمان.

زاى، و سومى كه مهان ساختمان است كارش گرم كردن فزاى است و گرمىدهد، دومى منخبشد و من مىاوىل سردى مى
 و خشكى خبشيدن به آن است.

بگوش  « زدسارسد و آهنا را مرطوب منىمنىآب بدرون و بريون اندامهاى اصلى »گويند نبايد گفتار كساىن را كه مى
د، تاثريات ديگرى را نيز دارد  آيگانه و تاثريات و تغيرياتى كه بوسيله آهنا پديد مىگرفت. گرمابه عالوه بر ويژگيهاى سه

 گريند.كه برخى از آهنا عرضى است و برخى نيز از خود محام منشا مى

دهد و مهچنني هواى اندرون گرمابه با اينكه گدازد، به مزاج سردى مىمىهواى گرم محام چون حرارت غريزى را 
ر خبشد كه در گداخنت )حتليل( رطوبت اندامهاى بسيار تهائى را خشكى مىرطوبتهاى غري طبيعى هبمراه دارد اندام

 مزاج سهمى بسزا دارند.

ى ببدن آيند و از رطوبت آب چيز هبم مىترجند و منافذ زير پوست آب گرمابه اگر بسيار گرم باشد پوست بدن مى
 ماند.رسد و از حتليل باز مىمنى



خبشد. آىب كه گرماى آن از حد ولرم كمرت است سردى و آب محام و حالت مزاج: آب بسيار گرم به مزاج گرمى مى
ور بدن ددهد. وقىت آب سرد بر بدن وارد آيد گرمائى كه از هواى گرمابه حاصل شده است از سطح رطوبت مى

 آيد.شود و در احشاء گرد مىمى

 شود. اين حالت را دو علت است:گرماى آب محام هرچند مناسب باشد ماندن زياد در آن سبب سردى مزاج مى

ايد و از بني پيكى اينكه مزاج غريزى آب، سرد است و اگر بسيار مباند حالت گرمى كه حالىت عرضى است دير منى
يابد و از آنچه ببدن نفوذ كرده است، كنش طبيعى آب كه ى سرشىت خود را باز مىرود و آب سرد مزاج خو مى

 سرمادهندگى است سرميزند.
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شوى و خبش است. هرگاه بدن بر اثر كثرت شستديگر آنكه آب چه گرم باشد و چه سرد، در هر حال رطوبت
موشى شود و بر اثر رطوبت خبار زيادى رطوبت گرماى غريزى در يكجا مجع مىرطوبت زياده از حد را بپذيرد بر اث

كنندگى دارد؛ در محام، غذاى هضم نشده بر اثر آورد. گرماى محام تاثري حتليلگرايد و سردى بر مزاج روى مىمى
 شود.شود؛ خلط كال و نارسيده نيز در گرمابه پخته مىحتليل هضم مى

ب بودن و تن را خيس نكردن و فقط از گرماى آن استفاده كردن براى خشكى خبشيدن به محام رفنت وىل دور از آ
مزاج، مناسب و براى كساىن كه بيمارى استسقاء دارند و كساىن كه گوشت سست و شل دارند سودخبش است. 

ر گداخنت مواد ر اثافزايد. و چنني كساىن اگر در محام بسيار بنشينند، بليكن اگر بدن را خيس كنند رطوبت مزاج مى
شود. و اگر كمرت از حد الزم در بدن و بر اثر عرق كردن زياد، خشكى بيشرت از حد اعتدال بر مزاجشان وارد مى

 آيد.مكد و ترمزاجى پديد مىمحام نشسته باشند قبل از حالت عرق كردن، بدن رطوبت محام را مى

 كند.شود و تن را الغر و ناتوان مىىمحام رفنت ناشتا و با شكم خاىل سبب خشكى مزاج زياد م

رد. ليكن آو گردد، زيرا مواد غذائى به سطح تن روى مىمحام رفنت با شكم تازه سري شده موجب فربه شدن تن مى
امكان دارد كه در اندامهائى مانند معده و كبد بندآمدهنائى رخ دهد، زيرا غذاهاى ناپخته بر اثر هواى محام به سوى 

 آورند.روى مىها اين اندام

يابد.  محام رفنت قبل از گرسنه شدن و بعد از اولني هضم، سودخبش است و تن در اين حالت فرهبى را به اعتدال مى
و شروند بايد تا موقعى در آب مبانند و خود را شستكساىن مانند بيماران دق كه براى حتصيل رطوبت به گرمابه مى

آن تن را روغن مبالند، زيرا اندودن تن به روغن در اين حالت سبب  اند. پس ازدهند كه احساس خستگى نكرده



هاى زير پوست حبس شود و از درون پوست بريون نيايد و در نتيجه رطوبت شود كه آب تراوش كرده در سوراخمى
 مورد نياز بدست آيد. عالوه بر آن به دستورات زير نيز بايد عمل كنند:

مانند هواى معتدل داشته باشد، زمني گرمابه را اقب باشند جائى را كه در آن مىدر گرمابه بسيار درنگ نكنند، مر 
آبپاشى كنند تا خبار فراوان اجياد شود و هوا منناك گردد، در بريون آمدن از گرمابه نبايد خود را زمحت دهند، بلكه بر 

ود بزنند، مدت يك ساعت در ختت روان بنشينند و انتقال يابند، هنگام بريون آمدن از محام عطرهاى سرد خب
جو يا شري كشيدن به حالت اعتدال و طبيعى بازآيد، چيز رطوبت خبشى مانند آبكن اسرتاحت كنند تا نفسرخت

 خر بنوشند ...
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دل هبم  ا در اين حالتماند بايد بيم آن را داشته باشد كه به غش گرفتار آيد، زير كسى كه مدت طوالىن در محام مى
 رود.گرايد و بيم ايستادنش مىآيد و حركت قلب به سسىت مىبرمى

 گرمابه با وجود فوائد زيادش مضراتى هم دارد كه عبارتند از:

يان آورد، به اعصاب ز كنند، سسىت بنت روى مىبر اثر استحمام مواد زائد به آساىن بر اندامهاى ناتوان ريزش مى
 شود.رود و از غريزه جنسى كاسته مىگدازد، اشتهاى غذا از بني مىريزى مىرسد، حرارت غمى

ها خاصيت داروئى دارد و در شفا دادن برخى بيماريها موثر است، مانند حالىت كه آب محام بطور آب برخى گرمابه
ود ما طبيعت شد؛ يا اينكه خدار و گوگرددار )نطروىن كربيىت( يا دريائى و يا داراى مواد خاكى يا شور باطبيعى ناترون

و يا كربيت  496آن را تغيري دهيم، مثال آن را با اين مواد بياميزمي و يا چيزى مانند ميويزج )ميويزه( يا حب الغار
)گوگرد( و از اين قبيل ... در آن بريزمي. چنني آهبائى در حتليل بردن و لطيف كردن موثر هستند و زيادى گوشت را 

يماران عرق ها رخيته شوند و براى بگذارند مواد بر قرحهخبشند و منىشتهاى سست را هببودى مىبرند و گو از بني مى
 مديىن )عامل بيمارى پيوك( مفيدند.

 باشند:دار و شور نيز براى از بني بردن بيماريها و حاالت زير سودمند مىدار، آهنآهباى مس

امى، ربو )اسم(، بيماريهاى كليه، تقويت پيوستگى اندبيماريهاى سرما و رطوبت، درد مفاصل، نقرس، سست
دار براى دهان و زبان كوچك و چشم سست كنند، آهباى مسها را به شفاياىب نزديك مىها، دملها و قرحهشكستگى

 هاى گوش مفيدند.شده و رطوبت

                                                           
 حب الغار) ميوه درخت غار كه در مشال ايران بنام وج معروف است(. -(53)  496



 دار براى معده و طحال مفيدند.آهباى آهن

 شور در حاالت زير نافع است: 497آب بوركى

 اى كه جهت پذيرائى از مواد آمادگى دارند، براى معده مرطوب، براى بيماران استسقاء و بادكردگى.سر و سينه براى

 و زاجى در برانداخنت بيماريهاى زير موثرند: 498هاى شىبآب
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ر حيض، واژگون شدن معده، سقط جنني ريزى مقعد، خونريزى بر اثخونريزى از راه دهان، خون مهراه بصاق، خون
 ها، عرق كردن زياد.بدون علت، اضطراب

 آهباى كربيىت )گوگردى( فوائد زير را دارند:

دهند، جوش و دملهاى ديرپا و مزمن را از كنند، درد كشيدگى و ترجنيدن را آرامش مىپااليند و متيز مىها را مىپى
برند، مواد زائدى را كه به سوى هاى سياه و سفيد و هبك را از بني مىلكهزدايند، آثار نامطلوب و سطح بدن مى

 منايند.گدازند، زهدان را سخت و حمكم مىمفصلها و طحال و كبد در حال ريزش هستند مى

 برد.خبشد و اشتها را از بني مىزيان آب كربيىت در آن است كه معده را سسىت مى

دهد نبايد سر بزير آب فروبرد، زيرا آب كوير امتالء سر وشو مىتن را شستآهباى كويرى: كسى كه در آب كويرى 
و قولون  آورد، بويژه زهدان و آبدانآورد. آب كوير تا مدت معيىن گرمى خبش است و مهچنني سسىت ببار مىبوجود مى

 آور است.گرايند. آب كويرى براى رشد و منو زيانبوسيله آب كويرى به سسىت مى

وشو را به آرامى و آهستگى و نرمش اجنام دهد و بتدريج در آب خواهد استحمام كند، بايد شستكسى كه مى
 فرورود و بدون مقدمه و يكباره خود را به آب نياندازد و يا يكباره آب بر جسم نپاشد.

د شد نظرياتى ابراز اها برگردمي و زياده بر آنچه يشايد در فصلى كه راجع به هبداشت است جمددا به حبث درباره گرمابه
 دارمي. درباره استعمال آب سرد نيز شرحى خواهيم داشت.

 خورى:آفتاب

                                                           
 بورك، بوره، بورق مبعناى بوراكس. -(50)  497
 مشدد( مبعناى آلونيت) نوعى زاج( است.« ب» شب) با -(55)  498



اگر گرماى آفتاب زياد باشد و كسى كه در برابر آفتاب قرار دارد در جنبش و خمصوصا جنبش سخت و دشوار مثال 
 در حال دوندگى و هروله كردن باشد، از فوائد زير برخوردار خواهد بود:

شود، آماس حاصل از زيادى  روند، اندام باد كرده بعرق كردن وادار مىضع، مواد زائد شديدا از بني مىدر اين و 
رود، آماس استسقائى فروميشيند، آفتاب خورى براى ربو مطلوب و براى انتصاب نفس )ارتوپنه( گوشت به حتليل مى

 خبشد.است نريو مىبرد و به مغزى كه مزاجش سرد مفيد است، سردرد مزمن را از بني مى

 خورد بر جاى خشك نشيند و زيرش رطوبت وجود داشتهاگر شخصى كه آفتاب مى
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 شود.كند و زهدان پاكيزه مىباشد، دردهاى سرين و كليه و آزار بيمارى جذام و اختناق فروكش مى

و گرم  زدگى وى اين است كه بدن او غليظ و زبرد عالئم آفتابزدگى دچار شخورد به آفتابوقىت كسى كه آفتاب مى
 رود.گذارند و مايه حتليل از بني مىهاى منافذ زير پوست را داغ مىشود و مانند آن است كه دانهمى

كند بيشرت از كسى كه در حال جنبش و انتقال نشيند و حركت منىپوست كسى كه در آفتاب، در يك نقطه مى
 دهد.و چنني كسى مايه حتليل را بيشرت از دست مى سوزداست مى

 استفاده از ماسه:

هاى گرم كرانه درياست. در موقع استفاده از ماسه بدن را بايد هبرتين نوع ماسه براى جذب رطوبت از پوست، ماسه
ور كلى بدن و بط كم بر بدن پاشيد. ماسه گرم از حلاظ فوائدش مانند آفتاب استبوسيله آن پوشاند و يا ماسه را كم

 خشكاند.را بيشرت از حد الزم مى

 فوائد اندودن تن به روغن )زيت(

آور دارند و مهچنني براى كساىن كه در داراىن كه تب درازمدت و سردىاندودن بدن با زيت براى تن خسته و تب
. بايد بول مطلوب است كند و سراجنام براى بيماران ترجنيدگى و كزاز و حبسشان درد مىهنگام تب، عصب مفاصل

زيت را در خارج از محام گرم كنند. اگر در زيت مورد نظر روباهى يا كفتارى بپزند، مهانطور كه بعدا ذكر خواهيم كرد، 
 براى بيماران درد مفاصل و نقرس هبرتين عالج خواهد بود.

 آب بصورت زدن:



و يا   راى كساىن كه نريويشان بر اثر كار زيادپاشيدن آب بر صورت خبصوص اگر آن را با گالب و سركه بياميزند ب
گرماى تب و يا غش كردن سست شده است بسيار مطلوب است. پاشيدن آب بر صورت اشتها را برميانگيزد. 

 ليكن براى كساىن كه نزله و سردرد دارند مطلوب نيست.
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 هاى جسمىمجله دوم: در علل پديده

 مشتمل بر بيست و نه فصل است.و آن 

 هاخبشگرمى  -فصل اول

 قرارند:هاى تن آدمى ازاينخبشگرمى

 غذاهائى كه از حلاظ مقدار در حد اعتدال هستند. -1

 حركات معتدل. وزش معتدل نيز در رده حركات معتدل قرار دارد. -1

 ماساژ )دلك( در حد اعتدال و دور از افراط. -3

 دست )غمز( در حد اعتدال.مالش دادن بوسيله  -0

دهد، حجامت گرفنت بدون نيشرت زدن و شكاف دادن پوست. حجامىت كه با نيشرت مهراه است به بدن سردى مى -5
 شود.زيرا بدن به ختليه خون گرفتار مى

 خبش است.جنبش حىت اگر خارج از اعتدال باشد وىل نه در حد افراط و تفريط، باز گرمى -5

 غذاى گرم. -0

 داروى گرم. -5

 استحمام در حد اعتدال. اين را قبال دانسىت كه هواى محام گرمادهنده است. -5

 اى كه اجنام آن با اجياد حرارت در بدن توام است.حرفه -11

 شود.هاى معتدل مانند هوا و ضماد و مرهم كه بر بدن گذاشته مىكنندهمتاس بدن با گرم -11



 بر طبق شروطى كه در مبحث خواب و بيدارى بيان شده است. خواب و بيدارى در حد اعتدال و -11

 كند.حالت خشم چه در حد كم و چه زياد فرقى منى -13

 آورد.غم و اندوه كه خيلى بيشرت از حد نباشد، زيرا اگر اندوه به حد افراط باشد سردى ببار مى -10

 103، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 ال.شادى و نشاط در حد اعتد -15

ى آورد. كنش اين گرمى بيگانه تنها گرمى دادن است و اين گرمعفونت، از انواعى كه گرمى غري طبيعى پديد مى -15
ه گرمى اجياد افتد كاحراق يا سوزاندن نيست. در حقيقت گرمائى وجود دارد كه با احراق مهراه نيست. بسيار اتفاق مى

دهنده قبل از عفونت موجود باشد، زيرا بسيار پيش كن است گرمىشود، بدون اينكه عفونىت در كار باشد و مممى
ند. گردد نوعى گرمى خارجى باقى مباشود، تعفن موجب مىدهنده خارجى رفع مىآيد كه بعد از آنكه عامل گرمىمى

وهر مزاج گاى كه آن رطوبت موجود با  دهد، بگونهشود و رطوبت آن را تغيري مىاين باقيمانده در ماده تر مشتعل مى
هاى طبيعى بازگرداند. منظور از  اندام حامل آن رطوبت سازگار نيست، بدون اينكه آن را به مزاجى ديگر از مزاج

دهد آيد حرارتى است كه گرماى تر را از مزاجى به مزاج ديگر تغيري مىگرمى بدون احراق كه بر اثر عفونت پيش مى
واقع هضم است. ليكن احراق )سوزاندن( آن است كه گوهر تر را از گوهر توان اجياد تعفن گفت بلكه در و آن را منى

كه گوهر تر باال رود و گوهر خشك فرونشيند. ليكن گرم كردن بطور ساده عبارت از آن طورىخشك جدا سازد، به
 تر شوند.ها بر مزاج طبيعى نوع خود باقى مبانند وىل گرماست كه مهه رطوبت

 شود.ه موجب جتمع و توقف خبار مىتراكم در سطح بدن ك -10

 گردد.ختلخل در درون بدن كه موجب گسرتش خبار در بدن مى -15

 دهنده را در پنج خبش خالصه كرده است بقرار زير:ليكن جالينوس جمموعه عوامل گرمى

ت( )غلظ تراكم -تناول مواد گرم د -ها نه در حد افراط جخبشمتاس با گرمى -جنبش، نه در حد افراط ب -الف
 عفونت. -ه

 هاخبشسردى -فصل دوم

 سردى خبشندگان تن عبارتند از:

 رود.هرگونه جنبش مفرط، زيرا بر اثر افراط در جنبش حرارت غريزى حتليل مى -1



 شود.آرامش در حد افراط،. زيرا حرارت غريزى بر اثر افراط در آرامش خفه مى -1

 خوردن و نوشيدن بسيار بيشرت از حد الزم. -3

 امساك در خوردن و نوشيدن. -0

 غذاى سرد. -5

 100، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 دواى سرد. -5

 ها مانند هواى گرم، ضمادهاى گرم و آب گرم محام.دهندهروى در برخورد با گرمىزياده -0

 كند.ختلخل )ديالتاسيون عروق( زياد در بدن كه در حرارت غريزى اجياد پريشاىن مى -5

 خبشند، مانند اقامت زياد در محام.رخورد طوالىن و درازمدت با چيزهائى كه حبد اعتدال گرمى مىب -5

 شود.برخورد با چيزهائى كه از كنش آهنا سردى حاصل مى -11

 شود، هرچند در حال حاضر گرم باشند.برخورد با چيزهائى كه از نريوى آهنا سردى نتيجه مى -11

عىن نگهداشنت مواد بريون راندىن از جسم كه بر اثر آن حرارت غريزى مجع و متوقف روى در احتباس يزياده -11
 شود.مى

 رود.آيد و ماده حرارت از بني مىختليه در حد افراط، زيرا روح در پى ختليه بريون مى -13

 بند آمدن جمارى در بدن بوسيله مواد زائد. -10

 شود.آهنا كه موجب بند آمدن راه حرارت مىسفت بسنت اندامها و زود باز نكردن بند  -15

 اندوه زياده از حد. -15

 ترس مفرط. -10

 شادى بيش از حد. -15



 لذت بيش از اندازه. -15

 حرفه سردى خبش. -11

 هنوة؟ -11

 نارسى كه مقابل عفونت است. -11

 ليكن جالينوس فيلسوف و دانشمند اين عمل را منحصر به شش سبب كرده است بقرار زير:

وجب دهنده كه مدهنده يا بسيار گرمىمتاس با چيزهاى سردى -آرامش در حد افراط ج -جنبش حبد افراط ب -الف
 تناول مواد سردى -شود دحتليل رفنت حرارت غريزى مى

 105، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 خوردن(. امساك بيش از حد در خوردن )تفريط در -خوردن بيش از اندازه و مفرط و -دهنده ه

 هارطوبت خبش -فصل سوم

 آور زيادند بقرار زير:عوامل رطوبت

ش، داروى خبافزا، پرخورى، غذاى رطوبتآرامش، خواب، ماندگارى موادى كه بايد ختليه شوند، ختليه خلط خشكى
ا متوقف و ر ها كه رطوبت دهندهخبش بويژه استحمام با شكم سري، متاس با سردىخبش، متاس با مواد رطوبترطوبت
 اندازند.دهند و رطوبت را جبريان مىكنند، متاس با چيزهائى كه گرمى لطيف مىمجع مى

 خبشعوامل خشكى -فصل چهارم

 اين عوامل نيز زيادند بقرار زير:

دهنده، حركات نفساىن از هر دارى، ختليه زياد، مجاع، كمى غذا و غذاى خشك، داروهاى خشكىزندهجنبش، شب
كننده كه خكننده، سردى يها، شستشو با آهباى قبضدهندهور متواىل و حبد افراط باشد، متاس با خشكىنوع كه بط

گردد، متاس با هر چيزى كه آورد و موجب بند آمدن معرب غذا مىگذارد غذا باندام برسد، چيزى كه قبض مىمنى
 آورد.شستشوى زياد بدن كه خشكى مى دهد، حىتبسيار گرم است و بر اثر آن حتليل رفنت بيش از حد روى مى

 بدشكلى -فصل پنجم



 عوامل بدشكلى عبارتند از:

اى است كه از مهان آغاز در مىن موجود است و شكل دادن و تكامل جنني بعهده يكى از عوامل تكوين، قوه -1
 آن است. اين قوه در كار خود كوتاه آمده است و نتوانسته است وظيفه خود را اجنام دهد.

 نقص و بدتركيىب ممكن است بعلىت، در موقع جدا شدن از رحم پيدا شده باشد. -1

 شايد قنداق كردن و بدست گرفنت طفل علت بدتركيىب باشد. -3

 گاهى عامل بدشكلى، خارجى است مانند افتادن و ضربه خوردن.  -0

موجب كج و كولگى بدن هائى كرده است كه ممكن است طفل قبل از سخت شدن و نريو يافنت اندام حركت -5
 شده است.

 105، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 اندامى، متدد.هائى مانند جذام، سل، تشنج، سستبيمارى -5

 فرهبى مفرط و يا الغرى بيش از اندازه. -0

 ها و شايد هم بيمارى وضع باشد.ممكن است علت بدشكلى، ورم -5

 اند.اثر بد جبا گذاشتههائى است كه بدشكلى گاهى بر اثر قرحه -5

 عوامل بند آمدن و تنگ شدن جمارى -فصل ششم

 عوامل بندآورنده جمارى عبارتند از:

شود. اين ماده بندآورنده يا از نوع غري طبيعى است مانند سنگ و يا اندازه غري اى در جمرا پيدا مىماده بيگانه -1
مثال از حلاظ غلظت و يا چسبندگى غري طبيعى است و طبيعى است مانند دردى زياد. يا اينكه از حلاظ كيفى 

 سراجنام ممكن است بر اثر انعقاد باشد مانند خون منعقد شده.

 آيند.آيند و گاهى منىبرخى از مواد بندآورنده جمرا در خود جمرا جاى دارند و برخى گاهى به جمرا مى -1

 كند.شود و آن را مسدود مىمنفذ مى اى ممكن است در جمرا بوده باشد كه سبب برهم آمدنقرحه -3

 شود.پيدايش زوائدى مانند زگيل )گوشت زگيلى( موجب بند آمدن جمرا مى -0



 ممكن است جمرائى بر اثر تورم به جمراى جماور فشار آورد و آن را مسدود كند. -5

 شود.سرماى شديد موجب انسداد مى -5

 گردد.مسدود مىآورد و جمرا بر اثر مواد قابض خشكى روى مى -0

 ممكن است بر اثر نريوى زياد يكى از نريوهاى گرينده )ماسكه(، جمرا بند آيد. -5

 اى )بند و يا دستمال گره خورده( قرار گريد و جمرا مسدود شود.اندامى ممكن است زير فشار چيزهاى گره خورده -5

 حمبوسند و سرما بند آورنده است.دهد، زيرا مواد زائد انسداد جمارى در فصل زمستان زياد رخ مى -11

 موجبات گشاد شدن جمارى -فصل هفتم

 گشاد شدن جمارى ناشى از چند عامل است بشرح زير:

ممكن است بر اثر ناتواىن نريوى گرينده )ماسكه( و توانائى نريوى دافعه در حركت باشد كه بسته شدن نفس  -1
 )حصر نفس( از اين قبيل است.

 100، ص: 1(، جقانون )ترمجه شرفكندى

 كننده و گرم و مرطوب.داروهاى بازكننده و يا داروهاى سست -1

 گردد.تنگى جمارى در حالتهاى عكس موارد فوق اجياد مى

 عوامل زبركننده -فصل هشتم

 آيد:حالت زبرى بر اثر يكى از عوامل زير بوجود مى

 نند سركه و مواد زائد ترش.اى كه در آن خاصيت بريدن وجود داشته باشد، مابر اثر ماده -1

 كننده باشد، مانند كف دريا و يا مواد زائد گرم.اى كه حتليلبر اثر ماده -1

 گس.شود، مانند مواد تلختاثري ماده قابض، زيرا خشك كردن موجب زبرى مى -3

 آورد.دهد، زبرى ببار مىسردى، بلحاظ اينكه غلظت مى -0



 و غبار بر اندام. راكد ماندن ذرات خاك، مانند گرد -5

 كنندهعوامل صاف -فصل هنم

طيفى اى كه حتليل لاى است كه در اندام وجود دارد و يا ماده حتليل برندهصاف بودن اندام يا بر اثر ماده چسبنده
 زدايد.اندازد و يا غلظت را از سطح اندام مىكند و جبريان مىشونده را رقيق مىدارد و ماده صاف

 بركندگى و دررفتگى عوامل -فصل دهم

يابد و كشند، اندام كشيدگى مىكشند و يا فرو مىكشند، درمىوقىت اندامى را برمى -متدد )كشيده شدن اندام( -1
 ممكن است از جاى در رود و شايد بركنده شود.

 در رود.آيد و ممكن است مثال پاى انسان از جاى بر اثر جنبش شديد بر اندام فشار وارد مى -جنبش شديد -1

 دهد.زاى، مهانطور كه در بيمارى قيله روى مىخبش و سسىتمواد رطوبت -3

وقىت بر اثر عوارضى گوهر پيوند دهنده تباه گردد ممكن است حالت بركندگى اجياد شود  -خوره يا عفونت اندام -0
 مانند حاالت بيمارى جذام و عرق النسا.

 اندازعوامل جدائى -فصل يازدهم

د بطور اى كه دو اندام باياند و فاصلهها حبالت طبيعى نيستند، از موضع خود كنار گرفتهاشخاص اندامدر برخى 
 طبيعى نسبت هبم داشته باشند بيشرت شده است.

 105، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 امي كه ناشى از يكى از عوامل زير است:اين حالت را بد مهجوارى دو ركن ناميده

خشك شدن خلط در مفصل و سخت شدن  -5سست شدن  -0ترجنيدن  -3زخم )قرحه(  -1غلظ( ستربى ) -1
 حالت سرشىت. -5مفصل 

 رسانعوامل هبم -فصل دوازدهم

افتد كه اندامى جاى طبيعى خود را عوض كرده است و فاصله آن با اندام جماورش هبم خورده است و گاهى اتفاق مى
راى منع تر شده است و به اصطالح ما: بدمهجوارى بندام ديگر داشته باشد نزديكاى كه بايسىت با انسبت به فاصله

 دورى اجياد شده است و اين حالت ناشى از يكى از عوامل زير است:



 حالت سرشىت. -0ترجنيدگى  -3جوش خوردن جاى زخم يا دمل  -1ستربى اندام  -1

 حركات غري طبيعى -فصل سيزدهم

ى از آن سر هاى غري طبيعآورد كه جنبشتر حاالتى بر بدن روى مىد و يا بعبارت واضحآيگاهى بدن حباالتى درمى
 زند. عوامل اين حاالت بقرار زير است:مى

 خشكى الغركننده مانند لرزه خشك. -1

 زا مانند سكسكه خشك.خشكى تشنج -1

 ترجنيدگى خشك. -3

 زا.مواد زائد )دفعى( تشنج -0

 گذارند نريو به اندام برسد.آورند و منىراه نريو را بند مىمواد زائد و عواملى كه  -5

 آيد.لرز پيش مىمواد زائدى كه سردى آهنا آزار دهنده است، مانند حالىت كه در تب -5

 دهند مانند حالت بدن بر اثر فراشا )قشعريره(.مواد زائدى كه تن را با اجياد سوزش در آن، آزار مى -0

شوند. سرما يزى و كم شدن آن. در اين حالت مواد زائد عامل اجياد سرما و يا باد مىپائني آمدن حرارت غر  -5
طالب گداخنت )حتليل رفنت( و باد طالب بريون شدن )دفع( است، مانند حالىت كه در پريدن پلك يا جهش رگ 

 دهد.)اختالج( روى مى

 گوييم كه اين ماده آزاردهنده بر چند نوع است:مى

 105، ص: 1فكندى(، جقانون )ترمجه شر 

 شود.مقدار كه سبب كشيدگى )متدد( اندام مىماده خبارى كم -الف

 آورد.ها روى مىآورد كه اگر بيحركت باشد خستگى به رودهاى كه متدد مىماده خبارى بيشرت از اندازه -ب

ورد كه آهنا را آن ببار مىاگر ماده خبارى بيشرت از ماده خبارى كم حالت اول در حركت باشد خستگيهاى گوناگو  -ج
 بعدا ذكر خواهيم كرد.

 آيد.اگر ماده خبارى از حاالت مذكور نريومندتر باشد حالت فراشا بوجود مى -د



 دهد.اگر ماده خبارى از حالت پديد آورنده فراشا نيز نريومندتر باشد حالت تب و لرز رخ مى -ه

 آيد.جهش عضوى پديد مىبدان كه: اگر ماده بادى در ماهيچه حبس گردد،  -و

 هافزوىن استخوان و غده -فصل چهاردهم

 ها يكى از حاالت زير است:عامل فزوىن استخوان و غده

 افزايش يافنت ماده. -1

 كننده در خود ماده.تشديد نريوى جذب -1

 كننده بوسيله ماساژ و مالش دادن.تشديد نريوى جذب -3

 زفت. اين حالت خاص استخوان است و غده از آن نصيىب ندارد. اجياد گرما بوسيله ضمادى مانند ضماد -0

 عوامل كم و كاسىت در بدن -فصل پانزدهم

 پيدايش كاسىت در بدن چند علت دارد:

 ممكن است سهم بدن در مايه آفرينش كمرت از حد بايسته بوده است و بدن ناقص اخللقه بدنيا آمده است. -1

 ده اشتباه كرده است و يا ناتوان بوده است.جاكنننريوى تغيريدهنده و جابه -1

 دهد.آسيبهاى خارجى نظري حاالتى كه بر اثر بريدگى يا ضربه و يا سرماخوردگى رخ مى -3

 حاالت دروىن مانند خوره و عفونت. -0

 151، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 موجبات گسستگى پيوندها -فصل شانزدهم

فرق ت»شود. اين حاالت در اصطالح افتد و در آهنا گسستگى اجياد مىى مىها جدائگاهى در پيوستگى اندام
 شود.يعىن جدائى در پيوند ناميده مى« االتصال

 عوامل اين حاالت بر دو نوعند: عوامل دروىن و عوامل بريوىن.



 عوامل دروىن عبارتند از:

 آور.خلطخورنده و يا سوزان و يا تركننده و سسىت -1

 كند.دهنده كه در اندام اجياد ترك مىى تركزاماده خشكى -1

 دهند.ها كه اندام را كشيدگى مىباد كردىن -3

 ماده بادى كه در اندام فرو شود )غارز(. -0

 خبشد.خلطى كه با حركت خود اندام را كشيدگى مى -5

 آورد.خلطى كه بر اثر حركت آن به اندام كاهش روى مى -5

 كند.وى جنبش، به بدن نفوذ مىخلطى كه بر اثر افزايش نري  -0

 ماده خلطى كه در اندام فرورود. -5

 منبع و منشاء اين حاالت يادشده مهگى يا شدت حركت است و يا افزايش ماده.

نكه امتالء اين  راند. يا ايمثال اگر جنبش نريوى دافعه شديد باشد مواد دفعى را از راه معربهاى غري طبيعى بريون مى
 ها.آورد، مانند نعره كشيدن شديد و يا پرش و جهش شديد و يا مانند تركيدن دملمىگسستگى را بوجود 

 شود عبارتند از:هاى تن مىعوامل بريوىن كه موجب گسستگى پيوند اندام

 خبشند، مانند طناب و بند و چيزهاى سنگني.شوند و آن را متدد مىاشيائى كه بر اندام وارد مى -1

 گردد مانند تيغ و مششري و ...له آهنا بريدگى اجياد مىاشياء برنده كه بوسي -1

 سوزانند مانند آتش.چيزهائى كه مى -3

آورند مانند سنگ. اگر چيزى مانند ضربه سنگ بر جاى هتى نشيند خبش ضربت اشيائى كه كوفتگى ببار مى -0
 خورده شكاف برميدارد و اگر به موضع پر و سفت خبورد آوند ترك برميدارد.

 ها و مار و انسان سرميزند.وسايل از هم دريدن يا گاز گرفنت. چنني حاالتى از سگ -5
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 علت قرحه )زخم مرطوب( -فصل هفدهم

شود و يا ناشى از جوشهاى تاكل آيد و يا از سر باز كردن زمخى حاصل مىقرحه يا بر اثر تركيدن دمل پديد مى
 )خوره( است.

 موجبات ورمها -صل هيجدهمف

 سبب پيدايش برخى از ورمها ماده و در برخى ديگر حاالت و چگونگى اندام است.

آيند كه اندام بوسيله مواد ششگانه سابق الذكر يعىن چهار خلط و هائى كه عامل آهنا ماده است وقىت بوجود مىورم
و چگونگى اندامها هستند در موارد زير پيدا شود. ورمهائى كه ناشى از حاالت دو ماده آبكى و بادى پر مى

 شوند:مى

پذيرد. اين حالت راند نريومندتر از اندامى است كه ماده را مىاندامى كه ماده ورم را به سوى اندام ديگر مى -1
ى و  مايگناتواىن اندام پذيرنده يا طبيعى است يعىن جزء گوهر اوست مهانطور كه درباره پوست صادق است و يا از ىب

گانه كم تاروپودى باين ناتواىن رسيده است كه بايد پذيراى اين ماده باشد، مهانطور كه گوشت سست معاطف سه
 گوش در گردن و زيربغل و پره بيىن چنني حالىت دارند.پشت

 ممكن است معرب جريان ماده ورم به سوى اندام، فراخ و راه خروج آن تنگ باشد. -1

 كننده واقع شده باشد.تر از اندام دفعماده، پائني يا اينكه اندام پذيراى -3

 كند گنجايش كامل ندارد.يا اينكه اندام كوچك است و براى غذائى كه دريافت مى -0

 و يا اين اندام بسبب آسيىب كه ديده است ناتوان شده است و از هضم غذاى خود عاجز مانده است. -5

 ده در آن مجع شده است.اى خورده است و مايا اينكه اندام ضربه -5

 تواند مواد از بني رفتىن را زائل كند.كارى اندام نيز منىكم  -0

گردد. اين گرمى يا طبيعى است مهچنانكه براى گوشت شود، ماده جذب مىوقىت گرماى مفرطى بر اندام وارد مى -5
 است. خبشاى دردى و يا ناشى از جنبش سخت و يا چيزهاى گرمىدهد و يا پديدهرخ مى



شود و در آن يكى از علل نامربده در باال با شكستگى قرين بوده است، ورم بر اثر شكستگى اندام نيز پيدا مى -5
اصل دهد. استخوان نيز ورم حبندى )جرب( براى اندام رخ مىمانند كوفتگى، فشار، كشيدگى، كه در حالت شكسته

 اشد.بت بر آن بادكردگى و عفونت روى آورد، پذيراى ورم مىكند و ممكن اسكند. دندان كه بر اثر غذا منو مىمى
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 كلياتى درباره عوامل اجياد درد  -فصل نوزدهم

از آجنا كه وجود دارد در بدن موجود يكى از حاالت غري طبيعى و عارضى است، ابتدا بطور كلى درباره عوامل درد 
 گوئيم:سخن مى

گوئيم، درد احساس منفيات است و عوامل آن منحصرا دو نوع است: نوعى از آن مزاج را بطور آىن دگرگون مى
 اندازد.سازد و آن انواع خمتلف سوء مزاج است، و نوع ديگر پيوستگى را جدائى مىمى

رد اى بر آن وابيگانهمنظور از انواع سوء مزاج خمتلف آن است كه گوهر اندام خود داراى مزاجى است، وقىت مزاج 
ه سوى گردد و يا بآور يا گرمرت از حالت قبلى مىشود كه خمالف مزاج گوهرى است، اندام بوسيله اين مزاج روىمى

بيند، چه وقىت دو ضد هبم كننده، از اين مهمان ناخوانده رنج مىگرايد. از اين جهت نريوى احساسسردى مى
 دد.گر رسند نتيجه نامطلوىب حاصل مىمى

 در مقابل سوء مزاج خمتلف، سوء مزاج متعفن نيز وجود دارد و آن چنني است:

سوء مزاج متعفن دردى ندارد و در آن احساس دردى در كار نيست، زيرا در اين حالت در گوهر اندام، مزاج تباه 
ر است. چون دپديد آمده است كه مزاج اصلى را از بني برده، خود بر جاى مزاج اصلى نشسته و مسكن گزيده 

اى در كار نيست و چنانكه مصطلح است كارى است خود كرده، احساس دردى نيز وجود ندارد. اينجا وجود بيگانه
چه اگر حمسوس در ميان نباشد احساس بيكار است و در اين حالت كه مزاج خودخبود به تباهى گرائيده است حس 

ه مزاج بر سرشت گوهر خود باقى است و ضدى بر او و درد را از دست داده است. احساس وقىت در كار است ك
به دار يا شخصى كه تب نو دار سل )دق( به اندازه شخص تبسازد. باين جهت شخص تبتازد آن را دگرگون مىمى

دار نوبه است. علت اين كه حرارت بيمار دق بسيار شديدتر از حرارت تبكند، درحاىلدارد احساس التهاب منى
حرارت دق بر گوهر اندام اصلى چريگى يافته، در آن مستقر شده است وىل حرارت تب نوبه از  حالت آن است كه

هائى وارد شده است كه هنوز مزاج طبيعى در آهنا حفظ شده است و اگر وقىت اندام جماور خلطى راه افتاده، بر اندام
ر برميبندد، مگر اينكه حرارت چنان دبردار شود اندام بر مزاج طبيعى خود باقى است و حرارت نيز رخت خلط دست

 اندام نفوذ كرده باشد كه آن را به دق بكشاند.



يح گريد. براى توضآورد بلكه اندام را بتدريج در بر مىبدمزاجى در حالت سوء مزاج )متفق( بطور آىن روى منى
 توانيم مثاىل از تندرستان بياورمي تا به فهم مطلب كمك كنيممى

 153، ص: 1كندى(، جقانون )ترمجه شرف

شويد، اگر در اولني وهله، آب گرم يا حىت و آن اينكه: فرض كنيم شخصى در موقع سرماى زمستان تن خود را مى
كند زيرا حالت بدنش با سردى خو گرفته است و از حالت آب  آب ولرم بر خود بپاشد احساس چندش و آزار مى

برد، گريد و از آن لذت مىد. ليكن بعدا با آب شستشو خو مىگرم يا ولرم دور است و سردى و گرمى ضدهم هستن
د كه يابد. مهني شخص اگر در داخل محام چندان بنشينزيرا بتدريج حالت سردى كه بر او اثر گذاشته است تغيري مى

سرد  اتر از گرماى آىب باشد كه اول بر خود پاشيده بود و ناگهان مهان آب اول را بر خود بپاشد، آن ر بدنش گرم
 گومي:كند. اگر اين مطلب را آموخىت پس اين را نيز بدان كه مىانگارد و احساس لرزش مىمى

دهد از هرچند يكى از دو نوع عوامل احساس و درد، سوء مزاج خمتلف است، ليكن هر سوء مزاجى كه روى مى
ارد. در عرضى باشد دردى د جنس خمتلف نيست، بلكه سوء مزاجى كه علتش گرمى ذاتى و يا سردى ذاتى يا خشكى

آيد احساس درد در ميان نيست، زيرا گرم و سرد دو كيفيت موثر و خشكى و ترى سوء مزاجى كه از منناكى پديد مى
دو كيفيت متاثرند و از جنسى نيستند كه جسمى بوسيله آهنا بر جسم ديگر اثر بگذارد، بلكه جسمى از جسم ديگر 

 اى از جنسآور موجب درد و آزار است؟ زيرا عاملى، آزاردهندهچرا خشكى روى پذيرد. پسبوسيله آهنا تاثري مى
اندازى در پيوند )تفرق االتصال( است. خشكى از آجنا كه بسيار بند آورد كه عبارت از جدائىديگرى را با خود مى

رد و آزار است كه د آورنده است ممكن است پيوستگى اندام را به گسستگى تبديل منايد و از مهني جدائى اندازى
 ميزايد و بس.

ها بر اين است كه سبب ذاتى هر دردى فقط اين جدائى افتادن -اگر صائب باشد -ليكن راى جالينوس در اين باره
سردى  انداز است؛در پيوندهاست و چيز ديگرى نيست. بعقيده وى درد ناشى از گرمى از آن است كه گرمى جدائى

مهواره جدائى پيوندها با آن مهراه است، زيرا سردى از آجنا كه غلظت و تراكم شديد  رساند كهاز آن جهت آزار مى
شوند كه از جائى كه كشيده كند. بديهى است اجزائى جباى گرد آمدن كشيده مىآورد اجزاء را مجع مىببار مى

 اند جدا گردند.شده

ني هايش چنگذارد و در برخى نوشتهراتر مىجالينوس در صحت نظريه خود چنان اصرار دارد كه پا را از آن هم ف
رسانند، يعىن از طريق جدائى انداخنت و يا از طريق مجع كردىن كه پندارد كه مهه حمسوسات از مهني طريق آزار مىمى

دهد از شدت مجع آمدن است و شود. به عقيده وى رنگ سياه كه چشم را آزار مىحتما از جدا كردن حاصل مى
ها، تلخ و شور و ترش از آن جهت درد آورند كه حبد افراط چشم از شدت جدائى است. از چاشىن سفيد آزاردهنده

 اندازند و مزه گس كه بسيار بند آورنده است حتما تفريقى در پىجدائى مى
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صداهاى بلند، جنبش هوا )ارتعاش هوا( شود. در دارد. مهچنني در بويائى و اصوات بلند، آزار از تفريق حاصل مى
 كند. اين بود راى جالينوس.بشدت با سوراخ گوش برخورد مى

ليكن به عقيده من نظر صحيح در اين زمينه آن است كه تغيري يافنت مزاج خود به خود دردآور است، هرچند جدائى 
ا ده رشته طبيعى از علم حكمت است و بپيوند نيز شايد در اين تغيري مزاج روى دهد. داورى در اين مسئله بر عه

 گوئيم:كنيم و مىاى مىدانش طب نيست، ليكن باز براى كمك به درك مطلب به آن اشاره

افتد كه دردى در اندام متشابه االجزاء باشد كه در آن هرگز جدائى پيوند وجود ندارد. در چنني گاهى اتفاق مى
دهد ناشى از تفرق االتصال نيست و از سوء مزاج روى مى« پيوند جدائى»صورتى اين درد كه در اجزاى مصون از 

دهد، تفرق در پيوند كه ناشى از كننده است و چون سردى مىاست. مهچنني سرما، دردآور و بندآور و مجع
شود بلكه در اطراف موضع سرمازده سرميزند. و مهچنني بديهى است كه درد سرماست در حمل سرمازده پيدا منى

شده خمالف است كه آيد و درد مهان حسهاى خمالف بوجود مىاز احساسى است كه ناگهان از تاثريكنندهعبارت 
شد و ناگهان روى آورده است و عكس آن نيز عكس اين است، يعىن اگر تاثريكننده مناىف مزاج نبود يكدفعه پيدا منى

ساس شود و يا حسى نبود كه درد را درك منايد. آمد؛ دردى نبود احداد و فجاه بر مزاج منىاحساس بتدريج روى مى
اه اى كه اگر مزاج بر اثر سردى تبهر حمسوسى كه مناىف مزاج است از آجنا كه خمالف است آزار دهنده است. آيا ديده

داد؟ داشت و آيا دردى روى مىشد و بفرض كه هيچ جدائى پيوند در ميان نبود، آيا احساس به خمالفى وجود مىمى
آىن موجب درد است. مهچنانكه جدائى در پيوند آزار رساننده است، بر اثر درد  « تغيري مزاج»گرمي كه يجه مىپس نت

گردد و ممكن است كه بعد از رفع درد اثرى باقى آيد يعىن يك درد موجب پيدايش درد ديگرى مىگرمى بوجود مى
ن به رود. اما ناداى است كه خودخبود از بني مىمباند كه درد انگاشته شود كه در واقع درد نيست بلكه از حاالت

 رساند.پردازد و زياىن مىمعاجله آن مى

 عوامل دردها -فصل بيستم

 شوند كه هريك نامى جداگانه دارد و عبارتند از دردهاى:دردها متنوع هستند و به پانزده خبش تقسيم مى

كننده، كننده، شكننده، سسىت )رخو(، سوراخطعق -كنندهتباه -خارشى، زبرى، خلنده، فشارى، كشنده، پاشنده
 مسلى، سرى، ضرباىن، سنگني، خستگى، سوزان.

 پردازمي:گانه و اينك بشرح هريك از آهنا مىاين بود انواع دردهاى پانزده
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 از خلط تندمزه يا شور طعم است.آورد( ناشى درد خارشى: درد خارشى )مهانطور كه در بيمارى جرب روى مى -1

 درد زبرى: عامل درد زبرى خلط زبر است. -1

دهد )مانند حالىت كه بر اثر درد خلنده: اين درد ناشى از علىت است كه غشاء را در عرض خود كشش مى -3
، غشاء آن شود( و شبيه اين است كه در درون غشاء جدائى انداخته است و درفرورفنت نوك سوزن در بدن اجياد مى

 كند.از هر طرف احساس درد مى

احساس درد گاهى در هر دو طرف مهانند و برابر و گاهى در يك طرف بيشرت از طرف ديگر است. دو علت براى 
 نابرابرى درد دو طرف وجود دارد:

ى هاخبششود و با آن در متاس است خود از حلاظ سخىت و نرمى يكى اينكه اندامى كه غشاء بر آن كشيده مى
حالىت  ها شده است. اين احساس نابرابرى درد درخمتلفش يكسان نيست، مانند ترقوه نسبت به غشائى كه آسرت دنده

دهد كه ورم در بيمارى ذات اجلنب غشاء را بسوى باال بركشيده باشد. يا اندامى كه غشاء بر آن كشيدگى روى مى
 جاب. در اين حالت حس عضو يكسان نيست.يابد، در حركت متشابه االجزاء نباشد مانند حمى

 اند.ها گزندى نديدهدوم اينكه آسيب فقط به برخى از اجزاى اندام دردمند رسيده است و بقيه قسمت

گذارد و يا از بادى كه اندام را چنان آيد كه اندام را در تنگنا مىاى پديد مىدرد فشارى: درد فشارى از ماده -0
 ند.كآيد و اندام احساس درد مىآن را بند آورده است و در آن، فشار بر اندام وارد مىدربرگرفته است كه گوئى 

ها را از هر دو درد كشنده: درد كشنده يا كششى، نوعى درد است كه در آن بادى يا خلطى عصب و ماهيچه -5
 آيد.كشد و بر اثر اين كشيده شدن احساس درد بوجود مىطرف مى

كشد و اى از ماهيچه و غشاى ماهيچه است كه غشاء را مىست كه عامل آن ماده گداختهدرد پاشنده: دردى ا -5
 اندازد.در ميان غشاء و حىت در ميانه ماهيچه جدائى مى

اى يا بادى در بني استخوان و غشاء پوششى استخوان ظاهر درد شكننده: عامل درد شكننده اين است كه ماده -0
 بندد.گرداند و مىآورد و غشاء را تند مىمىشود، يا سرما بر غشاء روى مى

دهد و با وتر كارى ندارد. از اى گوشت ماهيچه را كشيدگى مىدرد سست: سبب درد سست آن است كه ماده -5
 اند كه گوشت از عصب و وتر غشاء سست تركيب شده است.اين روى آن را درد سست ناميده
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هاى اندام سخت و مرتاكمى كننده: عامل اين درد ماده غليظ يا بادى است كه خود را در بني اليهد سوراخدر  -5
شود. در اين حالت بيمار احساس پردازد و داخل مىكند و بدون وقفه به دريدن آن مىمانند روده قولون حمبوس مى

 كنند.كند كه گوئى روده قولون وى را با مته سوراخ مىمى

هاى اندام سخت و مرتاكم مانند درد مسلى: عامل اين درد مهان ماده غليظ يا بادى است كه در ميان اليه -11
وقف ايستد و متكننده در آن است كه در موقع پاره كردن از حركت بازمىيابد و تفاوت آن با سوراخقولون راه مى

 گردد.مى

و يا منافذ ريزى كه معرب روح هستند كه بوسيله عصب و درد سرى: سبب اين درد يا مزاجى بسيار سرد است  -11
 ماند.شوند و روح حساس از رسيدن به اندام عاجز مىيا بعلت پر شدن آوندها بسته مى

درد ضرباىن: عامل پيدايش درد ضرباىن، ورم گرم است نه ورم سرد، زيرا ورم سرد چه سخت باشد و چه نرم، درد  -11
غيري يابد و گرم گردد. اگر ورم گرم باشد و بر اندام حساسى جاى گزيند و آن اندام به و آزارى ندارد مگر اينكه ت

 آيد. ليكن اگر اندام واجد ورم گرم در موقعى كههائى نزديك باشد كه مهواره در ضربان هستند، اندام به درد مىشريان
شريان را درك كند، ضربان شريان در قدر نزديك نيست كه مهيشه حركات ورم ندارد و سامل است به شريان نيز آن

 شود.كردگى اندام و آن هم ورم گرم، دردآور مىحالت ورم

 آيد. اين ورمحسى مانند شش، كليه و طحال پديد مىدرد سنگني: درد سنگني ورمى است كه در اندام ىب -13
ا اينكه خود كشد. يوى خود مىهلد و اندام را با پيچش و نيامش به سبواسطه سنگيىن و ثقل خودرو بپائني فرومى

ورمى است كه در اندام حساسى پيدا شده است، ليكن درد ورم حساسيت اندام گرفتار را از بني برده است؛ مانند 
شود وىل دردى ندارد، چه ورم سرطان اندام  كند و در چنني حالىت ورم حس مىسرطان كه در دهانه معده بروز مى

 ه است.گرفتارشده را از حس حمروم كرد

 درد خستگى: درد خستگى چندين نوع است: -10

 نامند.شود و آن را رنج خستگى مىدردى كه بر اثر خسته شدن احساس مى -الف

 نامند.دردى كه سبب خلطى كشنده و يا كشيده شده است و آن را رنج كشيدگى مى -ب

 نامند.ممكن است باد عامل درد باشد و در اين صورت آن را درد بادكردگى مى -ج

 خوانند.اى مىگاهى نيز سبب درد خلطى است سوزناك و در اين صورت درد را رنج قرحه  -د
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  آيد كه در مبحث ويژه بيماريهاى تركيىب از انواع درد خستگى بيان خواهيماز انواع فوق دردهاى تركيىب نيز پديد مى
 اى تركيب يافته است.گروه دردى است بنام بورقى كه از درد كشندگى و قرحهكرد. يكى از دردهاى اين  

 درد سوزان: عامل درد سوزان خلطى است كه داراى حالت تند است. -15

 هاى درددهندهتسكني -فصل بيست و يكم

 توان تسكني داد.درد را به سه طريق مى

اندام، مانند موارد دردهائى كه با ضماد شبت )شويد( و كن كردن عامل درد و خارج كردن اين عامل از با ريشه -1
 گردد.درد مىگذارند، اندام دردمند ىبشوند. در اين دردها ضماد را بر موضع درد مىبذر كتان معاجله مى

و درد  شودكننده كم مىآور مانند مواد سكرآور كه بوسيله آن نريوى احساسخبش و خواببوسيله عامل رطوبت -1
 يابد.مىتسكني 

قه دهنده راستني مهان طريكند، مانند انواع مواد خمدر. ليكن تسكنيدهد و سرد مىاى كه سردى مىبوسيله ماده -3
 اول است.

 آثار درد -فصل بيست و دوم

ار ك  ها را از اداى وظيفه بازميدارد، مهچنني تنفس آن را از حالت طبيعى بازميدارد و يا درگدازد، اندامدرد نريو را مى
سازد و در آن خلل وارد كند، يا اينكه كنش اندام را از نظام خود خارج مىتنفس اندام دردمند اجياد اختالل مى

ر اثر كشاند. اندام ابتدا بسازد و براه غري طبيعى مىكند. درد بطور كلى اندام را از روال طبيعى خود منحرف مىمى
 اجنامد.هائى از روح و زندگى، به سردى مىارى شدن خبششود و بعد بر اثر گداخنت و متو درد گرم مى

 فصل بيست و سوم: عوامل لذت

 شود:احساس لذت از دو طريق اجياد مى

 سازد تا براى ادراك حس آماده باشد.اول اينكه عامل لذت بطور آىن مزاج را دگرگون مى

 پذيرى درآيد.احساسدوم اينكه عامل لذت پيوند طبيعى را يكدفعه بازميگرداند تا حبالت 
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يرا  شود، ز اگر هريك از عوامل مذكور بطور آىن روى ندهد و بتدريج ظاهر شود حس را مهراه ندارد و لذت حاصل منى
 كه لذت عبارت از احساس مالمي و سازگار است.

ريوى آيد. اگر نذيرى اين نريو بوجود مىبديهى است هر حسى زاده نريوى حساس است و حس، در صورت تاثريپ
 نامند. ليكن اگر نامالميى بر آندهد لذت مىتاثريپذير شد حسى را كه نشان مى« مالمي»حساس بوسيله دمسازى 

تر از ساير حواس است و تاثري گذاشت حسى كه از آن سرميزند درد است و رنج. از آجنا كه حس المسه مرتاكم
مالميات و نامالميات تاثريپذير است احساس اين حس در برابر مالميات در كساىن كه مزاج بيشرت از آهنا بوسيله 

 خبش است و در برخورد با نامالميات دردمندى بيشرت دارد.مرتاكم دارند بيشرت لذت

 درد ناشى از حركت -فصل بيست و چهارم

 گردد.رد اجياد مىشود دوقىت حركت موجب كشيدگى، كوفتگى و يا از هم پاشيدگى اندام مى

 درد ناشى از اخالط بد -فصل بيست و پنجم

آورد و درد ناشى از خلطهاى بد يا مربوط به چگونگى حالت خلط است مانند خلطى كه در اندام سوزش بوجود مى
شود، و يا سراجنام ناشى از هر دوى يا از انبوهى آن است مانند دردى كه بر اثر كشيدگى در اندام حاصل مى

 ست.آهنا

 بادهاى دردزا -فصل بيست و ششم

 آورد. حالت بادكردگى چند نوع است:خبشد و آن را بدرد مىباد به اندام كشيدگى مى

 پيچد، مانند باد كردن معده.ها مىهاى اندامباد در جتويف و شكمچه -1

 رساند، مانند قولنج بادى.ها مىهاى اندامها و ليفباد خود را به اليه -1

 پيچد.هاى ماهيچه و يا در زير غشاء و روى استخوان مىدر اليهباد  -3

 گريد.باد در گوشت و زير پوست جاى مى -0

 خزد.هاست مىاى كه آسرت يكى از اندامدر ماهيچه -5

 گريد.هاى سينه جاى مىدر اليه ماهيچه -5



كم   كمى ماده آن است و نيز با سفىت وسرعت پراكندگى و انتشار و مهچنني نرمى و تندى باد دردآور تابع زيادى و  
 كند بستگى دارد.تاروپودى اندامى كه باد در آن به آساىن يا بدشوارى نفوذ مى
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 عوامل احتباس و ختليه -فصل بيست و هفتم

را به آساىن  توان عللبه آن فصل مىامي. با مراجعه در مورد اين دو موضوع در فصل ويژه احتباس و ختليه شرحى داده
 دريافت، پس هبرت است در آن تامل شود.

 سوء هضم و امتالء -فصل بيست و هشتم

 سوء هاضمه ناشى از دو علت زير است:

خبشى خوراك و آشاميدىن، مواد عامل آن بريوىن است، نظري حالىت كه با وجود عدم نياز بدن به رطوبت -1
خبش ميل كنيم، در اين صورت ماده رطوبت در بدن زياد ه بر خوراك و آشاميدىن رطوبتزاى ديگرى هم عالو رطوبت

گردد. مثال در حالىت كه كسى بعد از خوردن غذا حبد سريى بالفاصله شود و مزاج از تصرف رطوبت زائد تباه مىمى
ياد و ورزش نكردن، ختليه و به محام رود و مدت زيادى در آب مباند. مهچنني از بازدارنده حتليل مانند آسودن ز 

روى در خوردن و نوشيدن و عدم مراعات انتخاب انواع هبداشىت مواد ماكول و مشروب كه سوء هاضمه ببار زياده
 آورد.مى

شى تاليا اينكه عامل سوء هاضمه دروىن است، مانند ناتوان بودن نريوى گوارش كه ياراى هضم ندارد و يا كم -1
روند ون منىشوند و بري نريوئى نريوى ماسكه )گرينده( كه در اين حالت خلطهائى حمصور مىكمكننده و يا  نريوى دفع

 گردند.و يا اينكه جمراها تنگ مى

 علل ناتواىن اندامها -فصل بيست و هنم

 آورد.ناتواىن در سه حالت بر اندام روى مى

 شود.ناتواىن بر جرم اندام وارد مى -1

 گرايد.فرماست به كاسىت مىنريوئى كه بر اندام كار  -1

 يابد.روحى كه نريوى فرمانفرماى اندام را در بر دارد كاهش مى -3



 عللى كه ويژه خود اندام است:

اندام يا در بدمزاجى شديدا گري كرده است، بويژه اگر بدمزاجى ناشى از سردى باشد. سوء مزاج اگر از گرمى  -الف
كسى    داد، مثال براىدهد كه سردى بر اثر سرد كردن اجنام مىارى را اجنام مىباشد در تباه گردانيدن مزاج روح مهان ك

 كه در محام زياد

 151، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

گذارد نريوها نفوذ  دهد. بدمزاجى حاصل از خشكى بواسطه تراكمى كه دارد منىكند روى مىماند و غش مىمى
 آوردكشاند و جمارى را بند مىبه سسىت مىكنند. بدمزاجى ناشى از ترى، اندام را 

يا اينكه اندام به يك نوع بيمارى تركيىب گرفتار است و بويژه آن نوع بيمارى كه در ضمن آن در انسان درد  -ب
شود. بيمارى و درد از بيمارى عبارت است از كم تار و پودى و ترجنيدگى اعصاب اندام بيمار شده، آشكار منى

هاى طبيعى و ارادى مهگى بوسيله اعصاب و درهم شدن و گرد هم آمدن رشته ى باشيم كه كنشچنانچه بر اين را
 اعصاب است. هضم نيز به نگهدارى و گرفنت )امساك( متام نياز دارد و اين كار بعهده رشته اعصاب است.

ح را وح است و رو اى است كه ويژه ر ليكن سبىب كه ويژه روح است: يا مربوط به سوء مزاج است و يا از ختليه
 يابد.كند و كاهش مىگدازد و يا از ختليه ويژه غري روح پريوى مىمى

 سازد به اين قرار است:سبىب كه ويژه نريوست و با كاهش نريو، ناتواىن بر اندام وارد مى

سىت  س شود و در اين سست شدن روح نيز كه مهراه نريو است بهنريو از كثرت كار )كنش( و تكرار آهنا سست مى
 افزايد.آيد و علت بر علت مىگرفتار مى

از طرف ديگر اگر علل ناتوان شدن اندام را بشمارمي و عواملى را به نظر آورمي كه هرچند دورند ليكن علت عوامل 
گريد، در بني آهنا برخى بدى آب و هوا و خوراك است توان ربائى اندام هستند و مايه بدمزاجى از آهنا منشاء مى

 آور هستند، مانند پراكنده شدن نريوهاى مسى در هوا يا در بدن.آب متعفن و دگرگون شده. برخى براى روح بيممانند 

ريون رخينت ريزى، اسهال، بويژه بعالوه بر آنچه كه ذكر كردمي ختليه نيز عامل ضعف و ناتواىن است، مثال حاالت خون
تراود، ء كه در آن مقدار زيادى از آن بطور آىن بريون مىخلطهاى رقيق، تراوش مواد آبكى بر اثر بيمارى استسقا

بسنت )دبيله( زياد كه اگر خودخبود برتكد و يا چرك و جراحت زياد از آن روان شود، عرق كردن زياد، ورزش زياده از 
 حد و ...



كه   انند درد دهانه معدهگدازند. برخى از دردها از سايرين موثرترند، مدهند و روح را مىدردها نيز مزاج را تغيري مى
خواه دردكشيدگى يا سوزندگى دهد و يا جزء اندام باشد و يا مانند هر دردى كه به اطراف قلب نزديك باشد، مانند 

 ها.تب

 دهند.آورند و مزاج را تغيري مىها بر اثر حتليل و ختليه، به روح و بدن ناتواىن مىتب
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 گردد.شدن منافذ ريز سبب ضعف بر اثر گداخنت مىگشاد 

شود. و شايد بر اثر ضعيف شدن عضوى متام بدن ضعيف گردد، مهچنانكه وقىت گرسنگى زياد نيز موجب ضعف مى
 گرايد.دهانه معده به آسيىب گرفتار آيد بدن نيز به ناتواىن مى

شود د، متاثر مىدهاثر كمرتين سبىب بيزارى نشان مىكسى كه قلب و مغزش از اندك آزارى بسيار تاثريپذير است، بر 
 ها رنج كشيده است به ضعف مبتال گردد.رود. و شايد كسى كه از بيمارىو حتليل مى

تر باشد، مانند شش و مغز. در چنني وضعى اندامى  ممكن است برخى از اندامها بطور سرشىت از اندام ديگرى ناتوان
كند. اگر مغز در چنان جاى بلندى قرار مواد زائد خود را بر اندام ناتوان حتميل مىكه نريومندتر آفريده شده است 

 ماند.شد كه خارج از حتمل آن بود و نريوئى در آن باقى منىهائى روبرو مىنداشت بر اثر اين عوامل با گرفتارى

 ها را بدان.مهه اين
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 عالئم ها وعرض -تعليم سوم

 كه مشتمل بر يازده فصل و دو مجله است.

 ها و عالئمكليات درباره عرض  -فصل اول

دهند از سه قسم خارج آوردها( و عالئم كه يكى از سه حالت مذكور )در فصل پيش( را نشان مىها )روىعرض
 نيستند:

چه كارى  برد كهت كه از آن سود مىراهنماى حالىت هستند كه فعال موجود است. جالينوس گويد: تنها بيمار اس -1
 بايد اجنام دهد.



وى از بروز چنني  برد، زيراعالمىت كه داللت بر گذشته دارد. بگفته جالينوس تنها طبيب است كه از آن هبره مى -1
 كند.بيند و بيمار به اندرز او بيشرت اعتماد مىاى پيشرفت خود را در حرفه طب مىنشانه

ريند، چه گدهد. بعقيده جالينوس هم بيمار و هم طبيب از آن هبره مىحالىت در آينده مى عالمىت كه خرب از -3
 ند.فهمد كه از چه دستورى بايد پريوى كمشارد و بيمار مىطبيب آن را دليل پيشرفت خود در شناسائى بيمارى مى

 عالئم تندرسىت:

آن را ذكر خواهيم كرد، خبشى نيز درسىت و هبنجارى  برخى از اين عالئم داللت بر اعتدال مزاج دارد كه در جاى خود
 رساند و آن بر سه وجه است:تركيب را مى

هاى گوهرى )اصلى(، كه در آن سرشت و حالت و اندازه و عدد بر وفق مراد است و در اين زمينه به نشانه -الف
 امي.تفصيل حبث كرده

 ودن.هيكل بآوردى( مانند زيبائى و خوشعالئم عرضى )روى -ب

عالئم متامى )درستكارى( كه عبارت است از درسىت در اجنام كارها و اجنام كار در حد كمال و متام. هر اندامى   -ج
 كه وظيفه خود را صحيح اجنام داد اندامى است سامل و درست.

 153، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 اصلى آگاه شومي بقرار زير است:هاى توانيم بوسيله آهنا از كنشهاى اندامليكن عالئمى كه مى

 هاى پندارى )تومهى( شناخت.هاى حسى و كنشهاى ارادى، كنشتوان از كنشحالت و كيفيت مغز را مى -الف

 توان تشخيص داد.كيفيت حالت قلب را از روى نبض و تنفس مى  -ب

به دد مدفوع و ادرار او به خوناتوان دريافت، چه كسى كه كبدش ناتوان گر كيفيت كبد را از مدفوع و ادرار مى  -ج
 ماند.)آىب كه گوشت تازه در آن شسته باشند( مى

 عالئم بيمارى:

 عالئم بيمارى نيز بر سه وجه است:

ده خود دهنرساند مانند اختالف سرعت نبض در بيمارى تب كه نشانخبشى از اين عالئم خود بيمارى را مى -الف
 بيمارى تب است.



مناياند، مهچنانكه اگر دردى در اطراف سينه باشد و نبض اره مانند بزند ارى موضعى را مىبرخى نيز عالئم بيم -ب
 دليل آن است كه ورمى در غشاء حجاب پيدا شده است.

 يا اگر نبض موجدار باشد حاكى از وجود ورم در جسم ريه است.

 د.اى وجود دار هاى ويژهانواع آن نشانهدهد مانند عالئم امتالء كه حبسب برخى نيز عامل بيمارى را نشان مى -ج

 آوردها(ها )روىعرض

 شوند:ها به سه دسته تقسيم مىعرض

روند، مانند تب شديد، درد تريكش، تنگى شوند و مهراه آن از بني مىهاى موقت كه با بيمارى شروع مىعرض -1
 اى كه با ذات اجلنب مهراه هستند.نفس، سرفه و نبض اره

 ه وقت معيىن ندارند، گاهى پريو بيمارى و زماىن دور از بيمارى هستند، مانند سردرد ناشى از تب.هائى كعرض -1

آيند، مانند عالئم حبران، عالئم پختگى و رسيدن )نضج( و عالئم از كار هائى كه در پايان كار پديد مىعرض -3
 شوند.افتادگى. اين عالئم غالبا در بيماريهاى شديد ديده مى
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 ها(عالئم )نشانه

گريد، مانند حاالت رنگ و اى سرچشمه مىهاى ويژهشدىنحمل بروز عالئم يا سطح اندام است و آن يا از حس
 حاالت بسودىن چيزهاى سخت و نرم و گرم و سرد و از اين قبيل ...

 شوند.و جنبشها و آرامشهاى اندام درك مى شدنيهاى مشرتك كه از سرشت اندام و حالت اندامو يا از حس

وىن اندازه وچكند، مانند پريدن )اختالج( لب كه دليل بيش و كمى و چندىبرخى از عالئم كيفيت درون را منايان مى
 استفراغ )قى( است.

 دهند، مثال كوتاهى انگشتان دليل كوچكى كبد است.اى ديگر نيز از كيفيت اندامهاى دروىن خرب مىعده

 توان به كيفيت درون پى برد.از مشاهده براز )مدفوع( كه ممكن است سياه، سفيد و يا زرد باشد مى



از طريق گوش دادن يعىن مثال با شنيدن صداى قرقر شكم كه باد در آن پيچيده است و يا سوء هضم موجود است 
 توان به آن حاالت پى برد.مى

 توان عالئمى بدست آورد.نيز مىاز طريق بويائى و چشائى و از اين قبيل ... 

شدنيهاى مشرتك در تشخيص شركت دارند مثال ديدن كوژى ناخن به تشخيص بيمارى سل و دق  بينائى و حس
 كند.كمك مى

توان به حالت دروىن پى برد مانند اينكه سرخى گونه به تشخيص بيمارى ذات الريه و  از حس كيفيت سطح بدن مى
 كند.ه شش كمك مىكوژ شدن ناخن به تشخيص قرح

  برمي به توضيح زياد نياز ندارند و ما آهنا را به تفصيل ذكر خواهيماما عالئمى كه از راه جنبش و آرامش به آهنا پى مى
 كرد.

 .499آيند عبارتند از سكته، صرع، غش، فاجلعالئمى كه در آرامش و سكون بدست مى

يازه، كش دادن بدن )متطى(، سرفه، پريدن اندام )اختالج(، عالئم حركىت مانند فراشا، لرزه تب، سكسكه، عطسه، مخ
 ترجنيدن در آغاز پيدايش تشنج.
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تند مانند هائى بر طبيعت هسبرخى از اين عالئم از كنش طبيعت اصلى هستند مانند سكسكه. برخى بر اثر عارضه
و  هپلو شدن و سراجنام برخى نيز در بني ارادىنند مانند بيتاىب و هپلوبهز اى از اراده سر مىترجنيدن و لرزش. عده

ه و اى اراده بيشرت از طبيعت دخالت دارد مانند سرفطبيعى مشرتكند مانند سرفه و ادرار. در بني عالئم اخري، در عده
دهد مانند آن را خرب مى اى در آهنا در كار نيست، يا حسآيند و ارادهاى عالئمى كه از طبيعت پديد مىدر عده

 شود، مانند اختالج )پريدن اندام(.دهد، زيرا احساس منىفراشا )قشعريره( و يا حس از آن خرب منى

ه كه از خود از سايرين نريومندترند مانند سرفاين جنبشها از حلاظ كيفيت و كميت اختالف دارند. برخى از آهنا خبودى
يشرت هاى بيشرت دارند. مثال عامل جنباننده عطسه بدهنده. برخى ديگر جنبشحلاظ اختالج )پريدن( نريومندتر است

اى سر و هآيد وىل در حركت دادن عطسه اندامهاى سينه پديد مىاز سرفه نريومند است، زيرا سرفه از حتريك اندام
 سينه در كارند.

                                                           
 «از سكته، صرع سنكوپ و فاجل شود، عبارتنددر حاالتى كه كاهش فعاليت ديده مى» نسخه انگليسى: -(55)  499



 د.است هرچند سرفه شديدتر باشنيز متفاوتند، چنانكه سكسكه خشك از سرفه با خطرتر  500حركات از حلاظ خطر

رت آن كند و در اين صو ممكن است تفاوت حركت در تفاوت ابزارى باشد كه طبيعت بوسيله آن حركت را اجياد مى
 باشند و يا اينكه آن ابزار جزءهاى شكم كه موجب حركت درد در شكم مىابزار طبيعى يا اصلى است مانند ماهيچه

آورد. و يا اينكه حركت ناشى از اختالف اندام منشاء مانند هوا كه سرفه را پديد مىطبيعت نيست و بيگانه است 
است مانند سرفه و هتوع. اين اختالف ممكن است در نريوى كار باشد مهچنانكه، منشاء اختالج اندام طبيعى است 

 از باد. و منشاء سرفه نفساىن. و يا در ماده باشد مهچنانكه سرفه از ماده غليظ است و اختالج

دهند و يا از درون آهنا، مانند سرخى گونه در ذات الريه و يا ها خرب مىعالئمى كه ذكر شد يا غالبا از سطح اندام
 دهند.عالئمى كه بيماريهاى دروىن را نشان مى

بصريت  اگريى از عالئمى كه داللت بر بيماريهاى دروىن دارند، طبيب بايد اوال در شناسائى مهه اندامهبراى نتيجه
داشته باشد و بداند كه گوهر هر عضوى از چيست؟ آيا گوشىت است يا غري گوشىت و اين عالمت چگونه از آن 

 سرزده است، مثال بايد بداند فالن
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 متناسب است و يا ورم در چنان صورتى، در اين اندام است يا در اندام ديگر، يعىن اينكه شكل ورم با شكل اندام
غري متناسب؛ و نيز بايد بداند كه اين اندام آمادگى پذيرفنت چيزى را دارد كه در خود نگاهدارد يا نه؟ مثال صائم هر 

لغزاند. و اگر دانست كه اندام مورد نظر چيزى را در خود نگهميدارد. و چيز ديگرى چيز كه بر او وارد آيد آن را مى
لغزاند. ضمنا جاى نگهدارى يا لغزيدن را نيز اند كه كدام چيز را نگهميدارد و كدام را مىدهد، بايد بدرا لغزش مى

بشناسد و آنگاه جاى احساس درد و يا ورم را تعيني كند كه آيا بر خود اندام وارد است و يا از اندام ديگرى است و 
بيمارى از خود آن اندام تراوش كرده است و يا اندام بيمار با اندام ديگرى در بيمارى مشرتك است و بداند كه ماده 

يا از اندام شريك آن. و اگر اين ماده از خود آن تراوش كرده است از گوهر خود اوست و يا اينكه آن اندام فقط حمل 
ا آور چيست؟ و آيا بعبور ماده است و ماده از اندام ديگر به آن رسيده است. سراجنام بايد بداند كه ماده بيمارى

توان از آن جنات يافت؟ و نيز طبيب بايد كنش اندام را بشناسد تا بيمارى را نيز بشناسد و بداند چه آسيىب مى ختليه
 توان در علم تشريح بدست آورد.بر كنش اندام وارد آمده است. مهه اين مطالب را مى

د از آن ز علم تشريح بداند و بعپردازد بايد قبل از هر چيهاى دروىن مىهاى اندامهر طبيىب كه به معاجله بيمارى
 جهت تشخيص بيماريهاى دروىن به شش دستور زير نيازمند است:

                                                           
وارد مذكور مخطر حركات مورد نظر مانند سرفه، عطسه و يا سكسكه در طب جديد نيز مهانند طب قدمي مورد توجه قرار گرفته است و با توجه به شدت و ضعف  -(50)  500

 يده شده است.ها دپريى كه مبتال به استئوپروز هم هستند شكستگى دندههاى شديد در اشخاص ممكن است عوارض يا خطراتى مهراه آن باشد، مثال در هنگام بروز سرفه



 اى.آورى كنشهاى اندام باخرب باشد. و تو قبال كيفيت و كميت و عالمتهاى اوليه و ماندگار را دانستهاز زيان -1

عالمتهاى اوليه را در ابتدا درك كند، زيرا اى را بشناسد و عالئم پايدار را بداند. واجب نيست كه مواد ختليه -1
 شوند.عالمتهاى پايدار مهواره گواه راستني بر وجود بيمارى است، اما عالمتهاى اوليه بوسيله پخته نشدن شناخته مى

 بايد از كيفيت درد، بيمارى را تشخيص دهد. -3

 از ورم بنوع بيمارى پى برد. -0

 .از حالت شخص بيمار، درد را بشناسد -5

بيمارى را از عوارض ظاهرى و متناسب با حالت بيمارى مشخص كند و توجه كند كه عالئم و عوارض اوليه  -5
 باشند و نه پايدار )دائمى(.

 بگذار هريك از اين عالئم و وسيله تشخيص آهنا را شرح دهيم:
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 ها:كنش

و هرگاه قوا آسيب  501شود كه قواى آن را گزندى وارد شده استمعلوم مى هاى اندام غري طبيعى باشنداگر كنش
 شود:ها بر سه وجه ظاهر مىشود. آسيب ديدن كنشببينند بيمارى بر اندام عارض مى

 ها را چنانكهگردد و ديدىنشود و آنگاه نزديك بني مىسو مىيابد، مثال چشم كميا كنش اندام كاهش مى -الف
 منايد.تر هضم مىبيند. و يا اگر معده ناتوان گردد، مواد را كمرت و دشوارتر و سستىبايسته است من

يند كه هست ببيند كه در واقع نيست و يا چنان منىدهد، مهچنانكه چشم چيزى مىيا اينكه اندام تغيري كنش مى -ب
 شود.گرداند و بدهضم مىو يا معده غذا را تباه مى

                                                           
 باشند.در كنرتل فعاليتهاى اعضاى بدن دو عامل عمده يعىن سيستم عصىب بدن و غدد مرتشحه داخلى داراى نقش اساسى مى -(55)  501

كند و ق مىباشد آهنا را درهم تلفيظيم آهنا در جهت كارى كه براى بدن الزم مىدستگاه عصىب بدن حتريكات رسيده از اعضاى حسى گوناگون را دريافت كرده، پس از تن
 سازد.آهنگ مىهم

وردار است. در اى برخباشد از امهيت ويژهكننده و خبش اجراكننده مىدر اجنام اعمال انعكاسى، قوس انعكاسى با سه قسمت اصلى آنكه عبارت از خبش گرينده، خبش هدايت
 رساند.كننده به خبش اجراكننده مىگريد و از راه سيستم هدايتنده حتريكات عصىب اوليه را مىحقيقت قسمت گري 

 كنش اندام غري طبيعى خواهد شد.  -مهانطور كه در قانون به آن اشاره شده است -ها اختالىل اجياد شوداگر در هريك از اين قسمت



دهد، مهچنانكه چشم ديگر بينائى ندارد و معده ديگر چيزى را ود را بكلى از دست مىيا اينكه اندام كنش خ -ج
 كند.هضم منى

 عالئم ختليه و احتباس:

 توان درك كرد:اين عالئم را به چند وجه مى

وان توان بعنگردد. دفع ادرار و براز را مىامتالء غري طبيعى: مثال در حالىت كه چيزى بايد دفع شود، متوقف مى -1
 مثاىل در اين باب ذكر كرد.

 ختليه غري طبيعى: اين نوع ختليه يا از گوهر اندام است و يا از آن نيست: -1

 اى كه از گوهر اندام است سه وجه دارد:ختليه
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 است. 502)تاكل( در قصبه الريهدهنده خوره الف: يا از خود گوهر اندام است، مانند گلوى پر از بلغم كه نشان

هائى كه در بيمارى )سحج( منايان است، چنانچه پوسته سترب و  اش منايان است، مانند پوستهب: يا از اندازه
 باشد نشانه ابتالى روده باريك به قرحه است. 504هاى بزرگ و اگر پوسته نازكباشد دليل بر ابتالى روده 503كلفت

نشست قشرى قرمز كه دليل بر بيمارى در اندام هاى گوشىت مانند كليه است مانند ته ج: يا از رنگ آن منايان است،
 دهنده بيمارى اندام عصىب مثانه است.نشست قشرى سفيدرنگ باشد نشانو اگر ته

 باشند بر چند قسمند:ها نيستند و عرضى مىعالئمى كه از گوهر اندام

ريزد. مثال خون و خلطهاى نيك و سامل كه ممكن است بريون مى حالىت كه در آن چيزى نبايد دفع شود و ليكن -1
 بريون بريزند.

 حالىت كه غري طبيعى است، مانند خون تباه كه خواه عادتا بريون رخيتىن باشد و خواه نباشد. -1

 حالىت كه از گوهر دور و غري طبيعى است مانند سنگ مثانه. -3

                                                           
 آمده است.« زخم) قرحه( قصبه الريه» الريه،در نسخه انگليسى جباى خوره) تاكل( در قصبة  -(55)  502
 «.موكوز غليظ» در نسخه انگليسى جباى پوسته سترب و كلفت نوشته شده است: -(51)  503

 مبعناى ماده ترشحى غدد خماطى است Mucusموكوز
 ) موكوز رقيق( آمده است. Thire Mucusدر نسخه انگليسى جباى پوسته نازك عبارت -(51)  504



ست كمرت و يا بيشرت از حد الزم ا« اندازه»ز حلاظ دفع طبيعى است و حالىت كه از حلاظ اندازه غري طبيعى و ا -0
 مانند دردى ادرار كه ممكن است كمرت و يا بيشرت از حالت عادى باشد.

كه در آن براز و   يابد، مانند حالىتها تغيري مىشوند وىل كيفيت آنحالىت كه مواد بريون رخيتىن هستند و دفع مى -5
 شوند.ادرار سياه مى

مارى ايالوس كه دهد، مانند براز در بيريزد، وىل راه طبيعى را تغيري مىيا اينكه مواد بريون رخيتىن است و بريون مى -5
 جهد.در آن براز از باال بريون مى
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 ند وجه است.توان از روى درد به آهنا پى برد بر چتشخيص بوسيله درد: عالئم بيمارى را كه مى

شود بيمارى در كبد و اگر توان تشخيص داد. مثال اگر درد در اطراف راست بدن باشد معلوم مىاز حمل درد مى -1
 .505در طرف چپ باشد بيمارى در طحال است

روى دهد،  506نوع درد عامل خود را مهراه دارد. مهانطور كه در حبث علل بيان كردمي، اگر بعنوان مثال سنگيىن -1
 مارى در اندام بيحس است و يا اندام حس را از دست داده است.بي

 داللت بر ماده تند دارد. 507دهندگى داللت بر ماده زياد و سوزناكىكش

 تشخيص بوسيله ورمها:

 تشخيص عالئم درد بوسيله ورمها بر چند وجه است:

 اه بر سوداء است.بروز عالمت يا از گوهر ورم است مثال سرخى رنگ گواه بر صفرا و سخىت گو  -1

                                                           
كه اگر ذكر شده است. در اينجا درد طرف راست را مربوط به كبد دانسته است درصورتى« طرف راست قفسه سينه» نسخه انگليسى جباى طرف راست بدندر  -(51)  505

جديد هم اين امر را  مي زيرا پزشكىبر باره پى مىمجله مذكور در منت انگليسى را مورد نظر قرار دهيم كه از طرف راست قفسه سينه نام برده است به ديد وسيع ابن سينا در اين
ذ كنند توانند در ديافراگم طرف راست متمركز شده و حىت در بعضى موارد بداخل قفسه سينه نفو هاى كبدى واكينوكوك كبدى مىهاى كبدى از مجله آبسهمنايد كه عفونتتأييد مى

 و اجياد درد در طرف راست قفسه سينه منايند.
 «حس شود.خواهد بر اثر بيمارى ىبحس يا عضوى كه مىكند بر ابتالى يك عضو ىببعنوان مثال درد مبهم بعضى اوقات داللت مى» ى:در نسخه انگليس -(53)  506
درد سوزاننده داللت بر سوزندگى يا تندى) حتريكى( «.» ( داللت بر افزايش ماده موضى دارد Bursting Painدرد فشاردهنده و انفجارى)» در نسخه انگليسى: -(50)  507

 «.ماده مرضى دارد



باشد داللت بر درد كبد دارد و  508توان عالئم را تشخيص داد، مهچنانكه اگر ورم در طرف راستاز حمل ورم مى -1
 باشد منايانگر بيمارى در اطراف طحال است. 509اگر در طرف چپ
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باشد بيمارى در كبد، اگر دراز باشد  510ر شكل ورم هالىلتوان به نوع بيمارى پى برد: اگاز شكل ورم مى -3
 .511بيمارى در ماهيچه زير ورم است

 تشخيص بوسيله وضع و حالت:

ها باشد آشكار است و ها. اگر از جايگاهها )مواضع( است و يا از مشاركهتشخيص از روى حالت يا از جايگاه
شود، يا از عوامل پيشني است و يا اينكه ششمني زوج احساس مىها باشد نظري دردى كه در انگشت اگر از مشاركه

 از زوج اعصاب گردن آسيىب ديده است.

 هاى منفرد و مشرتكعالئم بيمارى -فصل دوم

يمارى گريد، مانند بشود و برخى مشرتكا دو اندام را در بر مىاز آجنا كه برخى از بيماريها فقط از يك اندام شروع مى
 آيند، مقتضى است كه مرز بني اين دو نوع بيمارى را تعيني كنيم:اهم پيش مىسر و معده كه ب

گوييم: بايد دقت كرد كه كدام يك از بيماريها اول پديد آمده است. آنچه اول ظاهر شده است بايد بيمارى مى
داميك از كه كاصلى حمسوب شود و بيماريهاى بعدى را بايد بيمارى مشرتك منظور داشت. مهچنني بايد دقت كرد  

پايد. بيمارى پايدارتر را بايد بيمارى اصلى و ناپايدارتر را بيمارى مشرتك اين دو بيمارى بعد از زائل شدن ديگرى مى
آيد، بيمارى مشرتك كه بعد از بيمارى اوىل پديدار شده است با مشرد، عكس آن را بايد عكس اين دانست. بنظر مى

اين نظر صحيح نباشد چون ممكن است سبب اصلى بيمارى در آغاز حس نشود و يابد. شايد آرامش اوىل آرامش مى
و  وقت زيانش حمسوس گردد. در واقعدردى نداشته باشد وىل بعد از آنكه بيمارى كه با آن مشرتك است ظاهر شد آن

انيم و يا ى بدآور را با بيمارى اصلى يكدر حقيقت بيمارى مشرتك بعد از اوىل آمده است. اگر مرض مشرتك و روى
آور را درك كنيم و اصلى را ناديده بگريمي در اشتباه خواهيم بود. براى پرهيز از اين اشتباه طبيب بايد عامل فقط روى

شود چه آن اندام حساس ها وارد مىهاى مشرتك را خوب بشناسد. آسيىب كه بر هريك از اندامتشريح باشد و اندام
 ب روشن باشد. وى بايد در بازداشنت سري بيمارى كوشش كند وىل نبايد تاباشد و چه غري حساس بايد بر طبي

                                                           
ى  ذكر شده است كه با توجه به اصول پزشكى طب جديد در ارتباط با عوارض كبد« طرف راست قفسه سينه» در نسخه انگليسى جباى طرف راست خبش حتتاىن، -(55)  508

 رسد.تر بنظر مىچنني حالىت اجياد درد در قفسه سينه منايد منطقى تواند دركه مى
 ذكر شده است.« طرف چپ قفسه سينه» در منت انگليسى جباى طرف چپ خبش حتتاىن، -(55)  509
 «.اگر شكل ورم هالىل و در طرف راست شكم باشد» ، آمده است:«اگر شكل ورم هالىل باشد» در نسخه انگليسى جباى -(50)  510
 «.باشدبيمارى در عضالت شكمى جلو كبد مى» نوشته شده است:« بيمارى در ماهيچه زير ورم است» در نسخه انگليسى جباى مجله -(55 ) 511
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 ها در آتيه روى خواهد داد درباره اصلىداند كه چه عوارضى از اين بيمارىموقعى كه بررسى زياد نكرده است و منى
هاى مشرتك با اندام دردمند پديد ى كه ممكن است در اندامهائبودن بيمارى حكم كند. بايد راجع به عالئم بيمارى

هائى بعمل آورد، چه شايد اندام بيمار حساس نباشد و يا درد آشكارى نداشته باشد و يا آيد از بيمار پرسش
 عوارضى در كار نباشد.

كند كه اين ليكن ممكن است كه حوادثى غري حمسوس بر اندام روى آورد و بيمار از آن بيخرب باشد و فكر  
آوردهاى غري حمسوس از آثار آن بيمارى دور است. در اين حالت فقط دانش آن طبيب است كه اصل را روى

 يابد.درمى

ها سابقه دارند بايد حكم كند كه بيمارى مشرتك ها دقت كند. اگر آن زيانهبرت آن است كه طبيب در زبان كنش
پذير هستند. در اكثر حاالت، سر از حلاظ بيمارى هاى ديگر بيمارىندامها ديرتر از ااست و بداند كه برخى از اندام

 افتد.با معده مشرتك است و عكس آن كمرت اتفاق مى

است در هتك اندامدهيم و آنچه ويژه تكهاى مزاج اصلى و مزاج عرضى را بطور كلى شرح مىاينك ما براى تو نشانه
 شود و آنچه دروىنتركيىب هر آنچه آشكار است بوسيله حس درك مىهاى جاى خود خواهد آمد. در زمينه بيمارى

توان در يك گفتار عمومى حصر كرد. انداز را بزمحت مىهاى امتالء و سده و اورام و جدائىاست، جبز بيمارى
فتار گتك اندامها و در حمدوده يك  انداز را درباره تكمهچنني مشكل است كه بيمارى امتالء و سده و ورم و جدائى

 ها را به گفتارهاى تفصيلى احاله منائيم.آورد. پس هبرت آن است كه اين حبث

 تشخيص حاالت مزاجى -فصل سوم

 شناسائى حاالت مزاج مبتىن بر ده دستور است.

هاى معتدل معلوم است. در معاينه يك فرد او را بوسيله ملس بسودن )ملس كردن(: مقياس مزاج براى سرزمني -1
د. اما اگر مشارنكنند. اگر حالت شخص در اين ملس كردن با مقياس معتدل برابر باشد مزاج او را معتدل مىمعاينه مى

كننده خود معتدل املزاج باشد و در ضمن معاينه، گرمى يا سردى و يا سخىت و يا زبرى بيشرت از وضع طبيعى را معاينه
وشو، شنا و غريه در كار نباشند و زبرى يا ، شستحس كند و در پيدايش اين حاالت تاثريات خارجى مانند هوا

ها گردد. از نرمى و زبرى و خشكى ناخننرمى را از حد الزم خارج كرده باشند، چنني مزاجى نامعتدل معرىف مى
رمى و سخىت گريى از نتوان به چگونگى مزاج پى برد آهنم بشرطى كه عوامل خارجى در كار نباشند. ليكن نتيجهمى

 يح است كه گرمى و سردى در حال اعتدال باشند وگرنه بسيار ممكن است كه گرمىموقعى صح
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سخىت و زبرى را به چنان حالت نرمى درآورد كه پندارى نرم و تر  -كه كارش گداخنت است  -زياده از حد اعتدال
سخت را چنان نشان دهد كه خشك  -ارش اجنماد استكه ك  -مزاج است. مهچنني شايد سردمزاجى بيش از اعتدال

است. مثال براى اين دو حالت وضع برف و پيه است؛ برف از آجنا كه اجنمادكننده است و پيه از آن جهت كه 
 غليظ است.

 در آهنا زياد است. 512ها بويژه اگر الغر باشند، بدن نرم دارند زيرا نارسائى و خامىبيشرت سردمزاج

 له گوشت و پيه:تشخيص بوسي -1

است. اگر گوشت كم باشد و  513ها زياد باشد دليل رطوبت و گرمى و گواه بر وجود نوعى چسبندگىاگر ماهيچه
 دهنده خشكى و گرمى است.پيهى مهراه نداشته باشد، نشان

ه و يليكن چرىب و پيه مهيشه نشانه سردى هستند و در اين حالت نوعى فروهشتگى نيز موجود است. اگر مهراه پ
چرىب در جسم، رگها به تنگى گرايند و خون كاهش يابد و شخص مورد نظر در هنگام گرسنگى بسبب بند آمدن 

يعى شود كه مزاجش سرشىت و طبها را برآورد، حبالت الغرى درآيد معلوم مىخون غريزى كه بايد احتياج غذائى اندام
ه مزاج وى عرضى و اكتساىب است. كمى چرىب و پيه داللت گردد كها در بني نباشند معلوم مىاست و اگر اين نشانه

چرىب  رو است كهبر حرارت دارد، زيرا ماده چرىب و پيه زاده چرىب خون است كه سردى آن را بند آورده است و ازاين
زاج و مها زياد است. ماده پيه و چرىب بر قلب بيشرت از آن است كه بر كبد است و اين نه براى بر كبد كم و بر روده

 شكل است بلكه مربوط به خود ماده نامربده است كه طبيعت در اجياد آن حكمىت منظور داشته است.

انعقاد و بند آمدن پيه و چرىب در بدن قابل كم و زياد شدن است و بستگى با كم و زياد بودن حرارت دارد. تىن كه 
ل بر وجود پيه دليچرب و كمتن پرگوشت و كمپرگوشت است و چرىب و پيه زياد ندارد، بدىن است گرم و مرطوب. 

 رطوبت زياده از حد الزم است.

اگر پيه و چرىب در بدن پرگوشت زياده از حد الزم باشد، دليل بر رطوبت و سردى بيش از اندازه است و چنني بدىن 
د از آن سرد و تر مزاج است. بدن خشك و بدن سردمزاجان از حلاظ سسىت و تنبلى در درجه اول است و بع

مزاج واجد گرمى و سردى معتدل قرار دارند. بعد از مهه آهنا  هاى خشكهاى گرم و خشك و سپس بدنبدن
 گريند.مزاجاىن كه از حلاظ ترى و خشكى معتدلند قرار مىگرم

                                                           
 «نارسائى و خامى اخالط» نوشته شده است:« نارسائى و خامى» در نسخه انگليسى جباى -(55)  512
 آمده است.« حكاماستوارى و است» در نسخه انگليسى جباى چسبندگى، -(01)  513
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 دهد:هاىي بدست مىمعاينه مو نشانه -3

منا، كمى، باريكى، ستربى، صاىف، جتعد، و رنگ مو مهه مبتىن بر داليلى هستند كه سرعت رشد و منو، سسىت نشو و 
 توان در هنگام معاينه از آهنا سود جست.مى

كى  اى به خشسرعت در منو مو: اگر مو بسرعت منو كند دليل بر آن است كه بدن زياد مرطوب نيست و تا اندازه
توان تشخيص داد. هرگاه گرمى و هائى كه سابقا ذكر كردمي مىنشانهگرايش دارد. وىل گرمى و سردى بدن را از 

ر شود، زيرا فزوىن مقدار بخشكى گرد هم آيند موى در رسنت سريع و از حلاظ مقدار زياد و از حيث حالت سترب مى
 االناثر گرمى و ستربى موى دليل بر زياد بودن ماده دودى است. اين حالت در جوانان موجود است و در خردس

 وجود ندارد، زيرا ماده خردساالن خبارى است و دودى نيست.

سسىت در رسنت مو: سسىت در منو موى و يا از رويش افتادن آن دليل بر دو حالت است: يا خون بدن در حمل 
 رستنگاه موى اصال موجود نيست و يا مزاج بسيار تر است.

 ضد عالئم استنباط كرد.بايد عكس هر دو حالت سرعت و كاهش در رويش موى را از 

شكل مو: جتعد مو داللت بر گرمى و خشكى مزاج است، چه گرمى و خشكى مزاج براى تغيري يافنت آمادگى دارند و 
ماند. صاف بودن موى داللت بر حالت عكس شايد از پيچدار بودن منافذ و مسامات بدن باشد كه بدون تغيري مى

 هاى جمعد بودن آن را دارد.سبب

مزاجى، موى سرخ مايل بزرد )اصهب( دليل سرد مزاجى و موى طالئى و سرخ دليل بر : موى سياه دليل گرمرنگ موى
اعتدال مزاج است. موى سپيد يا دليل بر رطوبت و سردى است مهچنانكه در پريان صادق است و يا دليل بر 

شايد هم  زند.سبز به سفيدى مىها رنگ باراىن كه در رستىنخشكى شديد است كه قابل قياس است با مواقع كم
كننده سپيد گردد. سپيد شدن موى بعقيده ارسطو تغيري آن به رنگ بلغم است و بعقيده موى بر اثر بيمارى خشك

رود كه اگر سرد باشد و در منافذ ريز پوست به سسىت حركت  جالينوس كفك آوردن غذائى است كه به سوى مو مى
 آورد.كند، موى به سپيدى روى مى

بينيم كه هر دو هبم نزديكند، زيرا سبب پيدا شدن بلغم و علت سپيدى  اگر در هر دو نظريه مذكور دقت كنيم مى
 توان يافت.كفك يكى است و اين را در رشته علم طبيعى مى

ذلك بايد در نظر داشته باشيم كه مناطق مسكوىن و آب و هوا بر رنگ موى تاثري دارند و نبايد حتما موى برنگ مع
 م.مزاج بودن يك اسالو به موى سياه نيازمند باشيطالئى باشد تا بر اعتدال مزاجش گواهى دهد و يا براى اثبات گرم



 ها و نوپريان در حالتها و خردساالن نظري مشاىلمراحل عمر نيز در كيفيت مو دخالت دارد: جوانان مهانند جنوىب
 دليل بر آن استآيند. انبوهى مو در خردساالن مابني بشمار مىىف
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 كه در زمان بزرگ شدن داراى مزاج سودائى خواهند بود. انبوهى مو در پريان گواه بر وجود مزاج سودائى است.

 عالئم رنگ پوست: -0

 سپيدى پوست دليل بر نبودن خون و يا كمبود آن است و مهراه سردمزاجى است.

، كمبود و يا نبودن خون مهراه گرمى و خلط صفرائى است كه بر اثر آن رنگ پوست زرد اگر سردمزاجى نباشد
 گردد.مى

 رساند.سرخى رنگ پوست دليل بر زيادى خون است و گرمى مزاج را مى

زردى و رنگ زرد مايل بسرخ داللت بر گرمى زياد دارند، ليكن زردى بيشرت دليلى بر وجود زهره )مراره( است و زردى 
ه سرخى دليل خون و خون مرارى است. ممكن است در زردى پوست مرارى در كار نباشد و اين رنگ فقط دليل  مهرا
 شود.اند ديده مىخوىن باشد. اين حالت در بدن كساىن كه تازه از بيمارى برخاستهكم

ن است و اي پژمردگى رنگ پوست و از زردى به سياهى زدن آن نشانه اين است كه سردى شديد خون را كم كرده
 خون كم هم خييده است، در نتيجه زردى آن به سياهى زده است و رنگ را تغيري داده است.

 زند( پوست دليل بر گرم مزاجى است.رنگ امسر )سياهى كه به زردى مى

 مزاجى است زيرا اين رنگ نتيجه سوداى خالص است.پوست داراى رنگ بادجناىن دليل بر سردمزاجى و خشك

 رساند.اج سرد را مىرنگ گچى مز 

رنگ بلغمى و سرىب دليل بر سردى و ترمزاجى است كه با كمى سودائى خملوط است، زيرا چنني رنگى سفيد است و  
زند. سپيدى آن يا از رنگ بلغم است و يا از تر مزاجى است و سبزى آن از اين است كه خوىن كمى به سبزى مى

514رنگ سبز داده است. فام با بلغم آميخته است و باومنعقد و سيه
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 گ عاجى دليل آن است كه سردمزاجى ناشى از بلغم است و نيز كمى مراره موجود است.

گرايد و آيد و بسبب طحال به زردى و سياهى مىافتد كه پوست بسبب كبد به زردى و سپيدى درمىبسيار اتفاق مى
 گردد. اين علل مهيشگى نيست و ممكن است در حاالتى متفاوت باشند.بز مىدر بيمارى بواسري زرد و س

 معاينه زبان و چشم: معاينه زبان جهت اطالع بر حاالت مزاجى رگهاى

 105، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 توان به مزاج مغز پى برد.دار و بدون ضربان بدن بسيار مفيد است. از راه چشم مىضربان

رنگ دو اندام فقط بوسيله يك بيمارى تغيري كند، مثال در بيمارى يرقان كه گداخنت بر اثر مراره زياد است ممكن است 
 گردد.رنگ مىزبان سپيدفام و پوست رخساره سياه

 گريى از شكل اندامها:نتيجه -5

نني گشادى در نيامدن و مهچهاى جانىب و جاى كاىف داشنت و در تنگنا نيفتادن و كوتاه گشادگى سينه و بزرگى اندام
دليل   ها و نزديكى آهنا به مفاصل، مههجمراى رگها و منايان شدن رگها، بزرگى نبض و نريومندى آن، بزرگى ماهيچه

هاى تركيىب مهه زاده حرارتند. در هر بدىن كه به عكس اين خواص برخوردى، بدان كه گرمى مزاج است و اين خاصيت
مانع از آن است كه نريوهاى طبيعى كار خود را چنانكه شايد و بايد به اجنام برسانند.  نتيجه سردى است، زيرا سردى

ها در حنجره و بيىن و مهوارى در هيئت بيىن دليل خشك مزاجى زبرى و برجستگى مفاصل و ديده شدن غضروف
 است.

 گريى از تاثريپذيرى اندام:نتيجه -5

 به ضد آن تر از تغيريل گرمى مزاج است، چه تغيري به مهجنس آساناگر اندامى بدون زمحت و بسرعت گرم شود، دلي
است. اگر اندامى بدون زمحت و بسرعت سرد گردد دليل سردى مزاج است. اگر كسى بگويد كه مسئله بايسىت 

برعكس باشد باين دليل كه هر چيزى از ضد خود تاثريپذير است نه از مهانند خود و اين نظر كه بيان كردى 
ند دهد، در پاسخ چنني گوئيم: آرى دو شبيه كه از حيث نوع و طبيعت مهانتر نشان مىذيرى از مهانند را شايستهتاثريپ

گذارند، در اينجا نيز باشند از يكديگر تاثريپذير نيستند. مهچنانكه گرمرت و سردتر هبم شباهت ندارند و برهم تاثري مى
نوع ديگر است و اختالف در اين ميان مهان اختالف بني گرم و موضوع حبث دو نوع گرمى است كه نوعى گرمرت از 

 سرد است.



 شود.تر تاثريپذير مىكم گرمرت در برابر بسيار گرم، صفت سردى را دارد و بوسيله گرم

گردد، زيرا از حيث نوع و طبيعت آن دو شباهت كامل موجود نيست. وقىت يكى از مهچنني سردى از سردتر متاثر مى
شتابد و كيفيت آن حالت دهد بكمك حالت نريومندترى كه در آن است مى، كيفيت خود را منو مىآن بيشرتها

ود را كمك منايد. ترين فراگرفته خآيد كه كيفيتش را تغيري دهد و به آساىن قوىيابد و حبالىت درمىكاهش مى« كمرت»
ر برابر هم وكمى درارت و برودت كه بيشوكم حليكن در اينجا چيز ديگرى هست كه به قسمىت از اين اشرتاك بيش

كه   -ري سردىپذيرد زيرا گرمى بواسطه تاثمزاج تاثري گرمى را بسرعت مىگريند ارتباط دارد. بعنوان مثال: گرمقرار مى
راه  تر هبم برسند و مانعى درماند. اگر گرم و گرماز كار بازمى -مانع به آرزو رسيدن مزاج گرم در اندازه سردى است

 كند.كنند و اين كمك كردن حالت هر دو را تشديد مىنباشد، مهديگر را در گرم كردن كمك مى
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اما اگر گرمى خبواهد اعتدال مزاج را از خارج هبم زند، قبل از هر چيز، گرمى غريزى درون به مقاومت در برابر آن 
كند و يابند، فقط گرمى غريزى است كه مقاومت مىكشنده گرم كه به بدن راه مىهاى  پردازد. مثال در برابر سممى

 كشاند.منايد و گوهر آن را بتباهى مىدفعش مى

آور زيان آورد، روح را به بريون راندنآور ببدن روى مىگرمى غريزى ابزارى است در دست طبيعت كه وقىت گرمى زيان
سوزاند. مهچنني وظيفه دارد كه زيان سرد وارد بر گدازد و ماده آن را مىن را مىسازد و آگمارد و خبار را دور مىمى

ا گرمى گريد. كار سردى اين است كه ببدن را با ضد آنكه گرمى است دفع منايد. اين خصوصيات به سردى تعلق منى
 وارد، در نزاع افتد و بازش دارد و به مقابله با سرد وارد آمده كارى ندارد.

 يزى پاسدار رطوبتهاى غريزى است تا گرمى بيگانه بر آهنا دست نيابد.گرمى غر 

تواند بوسيله آن در رطوبتها دستكارى كند و به پختگى و هضمشان اگر گرمى غريزى نريومند باشد، طبيعت مى
ند و به عفونت تبرساند و خلط آهنا را تامني كند زيرا رطوبتها در آن حالت پريو طبيعتند و از گرمى بيگانه روگردان هس

و رطوبتها  گريد زيرا واسطه بني طبيعترسند. ليكن اگر گرمى غريزى ناتوان باشد طبيعت از رطوبتها كناره مىمنى
چريه  تازد وها مىافتند و گرمى بيگانه بر آنشوند و از كار مىها متوقف مىضعيف است، باين جهت رطوبت

 شود.بند و عفونت ظاهر مىياشود و رطوبتها حركاتى غري طبيعى مىمى

حرارت غريزى ابزار دست مهه نريوهاست و سردى خمالف مهه نريوها است. سردى در گوهر هيچ سودى ندارد و اگر 
گويند سردى غريزى. كسى  گويند گرمى غريزى و منىآور است. به اين جهت هم مىنفعى خيزد از گرمى روى

 دانند.ه گرمى را كدخداى تن مىدهد، بلككدخدائى بدن را به سردى نسبت منى



 گريى از خواب و بيدارى:نتيجه -0

اعتدال در خواب و بيدارى نشانه اعتدال مزاج و بويژه منايانگر نيكومزاجى مغز است. خواب بيشرت از حد نشانه ترى 
 .ستمزاجى مغز او سردى مزاج است و بيخواىب زياد عالمت خشكى و گرمى مزاج و بويژه معرف گرمى و خشك

 ها:گريى از كنشنتيجه -5

ها رو وكمى روى ندهد دليل اعتدال مزاج است. اگر حركات كنشها در جمراى طبيعى باشند و در آهنا بيشاگر كنش
مانند  -تر از حالت اعتدال گردندها رو به سرعت هنند و سريعبه افراط هنادند داللت بر گرمى مزاج دارد. اگر كنش

ها به سست نشانه حرارت مزاج است. اگر كنش -عت رسنت مو و سرعت رويش دنداهناسرعت نشو و منا و سر 
 حركىت
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گرائى و  گرائيدند و در آهنا درنگ اجياد شد و يا ناتوان شدند، دليل بر برودت مزاج است. ممكن است ناتواىن، سسىت
ش اندام روى آورد وىل در هر حال تغيريى در جمراى طبيعى روى داده است كوتاهى در وظيفه، بسبب مزاج گرم به كن

 و با ناتواىن روبرو شده است.

هاى طبيعى بسبب حرارت از ميان بروند و كاسىت يابند، مانند خواب كه شايد مهچنني امكان دارد كه بسيارى از كنش
يابند. ليكن طبيعى مانند خواب بسبب سرما فزوىن مىروست كه برخى حاالت مزاج گرم از بني برود يا كم گردد، ازاين

مهه احوال طبيعى چنني نيستند و براى آن شرطى وجود دارد و آن اينكه حالت مورد نظر مشابه حالت خواب باشد. 
خواب براى زندگى و هببودى مورد نياز مطلق نيست، بلكه از اين است كه گاهى روح بر اثر خستگى دست از كار 

 آيد و خواب مورد نياز واقعياز به خواب دارد و يا به تنهائى از عهده اجنام وظيفه و هضم غذا برمنىكشد و نمى
شود و آن عجز بريون شدن از جمراى طبيعت است، گرچه چنني شود. بنابراين خواب در نتيجه عجزى حاصل مىمى

ن ضرورى نامند و امسى مشرتك دارد. ايشدىن طبيعى است و بايد باشد. از اين روى چنني حالىت را طبيعى بريون
ند. اما اينكه رسيابند و به كمال مىها تعديل مىحالت طبيعى ضرورى هبرتين نشانه مزاج معتدل است و در آن كنش

دليل بر گرمى و سردى و خشكى و ترى باشد دليل ختميىن است و بطور كامل معلوم نيست. رسائى صدا و بلندى 
ها و پيوستگى گفتار، خشم، سرعت حركت و سرعت در بر هم هنادن و گشودن پلك صوت، سرعت در سخن گفنت

هاى قوى هستند كه داللت بر گرمى مزاج دارند. با اينكه چنني كنشهائى جنبه عمومى ندارند و ويژه اندام نيز از كنش
 خاصى هستند، باز دليل بر گرمى مزاج است.

 گريى از مواد زائد:نتيجه -5



توان نشانه بيمارى را جست. چنانكه اگر براز و ادرار و عرق و نظري آن گرم و اد دفع شده از بدن مىبا معاينه مو 
برشته و پخته گردند،  هاها و پختىنپذير رنگ بگريند و برشتىنداراى بوى تند باشند و بوسيله اين مدفوعات مواد رنگ

 آيد.ج بشمار مىها، نشانه سردى مزا دليل بر گرمى مزاج است. حاالت عكس آن

 گريى از كنش و واكنش قواى نفساىن:نتيجه -11

حاالت قواى نفساىن منايانگر مزاج آدمى است، مثال خشمناكى زياد، بيتاىب و آشفتگى، زرنگى، زودفهمى، اقدام، 
گرمى   هبيىن، اميدوارى، سنگدىل، چاالكى، خلق مردانه، تنبلى كم و تاثريپذيرى كم از هر چيز، نشانبيشرمى، خوش

ن پردازى، تودار بودباشد. پايدارى در خشم، در آشىت، خيالمزاج است و حاالت عكس آهنا دليل بر سردى مزاج مى
هاى زودگذر داللت بر ترمزاجى دارند. خواب ديدن و رويا نيز از مزاجى است. تاثريپذيرىو نظاير آن، نشانه خشك

 سوزند و يانند كه بر آتش مىبيها در خواب مىباشند. گرم مزاجاين قبيل مى
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د دارد ورند. كسى كه خلط زيابندند و يا در آبسرد غوطهبينند كه يخ مىشوند. سردمزاجها در خواب مىزده مىآفتاب
شد و يا اكثر  كه ذكرمهه اين عالئم  «. دانهشرت در خواب بيند پنبه»بيند، مهچنانكه گويند خواب مهجنس خلط را مى

هاى ويژه هاى بيگانه و عرضى نشانهاند. ليكن مزاجهاى اصلى هستند كه در خود بدن بوجود آمدهآهنا منايانگر مزاج
 خود دارند:

ى آورد. بر اثر جوشش گرمشود و از آن درد تب روى مىدليل گرمى مزاج عرضى آن است كه گرمى بدن آزاردهنده مى
نبض  شود،آيد، دهن تلخ مىدهد، در دهانه معده التهاب پديد مىاند، تشنگى زياد دست مىنريوى حركت بازميم

بيند و با ها آزار مىكنندهگردد. بيمار با تناول گرمگردد وزنش آن نامرتب مىزند و ناتوان مىبسرعت مى
 رود.يابد و در تابستان حالتش به تباهى مىها تسكني مىكنندهخنك

هضمى، تشنگى كم، سسىت در مفاصل و زيادى تبهاى بلغمى. سرد سرد و غري طبيعى عبارتند از: كمعالئم مزاج 
يابد و در ها تسكني مىكنندهبيند و بوسيله گرمها آزار مىكنندهمزاج غري طبيعى از سرماخوردگى و تناول خنك

 زمستان حالش بد است.

 ج غري طبيعى مشابه است و عالوه بر آهنا فروهشتگى، سيالن آبهاى سردمزا هاى ترمزاج غري طبيعى با نشانهنشانه
ابش زياد آيد، خو دهن، جريان خماط و لينت شكم )انطالق الطبيعه( و سوء هضم مهراه دارد. بر اثر تناول تر بدرد مى

 زنند )هيجان پلك(.است و پلكهايش به خشكى و پژمردگى مى



و الغرى است. چنني شخصى از تناول هرچه كه خشكى در آنست مزاج غري طبيعى زبرى و بيخواىب عالئم خشك
پذيرد و ىيابد؛ آب گرم و چرىب لطيف را زود مها تسكني مىدهندهبيند؛ با پاييز ناسازگار است و بوسيله ترىآزار مى

 مكد. اين مجله را بايد بداىنبدنش آهنا را زود مى

 هاى اعتدال مزاجنشانه -فصل چهارم

 هاى ذكر شده برچيد كه عبارتند از:توان از ميان نشانهتندرسىت را مىعالئم 

اعتدال در: بسودن، گرمى، سردى، خشكى، ترى، نرمى، سخىت، سفيدى و سرخى، فرهبى، الغرى و اندكى گرايش 
 بسوى فرهبى.

 هاى شخص معتدل املزاج نه بسيار برجسته است و نه زياد فرورفته در گوشت.رگ

املزاج از حلاظ پرپشىت، كمى، جتعد و صاىف معتدل است؛ در خردساىل به زرد مايل بسرخى  موى شخص معتدل
 زند و در ايام جواىن مشكى است.مى
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 گريد.خواب و بيدارى شخص معتدل املزاج معتدل است و حركات اندامها حسب املرام و با سهولت اجنام مى

 اش نريومند است.يال او زياد و قدرت ذاكرهنريوى فكر و خ

اخالق شخص معتدل املزاج حد واسط بني افراط و تفريط است، يعىن نه زياد جسور است و نه بسيار ترسو؛ نه زياد 
خشماگني است و نه بسيار تنبل؛ نه زياد زيرك و نه بسيار سنگدل؛ نه زياد هرزه است و نه بسيار باوقار؛ نه زياد 

اد كند و مدت منوش زيها بيدريغ و سامل است، خوب و سريع منو مىبني؛ در كنشو نه بسيار خودكممتكرب است 
برد. صاحبان مزاج بيند، از بوى خوش و آواز خوش و جمالس شادى و سرور لذت مىهاى خوش مىپايد، خوابمى

وارش، دىن اعتدال دارند، دستگاه گبرخورد هستند. در اشتهاى بغذا و نوشيروى و خوشداشتىن، گشادهمعتدل دوست
كند؛ سراسر وجودشان در اعتدال است؛ دفع مواد زائد در آهنا معتدل است هاى آهنا خبوىب كار مىمعده، كبد و رگ

 ريزد.و از جمراى عادى بريون مى

 هاعالئم ناقص اخللقه -فصل پنجم

هاى آهنا هبم شباهت ندارند. ممكن است روست كه مزاج اندامكساىن كه در سرشت كم و كاسىت دارند ازاين
هاى اصلى آهنا باهم ناسازگار بوده، از اعتدال پا بريون گذاشته باشند يعىن يكى بطرىف و ديگرى به سوى ديگر اندام

ل و اش ناهنجار است حىت در عقروى آورده باشد و هريك مزاجى خمالف مزاج ديگرى برگزيده باشد. كسى كه بنيه



انگشت و صاحب سر و صورت مستدير و سر بزرگ يا  گنده و كوتاهست. نظري مرد تنومند و شكمفهم نيز قاصر ا
هايش آرواره اى است. كسى كهدايرهكوچك و پيشاىن پرگوشت و رخسار و گردن و پاى گوشتالو كه گوئى صورتش نيم

راز و گردن صورت بسيار د گردد و اگر سر و پيشانيش مستدير باشد،بزرگ باشند صورتش نيز بسيار متفاوت مى
 ها سست باشد، از چنان اشخاص با چنني صفاتى، نبايد انتظار كامل بودن داشتبسيار سترب و جنبش چشم

 هاى امتالءنشانه -فصل ششم

 امتالء )پرشدگى( بر دو نوع است: امتالء آوند، امتالء قوه.

ا را پر شوند كه آوندهقدر زياد مىآن -لت نيك باشندگرچه حبا  -هاامتالء آوند عبارتست از اينكه خلطها و روان -1
شوند. در اين حالت امكان خطر وجود دارد زيرا ممكن است بر اثر كنند و آوندها بر اثر پر شدن كشيده مىمى

 ها،امتالء آوند اندامى مانند رگ
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هاى اختناق جريان يابد و خناق و صرع و سكته روى آورد. براى به حمل بر اثر حركت ترك بردارند و ماده داخل آوند
 زىن )فصد( متوسل شد.عالج اين حالت بايد به رگ

امتالء قوه آن است كه به مقدار و كميت خلطها آسيىب وارد نشده است بلكه بواسطه بد و نامطلوب بودن آهنا   -1
وند و در نتيجه هضم و پختگى برحسب مرام نيست و خطر شآورد. اين خلطها بر قوه چريه مىگزندى روى مى

 شود.هاى عفوىن احساس مىبيمارى

 عالئم بيماريهاى امتالء بطور كلى عبارتند از:

و  ها، كشيدگى پوست، پر شدن نبض، رنگني شدنها، تنبلى در حركت، سرخى رنگ، باد كردگى رگسنگيىن اندام
تواند بيند: منىهاى گراجنان )مانند كسى كه در خواب مى -دن خوابغلظت ادرار، كمى اشتها، خستگى چشم، دي

از در خواب و تواند( مهچنانكه پرو خواهد بگويد و منىتواند برخيزد و يا بارى گران بر دوش دارد و يا مىجبنبد و يا منى
 اى معتدلند.جنبش سريع بالعكس، عالمت آن است كه خلطها لطيف و تا اندازه

ها اشتهائى، مشابه امتالى اوىل است وىل اگر امتالء، قوه ساده باشد نه رگقوه در سنگيىن، تنبلى و كم عالئم امتالء
ه ادرار بسيار زند و نشود و شديد مىكند؛ نه نبض بسيار پر مىكنند و نه پوست بسيار كشيدگى پيدا مىزياد باد مى

 گردد.غليظ و رنگ بسيار سرخ مى



بيند كه خارش و سوزش و گداز دارد و بوهاى  رسد و در خواب مىى و ماندگى مىشخص بعد از حركت، خبستگ
 رسد. عالئم خلط چريه شده را بعدا ذكر خواهيم كرد.گند مبشامش مى

 امتالء قوه اكثر قبل از آنكه عالئمى از خود نشان دهد بيمارى را بوجود آورده است.

 چريگى يكى از اخالط -فصل هفتم

 چريگى خون:

شود و عالئم امتالى آوندها از خلط پديد آيد و خون، خلط پركننده آوند باشد سنگيىن زيادى به بدن عارض مىاگر 
كنند؛ متطط )از هم كشيدگى( و مخيازه به شخص دست ها و سر و دو گيجگاه شخص سنگيىن مىبويژه بيخ چشم

دن شخص يابد. بوى و كندى به فكرش راه مىگريد، و تريگى به حواس دهد؛ خواب گران و ديرپا بيمار را فرامىمى
رخ كند و زبانش سشود؛ در دهانش طعم شريين غري عادى احساس مىبدون رنج كشيدن و كار كردن قبلى خسته مى

هائى در دهان بيمار ظاهر شود؛ خون بسهولت در مواضع خمتلف هائى در بدن و جوشگردد. ممكن است دملمى
الذكر  توان از كيفيت مزاج و عالئم سابقيابد. عالئم اين چريگى خون را مىثه( جريان مىبدن وى )از مقعد، بيىن و ل

 و نوع مسكن و عمر و روش شخصى و دور افتادن از رگ زدن اعتيادى دريافت. مهچنني كسى كه به اين علت
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ه خونريزى بيند، ب، مثال كسى كه در خواب چيزهاى سرخرنگ مىبيندهاى متناسب با علت را مىمبتال باشد، خواب
 شود كه ذكر كردمي.گردد و چنان مىشود و خونش غليظ مىزياد مبتال مى

 چريگى بلغم:

ن نرم دهد؛ حمل ملس در بدشود؛ فروهشتگى رخ مىعالئم چريگى بلغم عبارتند از: رنگ شخص بسيار سفيد مى
شود. مهه اين حاالت گردد و تشنگى كم مىآيد؛ آب دهان زياد و چسبنده مىىگردد؛ سردى بر بدن وارد ممى

 عالئم چريگى بلغم است مگر در حالىت كه بلغم چريه شده )بويژه در هنگام پريى( شور طعم باشد.

آيد( شور و ادرارش سفيد مهچنني هضم شخص ضعيف و جشاء وى )مايعى كه بر اثر هبم خوردن دل به دهان مى
هسته آورد و نبض وى آشود و بر اعصاب وى سسىت و تنبلى بر ذهنش كندى روى مىدد؛ خواب بيمار زياد مىگر مى

هاى مذكور در باال زند. عالئم اين عارضه را نيز بايد از عمر و عادات و حرفه و مسكن و نشانهو نامرتب مى
 جست.

 بينند.آور مىرماى لرزهها، برف، باران و سها، رودخانهاين نوع بيماران در خواب آب



 چريگى صفرا:

شود؛ دهنش تلخ و زبانش زبر و خشك هاى بيمار زرد مىاگر خلط پركننده آوند، صفرا باشد پوست و چشم
اش تند شود؛ حركات تنفسىبرد؛ بسيار تشنه مىكند؛ از نسيم سرد لذت مىگردد؛ در بيىن احساس خشكى مىمى
الت دهد. اين بيمار حاخورد و استفراغ زرد و سبز بريون مىگردد؛ دلش هبم مىمىاش به طعام كم گردد؛ عالقهمى

بيمار  كند. درباره اينسوزنده مطبوع بر پوست و حالت فراشا )قشعريره( مانند فرو كردن سوزن در بدن احساس مى
 چنني بيمارى در بايد تدابري ذكرشده سابق، عمر و مزاج و عادت و مسكن و زمان و حرفه شخصى بررسى شود.

ؤيا، منايند. مهچنني در ر بيند؛ چيزهائى كه اصوال زردرنگ نيستند در نظر وى زرد مىخواب، آتش و نوارهاى زرد مى
 كند.التهاب و گرماى محام و يا تابش خورشيد را احساس مى

 چريگى سوداء:

شود؛ وسوسه و خياالتش يظ مىشود، پوست وى خشك و پژمرده و خونش سياه و غلدر بيمارى كه سودا چريه مى
دهد. ادرار او بدرنگ و سياه و سرخ و غليظ سوزد و اشتهاى كاذب بوى دست مىاش مىگردد؛ دهانه معدهزياد مى

 هاى سياه و پرموىگردد. بدنمى
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اى بد روى هسياه و دمليمار سودائى هبكگردد. مهچنني به بموى كمرت بدان مبتال مىبيشرت و بدن سفيد و كم
هاى آورند. عالئم اين بيمارى را نيز بايد از حالت طحال، عمر، مزاج، عادت، مسكن، حرفه و زمان و از خوابمى

 كرد.  هاى سابق الذكر استنباطهولناك، ديدن پرتگاه و يا ديدن چيزهاى سياه در خواب، ترس و از روى متام راهنمائى

 ها )سدد(هاى بندآمدگىنشانه -فصل هشتم

بردمي كه متددى روى داده است و در هيچ جاى بدن امتالئى رخ هرگاه داليلى بر وجود احتقان مواد پيدا كردمي و پى
 هائى وجود داشته باشد.نداده است، بدون شك بايد بندآمدگى

اى غذائى  شود، مثال اگر بر )ثقل( حس مى يابد، سنگيىناگر بندآمدگى در جمرائى باشد كه مواد زياد در آن جريان مى
افزايد. شود و ثقل زياد بر گراىن ورم مىجا مجع مىبنداىن رخ دهد، مقدار زيادى از آن در يكرود راهكه به كبد مى

 ها در اين حالت، شدت ثقل و نبودن تب است.نشانه بندآمدگى

يكن احتباس در نفوذ خون و كشيدگى در اندام حس شود لاگر بندآمدگى در اين نوع جمارى نباشد گراىن حس منى
 گرددمى



شان بندآمدگى وجود دارد داراى رنگ زرد هستند، زيرا در اين اشخاص خون از جمارى خود اكثر كساىن كه در رگهاى
 رسد.به سطح بدن منى

 هاى بادنشانه -فصل هنم

صورتى است كه درد ناشى از تفرق اتصال وجود درد در اندامهاى حساس گاهى نشانه وجود باد است و اين در 
ود باد كنيم وجكنيم و يا وقىت كه اعضاى باد كرده را ملس مىباشد. گاهى نيز وجود باد را از حركت اندامها درك مى

 شناسيم.را از صداى آن مى

ائى انتقال يابد جدرد مهراه با كشيدگى كه اگر خبصوص مهراه با سبكى باشد دليل بر موجوديت باد است. اگر درد از 
 دهد:دليل قاطعى بر وجود باد است و اين حالت در موارد زير رخ مى

 دهد.هاى حساس گسستگى رخ مىدر حالىت كه در اندام -1

 كنيم.اى باشد كه بر اثر درد آن را حس منىدر حالىت كه باد در استخوان و گوشت غده -1

 153، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

شود و دردى وجود ندارد و شايد فقط در عضو جماور سبب شكستگى يا كوفتگى در استخوان مىگاهى باد 
 استخوان دردى حس شود.

كند و  افتد، گاهى موضعى را بلند مىشود و حبركت مىتوان دريافت. بادى كه پيدا مىها مىباد را از حركت اندام
 ود.شهائى حس مى 515نشاند و در نتيجه اختالجگاهى فرومى

شود مانند قرقر شكم و چنانچه در توان شناخت. صداى حاصل يا از خود باد ناشى مىباد را بوسيله صدا نيز مى
ند، ككند و يا اينكه بوسيله كوبيدن انگشت صدا مىطحال باشد وقىت آن را با انگشت فشار دهيم درد مى

توان ز مىتوان تشخيص داد. بوسيله بسودن نيمهچنانكه با كوبيدن انگشت فرق بني استسقاى خيگى و طبلى را مى
بادكردگى را از سلعه )ورم زير پوست چه از نوع دمل و چه از نوع غده( تشخيص داد زيرا اگر بادكردگى )نفخه( 

شود و رطوبىت در جريان و حركت نيست و خلطى چسبنده هم وجود وجود داشته باشد با فشار انگشت كشيده مى
 اد فرق گوهرى وجود ندارد و تنها تفاوت آهنا در چگونگى حركت و ايستادن و پكر كردن است.ندارد. بني نفخه و ب

 تشخيص ورمها -فصل دهم

                                                           
 اختالج، تكان خوردن و يا در اصطالح پريدن و يا جهيدن عضوى از بدن را گويند، مانند پريدن پلك چشم. -(01)  515



 توان آن را ديد.ورمى كه عيان است چه حاجت به بيان دارد و با چشم مى

 ورم گرم: -1

 كند و اگرد، سنگيىن مىعالمت ورم گرم دروىن تب دائمى است. اگر اندامى كه ورم گرم دارد داراى حس نباش
رسد، مثال هاى اندام مىحساس باشد عالوه بر سنگيىن، درد تريكش دارد. از عالئم ديگر آن آسيىب است كه به كنش

 شود بشرطى كه حس بدان راه يابد.كردگى پيدا مىدر اطراف آن اندام آماس

 ورم سرد: -1

هاى كلى آن دشوار است. اگر خبواهيم شرح آن را نشانهنشايد گفت كه ورم سرد حتما با درد مهراه است. بيان 
ها آورى نيازمندمي، پس هبرت است اين موضوع را به گفتارهاى جزئى درباره هريك از اندامتسهيل كنيم به گفتار مالل

 گوئيم كه:احاله كنيم. ليكن راجع به آهنا در اينجا مهينقدر مى
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 سنگيىن احساس شد و دردى در كار نبود و عالمت چريگى بلغم هم پيدا بود بايد پنداشت كه ورم بلغمى است.اگر 

اى از چريگى سودا باشد ورم سودائى است بويژه اگر در ملس كردن سفت باشد، و سفىت هبرتين دليل آن اگر نشانه
 است.

يا حالت تب قوى است. اين ورم بدن ورم كرده را  اگر ورمهاى گرم در عصب وجود داشته باشند، درد زياد است و
 آورد.گردد و در حركات بند آوردن و بازكردن آن اختالل پديد مىكند و موجب درهم شدن عقل بيمار مىبسرتى مى

 گردند.مهه ورمهاى احشا موجب نازكى و الغرى اليه خارجى صفاق )مراق( مى

ان دهد و زب)دمل چرك كرده( برسند تب و درد بسيار شديد رخ مى اگر ورمهاى احشاء گرد هم آيند و حبالت خراج
كز شوند و امكان دارد كه سخىت و تر يابد؛ عوارض و سنگيىن زياد مىبيدارى شدت مىگردد؛ شبهنايت زبر مىىب

 احساس گردد و بدن با شتاب الغر شود و چشم دفعتا به گودى رود.

شود و شود و حالىت نظري خارش بر جاى درد پيدا مىدرد ضربان كاسته مىها چرك كرد، از شدت تب و اگر گروه ورم
ى منايد و عوارض آزاردهندگبازد و حمل فشار انگشت نرم مىچنانچه ورم سرخ و سخت بوده باشد، سرخى رنگ را مى

 رسد.يابند و سنگيىن به منتهاى حد خود مىآرامش مى



هد و دآورى به بدن دست مىجهد سوزش چندشچرك از آن بريون مى تركد در آغاز تركيدن كه خون ووقىت ورم مى
دهد و كند؛ و بعد نبض نظم خود را از دست مىآيد و نبض براى ختليه آمادگى پيدا مىبعد از آن تب بوجود مى

ون خشوند؛ ماده چرك و آيد و جوانب بدن غالبا گرم مىگردد؛ اشتها پائني مىآرام و كوچك و سست و نامرتب مى
آيد و يا از راه دهان مهراه بزاق و يا از طريق ادرار و يا براز خارج )جراحت( از راهى كه رو به آن است بريون مى

 گردد. نشانه خوب تركيدن ورم در آن است كه تب بكلى از بني برود.مى

 تنفس آسان گردد، نريو از سر گرفته شود و ماده جراحت بسرعت راه بيفتد.

 شود. اين انتقال دو نوع است: انتقال خوب و انتقال بد.دروىن از اندامى به اندام ديگر منتقل مى عامل جراحت ورم

ترى منتقل شود، مانند جراحت ورم مغز كه به ارزشانتقال خوب آن است كه جراحت از اندامى ارزنده به اندام ىب
 آورد.ها روى مىرسد و جراحت ورم كبد كه به بيخ رانپشت گوشها مى
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تر انتقال يابد، مانند چرك ورم ذات اجلنب كه بسوى قلب انتقال بد آن است كه جراحت از اندامى به اندام ارزنده
 شود.رود يا به ذات الريه منتهى مىمى

وى آهنا پى برد آيا جراحت به ستوان بوسيله هائى وجود دارد كه مىدر مورد انتقال ورمهاى دروىن و خراج آهنا نشانه
نگيىن ها احساس كشيدگى و سباال در حركت است و يا به سوى پائني. اگر جراحت بطرف پائني برود در شراسيف

ود، التهاىب از شگردد، ناراحىت اجياد مىشود و اگر باالرو باشد تنفس به دشوارى و بدحاىل و تنگى گرفتار مىمى
د نيز اثر آورد و شايد بر ترقوه و ساعشود، دردسر ببار مىدر طرف ترقوه سنگيىن احساس مىآورد، پائني بباال روى مى

بگذارد. اگر چرك باالرو به مغز برسد خطرناك است و اگر به سوى گوشت سست پشت گوشها آيد اميد جناتى 
ضيح  ا به اين مقدار تو ريزى بيىن در اين حالت و حاالت ديگر ورم دروىن راهنماى خوىب است. تا اينجهست. خون

روىن هاى دها شرح مفصلى خواهيم داشت و در آن، چگونگى ورم هريك از اندامكفايت كن تا بعد كه در زمينه ورم
 را توضيح خواهيم داد.

 عالئم از هم گسستگى -فصل يازدهم

گسستگى در   توان آن را با حس درك كرد و اگر اينآشكار پيدا شود مى« از هم گسستگى»اگر در اندامى 
شمار از عالئم آن ب -بويژه اگر تب مهراه نداشته باشد -هاى دروىن اجياد گردد، درد نافذ و تريكش و خورهاندام
هاى ورم و پخته شدن آن باشد غالبا جريان خلط در پى دارد، نظري روند. اگر از هم گسستگى بعد از بروز نشانهمى

 آيد.ريزد و يا چرك و كثافت و جراحت بريون مىسينه بريون مىحالىت كه خون مهراه بزاق و يا در ختليه 



اى تركيده است و شايد اگر از هم گسستگى كمى بعد از ورم روى دهد ممكن است دليل آن باشد كه ورم پخته
چنني نباشد. اگر تركيدن بر اثر رسيدن ورم باشد، تب و سنگيىن بعد از تركيدن و بريون دادن چرك و جراحت، هم
گردد. اگر تركيدن، قبل از رسيدن ورم ظاهر شده باشد، درد زياد و شديدتر شود و بدن سبك مىطرف مىبر 

توان از بركنده شدن اندام از جاى خود و يا از جا دررفنت آن شناخت، چنني مىگردد. از هم گسستگى را هممى
 مانند حالت فتق.

ر جمراى عادى است كه در اين حالت شايد از راه طبيعى يكى از داليل از هم گسستگى باقى ماندن مواد دفعى د
خود دور نيفتاده باشد، ليكن در جائى رخيته است كه از هم گسستگى ببار آورده است. چنانكه در شخص بيمارى  

 گردد.اش سوراخ شده است مدفوع متوقف مىكه روده

 را نشان يك از آن عالئمقدر پنهان مباند كه هيچاز هم گسستگى ممكن است آن
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ها را بررسى كرد. مثال اندامى كه حساس نيست يا رطوبىت را در بر نگرفته تك اندامندهد؛ در چنني حالىت بايد تك
 كندرود و يا بر عضو ديگرى تكيه مىاست كه از آن روان شود و يا راه روان شدن ندارد، ناچار از جاى خود درمى

 رود.ر اثر از جا بركنده شدن آن از جاى درمىو ب

شوند. اين هاى پرعصب و بسيار حساس پيدا مىترين ورمها آهنائى هستند كه در اندامترين و وخيمو بدان كه بغرنج
كند ها كه ممكن است كشنده باشند، مهواره با غش و ترجنيدن مهراهند. در اين حالت بيمار از شدت درد غش مىورم

 دهد.سطه حساس بودن اندام، ترجنيدگى روى مىو بوا

راى اى كه در مفصل است بآيند، از آجنا كه مفاصل حركت زياد دارند و چون ختليههائى كه بر مفاصل پديد مىورم
 افتد.شان تاخري مىپذيرفنت مواد آماده است ديرچاره هستند و معاجله

 سازند، بگذار به اين دو موضوع بپردازمي.وضع بدن مطلع مى از آجنا كه نبض و دفع ادرار نيز ما را از چگونگى
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 مجله اول: نبض

 كه مشتمل بر نوزده فصل است.

 «نبض»كلياتى درباره   -فصل اول



وسيله بگوئيم: نبض عبارت از حركت آوندهاى روح است و از انبساط و انقباضى تشكيل شده است تا روح را مى
نسيم خنك گرداند. راجع به نبض نظريات كلى و نظريات جزئى وجود دارد. نظريات جزئى درباره نبض بيمار، در هر 

. اينك بيان خواهيم كرد« هاى جزئىبيمارى»حده است و اين موضوع را در مبحث گفتار در زمينه نوع بيمارى على
 كنيم.راجع به نبض بطور كلى حبث مى

ى از دو حركت و دو آرامش تركيب شده است زيرا هر نبضى داراى انبساط و انقباضى است و بعد گوئيم: هر نبض
تواند با حركت بعدى خود از هريك از اين دو حركت بايد آرامشى وجود داشته باشد، چه هرگز يك حركت منى

ته علم توان در رشه را مىاى دارد. اين مسئلپيوستگى داشته باشد و هر حركىت خودخبود آغاز و انتهاى جداگانه
طبيعى درك كرد. پس دانسىت كه هر نبضى بعد از چهار خبش يعىن دو حركت و دو سكون كه برتتيب عبارتند از: 

 رسد.انبساط، آرامش، انقباض، آرامش به نبض ديگر مى

ض اندام در نب شود و برخى برآنند كه حركت انقباضبسيارى از اطباء عقيده دارند كه انقباض هرگز احساس منى
 نريومند و اندام بزرگ و اندام سخت، حمسوس است.

تر از حركت انبساط است نيز آشكار قواى شخص، بزرگى اندام تنومند و مبارزه اندام سخت، اين حركت را كه كم
 سازد. عقيده دارند كه نبض شكم نيز بلحاظ اينكه مدت انبساط و انقباضش زياد است قابل احساس است.مى

ا اينكه چيزى كردم تخرب بودم، بعدا مهواره در نبض گرفنت دقت مىمن مدتى از حركت انقباض ىب»نوس فرمايد: جالي
را يافتم. بعد از مدتى يقني پيدا كردم كه هست و از آن ببعد درهائى از شناخت نبض بر من گشوده شدند. اگر  

د كه و اگر واقعيت چنني باش« او هم خواهد رسيد. امكسى در اين زمينه مثل من تالش كند، به آنچه كه من فهميده
 گويند، انقباض نبض در اكثر حاالت حمسوس نيست.مى

 اند سه وجه دارد:ها، رگ ساعد را جهت گرفنت نبض برگزيدهعلت اينكه در بني اندام
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ت دارد و سوم اينكه درسا در برابر حس كمرت پنهان مىآيد، دوم اينكه خود ر خنست اينكه اين رگ آسان بدست مى
 مقابل قلب و نزديك آن است.

 دستور نبض گرفنت

براى گرفنت نبض بايد دست بر هپلو قرار گريد، زيرا دست در حالت تكيه دادن داراى هپنا و برجستگى زياد و طول كم 
 گردد.مرت مىو در موقع بر پشت افتادن داراى طول و برجستگى زياد و هپناى ك



گريى بايد موقعى اجنام گريد كه صاحب نبض از خشم و سرور و ورزش و هر واكنش ديگرى بدور باشد؛ نه تازه نبض
سري شده باشد و نه گرسنه؛ نه تازه ترك عادت كرده باشد و نه عادتى را بتازگى كسب كرده باشد. هبرت آنست كه 

 هاى ديگر را با آن مقايسه كرد.ضرا بدست آورد و نب 516نبض اشخاص معتدل املزاج

 قرار:زاينا -هرچند بايسىت آن را نه قسم بدانند -و بعد گوئيم: بنا بعقيده اطبا، حاالت انقباض ده قسم است

 شود.قسمى كه از اندازه انبساط در مشارش نبض حاصل مى

 شود.نوعى كه از ضربه انگشت و بدست آوردن اندازه حركت آن مشخص مى

 گردد.از سنجش زمان هر حركت تعيني مىقسمى كه 

 ابزار.« قوام»نوع چهارم از 

 نوع پنجم از هتى شدن و پر شدن.

 نوع ششم در سنجش گرمى و سردى صاحب نبض.

 نوع هفتم از برآورد كردن زمان آرامش.

 نوع هشتم از مرتب بودن و نامرتب بودن نبض )از استوا و اختالف(.

 شود.گريى مىف و يا عدم انتظام در آن نتيجهنوع هنم از نظام نبض در اختال

 شود.گريى مىنوع دهم از وزن نبض نتيجه

 پردازمي:گانه مىاينك بشرح حاالت ده

اندازه نبض را بايد از اندازه سه قطر آن يعىن طول، عرض و ژرفاى آن بدست آورد. در اين حاالت، نبض به نه  -1
ل، هاى: دراز، كوتاه، معتدل، هپن، تنگ، معتدش ساده عبارتند از نبضآيد. نه خبخبش ساده و نه خبش مركب درمى

 پست، برجسته، معتدل.
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ها را گريى نبض معيار مشخصى وجود داشته است و آن در واقع نبض يك شخص معتدل املزاج بوده است و بقيه نبضآيد كه در طب قدمي براى اندازهرمىچنني ب -(01)  516

 05نش در دقيقه براى مردها و ز  01 -01سنجيدند. در پزشكى جديد نيز به تبعيت از متقدمني ىف املثل اين معيار را در حالت هاى خمتلف سالمت و بيمارى براساس آن مى
 دهند.اند و مقايسه مورد نظر را براساس آن اجنام مىزنش براى نوزادان تعيني منوده 101براى زهنا و 



درازى نبض يعىن اينكه اجزاى آن در طول مهواره بيشرت از حالت حس شده طبيعى است و در اين حالت مزاج 
 اى است بسيار طبيعى، متناسب و داراى اعتدالداراى مزاج ويژهمعتدل و درست است، يا اينكه نسبت بشخصى كه 

 است. و مشا فرق اين دو را قبال دانستيد.

نبض كوتاه برعكس نبض دراز است و نبض معتدل در حد وسط قرار گرفته است. با اين قياس در شش حالت 
 باقيمانده داورى كن.

 نام هستند:اند با نام و برخى ىبههاى ساده تركيب يافتهائى كه از نبضبرخى اقسام نبض

شود. نبضى كه اين سه بعد در آن كم است نبضى كه داراى طول و عرض و ژرفاى زياد است نبض عظيم ناميده مى
 نامند.نبض صغري نام گرفته است. حد واسط بني نبض عظيم و نبض صغري را معتدل مى

بنام نبض باريك  برجسته استهپنا و كميظ( و نبضى كه كمنبضى كه هپنا و برجستگى زياد دارد بنام نبض سترب )غل
 خوانند.)دقيق( موسوم است. حد واسط آن دو را معتدل مى

شود بر سه قسم است: يكى از آهنا نبض قوى است كه در موقع باز شدن نبضى كه با ضربه انگشت حس مى
دارد نبض ناتوان )ضعيف( و حد واسط كند. ديگرى كه عكس آن حالت را گري مقاومت مىدست، در برابر نبض

 آن دو را معتدل گويند.

نبض از حلاظ مقايسه زمان هر حركىت نيز بر سه نوع است: يكى از آهنا نبض تيز )سريع( است كه در كمرتين مدت 
 گريد و عكس آن نبض درنگى )بطئى( و حد واسط آن دو نبض معتدل است.اجنام مى

رود و ديگرى شود نيز سه قسم است: يكى نبض نرم )لني( كه بسهولت پائني مىه مىهائى كه بوسيله ابزار معايننبض
 رود و حد واسط آهنا معتدل است.سخت )صلب( كه به آساىن پائني منى

شود سه قسم است: اگر در كاوك نبض احساس شد كه رطوبىت وجود دارد نبضى كه از وضع حمتوى خود حاصل مى
توان آن را متاما هتى پنداشت آن را نبض پر )ممتلى( گويند. حالت عكس آن را ه منىو داراى سيالن حمسوسى است ك

 خوانند.نبض هتى )خاىل( و حد واسط بني آهنا را نبض معتدل مى

توان برآورد كرد سه قسم است كه عبارتند از: نبض گرم، نبض سرد و نبض معتدل بني نبضى را كه بوسيله ملس مى
 آهنا.

 151، ص: 1فكندى(، جقانون )ترمجه شر 



از حلاظ مدت آرامش نيز نبض سه نوع است بقرار زير: اگر بني دو ضربان زمان كوتاه احساس شود آن را نبض دمادم 
هاى متدارك و متكاثف نيز خوانده شده است. خمالف اين نبض را )متفاوت( يا مرتاخى و يا نامند كه بنام)متواتر( مى

 اند.متخلخل ناميده

 نامند.اين دو حالت را نبض معتدل مىحد واسط 

زمان مورد نظر كه بني دو ضربان است حبسب حمسوس بودن حالت انقباض نبض است و اگر انقباض اصال حمسوس 
نباشد بايد آن را زمان دو انبساط حمسوب داشت و اگر انقباض حمسوس باشد آن را زمان بني انبساط و انقباض 

 آورمي.حبساب مى

مهاهنگى و ناهنجارى نبض عبارت از آن است كه چند نبض و يا اجزاى يك نبض و يا يك جزء از  گريى ازنتيجه
يك نبض با جزء ديگر در بزرگى و كوچكى، قوى بودن و ناتواىن، سرعت و درنگ، تواتر و عدم تواتر و سخىت و 

اسطه كمى تر و بو ياد سريعهاى انبساطى يك نبض بر اثر حرارت ز نرمى شبيه هم باشند. حىت امكان دارد كه خبش
ا تر بيان كنم مهاهنگى و ناهنجارى اين سه قسم نامربده را بتر باشد. اگر قصد داشتم گفتار را مشروححرارت ضعيف

 دادم. ليكن فعال هدف خود موضوع است و بس.اقسام ديگر تطبيق مى

قط در يكى از حاالت مهاهنگ نبض كامال مهاهنگ نبضى است كه در مهه اين حاالت يكنواخت باشد و اگر ف
ناميم، مثال بايد گفت نبض در نريو مهاهنگ است، در سرعت مهاهنگ است و از اين باشد آن را مهاهنگ فردى مى

 قبيل ...

 مهچنني نبض ناهنجار ممكن است در مهه حاالت و يا در يك حالت ناهنجار باشد.

 خمتلف نامرتب.نظمى دو نوع است: خمتلف مرتب و نبض در حالت نظم و ىب

قا چرخد و آن بر دو نوع است: يا مطلنبض خمتلف مرتب آن است كه در حالت اختالفش بر مدار نظم و ترتيىب مى
منظم است و در تكرار آن فقط يك خالف موجود است و يا اينكه در تكرار و دوران آن بيشرت از يك خالف وجود 

دور  سازند و شبيه يكلف اوىل است وىل سراجنام هر دو دور باهم مىپذيرد و دور ديگر خمادارد. مثال دورى اجنام مى
 گردند.مى

 نبض نامنظم برعكس اين حالت را دارد.

 داىن.اگر دقت كىن، اين قسم هنم را چون قسم هشتم از نوع نامهاهنگ مى



شود ه مىساختبايد دانست كه نبض تناسب و توازن موسيقارى دارد. مهچنانكه در صنعت موسيقى هر آهنگى كه 
داراى تندى و وزن متناسب است و اندازه صداها و زمان نواخنت هر نوعى، از آهسته و بلند و زير و مب و نظاير آن 

 هاىملحوظ شده است و اين اندازه
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 آهستگى، اندازه و زمان ممكن آيند، حال نبض نيز در تندى وجوراجور گاهى باهم يكنواخت و گاهى خمالف هم مى
 مشارند.است مهه مهاهنگ باشد و يا مهاهنگ نباشد. اگر مهاهنگ و يكنواخت نبود آن را خارج از نظم مى

عبارتند از  شود. اين پنج نسبتبه عقيده جالينوس نبض براساس يكى از پنج نسبت تاليفى )هارمونيك( احساس مى
 و چهار پنجم. دو ششم، دو چهارم، دو سوم، سه چهارم

 .517ها نسبت ديگرى پيدا كردرسد كه بتوان بني نتبعيد بنظر مى

پسندم. كسى كه در موسيقى و نواخنت آن سررشته داشته باشد آن را آسانرت ياد گريى را بسيار مىمن اين فرمول نبض
تواند ىنبض دقت كند مگريد، بويژه اگر موسيقى و آن صنعت خود را با علم برآورد كند. چنني شخصى اگر در مى

 گريى درك منايد.اين نسبت را در نبض

ذلك عفايده نيست مدهيم، با اينكه ىب -گومي: اگر اين قسم منظم و غري منظم را در رده نه قسم ديگر قرارو مى
 آيد و از آن جدا نيست.جائى در اين تقسيم ندارد، زيرا اين نوع نبض خمتلف بشمار مى

 وزن عبارت است از مقايسه زمان هر دو حركت و هر دو سكون. گريى از حلاظنتيجه

تواند گريى از بدست آوردن حساب دقيق آن عاجز ماند با مقايسه زمان انبساط و زمان بني دو انبساط مىاگر نبض
تر: زماىن را بايد حساب كرد كه از ابتداى حركت شروع و به سكون خامته حساب را بدست آورد و بعبارت ساده

گريى، زمان حركت را تا زمان حركت ديگر و زمان آرامش را تا زمان آرامش ديگر يابد. كساىن كه در اين اندازهىم
شوند. اين حساب شايد هم دهند و از دو راه وارد مىكنند، موضوعى را در موضوع ديگر دخالت مىگريى مىاندازه

 درست باشد وىل حساب خوىب نيست.

 گوئيم: وزن نبض يا خوب است و يا بد. وزن بد سه نوع است:تناسب موسيقى است و مىمنظور ما از وزن مهان 

                                                           
 اين بند از روى نسخه انگليسى ترمجه شده است. -(03)  517



تغيري وزن و پا فراتر گذاشنت از نبض مثال اگر نبض كسى در سن معيىن با نبض كساىن كه پيش از او بدنيا  -الف
 ها باشد، وزن نبضش بد است.وزن نبض جواناند برابر شود. كودكى كه نبضش همآمده

 اى مهانند نبض پريان باشد.وزن نبض خمالف حالت طبيعى باشد. مثال نبض بچه -ب

 يك از مراحل عمر شباهىت نداشتهكه به نبض هيچطورىنبض خارج از وزن باشد، به -ج
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 حالت بدن رخ خواهد داد. شود، در اين صورت تغيري بزرگى درباشد. گاهى نبض مبقدار زياد از وزن خارج مى

 آهنگ و خمتلفنبض هم -فصل دوم

 هاى متعدد.گويند اختالف نبض بر دو قسم است: اختالف در يك نبض و اختالف در نبض

اختالف در يك نبض دو حالت دارد يا اختالف در اجزاء است و يا اختالف در يك جزء يعىن در حمل يك 
 انگشت.

 نيز چند حالت است:هاى متعدد را اختالف در نبض

اختالف تدرجيى كه بطور يكنواخت در جريان است يعىن از نبضى شروع و در نبض بعدى افزايش و يا كاهش  -الف
يابد و هبمني ترتيب استمرار دارد تا به آخرين درجه افزايش يا كاسىت برسد و با مهني ترتيب نيز بصورت تدرجيى از مى

ه حالت گريد و در حقيقت بدد. در هر دو حال حركت بطور متشابه صورت مىبزرگى يا كاسىت به حالت اول بازگر 
 آيد.اوىل كه بوده است درمى

ى ماند و ممكن است به حد هنائاختالىف كه بطور يكنواخت در جريان نسبت و اختالف از اول تا آخر باقى مى -ب
آخر قطع گردد. و اگر قطع شود ممكن است برسد و شايد از آن نيز جتاوز كند و شايد هم قبل از رسيدن به نقطه 

 اين انقطاع مبدت كم در وسط اجنام گريد. شايد هم برخالف اين انقطاع عمل كند يعىن اختالف در وسط واقع شود.

نبضى كه داراى فرتت است عبارت از نبض خمتلفى است كه در موقعى كه از آن توقع حركت دارمي ساكت  -ج
 است.

 نبض آن است كه در آن حلظه توقع سكون دارمي وىل حركت وجود دارد. اختالف واقع در وسط -د

 اختالف در اجزاى زياد يك نبض يا در كيفيت اجزا است و يا در حركت اجزا. -ه



اختالف در كيفيت اجزا آن است كه اجزاى رگ بسوى جوانب خمالف باشند و از آجنا كه شش جانب وجود دارد 
و چپ( كه خمالف هم هستند اختالف در اجزاى نبض نيز هبمان احوال روى  راست -پيش و پس -)باال و پائني

منظور از پيشتازى و بازماندگى آن  -دهد. اين اختالف در سرعت و يا درنگ است و يا در بازماندن و پيشتازىمى
 يا اينكه -است كه يك جزء قبل از موقع حركت كند و يا نسبت به زمان خود درنگ داشته باشد
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تدرجيى و  ها نيز يا بصورتاختالف اجزاء نبض در توانائى و ناتواىن و يا در بزرگى و كوچكى است. مهه اين اختالف
 آهنگ است.گريد و يا اينكه در افزايش و كاسىت اختالف، ناهمآهنگ صورت مىهم

 و يا چهار جزء باشد. هائى ممكن است در بني دو جزء يا سه جزءچنني اختالف

منظورم از يك جزء، دو جزء و سه جزء و چهار جزء حمل انگشتان است. بر تو است كه به اين تركيب و تاليف 
 برسى.

 پيوسته. -بازآمده -اختالف نبض در يك جزء داراى سه حالت است: بريده

 .اختالف از هم بريده حالىت است كه مدت حمسوسى در جزء واحدى جدائى افتد -1

 هر دو طرف آن جزء كه در اين مدت جدا شده است ممكن است در سرعت و درنگ و مهانندى خمتلف باشند.

اختالف بازآمده حالىت است كه اگر نبض بزرگ است در يك جزء به كوچكى برگردد و بعد آهسته و لطيف  -1
ض و بب اختالف مهانند دو نببازآيد. نبض متداخل از اين مقوله است. منظور از نبض متداخل آنست كه نبض بس

 اند شبيه يك نبض حس شود. درباره حالت اخري آراء خمتلف وجود دارد.يا اينكه دو نبض بلحاظ اينكه تداخل كرده

نبض پيوسته آن است كه اختالف در آن تدرجيى و متواتر باشد و گسستگى كه از تغيري حالت سرعت به درنگ  -3
ه  دهد حس نشود و مهچنني تغيري از بزرگى بعتدال به اعتدال و بالعكس روى مىو از درنگ به سرعت و يا از غري ا

آورد احساس نگردد. اين نوع حاالت نبض در كوچكى و اعتدال در بزرگى و هرچه كه از اين قبيل بر آن روى مى
ف در اختالمهانندى داراى استمرار است، و با اينكه حالت پيوستگى دارد اختالف در برخى اجزايش بيشرت از 

 اجزاى ديگرش وجود دارد.

 هاى تركيىب با نامنبض -فصل سوم

توان آهنا را مشرد. بسيارى از آهنا هنوز نامى ندارند. انواعى كه داراى نام خاصى قدر زيادند كه منىهاى تركيىب آننبض
 هستند بقرار زيرند:



 اختالف است:نبض آهوئى )غزاىل(: اين نبض در يك جزء داراى سه حالت  -1

 زند.شود، به سرعت مىزند، قطع مىآهسته مى

ها خمتلف است. در ابتداى حركت داراى  نبض موجى: اين نبض در اجزاى بزرگ و كوچك و باالآمدگى رگ -1
گسرتدگى و پيشروى و در انتها واجد اختالف است. در آن نوعى نرمش وجود دارد، زياد كوچك نيست و تا 

 دارد. ضربان اين نبضاى هم هپنا اندازه
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 نشينند؛ گاهى سريع و گاهى بطئى هستند.روند و فرومىآيند، باال مىمانند امواجى است كه بطور متواىل مى

 آيد كه انگار سريع است وىلنبض كرمى: اين نبض شبيه خزيدن كرم است، كوچك است و چنان در پى هم مى -3
 نيست.سريع 

نبض مورچگى )منلى(: اين نبض بسيار كوچكرت از نبض كرمى است و تواتر بيشرتى نسبت به آن دارد. ضربان  -0
نبض كرمى و مورچگى در حالت هپنا چندان تفاوتى ندارند و در اين حالت شايد نتوان آهنا را از هم متيز داد، ليكن 

 شود.بيشرت احساس مى گريىشان در نبضدر باال آمدن و تقدم و تاخر تفاوت

اى در اختالف اجزاء، در حالت باال آمدن و هپنا و تقدم و تاخر به نبض منشارى(: نبض اره -اى )اركىنبض اره -5
 اى سريع، متواتر و سختاى سخت است و اجزايش در سخىت اختالف دارند. نبض ارهماند، وىل نبض ارهموجى مى

 خىت و نرمى خمتلفند.است و اجزاى آن در زيادى انبساط، س

 كند و باز بتدريج به سوى كم برميگردد. نبضموشى: اين نبض بتدريج از كمى به زيادى تغيري مىنبض دم -5
ها و شايد هم در يك نبض روى دهد، و ممكن است در اجزاء زياد يك نبض و يا موشى شايد در بسيارى از نبضدم

 فقط در يك جزء آن ديده شود.

موشى ممكن است از حيث درنگ و سرعت و تندى و آهستگى باشد، ليكن اختالفش در دم اختالف در نبض
 بزرگ زدن آشكار است.

آرام يابد و آرامآرام از كمى به زيادى تغيري مىنبض جوالدوزى )مسلى(: نبض جوالدوزى نبضى است كه آرام -0
 اند و در آن، دو سر باريك وسترب پيوستهموش در دو سر درست حبالت اول برميگردد؛ نظري اين است كه دو دم

 خبش مياىن سترب است.



نظر دارند. برخى گويند كه اين نبض يك نبض است و بلحاظ نبض دوضرباىن: اطباء درباره اين نبض اختالف -5
 سند. در هرر درپى هستند و هبم مىاى برآنند كه دو نبض پىماند؛ عدهپس و پيش افتادن اجزايش به دو نبض مى

شدىن در ميان باشد. هر نبضى كه در آن دو حال بني اين ضربان دوگانه زمان و مهلىت وجود ندارد تا باز و بسته
 بايست نبضى كه انبساطش قطعضربان احساس شد نشايد حتما دو نبض باشد. اگر اين نظريه صحيح بود مى

توان دو نبض مشرد كه بعد از حركت اول گردد دو نبض باشد. نبض دو ضرباىن را در حالىت مىشود و بازمىمى
 انبساط يابد و برگردد و حالت انقباض به سوى ژرفا رود و بار ديگر باز شود.

 نبض فرتتى: در اين نبض مهلت )يا فرتتى( در وسط دو ضربان )در نبض دو -5
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 زاىل اين است كه در نبض غزاىل ضربان دوم قبل از آنكه اوىلشود. فرق بني نبض مزبور و نبض غضرباىن( واقع مى
 رسد، اما نبض فرتتى نبضى است كه در زمان آرامش و بعد از ضربان اول سر برزده است.خامته يابد به آن مى

 نبض ترجنيده -11

 نبض لرزنده -11

ن آن هستند و اختالفش در پس و ماند كه در حال تاب داددارى مىدار: اين نبض به ريسمان تابنبض تاب -11
 پيش بودن و حالت و عرض آن است.

باز  ماند ليكن ناهنجارى در باال آمدن ونبض آشفته: اين نبض از نوع نبض پيچشى است و به نبض لرزان مى -13
تر و در تواتر داراى كشيدگى آشكارتر است. شايد چنني نبضى فقط به يك طرف گرايش داشته باشد. شدن پنهان

 شود.مزاج ظاهر مىسوگرا اكثر در اشخاص مبتال به بيمارى خشكنبض متواتر و حلقوى و يك

 نبض طبيعى -فصل چهارم

هاى مذكور در باال كه براى زياد شدن و كوتاه آمدن آمادگى دارند وقىت نبض طبيعى ناميده هريك از انواع نبض
ومند باشد، آن نريومند نبض طبيعى است. اگر نبض از انواع شوند كه در حال اعتدال باشند. اگر در آهنا يكى نري مى

شود. ليكن در انواع ديگرى باشد ليكن تابع فزوىن نريو باشد مثال بزرگرت باشد، بلحاظ اين نريوها، طبيعى مشرده مى
 وهائى كه آمادگى زياد شدن و كم شدن را ندارند، نبض طبيعى عبارت از نبضى است كه يكنواخت و منتظم نبض

 وزن باشد.خوش

 عوامل موثر بر نبض -فصل پنجم



عواملى وجود دارند كه بطور كلى براى قوام نبض ضرورى هستند و در وجود و عدم نبض دخالت دارند. اين عوامل را 
نامند. عوامل ديگرى نيز هستند كه در قوام نبض مؤثر نيستند وىل با نبض پيوستگى دارند عوامل ماسكه )گرينده( مى

نامند. دهند. اين عوامل را عوامل مهراه دائمى نبض )الالزمه( مىيابند، حالت نبض را نيز تغيري مىىت تغيري مىو وق
 .انداى از عوامل نيز وجود دارند كه مهيشه با نبض نيستند و آهنا را بطور مطلق تغيريدهنده ناميدهعده

 عوامل ماسكه: عوامل ماسكه سه نوع هستند:

 آورد.ى كه در قلب موجود است و نبض را به حركت درمىنريوى حيات -الف

 اين نكته را در مبحث نريوهاى حياتى ياد گرفىت.
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 ها شناخىتدار است و آن را نيز در خبش اندامابزار و منظورم از آن رگ ضربان -ب

 خاموش گردانيدن دارد، چه ممكن است حرارت حبدى برسد كه نبض به اندازه معيىن نياز به -نياز به فرونشاندن -ج
جهت برگشنت حبالت اعتدال، به عامل فرونشاننده آن نياز باشد. كنش عوامل ماسكه حبسب دورى و نزديكى نسبت 

 يابدبه ابزار الزم و تغيريدهنده مطلق )مغريه على االطالق(، تغيري مى

 عوامل ماسكه و شرح آهنا -فصل ششم

پذيرى داشته باشد، نريو زياد باشد و نياز به فرونشاندن حرارت نيز زياد باشد، نبض دار( نرمشابزار )رگ ضرباناگر 
بزرگ است و در بزرگ مناياندن نبض، نياز از مهه مؤثرتر است. اگر نريو كم باشد نبض حتما كوچك است. اگر نريو  

چكى شود ليكن كو بض بواسطه سخىت ابزار، كوچك مىكم و ابزار سخت و نياز اندك باشد، نبض كوچكرت است. ن
 نبض بر اثر سخىت ابزار با كوچكى آن بر اثر ناتواىن نريو متفاوت است.

اگر نريو ناتوان باشد، نبض عالوه بر كوچكى در كوتاهى و پسىت نيز افراط خواهد داشت، ليكن كوتاهى و پسىت بر 
نريوئى شود وىل نه به آن اندازه كه كمنيز سبب كوچكى نبض مى اثر سخىت ابزار باين حد خنواهد بود. كم نيازى

 نيازى نيز با نريو مهراه باشد، نبض بر اثر سخىت ابزارگردد. اگر ابزار سخت و مهراه نريو باشد و ىبموجب آن مى
تواند  دهد و مىمنى هشنيازى، حالت اعتدال نبض را زياد كاگردد، زيرا نريوى مهراه ىبنيازى كوچك مىبيشرت از تاثري ىب

 خواهد از اعتداىل كه به آن نياز دارد، زياد پا فراتر گذارد.گسرتش يابد وىل منى

اگر نياز بسيار و نريو زياد باشد و ابزار نيز بواسطه سرسخىت، آمادگى پذيرفنت بزرگى نبض را حبد شايسته و بايسته 
 فائده بزرگ بودن را بنمايد.زند تا جربان از دست دادن نداشته باشد، نبض سريع مى



واتر دائمى تالىف آيد تا با اين تاگر نريو ناتوان باشد و نتواند نبض را بزرگ و سريع كند، نبض بناچار بطور متواتر مى
نشاند. بزرگى و سرعت از دست رفته را بنمايد. با اين عمل، تواتر زياد را جباى بزرگى يكباره و يا شتابزدگى دوباره مى

ماند كه شخصى بارى دارد و اگر چنان نريومند باشد كه بتواند آن را يكباره بر دوش گريد، آن را لت به آن مىاين حا
كند. كند و در محل اين دو قسمت شتاب مىدارد و اگر نتواند مهه آن را يكدفعه بردارد آن را بدو قسمت مىبرمى

حده كند و هر خبشى را علىا بچندين خبش تقسيم مىاگر محل يكى از دو قسمت هم از توان او خارج باشد، آن ر 
 كند. عمل محلبرميدارد و محل مى
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دارد، كند و دست از جاجبا كردن برمنىچه سريع باشد و چه بطئى، حامل آن هرگز به اسرتاحت و نشسنت فكر منى
 كه ناچار بايد مكثى كند و بار را با زمحت بربد و به كندى برگردد.مگر آنكه اين شخص بسيار الغر و ناتوان باشد  

اگر نريو زياد و ابزار سربراه و نياز بيشرت از حد اعتدال باشد نبض سريع و بزرگ است و چنانچه نياز خيلى بيشرت 
 زند.شود و بدرازا مىباشد نبض درشت و سريع و متواتر مى

آيد. ود مىشوند بوجهائى كه نبض را از خودمنائى و باال آمدن مانع مىارندهوىل در حقيقت بزرگى نبض بر اثر بازد
 باشد.مثال سخىت ابزار مانع خودمنائى نبض است. تراكم گوشت و ستربى پوست مانع باال آمدن آن مى

ى جدار و هاست كه در آن جدار باالئى رگ بر ر زند و سبب آن يا هتى بودن رگاگر بدن الغر باشد نبض به هپنا مى
 پائني فروآمده و نبض را هپن كرده است و يا خود ابزار بسيار نرم است.

 باشد.سبب نبض متواتر يا ناتواىن است و يا بر اثر نياز حبركت زياد مى

 تفاوت در نبض به چند علت بستگى دارد:

ته كه از نياز كاس  علت آن يا نريوئى است كه از حلاظ بزرگى حبد مورد نياز رسيده است؛ يا سرماى سخت است
 است؛ و يا به انتها رسيدن نريو و نزديك شدن مرگ است.

اسى كه هاى حسغم، بيخواىب، ختليه، ضعف، خلط بد، ورزش بيش از اندازه، حركت اخالط، رسيدن اخالط به اندام
 گردند.اى سبب ضعف نبض مىجماور قلب قرار دارند و هر چيز گدازنده

ا كننده. نبض جناره: خشكى جسم رگ، كشيدگى زياد در رگ و سرماى شديد يخعوامل سخىت نبض عبارتند از
 كنند.ها را به سوى دفع طبيعت دراز مىشوند و اندامنزديك به سخت بودن است، زيرا در كار بسيار خسته مى



آور مانند وبترطهاى خبش يا بيمارىهاى طبيعى مانند غذاهاى رطوبتدهندهعوامل نرم بودن نبض عبارتند از: رطوبت
 استسقاء و ليثياغورس و يا عواملى نظري شستشو و استحمام كه نه طبيعى هستند و نه بيمارى.

علت اختالف نبض در حالىت كه نريو وجود دارد، سنگيىن ماده غذائى و يا خلط است و اگر نريو ناتوان باشد اين 
 اختالف ناشى از علل زير است:

 اثر بيمارى. آزار ديدن و خستگى بدن بر -1
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 پرشدن رگها بوسيله خون. عالج اين حالت فصد )رگ زدن( است. -1

ها را از خفه كند بويژه اگر تراكم خون مؤثرترين علت آن است كه خون چسبنده باشد و روان موجود در شريان -3
 در نزديكى قلب رخ دهد.

 كند.كر درباره چيزى مبدت كم، اختالف نبض اجياد مىپر بودن معده و دهان و تف -0

 وجود خلط بد در معده. اين حالت ممكن است به خفقان بكشد و نبض خفقاىن گردد. -5

 اى بقرار زير است:علل نبض اره

 ريزد، از حلاظ تباهى، نارسائى و پختگى واجد اختالف باشد.اى كه در رگ مىماده -1

 حلاظ سخىت و نرمى.وجود اختالف در رگ از  -1

 وجود ورم در اندام عصىب. -3

 علل نبض دوضرباىن:

 زيادى نريو و وجود نياز. -1

شود. اين حالت شبيه آن است كه كسى كند و يكدفعه باز منىسخىت ابزار كه از ضربان نريو سرپيچى مى -1
بت شود. در اين حالت آن شخص ضر منىكند و بريده خواهد با يك ضربه چيزى را بربد وىل آن شيئى مقاومت مىمى

 كند.ها را تكرار مىآورد و اگر نياز به زياد بريدن آن چيز داشته باشد ضربهديگرى وارد مى

 موشى:علل نبض دم



ه خستگى افتد و باز از اسرتاحت بپردازد و بتدريج راه مىناتوان شدن نريو كه بر اثر خستگى به اسرتاحت مى -1
 رود.مى

وعى موشى و مهانند آن داللت بر نكند. نبض دمماندن بر يك حالت غالبا كاسىت و فزوىن نريو را ظاهر مىثابت  -1
ت كه دم موشى آن اسنريو دارد و مؤيد آن است كه ناتواىن به هنايت درجه خود نرسيده است. بدترين حالت نبض دم

 آن است كه دم برگردد. از بني برود. ثابت ماندن دم هبرت از آن است وىل هبرتين حاالت

 هاى نبض فرتتى:سبب

 اى از خارجسبب اين نبض خسته شدن نريو و اسرتاحت آن است، يا اينكه عارضه
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 اند.وارد شده است و نفس و طبيعت يكباره بدان مشغول گرديده

 سبب نبض ترجنيده:

 گريد.و از بدهيئىت ابزار سرچشمه مى نبض ترجنيده از حركات غري طبيعى نريو

 سبب نبض لرزان:

 نبض لرزان ناشى از نريو و سخىت ابزار و نياز زياد است و در غري اين صورت به لرزش نيازى ندارد.

زار است، گريد و يا اينكه ناشى از نرمى ابتواند اشياء را گسرتش دهد منشاء مىنبض موجى اكثر از ناتواىن نريو كه منى
ند كه مهراه نرمى ابزار كم نريوئى زياد در كار نباشد، زيرا ابزار نرم و مرطوب تكان و حركت دادن جزء گرم را هرچ
لرزاند و سخت خشك دهد و مىپذيرد. ابزار نرم و تر مانند ابزار خشك و سخت نيست، چه خشكى تكان مىمنى

پذير است و براى دوال شدن و تغيري هيئت دادن آورد، جدائىاگر سرى را جبنباند، سر ديگر را نيز جبنبش درمى
 آمادگى دارد.

اى ناتواىن بغايت درجه آن است و در آن درنگ و تواتر و اختالف در ميان اجزاى نبض سبب نبض كرمى و مورچه
ديگر  ءدهد. نريوى چنني ناتواىن ياراى آن را ندارد كه ابزار را يكدفعه باز كند و باين جهت جزئى بعد از جز روى مى
 شود.باز مى

 علل نبض بدوزن:



 اگر زمان آرامش كوتاه آيد سبب اين نوع نبض زيادى نياز است.

 اگر در زمان حركت كاهش روى دهد سبب آن ناتواىن زياد و يا نبودن نياز است.

 ليكن اگر زمان حركت، بر اثر سرعت باز شدن كاهش يابد تاثريى به اين موضوع ندارد

 پر بودن، هتى بودن، گرم بودن، سردى، بلندى و پسىت است كه آشكار هستند.هاى نبض: علل حالت

 نبض جنس نر و ماده در مراحل عمر -فصل هفتم

تر از زنان رشتتر و دمردها كه نريومندتر از زنان هستند و نياز )به فرونشاندن حرارت( بيشرت دارند، داراى نبض بزرگ
كند، احتياج به سرعت نبض در آهنا كم است. سرعت نبض را برآورده مى هستند. از آجنا كه نبض درشت نياز مردان

 مردان از سرعت نبض زنان كمرت است و در كم و زيادى باهم تفاوت زياد دارند.
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توقف بايد با يك بودن ىبآيد حتما بايد سريع باشد، زيرا متواىل هر نبضى كه در آن نريو پابرجاست و بطور متواىل مى
 د.شو روتر است تفاوتشان با نبض زنان بيشرت مىسرعت اجنام گريد. بلحاظ اينكه نبض مردان آهسته

نبض خردساالن بواسطه تاثري رطوبت، نرمرت از نبض بزرگساالن است و تواتر آن بيشرت است، زيرا حرارت جسم آهنا 
اند، نه از حلاظ كميت بلكه از حيث تناسب با اندامشان امال نرسيدهباشد. نريوى خردساالىن كه هنوز كزيادتر مى

بسيار  هاشان درشت است، زيرا ابزار آنتر است. نبض خردساالن در مقايسه با نسبت جثه كوچك و نارسيدهقوى
يكن نبض لنرم و نياز آهنا بيشرت است و با اينكه جثه كوچكى دارند، نريوى آهنا به تناسب اين جثه، ضعيف نيست. 

از دارند. تر است و به آن نيدرپىتر و پىتر است. نبض خردساالن سريعبزرگساالن در مقايسه با نبض آهنا درشت
شود و نياز بدان دارند كه خبار ها در خردساالن مجع مىدرپى آمدن هضم كردىنخبار دودى حاصل از هضم زياد و پى

 ك گردانند.را از بدن بريون رانند و گرمى غريزى را خن

 نبض جوانان از حيث درشىت بيشرت و از حلاظ سرعت كمرت و بسيار هم كمرت است.

 اى كمرت از نبض خردساالن است.تواتر آن كمرت و از حلاظ اختالف نيز تا اندازه

 باشد.تر است، ليكن نبض جوانان نريومندتر از نبض نوجوانان مىنبض نوجوانان از نبض جوانان بزرگ

مزاجى خردساالن با گرمى مزاج جوانان تقريبا برابر است، بنابراين نياز به نبض در هر دو آور شدمي كه گرمسابقا ياد
ياپى سازد كه از سرعت و پبايد يكسان باشد. ليكن نريوى جوانان بيشرت است و اين نريو نبض را چنان درشت مى



بض بر اثر نريو است و نياز سبب است و ابزار  شود. بديهى است كه بزرگ بار آمدن ننياز مىوقفه ىبآمدن ىب
 دهنده.كمك

ن نيازمند تر است، زيرا نوپريان باندازه جوانان به آتر هستند، از نبض جوانان كوچكرت و بطئىنبض نوپريان كه ناتوان
 تر است.نيستند و هم به اين سبب است كه نبض آهنا متفاوت

غري طبيعى  هاىفاوت و بطئى است و ضمنا ممكن است بسبب رطوبتاند كوچك، متنبض كساىن كه بسيار پري شده
 و بيگانه نرم باشد.

 هانبض مزاج -فصل هشتم

مزاج گرم: از آجنا كه مزاج گرم بيشرت نيازمند نبض است، چنانچه نريو و ابزار مهكارى كنند نبض مزاج گرم درشت  -1
شود كه سابقا شرح دادمي. اگر گرمى مزاج، طبيعى و مىاست و اگر يكى از اين دو، از مهكارى دورى جويند، چنان 

 نه بر اثر بدمزاجى
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اى كه رود كه حرارت غريزى هبر درجهباشد، مزاج درست و نريومند است و نريوى بسيار زياد دارد. ليكن گمان منى
 و در گوهر رواىن و ذكاوت در نفس است. گرمى مزاجى كه تابعباشد از نريو بكاهد، بلكه اين حرارت برانگيزنده نري 

 گردد.تر مىبدمزاجى باشد چنانچه زياد شود نريو ناتوان

مزاج سرد: نبض سردمزاجان از هر حيث رو به كمى و كاسىت است. كوچكى و بويژه درنگ و تفاوتش از ديگران  -1
 بيشرت است و اگر ابزار سخت باشد كمرت از حالت داراىبيشرت است. اگر ابزار نرم باشد هپىن، درنگ و تفاوتش 

زاج گرم شود، زيرا مزند بيشرت از آن است كه از مزاج گرم ناشى مىابزار نرم است. ضعف نبضى كه از مزاج سرد سرمى
 با نريوى غريزى سازگارتر است.

 مزاج تر: نبض ترمزاجان موجى و منايان است. -3

آيد. اگر نريو زياد و نياز هم بسيار باشد نبض به تنگنا و سخىت گرفتار مى مزاجانمزاج خشك: نبض خشك -0
 دوضرباىن، نبض ترجنيده و نبض لرزان در راه است.

 بعد از اين با توست كه دستور را از بركىن و در اين زمينه خودت قياس را درك كىن.

نيم ديگر واجد مزاج سرد است، در نتيجه هر افتد كه نيمى از بدن انسان داراى مزاج گرم و گاهى چنني اتفاق مى
 اى دارد كه حاكى از گرمى و سردى است.نيمه نبض حال جداگانه



 شود و نبض نيمه سرد از سردمزاجى تاثريپذير است.گرم به آهنگ مزاج گرم سازگار مىنبض نيمه

ريان دو عمل از خود جرم ش پس بايد بدانيم كه جزر و مد قلب سرچشمه باز و بسته شدن نبض نيست و منشاء اين
 است.

 نبض در فصول سال -فصل هنم

 در هبار: نبض در هبار از حيث نريو قوى و از ساير حلاظ معتدل است.

در تابستان: از آجنا كه نياز نبض در تابستان زياد است، نبض در اين فصل سريع و پياپى است و از آجنا كه در 
و ناتوان  دهد، نبض كوچكبرد و نريو را كاهش مىا بيش از اندازه حتليل مىتابستان گرماى خارج، فراگرينده روان ر 

 گردد.مى

در زمستان: چون در زمستان نريو ضعيف است، تفاوت، كندى و ناتواىن نبض از نبض تابستاىن بيشرت است. ليكن 
راجنام مجع كه س  -ا نگهدارندها كه گرمى مزاج آهنا چريگى دارد حرارت غريزى را در ژرفافتد كه برخى جسماتفاق مى

 و از سرما تاثري نپذيرند و سرما به ژرفا نفوذ نكند. -كندشود و در برابر سرما مقاومت مىمى
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طه گرايد و مزاج بواسدر پائيز: در پائيز كه زمان خمالف طبيعت زندگى است و از گرمى به سردى و خشكى مى
اجنامد و از آجنا كه مزاج واجد اختالف از مزاج مهاهنگ و گاهى به گرمى و گاهى به سردى مى  عوارض فصل

 زند.تر است، نبض در پائيز داراى اختالف است و به ناتواىن مىپذيرتر و نامطلوبيكنواخت آسيب

 آيد.آهنگ مىنبض در وسط فصول با نبض فصلى كه در آن است هم

 مسكوىننبض در مناطق  -فصل دهم

هاى مسكوىن هبارى هستند و داراى هواى معتدلند. برخى گرم و تابستاىن، خبشى سرد و زمستاىن و برخى از سرزمني
هاى خمتلف از تواىن وضع آن را در سرزمنياى مىها را ياد گرفتهمزاج هستند. اينك كه نبضبعضى نيز پائيزى و خشك

 هاى سال استنتاج كىن.حاالت آن در فصل

 ها بر نبضاثر غذا و آشاميدىن -ل يازدهمفص

 دهند:كنند، نبض را تغيري مىكميت و كيفيت مواد غذائى حبسب گرمى و سردى كه بر مزاج وارد مى



و  ماند. در اين صورت بزرگىيابد و مدتى پايدار مىاگر اندازه غذا معتدل باشد، نريو و گرمى در بدن فزوىن مى
 به افزايش است.سرعت و پياپى آمدن نبض رو 

الف نبض كند و هر سنگيىن، در اختاگر غذاى تناول شده بيش از اندازه باشد و حبد افراط برسد بر نريو سنگيىن مى
 گردد.خيز و نامرتب مىتاثري دارد و نبض بر اثر آن، گران

گريد. اين تغيري شى مىپنداشته است كه بر اثر انباشنت شكم بوسيله طعام سرعت نبض از تواتر آن پياركاغانيس مى
 حالت نبض تا موقعى كه علت باقى است ماندگار است.

 آيد.اگر غذا زياده از حد وىل كمرت از حد افراط باشد اختالف نبض بصورت مرتب درمى

دهد و درشىت و سرعتش از حالت شده كمرت از حد الزم باشد اختالف در نبض كمرت روى مىاگر غذاى تناول
الت رود حشود و زود از بني مىشود. ليكن اين حالت ديرپا نيست زيرا كمى عامل كه زود هضم مىاعتدال كمرت مى

 برد.بوجود آورده را با خود مى

اجنامد. وقىت خورى كاهش يابد و به ضعف گرايد باز نبض به كوچكى و تفاوت مىاگر نريو بر اثر پرخورى يا كم
 اعتدال برميگردد.طبيعت توانائى هضم را بازيافت نبض حبالت 
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ز روى در آهنا منشاء چنان حاالتى براى نبض نيست كه اهائى هستند؛ زيادهها داراى ويژگىها: نوشابهتاثري نوشابه
ت شاياىن يها اختالف نبض را در پى دارد وىل نه چنان زياد كه امهشوند. افراط در نوشابهروى در غذا حاصل مىزياده

 وزىن است.داشته باشد، زيرا گوهر نوشابه داراى ختلخل، لطافت، رقت و سبك

شود كه نبض برابر با سرعت كنش آن كوچك و متفاوت و  اگر نوشابه موجب افزايش سردى در مزاج شود، سبب مى
 شود.كند شود، مهچنانكه اين تاثريات از هر سردى بر آن وارد مى

 برد.در بدن حبالت گرمى درآيد آنچه را كه بر اثر سرديش ساخته است تقريبا از بني مى كنندهاگر نوشابه خنك

 رد.آو اگر نوشابه در حالت گرمى ببدن وارد شود، از آجنا كه از غريزه زياد دور نيست حتليل سريع روى مى

ز رتر است، زيرا سرد شده اآو هاى ديگر زيانمزاج به حالت سردى در درون نفوذ كند از سردىوىل اگر نوشابه گرم
براى بدن   كند و زيان فراواىن در پى دارد، بويژهشود و قبل از آنكه گرم شود ببدن نفوذ مىسرد گرم نشده ديرتر گرم مى

آورى سردى آماده تاثريپذيرى باشند. وىل اگر حبالت سردى نفوذ نكند بلكه بعد از گرم گشنت  -كساىن كه به زيان
الت اول  شود. ليكن در حبكار مىمرت است، زيرا طبيعت در توزيع و پراكندن و گداخنت آن دستنفوذ منايد زيانش ك



كند ممكن است قبل از آنكه طبيعت خبود جبنبد و او را دستكارى منايد، آن بر كه حبالت سردى در بدن نفوذ مى
د و گرم و اثري نوشابه زيادتر از حطبيعت دست يابد و در جاى خود بنشاند و نريوى طبيعت را فرونشاند. اين بود ت

 سرد بر بدن و نبض بدن.

ا كه  اى است، زيرا نوشابه براى تندرستان مايه نريو است و از آجنها حبث جداگانهليكن تقويت نبض بوسيله نوشابه
بيشرت  راىها هرچند بخبشد. خنك كردن و گرمى دادن نوشابهدهد به آن تروتازگى مىگوهر روح را بسرعت فزوىن مى

 هائى مهراه دارد، ليكن هريك از آهنا شايد با نوعى مزاج سازگار و با نوع ديگرى ناسازگار باشد.ها زيانبدن

 گريند.خبش نريو مىمثال بنا بگفته جالينوس كساىن كه سوء مزاج دارند از چيزهاى سردى

 زدگان نريوخبش است.سردىكند و آب انگبني مهيشه براى مزاجان را تقويت مىآب انار مهواره گرم

ورد آور. اين موضوع ماى ناتواىننوشابه از حيث گرمى مزاج و يا سردى مزاج براى گروهى سودمند است و براى عده
 حبث ما نيست؛ گفتار ما درباره نريوئى است كه از نوشابه
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دو  خود مهواره نريوخبش است و اگر يكى از آنردد. پس نوشابه خبودىگيابد و روح مىزند، بسرعت تغيري مىسرمى
كاهد شود و اگر خمالفت كند از نريوخبشى آن مى)گرمى و سردى( در بدن بكمك او بشتابد نريوخبشى آن بيشرت مى
و اگر  دآيد. اگر نريومند باشد نبض نريو دار و به تناسب زيادى و كمى نريو، فزوىن و كاسىت در نبض پديد مى

ست نياز به مزاج است نياز به نبض بيشرت و اگر سرد مزاج اگرايد. اگر نوشابه گرمضعيف باشد نبض نيز به ناتواىن مى
 تر باشد.كند تا نبض سريعنبض كمرت دارد. وىل نوشابه در اكثر حاالت نياز به نبض را زياد مى

به   اىكند نريوخبش است و كنشى دارد كه تا اندازههنمائى مىاما در مورد آب آزاد: از آجنا كه آب غذا را به درون را
خبش نيست در افزايش نياز به نبض از باده رسان است و گرمىماند. وىل از آجنا كه آب سردىكنش مخر مى

 ماند. پس تو اين را بدان.بازمى

 اثر خواب و بيدارى بر نبض -فصل دوازدهم

 خواب:

 زمان خواب و حبسب كيفيت هضم متفاوت است.حالت نبض در هنگام خواب حبسب 



نبض در آغاز خواب كوچك و ناتوان است و علت آن است كه، در ابتداى خواب حركت حرارت غريزى بطور كلى 
رو به انقباض و پائني رفنت است و توجهى به انبساط و باال آمدن ندارد. كوشش آن مجلگى بر اين است كه نفس را 

ش كند كه غذا را هضم گرداند و مواد زائد را پختگى دهد. وضع حرارت غريزى در اين حالت به درون برساند و وادار 
رارت تر است، زيرا گرچه حتر و پرتفاوتعينا نظري وضع اسري و زنداىن است. مهچنني نبض در آغاز خواب سست

بيدارى  ت كه در هنگامبوسيله احتقان و مجع شدن آن را فزوىن خبشيده است، ليكن اين زيادت حبدى نرسيده اس
 شد.خبش اجياد مىبوسيله حركت گرمى

دهنده به سوى بدمزاجى است، در صورتى كه احتقان و مجع شدن به اعتدال، كمرت حركت بيشرت افروزنده و گرايش
 كند.افروزنده است و حرارت را كمرت به تشويش وادار مى

رارت بسيار بيشرت از نفس كسى است كه احتقان حبيىن نفس و تشويش نفس شخص خسته و تو اگر دقت كىن مى
دارد و اين احتقان حرارت از علىت مشابه خواب، بدو روى آورده است. مثال شخصى بيدارى كه در آب سرد معتدل 

دنفسى ذلك تندنفسى او به تنگردد. معدهد، اين احتقان نريوخبش مىرود، وقىت احتقان حرارت باو دست مىفرومى
آورتر از ياىب كه حركت گرمىرسد. اگر خوب دقت كىن درمىثر كار و يا ورزش خسته شده است منىشخصى كه بر ا

آورد زاده حركت بدن نيست كه اگر بدن آرام گرفت از آن مهه چيز نيست. گرمائى را كه حالت بيدارى با خود مى
 دور شود، بلكه از آن است كه روح در
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 زند.آيد و توقفى ندارد و از اين حركت روح گرمى سرمىحالت بيدارى به سوى خارج در جنبش است و باال مى

ئيىن هاى پادهد، آنچه به قسمتاگر در هنگام خواب استمرار طعام موجود باشد، از آجنا كه غذا نريو را فزوىن مى
مزاج  گردد. چنانكه گفتيم از آجنا كه گرمىه منشا برمىآورد و بدرون رفته است تا به كار غذا برسد، خبارج روى مى

بض در آورد نشود و از آجنا كه ابزار بر اثر مرور دادن غذا در خود به نرم شدن بيشرتى روى مىبوسيله غذا زياد مى
يابد و اين ناشى از دو سبب است: خنست شود وىل در سرعت و پياپى آمدن افزايش منىاين حاالت درشت مى

كه در چنني حالىت نياز به نبض زياد نيست، دوم اينكه بواسطه بزرگ بودن آن نيازمندى رفع و سرعت و تواتر اين
شود، نريو در زير فشار مواد زائدى قرار شود. اگر بعد از آن، خواب طوالىن باشد حرارت غريزى حبس مىجربان مى

يله ورزش آمدند، مثال برخى از آهنا بوسبودند بريون مى گريد كه سزاوار بريون رخينت هستند و اگر در حال بيدارىمى
 هائى قرار گرفته است كه اين احساس را ندارد. در چنني حالىت نبضشوند. يا در زير فشار بريون رخيتىنختليه مى

 گردد.حبالت ناتواىن برمى

ه باشد سردى مزاج را بسوى اگر آغاز خواب مقارن با هتى بودن بدن از غذا باشد و چيزى براى هضم وجود نداشت
 رود.پايد و اين نزول رو به افزوىن مىكشد و نبض در كوچكى درنگ و تفاوت در ضربان مىخود مى



 بيدارى:

 در موقع بيدارى نيز نبض حاالت خمتلف دارد:

 درآيد: گرايد تا به حال طبيعىاگر بيدارى بطور طبيعى صورت گريد، نبض بتدريج به بزرگى و سرعت مى

ر بيدار شدن گريد، زيرا نريو بر اثر كسى بطور آىن از خواب بپرد، نبض وى بر اثر پريدن از خواب فرتتى اجنام مىاگ
لرزش از آن  يابد. ايناى لرزان را بازمىگريزد و نبض بعدا درشىت و سرعت پياپى و جهش خمتلف و تا اندازهآىن مى

رده است و چنني حركىت فجائى )آىن( گرمى را نيز دربردارد. از است كه گوئى زور و نريوئى اين حركت را بوجود آو 
اى از جاى جهيده است و در اين دفاع به حركات خمتلف دست زده آجنا كه نريو بطور ناخودآگاه براى دفع عارضه

ل ت اعتداپايد و نبض بسرعاست، نبض بر اثر اختالف حركات بلرزه درآمده است. ليكن اين حالت لرزش بسيار منى
آن  كند و احساس در فروكش كردنيابد، زيرا سبب لرزه با اينكه نريومند بوده است كمرت پايدارى مىخود را بازمى

 ورزد.شتاب مى
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 تاثري ورزش بر نبض -فصل سيزدهم

ت خبشد و نبض درشض را نريو مىيابد و نباگر ورزش به اعتدال اجنام گريد، حرارت غريزى در آغاز افزايش مى
شود. از آجنا كه در هنگام ورزش نياز به نبض زياد است و حركت مهيشه موجب افزايش نبض است، به سرعت و مى

 شود.تواتر نبض افزوده مى

جه رود و در نتيمدت وىل بسيار شديد باشد، نريوئى كه پيدا كرده است به هدر مىاگر ورزش طوالىن و يا اينكه كوتاه
اشى از ماند. اين حالت نشود وىل سرعت و تواتر مهچنان باقى مىبر اثر گداخنت گرماى غريزى ضعيف و كوچك مى

 دو علت است: يكى نيازمندى زياد به نبض و ديگرى كوتاه آمدن نريو در جربان بوسيله بزرگ گردانيدن نبض است.

يدا يابد و تواتر نيز هبمان نسبت افزايش پسرعت كاهش مى شود،اى كه از نريو كاسته مىوىل بعد از آن، هبر اندازه
گردد. اگر اى مىكند. اگر ورزش مهچنان دوام يابد و ورزشكار خسته شود، نبض بر اثر ناتواىن و تواتر زياد مورچهمى

 آورند.ار مىها ببشود كه گداختىنورزش حبد افراط رسد و ورزشكار نيز به از كار افتادن نزديك شود نتيجه مهان مى

 د.گردشود و عالوه بر آن به تفاوت و درنگ و ضعف و كوچكى گرفتار مىنبض در چنني حالىت كرمى مى

 تاثري شستشوى بدن بر نبض -فصل چهاردهم

 گريد و يا با آب سرد.شستشوى بدن يا با آب گرم صورت مى



اسب و نياز به نبض زياد است. اگر در در هنگام شستشو با آب گرم، نريو در وهله اول پابرجا و با نبض متن
در چنني »يد: فرماگردد. جالينوس مىدهد ضعيف مىشستشو با آب گرم افراط شود، نبض بر اثر حتليلى كه رخ مى

 «.شودحالىت نبض كوچك، كند و متفاوت مى

حرارت  بوسيلهشود، ليكن اگر آب گرم گوئيم: شكى نيست كه در چنني حالىت نبض ناتوان و كوچك مىو ما مى
عرضى درون بدن را گرم كند شايد اين گرمى زياد نپايد و مبقتضاى طبيعتش كه سردى است به سرماخبشى گرايد و 

سرشىت  گردد و اگر روالسرما ماندگار باشد و نفوذ كند. اگر تاثري مزاج عرضى چريه شود نبض سريع و متواتر مى
اى عرضى حبدى باشد كه نريو را بيش از حد الزم بگدازد و شود. اگر گرمغالب آيد، نبض كند و متفاوت مى

 شود.شخص را به حالت غش نزديك كند باز نبض كند و متفاوت مى

تا  گرداند و نبضدر شستشوى با آب سرد چنانچه شخص بزير آب فرورود، سردى آب نبض را ناتوان و كوچك مى
 گردد. ليكن اگر شخص بزيراى متفاوت و كند مىاندازه
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و  شود و از سرعتيابد، نبض اندكى درشت مىنريو فزوىن مى -شودكه در آن حالت حرارت مجع مى  -آب فرونرود
ز درشىت آن افزايد و ادهد بر سخىت نبض مىها اگر از نوعى باشد كه خشكى مىگردد. آب گرمابهتواترش كاسته مى

بقا به گردد سادهند. حالىت كه گداخنت نريو را سبب مىدهنده سرعت نبض را افزايش مىگرمىهاى  كاهد. آبمى
 تفصيل ذكر شد.

 نبض زنان باردار -فصل پانزدهم

 زن باردار براى خود و براى جنيىن كه در شكم دارد به استنشاق هوا نيازمند است.

اشد. از اين روى تن وى به نبض زياد نياز دارد. استنشاق هوا براى وى بايد نسبت به حالت معموىل دوچندان ب
يابد  ى كاهش مىارود، فقط باندازهشكى نيست كه در تن زن باردار نريو رو به افزايش نيست و زيادهم به كاسىت منى

توان گفت كه زن باردار اى ناچيز و اندك است. از اين روى مىكند و آن تا اندازهكه بار گران درونش اقتضا مى
 زند.وى معتدل دارد و در او نياز به نبض زياد است، باين جهت نبض وى درشت و سريع و پياپى مىنري 

 نبض دردمندان -فصل شانزدهم

 دهد:درد نبض را در سه حالت تغيري مى



 هاگر درد شديد باشد، در اندام اصلى پيدا شود و مدت زيادى دوام داشته باشد، در آغاز پيدايش نريو را براى مقابل
گردد، كشد و در نتيجه نبض درشت يا سريع و بسيار متفاوت مىانگيزد، در آن حالت حرارت زبانه مىو دفاع برمى

 زيرا در اين حالت نياز به نبض بزرگ و سريع زياد است.

گردد ىنشيىن ناچار منبض به هزميت و عقب -مهچنانكه سابقا گفتيم -اگر درد حبدى برسد كه نريو را از تاثري بازدارد
  شود و سپسگردد، بعد كوچك مىدهد و جباى آن خنست بتواتر زياد دچار مىو درشىت و سرعت را از دست مى

 شود.اى مىگردد و سراجنام مورچهگرم مى

 اجنامد.رسد كه مبرگ مىاگر درد مهچنان رو بفزوىن باشد تفاوت نبض حبدى مى

 ها بر نبضتاثري ورم -فصل هفدهم

 شوند:ث تاثريشان بر نبض به دو قسمت اصلى تقسيم مىها از حيورم

هائى كه با تب مهراهند و آن در حالىت است كه ورم بزرگ است و يا بر اندام اصلى و ارزنده پيدا شده ورم -الف
د و در گري دهد، منظور من تغيريى است كه از تب منشاء مىاست. اين نوع ورم نبض را در سراسر بدن تغيري مى

 د آن را شرح خواهم داد.جاى خو 
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افتد اق مىدهند و گاهى نيز اتفها فقط نبض اندامى را كه در آنند تغيري مىآور نيستند. اين ورمهائى كه تبورم -ب
لكه از دردى ود بشهاى بدن تغيري دهند، وىل چنني اتفاقى از خود ورم ناشى منىنبض اندام ديگرى را در ساير قسمت

 زند كه ورم ببار آورده است و در واقع سبب تغيري نبض عرضى است و گوهرى نيست.سرمى

 تغيري نبض بوسيله ورم ناشى از چند عامل است:

اى كه از ورم بوجود آمده است و مهراه عارضه -5نوع عضو ورم كرده  -0اندازه ورم  -3زمان ورم  -1نوع ورم  -1
 )تغيري بواسطه(. باشددائمى ورم مى

 سازد. اگركند و به چندش و لرزش و سرعت و تواتر دچار مىاى مىنوع ورم: اگر ورم گرم باشد نبض را اره -1
يابد و حبالت موجى اى رهائى مىمهزمان با ورم گرم، عاملى موجب پيدايش آمدن منناكى شود، نبض از حالت اره

براى  شود. مهانطور كهش و سرعت و تواتر در نبض پابرجاست و جدا منىآيد. ليكن تا ورم گرم موجود است لرز درمى
ن را آشكارتر خبشند و آاى را فزوىن مىهائى نيز هستند كه حالت ارهاى علىت وجود دارد، سبباز بني رفنت حالت اره



متفاوت  نبض را كند و گرداند و اگر بسيار سرد باشدسازند. ورم نرم چنانچه بسيار سرد نباشد، نبض را موجى مىمى
 گرداند.اى نبض را زياد مىكند. ورم سخت حالت ارهمى

 آورد و چون سنگنياى حبالت موجى درمىكننده است، نبض را از حالت ارهاگر خراج مجع آيد چون تركننده و نرم
 كند.است اختالف نبض را زياد مى

 شود.نتيجه سرعت و تواتر نبض سبكرت مىنشيند و در رسد گرمى عرضى فرومىوقىت ورم به پختگى مى

اى و ساير حاالت ذكر شده درباره نبض رو به فزوىن زمان ورم: تا زماىن كه ورم گرم رو به افزايش است، حالت اره -1
 گردد.است و مهيشه بعلت كشيدگى زياد به سخىت، و بعلت درد زياد به لرزش روزافزون دچار مى

يابند. ى فزوىن مىكنند، مجلگشود عوارض نبض، جبز آهنائى كه از نريو تبعيت مىنزديك مىوقىت ورم به منتها درجه منو 
نشيند و دهند. در موقعى كه ورم فرومىگردانند و سرعت و تواتر آن را افزايش مىآوردها نبض را ناتوان مىاين روى

كننده قويتگريد و از اين نظر كه تض نريو مىتركد، از آجنا كه سنگيىن بر نريو منانده است نبرود و يا مىحتليل مى
 گردد.يابد، لرزش سبكرت مىدرد كاهش مى

 اندازه ورم: هبر نسبىت كه ورم بزرگ باشد، تغيري حاالت نبض بر اثر آن نيز فزوىن -3
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اسب كوچكى تاثريات ورم كوچك در تغيري نبض بتن باشد. بر مهني قياسيابد و تاثري آن در تغيري نبض موثرتر مىمى
 تر است.آن كم

 شود.ىاى در نبض زياد مآگني )عصىب( باشد حالت سخىت و حالت ارهاثر ورم بر نبض: اگر اندام ورم كرده پى -0

حال و شش ط شود، اگر ورم بويژه بر اندام يا در اندامى ماننداگر ورم بر اندام پررگ باشد بر درشىت نبض افزوده مى
 ماند.باشد كه داراى شريان است، اين حالت درشىت تا موقعى كه نريو پابرجاست در نبض باقى مى

 آيد.اگر ورم در مغز و شش كه تر و نرمند باشد، نبض حبالت موجى درمى

دهد. مثال اى كه پريو ورم است نبض را تغيري مىخود بلكه بوسيله عارضهورم گاهى نه خبودى -تغيري باواسطه -5
ثر ورم حمصور شود. كليه بر اآيد و بر اثر ورم كبد به پژمردگى گرفتار مىنبض بر اثر ورم شش حبالت خفگى درمى

ى توان آن را ترجنيدگشوند كه مىهاى حساسى مانند دهانه معده و حجاب بچنان ترجنيدگى دچار مىشود و انداممى
 آور حمسوب داشت.غش



 الت خمتلف رواىننبض در حا -فصل هيجدهم

ض آدم دهد، نبانگيزد و روح را به يكبار گسرتش مىاز آجنا كه حالت خشم بطور ناخودآگاه و آىن نريو را برمى
زند. و چون منشاء علت تغيري يكى خشمناك در حالت خشم بسيار درشت و بلند است و به سرعت و تواتر مى

 آيد.است، اختالىف در نبض بوجود منى

ر نبض شود و اختالف دخشم با ترس مهراه باشد، گاهى خشم و گاهى ترس در تاثري بر نبض چريه مىليكن اگر 
آيد. مهچنني است اگر حالت شرم با خشم مهراه باشد و يا عقل با خشمگني به مبارزه پردازد و يا خشمناك پديد مى

 دهد.ختالف روى مىانگيز را ميدان ندهد، باز در نبض اسعى كند كه خشم را مهار كند و خشم

 رسيد.رسد كه در خشم مىبه حدى منى« لذت»نبض از حلاظ سرعت و تواتر در حالت 

اندازد. درشىت نبض در حالت لذت نياز برآور است و از اين روى كند و لذت نبض را به آرامى و مالميت براه مى
 زند.متفاوت مى

 كندى و متفاوتى گرايش دارد.  مهچنني نبض در حالت شادى غالبا درشت و نرم است و به

ن جهت گردد، بايگرايد و نريو ناتوان مىشود و بپائني مىگرماى غريزى بدن در حالت غم و اندوه دچار اختناق مى
 نبض آدم اندوهگني كوچك، ناتوان، متفاوت و كند است.
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ا هاى غم ر . ترس تدرجيى و ديرپا در تغيري نبض مهان كنش518گرداندب مىترس آىن و ناخودآگاه نبض را لرزان و نامرت
 دارد. اين را نيز بدان.

519تغيري نبض بر اثر حاالت غري طبيعى -فصل نوزدهم
 

اثر  حده شناختيم. ممكن است بربدمزاجى ممكن است بر نبض تاثري بگذارد. سابقا نبض هر مزاجى را بطور على
نظور ما از گردد. موزن مىف پيدا شود و اگر فشار بسيار شديد باشد نبض نامرتب و ىبفشار نريو، در نبض اختال

                                                           
 «گرداندترس آىن نبض را سريع، لرزان و نامرتب مى» در نسخه انگليسى: -(00)  518
نفاركتوس ميوكارد شود. بعنوان مثال در هنگام بروز اگريد و از مسري عادى خود منحرف مىهاى غري طبيعى حتت تأثري قرار مىنبض بر اثر بيماريهاى خمتلف يا حالت -(05)  519

 منايد.شود و بصورت اكسرتاسيستول و برادى كاردى تظاهر مىاختالل در ريتم قلىب بيمار اجياد مى
 ها عبارت از:ن اين بيمارىتريآورند. مهمشوند و بعالوه در ميزان فشار نبض تغيرياتى بوجود مىريهاى دستگاه گردش خون باعث تغيري شكل منحىن امواج نبض مىبرخى از بيما

 باشد.آرتريوسكلروز، بازماندن جمراى شرياىن و نارسائى آئورت مى



كند كه آن ماده ورم و يا چيز و تفاوتى منى 521اش مايه فشار استاى است كه زيادىهر نوع ماده 520«فشارآور»
 ديگرى
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ند درد بسيار آزاردهنده باشد و آزارهاى رواىن شديد در كار باشند، نبض ناتوان غري از آن باشد. اگر گدازنده نريو مان
 . اين را نيز ياد بگري.522شودمى
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 ادرار و مدفوع -مجله دوم

 آيد.و آن در سيزده فصل مى

523گفتار عمومى درباره معاينه ادرار  -فصل اول
 

 طريق معاينه ادرار، قبل از هر چيز شرايط زير بايد رعايت شود:براى تشخيص بيمارى از 

 باشد كه در طول شب حاصل شده است و مدت زيادى در مثانه بوده است. 524ادرار بايد خنستني ادرار بامدادى

 شود، بايد از شب قبل از تناول آب و خوراك خوددارى كرده باشد و چيزى كه ادرار راشخصى كه ادرارش معاينه مى
و  خورد، رنگ ادرارش به زردىكند فرونداده باشد. مثال اگر كسى زعفران، انار يا خيار چنرب )فلوس( مىرنگى مى

و  ادرار را بسياهى« مر»زند. خوردن سرخى؛ كسى كه بقوالت ميل كرده باشد رنگ ادرارش به سرخى و كبودى مى
دهد. مهچنني پوست صاحب ادرار نبايد يش مىخوردن مشروب سكرآور هبر رنگى كه باشد آن را برنگ خود گرا

ورده دهد شخص نبايد چيزهائى خبوسيله رنگى ملون شده باشد، مثال رنگ حنا بر پوست ادرار را تغيري رنگ مى
                                                           

آورمي: در باشد. براى منونه پريكارديت را مثال مىها قابل تشخيص است و برحسب حمل و موقع آن نيز متفاوت مىدر تعداد زيادى از بيماري« فشارآور» عوامل -(05)  520
د هاى قوى تشكيل شده است كمرت از جدار دهليزها وار ها كه از ماهيچهشود و مقدار اين فشار بر جدار بطنمراحل پيشرفته اين بيمارى، فشار وارد بر دريچه قلب زياد مى

ام نبض حميطى باشند. در اين هنگها خاىل مىها و سياهرگ كبدى پر از خون هستند، بطنكه در بيماريهاى دو گردش بزرگ و كوچك خون، سياهرگها بويژه وداجشود. درحاىلمى
 تواند به مرگ منجر گردد.چنني حالىت مى افتد و در خامتهگردد، فشار خون پائني مىشديد و تناوب آن زياد، دامنه آن كوچك و سراجنام غري قابل ملس مى

ستخوش تواند موقع عادى نبض را دحتريك و فعاليت بيش از اندازه بعضى از دستگاهها و يا ترشح بيش از حد غدد داخلى ناشى از ازدياد برخى مواد در بدن مى -(00)  521
 تغيري منايد.

يري وضع نبض  توانند بر فعاليت بسيارى از اعضاء از مجله دستگاه قلب و عروق اثر منوده، موجب تغد شيميائى خاصى مىبراى منونه تغيريات دستگاه مسپاتيك و پارامسپاتيك يا موا
يك ار خون سيستولاى قلب و فششوند و ضربان نبض و مهچنني حجم دقيقهها) مانند آدرنالني( داروهائى هستند كه سبب حتريك اعصاب مسپاتيك مىگردند. مثال آدرنوميمتيك

 برد.را باال مى
 «.گردندهاى رواىن نيز باعث تفرق و پراكبدگى نريو مىشود، مهچنانكه دردهاى شديد و ضربهتفرق و پراكندگى نريو باعث ضعف نبض مى» نسخه انگليسى: -(05)  522
ن جهت در مهه بكار رفته است، باي« بول» ن فارسى اين كلمه مبعىندر عرىب) و اصوال در لغت عرىب( ادرار به مفهوم دفع بول) شاشيدن( آمده است، ليكن در زبا -(05)  523

 امي.جاى اين كتاب كلمه ادرار را جباى بول آورده
 شود.دانيم كه براى معاينه) و جتزيه( ادرار در موارد خاصى مثال در عوارض التهاىب جمارى ادرار از ادرار صبحگاهى استفاده مىامروز هم مى -(51)  524



ز دهند؛ و نيز نشايد حركات و رفتارى اآورند، مانند غذاهائى كه صفرا و بلغم را بريون مىباشد كه خلط بوجود مى
525دارگردند، مثال روزهيا حاالت رواىن بر او وارد شده باشد كه سبب دگرگوىن ادرار مىوى سر بزند و 
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نباشد، شب بيدارى نكشد، از كار خسته نشده باشد، گرسنه منانده باشد و خشم بر او چريه نشده باشد، زيرا مهه 
 آورند.مايل به سرخى درمى اين حاالت و كردارها رنگ ادرار را به زرد

 سازند.رنگ و حالت ادرار را از وضع طبيعى خارج مى 526كند. قى و استفراغمجاع آب ادرار را چرب مى

اند ادرار شش ساعته را نبايد معاينه كرد، زيرا عالئمى كه ادرار مورد معاينه نبايد زياد مانده باشد، از اين نظر گفته
 شوند.ضعيف و زبون مىتوان از آن بدست آورد مى

شود. وىل من يابد و يا غلظتش بيشرت مىرود و تغيري مىيابد، كف آن از بني مىرنگ ادرار در چنني وضعى تغيري مى
 گومي: ادرار مورد معاينه حىت نبايد يك ساعت مانده باشد.مى

 طرز معاينه ادرار:

كم شود و نبايد هبمان حالىت كه بريون آمده است معاينه بايد مهه ادرار را در شيشه فراخ رخيت. نبايد از آن چيزى  
شود، بلكه معاينه آن وقىت اجنام گريد كه كامال در شيشه آرامش يافته است. شيشه را بايد در جائى گذاشت كه از 

ن  رد آقدر مهلت داد كه دتابش خورشيد و از تاثري باد حمفوظ باشد تا گرمى و سردى بر آن اثر نگذارند. بايد آن
منايد، بلكه نشسىت نيست كه در هر ادرار فورا رسوب مى. منظور از جدا شدن درد آن مواد ته527كامال جدا شود

 گردد.نشني مىغرض رسوىب است كه بعد از آرامش ادرار در شيشه به كلى ته

ته شود و بقاياى شس قدر درنگ شود كه ادرار به پختگى بسيار زياد برسد. ظرف معاينه قبال بايددر معاينه نبايد آن
 ادرار ديگرى در آن نباشد.

 در معاينه عالئم كمرتى نسبت به ادرار بزرگساالن نشان 528ادرار خردساالن

                                                           
دى شود. تشنگى از مجله عواملى است كه سبب فزوىن ترشح آدار بودن مبناسبت دفع آب از بدن بطرق خمتلف و عدم ترميم آن اجياد تشنگى مىر هنگام روزهد -(51)  525

 شود) اوليگورى(.گردد و در نتيجه تغيرياتى در ادرار عادى شخص اجياد مىاورتني در بدن مى
 يابد.گردد، مقدار ادرار كاهش مىديورتيك در بدن ترشح مى -نگام قى كردن كه در تعاقب آن هورمون آنىتدر موارد خمتلفى از مجله ه -(51)  526
هاى آلكالن منايد، در ادرارهاى قليائى فسفاتشود كه بصورت ذراتى در ته ظرف رسوب مىنشني مىاى و موسني تهدر ادرار مانده مقدار بسيار كمى مواد سفيده -(53)  527
 كند. اكثر رسوبات ادرارى بايد از ديد پاتولوژيك مالحظه شود.نشست مىحاالت طبيعى نيز تهدر 
شان خيلى بيشرت از اشخاص بالغ است و علت آن رشد بدن كودك است، زيرا فعاليت متابوليكى بدن ميزان آب ورودى و خروجى در كودكان نسبت به وزن بدن -(50)  528

 يابد.ها افزايش مىشد و دفع مواد از ته زائد ناشى از متابوليسم از طريق كليهبادر چنني شرايطى زيادتر مى
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ها را رنگ داده است ژرفانشني است و اى كه ادرار آندهد، بويژه ادرار كودكاىن كه به مزاج شريى نزديكند و مادهمى
 رود.خوابند علل پختگى از بني مىدر مزاج آهنا ناتواىن هست و از آجنا كه بسيار مى

ابزار معاينه ادرار جسمى است روشن و داراى گوهر صاف و شبيه شيشه روشن و بلورين. و بدان كه اگر ادرار را از 
توان هر ورد. و بدين اسلوب مىخاش بيشرت بچشم مىمنايد و اگر از دور نگاه كىن روشىننزديك بنگرى غليظرت مى

شد  گذارند. بعد از آنكه ادرار در شيشه معاينه رخيتهعيىب را جداگانه ديد. اين مسئله را براى امتحان پيش اطباء مى
بايد آن را از سردى و تابش خورشيد و باد دور نگهداشت و در روشنائى روز به آن نگاه كرد و در هنگام معاينه، از 

توان عالئم را در آن جستجو كرد و عوارض ر آن ممانعت كرد و آن را پوشيده داشت. آنگاه مىتابش خورشيد ب
 ها را شناخت.بيمارى

دهند و از طريق ها خرب مىو از جمراى مواد مائى و چگونگى رگ 529بايد دانست كه عالئم اوليه ادرار از وضع كبد
 هاى ديگر را شناخت.توان بيمارىها مىآن

كبد است.   هاى خدمتگزارتوان از ادرار بدست آورد، عالئم كيفيت كبد و بويژه وضع اندامعالئمى كه مىترين صحيح
 تاست:دهد هفتعالئمى كه ادرار نشان مى

 كف.  -0بوى  -5اندازه )كمى و زيادى(  -5نشني و درد ته -0روشىن و تريگى  -3هيئت )قوام(  -1رنگ  -1
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اب آور ديدمي و حبساند و اين تنها مائيم كه آن را چندشكساىن هستند كه دست زدن و چشيدن آن را نيز ذكر كرده
 نياوردمي.

 شرح عالئم:

                                                           
ان ادرار در ها در بدن طفل زيادتر است. نقصباين ترتيب دفع آب از راه كليه --هاى اشخاص بالغ خاصيت تغليظ ادرار را دارد وهاى كودكان كمرت از كليهاز طرف ديگر كليه

ودكان كسانتيمرت مكعب غالبا خطرناك است، بنابراين كودكان مهيشه بيك مقدار كاىف آب روزانه نياز دارند و بايد يادآور شد كه خبش خارج سلوىل   311يك كودك مبيزان كمرت از 
 تر از خبش خارج سلوىل اشخاص بالغ است.وسيع

دن باشد مثال زياد شديد هم مانند طب قدمي از امهيت خاصى برخوردار مىامهيت آزمايشهاى ادرار در تشخيص بيماريهاى كبد و جمارى صفراوى در پزشكى ج -(55)  529
هاى دوبني هاى هپاتوسلولر و كلستاتيك و مهچنني سندرمروبني در ادرار نشانه مشخص يرقاىروبني در ادرار، مربوط به يرقان مهوليتيك نيست. برعكس وجود بيلىبيلى

 اشد.ب( مى Rotorورتور) Dubin -Johnsonجانسون
دانيم ردد. بطورى كه مىگهاى پارانشيماتوز وضع مشاهبى مالحظه مىهاى مهوليتيك اوروبيلينوژن اورى نيز وجود دارد و يا اينكه مقدار آن زياد شده است. مهچنني در يرقاندر يرقان

 د كه هركدام نشانه بيمارى خاص كبدى است.گردنشوند و موجب تغيري رنگ ادرار مىاين مواد جزو تركيبات صفرا هستند كه در كبد ترشح مى



توان ديد و مربوط به حس بينائى است، مانند سپيدى و سياهى و منظور ما از رنگ حاالتى است كه با چشم مى
ژه قوام حالت مربوط به رقت و غلظت آن است. روشىن و تريگى باين معىن است كه ها. منظور از واهاى بني آنرنگ

. و فرق ميان اين حالت و حالت قوام در اين است كه 530كند و يا به دشوارىآيا بينش ما بسهولت در آن نفوذ مى
يا مانند روغن مرغ و مانند سريشم ماهى )غراء( ممكن است چيزى هم غليظ باشد و هم صاف، مانند سپيده ختم

 زيتون. امكان دارد چيزى از حيث قوام رقيق باشد و هم تريه، مانند آب تريه.

مرغ است. تريگى از آن است كه اجزاى بيگانه از حيث رنگ با آن درآميخته تر از سپيده ختمآب كدر بسيار رقيق
ه حس طبيعى درآورده است و بوسيل است و آن را تريه و يا برنگ ديگر درآورده است و آب را به رنگى غري از رنگ

برد. ليكن  توان بوجود درد پىتوان آن را تفكيك و از آب جدا كرد. تريگى با درد تفاوت دارد، زيرا بوسيله حس مىمنى
تر است، چه رنگ در گوهر رطوبت پراكنده است و از آن رنگ با حالت تريگى فرق ندارد بلكه از آن هم آميخته

 دارد.دست برمنى

 رنگ ادرار -ل دومفص

 رنگى بودن ادرار چند نوع است و هر نوعى چند حالت دارد:

 ادرار زردرنگ

هاى زرد ادرار عبارتند از: رنگ كاهى، ترجنى، زرد طالئى، زرد نارجنى، رنگ آتشني كه برنگ زعفران )صبغ( رنگ
 شن گويند.است و آن رنگى است زرد سري، رنگ زعفراىن متمايل بزرد طالئى و آن را سرخ رو 

هاى مذكور درآيد نشانه گرمى مزاج است و درجات گرمى جبز دو رنگ اول يعىن كاهى و ترجنى ادرار بيكى از رنگ
 شود. سبب رنگىها سنجيده مىمزاج حبسب درجات رنگ
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 سنگى، و نرسيدن به ماده آب آشاميدىن.، دردها، گر 531هاى نامربده عبارتند از: حركات سختشدن ادرار به رنگ

 رنگ:ادرار سرخ

                                                           
 بودن جسم از حلاظ عبور نور از آن است.« كدر» بودن و« شفاف» منظور ابن سينا از روشىن و تريگى در اين مبحث، -(55)  530
ا معروف است. در اين شرايط مهوگلوبني ي «مارش مهوگلوبني اورى» يكى از انواع حركات سخت اجنام مارشهاى سربازى است كه عارضه حاصل نيز حتت عنوان -(50)  531

 گردد.ميوگلوبني در ادرار مشاهده مى



هاى سرخ مايل به سفيدى، گلى، خوىن، سرخ هاى سرخ امهيت دارند كه عبارتند از: رنگهاى زرد، رنگبعد از رنگ
 ها داللت بر چريه شدن خون دارند.اين رنگ 532تريه. حد

 اى از بيمارى كيسه صفراست.نتيجهتشخيص: اگر رنگ سرخ مايل به زعفراىن باشد، غالبا 

 اگر رنگ سرخ به تريگى بزند نشانه آن است كه خون بيشرت چريه شده است.

هاى زرد ذكر شد، بيشرت از رنگ سرخ و سرخ مايل بسياه داللت بر حرارت دارد، اگر آتشني باشد كه در جزو رنگ
 تر از خون است.مهچنانكه زهره خودخبود گرم

هاى شديد و سوزان به زعفراىن و آتشني متايل دارد. اگر در اين حالت ادرار رقيق باشد نشانه رىرنگ ادرار در بيما
شروع نوعى پختگى است كه هنوز در اندام منايان نگشته است. اگر زردى ادرار به رنگ آتشني نزديك باشد و به 

ست. اين رنگ مهان شقر روشن گردد كه حرارت درون رو به افزايش امنتها درجه رنگ آتشني برسد معلوم مى
 شود كه حرارت رو به كاهش است.)طالئى( است و اگر بيشرت از آن بروشىن بزند معلوم مى
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داده ها روى نكه هيچ نوع بازشدن در رگآيد، درحاىلهاى شديد خوىن برنگ خون درمىرنگ ادرار گاهى در بيمارى
از  آرام از جمرا بريون بريزد بوى عفونتادرار دليل بر امتالء خوىن در حد افراط است. اگر اين ادرار آراماست. اين نوع 

ها( برسد. چنني ادرارى گاهرود كه ريزش خون به خمانق )خناقگردد و زنگ خطرى است و بيم آن مىآن خارج مى
هاى اگر بفراواىن از جمرا بريون بريزد در بيمارىتر باشد بدتر است و در اين حالت و رنگ و هيئت هر قدر رقيق

سخت و خمتلط مژده اميد خبشى است، زيرا در اين حالت دليل شروع هببودى و دور شدن بيمارى است. ليكن اگر 
قبل از شروع حبران يكدفعه رخيته شود، دليل سخت شدن بيمارى است. مهچنني اگر بعد از حبران بتدريج رقيق نشود، 

 يمى بيمارى است.نشانه بدخ

                                                           
 :باشد كه اهم آهنا عبارتند ازمى« مهاتورى» رنگ كه بواسطه وجود خون باين رنگ درآمده است برحسب نوع و شدت بيمارى داراى حدهاى خمتلفادرار سرخ -(55)  532
 ند تومورهاى كليه، كليه كيستيك، سل كليوى، تومورهاى مثانه، سل مثانه و بيماريهاى پروستات.هاى سخت در بيماريهائى مانمهاتورى -الف
 ردد.گهاى مهوراژيك، سنگ مثانه، بيالرزيوس و نظاير آن مالحظه مى -هاى متوسط در متام بيماريها با مهاتورى گسرتده، هيدرونفروز، سيستيتمهاتورى -ب
آرتريت نودوزا و سنگ م بيماريها با مهاتورى گسرتده و مهاتورى متوسط، گلومرولونفريت، سنگ لگنچه، انفاركتوس كليه، ترمبوز وريد كليوى، پرىهاى ميكرسكپى در متامهاتورى -ج

 مثانه.



تر باشد و بيشرت بسياهى بزند و لباس را چنان رنگى كند كه ، هر قدر ادرار بيمار سرخرنگ533اما در بيمارى يرقان
آورتر است، چه در بيمارى يرقان كه مهزاد استسقاء و  بزمحت زدوده شود و هر قدر بيشرت باشد هبرت و سالمت

 گردد.شود و تند مىه داراى رنگ سرخ روشن است رنگى مىگرسنگى است ادرار سفيدرنگ و يا ادرارى ك

 :534ادرار سبزرنگ

 گ تره(.اى، زنگارى، آىب آمساىن، گندنائى )برنگردد عبارتند از: پستههائى كه ادرار گاهى مشابه آهنا مىدرجات رنگ

يد دليل بر ى و گندنائى درآاى بزند نشانه سردى است. اگر به رنگ زنگار اى، آمساىن يا پونهاگر ادرار برنگ پسته
سوختگى زياد است. رنگ گندنائى در قياس با رنگ زنگارى نشانه سالمت بيشرت است. اگر رنگ ادرار بعد از 

خسته شدن زنگارى شود نشانه ترجنيدگى است. چنانچه ادرار خردساالن به رنگ سبز بزند عالمت ترجنيدگى )تشنج( 
اشد اكثر دليل سردى شديد است و چنني ادرارى بعد از دفع برنگ سبز باشد. اگر رنگ ادرار آىب آمساىن بمى

 آيد.درمى
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گويند: ادرار آمساىن رنگ نشانه آن است كه صاحب ادرار داروى مسى تناول كرده است. اگر ادرار در چنني حالىت با 
تادگى رود. ادرار زنگارى نشانه صحيح از كار افرنه بيم مرگش مىنشني مهراه باشد اميد به زندگى بيمار هست وگته

 است.

 :535رنگادرار سياه

ه تراكم صفرا آيد، نشانرنگ سياه كه از رنگ زعفراىن به آن حالت رسيده باشد، مهانطور كه در بيمارى يرقان پيش مى
 باشد.بر وجود يرقان مىو سوخنت آن است و عالمت آن است كه سودا از صفرا پديد آمده است و دليل 

 رنگ سياهى كه از تبديل رنگ تريه مايل بسياهى به آن حالت رسيده است عالمت سوداى خوىن است.

 اى به آن حالت اجياد شده است، فقط نشانه سوداست.رنگ سياهى كه از گرايش رنگ سبز و پونه

                                                           
روبني  كه مقدار بيلىباشد. درصورتىون مىروبني در خدر بيماريهاى يرقان بيمار داراى پوست زرد روشن تا زرد تريه است و علت آن ورود مواد صفراوى خمصوصا بيلى -(55)  533
 آيد.اى درمىآيد و ادرار به رنگ قهوهپيش مى« روبني اورىبيلى» گرم در صد افزايش يابد،ميلى 1كورئيد حملول در آب در خون به   -گلو
 آيد.روبني بوجود مىلىاسيون بي -وردين بر اثر اكسيدوردين در آنست. بيلىرنگ سبز ادرار مربوط به وجود بيلى -(51)  534
 براى رنگ سياه ادرار عوامل خمتلفى ذكر گرديده است كه اهم آهنا عبارتند از. -(51)  535

 وجود مهوگلوبني، مالنني، آلكاپتون، كاربل، ليزول، برنس كاتشني، قطران و اسيد ساليسيليك.



ت شديد و يا از بني رفنت حرارت غريزى اسبطور كلى و در هر حال ادرار سياهرنگ دليل بر سوختگى زياد يا سردى 
سازد. مهچنني ادرارى كه بواسطه و يا اينكه نشانه حبران است و دارد مواد زائد سودائى را از طبيعت خارج مى

رسد نشانه سوختگى شديد است. در چنني حالىت قبل از آمدن ادرار سياه، ادرار زرد و سرخ سوختگى به سياهى مى
 آن بضخامت كم و بصورت ذرات هبم چسبيده فرونشسته است وىل زياد مرتاكم نيست.نشني آيد و تهمى

ش داشته باشد. رنگى گرايممكن است ادرار سياه وىل نه كامال سياه، بلكه متمايل به زرد و زعفراىن باشد و يا به تريه
بزى ين ادرار سياه، رنگ آن به ساگر در اين حالت رنگ آن به زردى بزند اكثر نشانه وجود يرقان است. اگر قبل از ا

و پژمردگى )تغيري رنگ( نزديك شده باشد و كم درد باشد و درد آن مرتاكم و به ماده خشك شباهت داشته باشد 
نشانه گرمى مزاج است. اگر ادرار سياهرنگ وىل بدون بوى باشد و يا داراى بوى كمى باشد نشانه سردى است زيرا  

كند ادرار بوى ندارد. ادرار سياهرنگ خربدهنده از بني رفنت و گداخنت نريو به ىگاهى كه طبيعت بسيار فروكش م
رارى كه در اواخر باشد، نظري ادتبعيت از برافتادن نريوى غريزى است و گاهى نيز عالمت تصفيه و شروع هببودى مى

است كه  هاى سودائىان و تبدرد و زهدهاى طحال و پشتشود. گاهى نيز دنباله از بني رفنت بيمارىهبار پيدا مى
 شود كه از احتباسروزى است و نشانه گداخنت عوارضى مىبطور شبانه
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ه بويژه اگر طبيعت آن را دفع كند و يا حرف -ريزدخون حيض و حبس شدن ماده سياىل كه عادتا از مقعد بريون مى
پذيرد شود و طبيعت زيادى خون را منىمانند اينكه در برخى زنان حيض متوقف مى -آدم در بريون رخيتنش كمك منايد

گردد. وىل در فرستد و بدن با بريون راندن اين ادرار سبك مىو براى دفع آن قبال ادرارى نارسا و آبكى مى
ه ادرار سياه باشد وگرن شود، شرط آن است كه ادرار بسيار و تندروهائى كه تغيري رنگ ادرار به سياهى ديده مىحالت

هاى . اگر در بيمارى536هاى شديد عالمت بدحاىل است. كمى ادرار نشانه خوىب بيمار نيستبويژه در بيمارى
شديد مقدار ادرار اندك باشد بايد دانست كه حتليل، رطوبت آن را از بني برده است. ادرار در حالت كم بودن هر 

 باشد.تر باشد زيانش كمرت مىقيققدر غليظرت باشد بدتر است و هر قدر ر 

شود. هاى سياهرنگ و يا سرخ خوىن سياه يا سرخ مىافتد كه رنگ ادرار بواسطه نوشيدن نوشابهگاهى اتفاق مى
طبيعت در اين رنگى كردن هيچ دخالىت نداشته است و نوشابه بدون تغيري حالت و به مهان صورت كه وارد شده 

دهنده هببودى زودرس از رى گذشته از اينكه هيچ خطرى ندارد شايد بشارتآيد. چنني ادرااست، بريون مى
 دهد.هاى سخت باشد. مهچنني ادرار رقيق بيمار مژده شفاى زودرس را مىبيمارى

                                                           
روز است. يكى از موارد اجياد اوليگورى در حالت حاد  مرت مكعب در يك شبانهسانىت 111تا  011كم شدن ادرار) اوليگورى( عبارت از كاهش آن مبيزان   -(51)  536

 باشد.گلومرولونفريت مى



، كرى و بيدارىافتد كه ادرار از سردرد، شبتغيري رنگ ادرار به جاهاى خمتلف بدن تعلق دارد. بسيار اتفاق مى
كم و در مدت طوالىن بريون بريزد و بوى تند داشته باشد و تب دهد. بويژه اگر ادرار بيمار كممىاغتشاش عقل خرب 

 بر بيمار روى آورده باشد، نشانه صحيحى از عارض شدن سردرد و تشويش عقل است.

ونريزى خبيدارى، كرى، تشويش عقل و سردرد وجود داشته باشد، دليل آن است كه اگر قبل از تغيري رنگ ادرار، شب
 دهد و شايد عالمت آن باشد كه در كليه بيمار سنگ پيدا شود.بيىن روى مى

هاى كليه و بيماريهاى ناشى از خلطهاى غليظ خاىل از فايده سياه شدن ادرار براى بيمارى»گويد: روفس مى
تى باشد و اين در صور هاى كليه و مثانه خطرناك گوئيم: ادرار سياه مهچنني ممكن است در بيمارىما مى«. نيست

 است كه در آجنا حتليل شديد روى داده باشد. پس تو ساير عالئم را بررسى كن.

معلوم است كه ادرار سياه براى پريان هرگز خوب نيست و اگر پيدا شود تباهى و دمار ببار آيد. ادرار سياه براى زنان 
 رجنيدگى است.نيز نامطلوب است. اگر ادرار بعد از خستگى سياه باشد عالمت ت
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ها باشد كشنده است، مگر اينكه ادرار سياه پاياىن ها و چه در انتهاى آنبطور كلى ادرار سياه چه در ابتداى تب
 باشد.موجب ختفيف تب شود كه در چنني صورتى نشانه شفاى زودرس مى

ند، مثال گويدارد: مردم گاهى چيزهاى شفاف را نيز سپيد مى ادرار سفيدرنگ: واژه سفيدى دو معىن متفاوت -5
گويند. با اينكه سپيد حقيقى سزاوار نام رنگى است كه ديد را پراكنده  شيشه روشن و بلور روشن را سپيدرنگ مى

طح كند و بر سكند، مانند شري و كاغذ. ليكن شري و كاغذ را نشايد شفاف گفت، زيرا ديد چشم در آن نفوذ منى
 ماند.آن مى

طور كلى ب -سپيدى كه معىن شفافيت را بدهد -رنگ شفاف آن است كه هيچ رنگى ندارد. پس ادرار سپيدرنگ
 537ظمهواره غلي -نه مبعىن شفاف -عالمت سردى )سردى مزاج( است و اميد پختگى در آن نيست. اما ادرار سپيد

 شود:آيد و بچندين رنگ سپيد ديده مىمى

 .539دار است« ويار»باشد دليل بر بسيارى بلغم اشخاص  538اگر سپيدى آن خلمى

                                                           
 «.غليظ و كدر» نسخه انگليسى: -(53)  537
 «.برنگ موسني» نسخه انگليسى: -(50)  538
 آمده است.« بلغم ناپخته» در نسخه انگليسى: -(55)  539



 .540اگر سپيدى آن شبيه سپيدى پيه باشد داللت بر گداخنت پيه و چرىب دارد

باشد، دليل بلغم است و خربدهنده بيمارى مزمن كه در بدن پيدا شده است و يا  541اگر سپيدى آن سفيد عادى
 پيدا خواهد شد )ذرب: مرضى كه شفاپذير نيست(.

هاى اگر سپيدى مهراه با سپيدى كف باشد و رقيق باشد و چرك هبمراه داشته باشد، دليل بر آن است كه در اندام
هاى چرك كرده وجود دارد. اگر چرك مهراه نداشته باشد نشانه آن است كه ماده خام و نارسا زياد است و ادرارى زخم

 بعيد نيست كه دليل بر وجود سنگ مثانه باشد.

هاى بلغمى به انتها نزديك شده است و يا نشانه وقوع فروهشتگى در ار مهراه مىن باشد نشانه آن است كه ورماگر ادر 
شوند. ليكن ادرار مهرنگ مىن از حالت احشا است و يا عالمت بيماريهائى است كه از بلغم زجاجى عارض مى

ه شود و عالمت خطرى است كآغاز ورم پيدا مىهاى بلغمى نيست بلكه در ابتداى حبران و يا در حبران و يا از ورم
 آمدن سكته
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دهد. اگر ادرار در متام اوقات تب سفيد باشد، بسا ممكن است كه تب از فصلى به فصل ديگر نيز يا فاجل را خرب مى
 منتقل شود.

 حاصل نشود بسيار بد است.نشني از آن رنگ چنانچه دردى نداشته باشد و تهادرار سرب

 .542هاى شديد كشنده استادرار شريى )برنگ شري( نيز در بيمارى

 بعدا زايل شود دليل بر آن است كه صفرا به -از هر نوعى كه باشد -هاى شديد، اگر رنگ سپيد ادراردر حالت تب
 .543سوى سر گرايش دارد

 د.دهمت آن است كه تشويشى در عقل روى مىاگر ادرار در حالت تب رقيق باشد و يكدفعه سپيد گردد عال

 اگر رنگ ادرار هبنگام هببودى مهچنان سپيد مباند دليل ناپختگى است.

                                                           
 «.باشد كه از انساج وارد آن شده استدار شامل چرىب امولسيونه مىچرىبادرار » نسخه انگليسى: -(55)  540
 آمده است.« مومى شكل و يا چسبناك» در نسخه انگليسى جباى سفيد عادى عبارت -(50)  541
 در نسخه انگليسى جباى اين مجله آمده است: -(55)  542
 «.وجود ادرار در جريان يك تب حاد، نشانه مرگ بيمار است» 

 در نسخه انگليسى آمده است: -(55)  543
 «.صفرا به دو سو گرايش دارد يا بسوى عضو آماس كرده يا بسوى روده كوچك» 



 هاى شديد يا دق در پى دارد و يا زنگ خطر مرگ است.ادرار سپيدرنگ معموىل زيت مانند )روغن مانند( در تب

زاج سرد رنگ باشد و مرائى باشد، يا اينكه ادرار سرخبدان كه ادرار ممكن است به رنگ سفيد و مزاج آدمى گرم و صف
درار ماند. در چنني حالىت بايد او بلغمى. هرگاه از جمراى ادرارى بريون رود و با ادرار نياميزد ادرار مهچنان سپيد مى

وشىن، قوام ر سفيد را بدقت بررسى كرد: اگر رنگ آن بسيار روشن و ادرار داراى درد زياد و غليظ باشد و باوجود اين 
آن به غليظى بزند بدان كه اين سپيدى از سرما و بلغم است. اگر رنگ ادرار چندان روشن نباشد و درد زياد هم 

نشني نشود و سپيدى رنگ تغيري نكند، بدان كه صفرا در كمني نشسته است. وجود نداشته باشد و آنچه هست ته
سرسام   رفت كه بهئم سالمت بيمار موجود بود و بيم آن منىاگر در هنگام بيمارى شديد، ادرار بيمار سپيد و عال

حج(  ها به پوسته پوسته شدن )سگرفتار آيد، بدان كه ماده تندى به سوى جمراى ديگرى روى آورده است و روده
 اند.گرفتار آمده

 شود يكى از علل زير وجود دارد:هاى سرد كه ادرار سرخرنگ مىدر بيمارى

 دهد.و گدازيدن صفرا، نظري حالىت كه در قولنج سرد روى مىدرد و آزار زياد  -1
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بر اثر هجوم آوردن بلغم بر معربى كه بني كيسه مراره و روده است، راه جريان طبيعى مراره بطرف روده بند آمده  -1
 اين حالت نيز مانند حالت قولنج سرد است.ريزد. شود و با آن بريون مىاست و مراره ناچار مهراه ادرار مى

 545مهچنانكه در بيمارى استسقاء -و نريوى كبد از جدا كردن آب و خون كوتاه آيد 544هرگاه كبد ضعيف شود -3
ند( ادرار برنگ خونابه )مايعى كه گوشت تازه را با آن شسته باش -و اكثر بيماريهاى مربوط به ضعف كبد چنني است

 آيد.درمى

كند.  مىها بر اثر عفونت تغيريآيد، رنگ بلغم در رگكه بر اثر بند آمدن جمارى در بدن احتقان بوجود مىوقىت   -0
شود كه ذكر شد و بعد تغيري خمتصرى در رنگ عالمت آن اين است كه آبكى بودن و حالت دردى ادرار چنان مى

 شده ادرار روشن است.رضرود و اگر صفرائى باشد رنگ عاشود و روشىن آن از بني مىاجياد مى

حالت  شود، مانندافتد كه ادرار در مرحله خنست سپيدرنگ است وىل بعدا سياه و بدبو مىبسيار اتفاق مى -5
 يرقان.

                                                           
تواند در هر مورد از حاالت مربوط به صدمات شديد و وسيع كبد پيش آيد. از ضعف كبد عبارت است از درماندگى و كاهش فعاليت آن. ضعف كبدى مى -(111)  544

 گردد.گسستگى فعاليت كبد است كه در مراحل هنائى به كماى هپاتيك منجر مىعالئم آن از هم  
 «.استسقاى سرد» در نسخه انگليسى جباى بيمارى استسقاء) آسيت( آمده است: -(111)  545



. از دهدماند و آنگاه تغيري رنگ مىپس از خوردن غذا رنگ ادرار سفيد است و تا شروع هضم غذا سپيد مى -5
سپيد  شود كه رنگ ادرار آهنارود، حتليل رفنت موجب مىشان حتليل مىرارت غريزىداران كه حاين حلاظ در شب زنده

 زند، زيرا به پختگى نرسيده است.باشد وىل زياد روشن نيست و به تريگى مى

 رجحان رنگ در ادرار:

ارد. رنگ درنگ ادرار از سفيد آبكى هبرت است. رنگ سفيد ادرار بر سفيد آبكى برترى هاى شديد، سرخىدر بيمارى
 تر است.سرخ خوىن در ادرار از سرخ صفرائى سامل

آور نيست، وىل اگر صفرا در حركت باشد خطرى در  اگر صفرا در آرامش باشد، رنگ سرخ صفرائى چندان ترس
 كمني است.

 رهاى كليه، اگر رنگ ادرار سرخ باشد نامطلوب است. چنني ادرارى اكثر نشانه ورم گرم است و اگر ددر بيمارى
 هاى مربوط به سر باين رنگ درآيد، عالمت پيدايش تشويش در عقل است.حالت ناراحىت
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نشست نكند كه ممكن هاى شديد چنانچه ادرار از آغاز برنگ سرخ باشد و در اين رنگ دوام يابد و تهدر بيمارى
ر وجود رنگ باشد و رنگ آن ثابت مباند دليل باگر ادرار تريه و سرخاست مبرگ نيز بياجنامد، نشانه ورم كليه است. 

 ورم در كبد و ناتواىن حرارت غريزى است.

ه با آب افتد كه به رنگ خونابه درآيد و شبيه خوىن باشد كآيد، مثال اتفاق مىهاى تركيىب درمىادرار گاهى نيز برنگ
است كه بر اثر چريه شدن سوء مزاج بر آن وارد آمده است. ليكن اند. وجود چنني ادرارى دليل ناتواىن كبد آميخته

اگر نريو مهچنان بر توانائى خويش باشد، فقط فراواىن خون موجب اين رنگ ادرار است و خون زيادتر از آن بوده 
 است كه نريوى جداكننده از عهده جدا كردن آنكه بدان نياز داشته است برآيد.

و از  546ر رنگ زيىت )روغن زيتوىن( است كه رنگى است از آميزش زرد با رنگ سلقىهاى تركيىب ادرايكى از رنگ
ماند. وجود چنني رنگى در ادرار اكثرا نشانه بدخيمى است و جاى اميد در آن حلاظ چسبندگى به روغن زيتون مى

ست كه بودى بيمار انيست و نبايد پخته شدن و سازگارى را از آن انتظار داشت و در حاالت زيادى نشانه شروع هب
كند و اين در صورتى است كه بيمار بعد از دفع ادرار آرامشى يابد و آسوده گردد. ليكن اگر مواد چرب را ختليه مى

خته شده مانندى با آن آميكم بريون آيد، كشنده است. اگر ماده خونابهچرىب اين ادرار بدبو باشد و خبصوص اگر كم
 بعد از آورد. اگر ادرار زيىتلت اكثر در بيمارى استسقاء، سل و قولنج وخيم روى مىباشد بسيار بدتر است و اين حا

                                                           
 «.رنگ روغىن مات» ذكر شده است:« رنگ سلقى» سلق گياهى از تريه چغندر است. در نسخه انگليسى جباى -(111)  546



ادرار سياه آيد شايد نشانه اميدوارى براى بيمار باشد. بسيار اتفاق افتاده است كه پديد آمدن ادرار زيىت در روز 
 .مريدار در روز هفتم مىاى بوده است بر اينكه بيمنشانه -هاى شديد استمنظورم بيمارى -چهارم بيمارى

ادرار زيىت بطور كلى سه نوع است: يا مهه ادرار چرب است، يا قسمت پائيىن آن چرب است و يا خبش باالئى آن. و 
مهچنني يا فقط رنگش زيىت است مانند حالت آن در مرض سل و خبصوص در اوايل اين بيمارى، يا فقط هيئتش زيىت 

باشند، مانند حالت آن در بيمارى كليه و حالت تكامل بيمارى هر دو زيىت مىاست و يا سراجنام رنگ و هيئت آن 
 سل و اواخر اين بيمارى.

ه سوخته دارد كه زهره و مرار باشد، چه معلوم مىهاى تركيىب ادرار رنگ ارغواىن است كه بسيار كشنده مىيكى از رنگ
 است.
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اى خرب شدههاى تركيبرنگ سرخ باشد كه سياهى در آن جارى است، در اين حالت از تبممكن است ادرار ب
اشته تر باشد و سياهى بيشرت بطرف باال گرايش داند. اگر سرخى آن روشندهد كه از خلطهاى غليظ منشاء گرفتهمى

 باشد نشانه وجود ذات اجلنب است.

 هيئت، روشىن و تريگى ادرار -فصل سوم

 سه حالت وجود دارد: رقت، غلظت، اعتدال. براى ادرار

 .547رقت ادرار

 اگر ادرار بسيار رقيق و نامرتاكم باشد داللت بر يكى از حاالت زير دارد:

 نرسيدن به پختگى. رقت در متام حاالت داللت بر مهني وضع دارد. -الف

 .548هاى خوىن )تنگ شدن عروق خوىن(بسته شدن راه در رگ -ب

شوند كه فقط قدرت جذب رقيق را دارند و جبز رقيق  ها حبدى ناتوان مى. اين اندام549جمارى ادرارناتواىن كليه و  -ج
 توانند موادى مانند چرىب را دفع كنند.كه پذيرش دفع را دارد منى

                                                           
 هاى كليه است.اجياد رقت و يا غلظت در ادرار مربوط به فعاليت سلول -(113)  547
 كند.گردد و در فعاليت آن اجياد اختالل مىتنگ شدن عروق بويژه تنگ شدن شرائني ريز كليه موجب ايسكمى در كليه مى -(110)  548
 آيد.ىها( پيش مها، و يا توبولهاى اختصاصى آن) گلومرولد ضايعه در خبشناتواىن) نارسائى( كليه يعىن نقصان فعاليت اين عضو كه بر اثر اجيا -(115)  549



 نوشيدن آب زياد. -د

واىن ساير نات هاى شديد مهچنني داللت بر ضعيف بودن نريوى هاضمه و ناپختگى و احياناادرار رقيق، در بيمارى
تغيري و  رود، بدون هيچتوانند در تغيري ادرار دخالت كنند و آىب كه از گلو فرومىنريوها دارد كه بعلت ضعف منى

رود. ادرار رقيق در چنني حالىت براى بدن خردساالن بدتر از بدن جوانان است لغزد و هبمان وضع بريون مىتبديلى مى
رت از ادرار طبيعى جوانان است و علت اين است كه رطوبت در جوانان بيشرت از زيرا ادرار طبيعى خردساالن غليظ

ها را خردساالن است و چون بدن جوانان نيازمند دفع مىن است به ماده رطوبت بيشرت نياز دارد و بدن آهنا رطوبت
550كند.بيشرت بسوى خود جذب مى
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ه گردد كه از حالت طبيعى بسيار دور افتادهاى بسيار شديد رقيق باشد معلوم مىاگر ادرار خردساالن در حاالت تب
افتد و اگر پايدارى بيشرت نشان دهد زنگ است و اگر اين حاالت استمرار داشته باشد نشانه آن است كه از كار مى

 خطر مرگ است.

يد و نريو را از آافتد كه در خردسال مبتال به تب شديد، با وجود رقت ادرار، عالئم هببودى پديد مىگاهى اتفاق مى
دهد. رقت ادرار در اين حالت نشانه آنست كه خراجى )دملى( در حال پيدايش است و اين حالت، بويژه دست منى

 دهد.از پيدايش خراج در زير جوانب كبد خرب مى

يار رقيق باشد و اين رقت دوام يابد و آب نوشيده شده تغيريى در اندرون نيابد نشانه آن است  اگر ادرار تندرستان بس
 آيد.كه در هر جاى بدن كه احساس درد شود دملى بوجود مى

كنند و هرجا كه احساس هاى كمر )قطن( و اندام كليه احساس درد مىدر چنني حالىت عالوه بر آن، اكثر استخوان
باشد. ليكن اگر درد يا سنگيىن حس شده ويژه اندامى نباشد نشانه آن آمادگى آن موضع براى ورم مىدرد شود دليل 
گريند. اگر ادرار در حالت حبران بيمارى بطور آىن و بدون حالت ها، آبله و ورم سراسر بدن را فرامىاست كه جوش

 دهنده وضع نامطلوىب است.تدرجيى رقيق گردد نشان

 غلظت ادرار:
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ادرار بسيار غليظ باشد، در اكثر اوقات دليل ناپختگى است و گاهى نيز دليل پخته شدن خلطهاى غليظى اگر 
 اند.هاى خلطى پديد آمدهكه در مرحله هنائى تب  551است

هاى شديد غالبا نشانه بدفرجامى بيمارى . ادرار غليظ در بيمارى552اندهائى تركيدهيا اينكه دليل بر اين است كه ورم
هاى شديد، ادرار رقيق مداوم باشد بدتر از ادرار غليظ است، چه ادرار غليظ در هر ليكن اگر در بيمارىاست. 

اى نيز دربردارد و هضم دليل مطلوىب بر آن است كه هنوز اميد حال داللت بر نوعى هضم دارد، يعىن براى بدن هبره
 زيادى و فساد ماده نيز باشد.قدرت دفع در نريو وجود دارد. ممكن است كه اين حالت دليل بر 

ند دليل كند سرپيچى كنشني مىاگر ادرار غليظ از پختگى يعىن از پخته شدىن كه در ضمن آن از خود دردى را ته
 بدى حالت است.

زياىن ادرار است. اگر بعد از دفع چنني ادرارى اگر بيمار بعد از دفع ادرار غليظ احساس آسايش كند، عالمت ىب
 بيشرت شود نشانه مطلوب و خوىب خنواهد بود.ناتواىن او 
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اندك ريزد اگر در حالت تب شديد، ادرار غليظ بطور آىن و مبقدار زياد رخيته شود دليل هببودى است، ليكن اگر اندك
 دليل زياد بودن خلطها و يا دليل كمى نريو است.

 ادرار معتدل بدنبال آيد و در نتيجه بيمار بياسايد، دليل مفيد بودن ادرار است.هرگاه بعد از دفع ادرار غليظ، 

 هاى شديد، ادرار رقيق تبديل به ادرار غليظ شود و بيمار از آن نياسايد دليل بر گداخنت است.اگر در بيمارى

س درد و در تن غليظ باشد و بر آن حالت دوام يابد و شخص در اطراف سر احسا 553هرگاه ادرار شخص تندرست
شود. شايد علت غلظت ادرار در شخص تندرست احساس كسالت كند، نشانه آنست كه وى به تب دچار مى

ر جمارى هائى دمربوط به دفع بيش از اندازه آب باشد و يا در اطراف جمارى ادرار نوعى تركيدن در كار باشد و يا زخم
 .554ادرار پديد آمده باشد

 اپختگى و ادرار غليظ نيز نشانه ناپختگى است، چرا؟گفتيم ادرار رقيق نشانه ن
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آيد و غليظ كه از اعتدال خارج است براى اينكه به حالت اعتدال درآيد زيرا در پختگى اعتدال هيئت بوجود مى -
شود به رقيق معتدل تبديل گردد. مهچنني ادرار رقيق كه از بايد هضم شود و بواسطه پختگى كه از هضم ناشى مى

نصيب است احتياج به پخته شدن دارد كه حبالت اعتدال بيايد و از رقت خارج از اعتدال به ايسته اعتدال ىبحالت ب
 غلظت معتدل تبديل گردد.

چنانكه سابقا ذكر كردمي ادرار غليظ ممكن است روشن و يا تريه باشد، فرق ميان غليظ روشن و رقيق روشن اين است  
دهنده كوچك نيستند و باين جهت از ن دادن به حالت موجى درآورمي، اجزاى موجكه اگر ادرار غليظ روشن را با تكا

يد هاى زياد پدگريد و اگر كف كند حبابها به كندى صورت مىشود و حركت موجهاى بزرگ تشكيل مىآن موج
 شود.تركند. منشاء اين نوع ادرار، بلغمى است كه خبوىب هضم مىآيد كه به كندى مىمى

ين ادرار بزردى بزند منشاء صفراى مغزى است و چنانچه رنگى نداشته باشد دليل بر منشاء آن از گداخته اگر رنگ ا
د شود. بايد دانست كه اگر ادرار رقيق تغيري رنگ زيابلغم زجاجى است. چنني ادرارى غالبا در بيماران صرع ديده مى

 بدهد، اين رنگني شدن ناشى از

 310ص: ، 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

كرد. دل مىپرداخت و آن را معتخبشى، به هيئت آن مىپخته شدن نيست، زيرا اگر پختگى در كار بود قبل از رنگ
اولني كار پخنت قوام خبشيدن است و بعد رنگ دادن، و قوام خبشيدن هبرت از رنگ دادن است. بنابراين چنني ادرارى  

از آن است كه با زهره درآميخته است. و هم از اين سبب است   كه رقيق است تغيري رنگ زياد نيز داده است ناشى
 رساند كه نريوىكه اگر ادرار رقيق زرد رنگ در طول بيمارى شديد، زياد دوام يابد نشانه بدى حالت است و مى

 باشد.هاضمه ناتوان مى

ل رانگيزنده ملهب )عامهرگاه ادرار رقيقى ديدى كه اجزاى سرخ و زرد در آن وجود دارد بدان كه نوعى خستگى ب
 .555آور( در كار استتشنگى

وجود دارد و دانسىت كه در مثانه بيمارى وجود ندارد، بدان   556اگر ادرار رقيقى ديدى كه در آن اجزاى سپوس مانندى
 كه چنني حالىت از سوخته شدن بلغم بوجود آمده است.

انه  افتد كه ادرار غليظ نشخلطهاست. گاهى اتفاق مىهاى شديد بطور كلى دليل فراواىن ادرار غليظ در بيمارى
 گردد.و غليظ مى 557شودگداخنت باشد؛ چنني ادرارى اگر ساعىت مباند منعقد مى

                                                           
 «.باشدادرار رقيقى كه بطور مشخص قرمزرنگ است و در آن ذرات زردرنگى معلق است دليل بر خستگى مفرط مى» ه انگليسى:نسخ -(111)  555
 آمده است.« ذرات كاهى شكل» ، مجله«اجزاى سبوس مانند» نسخه انگليسى جباى -(111)  556
 بكار رفته است.« گرددتقريبا سفت مى» شود مجلهدر نسخه انگليسى جباى مغقد مى -(111)  557



يابد و اگر از هم جدا باشند ادرار هرگاه خاك )خبش خاكى مزاج( يا باد و آب )مزاج( درهم آميزند، ادرار تريگى مى
 گردد.روشن مى

 گريى بعمل آورى:ادرار را بايد بدقت بررسى كىن و از آن نتيجهسه حالت از حاالت 

كار است و اندر دهد كه طبيعت دستگردد اين نتيجه را بدست مىشود و بعدا غليظ مىادرارى كه رقيق دفع مى -1
چنني  .اى كه بايد واكنش نشان دهد مهه فرامني طبيعت را جبا نياورده استدر پخنت دريغى نكرده است، ليكن ماده

 .558ها باشدادرارى ممكن است نشانه گداخنت اندام
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كند، نشست مىشود و تهگردد و ماده غليظ آن جدا مىشود و بعدا روشن مىادرارى كه حبالت غليظ دفع مى -1
نشني آن روشىن آن بيشرت، ته دليل بر آن است كه طبيعت بر ماده چريه شده است و آن را پخته است و چنانچه

 گراى باشد نشانه پخته شدن بيشرت است.تر و تهزيادتر و باشتاب

ادرارى كه در حد وسط دو حالت اول و دوم قرار دارد اگر دوام يابد و در عني حال طبيعت نريومند و نريو  -3
قبل از پخته  رود كهجا نباشد بيم آن مىرود كه به پخته شدن كامل برسد. ليكن اگر نريو پابر پايدار باشد، اميد مى

هاى ترسناك روى نداد، زنگ خطرى براى تائيد صداع شدن، مرگ فرارسد و اگر چنني ادرارى دوام يافت و نشانه
 )سردرد( است.

 زيرا در اين حالت داللت بر برانگيخته شدن )ثوران( و بر وجود بادهاى خبارى است.

شود و در اين كيفيت استمرار دارد هبرت از ادرارى است كه اكثر اوقات در مى ادرارى كه خنست رقيق و بعد منعقد
 كند.منعقد شدن توقف مى

 افتد كه بر افتادن نريو سبب غلظت و تريگى ادرار است و از راندن طبيعت نيست.بسيار اتفاق مى

. ارى نارسا و بدون پختگى استماند، بديهى است كه ادر ادرارى كه شبيه آب است و بعدا نيز مهانند آب باقى مى
ماران فاجل و پذيرد. اين نوع ادرار، بيريزد و بفراواىن جدائى مىهبرتين ادرار غليظ، ادرارى است كه به آساىن بريون مى

 دهد.مشابه آن را شفا مى

 ادرار غليظى كه فراوان باشد و بتدريج رقيق شود ادرارى است مطلوب.

                                                           
 منظور از گداخنت اندامها الغر شدن و حتليل رفنت آهناست. -(113)  558



ره قطره فروريزد و بعد از آن ادرار غليظى مبقدار زياد و يكدفعه خارج شود و آن را دفع  رنگ باشد و قطاگر ادرار تريه
رف يابد و علت برطكند و دفع ادرار براى بيمار بعد از دشوارى آسان شود، در چنني حالىت غالبا بيمار شفا مى

ى، و يا از نوع امتالئى باشد كه هاى امتالئهاى شديد باشد و خواه از ساير بيمارىشود، خواه آن علت جزو تبمى
 شود.هايش ظاهر نگشته است. چنني ادرارى بندرت ديده مىهنوز نشانه

واد را شود كه مادرارى كه بطور مفرط غليظ و برنگ طبيعى باشد نشانه آن است كه ادرار بد نيست و معلوم مى
است،  گاهى نيز اين نوع ادرار عالمت تباهى  بسيار كم كرده است و آهنا را بوسيله دفع آسان، پخته گردانيده است.

 شود كه خلطها زياد و نريو ضعيف است.ريزد و مقدارش كم است معلوم مىزيرا بلحاظ اينكه بزمحت بريون مى

ارى آيد، از آجنا كه انتظار سازگهاى طحال و تب نوبه )خمتلط( مىادرارى كه غليظ و خوب است و در حبران بيمارى
 رود، طبيعت در بريون راندن آن دست بكار است.منى با طبيعت از آن
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 كوشد.بطور كلى ادرار فراوان دليل بر آنست كه خلطها زيادند و طبيعت در پخته گردانيدن آهنا مى

 اگر ادرار غليظ، درد زيىت داشته باشد دليل بر وجود سنگ )سنگ مثانه( است.

 بشناسيم.« عالئم ما سبق»آن و يا از روى « آميزه»دهد بايد از ها خرب مىكه از تركيدن ورم  ادرار غليظ را

هاى رقيق سفيد يا سرخ و يا سپوس آنست كه ادرار غليظ در هنگام دفع، چرك و جرم« آميزه»منظور از اصطالح 
ها در آن وجود دارد. منظور ما از ز ورمهائى ادهيم كه نشانهمانند و غري آن را هبمراه دارد و از روى آن تشخيص مى

امي و  مهان است كه سابقا بعنوان عالئم ورم دروىن، زخم مثانه و كليه و كبد و اطراف سينه بيان كرده« عالئم ما سبق»
 باشند.گوئيم هرگاه اين عالئم ديده شدند نشانه وجود ورم دروىن مى

 اى در كوژى كبد وجود دارد. اگر قبل از دفعشود كه قرحهوم مىاگر ادرار شبيه خونابه باشد و بعدا غليظ شود معل
شود كه در خبش مقعر كبد ورم وجود دارد. هرگاه بعد از ادرار غليظ، اى بريون ريزد معلوم مىمدفوع چنني خونابه

ده يشود كه ذات اجلنب تركهاى سينه روى دهد معلوم مىتنگى نفس، سرفه خشك و درد تريكش )ناخس( در اندام
 است و از طرف شريان بزرگ دفع شده است.

اگر چرك و شوخى كه با ادرار است پخته باشد مطلوب است. هرگاه ادرار غليظ به سياهى زند و طرف چپ بيمار 
هاى درد كند نشانه وجود زخم در طحال است. و اين مقايسه را داشته باش. اگر درد در باالى ناف و در قسمت

 مربوط به معده و غالبا مربوط به كبد و جمارى ادرارى است. فوقاىن شكم باشد، زخم



جويد، مهانند چرك سفيد و چرك كند و از جنبش دورى مىادرار انسان تندرست در موقعى كه ورزش را ترك مى
پااليد و فروهشتگى ناشى از ترك ورزش را كه آميخته خبون است. اين حالت براى او خوب است، زيرا تنش را مى

 برد.ست داده است از بني مىبوى د

ادرار غليظ گاهى نشانه آن است كه ورمى در كبد بوده است كه بند آمدىن اجياد كرده است و بعدا دهن باز كرده و 
تركيد چرك و شوخ مهراه ادرار اى كه در آن وجود داشته است خبارج دفع گرديده است. اما اگر ورم كبد مىماده
 بود.مى

 تريگى رنگ ادرار:

 ادرار تريه غالبا نشانه از بني رفنت نريو است و اگر نريو از بني رفت سرما چريه
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رنگى كه مهرنگ شراب فاسد و يا آب خنود . ادرار تريه559شود و كنش اين سرما مهانند كنش سرماى بريون استمى
 هاى مزمن وجود دارد.رون آهنا ورماست مربوط به زنان باردار و كساىن است كه در د

ر آيد داللت بر تباهى خلطهاى بدن دارد و اكثادرارى كه شبيه ادرار االغ و چارپايان است و بسيار بريده بريده مى
شود. و نيز اين نوع ادرار ممكن است گذارد و بوى تند از آن خارج مىشود و گرما بنوعى بر آن اثر مىخام دفع مى

 560شود و اگر بسيار دوام يابد عالمت پيدايش لرزشباشد كه هنوز پنهان است و يا تازه شروع مى نشانه سردردى
 است.

ها را داشته باشد و اين رنگ دوام داشته باشد نشانه آن است كه اندام مزبور بيمار ادرارى كه رنگ يكى از اندام
 است.

كشد و اگر دود باشد نشانه آن است كه بيمارى طول مى اند: هرگاه قسمت پائني ادرار چيزى مانند مه يابرخى گفته
 اجنامد.در متام طول بيمارى وجود داشته باشد بيمارى به مرگ مى

 توان شناخت.آيد مىادرار خام را از بوى متعفن شوخ و چركى كه با آن مى

                                                           
 «.آيدادرار تريه و كدر نشانه نريومندى و از بني رفنت سردى مفرط مزاج است مانند حالىت كه بعد از قرار گرفنت در معرض سرما بوجود مى» نسخه انگليسى: -(110)  559
 آلودگى، اختالل در بينش انسان و مهچنني باال رفنت آستانه حتريك ذكر شده است.مفاهيمى چون فراموشى، خواب« لرزش» ى كلمهنسخه انگليسى جبا -(115)  560



رت به كار او كه طبيعت بيشتوان بيشرت پى برد  ادرارى كه داراى اجزاى خمتلف است، به تناسب بزرگى اجزاى آن مى
هاى درهم آمده پرداخته است، طبيعت تواناتر است و منافذ سطح بدن گشادترند. بوىل كه در آن چيزهائى شبيه نخ

 داىن!وجود دارد، نشانه تعلق آن به ادرار بعد از مجاع است. و تو اين را از روى جتربه مى

 بوى ادرار -فصل چهارم

يم: ادرارى كه گوئو ما مى«. ر هيچ بيمارى با بوى ادرار هيچ تندرسىت مشابه نبوده استهرگز بوى ادرا»اند: گفته
هاى شديد، بو در حالت بيمارىاست. ادرار ىب 561هيچ بوى نداشته باشد نشانه سردمزاجى و نارسائى بيش از اندازه

 شايد شاهد مرگ نريوى غريزى باشد.
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اى ادرارى هاى از ادرار مبشام برسد و عالئم پختگى در آن منايان باشد، نشانه آن است كه در انداموى گنديدهاگر ب
تعفن برمي. اگر ادرار داراى بوى مآورد به آهنا پى مىهائى كه ادرار با خود مىگرى و قرحه وجود دارد. از نشانهبيمارى

 ، چند حالت بر آن متحمل است:باشد و نشانه پختگى در آن وجود نداشته باشد

 ممكن است نشانه گرى و قرحه در اندام ادرارى باشد.

 ممكن است اين حالت دليل عفونت باشد.

 هاى شديد، ادرار بدبو دفع شود و اندام ادرارى بيمارى نداشته باشد، نشانه نامطلوىب است.اگر در حالت تب

ت آن است كه گرمى بيگانه و غري طبيعى بر خلطهاى سرد  اگر ادرار بدبو گرايشى به ترشيدن نشان دهد، عالم
گرا در حالت بيمارى سخت، نشانه مرگ  گوهر، چريه شده است و عفونت ببار آورده است. ادرار بد بوى ترشى

 گرماى غريزى و چريه شدن سرماى مزاج و گرماى غري طبيعى است و زنگ خطرى براى مرگ بيمار است.

و اگر بوى بسيار تند باشد عالمت  562شرييىن بزند، داللت بر فشار خون )غلبه الدم( دارداگر بوى بد ادرار به بوى 
 گرا نشانه سودائى است.صفرائى است. ادرار بد بوى ترشى

 اگر ادرار بدبوى اشخاص تندرست طوالىن باشد دو احتمال هست:

 آيند.هائى بر اثر عفونت پديد مىممكن است نشانه آن باشد كه تب
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ه منشاء عفونت كه در بدن حبس بوده است، از جاى بركنده و پراكنده شده است كه در اين صورت شخص يا اينك
 كند.ادراركننده بعد از ختليه احساس سبكبارى مى

هاى سخت، ادرار بدبو بطور آىن از بيمار خارج شود و بيمار احساس آسايش نكند دليل بر هرگاه در حالت بيمارى
 .از بني رفنت نريوهاست

 تشخيص بوسيله مشاهده كف ادرار -فصل پنجم

 آيد.اين امر از بديهيات است كه اگر باد در رطوبت نفوذ كند در آن كف پديد مى

اى در گوهر آن بوجود آمده است. بويژه اگر مقدار باد در آب چريگى داشته باشد كف ادرار نيز از نفوذ باد بيگانه
 شود، چنانكهمنايان مىهاى بسيار بلند در آب ادرار حباب
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ثال توان از روى رنگ كف ادرار تشخيص داد. مادرار بيماراىن كه به كشيدگى )متدد( گرفتارند، چگونگى علت را مى
 اگر كف ادرار سياه يا سرخ مايل بزرد باشد دليل بر بيمارى يرقان است.

توان به نتايج زير رسيد: بزرگى كف مقدار )كمى يا زيادى( كف ادرار نيز مىاز روى حجم )بزرگى و كوچكى( و 
دليل وجود چسبندگى است؛ فراواىن آن دليل وجود چسبندگى و باد زياد است. اگر كف زياد بپايد دليل بر وجود 

 چسبندگى است.

كه دليل بادها و چسبندگى هاى ريز و زودگذر باشد  هاى كليه، چنانچه كف ادرار كم و داراى حبابدر بيمارى
هاى كليه، خلط چسبنده خوب نيست و كشد. بطور كلى در بيمارىهستند، عالمت آن است كه بيمارى طول مى

 باشد.نشانه خلطهاى بدو سردى مى

 ها )در ادرار(انواع رسوب -فصل ششم

. گاهى  اندبه آن عادت كرده كنيم كه كلمه رسوب و درد در اصطالح طبيبان بدان معىن نيست كه مردميادآورى مى
كند، ىنشست مآورند منظورشان تنها چيزى نيست كه تهبرند و يا كلمه درد را مىكه اطباء واژه رسوب را بكار مى

 نشست كند و خواه بر روىبلكه منظور هر گوهرى است كه غليظرت از آب و قابل جدا شدن از آن باشد، خواه ته
 كنيم كه عبارتند از:تشخيص رسوب از چند حالت استفاده مىگوئيم: براى آب آيد. بعد مى

 هاى رسوب.گوهر رسوب، كميت، كيفيت، حالت اجزاى آن، مكان رسوب، زمان رسوب و آميزه



است و دليل هضم و پختگى طبيعى است، رسوىب است « رسوب خوب»گوهر رسوب: رسوب طبيعى كه 
مستوى هستند و بايد بشكل مستدير، صاف، مهوار و لطيف، كننده. اجزاى آن شبيه هم و نشستسفيدرنگ و ته

توان از وجود چرك در ادرار سفيدرنگ و مهوار )ملساء( و درست نشني گالب باشد. به مهان اندازه كه مىمانند ته
توان به پختگى ماده در سرتاسر بدن اطالع ، از روى اين رسوب نيز مى563هيئت به مقدار پخته شدن ورم پى برد

. ليكن فرق بني چرك و اين رسوب طبيعى آن است كه چرك غليظ است و رسوب لطيف. رسوب و درد، يافت
 هرچند رنگى هم نداشته باشند باز براى پى بردن حبالت بدن راهنماى خوىب هستند.
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. رسوب مستوى كه نرم و 564«دهدى مىبعقيده پيشينيان: استواء )درسىت( بيشرت از پختگى از حالت بدن آگاه
 باشد.سرخرنگ است هبرت از رسوب سفيد و زبر مى

بيشرت رسوهبا مهرنگ ادرارند. رسوىب كه رنگش سفيد نيست ابتداء سرخرنگ، بعد زرد و سپس برنگ زرنيخ است: اين 
 هستند.« خوب»چهار نوع رسوب از انواع 

 ممكن است»گويند: نبايد به قول كساىن اعتنا كرد كه مى شود.هاى بد از رسوب عدسى شروع مىانواع رسوب
افتد كه باد اق مىاتف«. اعتدال( مهيشه دليل پختگى است -سفيدى رسوب نشانه پختگى نباشد وىل استواء )درسىت

اى از اين آميزش باشد. رسوب بد و ناپسند اگر از هم پراكنده با رسوب آميزش شديد داشته باشد و سفيدى نتيجه
ه باشد هبرت از آن است كه مستوى باشد. قريبا رسوب بد را نيز معرىف خواهيم كرد: اينك جمددا بشرح رسوب شد

 گوئيم:گردمي و مىخوب برمى

ماند و فرق بني آهنا اين است كه چرك بدبوست و اجزاى خام مى 565رسوب خوب به چرك رقيق و به خام رقيق
و خفيف است. رسوب خوب را نه در ادرار تندرستان بلكه بايد در  مرتاكم و برهم آمده است، ليكن رسوب لطيف

هاى بدن بيمار مواد ناپسندى متوقف شده باشد و رسوب تا ادرار بيماران جستجو كرد، زيرا گمان نيست كه در رگ
ها باشد، در صورتى كه تندرستان ممكن است خلطى در رگزماىن كه خام و نارسيده است گواه بدى حالت مى

اشته باشند كه از جاى بركنده شود و بريون آيد. رسوب ادرار تندرستان بسا ممكن است از مواد زائدى باشد كه از ند
 ريز كرده و حبالت خامى يا پختگى به ادرار رسيده است و رسوب گرديده است.غذاى هضم نشده باقى مانده، لب

آور دارند. اين ژه آهنائى كه ورزشكارند و يا حرفه خستگىها در حالت تندرسىت رسوب كمرتى دارد، بويادرار الغراندام
رسوب بيشرت در ادرار فرهبان بيكار و تنبل موجود است. نبايد پنداشت كه رسوب در ادرار بيماران الغراندام بفراواىن 
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كه معلق و يا بل نشني نشود،افتد كه رسوب ادرار فرهبان تهرسوب ادرار بيماران فربه و گوشتالوست. بسيار اتفاق مى
هر ادرارى رسوىب دارد، مگر ادرارى كه بسيار پخته گشته »ور باقى مباند. و اين نظر نيز صحيح نيست كه غوطه
 ، بلكه بايد كمى صرب كرد.«است

 رسوب در بسيارى حاالت برنگ ادرار است و رسوب سرخ زرد از حيث خوىب بعد از رسوب سفيد سرخ است.
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رنگ  اى، دشيشى )بشود كه عبارتند از: رسوب خراطى، سپوسى، گاودانهرسوب غري طبيعى بچند شكل ديده مى
نگ ماند(، گوشىت )برنگ گوشت(، برنگ پيه، برنگ چرك، بر گندم كوبيده در آش كه به زرنيخ سرخ و زرد تريه مى

 خلم، برنگ خون زالوئى، موئى، ريگى، شىن و خاكسرتى.

باشد در اكثر حاالت از اى كه داراى ذرات نازك و بزرگ و برنگ سپيد يا سرخ مىهاى خراطى پوستهرسوب
 اند.هاى ادرارى كه نزديك به منشاء ادرار هستند جدا شدهاندام

اگر برنگ سفيد باشد نشانه آن است كه قرحه يا گرى و يا خوره مثانه موجود است و اگر برنگ سرخ گوشىت باشد 
 است كه كليه آسيب ديده است. دليل آن

ن مانند. ايهاى ماهى مىزنند و يا به فلساى( برخى برنگ تريه مىهاى داراى جرم هپن و نازك )ورقهاز رسوب
اى ههاى اصلى هستند. رسوبها بسيار بد و از هر رسوب ديگرى بدترند و اجزاى بركنده شده از اندامرسوب

 خبش هستند و بعيد نيست كه مثانه را سوراخ كنند.حاالت زياناى سرخ و سفيدرنگ در اكثر ورقه

ود هاى سفيدرنگى وجمردى حشره زهردارى )ذراريح( را فرو داده بود. در ادرار آن مرد پوسته»كرد كه كسى نقل مى
رخ پس د و رنگ سرفتنرسيد به حتليل مىمرغ( بودند و وقىت آب به آهنا مىداشت كه شبيه غرقى )پوسته نازك ختم

 «.دادند. آن مرد شفا يافت و زندگى كردمى

 قسمىت از اين رسوب خراطى داراى هپناى كمرت وىل ستربى بيشرت از آهناست.

 شوند.اى و اگر سرخ نباشند سپوسى ناميده مىها سرخ رنگ باشند بنام گاودانهاگر اين رسوب

 اى سرخرنگ باشد دو احتمال وجود دارد:اگر رسوب گاودانه

شى از كبد سوخته است و اين رسوب خوىن است كه از آن اندام سوخته آمده يا اينكه از كليه آمده است. يا خب
ليكن آنچه مربوط به كليه است بيشرت باهم جوش خورده است )اتصال گوشىت(، و آن ديگرى چنانچه بگوشت شبيه 



ت، زيرا دى بزند بدون شك مربوط به كليه اسقطعه شود و مهچنني اگر زياد به زر نباشد و ترد باشد و به آساىن قطعه
 زند. گاهى نيز ممكن است كه اين رسوب مايل بسياه از كليه باشد.آنچه به كبد مربوط است به سياهى مى

 ها بر دو حال حمتمل است:رسوب سپوسى از حلاظ ارتباطش با بيمار بودن اندام

 ها آمده باشد و تفصيل آنممكن است از گداخته انداميعىن ممكن است مربوط به گرى )جرب( مثانه باشد و يا 
 قرار است:ازاين
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اگر بيخ ذكر به خارش افتد و بوى عفونت وجود داشته باشد و خبصوص اگر قبل از پيدايش چنني رسوىب، چركى 
انه شود كه اين رسوب متعلق به مثشد، معلوم مىمهراه ادرار باشد و اگر عالئم ديگر مهه حاكى از پختگى ادرار با

هاى ادرارى سامل باشند و التهاب و هاى باالتر، صحيح املزاج و دور از بيمارى هستند. ليكن اگر انداماست و رگ
 باشد.گردد از گداخته خلط مىضعف نريو رخ دهد و تغيري رنگ رسوب به كبودى بزند معلوم مى

ه سرخى گرايد اكثر نشانه سوختگى خون است و اگر به سپيدى زند به اكثر احتمال از  اگر رسوب قاوتى و دشيشى ب
افتد كه نشانه گرى مثانه باشد. و تو از آنچه ياد گرفىت هاست و گاهى نيز اتفاق مىگداخنت و خلت شدن اندام

ت و اين خون سوخته اس تواىن فرق آهنا را بداىن. و اگر رسوب قاوتى و دشيشى به سياهى بزند معلوم است كهمى
 سوختگى بويژه در طحال روى داده است.

هاى شديد اى باستثناى آهنائى كه مربوط به مثانه و كليه و جمارى ادرار هستند در حالت بيمارىهاى ورقهمهه رسوب
ربوط به  ماى، رسوب گوشىت را شناخىت و دانسىت كه اكثر هاى ورقهباشند. و تو در ميان اين رسوببد و كشنده مى

كليه است و در چه حاالتى مربوط به اين اندام نيست. چه اگر گوشت، گوشىت درست و صحيح باشد و گداخنت 
 هاى كليه از آجنا كه كليهدر ميان نباشد و ادرار پخته باشد، رسوب مذكور دليل سالمت وريدهاست زيرا بيمارى

 ود.شباالتر از وريدها قرار دارد مانع پخته شدن ادرار منى

رسوب پيهى )چرىب( دليل بر گداخنت پيه و چرىب و نيز عالمت گداخنت گوشت است، بويژه اگر رسوب به آب طال 
 پذيرى رسوب در راهنمائى ما به نوع بيمارى، معتربشباهت داشته باشد و در اينجا كمى و زيادى و آميزگى و جدائى

 هستند بقرار زير:

 دهد.انه بيمارى كليه است و از گداخته پيه كليه خرب مىپذير بود، نشاگر رسوب زياد و جدائى

 اگر رسوب كمرت و بسيار درهم آميخته بود از جاى دورتر از كليه آمده است.



 اى سفيدرنگ مهانند دانه انار را در ادرار ديدى بدان كه از پيه كليه جدا شده است.اگر تكه

ت، وجود هاى ادرارى اساى در اندامد، ناشى از قرحه تركيدهنشني باشبويژه اگر رسوىب پسنديده و ته 566رسوب مرى
 رسوب خلمى بر چند حالت حمتمل است:

 ممكن است نشانه زيادى خلط غليظ و ناپخته در بدن باشد و يا اينكه نشانه آن است كه
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يا حبران بيمارى عرق النساء موجود است. و يا درد هاى ادرارى دفع شده است. و خلط غليظ و ناپخته از اندام
 شود.مفاصل وجود دارد كه در اين حالت، درد بعد از دفع ادرار سبكرت مى

 ممكن است رسوب خلمى لطيف و رقيق باشد و مانند رسوب خوب خودمنائى كند.

 تگى ظاهر گردد، دراز اين روى نبايد به حمض ديدن رسوب خوب و بدون اينكه زمان پختگى و يا عالمت پخ
 ها بر آن اعتماد كرد.بيمارى

 سراجنام ممكن است رسوب خلمى كه از خلط غليظ و ناپخته منشاء گرفته است نشانه شدت سردمزاجى كليه باشد.

تفاوت بني رسوب خلمى ناپخته و رسوب خلمى چركى غليظ در اين است كه رسوب چركى با بوى بد مهراه است و 
پاشند. برخى از اين رسوب چركى آيند و به آساىن از هم مىدهد و اجزاى آن به آساىن گرد هم مىاى از ورم مىنشانه

خواه است. ليكن رسوب خلمى خام تريه و غليظ است، به آساىن ميل زيادى به آميزش با آب دارد و برخى جدائى
 پاشد.شود و به سهولت از هم منىمجع منى

 درد مفاصل رسوب خلمى زياد و ادرار فراوان باشد نشانه خوىب است. اگر در مراحل آخر بيمارى نقرس و

رسوب موئني نتيجه منعقد شدن ماده رطوبىت است كه بر اثر حرارت بشكل مستطيل درآمده است. شايد رسوب 
موئني برنگ سفيد و يا گاهى برنگ سرخ باشد در كليه منعقد شده باشد. گويند گاهى اتفاق افتاده است كه رسوب 

 وئني چندين وجب درازا داشته است.م

 ماند بر دو حالت حمتمل است:شده مىرسوىب كه به قطعات مخري خيس
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اند. و يا شايد از خوردن پنري و شري ها باشد كه به سوء هضم مبتال شدهممكن است عالمت ضعف معده و روده
 بوجود آمده باشد.

منعقد و خواه در حال گداخنت باشد. هرگاه رسوب ريگى رسوب ريگى مهواره نشانه تكوين سنگ است، خواه سنگ 
 سرخ باشد نشانه وجود سنگ كليه و اگر سرخ نباشد نشانه سنگ مثانه است.

رسوب خاكسرتى غالبا نشانه بلغم و يا چركى است كه ماندگار شده است و بر اثر ماندن تغيري رنگ زياد داده و از 
 خاكسرتى از سوخته چرك حاصل شود.هم پاشيده است. گاهى نيز ممكن است رسوب 
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 رسوب زالوئى چند حالت دارد:

 اگر رسوب بسيار درهم آميخته باشد دليل ضعف كبد است.

 دهد.اگر آميزگى كمرت داشته باشد، از زخم جمارى ادرار و از هم گسستگى در آهنا خرب مى

 از وضع مثانه و ذكر دارد. اگر از آب و آميزه جدا باشد نشان

 دهيم.هاى جزئى را در خبش راجع به ادرار خون شرح مىاين بيمارى

رنگ در ادرار ديده شود و بيمار از درد طحال ناراحت باشد، اين رسوب به طحال تعلق اگر رسوب زالوئى سرخ
 دارد.

د و اند و اندك هستنه در جرم آن فرورفتههاى مثانچكد، زيرا رگاى كه بيمار است خون زياد مىبدان كه از مثانه
 تنگند.

گرفنت نشانه از كميت )كمى و زيادى( رسوب مبتىن بر اين است كه زيادى رسوب دليل زيادى تاثريكننده و كمى آن 
 دهد.از كم شدن تاثريكننده خرب مى

 در مورد كوچكى و بزرگى دانه رسوب نتيجه مهان است كه در رسوب خراطى ذكر شد.

يث حتصيل داليل از رنگ رسوب بايد در نظر گرفت كه اگر رسوب سياه باشد در حاالت مذكور در باال نشانه از ح
نشست سياه و تا هنگامى كه با آب آميخته است سياه ترين نوع اين رسوب آن است كه در تهخوىب نيست. سامل

زردرنگ نشانه شدت گرمى مزاج و رنگ نشانه بيمارى خوىن و بيمارى پرخورى است. رسوب نباشد. رسوب سرخ



ند تا مانوخامت بيمارى است. رسوب سفيدرنگ، مهانطور كه گفتيم خوب است. رسوب خلمى و چركى و يا كف
 گريى از بوى آهنا چنان است كه بيان شد.پخته، و رسوب سبز مايل بسياه بد هستند و نتيجه

و رسوب بد بدون قوام است. از هم پاشيدگى در مورد وضع و چگونگى هيئت رسوب، رسوب خوب داراى قوام 
 اى از بادها و ناتواىن هضم است.رسوب نشانه

 قرار است.درباره وضع رسوب تفصيل ازاين

« آويزه»نشني و نه باالرو باشد و معلق مباند آن را نامند. اگرنه تهمى« ابر»رسوىب كه بر باالى آب بيايد آن را 
باشند. رسوىب كه  هايش رو بپائنياست. هبرتين رسوب آويزه آن است كه پرزه و منگوله تر از ابرگويند. آويزه پختهمى
 تر از آويزه و ابر است.شود پختهنشني مىته

 تا اينجا سخن ما راجع به رسوب خوب بود.

 هاى شديد، رسوب سياه رنگ تا موقعى كهو اما درباره رسوب بد: در حالت تب
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نشني سبكرت است زيان كمرتى دارد. و مهچنني اگر خلط بلغمى يا سودائى در كار باشد، رسوب ابرى از رسوب ته
هبرت است، زيرا دليل لطيف شدن خلط است مگر اينكه سبب باال آمدن آن باد بسيار شديد باشد. پس اگر بادى 

گرا باشد وىل هها آن است كه تآويزه بدتر است. بدترين رسوب نشني ازنشني هبرت و تهدر كار نبود، رسوب ابرى از ته
 بوسيله گرما يا باد ناچار به باالنشيىن شود.

آيد و اگر سنگني باشد در آب رقيق خواه )نامتماسك(، بويژه اگر سبك باشد در آب غليظ باال مىرسوب جدائى
 شود.نشني مىته

پيدا شوند و اين حالت دوام يابد دليل آن است كه خراج )دمل  اگر در آغاز بيمارى، رسوب آويزه و باالنشني
اشد بيمارى ب« ابر»يا « آويزه»سرگشاده( در حال هببودى است. ليكن چنانكه گفتيم شايد بر اثر رسوب خوب كه 

رتاكم مالغراندامان شفا يابد. رسوب ابرى و رسوب آويزه از گروه رسوب پيهى اگر شبيه تارهاى باريك و يا شبيه توده 
 صاف و روشن باشد نشانه بدى حالت است.

دهد رسد وىل سرآغاز زمان پختگى را نشان مىآيند بنظر مىآيد و ناخوشافتد كه رسوب بدى باال مىبسيار اتفاق مى
ت، ليكن نشيند. چنني رسوىب بد نيسآيد و سپس ته مىشود كه بعدا حبالت آويزه درمىو به رسوب خوب تبديل مى

 بات بد بدنبال داشته باشد بايد از آن ترسيد و نظر قبلى در مورد آن جباست.اگر رسو 



 قرار است:گريى از زمان رسوب ازايننتيجه

 اگر رسوب بزودى از ادرار جدا شود نشانه خوىب براى پختگى است.

پختگى انشيىن، نشانه ننشست نكند حبسب درنگ و مقاومت در تهنشست درنگ كند و يا تهاگر رسوب در ته
 است.

 داىن.گريى از نوع آميزگى رسوب هبمان وضع است كه در ادرار خون و چرىب گفتيم و تو مهه آهنا را مىليكن نتيجه

 كميت ادرار  -فصل هفتم

. ادرارى كه مقدارش از نوشيدىن كمرت باشد علت آن بر دو حالت 567هرگاه ادرار كم باشد، نشانه ناتواىن نريوهاست
بندوبارى شكم )اسهال( و آمادگى براى بيمارى زياد و ديگرى رهائى يافنت و ىب 568گداخنتحمتمل است: يكى  

 استسقاء است.
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باشد و يا نشانه آن است كه مواد  570ها )گداخنت اعضاء(ممكن است ناشى از آب شدن اندام 569زيادى مقدار ادرار
 د. فرق ميان اين دو حالت بتناسب كمى و زيادى نريو است.شونمواد دفعى آبكى از بدن خارج مى

 تر است.ادرار بد رنگ كه نشانه بدى حال شخص است هر قدر بيشرت دفع شود سامل

رنگ اگر با جريان ناپيوسته دفع شود عالمت بدى بيمارى است. ادرارى كه در ادرار بدرنگ، مثال ادرار غليظ و سياه
دهد كه غريزه بسيار و چه كم، وقىت حبس شود دليل بدى حال است و نشان مىحاالت خمتلف باشد، چه زياد 

 .571خسته شده است

هاى سخت )حاد(، اگر ادرار مبقدار فراوان بيايد و بيمار بعد از ادرار راحىت نيابد، نشانه بيمارى دق يا در بيمارى
 ترجنيدگى است كه بر اثر التهاب عارض شده است.

                                                           
 «.ناتواىن نريوهاى حياتى» نسخه انگليسى: -(111)  567
 «.تعريق زياد» آمده است:« گداخنت زياد» در نسخه انگليسى جباى -(113)  568
 آيد.كه در بيماريهائى مانند ديابت انسيپيدوس و ديابت مليتوس پيش مىليرت در روز( است   11 -11اورى يا ازدياد پاتولوژيك مقدار ادرار) تا حد پلى -(110)  569
 آمده است.« الغر شدن يا به حتليل رفنت» مجله« آب شدن اندامها» در نسخه انگليسى جباى -(115)  570
 «.دليلى است بر حتليل نريوى حياتى» نسخه انگليسى: -(115)  571



هاى سخت قطره قطره بچكد و جريان پيوسته نداشته باشد نشانه اين است كه در بيمارىاگر  573يا ادرار 572عرق
 ها تاثري گذاشته است.آسيىب مبغز سرايت كرده است و بر عصب و ماهيچه

اگر تب فروكش كند و با وجود دفع قطره قطره ادرار يا عرق عالئم سالمت وجود داشته باشد، در اين صورت 
 .574شود و در غري آن صورت دليل بر در هم شدن عقل و تباهى ذهن استيىن مىبريزى بيىن پيشخون

 اگر ادرار تندرستان كم و رقيق شود و در چنني وضع دوام يابد و بدن احساس سنگيىن
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ر در بيمارى قولنج ادرار كند و درد كمر پيدا شود نشانه آن است كه در اطراف كليه ورم سخىت موجود است. اگ
 دهنده هببودى است.فراوان دفع شود، بويژه كه ادرار سفيد باشد و آسان دفع شود بشارت

 و مناسب صحت مزاج و بسيار خوب 575ادرار پخته -فصل هشتم

نشني شود و باشد و خبوىب ته 576هبرتين نوع ادرار آن است كه داراى هيئت معتدل، رنگ لطيف و مايل برنگ ترنج
، يعىن سپيدى، سبكى، مهوارى، نرمش، شكل مستدير، بوى معتدل كه 577اين در حالىت است كه خواص سابق الذكر

بو و نه خامده )فرونشسته( نيز در آن باشند. اگر در بيمارى بسيار سخت چنني ادرارى در نه گنديده باشد و نه ىب
 بيمار در روز دوم رو به هببودى خواهد رفت.بيمار دفع شود نشان آن است كه 

 شناسى.و تو اين را مى

 ادرار در مراحل عمر -فصل هنم

 شان مرطوب است ادرارشان به سپيدى گرايش دارد و شريى است.خورند و مزاجشريخواران، از آجنا كه شري مى

 و اين را سابقا ذكر كردمي. تر از ادرار جوانان و جريانش تندتر استادرار خردساالن غليظرت و مرتاكم

 ادرار جوانان به اعتدال شكل و بطرف آتشى گرايش دارد.

                                                           
 «اگر عرق مبقدار فراوان بيايد عالمت وخامت بيمارى و نشانه بيمارى دق) سل ريوى( و تشنج است. در يك بيمارى حاد» نسخه انگليسى: -(110)  572
 .«در يك بيمارى حاد اگر ادرار بصورت قطره قطره و غري ارادى بيايد دليل بر ابتالى مغز و ابتالى ثانوى اعصاب و عضالت است» نسخه انگليسى: -(115)  573
 دماغ شدن و اختالالت عقلى واگر در چنني حاالتى تب فروكش كند و عالئم هببودى ظاهر شود، خطر خون» صورت زير آمده است:در نسخه انگليسى ب -(115)  574

 «.ديگر اختالالت مغزى وجود دارد
 منظور از ادرار پخته، ادرار عادى) نرمال( است. -(131)  575
 «.رنگ زرد روشن» نسخه انگليسى: -(131)  576
 «.اگر رسوىب وجود داشته باشد آن رسوب نيك خواهد بود، هبمان گونه كه قبال مذكور افتاد.» ليسى:نسخه انگ -(131)  577



 ادرار نوپريان بيشرت به سفيدى و رقت متايل دارد، وىل ممكن است بر اثر ختليه زياد مواد زائد غليظ گردد.

 د.رستر است و بندرت به غلظت ذكر شده مىادرار پريان از ادرار نوپريان سفيدتر و رقيق

 رود كه سنگى در درون بوجود آيد.اگر ادرار پريان بسيار غليظ باشد، احتمال مى
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 ادرار زنان و مردان -فصل دهم

تر است. علت اين امر آنست كه زنان داراى مواد درخشندهادرار زنان بطور كلى از ادرار مردان غليظرت، سفيدتر و كم
ز از شان فراخرت است. عالوه بر آن موادى نيتر و جمراى ادرارىشان ناتوانرتى نسبت به مردان هستند، هضمزائد بيش

 رسد.زهدان آهنا به دستگاه ادرارى مى

ر اكثر بر اثر هبم ماند. تريگى مزبو و بدان كه اگر ادرار مرد را هبم بزنيم و تريگى پيدا كند، اين تريگى در خبش باال مى
شود. ادرار زنان داراى پذيرش كمرتى براى جدا كردن رسوب دارد و در موقع هبم زدن كمرت ار مردان اجياد مىزدن ادر 

 آيد.برنگ تريه درمى

ن اندك شود و اگر تريه گردد تريگى آبر اثر تكان دادن ادرار زنان غالبا كفى مستدير در قشرهاى فوقاىن آن ديده مى
 است.

 شود.اى بعد از مجاع ديده مىدرهم تنيدهدر ادرار مردان، تارهاى 

شود و ممكن است برنگ خنود آب و يا آب  ادرار زنان باردار روشن و در خبش باالئى آن اجزاى ابر مانندى ديده مى
اى هرحال در خبش مياىن آن مادهپاچه درآيد و برنگ زرد باشد كه مقدار كمى اثر كبودى در آن وجود دارد. بهكله

آيد. اگر در اى باال و پائني مىماند و اكثر اين خبش پنبه مانند مهانند دانهرد كه به پنبه حالجى شده مىخو بچشم مى
ادرار زن رنگ آىب آشكارتر باشد نشانه آغاز باردارى است و اگر جباى كبودى، سرخى ديده شود و بويژه كه بر اثر 

تازه زائيده است غالبا ادرارش با سياهى مهراه است و به  است. زىن كه 578تكان دادن تريه شود نشانه پايان باردارى
 ماند.مركب و دوده مى

 آزمايش ادرار حيوانات و متيز آن از ادرار انسان -فصل يازدهم

                                                           
 «.حمتمال نشانه مرحله پيشرفته باردارى است» نسخه انگليسى: -(133)  578



گوئيم: اگر طبيب بتواند ادرار حيوانات را بيازمايد و از كيفيت آن آگاه شود بيفائده خنواهد بود. ليكن براى چنني مى
 هائى وجود دارد و ممكن است بر آن مهيشه دسرتسى نباشد.رىآزمايشى دشوا

ادرار ساير  رسد.گويند: ادرار شرت در داخل شيشه مانند روغن گداخته است و از بريون تريه رنگ و غليظ بنظر مى
اخل دآيد كه نيمه فوقاىن آن در تر از آن است و چنني بنظر مىحيوانات بارى و سوارى شبيه ادرار شرت وىل روشن

 پائيىن تريهشيشه روشن و نيمه
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رنگ است. ادرار گوسفند برنگ سپيد مايل بزرد و نزديك به ادرار انسان است وىل قوام )درسىت هيئت( ندارد و خبش 
 ست. ادرار آهوتر ارسوب آن شبيه روغن و يا شبيه درد روغن است و هر قدر غذايش هبرت باشد، ادرارش روشن

 باشد.تر مىمهانند ادرار گوسفند و انسان است وىل قوام ندارد و بدون درد است و از ادرار گوسفند روشن

579مواد مشابه ادرار -فصل دوازدهم
 

ها مانند آب انگبني، آب اجنري، آب زعفران و نظاير آن هر قدر به چشم انسان بدان كه اسكنجبني و متام آبكى
شوند و ادرار برعكس آن است. كف آب انگبني زرد رنگ است. رسوب آب تر ديده مىروشن تر باشندنزديك

 شود و حركىت ندارد.نشني مىگريد و نه راست و مهوار است بلكه در كناره ظرف تهنه در وسط قرار مى 580اجنري

 آمد. به ادرار خواهد هاى جزئى تفصيل ديگرى راجعبگذار در اين زمينه به مهني مقدار اكتفا كنيم. در كتاب

 مدفوع )براز( -فصل سيزدهم

 كميت مدفوع:

گريى از وضع مدفوع بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه آيا مقدار مدفوع از مقدار غذاى شخص  براى نتيجه
يا  مكمرت و يا زيادتر و يا با آن برابر است. زيادتر بودن آن بعلت خلطهاى زياد و كمرت بودنش بعلت خطهاى ك

هاى هاى روده است. اگر احتباس خلطها در قسمتبعلت احتباس خلطهاى زياد در روده كور و قولون و يا در پيچ
 رساند.كننده را مىپيچدار روده باشد، نشانه قولنج است و ناتواىن نريوى دفع

 كيفيت مدفوع و قوام آن:

                                                           
 «.متيز مايعات مشابه ادرار از ادرار» نسخه انگليسى: -(130)  579
 «.رسوب آب يوجنه» نسخه انگليسى: -(135)  580



 اگر مدفوع آبكى باشد حمتمل بر عللى است بشرح زير:

است كه  581هاعالمت ناتواىن جوى رگ -3نشانه تباهى دستگاه گوارش است  -1بند آمدن معابر است  نشانه -1
 نشانه -0اند قدرت مكيدن رطوبت را نداشته
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 اى مدفوع را آبكى كرده باشد.شده 582سراجنام ممكن است مواد تناول -5هاى )نزله( سر است سرمازدگى

 نانچه مدفوع مهراه رطوبت، چسبندگى داشته باشد چند احتمال وجود دارد.چ

 نشانه حتليل است كه در اين صورت با بوى گند مهراه است. -1

 نشانه زيادى خلطهاى بدو چسبنده است و در آن صورت بوى گنديدگى زياد قوى نيست. -1

 گرم مهراه است و هضمى در آن اجنام نشده است.زياد است كه با مزاج بسيار   583نشانه تناول غذاهاى چسبنده -3

 مدفوعى كه كف داشته باشد متحمل بر دو علت است:

 .584يا دليل بر آن است كه از شدت حرارت جوش آورده است. و يا نشان از آميزه بادهاى زياد دارد

ا سراجنام خشكى خوراك و ياگر مدفوع خشك باشد نشانه خستگى و حتليل و يا دفع زياد ادرار، يا حرارت آتشني يا 
 هاست، و ما در جاى خود آن را توصيف خواهيم كرد.توقف زياد در روده

 اگر مدفوع خشك و سخت آميخته با رطوبىت باشد، دو احتمال وجود دارد:

شده نشانه اين است كه مدفوع مبدت زياد در ميان رطوبىت توقف داشته است كه از بريون آمدنش مانع مى -الف
 كننده فورى در ميان نبوده است.زهره يعىن عامل مروردهنده و حتريكاست و 

ها بدست نيايد، در چنني صورتى علت آن ريزش چرك اى از وجود رطوبت در رودهاگر توقف زياد باشد و نشانه -ب
مدفوع با  تتر است و به مناسبت سوزشى كه داشته است جمال نداده اسهاى پائنيآلود سوزناك از كبد به اندامخون

 رطوبت خملوط شود و ناچار به بريون رفتنش كرده است.

                                                           
 منظور عروق مزانرتيك است. -(135)  581
 «.شدهمواد ملني تناول» نسخه انگليسى: -(130)  582
 منظور از مواد چسبنده مواد موسيىن موجود در غذاها است. -(135)  583
 «.آلود نتيجه حرارت زياد يا باد زياد استمدفوع كف» نسخه انگليسى: -(135)  584



 است. اگر مدفوع برنگ 585رنگ مدفوع: رنگ طبيعى مدفوع آتشى روشن
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 رتر از رنگ طبيعى باشد دليل خامى و ناپختگى است. اگدرآيد نشان از زيادى زهره دارد و اگر روشن 586آتشى تريه
مدفوع سفيد رنگ باشد ممكن است در جمراى زهره بندآمدگى رخ داده باشد و در اين صورت نشانه يرقان است. اگر 

رنگ آن سفيد باشد و چرك سفيد هبمراه داشته باشد و بوى چرك بدهد، عالمت آن است كه خراج و دملى در 
 درون تركيده است.

آلود و يا چرك سفيد از خود دفع كند. اين نوع ختليه، رك خونحركت، چافتد كه شخص سامل و كمبسيار اتفاق مى
بالنتيجه فروهشتگى ناشى از  -مهانطور كه در مبحث ادرار گفتيم -دهد واست و درون را پااليش مى« خوب»
 رود.ورزشى از بني مىىب

وجود دارد: يا دليل  درآيد دو احتمال 587بدان كه اگر رنگ مدفوع، در اوج بيمارى خيلى بيش از حد برنگ آتشني
 پختگى است و يا دليل بدحاىل بيمار است.

 اگر رنگ مدفوع سياه باشد، بايد مانند حالت ادرار سياه حكم كرد يعىن چند احتمال وجود دارد بقرار زير:

اى كه برنگ نوشيدن نوشابه -0كننده وجود غذاهاى رنگى -3پخته شدن بيمارى سودائى  -1سوخنت شديد  -1
 شود.ليه مىسياه خت

دهد و بايد نيست. اگر مربوط به سوداى تنها باشد رنگش دليل كاىف بدست منى« خوب»اگر سوخنت شديد باشد، 
 ترشى و گسى و جوش زدن در روى خاك را دليل قرار دهى.

هاى آن اين است كه نوعى اى كه از پائني و يا از باال باشد نشانه بدى حالت است. از ويژگىچنني ختليه
 رخشندگى دارد. بطور كلى اگر خلط سودائى خالص بصورت مدفوع بريون آيد دليل مرگ است.د

افتد كه كيموس سياه دفع شود، زيرا بريون آمدن سوداى اصلى نشانه سوختگى بسيار زياد بدن و از بسيار اتفاق مى
 هاى آن است.بني رفنت رطوبت

                                                           
 .«رنگزرد كم» نسخه انگليسى: -(101)  585
 «.زرد پررنگ» نسخه انگليسى: -(101)  586
 «.رنگ زرد تريه» نسخه انگليسى: -(101)  587



 است. 589وش شدن غريزهنشانه خام 588پريده )كمد(مدفوع سبزرنگ و مدفوع رنگ

 305، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 گاو كند و به سرگنيهائى بدست آورد. مدفوعى كه باد مىتوان نشانهاز درهم پيچيدن و باد كردن مدفوع نيز مى
 ماند دليل بر وجود باد است.مى

وىب آمدن شتاب كرد نشانه خشتاب و درنگ در مدفوع: اگر مدفوع نسبت حبالت عادى پيشى گرفت و در بريون 
نيست و دليلى است بر زياد بودن زهره و ناتواىن نريوى گرينده )ماسكه(. و اگر نسبت به حالت عادى تاخري داشت 

 ها و فراواىن رطوبت است.دليل بر ناتواىن نريوى هاضمه و سردى روده

هاى بد و متنوع درآيد نامطلوب برنگدهد. اگر مدفوع صداى مهراه مدفوع از وجود بادهاى حباب مانند خرب مى
 كنيم.است و در كتاب جزئى راجع به آن حبث مى

هبرتين نوع مدفوع آن است كه در آن اجزاء مهانند آبكى و خشكى چنان هبم بياميزند كه به غلظت «: خوب»مدفوع 
كم نباشد، شد، بسيار مرتا عسل باشد، به آساىن دفع شود و آزارى نرساند، رنگش به زردى بزند و بوى بدش زياد نبا

مقدارش با  شود وبق هبمراه نداشته باشد و كف در آن وجود نداشته باشد. اين نوع مدفوع مبوقع دفع مىقرقر و بق
 مقدار غذاى تناول شده برابر است.

بدان كه نه هر مدفوعى كه مهوار باشد خوبست و نه هر مدفوعى كه نرمش داشت مطلوب، زيرا ممكن است عالمت 
پختگى كامل مهه اجزا باشد و مهينطور بعيد نيست كه زاده احرتاق و گداخنت باشد كه در اين صورت نشان از بدى 

 حالت دارند.

است كه با باد و سر و صدا مهراه نباشد و « خوب»بدان كه: مدفوع داراى هيئت معتدل و مايل به رقت موقعى 
ه گرخينت آن از دست چركى است كه با آن درآميخته، مزامحش گشت  قطعه دفع شود وگرنه نشانهاندك و قطعهبطور اندك

هاى ديگر وجود دارد نيز داليلى بدست ها و اندامهائى كه در رگو نگذاشته است گرد هم آيد. و بايد از نشانه
ر و ادهيم و در آجنا در شرح حالت مدفوع و ادر آورد. ليكن حبث در اين زمينه را به گفتارهاى جزئى اختصاص مى

 امي ياد بگري.يابيم. پس هرچه ما گفتهمشابه آن مطالب بيشرتى مى
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 «.رنگمدفوع آىب» نسخه انگليسى: -(103)  588
 «.نشانه كاهش شديد حرارت غريزى است» نسخه انگليسى: -(100)  589



 فن سوم

 داراى يك فصل و پنج تعليم است.

 درباره تندرسىت و بيمارى و ناگزيرى مرگ -فصل

ه خود علم و نظر هستند. آنچبايد بداىن كه علم طب را دو رشته است: رشته نظرى و رشته عملى. هر دو رشته 
دهد و كارى به شناخت بكار بسنت آن اى است كه تنها دانسنت دستور و آراء را ياد مىشود رشتهنظرى ناميده مى

ها و عوارض توان حال مزاج و خلطها و نريوها را ياد گرفت و انواع بيمارىاى كه از آن مىندارد، مانند رشته
ها است، ها و دستور العملشناخت. رشته ديگر علم طب چگونگى به كار بسنت دانستىنها و عوامل آهنا را بيمارى

 جوئى كىن.دهد چگونه هببودى تن را نگاهدارى و يا فالن بيمارى را چگونه چارهمثال به تو ياد مى

ردن است. ب پندار كه رشته عملى دست بكار زدن و به عمل آوردن است، بلكه اين رشته تنها دانش اسلوب بكارنه
 داىن كه در گذشته هم اين موضوع را به مشا شناساندمي.و مى

اكنون كه در خبش اول و دوم بطور كلى از حبث درباره رشته نظرى فراغت يافتيم، برآنيم كه در دو خبش آينده بطور 
 عمومى در زمينه رشته عملى توضيحاتى دهيم. گوئيم:

 رشته عملى طب را دو خبش است:

 فظ الصحه يعىن اينكه چگونه هببودى بدن را نگه دارمي و نگذارمي خللى در تندرسىت اجياد شود.دستور ح -1

 .اندسازى يعىن اينكه چگونه تن ناسامل را هببودى خبشيم. اين علم را علم عالج خواندهدستور چاره -1

 گوئيم:و اينك ما در زمينه اين خبش بيان خمتصرى دارمي و مى

 تر بگوئيم كارگزارتكوين ما از دو ماده اصلى است كه يكى مىن مرد است كه اگر درست اساس هسىت: سرآغاز
آفريدگار است و ديگرى مىن زن و خون حيض اوست كه نيابت ماده با اوست. اين دو گوهر، در رواىن وترى مهكار 

يشرت از آن مرد است. هوا و و دمسازند و بعدا هريك كار ويژه خود را دارند. مزاج آىب و خاكى در خون و مىن زن ب
 آتش در مىن
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مرد بيش از آن زن است. از اين روى بايسته مهني بوده است كه بند آمدن اين دو گوهر براساس منناكى باشد و هريك 
 از خاكى و آتشى در اين بني دست بكار شوند و منونه هسىت را قوام خبشند.



و سخت آفرين است منناك بند آمده را سخىت الزم خبشيده است و آتش كه كارش پخته كردن است خاك كه سخت 
بدست خاكى داده است و جرم مرطوب را چنانكه بايد و شايد سخىت و پختگى داده است. ليكن دست

ليل آنچه حتچنان است كه شبيه سنگ و شيشه باشد و چيزى از آن حتليل نرود و يا اندامى در اينجا نه آنسخت
ناپذير باشد. قدر ناچيز باشد كه احساس نشود و زمان متمادى از آسيب و عوارض در امان و بنائى خللرود آنمى

رى يابند، راهى از درون و راه ديگآرى تن ما به سخىت سنگ و شيشه نيست و از دو راه گزند و آسيب بدان راه مى
 از بريون.

بىت است كه سرمايه آفرينش ماست و اين عمل گداخنت بطور تدرجيى صورت خبش دروىن، حتليل رطو عارضه آسيب
 پذيرد.مى

 ماند.رسان دومى، گنديدن و تباه شدن رطوبت است كه از يارى زندگى درمىآسيب

طوبت را اجنامد و ر رسد سراجنام به خشكانيدن مىاين عارضه دوم با اوىل تفاوت دارد، هرچند گزندى كه از تعفن مى
عفن در مرحله رود. تخورد و بر اثر گنديدگى به حتليل مىكشاند كه به درد كارگاه تن و اندام منىتباهى مى بچنان

 ذارد.گبرد و خشك خاكسرتى از خود بر جاى مىگدازد و از بني مىخبش است و بعد رطوبت را مىآغازى رطوبت

ى  هاند سرماى منجمد كننده، زهرها، گسستگىرسان كه ذكر شد غري از عوامل گزندآورى ماناين دو عامل آسيب
 شوند.كشنده و ساير بيماريها هستند كه از علل ديگر ناشى مى

رسان مورد نظر كه در باال نام بردمي در گرمى خبشيدن باالتر از مهه هستند و سزاوار است كه در ليكن دو نوع آسيب
 نگهدارى هببودى روى آهنا حساب كنيم.

 كننده و حتليل برنده داراى عوامل بريوىن و دروىن هستند:مهريك از دو آسيب گر 

آور است و عوامل دروىن از قبيل گرماى غريزى است كه در وجود ماست و عوامل بريوىن از قبيل هواى گدازنده تعفن
يدگى از ندآيد و گاى است كه بوسيله غذاها در ما بوجود مىكند و مشابه گرماى بيگانههاى ما را تبخري مىرطوبت

 كنند.زند. مهه اين عوامل در خشكانيدن ما مهكارى مىآن سرمى

مراحل  پذيرد و خشكانيدن تادهنده ما بوسيله خشكى زياد صورت مىخنستني مراحل تكميل و رسائى و نريوى كنش
ر منتهاى ديابد. پس خشكيدن براى ما مسئله حياتى است و از بودن خشكى ناگزير هستيم. در آغاز هنائى دوام مى

اندركار است و شود. پس گرما مهواره دسترطوبت هستيم و گرما بايد حتما بر آن چريگى يابد وگرنه در آن حبس مى
 بطور
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به  كاهد وپردازد. گرما از اندازه رطوبت كه در آغاز بيشرت از حد اعتدال است مىدائم به خشكانيدن رطوبت مى
آورد. پس از آنكه تن بوسيله خشكى و حرارت حبال اعتدال رسيد خشكانيدن بيشرت از اندازه قبلى عتدالش درمىا

گردد، زيرا ماده )ماده رطوبت( كمرت شده است و تبخريپذيرتر گرديده است و بديهى است كه در اين حالت، مى
توان  د. مىها را بكلى از بني برب گردد تا رطوبتمىشود و بطور روزافزون بيشرت خشكانيدن زيادتر از حال اعتدال مى

ر اندازد. دكند و وجود را از كار مىگفت كه گرماى غريزى در چنني حالىت آتش خويش را بدست خود خاموش مى
 گردد.روغىن، خودخبود خاموش مىماند كه بواسطه ىباين حالت به چراغى مى

يابد. پس در مقدار حرارت مهواره كوتاه آمدىن هست و  كاهش مىهر قدر خشكانيدن بيشرت باشد گرمى نيز بيشرت
د و آيكشاند. رطوبت از دريافت مقدار برابر تبخري شده كوتاه مىاين كوتاه آمدن، ما را تا سرحد نابودى مى

ليل شود و از طرف ديگر حرارت در تبخري و حتشود: از طرىف هبيچ وجه بر رطوبت افزوده منىخشكانيدن دو سره مى
 گردد.ها چريه مىورزد و سراجنام خشكى بر گوهر اندامرطوبت دريغ منى

رطوبت غريزى براى بدن مانند ماده روغن براى چراغ است و بطور مرتب در حال كاسىت است و حرارت خودخبود 
روغن  و با كند. مهچنانكه چراغ به دو نوع رطوبت يعىن رطوبت آب و رطوبت روغن نياز داردنريوى آن را كم مى

شود، حالت حرارت غريزى نيز بر مهان مدار است يعىن با رطوبت غريزى فروزان است و بوسيله آب خاموش مى
طوبت اى كه نسبت حبرارت غريزى مهچون ر گردد. من بيگانهور است و بوسيله رطوبت غري طبيعى خاموش مىشعله

شود و د. هرگاه خشكى حبد كمال رسيد گرمى خاموش مىتراو آب براى چراغ است بر اثر ناتواىن دستگاه گوارش مى
 دهد.مرگ طبيعى رخ مى

پايدارى تن در فاصله بني تولد و مرگ از آن است كه رطوبت طبيعى و خنستني، در برابرى كردن با گرماى غريزى بدن 
د در اين مدت توانىو گرماى بريوىن پافشارى كرده است و حتليل را از خود دفع منوده است. ليكن رطوبت غريزى من

رسان رطوبت مهان آيد. كمكدراز در ميدان مبارزه پايدار مباند و اگر كمكى از خارج به آن نرسد زود از پاى درمى
 خورمي.غذائى است كه مى

حتليل رطوبت  اىدهد كه تا اندازهاجنامد و رطوبىت مىمهانطور كه يادآور شدمي، غذا بر اثر كنش نريو به تغيرياتى مى
 كند.رفته را جربان مى

دستورات هبداشىت كارى نيست كه بدن را در برابر مرگ بيمه كند و يا آن را از گزند بريوىن رهائى دهد و يا طول عمر 
را چنان تامني كند كه آدمى آرزو دارد. دستورات هبداشىت براى جلوگريى از تعفن و نگهداشت رطوبت است تا زود 

شود كه كه مقدور است در طول حيات بر مزاج اوىل باقى مباند. در رعايت هبداشت سعى مى  تبخري نشود و تا آجنا
 خبش تبخريشده رطوبت بدن تا حد امكان تامني شود و مانع از آن گردد كه خشكانيدن بيش از حد
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گردد و از چريگى  مانع راه يافنت گنديدگى به بدن مىشود و الزم بسرعت پيش رود. هبداشت پاسبان و نگهدار تن مى
كند، خواه اين گرمى غري طبيعى از بريون و خواه از درون باشد. ابدان مهه اشخاص از گرماى بيگانه جلوگريى مى

حيث وجود رطوبت اصلى برابر نيستند و گرماى غريزى آهنا نيز متفاوت است. رطوبت هر بدىن براى مقاومت در 
هاى خود را دارد و رطوبت غريزى از حد الزم كى جهت اعتدال مزاج و حد مناسب گرماى غريزى ويژگىبرابر خش
افتد كه عوامل معيىن در خشكانيدن و تبخري اين رطوبت غريزى پيشدسىت كند. ليكن گاهى اتفاق مىجتاوز منى

د مرگ طبيعى چنني مرگى را باي»يند: آورند. برخى گو تر بگوئيم مرگ قبل از موقع طبيعى بوجود مىكنند، واضحمى
 «.مشرد و مرگ غري طبيعى چيز ديگرى است

پس هبداشت براى آن است كه تن انسان را تا مرز مرگ طبيعى برساند و هنجاريهاى زندگى را نگهدارى كند. در اين 
عبارت از  طبيعى است كهاندركارند كه طبيب بايد بر آهنا ارج بگذارد: يكى از آن دو، نريوى نگهدارى دو نريو دست

باشد، غذائى كه گوهرش نشان از خاك و آب دارد و خبش تبخريشده رطوبت غريزى را جربان نريوى غذائى مى
گوهر هوائى   رفته روح را بوسيله. دوم قوه حياتى كه عبارت از نريوى جهنده )نبض زن( است كه خبش حتليل590كندمى

 كند.و آتشى تالىف مى

هاى غذا شباهىت ندارند، نريوى تغيري دهنده آفريده شد تا غذا و غذا  ها از حلاظ كنش با گريندهو از آجنا كه غذا
گرينده را مهانند سازد و در واقع كنش از غذا و واكنش از غذا گرينده مبيان آيد. براى اجنام اين كار دستگاهى 

 دار شدند.ا عهدهها و جمارى بوجود آمد كه كار گرفنت و گوارش و دفع ر متشكل از اندام

گوئيم: هدف اساسى در رعايت هبداشت آن است كه عوامل و ابزارهاى مذكور را تا حد امكان در پس ما مى
 اعتدال نگهدارد و در نگهدارى آهنا بيشرتين كوشش را بعمل آورد. اعتدال در هفت امر الزم است:

د دفعى، اعتدال در نگهدارى تركيب، اعتدال در اعتدال در مزاج، اعتدال در رژمي غذائى، اعتدال در پااليش موا
استنشاق و جذب هواى خوب، اعتدال در گزينش لباس مناسب، و اعتدال در فعاليت و اسرتاحت بدىن و نفساىن. 

 اى امهيت دارند.خواب و بيدارى نيز تا اندازه

گنجد و ك در وصف معيىن منىاز آنچه سابقا بيان كردمي تو ياد گرفىت كه نه اعتدال و نه حالت هببودى، هيچي
گريد و هر حالىت در موقعى و هر اعتداىل در شروطى مورد مهچنني هيچ مزاجى بر تندرسىت و اعتدال معني قرار منى

 پژوهش ماست.
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 بگذار پيش از مهه به وضع نوزاد بسيار معتدل املزاج بپردازمي:
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 ل بر چهار فصل است.پرورش مشتم -تعليم اول

 گريدمراقبت نوزاد تا زماىن كه پا مى -فصل اول

اله شوند به گفتارهاى جزئى )اختصاصى( اححبث درباره زنان باردار، بويژه آهنائى را كه به زمان زاميان نزديك مى
 پردازمي:كنيم. اينك به مراقبت كودك معتدل املزاج مىمى

نوزاد بدنيا آمد، قبل از هر چيز بايد ناف او را بفاصله چهار انگشت بريد و  اند: وقىتگروهى از دانشمندان گفته
اى كه به روغن خبش بريده را با پشمى پاكيزه كه به نرمى تاب داده شده است بست تا طفل آزارى نبيند و بعد پارچه

الصفر(، خون  دچوبه )عروقزيتون اندوده است بر آن هناد. مهچنني توصيه شده است كه خملوطى به نسبت برابر از زر 
سياوشان، انزروت، زيره، چوبك اشنان، مر كوبيده بر ناف او پاشيده شود و تن نوزاد با آب منك رقيق اندوده گردد تا 

ها براى اين منظور منكى است كه مقدارى شادنه، كوشنه، سطح و اليه پوست سخت و نريومند شود. هبرتين منك
 دار به بيىن و دهان برسد.لوط كرده باشند، و نبايد آب منكشنبليله، مرزه و مساق با آن خم

شود بدن نوزاد را قبل از هر چيز بايد سخىت خبشيد، از آن روست كه نوزاد در آغاز تولد از هر چيز اينكه توصيه مى
بر است. ز باشد و هر چيز نسبت به آن سرد و سخت و بيند، زيرا پوستش بسيار نازك و گرم مىزبر و سردى آزار مى

ا آب ولرم كنيم و بعد او را ببسيار داشته باشد با آب منكدار جمددا اندوده مى« چرگيىن»اگر نوزاد رطوبت و كثافت 
شوئيم. سوراخ بيىن نوزاد را مهيشه بايد با انگشت ناخن گرفته پاك كرد، كمى زيت در چشمانش چكاند، با مى

. نبايد گذاشت طفل سرما خبورد و هبرت آن است كه بعد از سه يا انگشت خنصر مقعد او را حتريك كرد تا باز شود
افتد خاكسرت صدف و يا خاكسرت عصب ضخيم باالى پاشنه گوسفند، يا سرب سوخته چهار روز كه نافش مى

 سائيده را در آب )شراب( كرد و بر آن پاشيد.

هاى او را با دست مالش دهد و با فشار ماما بايد موقع قنداق پيچيدن وى قبل از هر چيز با كمال مالميت اندام
 بسيار خفيف سر انگشتان، هر اندامى را كه سزاوار هپن شدن است
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هپن كند و هرآنچه را كه شايان باريكى است باريك كند و هر اندامى را به هبرتين شكل درآورد. اين كار بايد بارها 
نوزاد را بايد مهواره با چيز نرم حرير مانندى ماليد، آبدانش را با دست مالش داد تا ادرار از آن هاى تكرار شود. چشم



جدا شود. بعد از آن بر ماماست كه هر دو دست نوزاد را بگسرتاند و دو ساعد او را بر دو زانويش بچسباند و 
 آيد. پيچد و يا كالهى بگذارد. كاله بايد بر سرش مهواراى بهسرش را پارچه

 اى باشد با هواى معتدل، نه گرم و نه سرد و در سايه باشد و نور قوى بر او نتابد.حمل خواب نوزاد بايد خانه

ها باشد و نبايد گذاشت گردن و هپلو و پشت نوزاد بسبب حمل سر نوزاد در بسرتش بايد بلندتر از ساير قسمت
 نامهوارى بسرت كج شود.

آب معتدل شستشو داد. در زمستان، آب شستشو بايد كمى گرم باشد وىل نه به آن اندازه  نوزاد را در تابستان بايد با 
كه آزاردهنده باشد. هبرتين موقع شستشوى نوزاد بعد از خواب طوالىن است. رواست كه نوزاد را روزى دو تا سه بار 

د اشد وىل در زمستان حتما باياى خنك بشست، و زياىن ندارد كه در تابستان آب شستشوى نوزاد ولرم و تا اندازه
معتدل احلراره باشد. گرمى آب شستشو بايد حبدى باشد كه تن نوزاد را گرم كند. موقع استحمام نوزاد بايد مواظب 

 هايش نفوذ نكند. در شستشوى نوزاد بايد اين دستورها مراعات گردد:بود كه آب در سوراخ گوش

 ر ساعد چپ گذاشت.اش را ببا دست راست او را گرفت و سينه -1

شستشودهنده بايد سعى كند با لطف و نرمش و آهستگى دو كف دست نوزاد را به پشت و پاهايش را به سرش  -1
 نزديك كند.

بعد از شستشو بايد او را با پارچه نرم خشك كرد و به مالميت مالش داد. خنست او را بر شكم و بعد به پشت  -3
د و با فشار خفيف انگشتان باو شكل خبشيد. از آن ببعد او را بايد در پارچه ماىل كر خوابانيد و باز او را دست

 كند.هاى هر دو چشم را پاك مىهايش چكاند، زيرا زيت هر دو چشم و اليهپيچيد وزيت آبكى پاكيزه در بيىن

 شري دادن و جنباندن كودك -فصل دوم

 بيشرت از هر غذاى ديگر، به گوهر غذائى نوزاد كه در زندگىشري مادر براى نوزاد از هر شري ديگرى هبرت است، زيرا 
رسد شباهت دارد. منظورم خون حيض مادر است كه بعدا بصورت شري مادر درآمده است و نوزاد با جنيىن باو مى

تان خورد. حىت بتجربه ثابت شده است كه در دهن گرفنت نوك پسآن بيشرت مانوس است و آن را با اشتهاى بيشرت مى
 ادر در دفع آزار شريخوار بسيار سودمند است.م
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بايد روزى دو يا سه بار به نوزاد شري داد و نبايد از اول شري زياد به وى بدهند، هبرت آن است كه در خنستني مرحله و 
تا موقعى كه مادر اعتدال مزاج خود را بازيابد شري يك زن ديگر جبز مادر نوزاد باو برسد. بسيار جباست كه قبل از 



و بعدا باو شري داد. اگر خبواهند در آغاز روز به بچه شري دهند، بايد شري دادن به بچه دهان او را با عسل اندود 
 پستان را قبال دو يا سه بار بدوشند و آنگاه در دهان نوزاد بگذارند، خبصوص موقعى كه نقصى در شري باشد.

 باشد نبايد تا خود غذائى خنورده است به بچه شري بدهد. 591اگر شري زن شريده بد و تند مزه

 بش و الالئى:فوائد جن

ته مراعات دو نك -كه قبال درباره آن حبث شد  -جهت اعتدال مزاج و پرورش صحيح و سامل نوزاد، عالوه بر شري
بسيار مهم ديگر نيز ضرورى است: يكى از آن دو نكته جنبانيدن نوزاد به آهستگى و مالميت و ديگرى موسيقى و 

نند. نوزاد هبر نسبىت كه براى جنبانيدن و گوش دادن به موسيقى خواآوازى است كه عادتا براى خوابانيدن نوزاد مى
 يابد.هاى بدىن و رواىن آمادگى بيشرتى مىآمادگى بيشرتى پيدا كند، تن و روانش براى ورزش

 جايگزين شري مادر:

گردد، چه  غرتر مىشود و يا در مواردى كه نوزاد بر اثر خوردن شري مادر الدر مواقعى كه شري مادر ناتوان و يا تباه مى
براى اين كار بايد زن شري دهى را براى شريخوار برگزيد كه از حيث عمر، هيات و  -كسى بايد به نوزاد شري دهد؟

شكل، اخالق، رخيت و هيات پستان، كيفيت شري، مدت زماىن كه اين شريدهنده زائيده است و جنس نوزاد وى 
 :كنيمها اشاره مىشرايطى داشته باشد كه به آن

عمر زن شريده: اگر عمر زن شريده بني بيست و پنج تا سى و پنج سال باشد بسيار مناسب است، زيرا اين مرحله 
 عمر دوره جواىن و تندرسىت و به كمال رسيدن است.

فت باشد. و اى، گوشت سهيئت و شكل زن شريده: زن شريده بايد داراى رنگ زيبا، گردن سترب، سينه هپن و عضله
 باشد. -آلودنه پيه -ى و الغرى داراى تناسب اندام و گوشتالواز حيث فرهب

شم، هاى بد رواىن از قبيل خخلق، خوشخو و خوشروى باشد، در برابر كنشخلقيات زن شريده: زن شريده بايد خوش
 اندوه، ترس و حاالت مشابه آن زود واكنش نشان ندهد.
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رو گرداند، اين تباهى مزاج ممكن است به شريخوار سرايت كند. ازاينيع از اين حاالت مزاج را تباه مىتاثريپذيرى سر 
 فرمود: -سالم و درود بر او باد -است كه پيامرب خدا
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 پردازد.ه او مىكند و كمرت ب، گذشته از آن، زىن كه بدكردار باشد اعتناى الزم را به بچه منى«ديوانه را دايگى نشايد!»

ى باشد و از و در عني بزرگى بدون فروهشتگ -نه خيلى بزرگ -رخيت و هيات پستان: پستان بايد پرگوشت و بزرگ
آيد، از حيث شكل و اندازه معتدل است، به حيث سفىت و نرمى متناسب باشد. شريى كه از چنني پستاىن مى

 ، داراى بوى خوش است، عفونت و سسىتزنددهد و به سبزى و زردى و سرخى منىزند، تغيري رنگ منىسفيدى مى
شود. چنني شريى از حيث مقدار بايد كاىف زند و از آن تلخى و شورى و ترشى حس منىدر آن نيست، بشرييىن مى

باشد و اجزايش مهانند هم باشند يعىن نه آبكى روان باشد و نه زياد غليظ و مرتاكم و پنري مانند و نبايد كف داشته 
شود  اى از آن را بر روى ناخن چكاند، چنانچه جارى بود معلوم مىد بوسيله ناخن آزمود، يعىن قطرهباشد. شري را باي

 باشد.كه آبكى و رقيق است و اگر از روى ناخن نرخيت غليظ مى

 توان آزمايش كرد باين ترتيب كه:شري را عالوه بر وسيله ناخن بوسيله شيشه نيز مى

 دهيم.افزائيم و با انگشت تكان مىمر )مرمكى( به آن مىريزمي، اندكى شري را در شيشه مى

شود شري گردد. اگر دو خبش پنريى و آبكى برابر بودند معلوم مىآنگاه مقدارى ماده پنريى و ماده آبكى منايان مى
 مطلوب است.

(،  دم كهنهاگر دايه واجد شرايط مناسب مذكور باشد، نوع غذاى وى بايد از گندم، خندريس )شراب كهنه يا گن
گوشت بره و بزغاله، گوشت ماهى كه سخت و گنديده نباشد تشكيل شود. كاهو براى وى بسيار مطلوب است و 

بادام و فندق هم بد نيستند. غذاهائى كه براى دايه نامطلوبند عبارتند از ترتيزك، رحيان كوهى )بادروج( و خردل. نعناع 
 نيز در عداد اين غذاهاست.

ياز باشيم، نيط نباشد و شري وى با مزاج طفل ناسازگار باشد و در عني حال نتوانيم از شريش ىباگر دايه واجد شرا
بايد در طرز خورانيدن شري و در معاجله شريدهنده تدبري كنيم: اگر شري غليظ و بدبو باشد، بايد آن را دوشيد و در 

 مقابل هوا گذاشت و بعدا بطفل داد.

 ايد در ناشتا بطفل داده شود.اگر شري بسيار گرم بود هرگز نب

ى )چاشىن( مانند هائمعاجله دايه: اگر شري دايه غليظ باشد، دايه بايد اسكنجبني خملوط با ادويه كه با لطيف كننده
پونه، زوفا، پونه كوهى )حاشا( و مرزه كوهى پخته شده است بنوشد، ترنج و مركبات ديگرى را تناول كند و مهراه 

 ، بوسيله اسكنجبني گرمغذايش كمى ترب خبورد
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قى كند و ورزشى باعتدال اجنام دهد. اگر دايه گرم مزاج باشد اسكنجبني را مهراه شراب رقيق و يا شراب رقيق را بعد 
جويد و  ىاز اسكنجبني خبورد. اگر شري دايه گرايش به رقت داشته باشد، دايه بايد اسرتاحت كند، از ورزش دور 

چيزهائى خبورد كه خون وى را غليظ گرداند، و اگر مانعى در بني نباشد شراب شريين و يا شريه تند انگور )دوشاب 
انگور( خبورد و زياد خبوابد. در صورتى كه شري وى كم باشد بايد تعيني كرد كه داراى سوء مزاج عمومى است و يا 

دام توان تشخيص داد كه كهاى گذشته ذكر كردمي مىى كه در حبثاينكه سوء مزاج فقط در پستان است. از عالئم
يكى است. بايد پستان را با دست ماليد. اگر در آن، حرارت حس شود بايد عصاره جو و اسفناج و مشابه آن را به 

يد ادايه خورانيد و اگر عالمت سردى مشاهده شد يا نشانه بند آمدن جمارى و يا ناتواىن نريوى جذب احساس شد ب
 زىن( كرد وىل نه بشدت.خوراك لطيف و گرم بوى داد و زير دو پستان او را فصد )رگ

در اين حالت خوردن ختم هويج و خود هويج نيز بسيار مفيد است. اگر علت نقص شري از كم خوراكى باشد، دايه 
 .وجود داشته باشدبايد سوپ جو و سپوس و بنشن خبورد و در داخل سوپ ريشه و ختم رازيانه، شب و شونيز 

اند كه فتهبسيار مفيد است. و نيز گ -از آجنا كه اين عضو شريدهنده است -اند كه خوردن پستان گوسفند و بزگفته
اند و اند و چند روز در عصاره جو رخيتهمقدار يك درهم موريانه يا خراتني )كرم سرخ زير خاك( را خشك كرده

مفيد بوده است. مهچنني اگر سر ماهى منك زده را در آب شبت جبوشانند و  اند و اين ماده براى تزايد شريخورده
با كمى شراب  593گوشت گاو را  592شود. مهينطور جهت زياد شدن شري چنانچه يك اوقيهخبورند شري پستان زياد مى

خالص جبوشانند و يا اگر آرد كنجد را با شراب خملوط و بعد آن را صاف كنند و خبورند مفيد است. اگر سنبل رومى 
شود. را جبوشانيم و تفاله آن را با زيت و شري ماچه خر بياميزمي و بصورت ضماد بر پستان بنهيم، شري پستان زياد مى

 گردد.پز را در شراب مخري سازمي و خوب هبم بزنيم و به دايه خبورانيم شريش زياد مىيا اينكه اگر يك اوقيه بادجمان آب

 .594شودپزند و خبورند باز مهني منظور حاصل مىيا اينكه اگر سپوس و ترب را در شراب به

 مهچنني اگر سه اوقيه ختم شبت، يك اوقيه ختم حند قوق )نوعى شبدر(، يك اوقيه ختم
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گندنا، دو اوقيه خرماى نارس و دو اوقيه شنبليله را با افشره رازيانه و انگبني و روغن خملوط كنند و به دايه خبورانند 
 يابد.شري وى فزوىن مى

                                                           
 گرم جهت توزين طال و نقره( است.  31/ 1گرم) براى توزين مواد معموىل( و   15/ 3اوقيه. مبعناى اونس و آن برابر  -(100)  592
 «.باندازه يك اونس كره خالص گاو» نسخه انگليسى: -(105)  593
 «.يابداند خورده شود شري افزايش مىشده با شراب خملوط شود يا سبوس گندم و ترب كه در شراب پختهگرم بادجنان سرخ   15اگر » نسخه انگليسى: -(105)  594



اگر مقدار شري زياد باشد و بسبب مهني زيادى در پستان مجع و متوقف گردد و غليظ و تباه و سراجنام موجب آزار 
 توان آن را بچند طريق معاجله كرد:، مىشود

 تر كرد و چيزهائى براى خوردن بوى داد كه غذايش را كم كند.غذاى دايه را بايد كم -1

 سينه و تن وى را بايد با سركه و زيره اندود، يا سركه و گل آزاد را بعنوان ضماد بدن استعمال كرد. -1

 شور نوشانيد. خوردن نعناع مبقدار زياد وو بدن كرد و به دايه آب يا اينكه عدس را در سركه پخت و ضماد سينه -3
 كند.بدفعات مكرر شري پستان را زياد مى

 بو است.هاى خوشاش نوشيدن شراب رحياىن و خوردن خوراكشريى كه بدبوست، چاره

نزديك و يا بسيار  بايد بسياردهد نفاصله زاميان دايه تا موقع شريدهى: فاصله زائيدن دايه تا روزى كه به بچه شري مى
 اى كه خود دايه بدنيا آورده است بايد نرينهدور باشد. فاصله يك ماه و نيم تا دو ماه فاصله مطلوىب است. بچه

باشد. مدت باردارى دايه بايد طبيعى بوده باشد. دايه نبايد سقط جنني كرده باشد و عادت به سقط جنني نيز نداشته 
بپردازد، غذاهائى كه كيموس خوب دارند خبورد و هبيچ وجه مجاع نكند. اگر زن شريدهنده باشد، به ورزش معتدل 

شود و ممكن است كه تغيري يابد و در اين گندد و مقدارش كم مىجنبد و شري وى مىمجاع كند خون حيضش مى
اى شري چه بچه شريخوار جبرسد، خورد زيان فراوان مىاى كه شري دايه مىحالت هبر دو بچه يعىن جنني خودش و بچه

خورد روزى جنني از مقدار  خورد كه در آن غذاى جنني وجود دارد و چون شريخوار غذاى او را مىلطيف، شريى مى
 رسد.شود و به جنني زيان مىكفايت وى كمرت مى

ه مبادا معاينه كرد كدر هر وعده شري دادن، بويژه در وعده اول، بايد مقدارى از شري را بريون رخيت و آن را با دست 
 هاى گلو و سرخ ناى آسيب ببيند.در موقع مكيدن تند اندام

اگر قبل از هر وعده شري دادن يك قاشق عسل به بچه بليسانند مطلوبست و اگر آن را با كمى شراب بياميزند هبرت 
ري كرد، چه صل پياپى از شري سكم و با فوابار به بچه داد، هبرت آن است كه طفل را كمخواهد بود. شري را نبايد بيك

اگر بچه يكدفعه سري گردد و مهلىت نداشته باشد، ممكن است براى وى حالت كشيدگى )متدد( و باد كردكى و 
بادهاى زياد و سفيدى ادرار روى آورد. هرگاه چنني حالىت اجياد شد بايد از شري دادن باز ماند و بچه را زياد گرسنه  

  را هضم كند. هبرتين موقع تغذيه طفل وقىت است كه بدن او را با زيت بيندايندكرد و او را خواباند تا شري
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 وشو دهند و بعد بوى غذا دهند.و او را شست



وقىت بچه را از شري بازداشتند، غذايش بايد با شوربا )سوپ( و گوشتهاى سبك شروع شود. از شري بازداشنت بچه 
ل  هائى كه از نان و شكر ساخته شده است مشغو صورت گريد. بايد بچه را با قرص -و نه آىن -طور تدرجيىبايد ب

كرد تا پستان را فراموش كند. اگر طفل در طلب پستان پافشارى كرد و بر سر شري بناى جل كردن گذاشت و بگريه 
 م آميخت و پستان را بدان اندود.افتاد، چاره آن است كه درمهى از مر و درمهى از پونه را كوبيد و هب

 آهنگ باشد الزم است.گوئيم: رطوبت براى بدن بچه براى اينكه با مزاجش همبطور كلى مى

بچه در كار تغذيه و براى نشو و منا كردن به رطوبت و در رشد و منوش به ورزش زياد و در حد اعتدال نيازمند 
 واجب مشرده است.است، گوئى اين دستور طبيعت است و طبيعت آن را 

يابند در برخاسنت و حركت كردن نبايد حركات سخت و بويژه اطفاىل كه از بچگى به سوى خردساىل انتقال مى
 دشوار اجنام دهند.

بچه را تا وقىت كه خود بطور طبيعى ياراى نشسنت و راه رفنت ندارد، نبايد بزور باين كارها وادار كرد، زيرا ممكن است 
كند، آسيىب برسد. در خنستني مراحلى كه طفل به نشسنت و يا خزيدن بر روى زمني شروع مى به پشت و ساقهايش

برد ىرساند و يا مبايد زيراندازش نرم باشد تا از زبرى زمني خراش برندارد. بايد چوب و كارد و هر چيزى كه آزار مى
آورند هاى نيش طفل سر برمىدندان از مسري راهش مجع شود و نگذارند كه طفل از جاهاى بلند پرت شود. وقىت

هاى نيش يابد از بني نرود. اگر در موقع سر برزدن دنداناى كه نيش از آن تكوين مىنبايد چيز سخت را جبود تا ماده
ان زند. وقىت حمل سر برزدن دندحمل دندان را با مغز خرگوش و پيه مرغ مبالند خوب است و دندان آسانرت سر برمى

وشش هاى زيت در گآاليند و قطرهآلود كه در آب گرم آميخته است مىگردن بچه را با زيت عسلبسته شد، سرو 
هاى طفل حبدى رسيد كه وى هوس كرد گاز بگريد و هوس گاز گرفنت انگشت خود را داشت چكانند. اگر دندانمى

ت و يا رب مهك را به هبرت آن است كه در اين موقع او را واداشت ريشه مهك )سوس( كه هنوز خشك نشده اس
دهان بربد. رب مهلك براى جلوگريى از زخم و درد لثه مفيد است. بايد دهان بچه را با منك و انگبني مالش 

ها استحكام يافتند هبرت است رب مهك يا ريشه آنكه زياد خشك نشده باشد )ماساژ( داد تا بدرد نيايد. اگر دندان
ى نيش بد نيست كه گردن وى را با روغن رقيق يا زيت رقيق اندوده كنند. هادر دهانش باشد. در موقع رسنت دندان

 هاى وى نبايد غفلت ورزيد.كند، از ماساژ بيخ دندانوقىت طفل شروع به تكلم مى

 350، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 هاهاى كودكان و مداواى آنبيمارى -فصل سوم

د از تندرسىت زن شريده اطمينان حاصل كرد، مثال اگر دايه به امتالء خون  در معاجله بيمارى كودك قبل از هر چيز باي
زىن( و حجامت است، اگر فشار بلغم داشته باشد بايد بلغم وى را بريون داد. اگر گرفتار باشد، چاره آن فصد )رگ



ه ندام تنفسى وى بنياز بدان باشد كه طبيعت را در وى حبس و يا آزاد كرد، يا خبار را از سرش دور ساخت و يا ا
مداوا احتياج داشت و يا سراجنام مزاج شريدهنده بد شده باشد، بايد با داروها و معاجلات مناسب آهنا را برطرف  

. اگر معاجله وى در جهت رفع بيمارى و كسالت از راه اجياد اسهال باشد يا واقعا شريدهنده اسهال شديد 595كرد
د، هبرت گريد و يا خودش به استفراغ دچار شده باشاستفراغ از طريق دهان اجنام مىاش بوسيله داشته باشد و يا معاجله

 است در اين روزهاى بيمارى كار شري دادن را كنار بگذارد و كس ديگرى جباى وى اين كار را بعهده گريد.

 هاى جزئى اطفال را بيان كنيم:بگذار اكنون بيمارى

 آيند.در لثه پديد مىها هائى كه هنگام روئيدن دندانورم -1

آور باشد بايد حمل ورم و ترجنيدگى را . اگر اين حالت روى596ها و ترجنيدگى در وترهاى اطراف گونه طفلورم -1
اند كه ها ذكر شد بر آن ماليد. برخى پنداشتههائى را كه در حبث رويش دندانمبالميت با انگشت مالش داد و چرىب

لوط با بابونه، يا عسل و سقز تازه از درخت آمده خوب است. مهچنني بابونه و در اين حالت مضمضمه انگبني خم
 هنند.ريزند و افشره بابونه و شبت را بر سر مىجوشانند و از آن بر سر مىشبت را در آب مى

 شوند.ها عموما و در هنگام دندان درآوردن خصوصا به نوعى اسهال دچار مىبچه -3

 شود كه طفل آن را مهراه شرياند كه در لثه كودك چركى پيدا مىچنني تشخيص دادهبرخى اين حالت اسهاىل را 
گردد. شايد اين نظر درست نباشد و دليل برد و اين چرك كه از مواد زائد شور طعم است سبب اسهال وى مىفرومى

پردازد و يعى منىهضم طب هاست و چنانكه شايد و بايد به كارفقط مهني باشد كه طبيعت بسيار سرگرم آفرينش دندان
 يا اينكه دردهائى به طفل
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گردد. اگر حالت اسهال خفيف و كم باشد ايرادى روى آورده است كه مانع عمل هضم در بدن ناتوان وى مى
و يا زيره  و يا رازيانه رومى ندارد، ليكن اگر زياد و حبد افراط بود بايد شكم بچه را در ختم گل سورى يا ختم كرفس

پيچيد و يا ضماد زيره و گل سورى را كه با سركه آميخته است بر شكمش هناد و يا اينكه گاو رس را با كمى سركه 
 پخت و بر آن هناد.

                                                           
اگر خلطى كه بيشرت خون است، فزوىن يابد بايد با توجه به حفظ تعادل، خون اضاىف را از بدن خارج ساخت. پيوست، اسهال، صعود خبارات » نسخه انگليسى: -(151)  595

 «هاى زن شريده اصالح و درمان شود.ت دستگاه تنفسى و عدم اعتدال مزاج بايد با منظم كردن غذا و آشاميدىنبسوى، سر، اختالال
 «تورم خبش گيجگاهى و اسپاسم عضالت ماضغه در حني رويش دندان امرى عادى است.» نسخه انگليسى: -(151)  596



اى نبخشند، باندازه يك ششم درهم پنري مايه شكنبه بزغاله را مهراه آب سرد به بچه اگر اين ضمادها فايده
اى اش پنري شود. جبد. وىل در آن روز بايد طفل را از شري خوردن بازداشت، زيرا ممكن است شري در معدهخوراننمى

 .597پزپز، و قاووت آبپز و مغز نان آبمرغ نيمدهد، مانند زرده ختمشري بايد غذائى داد كه كار شري را اجنام مى

ن حالت بايد از فضله موش يا عسل سفت، يا عسل ماند. در ايآيد و از دفع مدفوع بازمىشكم كودك بند مى -0
مهراه پونه و يا ريشه سوسن كبود )زنبق كبود( خام يا سوخته شياف درست كرد و در معقد كودك شياف كرد. يا اينكه  

كمى عسل يا باندازه يكدانه خنود سقز درخت ون را به وى خورانيد و شكمش را به آهستگى با زيت اندود و يا 
 زهره گاو و خبور مرمي مالش داد.نافش را با 

شود. چاره اين است كه لثه را با روغن و موم مالش دهند. گوشت شور و  گاهى در لثه طفل احساس سوزش مى  -5
 گنديده نيز براى اين كار مفيد است.

ناتوان  وها ترجنيدگى پيدا شود. علت آن غالبا از سوء هضم ها، بويژه در موقع رويش دندانممكن است در بچه -5
شود كه بدن بزرگ و مرطوب دارند. داروى اين تشنج، هاست. اين تشنج بيشرت در كودكاىن ديده مىشدن زياد پى

 بوى زرد( و يا روغن حناست.بيان( و يا روغن خريى )شبروغن ريشه سوسن كبود و يا روغن مهك )سوس، شريين

 پز يا روغن بنفشه و قثاء محار است.، فلوس( آبچاره اين بيمارى قثاء محار )خيار شنرب -بيمارى كزاز -0

اگر كودك بر اثر تب يا اسهال شديد يبوست پيدا كرد و در تعاقب آن ترجنيدگى )تشنج( روى داد بايد مفاصل  -5
كم با ماليدن روغن بنفشه و يا روغن بنفشه مهراه كمى موم پاالئيد، بعرق كردن وادارش كرد و بدفعات مكرر او را كم

 مغز او زيت و روغن بنفشه و غريه افشاند. چاره كزاز خشك نيز مهني است.بر 

اگر كودك به سرفه و زكام دچار شد، بايد آب گرم بر سرش پاشيد و زبانش را با انگبني اندود و بوسيله انگشت  -5
 ها را قى كندبر بيخ زبانش فشار وارد ساخت تا بلغم

 355، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

هببودى يابد. يا اينكه انگم درخت ارژن )صمغ عرىب(، كتريا، هبدانه، رب سوس و فانيد )شريه نيشكر( را هر روز با و 
 شري به طفل داد.

ممكن است طفل به تنگ نفسى دچار آيد. براى عالج آن بايد بيخ گوشها و بيخ دندان وى به زيت اندوده  -11
 شارند بسيار سودمند است.شود و طفل بايد قى كند و اگر زبانش را بف
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 ريزند و بايد چيزى از آميزه بزرقطونا )اسپرزه( با انگبني را بليسد.در دهان وى آب گرم را قطره قطره مى

وار، غشاى كنند. در بچه شريخدهند يعىن استفراغ مىافتد كه كودكان شري فروبرده را پس مىبسيار اتفاق مى -11
كه حتمل ساييدن چيز نرم را ندارد تا چه رسد به بريون آمدن مايع شري از دهان.   داخل دهان و زبان چنان نازك است

ها آن است كه برنگ سياه زغال درآيد و آن كشنده است. اگر بيند. بدترين بازآوردهطفل از اين بازآوردن آزار زياد مى
زئى آمده هاى استفراغ كه در كتاب جهتر است. بايد اين حالت بوسيله بازدارندماده بازآمده سفيد يا سرخ باشد سامل

است مداوا شود. شايد تداوى بوسيله بنفشه كوبيده يا بنفشه خملوط باورد )گل حممدى( و كمى زعفران و يا بوسيله 
 خرنوب اجنام پذيرد و يا اينكه افشره كاهو و تاجريزى و بكمون را بايد بكار برد.

بيان( درمان آن است. اگر مر و مازوج وبيده مهك )سوس، شريينتر باشد، ريشه كاگر حالت كودك از آن هم سخت
ت. رب هاى لثه بچه اسو پوست كندر را بسيار ريز بكوبيم و با عسل بياميزمي، اين خملوط دواى بازآوردن و جوش

م و يتوت ترش و رب غوره هم براى اين كار مفيد هستند. و شايد اگر بچه را با شربت انگبني و يا آب انگبني بشوئ
ياز باشد، تر نهاى مذكور را استعمال كنيم كودك به حال خود برگردد. در صورتى كه به داروى قوىچيزى از خشكنده

از رگ و پوست و گل انار و مساق از هركدام مبقدار شش درهم و مازوج مبقدار چهار درهم و شبت باندازه دو درهم 
 پاشند.بيزند و مىكوبند، مىرا باهم مى

تراود و اين نشانه آن است كه تن وى و بويژه مغزش افتد كه از گوش بچه، ماده مرطوىب مىهى اتفاق مىگا  -11
بسيار تر است. در اين حالت بايد پشمى را در انگبني و شراب فروبرد و مقدارى كات يا زعفران و يا كمى بورك به 

مازوج باضافه كمى زعفران خيس كرد و در   آن اضافه كرد و در گوش كودك گذاشت. يا اينكه فقط پشم را در آب
 گوش كودك هناد.

شود دچار شد عالجش يكى از داروهاى زير اگر كودك به گوش دردى كه از باد و يا از رطوبت ناشى مى -13
است: حضض، مرزه كوهى، منك تربزد، عدس، مر، دانه شرنگ، سرو كوهى. و بايد آن را در روغن جوشاند و در  

 گوش چكاند.

 351، ص: 1ون )ترمجه شرفكندى(، جقان

پيدا شد كه ممكن است درد آن بيشرت بچشم و گلو  598نامنداگر در مغز كودك ورم گرم كه آن را عطاس مى -10
برسد و رنگ صورت زرد شود، در معاجله آن بايد كوشيد كه مغز كودك به سردى گرايد و تر شود. داروى اين درد 

و بويژه افشره بقله احلمقاء )خرفه( و روغن ورد )گل سورى( هبمراه كمى سركه و پوسته خيار و كدو، آب تاجريزى 
 كند.مرغ با روغن ورد است. هرچه از اين قبيل باشد حال بچه را هبرت مىزرده ختم
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كرد، بر   600امي و اگر چشمهايش ورم، چاره آن را در بيمارهاى سر ذكر كرده599اگر در سر كودك آب پيدا شد -15
، لكه شويند. اگر بر اثر گريه زيادمالند و بعد بوسيله جوشانده بابونه و آب رحيان كوهى مىآن حضض و شري مى

سفيدى در چشم پيدا شد، درمان آن افشره تاجريزى است و اگر پلك چشم كودك بر اثر گريه جوش زد و سرخ شد 
 )گل مژه پيدا كرد(، چاره آن افشره تاجريزى است.

ر هائى مانند آب انار با اسكنجبني و انگبني، افشره خيادار شد، بايد دايه او را بپوشاند و شربتاگر كودك تب -15
با كمى كافور و شكر باو بنوشاند. بچه بايد عرق كند و اگر نيشكر تر را بفشرمي و افشره آن را بر سر و پاى طفل 

 كند.بنهيم و او را خبوىب بپوشانيم عرق مى

اى گرفتار شد و بر خود پيچيد و گريه كرد بايد شكم او را در آب گرم و روغن زياد كودك به درد پيچ روده  اگر -10
 .601و مشع اندك پيچيد

و عالج آن سرد گردانيدن و اندودن به  602اگر كودك بطور پياپى عطسه كرد نشانه ورم اطراف مغز است -15
ه است و اگر سبب آن ورم نباشد بايد رحيان كوهى را كوبيد و در هاى سردكنندها و روغنهائى چون افشرهسردكننده

 سوراخ بيىن بچه وارد كرد.

اگر در بدن كودك جوش پيدا شد، ابتدا بايد دانست كه جوش سياه و سر گشوده )زخم شده( كشنده، جوش  -15
ا چه اشد كشنده است تتر و جوش سرخ بدون خطر است. مهانطور كه گفتيم اگر ماده باز آمده سياه بسفيد سامل

 رسد باينكه به صورت جوش درآيد. ممكن است

 351، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 هاى لطيف را در آىبدر بريون آمدن جوش نفعى براى تن بچه باشد. در هر حال عالج آن اين است كه خشكنده
شوئيم شده است و تن كودك را با آن مىريزمي كه در آن موادى مانند گل سورى، آس، برگ درخت ون و گز پخته مى

 ماليم.و يا اينكه با روغن اين گياهان تنش را مى

ر چرك كردند با پردازمي و اگاند كارى با آهنا خنواهيم داشت وىل مبحض آنكه رسيدند بچاره مىتركيدهها نهتا وقىت جوش
شوئيم. و مهچنني اگر قالع )بركندگى( مىمرهم سفيداب و شايد اگر الزم شد با آب انگبني و كمى بورك آن را 
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مل دارد آميزمي و تن بچه را تا آجنا كه حتترى بكار برده شود، مثال آب بورك را با شري مىغليظ باشد بايد داروى قوى
 شوئيم.با آن مى

گ و گل سورى و گزنه دشىت و بر  604، گرم كردن بچه با آب آس پخته603اگر در زير پوست كودك آب مجع شد -11
 تر اصالح غذاى شريدهنده است.درخت ون خوب است و از آن خوب

مرغ هبم اگر ناف بچه بر اثر گريه زياد آماس كرد و يا به سبىب در او فتق پيدا شد، بايد ناخنواه را با سفيده ختم -11
 زد و بر موضع معلول هناد و پارچه كتان نازك بر آن قرار دارد.

ه و موضع اى هنادخ )ترمس( را با نبيذ )نوشابه خرما يا انگور( آميخت و بر پارچهيا اينكه خرده باقالى مصرى تل
هاى گرم مانند مر، پوست سرو، مغز سرو، پوست اقاقيا، الوا كنندهتر از آهنا قبضمعلول را با آن حمكم پيچيد. قوى

 باشد.شود مى)صرب( و آنچه كه در معاجله فتق گفته مى

اف، اين عضو ورم كند بايد شنگار و سقز را در روغن كنجد گداخت و به بچه خوراند و اگر بر اثر بريدن ن -11
 ناف او را اندود.

دهد و ما ناچارمي او را خبوابانيم. پوست خشخاش و كند و ناله سرمىخوابد و دائما گريه مىگاهى كودك منى  -13
مالند. خشخاش كه بر سر و گيجگاه او مىختم خشخاش براى اين منظور مطلوبست و مهچنني روغن كاهو و روغن 

 اى نبخشيدند بايد داروئى را بكار برد كه نسخه آن بقرار زير است:اگر اين مواد فايده

ختم   -5خشخاش زرد  -0خشخاش سفيد  -3جوز گندم )گل گندم، قنطوريون(  -1دانه مسنه )كيسه چوپان(  -1
باديان  -11ختم رازيانه  -11ختم كاهو  -5بارهنگ  -5فج( بكمون )عر  -0خورى )مثر درخت ارژن( دانه -5كتان 

 زيره -11رومى )انيسون( 

 جوشانند و بعد مقدار كمى از بزر قطونا )اسپرزه( ىكم مىكوبند و كممهه اين مواد را مى

 351، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

ن به آميزند و باندازه دو درهم از آريزند و مىا شكر مىافزايند و باندازه مهه آهنپزند و بر آن مىنكوبيده در روغن مى
خورانند. و اگر خواستند دارو بازهم موثرتر باشد، باندازه يك سوم يكى از اين داروهاى نامربده و يا كمرت از بچه مى

 كنند.آن، افيون در آن اضافه مى
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 .، چاره آن با نارگيل و شكر است605شودگاهى كودك دچار سكسكه مى  -10

اگر بچه استفراغ كرد، دو راه عالج وجود دارد: يا بايد نيم دانگ قرنفل باو داد و يا معده او را بوسيله  -15
 .606هاى ضعيف استفراغ بست )ضماد گذاشت(بازدارنده

اگر كودك به ناتواىن معده دچار شد، بايد با شربت سوسن )ميسوس( كه با گالب يا آب آس درست شده  -15
و آب را با كمى قرنفل و سركه و يا قرياطى سركه را در مقدار كمى شراب )ميبه( سبك  607يس كننداست معده را خ

 بريزند تا طفل بنوشد.

كننده كند. اين درد كه مربوط به نريوى حسگرايد و درد مىگاهى معده كودك بر اثر پرخورى به تباهى مى  -10
پرد. نبايد  بيند و ترسناك از خواب مىهاى هولناك مىخواب كند، در نتيجه بچهاست به نريوى وهم و پندار اثر مى

 گذاشت كودك بر شكم سري و انباشته خبوابد، بايد عسل بليد تا آنچه در معده است هضم و سرازير گردد.

  هاى پشتها و مهرهآيد كه ممكن است به ماهيچهناى كودك آماس )ورم( پديد مىگاهى در بني دهان و سرخ  -15
 يت كند. در اين حالت بايد مزاجش را بوسيله شباف لينت داد و بعدرب توت و امثال آن را بوى خورانيد.گردن سرا

ها آن است كه ختم كتان كوبيده و يا زيره كوبيده را كند. چاره اين خرناسهگاهى كودك در خواب زياد خرخر مى  -15
 در عسل مخري كنند و به بچه بدهند.

هاى سر گفتيم، دچار شود، عالج اين مهان است كه در حبث بيمارى 608خردساالن ممكن است كودك به باد -31
كنيم كه ممكن است بسيار مفيد باشد و آن اينكه: مرزه كوهى، جندبيدسرت و ليكن در اينجا نيز داروئى را توصيه مى

 هاى برابرزيره را باندازه

 353، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 دهند. مقدار مورد استعمال اين دارو در هر وعده سه قرص است.نند و بكودك مىز كوبند و هبم مىمى
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، بايد پوست انار، پوست آس تر، جفت بلوط )برارمازو(، ورد خشك، شاخ 609اگر مقعد كودك بريون آمد -31
در آن سخىت قدر جوشاند كه سوخته حيوان، زاج مياىن، سم بز، گل انار و مازوج را از هر كدام يك درهم در آب آن

 باقى مناند و گذاشت تا حبالت ولرم درآيد و بچه را در آن نشاند.

شود، در اين حالت بايد باندازه سه درهم دچار مى 610گاهى بچه بر اثر سرما به بيمارى زحري )پيچش شكم(  -31
ختم گندنا و سه درهم زيره را باهم بكوبند و بپزند و با روغن كهنه ماده گاو درهم آميزند و با آب سرد در دهان بچه 

 بريزند.

افتد  ىمرسانند. اتفاق شود كه بيشرت در حمل مقعد بوى آزار مىگاهى در شكم كودك كرمهاى كوچكى پيدا مى  -33
دار  هاى دراز اين است كه مقشوند. چاره كرمهاى هپن كمرت ديده مىهاى درازى هم باشند وىل كرمكه در بني آهنا كرم

خورانند و شايد هم نياز بدان باشد كه خاراگوش، برنج كابلى، زهره گاو ريزند و بوى مىكمى آب درمنه در شري مى
هاى كوچك يعىن آنچه در مقعد جاى دارد: راسن ند. داروى دفع كرمو پيه شرنگ بر شكمش بگذارند و ضماد كن

ريزند )سوسن كوهى( يا زجنبيل شامى و عروق الصفر )زردچوبه( را بطور مساوى و باندازه هر دو آهنا شكر در آب مى
 دهند.و به بچه مى

و يا گل سورى كوبيده و يا  ، بايد گرد آس كوبيده و ريشه سوس كوبيده 611هاى بچه پوست بياندازنداگر ران -30
 كوبيده سعد )مشگ زمني( يا آرد جو و يا آرد عدس را بر آن بپاشند.

 350، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 پرورش خردساالن -فصل چهارم

 دستور اول:

دد. براى ر بايد بسيار مراقب بود كه در اوان انتقال كودك به مرحله خردساىل، اخالق و رفتار وى پسنديده و معتدل گ
بيدارى زياد برخورد كند و يا دچار شود. اين منظور نبايد كارى كرد كه كودك به خشم زياد، ترس زياد، اندوه و شب

هرچه را طفل آرزو كرد بايد زود برآورده شود و از هر چيز نفرت داشت از وى دور گردد. در اين دستور دو نفع وجود 
 دارد:

                                                           
 منظور پرواليس مقعد است. -(150)  609
 منظور انرتيتيس يا التهاب روده است. -(155)  610
تان هاى ران، چني پسمجله بني پاها، مقعد، كشالههاى بدن از منظور بيمارى انرتتريگو است و آن عبارت از زخم شدن، قرمزى، خارش و سوزش در حمل چني -(155)  611
 آيد.باشد كه خبصوص در نوزادان و اشخاص چاق بوجود مىها و قارچها مىباشد. علت آن مالش، زخم شدن و پوسته پوسته شدن و عفونت با باكرتىمى



شود ىت مىگريد و نيكى در او سرشمهان طفوليت به اخالق و رفتار نيكو خوى مى يكى نفع نفساىن است زيرا بچه از
گردد. ديگر آنكه براى هببود تنش مطلوبست، زيرا مهانطور كه از سوء مزاج، بدخلقى و بدرفتارى و از او جدا منى

كند، حالت اعتدال گرم مى شود. مثال خشم، مزاج را بيشرت اززند، از عادت به بدخوئى نيز سوء مزاج پيدا مىسرمى
بودن   خبشد و مزاج را به سوى بلغمىآورد؛ پژمردگى و كم ارادگى نريوى رواىن را سسىت مىاندوه خشك مزاجى ببار مى

 شود كه در خوش خلقى هببودى تن و روان نيز هست.دهد. پس معلوم مىگرايش مى

 دستور دوم:

و يا  هايشتحمام شود و بعد مبدت يك ساعت با اسباب بازىوقىت كودك از خواب بيدار شد، هبرت آنست كه اس
مبنظور بازى كردن تنها گذاشته شود، سپس كمى غذا خبورد و از آن ببعد زيادتر از پيش ببازى بپردازد، باز استحمام  
 نكند و غذا خبورد و تا حد ممكن نگذارند در وقت غذا خوردن آب بنوشد، زيرا آب غذاى خام را قبل از هضم شد

 راند.بدرون مى

 دستور سوم:

ت. آموز سپرد و بتدريج به كسب حتصيلش واداشوقىت كودك به شش سالگى رسيد، بايد او را به معلم و شخص ادب
و كاهش وشنبايد او را بزور وادار كرد كه يكدفعه كتاب را بگريد و از خود دور نسازد. از شش سالگى ببعد شست

 كند.ن بيشرت بازى مىيابد و طفل قبل از غذا خوردمى

 دستور چهارم:

خردساالن بايد از نبيذ )نوشابه انگور و خرما( بپرهيزند، بويژه خردساالىن كه گرم و ترمزاجند زيرا زياىن كه از نبيذ پيدا 
 شود پيدايش زرد آب در نوشنده آن است،مى
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فع نبيذ كه ريزش زردآب و يا ترى خبشيدن به مفاصل است براى خردساالن مورد كند. نكه زود به تن آهنا سرايت مى
رسد كه احتياج بدفع آن مهراه ادرار موجود باشد و مفاصل آهنا كارى به تر  نياز نيست زيرا زهره آهنا حبدى منى

 گردانيدن ندارد. بايد كارى كرد كه آب گواراى پاك را مهيشه آرزو كنند.

اين بود دستور پرورش خردساالن تا زمان چهارده سالگى آهنا. در اين مدت مهواره بايد مراقب حال و مزاج آهنا بود  
شان در افزايش يا در كاهش و يا در حال اعتدال است. كه آيا ترى يا خشكى در مزاج آهنا و يا سخىت در جسم

خواهند ديگر اجنام دهند خت و دشوار هم كه منىبايد در كاهش دادن ورزش بتدريج عمل كنند، حىت در ورزش س



اجنام گريد.  -نه كم و نه زياد -بايد ترك آن تدرجيى باشد. ورزش در بني سن خردساىل و نوجواىن بايد بصورت معتدل
 سالگى به برنامه رشد و منو و هبداشت نياز دارمي.بعد از چهارده

ست و اى سخن گوئيم كه اساس برنامه هببودى تندرستان ازمينه پس هبرت است به آن توجه كنيم و قبل از هر چيز در
 آن مهانا ورزش است.
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 ورزش: برنامه مشرتك اشخاص بالغ كه مشتمل بر هفده فصل است -تعليم دوم

 گفتار عمومى درباره ورزش  -فصل اول

و غذا و خواب قرار دارد، هبرت است اهم را بر مهم ترجيح دهيم و  از آجنا كه اساس تندرسىت برتتيب امهيت بر ورزش
 گوئيم:موضوع ورزش را پيش كشيم. و مى

 آيد.درپى مىورزش حركىت است تابع اراده. در ورزش، تنفس بلند و بزرگ و پى

وئى جرههركس بتواند با اسلوب صحيح و متناسب با اعتدال مزاجش و در وقت و هنگام مناسب ورزش كند از چا
گردد. اين نياز مىآيد ىبكه در دنباله آن مى  612هاى مزاجىهاى مادى و بيمارىگريى( و تداوى بيمارى)پيش

بردارى از ورزش هنگامى ميسر است كه دستورات ديگر هبداشىت را بكلى مراعات كند. بگذار توضيح بيشرتى هبره
 دهم:

داىن كه تندرسىت ما با غذائى است كه مناسب مزاج ماست . و مىداىن، ما جمبورمي غذا خبورميمهچنانكه خودت مى
ائى خورمي بدون استثناء كنش غذهاى غذائى كه ما مىيعىن غذائى كه در كيفيت و كميت معتدل است. متام قسمت

ن دكوشد آن را از بآيد و طبيعت مىندارد، بلكه در هر مرحله از مراحل هضم خبشى از آن بصورت ماده زائد درمى
تواند مواد دفعى را بكلى از بدن براند و حتما بعد از هر هضمى مقدارى دفع كند. ليكن بايد دانست كه طبيعت منى

يان شود و به تن ز ماند. وقىت اين مقادير اندك زياد شدند و مجع آمدند، مواد دفعى زياد مىاز اين مواد زائد باقى مى
ار هاى عفوىن ببى مانده است و مجع شده است متعفن شود، بيمارىرساند. مثال اگر اين مواد دفعى كه باقمى
هاى دهد. اگر اين جتمع بيشرت شد، بيمارىآورد. اگر حاالت و كيفيت آهنا شدت يافت بدمزاجى روى مىمى

 شود.آيد. و اگر اين مواد زائد خود را به اندامى برسانند ورم حاصل مىبوجود مى -كه قبال ذكر شد  -امتالء

                                                           
 «.اختالالت مزاجى و خلطى» نسخه انگليسى: -(150)  612



دن اى جز اين نيست كه آهنا را از بگردانند. باين جهت چارهمانده مزاج گوهر روح را تباه مىخبارهاى اين مواد باقى
 گريد:بريون برانيم. بريون راندن اين مواد بچند طريق صورت مى
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خستگى  دهد و غريزه رااروى مسى نريوى غريزه را كاهش مىاگر آهنا را بوسيله داروهاى مسى از بدن دفع كنيم، خود د
خبشد. اگر دفع آهنا با داروى غري مسى ممكن باشد باز بار سنگيىن بر طبيعت است، مهچنانكه بقراط فرموده است: مى
 و راند، خلط پسنديدهگذشته از آن، دارو در عني حال كه مواد زائد را مى«. خبشددهد و جفا مىدارو صفا مى»

دارد و مقدارى از آهنا را نيز بريون هاى غريزى و رواىن را كه گوهر زندگى است از آسيب خود مصون منىرطوبت
يابد. پس اين بليات و ساير بالها از هاى خدمتگزار كاهش مىهاى اصلى و اندامراند و بر اثر آن نريوى انداممى

 .613جاى مبانند و چه ختليه گردند آفت دارندآورند، زيرا مواد بندآورنده چه در امتالء روى مى

سازد و هبرتين بازدارنده حالت امتالء است. اگر ورزش نياز مىليكن ورزش چيزى است كه ما را از استعمال دارو ىب
فوائد  رود. ورزش عالوه بر آنهاى امتالء از بني مىبصورت صحيح و چنانكه بايد و شايد اجنام پذيرد، عوامل بيمارى

 ى دارد بشرح زير:ديگر 

گدازد و بطور منظم و مرتب آهنا را از جاى آورد و مواد دفعى را روز به روز مىورزش حرارت مالمي پديد مى -1
 گذارد هر روز قسمىت باقى مباند، مجع شود و تاثريى بگذارد.منايد و منىلغزاند و راه بريون آمدن را به آهنا مىمى

 دهد.كند و حرارت غريزى را فزوىن مىرارت مىچنانكه گفتيم ورزش توليد ح -1

گردند و از شان قوى مىهاىگريند، در كنشها نريو مىشوند، پىبر اثر ورزش مفاصل سخت و نريومند مى
 مانند.تاثريپذيرى در امان مى

است و جاى  برداشتهيابند زيرا مواد دفعى از آهنا دست ها بر اثر ورزش براى پذيرش غذا آمادگى بيشرتى مىاندام -3
 غذا خاىل مانده است.

آيند، ها به نرمش درمى. اندام614گشايدها مىآيد و گره از اندامكننده بر اثر ورزش به حركت درمىنريوى جذب -0
 شوند.تر مىگردند و مسامات )منافذ ريز بدن( فراخهاى بدن رقيق مىرطوبت

                                                           
 «.شودمواد زائد بر جاى مباند يا به كمك دارو ختليه شود در هر دو صورت زياىن به بدن وارد مى خواه» نسخه انگليسى: -(155)  613
 «.يابدبر اثر ورزش با دفع مواد زائد، جذب مواد غذائى بوسيله انساج افزايش مى» نسخه انگليسى: -(155)  614



را هرگاه زي -كرده است به بيمارى دق مبتال شده است. چرا؟بسيار اتفاق افتاده است، كسى كه ترك ورزش   -5
 كندها راهنمائى مىجنبشى كه روح غريزى را به سوى اندام
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 رود.ها رو به ناتواىن و نابودى مىهاست حتما نريوى انداممرتوك گردد، چون روح غريزى ابزار زندگى مهه اندام

 انواع ورزش -فصل دوم

گريد و دوم ورزش ورزش بر دو نوع است: اول ورزشى كه خودخبود و بر اثر كار كردن )ورزش غري ارادى( اجنام مى
گريد )ورزش ارادى( و مراد از آن، فوائدى است كه از حركات مزبور اى كه براى اجنام آن حركات صورت مىويژه

 آيد و اين ورزش بر چند قسم است:بدست مى

كم، ورزش زياد، ورزش سخت، نرمش، ورزش سريع، ورزش آهسته، ورزش معتدل از حيث سرعت و آهستگى   ورزش
)در سرعت به آهستگى(، ورزش معتدل از حيث آهستگى و سرعت )در آهستگى به سرعت(، ورزش معتدل بني 

 سريع و آهسته و سخت و نرم و كم و زياد.

 صور خمتلف ورزش:

 كشىطناب -1

 كشىت آزاد  -1

 زىنمشت -3

 مسابقه دو -0

 پايكوىب -5

 تندروى -5

 ترياندازى )از كمان( -0

 پرش ارتفاع و خود را بچيزى آويزان كردن -5

 بر يك پاى رفنت -5



 مششريبازى )مهارت نشان دادن در مششريبازى، پرتاب نيزه( -11

 سواركارى -11

عقب ايستد و هر دو دستش را ببر سر پنجه پا مى پرواز دادن دو دست: اين بازى باين ترتيب است كه شخص -11
 هاى سريع است.ها جزو ورزشدهد. اين ورزشدهد و با سرعت هم تكان مىو جلو تكان مى
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 قرارند:هاى نرم و لطيف ازاينورزش

 يده.بازى يا حركت در ننو، در حال ايستاده يا نشسته يا دراز كشتاب -13

 قايقراىن و راندن كشىت كوچك -10

 ترند:هاى ديگر قوىهاى زير از متام ورزشورزش

 سوارى.سوارى و شرتسوارى و كجاوه و كالسكهاسب -15

ايستد و شخص ديگرى او را به نقطه معيىن ورزش سخت ميداىن: در اين ورزش شخص سر ميدان مى -15
خواهد خود را از دست او برهاند و بعقب برگردد و اين  خص اوىل مىكشاند كه در آن سر ميدان واقع است. شمى

 رسند.كشمكش ادامه دارد تا كشيده شده و كشنده بوسط ميدان مى

 مسابقه سايه )خسته كردن سايه( -10

 كف زدن )هر دو دست برهم زدن(  -15

 پرش -15

 پرتاب نيزه -پرتاب ديسك -11

 بازى با توپ بزرگ -11

 وپ كوچكبازى با ت -11

 بازىچوگان -13



 با چوب به توپ زدن -10

 گريىكشىت  -15

 بردارىوزنه -15

 دواىنمسابقه اسب -10

 مسابقه و ربودن -15

 كشىت آزاد چندين قسم دارد:

كوشد خود را از دست رفيقش برهاند و ديگرى فشارند و هريك مىگريند و مىدو نفر مهديگر را با دست مى -الف
 كه رهائى ندهد.كوشد  مى

 پيچد، با دست راست طرفيكى از آهنا هر دو دست خود را در مهبازى مى -ب
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خواهد او را بلند كند و واژگونش سازد و گريد و رودرروى هم هستند و مىراست و با دست چپ طرف چپ را مى
 كند تا از بلند شدن و واژگون گشنت برهد.راست مىشود و گاهى خود را آن ديگرى گاهى خم مى

 سينه به سينه ايستادن و يكديگر را دفع كردن. -ج

 بازى را پائني بياورند.كوشند گردن همگريند و مىهر دو حريف گردن مهديگر را با دست مى -د

 پيچ دادن پاى مهبازى -ه

 گ.پاى بر پاى مهبازى پيچيدن و انداخنت وى با اين نرين -و

كنند گريان بدان عمل مىهاى مشاهبى كه كشىتهر دو پاى مهبازى را از يكديگر دور ساخنت و بكار بردن حيله -ز
 هاى سريع است.و مهه آهنا از ورزش

 هاى نامنظم گاهى جبلو و گاهىكنند، بطورى كه بسرعت و با پرشدو نفر جاى خود را با مهديگر عوض مى -15
 هد زودتر به جاى مهبازى برسد.خوابه عقب و هركسى مى



 ايستد و ستونك طرف چپ را بطرفكوبد و خود در وسط مىيك نفر دو ستونك را بفاصله دو ذرع بزمني مى -31
 دهد.تر اين كار را اجنام مىآورد و با سرعت هرچه متامراست و ستونك طرف راست را به جاى چپ مى

 دستور براى ورزشكاران:

سريع بايد اسرتاحت وجود داشته باشد و يا ورزش سبكى در ميان باشد. ورزشكار بايد با  هاى سخت وبني ورزش
 ها آشنا باشد و تنها به يك نوع ورزش اكتفا نكند.انواع ورزش

 هر اندامى ورزش ويژه خود را دارد:

ى با اههاى تنفسى گاهى با صداى سنگني و كلفت و گورزش سينه و اندام -ورزش دست و پا كه معلوم است
صداى تند است. مهني ورزش براى دهان و زبان كوچك و چشم نيز خوب است. اين ورزش رنگ را زيبا و سينه را 

 منايد.صاف مى

 خبشد.فوت كردن و حبس كردن نفس )تنفس عميق( ورزشى است براى متام بدن و جمراها را فراخى مى

ام زياد صداى تند نيز كه هواى بسيار را بايد ضمن كلفت كردن صدا اگر بسيار زياد طول بكشد خطرناك است. دو 
 آن بدرون وارد كىن خطرناك است. درازناى شدن صدا
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سازد خطر در پى دارد. پس بايد خنست با خواندن آهسته شروع كرد و بتدريج و دوام آنكه هوا را از تن خارج مى
يرى و مبى و درازى صدا اعتدال زماىن رعايت شود بسيار مفيد است. اگر زمان صدا صدا را بلندتر كرد. اگر در ز 

 زياده از حد طول بكشد، براى تندرستان معتدل املزاج خطرناك است.

 هر انساىن ورزش متناسب با حال خود را دارد: مثال:

خت است و خوب ها الغر شده است و از حركت بازمانده است يا كسى كه گردنش سكسى كه بر اثر تب
چرخد يا كسى كه از بسرت بيمارى برخاسته و يا از تناول خريق و مهانند آن ناتوان شده است و يا كسى كه به منى

بيمارى حجاب حاجز گرفتار است حركت كردن در ننو يا تاب برايش مفيد است. اگر در هنگام تكان دادن ننو و يا 
پرتى و هاى سر مانند حواسبرد و آثار بيمارىها بادها را از بني مىرزشخواىب هم در كار باشد هبرت است. اين و تاب

 كند.انگيزد و غريزه را بيدار مىدهد، اشتها را برمىفراموشى را كاهش مى



هاى نوبه و بلغمى نزديكند و كساىن كه شكم بزرگ دارند و كساىن كه درد نقرس هاى تركيىب و تبكساىن كه به تب
هاى كليه گرفتارند هبرت آن است كه حركت ورزشى را بر ختت جنبده اجنام دهند. حركت بر ختت يمارىدارند و يا به ب

 گرداند.جنبده مواد زائد را آماده بركندن، نرم را نرمرت و نريومند را نريومندتر مى

وى عقب ه و رو به سدهد وىل تاثريش بيشرت از ختت است. سوار شدن بر ارابسوارى كار مهان ختت را اجنام مىارابه
 سو و چشم تاريك بسيار مفيد است.براى چشم كم

سوارى و سوار شدن بر كشىت بادى براى بيماران جذام و استسقاء و سكته و سردى معده مفيد است، بشرطى  قايق
ابد براى يسوارى در رودخانه باشد. اگر كسى در گردش با قايق بر رودخانه دلش هبم خبورد و بعدا آرامش كه اين قايق

ر هاى نامربده موثرتاش مفيد است. سوار شدن كشىت و گردش و پارو زدن در روى دريا در برانداخنت بيمارىمعده
 گريد.است و سبب اين است كه روان كشىت سوار را گاهى غم و گاهى شادى در بر مى

 هاى تن است.اى تابع ورزش ساير خبشهاى تغذيهورزش اندام

 كردن به اجسام ريز و گاهى انتقال تدرجيى و آهسته ديد از اجسام ريز به اجسام بزرگ است.ورزش چشم، نگاه  

 افتد كه صداى كلفت براى گوش نافع باشد.ورزش گوش شنيدن صداهاى هناىن است. بسيار كم اتفاق مى

مهه را شرح خواهيم داد. آيد ها كه در كتاب جزئى مىهر اندامى ورزش ويژه خود را دارد و ما در حبث هبداشت اندام
 هاىبر ورزشكار است كه نگذارد گرمى ورزش به اندام
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ناتوانش برسد مگر از حيث پريوى. مثال كسى كه بيمارى پاغر )واريس( دارد نبايد پاى را زياد حركت دهد و بر 
 باالتر از پا مانند گردن، سر و بقيه تن واگذار كند، آنگاه تاثريهاى اوست كه جنبش پا را كمرت كند ورزش را به اندام

 رساند.اى به پا مىورزش از باال هبره

 تن ناتوان بايد ورزش سبك و تن نريومند ورزش سخت اجنام دهد.

بدان كه هر اندامى خودخبود ورزش ويژه خود را دارد، چنانكه ورزش چشم در ديدن اجسام ريز است و ورزش گلو 
 گردد. زبان و گوش هم ورزش خود دارند كه هريك مبوقع خود ذكر خواهد شد.ائى است كه بتدريج مب تر مىصد

 مواقع شروع و پايان ورزش -فصل سوم



هاى خام و ناپسند در اطراف احشاء و رگها نباشند تا ورزش در موقع شروع ورزش تن بايد پاالئيده باشد و كيموس
ها بايد هضم شده باشد و هنگام وعده . غذاى وعده قبل از ورزش در معده و كبد و رگآهنا را در تن پراكنده نكند

توان شناخت. رنگ پختگى در غذاى دوم نزديك باشد. عالمت اين حالت را از پختگى در هيئت و رنگ ادرار مى
از تاثري بر آن  ادرار نشانه آن است كه غذا تازه هضم شده است، چه اگر غذا مدت زيادى مانده باشد و غريزه

دست برداشته باشد و مزاج آتشى در ادرار زبانه بكشد و رنگش بيشرت از حالت طبيعى زرد شده باشد، اجنام ورزش 
است   اند: اگر به ورزش سخت بسيار نيازمندمي هبرت آنگرداند. باين جهت گفتهرساند زيرا نريو را خسته مىزيان مى

كه چيزى از غذا در معده نباشد آن را اجنام ندهيم. غذاى ورزشكار در درحاىلكه با شكم بسيار گرسنه و هتى يعىن 
فصل زمستان بايد از نوع غذاى غليظ و در تابستان لطيف باشد. ورزش با شكم سري هبرت از ورزش با شكم هتى 

ت اعتداىل الاست. اگر بدن ورزشكار گرم و تر باشد هبرت از سرد و خشك بودن است و هبرتين اوقات براى ورزش ح
نني  اجنامد. هبرت است چشان خبشكى مىاست. برخى اشخاص چنان گرفتار بيمارى هستند كه بر اثر ورزش مزاج

 كساىن ورزش نكنند.

خواهد ورزش كند ابتدا بايد مواد دفعى روده و مثانه را كاهش دهد )دفع كند( و بعد بورزش بپردازد؛ قبل كسى كه مى
 ماساژ دهد تا نشاط به غريزه و فراخى به منافذ سطح بدن روى آورد. از حركات بدىن، تن خود را

 -مالش تن بايد با چيز زبرى اجنام گريد بايد تن را با روغن آبكى بيااليند و اندودن تن هم بتدريج اجنام گريد تا اندكى
جزاء ع باشد تا هر جزء از افشار بر اندام وارد شود. مالش بايد متام جاهاى بدن را فراگريد و بصورت متنو  -نه زياد

ها نصيب خود را دريابد. بعد از آن ورزشكار بايد از ماساژ دست بكشد و تن ماساژ داده را بورزش ماهيچه
615سپارد.
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 د هواى معتدل است.هبرتين موقع ورزش در فصل هبار، نزديك نيمروز و در حمل واج

در تابستان وقت ورزش زودتر از آن است. در زمستان هبرت است در شامگاهان )بعد از عصر( باشد وىل موانعى 
 .616آيد. ورزشكار بايد گرم شود و هواى معتدل داشته باشدپيش مى
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آن صورت بايد زودتر از غروب در حملى با گرماى مناسب صورت گريد. بطور قاطع ورزش بايد در حمل گرم صورت  صورت گريد مگر اينكه شرايط ديگرى وجود داشته باشد كه در 
 «.ها ختليه شده باشندگريد و هنگام آن بايد زماىن باشد كه غذا بطور كامل هضم شده و روده



 در ورزش سه نكته بايد رعايت شود:

 گرايد اجنام بگريد.)هبرتى( مى رنگ: ورزش بايد تا موقعى كه رنگ و رو به زيبائى -اول

 پذيرد ادامه يابد.جنبش: ورزش تا موقعى كه حركات به آساىن اجنام مى -دوم

 توان ورزش كرد.كنند مىها بيشرت باد مىها و باد كردن آهنا: تا موقعى كه اندامحالت اندام -سوم

  پيدا كند، بايد از ورزش دست كشيد و نفسليكن اگر حاالت نامربده رو بكاسىت روند و عرق بصورت خبار سيالن 
آور بنت ماليد. ورزشكار در مهان روز اول به اندازه ورزش و مقدار غذاى الزم پى كشيدن را حصر كرد و روغن عرق

 دهد.فهمد كه تا چه حد متناسب اوست و روزهاى بعد بر مهني قياس، ورزش را ادامه مىبرد و مىمى

 مالش )ماساژ( -فصل چهارم

 الش بر چند نوع است:م

 خبشد.ها را سخىت مىمالش سخت كه اندام -1

 گرداند.ها را سست مىمالش نرم كه اندام -1

 كند.مالش زياد كه انسان را الغر مى -3

 دهد.مالش معتدل كه تن را فرهبى مى -0

 آيداگر اين چهار نوع مالش را باهم تركيب دهيم نه حالت مالش دادن بوجود مى
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هاى: سخت و نرم، سخت و زياد، سخت به اعتدال، نرم زياد، نرم به اعتدال كه با چهار نوع كه عبارتند از: مالش
 آورند.اول مجعا نه حالت مالش را بوجود مى

 دهند تا خون بسرعت بسطح بدن بيايد.مالش زبر كه در آن بدن را با پارچه زبرى مالش مى -5

كند و در اندام متوقف اى است كه زبر نيست و خون را مجع مىمالش صاف كه وسيله ماساژ در آن پارچه -5
 سازد.مى



اند( و سخت كردن هائى كه اجزايش هبم جوش خنوردههاى متخلخل )بدنهدف از مالش دادن مرتاكم كردن بدن
 .617هاى سخت استدن اندامهاى مرتاكم و نرم كر هاى نرم و ختلخل خبشيدن به انداماندام

 اى دارد:هر مالشى قاعده

د از پايان شومي بايد آن را تندتر كرد و بعمالش را قبل از شروع ورزش بايد بنرمى شروع كرد و وقىت براى ورزش بلند مى
 نامند.ورزش مالشى بايسته است كه آن را آرامش خبش مى

ا ها بگدازند تز دفع بر اثر ورزش و متوقف شده در ماهيچههدف از ورزش پاياىن آن است كه مواد باقى مانده ا
 ورزشكار بر اثر آهنا خستگى نيابد و خرم و با نشاط گردد.

مالش دادن در پايان ورزش بايد آهسته و معتدل باشد و هبرت است با مالش روغن بر تن مهراه باشد. ورزش هرگز نبايد 
ثريپذيرند و به ها نيز از اين سخىت تاو زبرى و ستربى كشاند كه اندامبصورتى اجنام گريد كه پوست را چنان به سخىت 

ماند. براى نوجوانان نيز اين امر سخىت گرايند، زيرا در اين حالت اگر ورزشكار خردسال باشد از رشد و منو باز مى
 آور است وىل نه باندازه خردساالن.زيان

رساند، اند، هبرت از اشتباهى است كه سخىت الزم را به نرمى مىاگر در ورزش اشتباهى رخ دهد كه تن را به سخىت كش
 پذيرى بدن كه ناشى از نرمى خارج از حد الزم آنست جربان كرد.توان آسانرت از تباهزيرا گداخنت زياد را مى

ن آ مالش سخت و زبر مفرط در خردساالن مانع رشد و منو است و تفصيل آن را بعد از بيان اوقات ورزش و برنامه
 دهنده ناميدمي حبثى داشته باشيم:خواهيم راجع به ورزش پاياىن كه آن را آرامشخواىن. ليكن در اينجا مىمى

 آيد. بايد اوال تن راگوئيم: مالش پاياىن در حقيقت جزئى از ورزش بشمار مىمى
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مالش را بتدريج حبالت اعتدال درآورد و نبايد در موقع مالش تند  روغن اندود كرد و بتندى آن را مالش داد، بعد
هاى زيادى شركت جويند. پس از مالش دست برداشت و مالش را قطع كرد. هبرت است در اين مالش دادن دست

مواد دفعى  هاها بافشار وارد كرد تا بوسيله اين فشار اندامدادن بايد پارچه قماشى فوطه )لنگ( مانندى را بر مهه اندام
تواند نفس را در سينه بازدارد و بويژه مهراه حبس نفس را از خود بتكانند. در اين هنگام شخص بايد تا مى

هاى سينه را بفشرد كه بسيار خوب خواهد بود. سپس با  هاى شكم را سست كند و اگر توانست ماهيچهماهيچه
نيز نريوى خود را بازيابند و بياسايند. در اثناى اين  هاى شكم بگذراند تا احشاءكمى فشار پارچه را بر ماهيچه

                                                           
 «.و نرم باشد و بالعكس اگر سخت باشد آن را نرم گرداند هدف از مالش دادن) ماساژ( حمكم كردن بدن است اگر شل» نسخه انگليسى: -(101)  617



مالش دادن ورزشكار بايد راه برود، بر پشت خبوابد و هر دو پا را با دو پاى مهقطارش بصورت متقاطع )مشبك( 
 درآورد.

ماساژ نيز  پردازند و گاهىاشخاصى كه در ورزش بسيار پيشرفته هستند، در وسط ورزش نيز به حبس كردن نفس مى
پردازند. و اگر خبواهند كنند و به ماساژ مىدهند، يعىن ورزش را قطع مىدهنده را در وسط ورزش اجنام مىآرامش

گريند. چنني كساىن كه منظورشان از مالش ورزش را ادامه دهند باز بورزشگاه برميگردند و ورزش خود را از سر مى
 حالىت نياز زيادى ندارند. بديهى است كه ورزشكار با حالت دادن گرفنت نريو است، به مالش درازمدت در چنني

خواهد متام حركات مالش پاياىن را اجنام دهد بلكه وقىت احساس نوعى خستگى و نريوى خود بسيار آشناست و منى
ا د ر هاى خو كنيم. ورزشكار وقىت اندامدهد، چنانكه بعدا ذكر مىخستگى كرد تن خود را بنرمى با روغن مالش مى

ها را حبالت اعتدال بازگرداند. مالش و فشار آوردن با دست بر تن قبل از دهد تا اندامخشك ديد، مالش را فزوىن مى
 گذارد رطوبت به سوى مفاصل جريان يابد. اين را بدان.خبشد و منىخواب مفيد است، زيرا بدن را خشكى مى

 هاشستشوى و گرمابه -فصل پنجم

اند و نيازى به گرمابه رفنت ندارند. گفتار ما با كساىن است كه نياز ست كه پاك و پاكيزهروى سخن ما با كساىن ني
مربم به استحمام دارند تا حرارت لطيف و ترى معتدل را براى مزاج خود كسب كنند. چنني كساىن نبايد وقت زيادى 

اد كند و وقىت تشان برنگ سرخ درآيد و بقدر بنشينند كه پوسرا در گرمابه بگذرانند و وقىت در تشت محام نشستند، آن
بر اثر آب گرمابه شروع به حتليل رفنت كردند از آن بريون آيند. در هنگام شستشوى بايد آب را پريامون خود بپراكنند 

شو دهند و بريون آيند. ورزشكار تا موقعى كه كامال نياسوده تا هوا را منناك كند و بايد هرچه زودتر خود را شست
خواهيم در اينجا امي. آنچه مىها و دستور رفنت به گرمابه را قبال شرح دادهايد به محام رود. چگونگى گرمابهاست نب

 توصيه كنيم اين است كه:
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واد دفعى مروند الزم است بتدريج داخل گرمابه شوند و در گرخمانه آن چندان مبانند تا بر مهه كساىن كه حبمام مى
بگدازند و بدن آسايش يابد و براى غذا پذيرا باشد. وىل نبايد چندان دير كنند تا كسل شوند و توقف در محام چنان 

 هاى عفوىن گرفتار آيند.طول نكشد كه به ناتواىن رسند و سراجنام بر اثر ناتواىن به تب

ه با شكم مابه برود. ليكن از آجنا كه رفنت بگرمابخواهد با استحمام فرهبى يابد با شكم سري بايد به گر كسى كه مى
مزاج است براى جلوگريى از اين انسداد، اسكنجبني تناول منايد سري آسيب انسداد جمارى را در پى دارد، كسى كه گرم

 اى و فلفلى برايش مفيد خواهد بود.و اگر سردمزاج است غذاهاى پونه



اد ل رود و بدن الغر شود بايد با شكم هتى به گرمابه رود و در آجنا زيخواهد فرهبى به حتليكسى كه فربه است و مى
 بنشيند.

 .618كند بايد بعد از نوعى هضم كه در معده و كبد رخ داده است به گرمابه آيدكسى كه هبداشت را مراعات مى

شوى، غذاى از شست رود بايد قبلاش جوش آورد و ناشتا به گرمابه مىكسى كه بيم دارد بر اثر گرمابه رفنت زهره
 .619لطيف تناول كند

تواند از گرمابه رفنت صرفنظر كند نبايد هبيچ وجه داخل گرخمانه شود و و منى 620مزاج است و زهره داردكسى كه گرم
هبرت است در اثناى ماندن در گرمابه خود را با نان خيس شده در آب ميوه و يا گالب سرگرم كند و تا در گرمابه 

اند و دهن در آن حالت باز شهاى ريز بدآيد نبايد نوشابه سرد بنوشد، زيرا سوراخاست و موقعى كه از آجنا بريون مى
 كند.رساند و نريوها را نابود مىهاى اصلى مىسرما بدون درنگ از طريق آهنا خود را به اندام

ناول آن، گرمى به رود كه بر اثر تمهچنني بايد از هر گرمى بسيار گرم و بويژه آب بسيار گرم بپرهيزد، زيرا بيم آن مى
ا ببار آورد و اگر تازه از محام بريون آمده است سرش بايد پوشيده باشد و بدن را هاى اصلى برسد و سل و دق ر اندام

در دسرتس سرما قرار ندهد. اگر وقت استحمام زمان رطوبت و باراىن باشد بايد در موقع بريون آمدن از محام خود را 
 در لباس بپيچد.

 300، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

. تو انداز و يا ورم دارند ممنوع استدار در حالت تب و براى كساىن كه بيمارى جدائىگرمابه رفنت براى اشخاص تب
 ر است.آو كننده و سودمند و زيانخبش و خشكدهنده و منخبش و سردىقبال اين را ياد گرفىت كه گرمابه گرمى

نچه را كه  باال آوردن. گرمابه آزدائى، پختگى، گداخنت و غذا آورى، گشادگى، رنگفوائد استحمام عبارتند از: خواب
تكاند و اين پخت و گداخت و تكاندن را بر مراد طبيعت اجنام گدازد و آنچه را تكاندىن است مىگداختىن است مى

 .621بردآورد و خستگى را از بني مىدهد. استحمام اسهال را بند مىمى

                                                           
 .«اگر خبواهيم استحمام به هبرتين صورتى سالمىت را حفظ كند استحمام بايد پس از هضم كامل غذا در معده و كبد صورت گريد» نسخه انگليسى: -(101)  618
 «.د هبرت است شخش مقدار كمى غذاى سبك قبل از ورود به محام تناول منايداگر خطر عدم اعتدال در صفرا وجود داشته باش» نسخه انگليسى: -(103)  619
 «.مزاج و صفراوى مزاج استكسى كه گرم» نسخه انگليسى: -(100)  620
ائى بسوى كشاندن مواد غذآورى، گشادگى منافذ بدن، پاكى پوست، تفرق مواد زائد بدن، پختگى مواد زائد،  فوائد محام عبارتند از خواب» نسخه انگليسى: -(105)  621

 «.سيله جريان خون(، كمك فيزيولوژيكى به تفرق و دفع مواد مسى بدن، پيشگريى اسهال و رفع خستگى -سطوح بدن) بو



سازد كند و انسان را به غش و هتوع دچار مىوان مىنشيىن قلب را ناتروى در استحمام و گرمابهزيان استحمام: زياده
رند و به آو كند و اين مواد رو به ختليه مىآورد و پذيراى تعفن مىانگيزد، حبركت درمىرا برمى 622و مواد آرام گرفته

 .623آورندها سر برمىها در سطح و درون اندامروند و دملهاى ناتوان مىسوى اندام

 سرد شو با آبشست -فصل ششم

شان نيز شوى بدن با آب سرد براى كساىن مناسب است كه از هر حيث تندرست باشند و سن، نريو و هيئتشست
 براى اين كار مناسب باشد. وقت شستشو با آب سرد نيز بايد مناسب باشد.

و با آب سرد شها هستند شستبيدارى و انواع سرماخوردگىبراى كساىن كه مبتال به بيمارى ختمه، قى، اسهال، شب
 .624ها و پريان نيز شايسته نيستمطلوب نيست. اين كار براى بچه

اى آن  هشويد بايد وقىت اين كار را اجنام دهد كه تن داراى نشاط است و جنبشكسى كه تن خود را با آب سرد مى
 كامال طبيعى است.

 پوست نريو يابد و گرماى غريزى متوقفكنند تا وشوى با آب گرم، تن را با آب سرد آشنا مىگاهى بعد از شست
 شود و خارج نگردد. كساىن كه باين منظور آب سرد بر خود
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 پاشند بايد بدانند كه آب نبايد بسيار سرد باشد و لزوم اعتدال در سردى را مراعات كنند.مى

دهند، در اين صورت بايد قبل از شروع بورزش بيشرت از م مىگاهى ورزشكاران بعد از اجنام ورزش اين كار را اجنا
اندازه عادى خود را مالش دهند وىل تن بروغن اندودن در مهان حد عادى باشد و بايد ورزش را كه بعد از مالش و 

وانند تتر از حالت عادى و بطور تدرجيى اجنام دهند و آنگاه مىگريد به اعتدال و سريعاندودن تن بروغن صورت مى
ب ها را دربرگريد تا هر اندامى نصيبعد از ورزش خود را با آب سرد بشويند، بطورى كه آب سرد يكدفعه متام اندام

 كند و حتمل آب را داردهاى ديگر بدست آورد. آنگاه ورزشكار تا وقىت كه احساس نشاط مىخود را مهزمان با اندام
كنيم احساس كرد بريون آيد و بعد از بريون آمدن مهانطور كه توصيه مى كه حالت فراشا )قشعريره(در آن مباند و مهني

تن را مالش دهد، به غذاى خود بيفزايد و از نوشيدىن بكاهد، رنگ پوست و حرارت خود را بررسى كند و چنانچه 
 و گذراىن در آب سرد مناسب حال بوده استبسرعت به رنگ و حرارت طبيعى بازگشت معلوم خواهد شد كه وقت

                                                           
 «.مواد آرام گرفته و مواد مضر» نسخه انگليسى: -(105)  622
 «.ماندو توليد التهاب در بدن مى» نسخه انگليسى: -(100)  623
 «.ينداكساىن كه مبتال به سوء هاضمه، اسهال يا نزله هستند و نيز آناىن كه بسيار جوان و يا پري هستند بايد از استحمام با آب سرد اجتناب من» يسى:نسخه انگل -(105)  624



تر از حالت طبيعى اجنام گرفت بايد بداند كه بيشرت از حد الزم در آب سرد مانده اگر برگشت رنگ و حرارت سست
 ماند.كند و حبد اعتدال در آب سرد مىاست. پس در روز دوم اين اشتباه را تكرار منى

ار ازيافته است خبواهد براى بكسى كه خود را با آب سرد شسته و تن را مالش داده است و رنگ و حرارت خود را ب
 دوم در آب سرد برود هبرت است اين كار را بتدريج اجنام دهد.

بار در گرمرتين روز تابستان و در هنگام گرماى شديد نيمروز شروع گردد. اين كار عادت كردن به آب سرد بايد اولني
خوردن و پيش از هضم غذا، بعد از استفراغ نبايد در روزى كه باد هست و مهچنني نبايد بعد از مجاع و بعد از غذا 

 شو تن و معده نبايد ناتواىن داشته باشند.دارى باشد. در اين شستزندهو قى و يا در حالت اسهال و يا شب

رفنت به آب سرد براى ورزشكار بعد از اجنام ورزش مطلوب نيست، مگر اينكه جسم او بسيار نريومند باشد و 
 دستورات ما را عمل كند.

ن نريو راند و بعدا به آآيد حرارت غريزى را بطور آىن به درون مىها مىمهانطور كه گفتيم وقىت آب سرد بر اندام
 دهد كه باال آيد و خيلى بيشرت از حالت اول خودمنائى كند.مى

 رژمي غذائى -فصل هفتم

قول( و ميوه و نظاير آن را غذاى خواهد هبداشت را رعايت كند نبايد غذاهاى داروئى مانند سبزى )بكسى كه مى
 كنند.سوزانند، غذاهاى غليظ بلغم آورند و تن را سنگني مىكننده خون را مىاصلى خود قرار دهد، زيرا غذاهاى نرم

 هبرتين غذاها براى تندرسىت عبارتند از:
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 گوشت، بويژه گوشت بزغاله، گوساله كوچك و بره.

 هاى آن پاك شده باشد. حمصول كشت بايد آسيىب نديده باشد.دم كه آميزهگن

 شرييىن كه با مزاج دمساز باشد.

 نوشابه )شراب( خوشبوى رحياىن.

در غذاهاى اصلى جبز اين چهار نوع نبايد غذاى ديگرى مورد اعتماد و اعتياد قرار گريد مگر از روى ناچارى و يا 
 پيشرفت هبداشت انتخاب گردد.جوئى بيمارى و براى چاره



 ها آهنائى كه مشابه غذا هستند عبارتند از:در بني ميوه

 آفت و كامال رسيده و بسيار شريين باشند.ها ىباجنري و انگور و آن مشروط بر اين است كه اين ميوه -1

 هائى كه به خوردن آن عادت دارند.خرما در سرزمني -1

 .625بريون رخيتىن اجياد شد بايد فورا آن را استفراغ كرد ها، مواداگر از خوردن اين ميوه

 موقع غذا:

 غذا را نبايد بدون داشنت اشتها خورد. -1

 .626اگر اشتهاى پيدا شده مانند اشتهاى اشخاص مست، كاذب نباشد نشايد خود را گرسنه نگهداشت -1

سند اش پر از خلطهاى چركى و ناپمعده داردكسى كه بيمارى ختمه )پرخورى( دارد، وقىت خود را گرسنه نگه مى  -3
 شود.مى

خبشد و در تابستان غذائى كه سردى دهنده است و يا گرمى آن در زمستان غذائى بايد تناول شود كه گرمى مى -0
 باشد.اندك مى

 گرمى و سردى غذا هرگز نبايد خارج از توان شخص باشد.  -5
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: كسى كه در مواقع ارزاىن غذا به سري شدن عادت كرده است اگر در موقع كمبود غذا گرسنگى بكشد بايد بداىن
برايش بسيار ناگوار است. مهچنني كسى كه به علت كمبود غذا به كم خوردن و گرسنگى عادت دارد، اگر در موقع 

مردماىن را ديدمي كه در قحطساىل ارزاىن و دسرتسى به غذا، پرخورى كند وضعش از حالت اوىل هم بدتر است. ما 
تنور شكم تافنت بيش از اندازه در  627دسرتسى خبوراك نداشتند و وقىت بعدا غذا زياد شد شكم را پر كردند و مردند

                                                           
 «.قدام شودهنگامى كه ميوه تناول شده است و در بدن مواد زائدى توليد كرده است هبرت است براى دفع فورى آهنا ا» نسخه انگليسى: -(105)  625
تى طوالىن دنسخه انگليسى: مهچنني هنگامى كه اشتهاى حقيقى وجود دارد نه اشتهاى كاذب اشخاص مست با افراد مبتال به سوء هاضمه، در خوردن غذا به م -(151)  626

 «.نبايد تأخري كرد
آيد كه از مجله نگى و قحطساىل خبصوص در هنگام جنگ عوارضى بوجود مىكه در اثر گرسطورىباشد بهشان امهيت مىاين حبث از نظر پزشكى جديد يا هم -(151)  627

هاى  باشد كه در حالتنكراس مىآهنا يكى ديابت در اثر گرسنگى است و علت آن اختالل در متابوليسم مواد قندى در نتيجه ضايعه ديدن سلوهلاى كبدى و جزاير النگرهانس پا
گ يا قحطساىل پيش باشد كه بر اثر گرسنگى در هنگام جنقابل ذكر ديسرتوىف، خيز، استئوپاتى، درد، تيفوس و موارد مشابه ديگر مىآيد. ديگر از موارد گرسنگى مزمن پيش مى

د اعضاى نارساى نكه يكدفعه به پرخورى روى آور اند درصورتىآيد. بديهى است در چنني افرادى كه مدهتا در شرايط سخت گرسنگى بسر برده و به عوارض فوق دچار گرديدهمى
 بدن به سبب عدم قدرت حتمل در هضم و جذب مواد مزبور ممكن است سخت دچار اختالل گرديده و عوارض خطرناكى را براى بيمار بوجود آورند.



كند كه آكندن شكم با خوراك يا نوشيدىن باشد. اشخاص زيادى شكم را بافراط متام حاالت كشنده است و فرقى منى
 اند.اند و درگذشتهاند و خفه شدهانباشته

اگر در خوراك اشتباهى روى داد و مقدارى از غذاهاى داروئى تناول شد، بايد در هضم و پخته شدن آن كوشش 
بعمل آورد و هبيچ وجه قبل از هضم آن نبايد چيزى متضاد آن را فروداد. مثال كسى كه خوراك سرد مانند خيارچنرب 

ضد آن مثال سري و گندنا )تره( نيز تناول كند، يا اگر غذايش گرم مزاج  خورد بايد غذاى)فلوس( و خيار و كدو مى
 بود بايد غذاى سردى مانند خيار و بقله احلمقاء )تورك، خرفه( خبورد.

 اگر خوراك بند آوردىن باشد گشودىن خبورد تا بند آوردىن ختليه شود و بعد بطور متناسب حال خود را گرسنه نگهدارد.

ىت است، چه غذايش اشتباهى باشد و چه نباشد، نبايد قبل از پيدا كردن اشتها و پيش از هتى كسى كه طالب تندرس
 از غذاى قبلى، غذا خبورد. 628هاى باالئىشدن معده و روده

ترين نوع غذا خوردن آن است كه قبل از هضم و پخته شدن غذاى قبلى، غذاى ديگرى بر آن وارد شود. خبشزيان
 شكم و پرخورى است، بويژه اگر بدترين كارها انباشنت
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ند و آيغذا از نوع ناپسند باشد. اگر درد ناشى از پرخورى بر اثر غذاهاى غليظ باشد مفاصل و كليه بدرد مى
مى و هاى بلغتنگى، نقرس و سخت شدن طحال و كبد و بيمارىپرست به بيمارى ربو، برونشيت، نفسشكم
آور وىهاى ر هاى لطيف باشد، بيمارىشود. اما اگر پرخورى بيش از حد و عوارضش بر اثر خوراكائى مبتال مىسود

 هاى آزاردهنده و ناپسنديده.هاى گرم و شديد و پليد )خبيثه( و ورمعبارتند از تب

لى هضم قبل از آنكه بكجوئى افتد كه غذائى تناول شده و مشكالتى ببار آورده است و براى چارهگاهى اتفاق مى
آيد، كيموس غذاى كنيم. غذاى دوم كه دارو بشمار مىاى را بر آن وارد مىدهنده سادهشود غذاهاى رطوبت

 سازد و در چنني حالىت براى رهائى از آن نيازى بورزش ندارمي.مى« خوب»شده را تناول

خبواهد آن را سريعا با غذاى تيز و تندمزه  -كه نامناسب براى تن است  -ليكن كسى كه بعد از خوردن غذاى غليظ
 بيند و براى مصون ماندن از آسيب نياز بورزش دارد.هضم كند، عكس حالت اوىل را مى

ماند بعد از خوردن غذا حركات سبك الزم است بويژه براى كسى كه خبواهد بعد به اندازه زماىن كه غذا در معده مى
 سيار سخت و حركات بدىن بسيار دشوار مانع هضم هستند.از غذا خبوابد. روى آوردهاى رواىن ب

                                                           
 منظور روده باريك است. -(151)  628



تر از دهدهنها و بقوالت خورد. غذاى زمستاىن بايد تغذيهاى مانند دانهدر فصل زمستان نبايد غذاهاى كم تغذيه
 حبوبات و واجد ارزش غذائى بيشرتى باشد. غذاهاى تابستاىن بايد برعكس غذاهاى زمستاىن باشند.

در غذا خورد كه جائى در معده نباشد و بايد قبل از سري شدن و باقى ماندن اشتها دست از طعام  قهرگز نبايد آن
 رود.كشيد. اين باقيمانده اشتها بعد از ساعىت خودخبود از بني مى

ه ها آن است كه بر معددر مسئله خوراك مهواره بايد به مقدارى عادت كرد و پا از آن فراتر ننهاد. بدترين خوراك
ها آن است كه بيش از حد اعتدال باشد و در معده باال آيد. كسى كه امروز بيش از سنگيىن كند و بدترين نوشابه

اندازه خورده است بايد فردا خود را گرسنه نگهدارد، بسيار خبوابد و خوابگاهش گرم و سرد نباشد و هواى معتدل 
 داشته باشد.

درپى برود و روى كند، نرم راه برود، از راه رفنت بازنايستد و پىاد پيادهاگر خوابش نربد و نتوانست زياد خبوابد، زي
 اسرتاحت نكند و كمى هم نوشيدىن خالص خبورد.

«. كندپسندم، بويژه اگر بعد از ناهار باشد كه وعده شام را گوارا مىروى را مىمن چنني پياده»روفس فرموده است: 
 بر هپلوى راست خواب بايد بر هپلوى راست و يا مدتى كم
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و بعد بر هپلوى چپ و جمددا بر هپلوى راست اجنام گريد. و بدان كه پوشش و بلندى بالش در هضم غذا ياورى 
 ها بايد گرايش به سوى پائني داشته باشند نه باال.كند. بطور كلى در هنگام خواب انداممى

 مقدار غذا:

قدر خبورد كه احساس سنگيىن قياس عادت و نريومندى غذا خورنده است. شخص تندرست بايد آن مقدار غذا بر
اش كشيده نشوند، باد نكند و شكمش به قرقر نيفتد و غذا از پائني بباال نيايد و دلش هبم هاى سرازيرىنكند و اندام

 خواىب دچار نشود.و به ىب خنورد و به اشتهاى سگى دچار نشود، اشتهايش بند نيايد، كند ذهن نگردد

تر باشد بدتر است. اگر بر اثر غذا نبض به درشىت بزند هر غذائى كه طعمش دير احساس شد بد و هر قدر دير چش
و نفس كوتاه بريون آيد بايد دانست كه غذا از حد اعتدال پا فراتر هناده است، زيرا اگر معده بيشرت از حالت الزم 

ى تنفس، نياز نظمآيد. بر اثر اين ىبدرپى مىشود و در نتيجه تنفس كوتاه و پىاجز مىانباشته شود مزاحم حجاب ح
 يابد.زند و نريو كاهش مىشود و از آجنا نبض درشت مىقلب به نبض بيشرت مى



تدريج غذا كم و باگر گرمى بدن كسى بر اثر غذا شدت يابد نبايد غذاى مورد نياز خود را يكباره فرو دهد بلكه كم
لرز و بعد از آن تب گرمى مانند تب روزانه ناشى از خوراك گرم خبورد تا اگر شكم پر از خوراك شد عوارضى مانند تب

 در او اجياد نشود.

تواند غذاى مورد احتياج خود را در يك وعده هضم كند، بايد دفعات غذا خوردن را افزايش و مقدار كسى كه منى
 غذا را كاهش دهد.

 زا باشد.مزاج بايد بسيار من خبش و كمرت گرمىئىغذاى اشخاص سودا

 كننده باشد.خبش و خنكمزاجان بايد منغذاى صفرائى

 هاى سرد و كم تغذيه است.كسى كه خونش گرم مزاج است نيازمند خوراك

 كسى كه خونش بلغمى است بايد خوراكش اندك، گرم و لطيف باشد.

ا را بكار كند بايد آهندستوراتى هست كه هركس هبداشت را رعايت مى هابندى خوراكوپيش افتادن و درجهبراى پس
 بندد:

خورد، نبايد بدنبال آن غذاى زودهضم و رقيق خبورد، زيرا اين غذاى رقيق كسى كه غذاى سخت و ديرهضم مى  -1
 شود. غذاىرو، پيش از غذاى قبلى خود هضم مىدنباله
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ا او شود و هرچه بگردد و تباه مىشود و متعفن مىشود و راه داخل شدن بر آن بسته مىهضم باالنشني مىدير 
 گرايد، مگر در حالىت كه بعدا ذكر خواهيم كرد.بياميزد به تباهى مى

ى غذا شود بالفاصلهخورد كه زود هضم مىاى مىمهچنني شايسته نيست كه وقىت انسان ابتدا خوراك لغزنده -1
لغزد و نصيب خود را از هضم دريافت ، زيرا غذاى سخت با آن در معده مى629نريومند و سخىت را با آن مهراه سازد

يرا اين كننده تناول كنيم، ز كند. شايسته نيست كه غذاهائى مانند ماهى و غذاى مشابه آن را بعد از ورزش خستهمنى
 گرداند.شود و خلطها را تباه مىغذا تباه مى

                                                           
 «.ايسته نيستمهچنني خوردن غذاى سخت و سنگني پس از تناول غذاى چرب و روغىن ش» نسخه انگليسى: -(153)  629



دهند، رواست كه قبل از غذاى عادى، غذاى  راى كساىن كه معده سست دارند و غذا را قبل از هضم بريون مىب -3
 .630اى خبورندگرينده

گرداند از كيفيت و وضع معده مهواره بايد مراقبت كرد. معده برخى اشخاص غذاى لطيف و زودهضم را تباه مى -0
نامند. در عده ديگرى اىن را اشخاص داراى معده آتشني مىكند. چنني كسو غذاى سخت و ديرهضم را هضم مى

 وضع معده درست برعكس حالت معده آتشني است.

خارج از  ها را دارد كههائى از طبائع و مزاجخوگرفنت به نوع غذا نيز امهيت دارد. مهچنني هر سرزميىن ويژگى -5
ها و ا، پژوهشههائى درباره سنجشه بايد بررسىدستور مقياس تعيني شده است. اين نكته را نبايد فراموش كرد ك

 ها بكىن و آهنا را مقياس قرار دهى.آزمايش

اى زياهنائى هم دربردارد بيشرت از غذاى نشناخته مفيد باشد. براى شايد غذائى كه به آن عادت شده است و تا اندازه
اى هگردد. برخى از خوراكم دچار زيان مىاى مالمي است و اگر آن را تغيري دهيهر جسمى و هر مزاجى غذاى ويژه

خوب و مطلوب براى بعضى از مردم مناسب نيست و بايد از آن دورى جويند. كساىن كه از غذاهاى نامطلوب 
 گردند.برند نبايد خود را فريب دهند زيرا اين غذاها مبرور ايام خلطهاى ناپسند و بيماركننده و كشنده مىلذت مى

هاى بد وجود داشته باشد رواست كه غذاهاى خوب زياد خبورد، بويژه اگر چنني كسى بر اثر كسى كه در بدنش خلط
 ناتواىن نتواند حالت اسهال را حتمل كند. كسى كه بدنش متخلخل
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مل هاى متخلخل حترود، بايد غذاهاى تر و زودهضم خبورد، با اينكه تناست و بزودى به حتليل مى 631)نامرتاكم(
غذاهاى غليظ و خمتلف را بيشرت دارند و از آسيب عوامل دروىن مصون هستند و غالبا از عوامل خارجى زيان 

 بينند.مى

 زدن عادت دهد.زيد بايد خود را به رگ خورد و در آسايش مىكسى كه زياد گوشت مى

عمال  ها )اطريفالت( را استدهنده )جوار شنات( و انواع هليلهگراست بايد مواد گوارشاگر مزاج چنني شخصى سردى
دهد مطلوب است. گرد هم آمدن هاى نزديك به آهنا را پااليش مىها و رگكند. براى چنني كسى هرچه معده و روده

                                                           
توانند غذا را مبدت طوالىن در معده نگاه دارند تا هضم شود، الزم است قبل از خوردن غذا افرادى كه معده ضعيف دارند به حنوى كه منى» نسخه انگليسى: -(150)  630

 «.خمتصرى مواد قابض مالمي خبورند
 «.كسى كه عضالت بدنش شل و نرم است» نسخه انگليسى: -(155)  631



بويژه اگر مدت غذا خوردن طوالىن باشد و غذائى كه در تعقيب غذاى غذاهاى گوناگون در معده بسيار بد است، 
 آيد قبل از شروع به هضم آن به معده برسد، در اين صورت غذاها از حيث هضم مهاهنگ خنواهند بود.اول مى

يرا برد، ز اين نكته را بايد بداىن كه هبرتين نوع غذاهاى مطلوب غذائى است كه شخص از آن بسيار لذت مى
خبشى خوراك باين معىن است كه معده آن را خبوىب دربرگرفته است و نريوى گرينده آن را خبوىب پذيرفته است. لذت

هاى اصلى مهه سامل و نيكو مزاج باشند وگرنه لذت بردن دليل بر ليكن غذاى لذيذ در شرايطى خوب است كه اندام
 شود.خوىب منى

ها خمالف هم باشند و كبد با معده اختالف مزاجى غري طبيعى د و يا مزاج اندامها مهه بر وفق مراد نباشنمثال اگر مزاج
د وقىت مبقدار خبش باشخبشى خوراك مقياس خوىب آن نيست. گذشته از اين، غذائى كه بسيار لذتداشته باشد، لذت

 آور خواهد بود.زياد تناول شود زيان

 هاى غذا:وعده

آن است كه روز اول يكبار و روز ديگر دوبار، در صبحانه و شام تناول شود.  هبرتين دستور درباره طعام سريكننده
بايد اعتياد را نيز مراعات كرد، مثال اگر كسى كه عادت داشته است روزى دوبار خبورد باين دستور عمل كند الغر 

ا  بار غذاى خود ر كاهد؛ اگر ضعف هضم داشته باشد بايد روزى دوبار غذا خبورد وىل هر شود و از نريويش مىمى
كمرت كند. كسى كه عادت دارد هر روز يكبار غذا خبورد و خبواهد عادت را تغيري دهد و روزى دوبار خبورد ناتواىن و 

ام دهد و شآورد. اگر غذاى ناهارش در او باقى ماند در موقع شب توان را از دست مىتنبلى و سسىت بدو روى مى
خوردگى، دهن تلخى و لينت شكم به وى روى روغ ترش، بدنفسى، دل هبمخورد، در نتيجه آرا بدون اشتها مى

دهد، زيرا چيزى را براى معده آورده است كه اين اندام به آن خو نگرفته است و عوارض مهان خواهند بود كه از مى
 آوردهاى آهنا را بعدا خواهى شناخت. ممكنآورند. روىعدم هضم غذا روى مى
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ه اش سوزش پيدا شود و چنان پندارد كاش بدرد آيد، در معدهتاىب روى آورد، دهانه معدهاست بچنني كسى ترس و ىب
ها و احشايش پا در هوا هستند، زيرا معده هتى است و بر خود بند آمده است و ترجنيده است. ممكن است روده

در  -چنانچه مزاجش بيشرت صفرائى باشد -ثر ريزش زهره به معدهادرار و مدفوعش سوزنده باشند و شايد بر ا
اش و نه بدنش بيشرت صفرائى باشد. چنني كسى هپلوهاى خود احساس سردى كند و چنني است حال كسى كه معده



ردن اش صفراى زياد گرد آيد نياز به خو شود. بدىن كه در معدههپلو مىخورد و در رختخواب هپلوبهخوابش هبم مى
 .632وشو دهد بسرعت غذائى خبوردانداز دارد و بايد قبل از آنكه خود را شستدائىج

رزش قدر كه پيش از آغاز و خواهد قبل از شروع بورزش چيزى خبورد هبرت است نان خاىل تناول كند، آنكسى كه مى
. ته صورت گريدشروع به هضم كند. حركت قبل از غذا خوردن بايد تند و قوى و حركت بعد از غذا نرم و آهس

چنان باشد كه اشتهاى تباه برانگيزد. براى اصالح اشتهاى تباه كه ميل به تندمزگى و نفرت از شرييىن حركت نبايد آن
 و چرىب دارد، هبرتين راه، قى كردن بوسيله موادى مانند سكنجبني و ترب پس از خوردن ماهى است.

ه است غذا خبورد، بلكه بعد از خروج از محام و پيش از غذا خواب اندام نبايد وقىت كه تازه از گرمابه آمدشخص فربه
سبكى بكند و هبرت است كه بيشرت از يك وعده غذا خنورد، غذائى را پيش از هضم غذاى اوىل تناول نكند، و بر 

زاجش بر مخوراك هبيچ وجه حركات تند اجنام ندهد، تا اينكه غذا قبل از هضم فرونرود و يا بدون هضم فرونلغزد و يا 
ه زيرا آب بني طعام و جرم معد -اثر خضخضه )حركت غذا( تباه نگردد. در موقع صرف غذا نبايد آب زياد بنوشد

بلكه هبرت آنست كه آب خنورد تا خوراك به معده وارد شود. عالمت ورود  -كنداندازد و آن را خاموش مىجدائى مى
گردد. اگر بسيار تشنه بود كمى آب سرد برمكد و از مى هاى باالئى شكم سبكطعام به معده آن است كه قسمت

 آن جتاوز نكند.

خبشد. بطور  كند. اين مقدار آب مكيده معده را انبساط و انقباض مىهر قدر آب سردتر باشد بيشرت رفع تشنگى مى
 اى كه براى خوراك مفيد باشد رواست.كلى نوشيدن آب بشرطى كه در وسط غذا نباشد و باندازه

 كه سردمزاج و ترمزاج هستند هبرت است بعد از صرف غذا، تشنگى را حتمل كنند و خبوابند. ليكن تشنه ماندن كساىن
 شدگان صفرابعد از غذا و خوابيدن بعد از طعام براى گرم

 355، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

يابد و هر ند زهره به معده راه مى. كساىن كه بيمارى صفراوى دارند اگر مبدت زياد گرسنه مبان633دار خوب نيست
كشاند و در اين صورت در حالت خواب و بيدارى آنچه بر سر شود به تباهى مىغذائى را كه بعدا خورده مى

ورد كه قدر آب خبدهد و شايد هم اشتها به غذا از بني برود. در اين حالت بايد آنآيد بر آهنا روى مىمزاجان مىتباه
ريخشت دهد نرم كند و يا شبراند و مزاج خود را با غذاى خفيف مانند آلو كه مزاج را تغيري منى طعام را بطرف پائني

 خبورد و بعد از اينكه اشتهايش بازگشت غذا ميل منايد.

                                                           
اخري ت افرادى كه مبتال به باال آوردن) پس زدن( صفرا در معده هستند بايد دفعات تناول غذا را بيشرت از حد معمول منايند، و خوردن غذا را به» نسخه انگليسى: -(155)  632

 نيندازند.
 «.آهنا بايد مقدارى غذا قبل از ورود به محام خبورند
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توانند شان طبيعى و به آساىن قابل گداخنت است منىكساىن كه مرطوب اندام و مرطوب بدن هستند و رطوبت بدن
ر گوهر هاى غري طبيعى و غري آنچه دشان از رطوبتحتمل گرسنگى داشته باشند مگر اينكه بدنها مانند خشك بدن

باشند و شايستگى داشته باشند كه طبيعت آهنا را به « خوب»هاى وارده ها دارند پر شده باشد و آن رطوبتاندام
 غذاى صحيح تبديل كند و نريوى غذائى به آهنا بدهد.

آورترين كارهاست زيرا آب خود سريع اهلضم است و خوردن و دنبال كردن غذا با آب زياننوشيدن آب در موقع غذا 
عفن و بند برد و در نتيجه سبب ترود و طعام را قبل از آنكه از راه طبيعى هضم شود با خود مبعده مىبه آساىن فرومى

و طبيعت قبل از هضم آهنا را خبود آيند هستند ها چون مبذاق خوش. شرييىن634گرددها و گاهى موجب گرى مىآمدن
گردند كه ها مىها بنوبه خود سبب بسيارى از بيمارىشوند و بندآمدگىها مىكشد بسا كه زود موجب بندآمدگىمى

د گردد. ب. غلظت هوا و آب، بويژه در فصل تابستان سبب تباهى خوراك مى635يكى از آهنا بيمارى استسقاء است
 اى از شراب آميخته با آب و يا آب گرمى كه عود و مصطلكى در آن پخته باشد بنوشند.هنيست كه مهراه غذا پيمان

عده و شود كه مكساىن كه درون گرم و نريومند دارند، اكثر بعد از خوردن غذاى غليظ، غذا به بادهائى تبديل مى
 آورند.رود روى مىىدهد و بيمارهائى كه از كشيدگى معده و اطراف آن انتظار ماطراف آن را كشيدگى مى
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اش هتى است چنانچه غذاى لطيف خبورد معده را سالمت نگهداشته است و اگر بالفاصله بعد از كسى كه معده
ني گردد، مگر اينكه در بكند و تباه مىغذاى لطيف غذاى غليظ فرودهد معده از آن متنفر است و آن را هضم منى

رد معده اندك وااى داده شود. اگر شخص خبواهد اين فاصله را مراعات كند بايد طعام غليظ را اندكو غذا فاصلهاين د
آيد. اگر مقدار غذا خيلى بيشرت از اندازه بود و معده را منايد و در اين صورت معده بوسيله غذاى لطيف بند منى
ال و حاست هبم زده شد و يا يك نوشيدىن معده را پريشانماالمال و سرشار كرد و يا بر اثر حركت آنچه در معده 

مشوش گردانيد بايد هرچه زودتر قى كنند. اگر فورا به قى كردن نرسيدند و يا قى كردن سرسخىت كرد و زمحت داشت، 
كند. نشاند و خواب را جلب مىچاره اين است كه آب گرم را اندك اندك فرودهند. آب گرم پرشدگى معده را فرومى

اى تواند خبوابد. اگر آب گرم و خواب هم فايدهكه شخص احساس خواب كرد خود را بياندازد و تا مىمهني
 نبخشيدند بايد صرب كند شايد طبيعت او را يارى كند و از اين آسيب رهائى دهد.

 ند.ااگر چنني بود چه هبرت وىل اگر طبيعت هم هبيچ وجه ياورى نكرد، مسهل ملني خبورد و خود را واره

                                                           
 گردد، بدين ترتيب جذب مقدارىشود و بسرعت جذب مىآور است زيرا الكل آن بسرعت هضم مىمشروب خوردن پس از غذا بسيار زيان» نسخه انگليسى: -(155)  634

 «.آيدكند و نتيجتا انسداد و گنديدگى بوجود مىاز غذاى هضم شده را تسريع مى
ى از آورند و اين انسدادها خود باعث بسيار گردند و نتيجتا انسدادهائى بوجود مىها قبل از آنكه بطور كامل هضم شوند جذب مىشرييىن» نسخه انگليسى: -(155)  635

 «.شوندبيماريها از مجله مرض استسقاء مى



اش هبم خورده است، داراى گرمى مزاج باشد بعنوان مسهل از اطريفل و خلنجني و كمى عرق اگر شخصى كه معده
متر )متر هندى(   اى، شهر يازاىن،سعرت )پونه كوهى( استفاده كند. ليكن كسان سردمزاج بايد بوسيله داروهائى مانند زيره

 ه جنات يابند.اند از هبم خوردن معدآمده« اقرابادين»كه در 

 تر از پر شدن بوسيله غذاست.ها آسانپر شدن و انباشته شدن معده بوسيله نوشيدىن

 كنيم:اكنون معاجله امتالء معده از خوراك را بيان مى

روى چنني غذائى كه معده با آن انباشته شده است هبرت است كه باندازه سه دانه خنود الوا )صرب زرد( تناول شود. يا 
الوا، نيم درهم سقز خانگى، يك دانگ بورك و بسيار جباست كه كمى افثيمون )افسنطني؟( و شراب  نيم درهم

اى نبخشيد، خبواب دراز پناه برد و يك روز متام غذا خنورد. اگر شكم سبك شد استعمال گردد و چنانچه فايده
 مهه اينها حمتويات معده بريون خورد. اگر باپيچد و غذاى لطيف مىدهد و شكم را مىوشو مىشخص خود را شست

ر ها از مواد زائد طعام پنيامد و گرانبارى شد و كشيدگى ببار آورد و تنبلى را به بدن عارض كرد، بدان كه رگ
ها هم افتد كه در رگكمرت اتفاق مى  -حىت اگر در معده هضم شده باشد -اند، چه غذاى بسيار بيش از حدشده

نبلى تركاند و تدهد و گاهى هم آهنا را مىماند و در نتيجه به آهنا كشيدگى مىخام مىهضم گردد و در آهنا نارس و 
ها آورد. در چنني حالىت بايد شخص را با داروهاى مسهل رگو متطى )كشدارى( و مخيازه براى بدن بار مغان مى

 معاجله كرد. اگر اين عوارض روى نياوردند و شخص پرخور بر اثر امتالء
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زماىن آرام گريد و بعد با داروهاى ضد عوارض خستگى كه ذكر خواهيم كرد فقط احساس خستگى كرد بايد مدت
 معاجله شود.

اش مهان معده دوران جواىن نيست. اگر مهان اندازه و مهان كسى كه به سنني پريى رسيده است بايد بداند كه معده
شود. هبرت آن است كه اندازه غذا را كاهش ث غذا دنبال كند خوراكش مهه به مواد زائد تبديل مىنوع سابق را از حي

 دهد.

خواهد رژمي غذائى را تغيري دهد و خوراك خود را لطيف  كسى كه قبال به غذاهاى غليظ خو گرفته است و اينك مى
هنا را شود و غذاى لطيف ياراى پر كردن آيدا مىهائى كه از ترك غذاى غليظ در جمارى پگرداند، بايد بداند كه ختليه

شود. اگر چنني كسى بعد از تغيري رژمي غذائى جمددا برژمي پيشني برگردد و از لطيف دست ندارد، بوسيله هوا پر مى
 آيد.هائى پديد مىبردارد و غليظ را از سر گريد، در او بندآمدگى



توان با اسكنجبني دفع كرد. اگر اسكنجبني با شكر هتيه آورند مى هائى را كه از خوراك گرم روىغذاهاى گرم: زيان
 شود و ادويه در آن بريزند هبرت است و اگر اسكنجبني با عسل باشد احتياجى به آميزه ندارد.

 اى است.آور باشد عالجش با آب انگبني و شراب انگبني و زيرهغذاى سرد: اگر غذاى سرد زيان

اش با اسكنجبني پر از ادويه است ك غليظ ناراحت است، اگر مزاجش گرم است چارهغذاى غليظ: كسى كه از خورا
 اى متوسل شود.و اگر مزاجش سرد است بايد به مقدارى از مواد فلفلى و پونه

غذاى لطيف: غذاى لطيف براى نگهدارى سالمت بدن هبرت از غليظ است، ليكن نريو خبشى و اجياد چسىت و 
 باشد.خوراك غليظ در اين زمينه موثرتر مىچاالكى آن كمرت است و 

خواهد بايد غذاى نيك كيموس خبورد و براى اين منظور بايد خود را قبال بسيار  كسى كه تن چست و چاالك مى
گرسنه گرداند و آنگاه غذاى غليظ پركيموس نيك را به آن اندازه تناول منايد كه هضم گردد نه اينكه بيش از آن اندازه 

 خبورد.

كنند. خواب خوش و شوند، خوراك غليظ را بيشرت حتمل مىشكاران و كساىن كه بر اثر كار زياد خسته مىورز 
افتد كه بواسطه عرق كردن زياد كه بر اثر درازمدت آنان در هضم غذاى غليظ مددكار است. ليكن گاهى اتفاق مى

منايد. در اين حالت چه در زمان يافت مىرود، كبد غذاى هنوز هضم نشده را در آن مواد زيادى از بدن حتليل مى
 هاى كشنده آمادگى پيدا كند. بويژههاى ديگر، ممكن است براى پذيرش بيمارىپريى باشد و چه در زمان
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ر شود و اگكنند به اينكه هضم آهنا بكمك خواب اجنام مىاين حالت براى كساىن امكان دارد كه خود اعرتاف مى
 شود.خواىب كشند غذايشان هضم منىىب

هاى تر از قبيل زردآلو، توت، خربزه، هلو و آلو خبورند براى مزاج نامناسب نيست و اگر در تابستان، قبل از غذا ميوه
وهر ميوه، گ  افزايد و اين افشره وها آب خون را مىهاى هبرت باشد چه هبرت. چون خبشى از اين ميوهاگر جباى آهنا ميوه

آيد در خون نيز مهان حالت را دارد. در اين صورت گرچه شايد مفيد باشد ليكن مهانطور كه در خارج جبوش مى
 منايند.درعني حال خون را براى تعفن آماده مى

در بر  هائى نيزرسانند زيانكنند با اينكه نفعى مىهائى مانند خيار و خيارچنرب كه خون را پر از خلط مىمهچنني ميوه
به  گردند وىل دور نيست كهخورند، با اينكه در ابتدا خنك مىآور را مىدارند. باين جهت كساىن كه اين مواد سردى

تب مبتال شوند. بدانكه ممكن است خلط آبكى چرك و برنگ زنگار شود و اين در صورتى است كه نگدازد و در 
اگر قبل از مجع آمدن آب آهنا، بورزش بپردازند و يا اينكه در موقع خورند رگها مباند. كساىن كه اين مواد آبدار را مى



ن نكته را نيز اند. ايها به حتليل روند و كمرت زيان رسان باشند كار مطلوىب اجنام دادهميوه خوردن ورزش كنند تا آبكى
. روش 636يابدبدان كه اگر ماده خام يا آبكى مهراه خون باشد و نگذارد خون به بدن بچسبد خون كاهش مى

روى كند و سپس غذا خبورد تا غذا بلغزد. غذاهائى كه ماده آبكى خورد بعدا پيادهمطلوب آن است كسى كه ميوه مى
دهند از آجنا كه ممكن است خون بر اثر ماده آبكى آهنا متعفن شود و خلط غليظ و چسبنده و صفرائى را افزايش مى

تر اى را بند آورد و صفرا بدن را گرم كند و در نتيجه آن خون گرمرارههاى مو خلط غليظ و چسبنده، جمارى و راه
 شوند.ها پيدا مىشود، تب

. كسى  637يستهبره نحبوبات )بقول( مرارى شايد در زمستان مفيد باشند و مقدار كم آهنا )تفهه( در تابستان نيز ىب
د و درپى نباشا را كاهش دهد و خوردن آن پىهاى غذكه ناچار است غذاى ناپسنديده خبورد هبرت آن است كه وعده

شود، مواد ترش نظري سركه، . مثال اگر از شرييىن ناراحت مى638ها بياميزدهاى چنني غذاها را با آنكننده زيانمواد دفع
 سركه، انار ترش، اسكنجبني سركه، به و نظاير آن را خبورد و تالش كند كه ختليه شود. كسى كه از غذاى ترش
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مزه مزه در رنج است انگبني و شراب كهنه خبورد و شراب و انگبني موقعى براى معده مؤثر خواهند بود كه غذاى ترش
 به پختگى نرسيده است و هضم نشده است.

مى، اى نظري شاه بلوط، دانه آس، خرنوب شامزهاش مواد گسكسى كه از خوردن مواد چرب ناراحت است، چاره
ميوه درخت سدر، زالزالك و يا داروهاى تلخ نظري راسن تلخ )زجنبيل شامى( و داروهاى شورمزه و تندمزه مانند كامه 

 )آبكامه(، سري و پياز و متام مواد ضد چرىب است.

 است هبرت است غذاى خوب زياد خبورد.« بد»كسى كه داراى خلطهاى رقيق و 

 غذايش تر و زودهضم باشد.گدازد بايد كسى كه بدنش به آساىن مى

خوراك تر براى هيچ حالىت از حاالت بدن مناسب نيست، انگار كه در ارزش هيچ است، نه »جالينوس فرمايد: 
 «.شريين است نه ترش، نه تلخ است نه تند، نه گرينده است و نه شور

 كند.ىكسى كه بدن نامرتاكم دارد غذاى غليظ را بيشرت از كسان داراى بدن مرتاكم حتمل م

                                                           
يه كند، و مهني عمل نيز در مورد تغذشده كامل، تعارض پيدا مىناپخته در خون، با غذاى جذبالزم است دانسته شود كه اخالط لطيف و » نسخه انگليسى: -(151)  636

 «گريدصورت مى
 «.باشدىمزه در تابستان مفيد مكه خوردن سبزجيات ىبسبزجياتى كه خمتصرى تلخ هستند خوردن آهنا در زمستان مفيد است، درحاىل» نسخه انگليسى: -(151)  637
 «.ل گرددكننده مناسب تناو شود الزم است كه آن غذا در فاصله طوالىن بني دو غذا، مهراه با يك اصالحهنگامى كه غذاى ناساملى خورده مى» انگليسى:نسخه  -(151)  638



 گرداند.كند و مزاج را خشك مىبرد، رنگ را زشت مىروى در غذاهاى خشك اشتها را از بني مىزياده

 برد.آورد و اشتها را از بني مىخوردن چرىب زياد، تنبلى مى

 آورد.روى در خوردن غذاهاى سرد سسىت، تنبلى و پژمردگى مىزياده

 كند.پري مى روى در خوردن غذاى ترش انسان را زودزياده

رسانند و غذاهاى شورطعم هاى تند و شور نامطلوب است. غذاهاى تند به معده زيان مىعادت كردن زياد به خوراك
 براى چشم خوب نيستند.

 گردد.غذاى چرب اگرچه با مزاج دمساز باشد، هرگاه متعاقب آن خوراك ناپسند آيد ناپسند مى

 غذاها و گوارش آهنا:

كنده كند(. خيار پوست نكنده زودتر از خيار پوسترود )عبور مىاز خوراك ناچسبنده فرومى غذاى چسبنده ديرتر
سپوس زود گذرتر است. كسى كه از كار خسته شده است و عادت به دار از نان ىبگردد. نان سپوسسرازير مى

 خوراك لطيف دارد، چنانچه بعد از
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از  شورد و نياز به رگ زدن دارد، هرچند كهآيد و مىى غليظى نظري شريبرنج خبورد، خونش جبوش مىگرسنگى غذا
فصد قبلى وى مدت زيادى نگذشته باشد. مهچنني اگر شخص خشمگيىن اين كار را بكند هبمني درد گرفتار 

 گردد.مى

گردد. هر د برسد و هضم شود، خون تباه مىگذار ربايد و منىبدان كه: از آجنا كه مزاج غذاى شريين را با شتاب مى
و شري باهم  نبايد شري و ترشى، ماهى»اند: غذائى به تناسب تركيبش خواصى دارد. پژوهشگران هندى و ديگران گفته

با   ماش مهراه پنري، ماش»اند: و گفته«. هائى ببار آورند كه جذام از آن مجله استباشند، زيرا ممكن است بيمارى
 آور است. غذاى چرب و روغىن را نبايد در ظروف مسى نگهداشت.ه و قاووت با شريبرنج زيانگوشت پرند

 «.گوشت را نبايد بر اخگر درخت كرچك بريان كرد

 غذاهاى مزدوج ممكن است از دو وجه مالمي نباشند:

 اى نشان دهد.ممكن است هر دو باهم هضم نشوند و هضم شده و هضم نشده هريك كنش جداگانه -1



 خورد.در طعام مزدوج، آدمى بيشرت از يك نوع طعام را مى -1

خوردند و اند. موقع ناهار فقط گوشت مىكردهورزشكاران باستاىن از خوردن چند غذا بطور مهزمان اجتناب مى
 شد.شان فقط از نان تشكيل مىشام

معده بوسيله  ياد ادامه يابد ممكن استترين ساعات تابستاىن است. اگر گرسنگى ز هبرتين موقع غذا در تابستان، خنك
 هاى ناپسند انباشته شود.چرك

ا هم كند. شوربرود و در روده كور اسرتاحت مىبدان كه: اگر كباب هضم شود هبرتين غذاست. كباب آهسته مى
 .انگيزاندكند و اگر بدون پياز باشد بادها را برمىغذاى بدن نيست، اگر با پياز باشد بادها را رفع مى

پندارند كه بعد از خوردن گوشت برشته )شيشليك( تناول انگور بسيار مفيد است، در صورتى كه چنني برخى مى
نيست و بالعكس بسيار بد است. مهچنني خوردن شراب انگور هم بعد از تناول گوشت برشته خوب نيست. 

 تفاله خبورند.مطلوب آن است كه بعد از شيشليك دانه انار ىب

 آورد. گوشت جوجه تروملني است.شت تيهو خشك است و يبوست مىبدان كه: گو 

دهد. هبرتين گوشت مرغ آن است كه در شكم بزغاله و يا بره برشته كنند، زيرا رطوبت را در چنني حالىت از دست منى
شورباى جوجه جهت اعتدال خبشيدن به خلطها از آبگوشت مرغ مؤثرتر است، ليكن آبگوشت مرغ نسبت به 

 جوجه ارزش غذائى بيشرتى آبگوشت
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 دارد. گوشت بزغاله در حالت سرد هبرت از حالت گرم است، زيرا خبارش فرونشسته است.

خته است.  آيد( گداگوشت بره در حالت گرمى لذيذتر است، زيرا كه بوى آن )سهوكه، بوئى كه از گوشت مانده مى
يد زيربا )شورباى زيره( را با زعفران قاطى كند و كسى كه سردى دارد حتما بايد زعفران در زيربا كسى كه گرمى دارد نبا

 باشند.آور مىخوب نيستند زيرا بندآورنده و عطش -مانند پالوده -هائى كه داراى شكر هستندبريزد. شرييىن

آور است وىل زيانش به اندازه نان نآور است. اگر گوشت هضم نشود زيابدان كه: اگر نان هضم نشود بسيار زيان
 هضم نشده نيست. و تو خودت مهانند آهنا را كه نام بردمي بر اين منوال قياس كن

 آب و شراب -فصل هشتم



هاى معتدل آىب است كه بطور طبيعى حبد اعتدال سرد باشد و يا بوسيله يخ و بطور غري ترين آب براى مزاجزالل
سرد شده باشد. حىت اگر يخ پاك و خوب باشد صالح نيست كه آن را  -ناپاكيزه باشد بويژه اگر يخ بد و -مستقيم

ن بدن هاى تنفسى و درو ها، اندامشود براى پىدر داخل نوشيدىن بياندازند، زيرا آنچه بر اثر آب شدن يخ حاصل مى
 .كنندگر يخ را حتمل منىهاى ديدار )خونگرم(، اندامهاى بسيار خونخبش است و جبز اندامبطور عمومى زيان

 آور خود را نشان خواهد داد.اگر زيان آب يخ بسرعت آشكار نشود، به مرور زمان و در ايام پريى كنش زيان

بال درباره  ق«. آب چاه و آب رود و جويبار كه اوىل ساكن و ديگرى جارى است باهم گرد نيايند»پژوهشگران گويند: 
 توان با سركه اصالح كرد.افزودمي كه آب نامطلوب را مىگزينش آب زالل راهنمائى كردمي و 

بدان كه خوردن آب در حاالت ناشتا، ورزش، در موقع استحمام بويژه اگر شكم خاىل باشد، در تشنگى كاذب شب 
 دهد و در هنگام پركارى مزاج، براى هضم زيان دارد.هنگام، نظري حالىت كه براى مستان و مخاران باده دست مى

كه سابقا گفتيم: سرياب شدن بسيار بد است و اگر ناگزير از نوشيدن زياد آب باشيم، الاقل بايد هواى سرد مهچنان
را در ميان بركشيد و آب را مدتى در دهان گرداند. اگر اشتياق به آب با اين عمل نيز كم نشد، الاقل بايد آن را از 

و اگر  خواران مفيد استتنگ گردن باريك براى مىسبوى گردن باريك و تنگ گلو باريك سركشيد. خوردن آب از 
رزش تواند از خوردن آب در ناشتا صرفنظر كند، بويژه بعد از و زيان خواهد بود. كسى كه منىناشتايان نيز چنني كنند ىب

 هبرت است كه قبل از آب كمى شراب آميخته با آب گرم بنوشد. بد نيست
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ر نشاند، زيرا در اين دو حالت بويژه اگگرفتاران تشنگى كاذب بدانند كه خواب و خوددارى تشنگى را فرومى  كه
گدازد. وىل اگر تابع تشنگى كاذب شوند و بنوشند با اين خوددارى و خواب باهم آيند، طبيعت ماده تشنگى را مى

نشاط  كننده را جنبش وآورد، زيرا خلط تشنهىسازند، بار ديگر تشنگى روى معمل طبيعت گدازنده را خاموش مى
كه آبرا   نبايد آبرا يكدفعه سر بكشند بلكه الزم است -بويژه آهنائى كه تشنگى كاذب دارند -لباندهد. تشنهدست مى

 برمكند.

ا ر  آب بسيار سرد بسيار نامطلوب است و اگر از خوردن آن گريزى نبود، بايد بعد از غذاى كاىف باشد. آب ولرم دل
ه را بگاه ميل شود معدسازد و اگر گاهزند. آب گرمرت از ولرم چنانچه زياد نوشيده شود معده را ناتوان مىهبم مى
 آورد.دهد و لينت مىوشو مىشست



آورد و ممكن است مبناسبت شراب سفيد و رقيق براى كساىن كه مزاج گرم دارند خوب است و سردرد منى
و نان  تر گرداند. شراب صاف شده مهراه انگبنيالتهاب معده را از بني بربد و يا سبك خبشى، سردرد ناشى ازرطوبت

 دهد.مهان كار را اجنام مى -بويژه اگر قبل از نوشيدن به مدت دو ساعت باهم آميخته گردند -نيز

ها برحذر د آمدنبنشود، ليكن بايد از كند، شراب شريين و غليظ توصيه مىبراى كسى كه فرهبى و نريومندى آرزو مى
گر است. هاى ديفايده نيست و هبرت از شرابباشد. براى كسى كه سردمزاج و بلغمى است شراب سرخ و كهنه ىب

خوردن هيچ شراىب در هنگام تناول غذا خوب نيست و علت آن را سابقا بيان كردمي. قبل از هضم شدن و سرازير 
اى يموس باشد نبايد موقع خوردن آن و حىت بعد از هضم آن نوشابهشدن لقمه نبايد مايعى مبيان آيد. اگر غذا بدك

 برد.خورد زيرا مواد آبكى، كيموس بد را تا نقاط دوردست بدن مى

 نوشيدن شراب بر روى ميوه و بويژه بر روى خربزه خوب نيست.

است. كسى كه  تراى بزرگههاى كوچك شروع شود و اين روش هبرت از نوشيدن با پيمانهنوشيدن شراب بايد با پيمانه
نگرفته  بيند. اگر بشراب خوبه شراب عادت داشته باشد چنانچه در هنگام غذا خوردن سه پيمانه سركشد زياىن منى

فايده نيست. كساىن كه بيمارى زهره است و داراى تن سامل است، چنانچه بعد از رگ زدن مقدارى از آن بنوشد ىب
 اند.گردراند و رطوبت را پخته مىبينند، زيرا شراب زهره را مىراب هبره مىدارند و كساىن كه ترمزاجند از ش

هر قدر عطر شراب بيشرت، بوى آن در افزايش و مزه آن لذيذتر باشد نوع آن هبرت است. شراب هبرتين غذارسان به 
 گدازد، صفراهاى بدن است. شراب بلغم را مىمتام خبش
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 شود؛ هركند و بازگشت آن را مانع مىلغزاند و آسان بريون مىراند، سودا را مىرا از ادرار و مشابه آن بريون مى
گدازد. انواع شراب را در جاى خود سازد و مىاى را بدون اينكه گرمى بيگانه را زياد بكار برد آب مىبندآمده

 توصيف خواهيم كرد.

شود و مغز وى خبارهاى باالرو و ناپسنديده را ا شرب شراب به آساىن مست منىكسى كه مغزش نريومند است و ب
دهد  پذيرد، از تاثري شراب چنان صفاى ذهىن بر او دست مىپذيرا نيست و از شراب جبز گرماى مناسب مزاج را منى

ز برعكس هاى شراب نيرسند. در اشخاصى كه حالت مغز برعكس آن است، كنشهاى ديگر به آن منىكه ذهن
 باشد.مى

ر شود نبايد زياد شراب خبورد و اگتنگى بر او عارض مىتوان است و در فصل زمستان نفساش ىبكسى كه سينه
اى باشد تا اگر معده از شراب و طعام اش نبايد پر از طعام باشد و بايد در غذايش ماده جريان اندازندهخبورد معده



رت آنست كه جهت آسودگى آب انگبني بنوشد و آن را باز بريون دهد و بعد دهان انباشته شد آن را بريون براند. و هب
 را با سركه و انگبني و رخساره را با آب سرد بشويد.

مهراه آن  اى باشد واى و مشابه غورهكسى كه بدن و كبدش از خوردن شراب آزار ببيند هبرت آن است كه غذايش غوره
گريد، اندازه شراب را بايد كاهش دهد و كه بر اثر نوشيدن شراب سردرد مى  آب انار و مركبات داشته باشد. كسى

شراب آميخته با آب و صاف شده را خبورد و مهراه شراب چيزى به مانند خبورد. كسى كه بر اثر نوشيدن شراب  
دگى كننقبضاش تناول دانه آس است و مكيدن حب كافور و هرآنچه رسد چارهاش مىاى به معدهگرماى آزار دهنده

رسد هبرت است مهراه شراب، مشگ اش سردى آزاردهنده مىو ترشى دارد. كسى كه بر اثر نوشيدن شراب به معده
 زمني، ميخك و پوست ترنج )بعنوان مزه آن( خبورد.

بر  ابدان كه: شراب كهنه را بايد در رده داروها قرار داد نه رده غذاها. شراب نورسيده براى كبد خوب نيست و كبد ر 
ها، آن است كه نه كهنه و نه بسيار تازه است بلكه در اندازد. هبرتين شراباثر باد كردن و اسهال دادن به شورش مى

بوست و طعم آن بني ترش و شريين يعىن ميخوش زند، خوشاش بسرخى مىميانه قرار دارد، صاف است و سفيدى
 است.

ه سه پيمانه پونه كوهى و يك پيمانه آب را باهم حبدى جبوشانند كهبرتين شراب كه شراب شسته نام دارد آن است كه 
 حجم آن به دو سوم اوليه برسد.

كند بايد بعد از نوشيدن آن انار و آب مبكد و فرداى آن روز در ناشتا كسى كه از خوردن شراب احساس سوزش مى
 شربت افسنطني بنوشد و كمى غذا خبورد و استحمام كند.

آورد، زيرا آىب كه در آن است آن را گرداند و زودتر مسىت مىته با آب معده را سست و تر مىبدان كه شراب آميخ
 كند.دهد و نريوهاى رواىن را تشديد مىرساند. شراب آميخته با آب، پوست را صيقل مىزودتر مبقصد مى
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هاى تر مزاجش آب كاىف خود را دريافت كنند شراب قبل از اينكه اندام داند نبايد ناشتا،كسى كه خود را خردمند مى
كننده شراب ميل منايد، زيرا در اين حاالت مغز و پى آسيب خبورد و نبايد كمى بعد از حركات دشوار و خسته

 د.آينآورند و يا مواد دفعى گرم پديد مىها روى مىبينند و ترجنيدگى، هبم خوردن عقل و يا بيمارىمى

هاى عصىب مارىگردد و بيچنانچه مسىت پياپى باشد بسيار بد است و مزاج كبد و مغز بر اثر آن تباه و پى ناتوان مى
 رسند.و سكته و مرگ ناخودآگاه فرامى



شود و در هر و در برخى ديگر به سركه بسيار تندمزه تبديل مى« بد»شراب زياد در معده برخى اشخاص به صفراى 
 آور است.ر زياندو حالت بسيا

برخى معتقدند اگر انسان يك يا دوبار در طول ماه مست شود خوبست و بد نيست زيرا نريوهاى رواىن سبكبار 
شوند مى رخيتىن معده آبگدازند و بويژه مواد بريونروند، مواد دفعى مىآسايند و ادرار و عرق بريون مىشوند و مىمى

 گردند.و دفع مى

بيند مغز است، بنابراين كساىن كه مغز نريومند ندارند بايد كه بيش از مهه از شراب آسيب مىبايد دانست عضوى  
 شراب كم و آهنم خملوط با آب خبورند.

اش از شراب ماالمال شد و به امتالء دچار گرديد عالجش اين است كه زود قى كند و اگر ميسر نشد كسى كه معده
منايد و بعد از قى كردن خود را در آبگاه محام بشويد و بدن را با روغن زياد  آب زياد خبورد و يا آب را با عسل ميل

 اندوده كند و خبوابد.

 ماند كه چوب نازك سوزان را در آتش بياندازند.شراب خوردن خردساالن بدان مى

راب كهنه و انان، شتوانند بنوشند. جوانان بايد اندازه نگهدارند كه اندازه نكوست. شراب مناسب براى جو پريان تا مى
 شان بسوزد.شود كه آسيب بينند و مزاجآميخته با آب انار يا آب سرد است و اين مانع مى

 هاى گرمسري سزاوار نيست.هاى سردسري بد نيست و در حملخوردن شراب در سرزمني

ز و خنود دارد و خواهد خود را از شراب ماالمال كند هبرت آن است كه آبگوشت ساده را كه فقط پياكسى كه مى
هاى چرب خبورد و حركتش به اعتدال باشد و خود را چرب است سر بكشد و تليت )تريت( چرب و تكه گوشت

 خسته نسازد و غذاى مهراه شرابش بادام و عدس شور و خرنوب شامى باشد.

ا افزون و توانائى نوش ر پيمائى، آش كلم، زيتون املاء و چيزهاى مشابه آن را خبورند سودمند است اگر در موقع باده
 كند.مى
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گرداند، مانند ختم ماده كرنب )گل كلم و كلم( و زيره و اى كه خبار را خشك مىنوشى، هر مادهدر موقع شراب
 .ب استسداب خشك و پونه و مواد شورمزه پخته و ناخنواه و ساير غذاهائى كه داراى مواد چسبنده باشند، خو 

 دارند، مطلوب است.اگر خبار غلظت پيدا كرد، مواد چرب و شريين و چسبنده كه مسىت را بازمى



 كند.كند از آن است كه شراب بكندى نفوذ مىاگر تن كسى شراب زياد را حتمل منى

ا و مى غذمسىت زودرس نتيجه ناتواىن مغز و يا زيادى خلطهاى بدن است و اين خلطها از زيادى شراب و يا از ك
اند. اگر عامل مسىت زودرس ناتواىن مغز باشد عالج اين عدم مراعات دستور غذا و آنچه مربوط بغذاست پديد آمده

شود و در جاى خود آن را شرح هاى حاصل از بقاياى مواد زائد اجياد مىناتواىن مهان عالجى است كه در نزله
 پيمائى كند.امي. چنني كسى نبايد زياد بادهداده

 شراب دير اثر:

وشانده خملوط نوشى باندازه يك اوقيه از جخبش سريع شراب جلوگريى شود بايد قبل از بادهبراى اينكه از تاثري مسىت
اند، تناول  يك پيمانه آب كلم سفيد و يك پيمانه آب انار ترش و نيم پيمانه سركه كه باهم چندين بار جوشانده شده

 كرد.

م  كنند. دستور سوم: ختدانه تناول مىكنند و دانهداده، سداب و زيره سياه را خشك مىهاى بو دستور ديگر: دانه
كرنب تازه، زيره، بادام تلخ پوست كنده، پونه، افسنطني، مواد شور طعم پخته، ناخنواه و سداب خشك را باهم 

 دهند.آن را ناشتا با آب سرد فرومىآورند بيمى نباشد، باندازه دو درهم از آميزند و چنانچه از حرارتى كه ببار مىمى

 درپى بنوشد و يا آبخواهد مسىت از وى دست بردارد و هشيار گردد بايد آب و سركه را سه بار پىكسى كه مى
هاى بازدارنده مسىت مانند روغن گل سرخ چكيده ماست و دوغ ترش خبورد و كافور و صندل بو كند و يا سرد كننده

 را بر سر بگذارد.خملوط با سركه ختمريشده 

 چاره مخارى را در حبث جزئى ذكر خواهيم كرد.

 خواهد زود مست شود و زياىن نبيند، بايد اشنان و عود هندى را در شرابش خيس كند.كسى كه مى

ها دارد و به مسىت بسيار تند نيازمند است تا دردش را تسكني دهد بايد آب اگر كسى درد شديدى در يكى از اندام
با شرابش خملوط كند و يا اينكه باندازه نيم درهم شاه تره، نيم درهم افيون، نيم درهم بنگ، يك قرياط جوز شلمك را 

 بويا، يك قرياط سركه و يك

 350، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

در آب بپزد  را 639قرياط عود خام را باهم بياميزد و در شراب ريزد و از آن بنوشد. يا اينكه بنگ سياه و پوسته يربوح
 تا سرخرنگ شود و آن را با شراب بياميزد.

                                                           
 «.جوشانده متشكل از: بذر البنگ) سيكران( سياه جوشيده شده و پوست بالدن) حشيشته احلمره(» نسخه انگليسى: -(153)  639



 خواب و بيدارى -فصل هنم

هاى خواب سنگني، خواب سبك، بيدارى و بيخواىب بياناتى كردمي و گفتيم كه در حاالت معيىن براى قبال در زمينه
كات م داد. در اينجا فقط بنپديد آمدن و از بني رفنت آهنا چه بايد كرد. اين حبث را در طب جزئى باز ادامه خواهي

 كنيم:زير اكتفا مى

افزايد. مى آسايد و بر گوهرشگريد، نريوى رواىن مىاگر خواب به اعتدال باشد اعمال نريوى طبيعى خبوىب اجنام مى
 بگدازد. باين جهت -هر روحى كه باشد -گذارد روحآور است منىتوان گفت از آجنا كه خواب سسىتحىت مى

ها به تگىرفهائى كه بر اثر انواع حتليلشود و ناتواىنحال هضم شدن است هبرت )در خواب( هضم مى طعامى كه در
د ها چه بر اثر خستگى و چه بر اثر مجاع و يا خشم و غريه باشرفتگىگردد. حتليلانسان دست داده است تالىف مى

 گردند.جربان مى

ر كننده است و براى پريان بسياخبش و گرمورد كند، ترىاگر خواب معتدل با اعتدال كمى و كيفى خلطها برخ
ت: روست كه جالينوس فرموده اسدارد. هم ازاينباشد زيرا منناكى را حفظ و ترمزاجى را حبال خود نگه مىسودمند مى

آور است و معطر كردن آن براى از بني كاهو خواب«. خورده استهر شب يك عدد كاهوى كوچك معطر مى»
ده منظورش اين بو «. خوامبكنم زياد مىاز روزى كه اين كار را مى»فرمايد: مزاجى كاهو است. جالينوس مىبردن سرد

است كه اكنون من پري هستم و من خبشيدن خواب براى من خوب است. در حقيقت توصيه جالينوس براى كساىن كه 
ذا استحمام كنند و آب گرم زياد بر سر خواب از آهنا گريزان است هبرتين عالج است و اگر بعد از هضم كامل غ

بريزند، هبرتين كمكى باين عالج خواهند كرد. ليكن چاره بيخواىب را كه موثرتر از روش نامربده باشد در حبث معاجلات 
 ذكر خواهيم كرد.

 خواب تندرستان:

د. در خواب معني داشته باششان بايد برنامه داشته باشند. خواب بايد به اعتدال باشد و وقت تندرستان براى خواب
 روى كنند. و از شب بيدارى هم پرهيز كنند زيرانبايد زياده
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سى شب بيدارى افتد كگردند. بسيار اتفاق مىآور است و بر اثر آن متام نريوها ناتوان مىبيخواىب زياد براى مغز زيان
 نريو شود.ترسد غش كند و ىبد باين جهت كه مىرانكشد و خواب را از خود مىمى

ش  هاى باالئى شكم و آرامخواب سنگني هبرتين خواب است و خواىب است كه بعد از سرازير شدن خوراك از قسمت
ر پى دارد و هائى دگرفنت آثار بعدى يعىن باد و قرقر شكم است. خواب قبل از پيدايش چنني آرامشى در شكم، زيان



خوابد و مهني كند، به پشت و شكم مىهپلو مىپيوسته نيست و در آن شخص خوابيده مرتب هپلوبهخواىب خوش و 
ير شدن دهد. پس هبرت آن است كه بعد از سراز هپلو شدن و بر پشت و رو افتادن زيان دارد و خوابيده را رنج مىهپلوبه

 روى كنند و بعد خبوابند.غذا و آرام گرفنت كمى پياده

برد. خواب با شكم ماالمال از غذا نيز بد است زيرا خواب سنگني هتى بد است و نريو را از بني مى خواب با شكم
ايد در موقع دارد و طبيعت از كارى كه بهپلو كردن دربردارد و گذشته از آن طبيعت را خبود مشغول مىشود و هپلوبهمنى

رساند. عارضه اين حالت، از داد به اجنام منىام مىماند و هضمى را كه بايد در خواب اجنخواب اجنام دهد بازمى
به  شود و هضمدهنده است و بر اثر اين بيدارى ناگهاىن طبيعت كند كار مىكننده و دهشتخواب پريدن كسل

 گرايد.تباهى مى

ل اها و زشت كردن رنگ را در پى دارد، بر طحهاى رطوبىت و سرماخوردگىخواب در هنگام روز بد است، بيمارى
 ها را مهراه دارد. يكى از عللها و تبآور و اشتها بر است و دملدهد، تنبلىها را سسىت مىگذارد، پىتاثري مى

گسلد و طبيعت از كارى كه دارد دست برميدارد. خواب شب رساىن خواب روز آن است كه زود از هم مىآسيب
ى كه باشد. كسفق مرام است و از گسستگى دور مىباشد و سنگيىن آن بر و روى پسنديده است كه كامل مىازآن

 خبواب روزانه خو گرفته است نشايد يكباره از آن دورى جويد و هبرت است بتدريج آن را ترك كند.

 طرز خوابيدن:

هبرت آن است كه خنست بر هپلوى راست و بعد بر هپلوى چپ خبوابيم كه اين دستور طب و شريعت است. اگر 
شود و در هضم مددكار است. خواب بر پشت م حرارت غريزى متوقف، مجع و تكثري مىخنست بر شكم خبوابي

هاى نامطلوىب مانند سكته و فاجل و كابوس از آثار آن است زيرا مواد دفعى را به سوى عقب بسيار بد است و بيمارى
سيار كنند. بيماران بان است گم مىراند و اين مواد راه و جمرا را كه در جلو واقع و عبارت از سوراخ بيىن و كام دهمى

 هپلوخوابند كه ماهيچه و اندامشان بر اثر ناتواىن حتمل هپلوبهناتوان از آن روى بر پشت مى
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  اندازند. مهچننيتر از مهه است پشت است و بنابراين خود را بر پشت مىشدن ندارند و خبشى از بدن كه قوى
ها در آهنا ناتوان است و از عهده كار كننده آروارههاى مجعخوابند از آن است كه ماهيچهىن كه با دهان باز مىكسا

 آيند.خود برمنى

 امي.هاى جزئى آمده است و آن را كامال شرح دادهدر اين زمينه دو گفتار دارمي كه در كتاب

 هائى كه بعدا خواهند آمدحبث -فصل دهم



هاى هائى كه بايسىت در اينجا گنجانده شود مسئله مجاع و پرهيز از زيان آن است كه ما آن را به كتابحبثيكى از 
 جزئى حوالت دادمي.

رمي. آو دومني موضوع كه بايسىت ذكر شود داروهاى مسهل و پرهيز از آسيب آهنا است كه آن را در دو گفتار مى
را به گفتار درباره داروهاى مسهل اختصاص دادمي. ليكن در اينجا  قسمىت را به گفتار درباره چاره و قسمت ديگر

كنيم كه در ختليه آسان، ادرار و عرق كردن و خون از دهان آمدن هبداشت رعايت شود. زنان بايد فقط توصيه مى
 كنيم.دهيم و راهنمائى مىراجع به خون حيض مطلىب بدانند كه ما آهنا را در جاى خود توضيح كاىف مى

 هاتغيري حجم دادن اندام -ل يازدهمفص

واند اين  تشوند. كسى كه هنوز در سنني رشد و منو است مىهاى ناتوان و كوچك نريومند و بزرگ مىگوئيم: انداممى
كار را بوسيله تغذيه اجنام دهد. براى ساخلوردگان بايد ماساژ معتدل و ورزش مهيشگى كه ويژگى آنست در كار باشد 

لش دادن و ورزش اندام مورد نظر را بايد با زفت اندوده كند. اگر اندام مورد نظر در جماورت سينه و و گذشته از ما
 شش است حبس كردن نفس هم وارد است.

كنيم كه نفس را كمى حبس كند و مالش معتدل بدهد و مثال: اگر كسى ساق سست و باريك دارد توصيه مى
را به اندازه روز اول اجنام دهد و ورزش را فزوىن خبشد. در روز سوم . روز دوم ماساژ 640ساقش را به زفت بيااليد

ها و ريزش ماساژ را هبمان حالت اول ادامه دهد و به ورزش بيفزايد و بر اين برنامه دوام كند تا نشانه گشاد شدن رگ
 اهاى خود به دمل و يها حبسب ويژگىرود كه برخى اندام. آنگاه بيم آن مى641مواد آشكار گردد
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اى از رود كه بيمارى دواىل و داء الفيل عارض شود. پس اگر نشانهآسيب امتالء گرفتار شود و مهچنني ترس آن مى
ها ظاهر شد بايد ورزش و ماساژ را كاهش داد بلكه بايد آن را ترك كرد. بيمار در اين حالت دراز اين بيمارى

شود و اين ورد نظر مثال پاى باريك و سست وى در جهت عكس ماساژ پيشني مالش داده مىكشد و اندام ممى
 .642شودعمل از سر بپائني شروع مى

هاى تنفسى باشد مثال خبواهيم سينه را معاجله كنيم با پارچه قنداق مانندى كه از اگر اندام مورد معاجله نزديك اندام
ست ورزش  كنيم كه با هر دو دبندمي و آنگاه بيمار را وادار مىور معتدل مىحلاظ هپنا متوسط باشد پائني سينه را بط

                                                           
 .«كسى كه ساقهاى پاهايش ضعيف است و رشد كاىف نكرده است دويدن مسافىت كم، مالش مالمي و انداخنت زفت برايش مفيد است» سخه انگليسى:ن -(150)  640
 «.اگر در طول ورزش كردن و مالش دادن عروق خوىن منبسط شوند و حمل مالش داده شده متورم گردد ورزش بايد متوقف شود» نسخه انگليسى: -(155)  641
پائى(. اگر در چنني مواردى امكان پيشرفت التهاب يا عوارض ديگر وجود دارد، از آن مجله است واريس وريدهاى پا يا بيمارى الفانتيازيس) پيل» نسخه انگليسى: -(155)  642

هداشته يمارى صورت گريد و اندام مربوط بايد كمى باال نگچنني عوارضى رخ ندهد ماساژ و ورزش بايد كاهش پيدا كند وىل قطع نشود. اسرتاحت بايد در مهان خنستني مرحله ب
 «.باشد(. ماساژ بايد از حميط بطرف مركز صورت گريدشود) در پزشكى امروز هم اين روش مورد تأييد مى



ا دهيم. در كتب جزئى بعدهكند و نفس را بشدت حبس منايد و با صداى بلند فرياد كند، بعد آهسته ماساژ مى
 برسى.« زينت»باره به تفصيالت واىف برميخورى، پس منتظر باش كه به كتاب دراين

 هاى بعد از ورزشتگىخس -فصل دوازدهم

شود و مهه آهنا از دو منبع سرچشمه وجود دارد وىل نوع چهارمى نيز به آهنا اضافه مى 643گوئيم: سه نوع خستگىمى
ى(. اى، خستگى كشيدگى )متددى( و خستگى ورمى )دملگانه عبارتند از: خستگى قرحههاى سهگريند. خستگىمى

توشى شود نوعى است كه به خستگى زبرى و خشكى و ىبآهنا افزوده مىآنچه كه بعنوان خستگى نوع چهارم بر 
 معروف است.

 اى:خستگى قرحه -1

ماند و اگر در زير شود كه شبيه موقع دست زدن به زخم مىدر اين خستگى در سطح پوست دردى احساس مى
. ممكن است دردمند، توان شناختپوست احساس شود شديدتر است و آن را نيز با حس كردن بوسيله دست مى

اين درد را در موقع حركت كردن احساس كند و آن را مانند درد خليدن )نيش زدن( خار درك كند. كساىن كه باين 
 شوند و يا كش دادن را با ناتواىن اجنامهاى خود ناراحت مىدرد خستگى گرفتارند از حركت و حىت كش دادن اندام
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گردند. عامل شوند و اگر خيلى شديدتر شد به تب و لرزه گرفتار مىدهند. اگر درد شدت يابد به لرزش دچار مىمى
هاى سخت است كه موجب زياد شدن مواد دفعى آبكى و تند گرديده است و يا از شدت حركت  اين درد ورزش

وى اند و خون پسنديده، نري ها منتشر شدهگوشت و پيه گداخته است و بطور كلى از خلطهاى بد است كه در رگ
  اند و تنها آزارشان آن استرسند از آزار رساىن بازماندهآهنا را از هم پاشيده است و موقعى كه به اطراف پوست مى

ر ب لرزه بباافتد و اگر زياد جبنبند تكه اين نوع خستگى را مهراه دارند. اگر اين خلطها كمى جبنبند، لرزه بر اندام مى
ها مبانند و نيز ممكن است كه . گاهى نيز ممكن است خلطهاى تند جدا شوند و بصورت خام در رگ644آيدمى

 خلطهاى خام در گوشت هم باشند.

 خستگى كشيدگى )متددى( -1

                                                           
 شود.ها حاصل مىركحالت افزايش ناراحىت و تقليل كارآئى كه بر اثر فعاليت طوالىن و زياد، كم شدن نريو و يا ظرفيت پاسخ به حم -(150)  643
 شود. اين مواد زائد در نتيجه صدمه و ختريب بافتهاى عضالىن و چرىباى بعلت جتمع زياد مواد زائد رقيق و فعال عارض مىخستگى قرحه» نسخه انگليسى: -(155)  644

آيند. مواد مذكور زا و فاسد درمىرقيق گردند بصورت مواد ناخوشى اى اگر مواد زائد بوسيله خون جذب شوند و نتيجتاشوند، در خستگى قرحهبعلت ورزشهاى سخت حاصل مى
لرزش  رسانند و نتيجتا باعث خستگى، نازكى، آشفتگى، تركيدگى پوست و برخى اوقات سببآورند خود را بصورت رقيق شده، به پوست مىهنگامى كه به سوى پوست روى مى

 «.شونددر حركت مى



كند كه تنش كوفته است و اين حالت به حرارت و كشيدگى منجر در اين نوع خستگى، شخص خسته احساس مى
هاى خويش نفرت دارد، بويژه اگر اين حالت از خستگى ر نوع حركت و حىت كش دادن اندامشود و شخص از همى

ان اند و ليكن گوهرشها متوقف شدهبر اثر كار عارض شده باشد. اين خستگى از آن است كه مواد زائد در ماهيچه
ى از مواد زائد و خستگپسنديده است و آزارى ندارند و يا اينكه ناشى از باد است. تفاوت بني خستگى ناشى 

ناشى از باد آن است كه خستگى در اين يكى سبك و در آن ديگرى سنگني است. اين خستگى غالبا بر اثر 
شود و اگر پس از خواب متام روى دهد علت ديگرى دارد و اين نوع از متام انواع خستگى خواب نامتام عارض مى

را هبم  هاى ماهيچهاست كه حالت مهوارى )اسرتاحت( قسمتترين نوع خستگى كشيدگى آن بدتر است. آزاردهنده
 زده است.

 خستگى ورمى -3

ز مانند كند شبيه باد كردگى و رنگ آن نيشود، حالىت پيدا مىدر اين خستگى تن بيشرت از حالت طبيعى گرم مى
 ايد.منحساس كشيدگى مىآيد و بيمار اكند و در حال جنبش بدرد مىشود. بر اثر ملس درد مىاعضاء ورم كرده مى
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645وتواىنتابخستگى كم -0
 

 كند كه تنش خشكيده است. علل اين خستگى عبارتند از:در اين نوع خستگى بيمار احساس مى

 ورزش بيش از حد الزم. با وجود كيموس خوب و بكار بردن ماساژ، بازيافنت نريو بصورت زبر و شديد -الف
 .646است

 يا اينكه منشاء آن از خشكى هوا و دورى جسنت از غذا و روزه گرفنت است. -ب

 پيدايش خستگى

 هاست. چاره آن نيز ويژگى معيىن دارد.خستگى ممكن است بر اثر ورزش پيدا شود و آن ساملرتين خستگى

اى ژهبيمارى است و آهنم چاره ويآيد )نوع دوم خستگى( كه در واقع آژير يا اينكه اين خستگى خودخبود بوجود مى
 دارد.

                                                           
 «.ى نوع خشكخستگ» نسخه انگليسى: -(155)  645
 «.شودبرخى اوقات اين خستگى بر اثر ورزش تند و سخت مهراه با ماساژ نريوخبش، تند و خشك و بدون وجود اخالط غري طبيعى عارض مى» نسخه انگليسى: -(111)  646



هائى از عامل خودخبود و ممكن است اين دو نوع خستگى متداخل شوند و باهم عارض گردند و از حيث مواد نشانه
كىن و   كنم عملتواىن به دستورى كه من ذكر مىتك آهنا را دانسىت مىعامل ورزش داشته باشند. اگر تو عالج تك

 ساز باشى.چاره خستگى خمتلط را نيز

 دستور العمل:

اندام بدرد آمده را بررسى كن و تفاوت بني عوامل را در نظر بگري. علت نريومندتر را در اين خستگى بايد مهمرت 
بر سه وجه  مبتىن« مهمرت»امهيت در كلمه »تر نيز نبايد غافل مباىن. منظور از مفهوم امهيتبداىن وىل از علت كم
 باشد.ر نريومندتر بودن است، يا طوالىن بودن زندگى است و يا از حيث گوهر مىاست: اين امهيت يا د

اگر در يكى از عوامل دو يا سه وجه مزبور صادق بودند بايد آن را مهمرت مشرد، مگر اينكه در يكى شرطى چنان 
 نريومند باشد كه با دو شرط موجود در ديگرى برابرى كند. مثال
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عى پا اى از حد اعتدال بيشرت و از جمراى طبيتر است، ليكن اگر گوهر خستگى قرحهتر و ارزندهخستگى ورمى قوى
اى ى قرحهكند. بنابراين اول بايد به معاجله خستگفراتر هناده باشد، از حيث ارزش و نريو با خستگى ورمى برابرى مى

 اى براى خستگى ورمى پيدا كن.ر نشده باشد قبال چارهبپردازى. ليكن اگر از اعتدال بسيار دو 

 متطى و مخيازه -فصل سيزدهم

ها مجع شوند. باين جهت اين دهد كه مواد زائد در ماهيچهها موقعى روى مىكشيدگى( اندام  -متطى )كش دادن
ر زش مهراه دارد و اگدهد. اگر اخالط مجع شده بيشرت باشند چندش و لر حالت بعد از بيدار شدن از خواب روى مى

 گردد. مخيازه خبشى از متطى است.بازهم بيشرت باشند موجب تب مى

ازه در آوردهاى مخيآورد. روىشود و مخيازه را بوجود مىهاى آرواره و استخوان سينه پيدا مىعارضه متطى در ماهيچه
ضم ياد آيد نامطلوب است و اگر در موقع هموقع و ز اى ندارد. اگر مخيازه ىباولني وهله براى تندرستان هيچ انگيزه

 باشد زيرا براى راندن مواد زائد مددكار است.غذا آيد مطلوب مى

و گاهى متطى در بيدار شدن قبل از خواب   647گردندگاهى سرما و غلظت و كمى حتليل موجب مخيازه و متطى مى
 اى براى عمل دفع است.دهد، در اين صورت عامل فشارندهكاىف روى مى
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چاره مخيازه و متطى شراب خملوط با آب با نسبت حجمى برابر است، چنانچه مانعى براى خوردن شراب در ميان 
 نباشد.

 عالج خستگى ناشى از ورزش -فصل چهاردهم

هاست هاى زيادى كه يكى از آهنا انواع تبگوئيم: اگر به عالج خستگى ناشى از ورزش امهيت دهيم از بيمارىمى
 امي.كردهجلوگريى  

 اى:هاى قرحهخستگى -1

اى داشته باشد و درد از ورزش ناشى شده باشد، مبحض پيدا شدن خستگى بايد ورزش اگر ورزشكار خستگى قرحه
 را كاهش دهد.
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رى پرخورى باشد و مدت اگر درد بر اثر زيادى خلطها روى آورد باز بايد ورزش را كم كرد؛ چنانچه ناشى از بيما
زيادى از بيمارى نگذشته باشد، بايد زيان آن را بوسيله گرسنگى و ختليه از بني برد و درد طرف پوست را با ماساژ 

ماىل چاره كرد و نبايد تا روز سوم برجاى درد فشار وارد ساخت. ورزش بعد از اين مراحل آهسته و زياد و مهراه روغن
دهد. در روز اول غذاى بيمار مهان غذاى عادى قبلى است وىل بايد كمرت خورد و در روز دوم ىبازياىب نريو را اجنام م

، مالش خام را 648ها باشدها از آاليش پاك باشند و مواد خام در پيه رودهخبش تناول كرد. اگر رگهاى منبايد خوراك
ابونه و اين روغن ترنگوت )غرب(، روغن شبيت و باى نيز به بيمار برسد. كنندهگرداند، بويژه اگر داروى گرمپخته مى

قبيل گياهان در چنني حالىت بسيار مفيدند. مهچنني اگر ريشه سلق را با روغن در ظرف گشادى بپزند داروى خوىب 
است. روغن ريشه گل ختمى، روغن ريشه قثاءاحلمار، روغن هزار گوشان، روغن اشنان و هر روغن ديگرى كه اثرى از 

 ر آن باشد مفيد است.ها داشنان

 هاى كشيدگى )متددى(:خستگى -1

 دستورهاى زير براى معاجله اين خستگى است:

 ها نرم گردند.ماساژ آرام و اندودن روغىن كه بوسيله آفتاب گرم شده است تا سخت شده

 وشو با آب ولرم و ماندن زياد در آب و حىت روزى دو تا سه بار رواست.شست
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 وشو، بوسيله روغن.شست اندودن تن بعد از هر

 اگر بسبب خشك شدن عرق و از بني رفنت روغن مهراه آن، نياز به تكرار روغن اندودن باشد بايد آن را تكرار كرد.

 اى است.تناول غذاهاى كم و تر. در اين حالت نياز به كم كردن غذا بيشرت از مورد خستگى قرحه

 سازد.پراكنده مىگدازد و آثار آن را ورزش كه اين خستگى را مى

 آور باشد بايد حتما اجنام گريد.استفراغ كه اگر خستگى خودخبود و بسبب مواد زائد غليظ روى

 برند.زيره و انيسون در موردى كه خستگى ناشى از باد متدد دهنده باشد آن را از بني مىداروهائى مانند زيره و شاه
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 اى ورمى:هخستگى -3

 چاره اين درد بقرار زير است:

نرم كردن اندامى كه كشيده شده است، سرد كردن خبشى كه گرم شده است و ختليه مواد زائد. اين سه روش بوسيله 
 گريد.گرم، مالش دادن آرام و نرم، ماندن زياد در آب كمى گرم و آسودن اجنام مىروغن زياد و نيم

 خستگى زبرى: -0

كته كه آب اى ندارد مگر اين ندردى گرفتار است جبز دستورى كه براى تندرستان است دستور ويژهكسى كه بچنني 
گرداند و زيانش باندازه آب سرد نيست. آب سرد وشو بايد گرمرت باشد. آب بسيار گرم پوست را غليظ مىشست

ه فوذ كند. ناتواىن شايد از آن باشد كرود كه سرمايش در بدن ناتوان نسازد باز بيم آن مىهرچند پوست را مرتاكم مى
آور است. بيمار بايد در روز دوم ورزش را به آهستگى بدن بيمار متخلخل )شل( است و در اين حالت خطرى روى

و نرمى اجنام دهد. استحمام روز دوم بايد باندازه روز اول باشد و بعد از محام بايد وادار شود كه خود را يك مرتبه در 
اشد  ها كاهش يابند و رطوبت پوست حفظ گردد و تنش خو گرفته بدازد تا پوستش سترب شود و گداختىنآب سرد بيان

كه خود را رهاند، بويژه اگر مهنيكه با آن در برابر گرمى بتواند مقاومت كند. مهني دو روش او را از آسيب سرما مى
 ماندن زياد با مصونيت از بيمارى قرين نيست.در آب سرد انداخت فورا بريون بيايد و در آن زياد مناند، زيرا 

بيمار بايد در هنگام چاشت غذاى تر و باندازه كم خبورد تا بتواند در شامگاه بار ديگر خود را ماساژ دهد، آنگاه 
ى ن آبكتكاىن بوسيله اندودن به روغبايد شام را بتاخري اندازد و كوشش كند مواد زائد را از تن خود بتكاند و اين خانه

 گريد.و روشن صورت مى



هاى شكم درد اگر دردى در ماهيچه شكم نباشد نبايد اين اندام را با روغن اندوده كنند، ليكن اگر در ماهيچه
 ماىل كنند.خستگى احساس شود بايد آن را آهسته و آرام روغن

 بيمار بايد غذا را افزايش دهد و از غذاهاى بسيار گرم بپرهيزد.

حركت است. اگر شخص در خنستني مرحله پيدايش خستگى حركت را ترك كند خستگى پيدا  عامل هر نوع خستگى
شود. بعد از آن بايد ورزش را اجنام دهد تا حركت معتدل مواد را به سوى پوست براند، در بني حركات كه متوقف منى
 بربد. شود خود را ماساژ دهد و با اين ترتيب مواد مجع شده در نزديكى پوست را از بنيمى
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حمام از شود كه استداند. اگر بر اثر استحمام، حالتش به لرزه اجناميد معلوم مىبيمار خود حالتش را در استحمام مى
 ترحد الزم جتاوز كرده است، بويژه اگر تب گرمى هم مهراه لرز باشد در اين صورت زيان افراط در محام ماندن منايان

است. در چنني حالىت بايد از استحمام دست بردارد، ختليه كند و مزاج خود را خوب سازد. اگر محام رفنت بيمار تب 
 شود كه از استحمام هبره برده است.و لرز ببار نياورد معلوم مى

عد  برد و بها خلطهاى بند آمده و يا خام موجود باشند، بايد اول عالج اصلى خستگى را بكار اگر در عروق روده
ها )خلطهاى خام( زياد باشند، بيمار بايد بياسايد ها پخته و لطيف گردند و بريون روند. اگر خامكارى كرد كه خام

و ترك ورزش كند، زيرا هضم در آسودن بيشرت است. بيمار نبايد رگ بزند، زيرا رگ زدن غالبا خون صاف را بريون 
بيمار نبايد قبل از پخته شدن )هضم( مسهل خبورد و يا حالت اسهال در گذارد. راند و خلطهاى خام را باقى مىمى

 اى ندارد.رساند و هبرهخود اجياد كند، زيرا در اين حالت اسهال آزار مى

 اگر ادرار زياد باشد زياىن خنواهد داشت.

در حد  باشد، بنرمى و كننده بايد بر تناى به بيمار بدهى كه مواد خام را در تنش بپراكند. گرمكنندهمبادا گرم
اعتدال. در غذاى بيمار بايد خرنوب شامى، فلفل، زجنبيل، سركه خرنوب شامى، سركه سري، سركه اسرتغان و 

پديدار  ها ودهنده مشهور مبيزان الزم وجود داشته باشد. بعد از پخته شدن خامهاى اين گياهان و مواد گوارشساقه
مت پختگى، غالب بيماران بايد شراب تناول كنند تا پختگى كامل گردد نشني در ادرار و ظاهر شدن عالشدن ته

 دست دهد.« قى»وادار كنند. شراب بايد لطيف و نامرتاكم باشد و نبايد چنان تاثريى كند كه حالت 

 شوندحاالتى كه بر اثر ورزش بر جسم عارض مى -فصل پانزدهم

دن عارض شود: تراكم، ختلخل )نامرتاكمى(، ترى بيش از گاهى ممكن است. يكى از حاالت زير بر اثر ورزش بر ب
 اندازه و خشكى بيش از اندازه.



 وند بپردازمي:شهائى كه خود خبود پيدا مىسازى خستگىبگذار ابتدا، راجع باين حاالت حبث كنيم و بعد به چاره

 تراكم )غلظت(:

يا بر اثر غلظت و يا چسبندگى آهنا كه در منافذ ريز كشنده و يا فزوىن مواد زائد و تراكم بر اثر سرما يا عامل درهم
آيد. تراكم ممكن است خودخبود و بدون هيچ عامل ديگرى، بر اثر نوعى اسرتداد گردند بوجود مىپوست حمبوس مى

 از درون به باال آمده باشد، يا اينكه
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گردوغبار بوده است، و يا سراجنام بر اثر ماساژ تند و سخت روى آورده از آجنا ناشى شده است كه حمل ورزش پر 
 باشد.

 هاى تراكم:رهنموىن نشانه

اگر رنگ پوست بسپيدى گرايد و گرم شدن و عرق كردن دير كند و در ورزش رنگ پوست سرخ گردد، معلوم  -1
ا در محام با شوند بايد تن خود ر وبرو مىشود كه غلظت بر اثر سرما و ترجنيدگى است. كساىن كه با چنني حالىت ر مى

فرش آن خود را بغلتانند تا عرق  وشو دهند و بر كف محام كه داراى حرارت معتدل است و بر سنگآب گرم شست
 هاى لطيف و گرم و گدازنده اندوده كنند.كنند و بدن را با روغن

ش دست دهد و پوست چركني گردد معلوم يك از عالئم مذكور در ميان نباشد و غلظت بر اثر ورز اگر هيچ -1
هائى برندهاش پراكنده كردن مواد زائد و استفاده از حتليلشود كه اين حالت ناشى از تاثري مواد زائد است و چارهمى

 مانند محام و اندودن روغن است.

يشرت بايد مرت نياز دارند و باند به روغن اندودن ككساىن كه بر اثر گرد و غبار و يا سخىت ماساژ باين حال افتاده  -3
وشو دهند. قبل از استحمام بايد خود را بطور آهسته ماساژ دهند و بعد از آن نيز ماساژ خود را در آب گرم شست

 نرمى اجنام دهند.

 ختلخل

 پيدايش ختلخل ناشى از عوامل زير است: كوتاهى كردن در ماساژ كاىف و استحمام.

دك است كه كمى به سخىت گرايش داشته باشد و اندودن بدن با روغن چاره اين حالت، ماساژ خشك و ان
 آورنده.قبض



 ختلخل و احساس ناتواىن:

ني شود و گاهى چنناتواىن و ختلخل احساس مى« اندودن تن با روغن»گاهى بعد از ورزش مفرط و بر اثر كمبود 
 دهد.استحمام روى مىروى در حالىت بر اثر مجاع زياده از حد و برخى مواقع نيز از زياده

عالج اين حالت آنست كه بوسيله ورزش )اسرتداد( نريو بازياىب شود و از طريق ماساژ خشك و سخت و اندودن تن 
خبش كه از حيث گرمى و سردى در اعتدال است به مقدار كم با روغن ترجننده آن را برطرف كنند و غذاى رطوبت

 داشته باشد هبرت است. تناول كنند. اگر غذا اندكى به گرمى گرايش
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رزشكار به شود كه و گاهى ناتواىن يا بيخواىب يا اندوه و يا حالت خشكى بر اثر خشم )يا عارضه عصىب( موجب مى
الت اين ح هاى ديگر. عالجگردد و نه بوسيله ورزشسوء هضم دچار شود كه در نتيجه نه بوسيله اسرتداد برطرف مى

مهان ماساژ خشك و سخت و اندودن بدن با روغن ترجننده و تناول غذاى من خبش و كم و معتدل در گرمى و سردى 
 و يا كمى گرم است.

 ترى بيش از حد اعتدال:

د كه بر  رسها و بويژه در زبانش رطوبت زياد است. اين رطوبت گاهى حبدى مىيابد كه در اندامگاهى انسان درمى
رساند. اين حالت ممكن است از افراط در استحمام و زيادى غذا و نوشيدىن و آرامش و عدم زيان مى هاكنش اندام

حركت و آسودن روى آورد. اگر اين حالت عامل قبلى داشته باشد بايد آن را به طب جزئى حوالت داد و اگر عوامل 
دن ..، بايد آن را با ورزش سخت و مهاهنا بودند كه ذكر شد يعىن نوشيدن، عدم حركت، استحمام زياد و تر ش

 كننده چاره كرد.دشوار و ماساژ زبر و خشك، بدون اندودن تن بروغن و يا اندودن آن مبقدار كم با روغن گرم

 خشكى بيش از حد اعتدال:

 هاى زبر مشرد و عالجش مهان است كه دربارهچنانچه بدن به خشكى زياد گرفتار شود بايد آن را از انواع خستگى
 شود.هاى زبرى بكار بسته مىستگىخ

 آورندهائى كه خودخبود روى مىخستگى -فصل شانزدهم

ا اى، متددى، ورمى. اينك طرز عالج هريك از آهنهاى اصلى را در سه نوع نام بردمي كه عبارتند از قرحهانواع خستگى
 دهيم:را توضيح مى



 اى:خستگى قرحه

بايد معاينه كنيم كه آيا عامل خستگى وى خلط )غري طبيعى( است؟ و آيا اى را ابتدا شخص مبتال به خستگى قرحه
ها باشد ادرار بوى تعفن اگر خلط در داخل رگ -هاست يا بريون آهنا؟اين خلط )غري طبيعى( در اندرون رگ

يز آگاهى نبرمي. بايد به اين نكته دهد. از كيفيت غذاهاى ذكر شده كه مولد مواد زائد هستند نيز به آن پى مىمى
 -؟مقدار مواد زائد زياد است يا كم -آيند يا نه؟يافت كه آيا در شخص مبتال عادتا مواد زائد زياد در رگها بوجود مى

 روند و يا اينكه براى بريون راندن آهناآيا مواد زائد بسرعت از بني مى
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ها وجود ه مريض را بررسى كرد كه آيا روشن بوده است يا تريه؟. اگر اين نشانهجوئى كرد؟ بايد وضع نوشاببايد چاره
 ها و در غري اين صورت علت در خارج از آهناست.گردد مواد زائد در اندرون رگداشته باشند معلوم مى

داد اسرت  آاليش باشد، عالج آن ورزشها پاكيزه و ىباگر خستگى ناشى از مواد زائد خارجى باشد و اندرون رگ
مواد ها ياد كردمي. ليكن اگر سبب دروىن بود )اى از آندهنده( و دستوراتى است كه در مبحث خستگى قرحه)هببودى

رداىن و هر اش گها بودند( بر تو است كه بيمار را از ورزش و حركت بازدارى، او را خبواباىن، گرسنهزائد در داخل رگ
 وشو را حتمل كند و شروطى كه براىو با آب ولرم بشوئى، بشرطى كه شستشب هنگام او را با روغن اندوده كىن 

ها باشد و در آن كيموس خوب  استحمام ذكر كردمي در مورد او مجع باشد. غذاى چنني كسى بايد از انواع سوپ
هاى لطيف گوشت كه به بدن و ماده چسبندگى و غذائى زياد نباشد. جو، ذرت و گوشت پرنده 649كمرت باشد

دهد غذاهائى از اين مقوله هستند. نوشابه وى بايد اسكنجبني انگبيىن، آب انگبني و شراب سفيد و رقيق فت مىلطا
 باشد.

كننده و ادرارآور است، ليكن نوشيدن بايد با شراىب شروع شراب سفيد و رقيق از اين جهت خوب است كه پخته
 رنگ برسد.مزه است و بتدريج به شراب رقيق و سپيدشود كه اندكى ترش

اندركار است. بايد خبش غالب در خلط را بريون براىن. اين كار گردد خلطى دستاگر اين معاجله مؤثر نشد معلوم مى
اگر خبش غالب خون باشد يا خلط با خون مهراه باشد عالج آن فصد يعىن خونگريى از  -چگونه بايد اجنام گريد؟

 طريق رگ زدن است.
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و يا با خلط مهراه نباشد، در وى اسهال اجياد كن. اگر عالمت وجود كمى خون را  اگر خون در خلط غالب نباشد
بزىن  رود رگدر آن مشاهده كردى هم اسهال اجياد كن و هم رگ بزن. مبادا وقىت ديدى نريوى بيمار رو به كاهش مى

 و يا اسهال اجياد كىن؟

ز روى ادرار، بوسيله عرق و حاالت خواب و توان شناخت: اروش شناسائى نوع خلط: نوع خلط را بچند روش مى
 بيدارى.

اگر بيمار بعد از معاجله تو از خواب خوش حمروم شد خربى است ناخوشايند. اگر پنداشىت كه خون پسنديده در 
هاى ها اندك است و خلطهاى خام و ناپخته بر خون چريگى دارند، به بيمار اسرتاحت ده و خوراك و نوشيدىنرگ

ايد مقطع هاى وى بر اختيار وى بگذار. غذاى تناول شده بيمار نبايد زياد گرم باشد. نوع نوشيدىنكننده دلطيف
تر و مؤثرتر باشند ها قوىكنندهكننده( خلط باشد، مانند اسكنجبني انگبيىن. اگر نياز بدان داشىت كه لطيفتكه)تكه

 ديدى كه خلطها دهى كمى فلفل بريز. اگردر غذاى وى و يا عصاره جو كه بوى مى
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ى چه قبل از غذا اى يا فلفلاى يا فلفلى مهراه سازى. مواد زيرهنارسيده هستند بد نيست غذا و نوشيدىن را با مواد زيره
ورد جبا خواهد خباى يا فلفلى كند. اگر بيمار قبل از خوابيدن يك قاشق از مواد زيرهو چه بعد از غذا باشند فرقى منى

 آورند.اى بپرهيزد، زيرا اين مواد بيش از اندازه گرمى مىبود، ليكن بايد از مواد پونه

هاى اصلى وجود دارند، بيمار را بامدادان با اگر برايت روشن شد كه خلطهاى نارسيده در رگ نيستند وىل در اندام
ست وى بنوشان تا گرمى آهنا به پوست برسد. الزم اهائى بخبش و چسبنده مالش بده و گرمى خبشهاى سسىتروغن

اك اى بده و بوقت باو مواد پونهوشو دهد. آنگرم خود را شستبيمار مدت زيادى در آرامش باشد و بعد با آب نيم
 نداشته باش. ليكن تناول اين مواد بايد قبل از خوراك و پيش از ورزش باشد.

اى پونه اى نظري مواداى نيازمند است، ماده نريومند مروردهندهدهندهه گوارشاگر ديدى كه بيمار قبل از خوردن غذا ب
است. قبل  شود نيز خوباى و فلفلى مبقدار كم جايز و هرچه به ميوه به )سفرجل( منسوب مىبوى خنوران. مواد زيره

ا بدن وى نباشد. اندودن جسم باز اينكه اين داروها را بوى بدهى بايد او را معاينه كىن كه حرارت زياد و عرضى در 
 روغن بابونه و روغن شبت و روغن مرزنگوش و نظاير آن براى چنني كساىن بد نيست.

روغن خواه تنها باشد و خواه مهراه موم باشد بايد آن را با رازيانه تقويت كىن و يا رازيانه را با دوازده برابر حجمش 
 روغن زيتون خملوط منائى.



تر ها و هم در بريون آهنا هستند خنست به رفع علت بزرگى بردى كه خلطها هم در درون رگاگر بوسيله معاينه پ
بپرداز و درباره علت كوچك نيز امهال نكن. اگر هر دو حالت برابر بودند و بزرگى و كوچكى در بني نبود خنست به 

تر باشد قارچ كه ادرار بيشرت و قوىآنچه مربوط به هضم است بپرداز و بوسيله مواد فلفلى عالجش كن و اگر خواسىت  
كىن و اندكى پونه   اى و فلفلى كمتواىن از مواد پونهاساليون را با انيسون مبقدار برابر بر آن بيفزاى. اگر هم خواسىت مى

هاست هضم و پراكنده شوند و آنگاه سروكارت فقط با در آن بريزى و يا پونه را زياد كىن تا سراجنام هرچه در رگ
 اى كىن.اى بريوىن خواهد افتاد كه بايد دارو را بطور خالص پونهخلطه

اى براى حالت اول )خلط در داخل رگ( بد و براى حالت دوم )خلط در بريون رگ( مهانطور كه دانسىت مواد پونه
 خوب است.

كىن كه خلطها را ها و هم در بريون آهنا وجود دارد نبايد كارى  ليكن در مورد كساىن كه خلطها هم در اندرون رگ
قطعه  بشدت از داخل خبارج و از خارج به سوى داخل بكشاند. پس در اين حالت تا موقعى كه نرم گردانيدن، قطعه

كردن و پخته شدن خلطها صورت نگريد، نبايد در دادن قى و اجياد اسهال آهنا شتاب ورزى و بايد بگذارى ورزش  
 كنند. وقىت خستگى
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فرونشست و رنگ پوست حبالت طبيعى برگشت و ادرار به پختگى اجناميد، آنان را ماساژ زياد بده و بگذار اندكى 
كم ورزش كنند و مراقب باش چنانچه مقدارى از بيمارى عودت كرد ورزش را ترك كنند و اگر عودت نكرد ورزش را كم

و، روغن وشنوع ورزش قبلى برگردند كه در مورد آن اندازه شست زيادتر كنند تا به عادت سابق برگردند و بدان
 تر كن.اندودن، ماساژ و مدت ورزش را در نظر گرفته بودمي. وقىت كه باين حالت بازگشتند روغن اندودن را قوى

لت ااى پيدا شد، معاجله را تكرار كن. اگر بيمار حباگر باز در يكى از اين بيماران احساس خستگى و درد قرحه
اى احساس نكرد، وى را به ورزش )اسرتداد( وادار كن. اگر چيزى از عالئم دستگريت خستگى بازگشت وىل درد قرحه

 ها درهم و برهم بودند و احساس خستگى بسيار آشكار نبود بيمار را وادار به اسرتاحت كن.نشد و نشانه

 هاى متددى )كشيدگى(:خستگى

تباهى خلط است و چاره آن رگ زدن در اشخاص واجد سوء مزاج و لينت دادن عامل خستگى متددى امتالء بدون 
 گريد.قطعه كردن ماده ورمى( است و معاجلات الزم بعدى كه اجنام مى)قطعه 650مزاج و اجياد نرمش و تقطيع
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 خستگى ورمى:

ل از هر اندام شد و يا قباش بيشرت بااگر بيمار احساس خستگى ورمى كرد بايد رگى را فصد كرد كه اندام فراگرينده
ها در خستگى سهيم بودند و پيشتازى و واماندگى بني آهنا در  ديگرى به خستگى مبتال شده است. اگر مهه اندام

 .651كار نبود بايد رگ چهار اندام را زد

كه نيممكن است نياز داشته باشى كه در روز دوم يا روز سوم رگ مورد نظر را بزىن، در اين صورت مهلت نده و مه
درد خستگى ورمى پيدا شد بدون تاخري فصد كن و كار امروز را بفردا نيانداز كه مبادا درد بيشرت جايگري شود. آنگاه 

 روز دوم و سوم هم در وقت شبانگاهان رگ بزن.

 رژمي غذائى:

ايد به بروز اول: عصاره جو يا سوپ ساده ذرت بشرطى كه گرمى در بدن بيمار پيدا نشود. اگر گرمى پيدا شد 
 عصاره جو اكتفا كرد.
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 روز دوم: مهان غذاى روز اول وىل مهراه روغن سرد يا معتدل مانند روغن بادام.

 پز.كوبيده و آبتكه و نيمها، ماهى تكهروز سوم: كاهو، كدو، پنريك، ترشكى

اگر در روز سوم بكلى شكيبائى را از دست داد و غذا را با در اين سه روز بيمار تا حد امكان نبايد آب خبورد. 
اشتها خنورد، بايد آب انگبني يا شراب سفيد و رقيق و يا شراب خملوط با آب خبورد. مبادا اجازه دهى كه بيمار بعد از 

ورد، زيرا: اوال آ وقت غذاى هضم نشده به رگها روىنياز از غذا گردد و آنقدر غذا خبورد كه ىبها يكدفعه آنآن ختليه
كند و نريوى گرينده معده در برابر نريوى كشنده كبد قد علم اگر غذا كمرت باشد، معده در نگهدارى آن امساك مى

. اما اگر طعام زياد باشد اين امساك وجود ندارد و ممكن است نريوى 652پردازدكند و با آن به كشاكش مىمى
. بايد متام آوندوهاى غذا را تو بر اين قياس بسنجى. دومني سبب 653تدكننده را به كمك نريوى كشش كبد بفرسدفع

اى زياد ها نيز غذشود. سومني سبب اين است كه غذاى زياد به رگآن است كه غذاى زياد در معده خبوىب هضم منى
 مانند.ها از هضم آن بازمىدهد و رگمى
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 هاى بدفصل هفدهم. مزاج

آفريده « وبخ»آفريده شده است و يا اينكه « بد»يا اينكه مزاج بطور طبيعى بدى مزاج مبتىن بر دو حالت است: 
 شده است و بر اثر عدم رعايت هبداشت عوارضى روى آورده و آن را از راه صحيح بدر برده است.

كنيم. اند صرفنظر مىاند و يا بواسطه سن به اين حالت درآمدههائى كه در آفرينش ناهنجار بودهدر اينجا ما از مزاج
اند بايد اند و بدان خو گرفتههائى كه بر اثر عدم رعايت دستورهاى هبداشىت به ناهنجارى روى آوردهليكن در مزاج

جى را شان درآورد. دليل بدمزانقيصه را از حيث كمى و كيفى تشخيص داد و با استعمال ضد آهنا حبالت پسنديده
 توان از روى شكل و هيئت بدن تشخيص داد.مى

 013، ص: 1نون )ترمجه شرفكندى(، جقا

 هبداشت پريان -تعليم سوم

 كه مشتمل بر شش فصل است.

 گفتار كلى درباره پريان  -فصل اول

 برنامه هبداشت ساخلوردگان شامل دستورهاى زير است:

 دهنده است.كننده و رطوبتبكار بردن هر چيزى كه گرم

 خواب زياد و بيشرت از جوانان در بسرت ماندن.

 وشو بيشرت از جوانان.نياز به غذا و شست

 سعى دائم در ادرار بول.

 غفلت نكردن در بريون راندن بلغم از معده. اين دفع بايد از طريق روده و مثانه اجنام گريد.

 حفظ لينت در دستگاه گوارش.

 مالش معتدل با اندودن تن بروغن كه از حلاظ كيفى و كمى براى آنان سودمند است.

 روى.كه براى پريان مطلوب است و اگر ممكن نشد، پياده  سواركارى

 اشخاص پري كه ضعيف هستند هر روز بايد ماساژ را بدفعات تكرار كنند و پشت را دوال سازند.



 استعمال عطر براى بدن، بويژه عطر گرم معتدل.

 و سواركارى بعد از آن. روىماليدن روغن به تن بعد از بيدار شدن، تا نريوى حيواىن را بيدار سازد و پياده

 دستور غذائى پريان -فصل دوم

تغذيه ساخلوردگان بايد بفواصل كم اجنام گريد و هر وعده غذائى در دوبار يا سه بار حبسب هضم و نريو و يا ناتواىن 
 دستگاه گوارش اجنام گريد. پريان بايد در ساعت سه نان
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اين مواد  -ا عسل خبورند، در ساعت هفت، بعد از استحمام چيزى تناول كنند كه شكم را نرم نگهداردبرشته خوب ب
، بعد نزديك شب خوراك خوب و مغذى خبورند. اگر شخص ساخلورده نريومند باشد كمى -را بعدا ذكر خواهيم كرد

وراك تند آورد خبورند و مهچنني نبايد خبيشرت غذا خبورد. اشخاص پري نبايد هيچ غذاى غليظى را كه سودا و بلغم مى
خبورند. اگر غذاهاى سودائى و  -مگر به توصيه طبيب و بقصد مداوا -آور نظري آبكامه و ادويه رامزه خشكى

آور مانند مواد شورطعم، بادجمان، گوشت خشكيده، گوشت شكار، گوشت ماهى سفت، هندوانه و خيار چنرب بلغم
هاى ريز منك زده و قهوه ميل كردند بايد با تناول غذاهاى آور نظري آبكامه، ماهىىخوردند و يا اگر غذاهاى خشك

خمالف آهنا تداوى شوند و اگر معلوم گرديد كه در آهنا مواد زائدى گرد آمده است بايد مواد ملني بكار بربند. وقىت از 
شان ذاىافتد كه بايد باز مهراه غتفاق مىخبش را غذاى خود سازند. گاهى نيز امواد دفعى پاك شدند بايد مواد رطوبت

 مواد ملني خبورند، چنانكه بعدا آن را شرح خواهيم داد.

شري براى ساخلوردگان خوب است بشرطى كه از نوشيدنش لذت بربند، بعد از نوشيدن آن در اطراف كبد و يا شكم  
رتين خبش. هبذاست و هم رطوبتشان به خارش نيفتد و دردى احساس نكنند. شري هم غكشيدگى رخ ندهد، جسم

بني شود و بويژه اگر بامنك و انگشري، شري بز و ماچه خر است. ويژگى شري ماچه خر در آن است كه زياد پنري منى
گردد. چراگاه حيوان شريده را نيز نبايد از نظر گذرد( مىباشد بسرعت سرازير )سهل اهلضم است و زود از معده مى

 خورد نبايد گس يا تندمزه يا ترش و يا بسيار شور طعم باشد.حيوان مى دور داشت. گياهى را كه

هائى را كه ساخلوردگان بايد تناول كنند، نظري سلق، كرفس و اندكى گندنا )تره(، هبرت است كه بوسيله گياهان و ميوه
گر در شان لينت دهند. ا اجبو شود و با زيت مهراه باشد. اين مواد را هبرت است قبل از غذا خبورند تا به مز مر خوش

خبورند و به آن عادت كرده باشند سودمند است. زجنبيل پرورده )مربا( براى پريان بد نيست و « سري»هاى غذا وعده
هاى گرم موافق مزاج پريان است وىل مبقدارى كه هضم شوند و حرارت دهند نه مبقدارى كه بدن را مهچنني اكثر پرورده

هائى  خبش باشد كه هضم و گرمى را ببدن بدهد و بدن خبشگى نگرايد. ميوهان بايد رطوبتخشك گردانند. غذاى پري 
كند عبارتند از اجنري و آلو در تابستان و اجنري خشك پخته شده كه با مزاج پريان موافق است و شكم آهنا را نرم مى



پز و بو معده را نرمى دهند. لبالب آب ها بايد قبل از غذا تناول شوند تادر آب انگبني در فصل زمستان. اين ميوه
بو شده باشد( و زيت گرفته و ريشه بسپايك اگر با شورباى مرغ يا در شورباى سلق بو )بوسيله مر خوشداده و خوش

 كلم( باشد براى پريان سودمند است.و يا در شورباى كلم )گل
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يان كار كرد نيازى به مسهل و ماده لغزنده ندارند. اگر يك روز كار كرد و دو روز كار اگر شكم پريان يك روز در م
نكرد لبالب و آب كلم و مغز هر طمان با عصاره جو و يا به اندازه يك يا دو و آخر سر سه گردو، انگم درخت بنه  

ش دادن شكم مقدارى از مغز چنني براى نرمكاىف است كه معده را نرمش دهد و درون را بدون درد پاك سازد. هم
 آور است.هرطمان را با ده چندان اجنري خشك تركيب كنند، باندازه يك جوزه )در حدود يك ليوان( آن لينت

آورد، توان با روغن اماله كرد. روغن بويژه اگر روغن زيتون صاف شده باشد ضمن اينكه مدفوع را بريون مىپريان را مى
ان چند هرحال اگر شكم پري گردد. بههاى آهنا خشك مىريان را نبايد اماله گرم داد، زيرا رودهگرداند. پاندرون را نرم مى

روزى كار نكرد اماله تر و روغىن هبرتين چاره است. مهچنني براى لينت شكم پريان داروهاى ملني خمصوص آهنا وجود 
ام  و پريان حىت املقدور نبايد بوسيله رگ زدن اجنكنيم. بريون راندن مواد دفعى نوپريان دارد كه در اقرابادين ذكر مى

 گريد. براى آنان اسهال به اعتدال از هر روشى هبرت است.

 نوشابه پريان -فصل سوم

 خبش است و هم ادرارآور.هبرتين نوشابه پريان شراب كهنه و گلگون است كه هم گرمى

ا عارض از غذا استحمام كرده باشند و تشنگى بر آهن پريان بايد از شراب تازه و سپيد رنگ بپرهيزند، مگر اينكه بعد
غذا بنوشند كه جباى آب تشنگى را شده باشد، در اين صورت زياىن خنواهد داشت كه شراب سفيد و رقيق و كم

 اى كه شريين و بند آورنده است دورى گزينند.نشاند. پريان بايد از هر نوشابهفرومى

 هامعاجله بندآمدگى -فصل چهارم

شودن آيد. گترين آهنا مهان است كه از نوشيدن شراب بوجود مىهائى رخ دهد. سهلن است در پريان بندآمدگىممك
ري و پياز پاشند. اگر شخص پري به خوردن ساى و فلفلى است. فلفل را بر شراب مىها بوسيله مواد پونهاين بندآمده

 عادت داشته باشد اين دو نيز خوبند.

ها بسيار سودمند است. مهچنني آناناس و خوشاب )امروسيا( مطلوبند، موقع پيدايش بندآمدگىترياق هم بويژه در 
بشرطى كه بعد از خوردن اين مواد خود را با استحمام رطوبت خبشند و بدن را با روغن اندوده كنند و غذاهائى مانند 



لوگريى ها و درد مفاصل جدآمدگىآبگوشت داراى ذرت و جو خبورند. شربت انگبني سودخبش است و از پيدايش بن
 كند، بشرط اينكه وقىت احساس شد كه بندآمدگى در يك اندام روى داده است و يا ممكن است روى دهدمى
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بند  دهاى اندام مزبور مرتبط باشد، مثال ختم كرفس و ريشه آن در مور بر شربت انگبني چيزى بيفزايند كه با ويژگى
 آمدن ادرار.

 اگر بندآمدگى مربوط به سنگ باشد آب انگبني را با ماده نريومندترى مانند اساليون بپزند.

 اگر بندآمدگى در شش باشد عالج آن پرسياوشان و زوفا و سليخه و امثال آهناست.

 مالش دادن ساخلوردگان -فصل پنجم

ند. هاى ناتوان و آبدان را هرگز نبايد مالش دهاجنام گريد. انداممالش دادن پريان بايد از حيث كمى و كيفى به اعتدال 
گريد هربار بايد با پارچه زبر و يا با دست برهنه اجنام شود كه براى آهنا اگر مالش دادن هر روز بدفعات صورت مى

 دمند است.وشوى مهراه مالش دادن براى آنان سو كند. شستها جلوگريى مىمفيد است و از آفت وارد بر اندام

 ورزش پريان -فصل ششم

  آيند و عادت آهنا را در ورزشدر ورزش پريان بايد اختالف حاالت جسمى و بيماريهائى را كه عادتا بسراغ آهنا مى
هاى معتدل براى آهنا مفيد است. اگر يكى از شان در منتهاى اعتدال باشد ورزشكردن در نظر گرفت. اگر جسم

هبرتين وضع اعتدال نيست بايد در هنگام ورزش مراعات آن اندام بشود و دستور ويژه هر اندام هاى آهنا در اندام
كنند و يا شان ريزش مىدرباره آن اجرا گردد. مثال اگر پريان سرگيجه دارند يا صرع و يا مواد )مرضى( بسوى گردن

ن را خم كنند و فروهلند. ورزش چنني  روند نبايد در موقع ورزش سرشاخبارهاى زياد بسوى سر و مغزشان باال مى
ود. اگر در پاها شروى، مسابقه دو، سواركارى و آن نوع ورزشى باشد كه به نيمه پائني تن مربوط مىكساىن بايد پياده

ردارى، پرتاب سنگ بهاى باالى تنه، از قبيل وزنههاى مربوط به خبشآسيىب داشته باشند ورزش آهنا بايد از نوع ورزش
 كردن آن باشد.  و بلند

 ها در شرايط صحت نباشند ورزشاگر قسمت مياىن تن آسيب داشته باشد مثال طحال يا كبد و يا معده و يا روده
 دو طرف تن سودمند است بشرطى كه مانعى در كار نباشد.



آسيب ديده هاى و اندام 654ليكن اگر آسيب اطراف سينه را گرفته باشد نبايد جبز ورزش قسمت باالى تن اجنام دهند
 را نبايد تدرجيا بورزش درآورد تا از آن نريو گريند.
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ديده و ناتوان گرچه براى پريان خوب نيست، براى كساىن كه در ساير مراحل عمر هاى آسيبورزش دادن تدرجيى اندام
باشد. از پاى ز مىاند جاياى پريتراىن كه از پاى افتادههستند مفيد است. آنچه در اين زمينه براى پريان ممنوع است بر 

هاى هاى ناتوان را بتدريج با ورزشى كه مناسب و سزاوار آهناست آشنا كنند. اندامنشينان( بايد اندامافتادگان )خانه
مورد  گر اندامبيمار شده را ممكن است بتوان در ورزش شركت داد و يا نتوان باين امر واداشت. منظورم اين است كه ا 

فن رود كه بر اثر ورزش متعاى در آن باشد كه پخته نشده است و بيم آن مىنظر گرم يا خشك باشد يا اينكه ماده
 شود نبايد آن اندام را بورزش درآورد.
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 مزاج خوب -تعليم چهارم

 كه مشتمل بر پنج فصل است.

 زاجانممعاجله گرم -فصل اول

گوئيم: كسى كه حرارت مزاجش از اعتدال دور شده است چنانچه خشكى و رطوبت تن وى معتدل باشد، معلوم مى
 شد. اگر گرمىشود كه حرارت مبقدار كم از اعتدال خارج شده است نه بافراط كه در آن صورت مزاج خشك مىمى

د. اگر گرمى با رطوبت مهراه باشد، دوام آن طول مزاج با خشكى مهراه باشد ممكن است مدت زيادى حبال خود مبان
 كشد.منى

 گردد و آن راسازد و گاهى حرارت بر رطوبت غالب مىشود و آن را خاموش مىگاهى رطوبت بر حرارت چريه مى
هاى جواىن به حالت سالمت برميگردد و خشكاند. اگر رطوبت بر حرارت چريه گردد صاحب مزاج در اواخر سالمى

شود و شوند؛ وقىت از جواىن گذشت و رو به سوى پريى هناد رطوبت غري طبيعى زياد مىحرارتش برابر مى رطوبت و
 يابد.حرارت كاهش مى

 مزاجان دو راه دارد:گوئيم: عالج گرمپس مى

                                                           
ست ورزش در ادرارى آسيب ديده باشند هبرت ا -در بيماريهاى قفسه سينه ورزش بايد در نيمه پائني تن صورت گريد. اگر اندامهاى تناسلى» نسخه انگليسى: -(115)  654

 «.مه فوقاىن تن صورت گريداندامهاى ني



 خنست اينكه آهنا را حبالت اعتدال بازگردانيم. دوم اينكه هبمان حال كه هستند، سالمتشان نگهدارمي.

اى  توانند حبالت اعتدال بازگردند كه بسيار آرام و بردبار و متحمل باشند و در معاجلهخنست فقط كساىن مى در حالت
كشد دوام يابند و شتاب نكنند. در حالت دوم اين امكان وجود كه بايد بتدريج صورت گريد و مدت زيادى طول مى

 در سالمىت كه دارند باقى گذارمي.شان دارد كه آهنا را بوسيله تغذيه مهاهنگ و مناسب با مزاج

مزاجند و رطوبت و خشكى را به اعتدال دارند، در آغاز كار بيشرت از ديگران حبالت سالمت نزديك كساىن كه گرم
اند. بعدها كه اند و زودتر راه رفتهاند و سخن گفتهاند، دندان و موى آهنا زودتر روئيده است، زودتر زبان باز كردهبوده

 حد الزم بيشرت شده، خشكى افزايش يافته است، در آهنا مزاجى سوزان پيدا شده است. حرارت از

 شود برنامه معاجله در اولني مرحله عمردر بسيارى اشخاص كه زهره زياد اجياد مى
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فع ، چاره آهنا چاره كساىن است كه براى دمهان چاره و برنامه معتدل مزاجان است. اگر از اولني مرحله انتقال يافتند
خواهند از مهان راه مواد دفعى يعىن بطريقه قى و اسهال آهنا را دفع كنند. و اگر كنند و مىادرار و ختليه زهره اقدام مى

رم رسد. عمل قى با نوشيدن آب گطبيعت براى ختليه خلط رهنمون نباشد از طرق نامعلوم ديگرى به آن كمك مى
د و پذير است. تصفيه مزاج بوسيله داروهائى مانند بنفشه پرورده و متر هنآب گرم ساده يا مهراه شراب انگور اجنامزياد، 

 شود.شريخشت و ترجنبني حاصل مى

مزاج بايد ورزش سبك و غذا داراى كيموس خوب )سهل اهلضم( باشد. اين اشخاص ممكن است در اشخاص گرم
د. اگر بر آور است دورى جوينداشته باشند. چنني كساىن بايد از هر غذائى كه گرمى روزانه به سه بار استحمام نياز

وشوى روى وشوى بعد از غذا دچار كشيدگى و يا بندآمدگى در طرف كبد و شكم نشوند از شستاثر شست
لصرب، انيسون، اء اهائى مانند: افسنطني خيس شده، دو برنگردانند. ليكن اگر چنني حالىت رخ داد عالج آن با بازكننده

وشو خوددارى كنند و بني هضم طعام اول و شروع بادام تلخ و اسكنجبني است و بايد بعد از غذا خوردن از شست
 وعده دوم طعام يعىن بني دو وعده غذا مدتى مهلت بدهند.

غن د را با رو وشو مهلىت باشد و بايد مهواره خو مقصود اين است كه بعد از بيدار شدن از خواب بامداد تا شست
 اندوده كنند، شراب سفيد و رقيق بنوشند و آب سرد براى آهنا نافع است.

 ها سزاوارترند.جوئىصاحبان مزاج خشك در آغاز كار به مهه اين چاره

سيار  شان بها آمادگى دارند بايد ورزشدارندگان مزاج گرم و تر از آجنا كه براى تعفن و ريزش مواد به سوى اندام
ساىن كه كنند پرهيز كنند. اكثر كهائى در اخالط اجياد مىگدازنده و نرم باشد تا گرم نشوند. بايد از حركاتى كه جوش



نند هبرت است كاند بايد آن را كنار بگذارند و اگر ورزش مىخونگرفتهدر اين حالت مزاجى هستند اگر با ورزش بسيار 
شان بعد از ختليه باشد و قبل از طعام محام كنند و كوشش كنند كه متام مواد زائد را كاهش دهند و وقىت مبوسم ورزش

 هبار رسيدند رگ زدن و ختليه را براى احتياط فراموش نكنند.

 معاجله سردمزاجان -فصل دوم

خص سردمزاجى كه گرمى و ترى مزاجش باهم در اعتدال هستند بايد بوسيله غذاهاى گرم كه از حلاظ رطوبت و ش
هاى بزرگ )كبار( حرارت بدن را برانگيزد هاى گرمى خبش و معجونخشكى معتدل باشد و با اندودن جسم به روغن

 حال اجنام دهد. هاى مناسبدهنده و ورزشوشوهاى عرقهاى ويژه رطوبت و شستو ختليه
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اىن  ها دارند تا جاى سردى را پر كند. اما كسچنني كساىن با وجود داشنت رطوبت معتدل باز نياز به پيدايش رطوبت
 كه مهراه سردى مزاج داراى خشكى مزاج نيز هستند چاره آهنا مهان چاره ساخلوردگان است.

 هاى حساسبدنمعاجله  -فصل سوم

 هاى اين حالت عبارتند از:برخى كسان هرآن براى هبم خوردن اعتدال مزاج آمادگى دارند. سبب

 امتالء، در اين صورت بايد اندازه خلطها تعديل گردد. -1

 -بني كم و زياد -وجود خلطهاى نارس كه بايد كيفيت آهنا تعديل شود و غذاى اين اشخاص در حد متعادل -1
رطى  گردد، بشوشو عملى مىيل خلطها با تعديل مقدار غذا، اجنام ورزش زياد و مالش دادن قبل از شستباشد. تعد

وشو و ماساژ عادت داشته باشد در غري اين صورت ورزش و ماساژ بايد سبك باشد. مهچنني كه شخص به شست
اىن ميل منايند. اگر بدن شخص به آس غذا را نبايد يكباره تناول كنند و سري شوند، بلكه آرام و بطور منقطع آن را

 كند و عادت به عرق كردن دارد، چنانچه تعرق مالمي باشد گاهى بد خنواهد بود.عرق مى

شود، بايد غذا را بعد از استحمام تناول كند و اگر بيم ريزش اگر تاخري در غذا خوردن سبب ريزش زهره به معده منى
انطور كه گفتيم چنانچه مانعى براى تاخري غذا نباشد، وقت صحيح براى غذا رود غذاى خود را خبورد. مهآن مبعده مى

چهار ساعت بعد از ساعت ظهر استوائى است. ليكن اگر تاخري غذا سبب ريزش زهره به معده شود بناچار وقت 



اد هاى بند آمدن در كبد احساس گردد، چاره آن با مو و اگر بعد از غذا نشانه 655غذا را بايد جلو انداخت
 باشد و ما در صفحات قبل آن را تذكر دادمي.اى است كه مناسب وضع مزاجى وى مىبازكننده

اش تباه شد، چنانچه روى آن را برطرف سازد. اگر طعام در معدهاگر دردى در سر احساس شود بايد با پياده
يف كردم سرازير  هر طمان كه قبال توصخودخبود سرازير شود چه هبرت وگرنه تو آن را بوسيله زيره و اجنري مخري شده با 

 كن.

 فربه شدن الغران -فصل چهارم

 بند )ماساريقا( و سوم خشكى هوا.سه چيز عامل اصلى الغرى است: يكى خشكى مزاج، دوم خشك شدن روده
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ز با دستور زير معاجله كرد: بايد قبل ابند خشك شود مزاج غذاپذير نيست، پس بايد الغرى و خشكى را اگر روده
محام رفنت بدن را مالش معتدىل از حيث زبرى و نرمى داد تا پوست قرمز گردد. بعد از آن مالش را سخت كرد، سپس 

ارچه وشو داد و با پبدن را با زفت اندود و سراجنام ورزش به اعتدال اجنام داد و بالفاصله بعد از ورزش تن را شست
خشك كرد. بعد از مهه اين كارها تن را با كمى روغن اندود و غذاى مناسب حال خورد. مالشى كه  خشك بدن را

توصيه كردمي قبل از اندودن جسم بزفت اجنام گريد، بايد تا زماىن ادامه يابد كه بادكردگى )كنوسيون بافتها( هنوز شروع 
 به پژمردن )فرونشسنت( نكرده است.

ه بزرگ كردن اندام كوچك نزديك است. دستور كامل براى فربه كردن الغران در كتاب اين حالت به گفتار ما دربار 
 چهارم كه كتاب زينت نام دارد خواهد آمد.

 رژمي الغرى -فصل پنجم

 راه الغر شدن براى اشخاص فربه اين است كه:

 اشند.فرصت مكيدن غذا را نداشته ب 656هاها بسرعت پائني رود و جويرگغذا در معده و روده -1

 خوراك از حلاظ حجم زياد و از حلاظ غذائيت ضعيف باشد. -1

                                                           
اگر تأخري در غذا خوردن سبب پس زدن صفرا به معده نشود هبرت است بعد از استحمام غذا صرف شود در غري اين صورت هبرتين زمان صرف » نسخه انگليسى: -(115)  655

 «.گفته شد بايد غذا زودتر تناول شودغذا ساعت چهار) ظهر( است. در هر صورت هنگامى كه صفرا در معده مجع شود مهانطور كه در باال  
 منظور عروق مزانرت) ماساريقا( است. -(111)  656



 وشوى پياپى اجنام دهند.قبل از غذا خوردن شست -3

 ورزش سريع بكنند. -0

 هاى گدازنده اندوده كنند.تن را با روغن -5

 هائى مانند معجون هليله )اطريفل صغري( استعمال كنند.معجون -5

 ياق و سركه مهراه مر، در ناشتا صرف كنند.خولنجان )دواء امللك؟( تر  -0

 كنيم.ها را در كتاب زينت بطور كامل بيان مىبقيه روش
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 انتقال از فصلى به فصل ديگر -تعليم پنجم

 و آن مشتمل بر يك فصل و يك مجله است.

 هاى فصول سالويژگى -فصل

 هبار: -1

هاى اين فصل به رگ زدن و تصفيه مزاج و بويژه قى كردن آدمى به مقتضاى عوامل و ويژگىدر اوايل فصل هبار، 
ند دورى آور هستخبش و بسيار رطوبتهائى كه گرمىنيازمند است. در اين فصل بايد از انواع گوشت و نوشيدىن

م گريد، يام تابستان اجناجست. در اين فصل غذا بايد لطيف باشد، ورزش بايد بطور معتدل و بيشرت از ورزش در ا
رما بايسته است و هاى فرونشاننده گبدن را نبايد با طعام انباشت بلكه غذا را بايد به تفرقه تناول كرد، نوشيدىن و رب

 بايد از گرم و تلخ و تند و شور پرهيز بعمل آيد.

 تابستان: -1

 كاهش يابد.  هبرت است كه در فصل تابستان خوراك و نوشيدىن كمرت باشد و ورزش نيز

 باشد.آرامش و اسرتاحت و فرونشاننده گرما الزم است و اگر ميسر بود قى كردن نيز مناسب مى

 قرار گرفنت در خانه و در سايه بسيار جباست.

 پائيز: -3



  ها را بكلى كناركنندهدر موسم پائيز، بويژه در پائيزى كه هوا متغري است، بايد هبداشت را بسيار مراعات كرد، خشك
گذاشت، از مجاع كردن پرهيز كرد، آب سرد زياد خنورد و بر سر نرخيت. در اين فصل نبايد در جائى خوابيد كه بدن 
بر اثر سرما به لرزش فراشا درآيد، با شكم سري و ماالمال نيز نبايد خوابيد، از گرماى نيمروز و سرماى بامدادان بايد 

هاى مومسى تا حد امكان دورى پوشاند. در فصل پائيز بايد از ميوهپرهيز كرد و شبها و بامدادان سر را از سرما 
شوند بايد به بريون راندن مواد زائد تن تىن كرد. وقىت شب و روز برابر مىجست و زياد خنورد و با آب ولرم آب

اشند و بپرداخت تا در زمستان گرد هم نيايند. براى برخى اشخاص مناسب است كه در پائيز به فكر چاره خلطها ن
 آهنا را برنيانگيزند. اگر
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ب اند زيرا اين عمل، تتر است. قى كردن در پائيز را مطلوب ندانستهخلطها در آرامش باشند براى حال آهنا مناسب
را در  باران پائيزى آدمى بدنبال دارد. شراب را بايد با آب زياد خملوط كرد و آن را هم نبايد باسراف خورد. بدان كه

 كند.هاى اين فصل بيمه مىبرابر زيان

 زمستان: -0

در زمستان بدن بايد فعاليت زياد داشته باشد و غذاى زياد به آن برسد. اگر زمستان جنوىب باشد بايد ورزش زياد و 
نده بيشرت راى مواد چسبغذا كمرت باشد، گندمى كه خوراك زمستان است نسبت به گندم غذاى تابستان پرمغزتر و دا

ها و امثال آهنا بايد پرمغز و واجد مواد چسبنده باشند. سبزيهائى مانند سلمه و ها و برشتىنباشد. مهچنني گوشت
 خرفه و بقله مياىن و كاسىن براى زمستان الزم نيست. سبزيهائى مانند كلم و گل كلم و سلق و كرفس الزم است.

روند و اگر چنني حالىت روى آورد هبرت است در صورت لزوم به راغ تندرستان مىها كمرت به سدر زمستان بيمارى
آورد، جوئى و ختليه پرداخت، زيرا تا انگيزه قوى در كار نباشد، در زمستان عارضه بيمارى بر تندرستان رو منىچاره

ها ستانبدن با آن است در زم بويژه اگر عامل بيمارى با گرمى مزاج ارتباط داشته باشد، زيرا گرماى غريزى كه كار
شود. در زمستان ساير نريوهاى طبيعى كارهاى خود را بسيار نريومند است و حتليل و گرد آمدن مواد را مانع مى

 دهند.درست اجنام مى

پندارد كه به عقيده بقراط اسهال در زمستان خوبست و رگ زدن بد. وى با قى كردن در اين فصل موافق نيست و مى
. هبرت است  گرايندآيند و در زمستان به سوى پائني مىتابستان سودمند است زيرا خلطها در آن فصل باال مىقى در 

 كه به بقراط گوش فرادارمي.

تركننده  خبش واگر هوا تباه و آلوده به بيمارى باشد بايد به خشكاندن تن بكوشيم و مسكن و منزل را با سردى
 هاى منتشر شده است.اره بيمارىباعتدال درآورمي كه اين هبرتين چ



يا اينكه نشيمن خود را گرم سازمي و مواد ضد تباهى هوا را بكار اندازمي. مواد معطر، بويژه اگر در آهنا ضد سوء مزاج 
 .657رعايت شود هبرتين مانع زيان هواى تباه شده است

 توانيمكنيم، مىيابد نبايد هوا را زياد استنشاق  در مواقعى كه بيماريهاى واگري شيوع مى

 010، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 .658بوسيله توزيع و اسرتاحت، استنشاق زياد را جربان كنيم

اى بسيار هممكن است تباهى هوا از زمني سر برزده باشد، در چنني حالىت بايد بر روى نيمكت نشست و به خانه
 بلند و بادگري پناه برد.

و به هاى آمساىن كه بر مردم مكشوف نيست ر هاى نزديك و يا بر اثر آسيبهواى تباه حملگاهى هوا بر اثر برخورد با 
 ها پناه برد.هاى كامال پوشيده و خوابگاهها و خانهآورد. در چنني حالىت بايد به دمخهتباهى مى

ر مواقع مال سركه دسازند عبارتند از: سعد، كندر، آس، گل رز و صندل. استعخبورهائى كه تعفن هوا را برطرف مى
 هاى جزئى بقيه اين موضوع را دنبال خواهيم كرد.كند. در كتابهاى واگري بدن را از آسيب حفظ مىبيمارى
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 برنامه مسافران -مجله

 آيد.و آن در هشت فصل مى

 پيشگريى بيمارى -فصل اول

اى دريابد تا ناخودآگاه منريد. اگر با كابوس و سرگيجه زياد روبرو شد به كسى كه تپش قلب دائمى دارد بايد چاره
 بريون رخينت خلط غليظ بشتابد تا دچار صرع و سكته نگردد.

 اگر در بدن جهيدن و پريدن زياد باشد، به دفع بلغم نياز است تا تشنج و سكته روى نياورد.

                                                           
كه اسانسهاى   امروز هم اين امر تاييد شده است«. باشندكنند مفيد مىمواد معطر بويژه آهنائى كه با كيفيت خاص بيماريهاى واگري مقابله مى» نسخه انگليسى: -(111)  657

 باشد و ابن سينا در آن زمان به اين واقعيت پى برده است.داراى خاصيت آنىت بيوتيك مىموجود در مواد معطر 
ين يابند، از فعاليتهاى زياد بايد خوددارى كرد تا بدين ترتيب هوا كمرت استنشاق شود و براى اينكه كمرت هنگامى كه بيماريهاى واگري شيوع مى» نسخه انگليسى: -(111)  658

 «.گرددود اسرتاحت توصيه مىمقدار هوا استنشاق ش



 آيد باز بايد بلغم را بريون راند. اگر بر اثر امتالء، تريگى حواس و ناتواىن حركت پيش

 ها ختدير شدند بايد به دفع بلغم روى آورد تا فاجل را بازدارند.اگر در بسيارى اوقات مهه اندام

رفتار شدگى گاگر در رخسار اختالج )پريدن و جهيدن( زياد بود پااليش و پاك كردن مغز الزم است تا دهان به كج
 .659نشود

رى از اوقات برنگ سرخ درآمدند و اشك سرازير شد و روشنائى آزاردهنده بود و سردرد به اگر گونه و چشم در بسيا
 مهراه داشت، بايد به رگ زدن و پاك كردن مزاج و نظري آهنا توسل جست تا از سرسام در امان بود.

 رود.ىعلت بر كسى چريه شد چاره آن ختليه خلط سوخته است وگرنه بيم ماليخوليا ماگر اندوه و ترس ىب

 اگر رخسار قرمز شد و باد كرد و به پژمردگى گرائيد و اين حالت دوام داشت، نشانه بيمارى جذام است.

 ها تراوش داشتند )عروق ريزش مايع كردند.(اگر تن سنگني و كند حركت شد و رگ
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 آگاه سر نرسد.بايد فصد كرد تا رگ از هم نپاشد و سكته و مرگ ناخود

ها و دست و پا برانگيختگى )هيجان( پيدا شد بايد بفكر كبد بود تا گريبانگري استسقاء چنانچه در رخسار و پلك
 نشود.

هاى بول هها در راهند و در اين راه نشانها را از تعفن رهانيد وگرنه تباگر بوى بد مدفوع بسيار شديد بود، بايد رگ
 كنند.بيشرت راهنمائى مى

 اگر خستگى و شكستگى را احساس كردى، بدان كه با تب روبرو هسىت.

660اگر اشتهاى خوراك را از دست دادى و اگر اشتهايت رو به افزايش بود بدان كه از بيمارى پيامى رسيده است.
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ج دهد و باصطالح كمنظور پارز عصب فاسيال است كه در چنني شرايطى دهان به سبب فلج شدن ماهيچه صورت و لب حالت طبيعى خود را از دست مى -(113)  659
 شود.مى
 ه.ش. 1355هتران، چاپ: دهم،  -د، سروش جل5مرتجم: شرفكندى، عبد الرمحن، قانون )ترمجه شرفكندى(،  -ابن سينا، حسني بن عبد اهلل  660



مدفوع و ادرار، چه ميل به مجاع يا ور كلى هر چيزى كه از عادت خارج شد، چه اشتهاى خوراك، چه حالت 
خواب، تعرق، خشكى بدن، زبرى و زرنگى، چشيدن، حس كردن، طرز خواب ديدن و نظاير آن و هركدام از اينها 
نسبت به حال طبيعى در افزايش يا كاهش بودند زنگ خطر نوعى بيمارى است. مهچنني حاالت غري طبيعى مانند 

 بيىن، آرزوى چيزهاى تباه يا ناتباه چنني پيامى براى شخص دارد. خون بواسري، خون حيض، قى، خونريزى

عادت هم مانند طبيعت است، از اين روى نشايد حىت عادت خيلى بد را يكدفعه ترك كرد و ترك آن بايد بتدريج 
 صورت گريد.

افنت درد گسرتش ي  دهند مثال دوام سردرد و درد شقيقه نشانههاى جزئى آگاهى مىهاى جزئى از بيمارىگاهى نشانه
شوند. اگر اين آيد و اجسام خياىل مانند ساس و پشه در چشم جمسم مىاست. در اين حالت آب از چشم درمى

 حالت استوار و پابرجا ماند و چشم به بيسوئى گرائيد نشانه پيدا شدن آب در چشم است )آب مرواريد(.

 نشانه بيمارى كبد است. اگر احساس سنگيىن و درد در هپلوى راست مدت زيادى مباند

اگر سنگيىن و متدد در قسمت پائني پشت و در هتيگاه باشد و رنگ ادرار از حالت عادى خارج شده باشد نشانه 
 بيمارى كليه است.

 مدفوع رنگ باخته نشانه يرقان است.

 اگر در دفع ادرار احساس سوزش طوالىن شد، نشانه قرحه در آبدان و ذكر است.

 پوسته شدن( است.كند نشانه بيمارى سحج )پوستهعد اجياد سوزش مىاسهاىل كه در مق

 دهند.از دست دادن اشتها، قى كردن، باد كردن و درد هپلو از قولنج خرب مى

 هاى ريز نباشد بواسري بدنبال دارد.خارش مقعد، چنانچه مربوط به كرم
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 شوند.هاى زيادى در اندرون ظاهر مىها نشانه آن است كه خراج و دملهاى زياد و تركاجياد دمل

 ريزش پوست و ريزش مو )قوباء( نشانه برص سياه و هبك سپيد مقدمه برص سفيد است.

 برنامه مسافرت -فصل دوم



ر ثها دسرتسى نداشته باشد و شايد بر اهركسى در حضر بچيزهائى عادت كرده است كه ممكن است در سفر به آن
 ود.هاى زياد مبتال شترك عادت خسته و بيمار شود. چنني كسى بايد به وضع خود برسد و نگذارد به بيمارى

هبرتين دستور هبداشىت براى سفر موضوع غذا و حبث درباره خستگى است. غذاى مسافر بايد خوب باشد و گوهر 
وى نكرد تا هضم آن ميسر باشد و مواد زائد در ر پاك داشته باشد. بايد در غذا خوردن اندازه را نگهداشت و زياده

آب  گردد و نياز به نوشيدنها مجع نشوند. مسافر نبايد با شكم سري سوار مركب خود شود، زيرا طعام تباه مىرگ
 يابد.خورد حبدى كه تا مسافر قى نكند آسايش منىآيد و بعد از خوردن آن در شكم تكان مىپيش مى

اد.( اى در كار باشد كه بعدا شرح خواهيم دقع پياده شدن بتاخري انداخت )مگر اينكه انگيزهصرف غذا را بايد تا مو 
اگر مسافر نتواند شكيبائى داشته باشد بايد خود را با غذاى كم سرگرم كند و چندان خنورد كه حمتاج نوشيدن آب 

 كند.ىباشد. اين دستور براى هر مسافرى چه مسافر شب باشد و چه مسافر روز فرقى من

ون جوئى كرد. مسافر نبايد در موقع سفر امتالء خها ذكر شد چارهخستگى را بايد به وسايلى كه در مبحث خستگى
و نظري آن داشته باشد، هبرت است قبل از سفر بدن را از آاليش پاك كند. اگر شكم وى ماالمال از غذا بود بايد قبال 

 غذا باز شود و آنگاه به مسافرت رود.خود را گرسنه نگهدارد و خبوابد تا گرفتگى 

شخص مسافر بايد ورزش عادتى خود را بتدريج افزايش دهد يعىن هر روز كمى بيشرت از ورزش روز پيش آن را اجنام 
فر با گرسنگى كند كه در سبيىن مىدهد. اگر شب بيداريش بناچار زياد باشد بايد بتدريج به آن عادت كند. اگر پيش

آن روبرو خواهد شد بايد بدان عادت كند و عادت را از خوراك سفر خود شروع منايد. هبرت است  و تشنگى و نظاير
حجم و سرشار از مواد غذائى باشد. مسافر نبايد سبزى و ميوه و هرآنچه كه خلط آبكى بوجود غذاى مسافر كم

 آورد خبورد مگر بعنوان معاجله كه بعدا ذكر خواهيم كرد.مى

در گرسنگى بسر برد كه اشتها را از دست دهد، غذاهاى هتيه شده از جگر بريان و مهانند آن براى قدر اگر مسافر آن
 برگشت اشتها خوب است. اگر

 015، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

قطعات ريز كوفته مانند از جگر بريان و نظاير آن داشته باشد و اين قطعات مواد چسبنده پيه و چرپى زياد، بادام و 
 كند.ه گاو مهراه داشته باشند وقىت يك از آهنا را تناول كند مدتى گرسنگى را فراموش مىپي

گرم( روغن بنفشه را با كمى موم گداخته بياميزد،   011مثقال، تقريبا  50اند: اگر كسى باندازه يك رطل )گفته
 دهد.ىچندانكه مهانند مرهم شود و آن را خبورد تا دو روز ديگر گرسنگى به وى دست من



اگر مسافران ناچار شدند تشنگى را حتمل كنند بايد داروهاى ضد تشنگى را كه در كتاب سوم در مبحث تشنگى 
امي، با خود مهراه داشته باشند از آن مجله خمصوصا ختم خرفه را مبقدار سه درهم در سركه بريزند و بنوشند تا ذكر كرده

ور مانند ماهى، كرب، مواد شورطعم و شرييىن دورى كنند يا كم خبورند آشان فرونشيند. بايد از غذاهاى تشنگىتشنگى
و كم گويند. اگر در جائى آب فراوان نيست، بايد آبرا با سركه بياميزند و كمى از آن خبورند تا تشنگى برطرف شود. 

 مهچنني لعاب ختم قطونا براى رفع تشنگى مفيد است.

 براى حمافظت از گرمادستور براى مسافران فصل گرم و  -فصل سوم

اگر مسافر خبوىب مراقب خود نباشد بعيد نيست كه ناتوان گردد، نريوهايش بگدازند و از حركت بازايستند و تشنگى 
بر او چريه شود و آفتاب بر مغزش تاثري گذارد. پس بايسته است كه مسافر براى حفظ خود از تابش خورشيد سر را 

اش گردد. سينه را بايد با موادى مشابه لعاب ختم قطونا و افشره خرفه اندوده  نهخوب بپوشاند و مانع تابش آن بر سي
 كند.

ها و نظري آن را تناول كند، زيرا سواركارى در گرما كند بايد كمى قاووت جو، عصاره ميوهمسافرى كه در گرما سفر مى
نوشيد، بايد  غذاها را خورد ووقىت اين پيششود كه شخص بر اثر حتليل نريو ناتوان گردد. و با شكم گرسنه موجب مى

زده شوند. مسافر بايد روغن گل سورى و بنفشه مهراه داشته قدر صرب كند تا سرازير شوند كه مبادا در شكم هبمآن
 باشد و ساعت به ساعت سر و پيشاىن را با آن اندوده كند.

يابند و سرحال اند جنات مىه بر اثر گرماى سفر ديدهكه با آب سرد استحمام كردند از آسيىب كبرخى از مسافران مهني
 تىن كنند.آيند، ليكن نبايد در اين كار شتاب كنند بلكه بايد مدتى صرب كنند و بتدريج آبمى

نند. بند ببندند و اين زمحت را حتمل كترسند هبرت است كه بيىن و دهن را با عمامه و دهانكساىن كه از باد سام مى
روز ك شبانهبويژه پيازى را كه ي -پياز و دوغ خبورند -يا قبل از مواجه شدن با باد سام -كه قبل از سفرهبرت آن است  

 در دوغ پرورده شده، يا خيس شده
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. مهچنني دو روى آن دوغ بياشامند و شرط آن است كه پياز را قبل از انداخنت در دوغ خبوىب قاچ كرده باشن -باشد
بو كردن روغن گل و روغن دانه كدو و خوردن روغن كدو براى پيشگريى از آسيب باد سام مفيد است. اگر باد سام 

هاى سرد نظري روغن گل و بر مسافر وزيد، بايد آب سرد بر خود بپاشد و صورت خود را با آن بشويد. روغن
وشو دهد. چنني مسافرى سر گذارد و بعدا خود را شستهاى سرد مانند افشره حى العامل و روغن خالف بر افشره

بايد از مجاع دورى كند. وقىت درد تسكني يافت ماهى شور و شراب آميخته با آب براى وى خوب و شري از هر 
غذائى هبرت است بشرط اينكه تب نداشته باشد. ليكن اگر تب داشت و تب نه از نوع عفوىن بلكه از نوع تب روزانه 



ا زده، بر اثر تشنگى از خواب بيدار شود هبرت است تشنگى خود ر ش برايش مناسب است. اگر حبالت مسومبود دوغ تر 
ايد اى جز نوشيدن نداشت نبمريد. اگر چارهبا گرداندن آب در دهن رفع كند. اگر آب را حبد اشباع بنوشد فورا مى

ست گر دردش آرام گرفت و هيجان تشنگى فرونشجرعه و با فواصل زياد خبورد. ا آن را به يكبار سركشد بلكه جرعه
 تواند آب خبورد، ليكن اگر قبل از نوشيدن، روغن گل و آب را خملوط كند و بعد خبورد هبرت است.آنگاه مى

اندك آب زده باشد بايد در جاى خنك بنشيند، پايش را با آب سرد بشويد و چنانچه تشنه بود اندككسى كه آفتاب
 از غذاهاى زودهضم باشد. سرد خبورد و خوراكش

 دستور براى مسافران فصل سرما -فصل چهارم

ت تا اند سخت و خطرناك اسمسافرت در سرماى سخت براى كساىن كه بار سفر را چنانكه شايسته است هتيه ديده
اند و هاند. بارها مشاهده شده است كساىن كه خود را سرتاپا پوشاندچه رسد به كساىن كه احتياط را رعايت نكرده

اند، به خ بستهاند، بر اثر سرما ياند، بر اثر سرما و دمه به بيمارى ترجنيدگى و كزاز گرفتار شدهاحتياط را مرعى داشته
مازدگان حىت اند. سر اند و به مرگى مشابه مرگ با ترياك و يا مرگ با يربوح )مردم گياه( جان سپردهسكته دچار آمده

 شوند.ناپذير( مبتال مىبه گرسنگى بوليموس )سريىاگر به مرز مرگ نرسند، اكثر 

 جوئى آن و ساير بيماريها در جاى خود حبثى خواهيم داشت.راجع به اين حالت گرسنگى و چاره

مسافران بايد در سرماى سخت قبل از هر چيز بفكر حفظ منافذ ريز بدن باشند و نگذارند كه هواى سرد ناخودآگاه 
 كنيم بپوشانند و از سرما دور سازند.ها را نيز مهانطور كه بعدا توصيه مىير انداموارد دهان و بيىن شود. سا

رسد، نشايد فورا به نزديك آتش بشتابد، بلكه هبرت است اصال بدان نزديك نشود و گرما را وقىت مسافر به سرمنزل مى
 اندك ببدن راه دهد. اگر برايشبطور تدرجيى و اندك
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ميسر نبود كه خود را بتدريج و دور از آتش گرم كند و حتما بايد به آتش نزديك شود نزديك شدن به آن نيز بايد 
تدرجيى باشد. دورى جسنت از آتش بويژه در موقعى بسيار ضرورى است كه مسافر قرار است زود آن را ترك گويد و 

 باز بسفر خود در سرما ادامه دهد.

جسنت از آتش و گرم شدن تدرجيى و دستورهاى مذكور ديگر درباره مسافرى است كه سرما خورده است اين دورى 
اند و به وىل بر اثر سرما از كار نيفتاده است و اندامش سست نگرديده است. كساىن كه بر اثر سرما از كار افتاده

د روغن هائى ماننخبش، بويژه روغنهاى گرمىاند، بايد هرچه زودتر آهنا را با اندودن روغنمنتهاى ناتواىن رسيده



سوسن، كه ضد سرما هستند گرم كرد. اگر مسافرى در سرما سفر كرده، به گرسنگى دچار شده است و موقعى كه به 
منزل رسيده، غذاى گرم خورده است و حرارتى مشابه تب بر او وارد آمده است بايد اين حالت را غري طبيعى حمسوب 

ه ها غذاهائى هستند كگرداند. اينوان در سرما غذاهائى وجود دارد كه حتمل سرما را بر آهنا سهل مىداشت. براى رهر 
در آن سري، گردو، خردل و انگوژه مبقدار بسيار زياد وجود دارد. اگر ماست چكيده نيز مهراه داشته باشند براى  

آهنا مفيد است، بويژه اگر شراب خالص را مطلوب خواهد بود. روغن و گردو هم براى  -گواراتر شدن بيشرت طعام
 بعد از خوردن آن بنوشند.

قدر مسافر فصل سرما نبايد با شكم هتى راهى شود، بايد قبل از سفر خود را سري كند و جباى آب شراب بنوشد و آن
 صرب كند تا غذا و شراب در شكم آرامش يابند و او را گرم كنند و بعد سوار شود.

ر سرما يخ زده است انگوژه خوبست، بويژه اگر آن را با شراب بياميزند. نسخه اين آميزه بقرار زير براى كسى كه بر اث
 است: مقدار يك درهم انگوژه در يك رطل شراب!

 شود.مواد اندودىن وجود دارد كه اگر مسافر آهنا را بكار برد از تاثري سرما كاسته مى

سرمازده هواى سرد هستند سري از مهه چيز هبرت است، با وجود اينكه يكى از آهنا روغن زيتون است. براى كساىن كه 
 رساند.به مغز و نريوهاى نفساىن زيان مى

 گرم نگهداشنت دست و پا )اطراف(  -فصل پنجم

 خواهد در سرما سفر كند بايد دستورهاى زير را بكار بندد:مسافرى كه مى

 ود.وپا( خود را خنست مالش دهد تا گرم شاطراف )دست -1

هاى عطرى مانند روغن سوسن، روغن بان و شربت سوسن خبوىب بيااليد. اگر اين مواد را پيدا آهنا را با روغن -1
نوشد، يا تواند بدون آميزه بمناسب است. روغن زيتون را مى -بويژه اگر فلفل را با آن بياميزد -نكرد، روغن زيتون

 اينكه فرفيون و انگوژه
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 و جندبيدسرت را با آن بكار برد.

 گذارند اندام سرمازدهاز ضمادهاى نگهدارنده اطراف اول قطران و بعد سري و بازرد )قنه( بسيار خوبند و منى -3
 شود.



 افزار مسافر نبايد چنان تنگ باشد كه اندام نتواند در آن جبنبد.دستكش و پاى -0

هاى سرماست. اندامى كه از پوشش خود در فشار باشد به سرمازدگى نزديك و از بازدارندهجنبش اندام خود يكى از 
 بينيد.آن آزار زياد مى

 اگر دست و پا را با كاغذ و مو و پشم شرت و بره بپوشانند بيشرت در امان خواهند بود. -5

 اند و در نگهداريشآن را زياد كرده بدون كم شدن سرما و يا در حالىت كه پوشش -اى مثل پااگر اندام سرمازده -5
د ماند و سرما تاثري خو احيانا خودخبود كمرت احساس سرما كند بدان كه دارد از حس كردن بازمى -اندزياد سعى كرده

 گريى جبوئى.را كرده است. چاره آن را بايد از آنچه اكنون ياد مى

رفت ريزى را از دست داد و آنچه از گوهرش حتليل مىاگر اندامى بر اثر سرمازدگى حبالىت درآمد كه حرارت غ -0
اى يد خورههاى پلها، بويژه قرحهاش مهان باشد كه در مبحث قرحهمتوقف گشت و تعفن پيدا شد، ممكن است چاره

 .661اميذكر كرده

رفاب فرو كنند ب اگر اندام سرمازده مزبور حبد عفونت نرسيده باشد وىل بيم تعفن آن برود، هبرت است كه آن را در -5
شود قبال اجنري، آب كلم، آب رياحني، آب شبت و آب بابونه پخته شده و بد نيست در آىب كه اندام در آن فرومى

 باشد و اينها مهه مفيد هستند.

 اندام سرمازده را اگر با تر دوغ بيااليند مفيد است. -5

 تند.ها هسآب گياه منام و آب درمنه و آب پونه داروى سرمازده -11

 ضماد شلغم بسيار سودمند است. -11

كان ها و پاها را تاندام سرمازده را نبايد فورا باتش نزديك ساخت. شخص سرمازده بايد فورا راه برود، دست -11
 امي آن را اندوده كند.هائى كه گفتهدهد، ورزش كند و اندام سرمازده را مالش دهد و بعد با روغن

 حركت و دور از ورزش به سرمازدگى بسيار نزديك هستند.اى آوخيته، ىبهبايد دانست كه اندام -13
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تعفىن را كه  انسرمازدگى يا اختالالت شديد عضوى بر اثر سرما داراى چهار مرحله است كه مرحله هنائى آن اجياد گانگرن در عضو است كه در چنني حالىت مه -(110)  661

 باشد.ور مىآيد و چاره آن قطع كردن عضو مزبابو على سينا از آن نام برده است پيش مى



جويند و احساس دردشان برند، از اين كار سود مىگاهى برخى اشخاص كه اندام سرمازده را در آب سرد فرومى  -10
 زدگى درآيد، نرم شود و حبالر آب سرد بريزند كه از يخزده را دماند كه ميوه يخرود. اين كار به آن مىاز بني مى

ه پاسخ گردد. چرا چنني است؟ اين پرسشى است كه بزده را به آتش نزديك كنند تباه مىطبيعى برگردد. اگر ميوه يخ
 طبيب نياز ندارد!

رم باشد ايد اندام در آب گاگر رنگ اندام سرمازده تغيري يافت بايد آن را نيشرت زد تا خون از آن سيالن كند و ب -15
تا مقدارى از خون جاى نيشرت را منعقد نكند و بر اثر بند آمدن خون حبس نشود. خون بايد سيالن يابد تا موقعى  

 كه خودخبود بند آيد. بعد از آن بايد آن را با آميخته گل ارمىن و سركه مبالند.

 خوىب است. قطران، چه در آغاز و چه در آخر، براى سرمازدگان چاره -15

هاى ا انداميافته را بريد تاگر كار از سياهى و سبزى گذشت و عفونت شروع شد، بايد هرچه زودتر اندام تعفن -10
 .662اميفتهباره گسامل را كه در جوار آن هستند در بر نگريد و براى اينكه عفونت انتشار نيابد مهان كنند كه دراين

 رنگ نباخنت در سفر -فصل ششم

 ينكه مسافر با مهان رنگ و روى پيش از سفر از مسافرت بازآيد، بايد اين برنامه را بكار بندد:براى ا

رخسار را با چيزهائى كه داراى مواد چسبنده هستند، از قبيل ختم قطونا، لعاب بكمون، كترياى خيس شده در  -1
« ربطنق»و قرص )حب( مورد توصيه اند آب، انگم حملول در آب، سفيده مرغ، نان آرد سفيد كه در آب خيس كرده

 مالش دهد.

 اگر روى و رخسار بر اثر باد و تابش خورشيد ترك برداشت عالج آن را در كتاب زينت جبوى. -1

 033، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 مسافر چه نوع آىب بنوشد؟ -فصل هفتم

 آورد.بارمغان مىهاى نوشيدىن بيشرت از تغيري غذاها براى مسافران بيمارى تغيري آب

 مسافر بايد نوع آب را مراعات كند و براى اين منظور دستورهاى زير را بكار بندد:

                                                           
باره بيماران شود كه ابو على سينا در باشد و معموال هبمان حنو عمل مىقطع عضو در هنگام وجود گانگرن و عفونت مربوط بان در پزشكى جديد هم مورد تأييد مى -(115)  662

 منوده است و در اينجا بدان اشاره كرده است.بيماران خود عمل مى



 آب را در سفال تراونده نگهدارد تا برتاود و صاف گردد و از آن بنوشد. -1

 از همها شود و در آن گوهر آب و آميزهآب را جبوشاند. مهچنانكه علت را ذكر كردمي، آب جوشيده صاف مى -1
 گردند.جدا مى

 هبرت از جوشاندن، تبخري و تقطري كردن آب است. -3

را در دو  دهند و دوسر آنهبرت است: مقدارى پشم را تاب مى -بويژه اگر تكرار شود -براى تصفيه آب اين روش -0
اىل در ظرف خقطره دهند. يكى از اين دو ظرف پر از آب و ديگرى هتى است. آب از ظرف پر، قطرهظرف قرار مى

 چكد.مى

هاى پشم در آن بيندازند و اگر آب نوشيدىن نامطبوع را جبوشانند و در ضمن جوشيدن آن، خاك آزاد و گلوله -5
 گردد.ها را بريون بياورند و بفشرند، هبرت از روش خنستني تصفيه مىبعدا گلوله

خاكى كه بر اثر خورشيد سوخته شده باشد اگر آب را بدون آنكه جبوشانند، با خاك پاك و آزاد، بويژه با  -5
 گردد.درآميزند و بگذارند تا صاف شود، تباهى آب برطرف مى

 اگر آىب ناگوارا باشد و آن را با شراب بنوشند زياىن خنواهد داشت. -0

ز ااگر آب كم بود و يا پيدا نشد، آب آميخته با سركه بويژه در فصل تابستان بسيار مناسب است زيرا انسان را 
 سازد.نياز مىنوشيدن زياد آب ىب

آب شور را بايد با سركه يا اسكنجبني خورد و بايد در آن خرنوب و دانه آس و زالزالك انداخت. بعد از خوردن آب 
 زاجدار و گس بايد مواد ملني نيز بكار برد. خوردن شراب هم بعد از نوشيدن آب شور مفيد است.

رب و شريين خورد و آب را با گالب آميخت و خنود آب را قبل از آن نوشيد. بدنبال نوشيدن آب تلخ بايد مواد چ
خنود آب چه پيش از آب تلخ و چه پيش از آىب كه نسبتا تلخ است خورده شود مفيد است و زيان آب را از بني 

 برد. خوردن خنود هم خاصيت آب خنود را دارد.مى

 اه غذاهاى گرم بدرون راه يابد.دهد نبايد مهر ها كه بوى تعفن مىآب راكد نيستان
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 هاى قابض مزاج و سرد و سبزيهائى مانند به و سيب و ريواس تناول شود.ها ميوهبايد مهراه اين آب



 كند.بر روى آب غليظ و تريه رنگ بايد سري خورد. زاج مياىن آن را تصفيه مى

سري  آور است، بويژه اگر مهراه سركه وهاى زيانباه و نامطبوع است. پياز پادزهر آبپياز زداينده زيان هر نوع آب ت
 باشد.باشد. كاهو نيز از چيزهاى سردمزاج مى

يكى از كارهاى پسنديده مسافر آن است كه آب را از شهر خود بردارد و به شهر ديگر كه رسيد آب آجنا را با آب 
منزل فعلى را به منزل ديگر برساند تا مبقصد برسد. يا اينكه خاك شهر خود  شهر خود خملوط كند و خبورد و بعد آب

بند )صاىف( رسد بريزد و بگذارد تصفيه شود. آب را بايد با دهانرا بردارد و آن را در ديار بيگانه هبر آىب كه مى
رش مزه مهراه داشنت مرباهاى تبلعند و يا آب بدگوارش و آميخته با تباهى را فرودهند. بنوشند تا مبادا زالو را به

 هاى خمتلف تدبري بدى نيست.ها( براى آميخنت با آب)ترشى

 برنامه دريانوردان -فصل هشتم

شوند و اين حاالت اكثر در روزهاى اول روى خوردگى و قى دچار مىمسافران كشىت گاهى به سرگيجه، دل هبم
 يابند.آورند و بعدا آرامش مىمى

خوردگى و قى جلوگريى شود، يا بگذارد قى اجنام گريد. گاهى هم كه قى وشش كند كه از دل هبممسافر كشىت بايد ك
لت هائى مانند به و سيب و انار مفيدند. در حاآيد. براى جلوگريى از قى، ميوهدهد خودخبود بند مىبه افراط رخ مى

خوردگى و قى . براى جلوگريى از دل هبمخوردگى يا جهت جلوگريى از آن ختم كرفس و افسنطني مفيد هستنددل هبم
گذارند خبارها به طرف سرباال بروند، مانند عدس با سركه و غوره،  كنند و منىهائى كه دهانه معده را نريومند مىترشى

مفيد هستند.  اندكمى پونه يا پونه كوهى يا نان تريد شده در شراب رحياىن يا آب سردى كه در آن پونه كوهى رخيته
 ر كشىت بايد داخل بيىن را با سفيدآب مسح كند.مساف
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 انواع معاجلات حبسب بيمارهاى عمومى -فن چهارم

 كه مشتمل بر سى و دو فصل است

663كلياتى درباره معاجله  -فصل اول
 

                                                           
 «بت از بيمار مبنظور مقابله با بيمارى يا اختالالتتدبري و مراق» نسخه انگليسى: -(115)  663



 .664شگوئيم: معاجله سه وجه دارد: هبداشت و تغذيه، استعمال دارو، ماساژ و مالمى

 هبداشت و تغذيه:

يز اند. موضوع غذا نمنظور ما از هبداشت مراعات دستورهاى الزمى است كه براى حفظ هببود تن بدان عادت كرده
. مراعات هبداشت از حيث كيفيت بايد با امور داروئى مناسب 665آيديكى از اين دستورهاى هبداشىت به حساب مى

هائى است. مثال بايد اندازه را در غذا مراعات كرد، گاهى آن را از بيمار ويژگى. ليكن غذا عموما داراى 666باشد
 بازگرفت، گاهى كم كرد، گاهى افزايش داد و گاهى مبقدار متناسب به بيمار داد.

نداخنت كند. اگر در بكار اخواهد مزاج را سرگرم پخنت و نضج خلطها منايد بيمار را از خوراك منع مىوقىت طبيب مى
ود وىل بكلى شمزاج، جهت رسانيدن و پخنت خلطها نياز بدان باشد كه نريو بر توانائى خود باقى باشد غذا كمرت مى

گردد تا اينكه غذا نريو را نگهدارد. غرض از دادن غذاى كم به بيمار باقى نگهداشنت نريو است و علت  ممنوع منى
 صرف هضم آن نكند كه در نتيجه بعلتتر كردن غذا اين است كه طبيعت متام جمال خود را كم

 035، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

گرفتارى زياد نتواند به پخنت خلطها بپردازد. در اين زمينه مهواره بايد امهيت نريو را در نظر داشت و تشخيص داد كه 
 آيا نريو بسيار ناتوان شده است و آيا بيمارى بسيار شديد است؟

تواىن كيفيت و كميت را  وع است: كاهش از حيث كمى و كاهش از حلاظ كيفى. و تو مىكاهش مقدار غذا دو ن
ممكن  -گرد هم آورى و حالت سومى را بوجود آورى. فرق بني تصرف در كيفيت و تصرف در كميت غذا چيست؟

ياد وه ز است غذائى از حلاظ حجم زياد و از حلاظ تغذيه كم باشد مانند سبزجيات و ميوه. كسى كه سبزى و مي
حجم و بسيار مغذى خورد، حجم غذايش زياد است وىل مقدار تغذيه خبشى آن اندك. ممكن است غذائى كممى

 مرغ و بيضه خروس.باشد مانند ختم

افتد كه كيفيت را كاهش و كميت را افزايش دهيم. مثال اگر ميل بغذا در بيمار زياد باشد و خلطهاى گاهى نياز مى
حال كنيم و درعنياى وى ماندگار باشند، براى آرامش اشتهايش معده را از غذا پر مىههنوز ناپخته در رگ

گذارمي مواد زياد بدرون رگها راه يابند تا فرصت براى پخته شدن مواد ماندگار در رگ وجود داشته باشد. اين كار منى
 هاى ديگرى نيز مفيد واقع شود.ممكن است براى هدف

                                                           
هاى عملى و روش -استعمال داروهاى ساده و مركب. ج -اجنام تدابري كلى و تغذيه صحيح. ب -گريد: الفمعاجله به سه طريق صورت مى» نسخه انگليسى: -(110)  664

 «جراحى
ات است) سته ضروريه( كه قبال يكايك آهنا در اين كتاب آمده است و اين شش امر ضرورى بطور هبداشت شامل اجنام شش امر ضرورى حي» نسخه انگليسى: -(115)  665

 «.شوندمداوم بر روى بدن اعمال مى
 «.قوانني تدبري كيفى غذا مهانند قوانني كيفى داروها است» نسخه انگليسى: -(115)  666



يت شود و كميت آن كاهش يابد، مثال در موردى كه نريوى هضم در معده چنان ناتوان گاهى بايد كيفيت غذا تقو 
 خواهيم اين نريو را تقويت كنيم تا بتواند وظيفه خود را ادا منايد.شده است كه ياراى هضم غذاى زياد ندارد و ما مى

يم. در هاى سخت مشغول هستبيمارىكنيم كه به معاجله كاهش غذا و يا ممنوع كردن خوراك را غالبا وقىت توصيه مى
 كنيم، زيرا در حالتهاى سخت اعمال مىدهيم وىل نه به آن اندازه كه در بيمارىهاى مزمن غذا را كاهش مىبيمارى
 دانيم كه حبران ديررس و غايت آن دور است اگر نريوهاى مزمن نياز به ماندگارى نريو بيشرت است و چون مىبيمارى

 شوند.هاى سرسخت و ديرپز، پخته منىرسد و پختىنم به مرحله حبران منىرا نگهدارى نكني

هاى سخت زودرس است و اميدوارمي كه نريو تا آخر پايدارى كندو از ميدان در نرود. اگر بيم از بني حبران در بيمارى
عارضه  رى سخت به منشاء ودهيم. هر قدر بيمارفنت آن قبل از بپايان رساندن كار در بني بود غذا را زياد كاهش منى

 گردانيم. هر قدر بيمارى سخت رو به افزايش هند و پيش برود و عوارضتر و نريوخبشرت مىتر باشد، غذا را قوىنزديك
كاهيم. مهانطور كه انگيزه آن را قبال ذكر كردمي، نريو را در وقت كار و كوشش فزوىن يابند، از خوراك مغذى مى

تر ان نزديكتر و حبر سازمي و هر قدر بيمارى سختاخر بيمارى رژمي غذائى را بسيار لطيف مىسازمي. در او سبكبار مى
شومي، مگر اينكه عواملى ما را از اين كار بازدارند و ما اين عوامل را در  باشد در لطافت دادن تغذيه كوشاتر مى

 هاى جزئى ذكر خواهيم كرد.كتاب
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ماده خوراكى دو نكته ديگر نيز وجود دارد كه عبارتند از سرعت عبور و كندى آن. باده بسرعت « غذائيت»ر مورد د
 منايند.كند و گوشت بريان و سرخ كرده به كندى نفوذ مىعبور مى

وساله، و گآيد مانند گوشت خوك و  پيوسته بوجود مىعيار و اجزاى هبممهچنني غذاهائى هستند كه از آهنا خون متام
دهند، مانند ماده غذائى كه از شراب و اجنري اجياد غذاهائى وجود دارند كه خون رقيق و زود هضم به بدن مى

شود. اگر خبواهيم نريوى حياتى را از نابودى برهانيم و بوى نشاط دهيم و در مهلىت كه دارمي نريوى موجود براى مى
رس نياز دارمي. اگر غذاى كندهضمى در درون بدن باشد نبايد غذاى هضم كفايت نكند، آنگاه به غذاى تندرو و زود

رود كه اين دو غذا باهم دراميزند و نتيجه مهان باشد كه سابقا ذكر كردمي. زودهضم را بر آن وارد كرد، چه بيم آن مى
سى را نريومند اهيم ككنيم. اگر خبو هائى رخ داده است از غذاى غليظ پرهيز مىهرگاه پى بردمي كه در درون بندآمدگى

هاى سخت وادارمي، بايد خوراك بسيار مغذى و ديرهضم بوى خبورانيم. كسى كه در منافذ ريز بدنش سازمي و به ورزش
 كند بايد غذاهاى نامرتاكم خبورد.زود تراكم پيدا مى

 استعمال دارو در تداوى:

 معاجله بوسيله داروها مبتىن بر سه قانون است:



 ت دارو، يعىن بررسى دارو از اين حيث كه گرم است يا سرد، تر است يا خشك.انتخاب كيفي -الف

گزينش كميت دارو، يعىن مثال در حالت معيىن چه مقدار از فالن دارو مورد نياز است. وزن دارو، سردى و    -ب
 گرمى دارو و اين قبيل مشخصات را بايد سنجيد.

 تنظيم وقت -ج

وع بيمارى را شناخت. اگر نوع بيمارى مكشوف شد داروئى را بايد انتخاب كرد  براى شناسائى دارو بايد حتما ن -1
كه كيفيتش خمالف كيفيت بيمارى باشد. بيمارى را بايد بوسيله ضد آن دفع كرد و تندرسىت را بايد بوسيله مهانند و 

 دمسازش نگهدارى منود.

انند آن است. طبيب بايد مزاج اندام كميت دارو چه از حيث وزن و چه از حيث گرمى و سردى و صفات مه  -1
بيمار و اندازه بيمارى را دريابد و متناسب بودن دارو را با حاالت بيمار از حيث جنس، عمر، روش و عادت، فصول 

 سال، شهر، حرفه، نريو و هيئت بسنجد.

 ام و نريوى اندام است.شناخنت مزاج اندام بايد مبتىن بر چهار وجه باشد: و آن مزاج اندام، آفرينش اندام حمل اند
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موازنه تا  برد كه ايناگر مزاج طبيعى اندام مكشوف شد و با مزاج آن در حالت بيمارى مقايسه گرديد، طبيب پى مى
رداند. بازگتواند آن مزاج را حبال طبيعى خويش چه حد هبم خورده است و با چه داروئى و چه مقدار از آن دارو مى

 -رم استبيمارى گ -مثال اگر مزاج در موقع تندرسىت به سردى گرايش داشته است و بيمارى آن را گرم كرده است
شود كه از مرز خود بسيار جتاوز كرده، از حالت طبيعى دور افتاده است. پس نياز به سرد گردانيدن زياد معلوم مى

 گرم است به خنك كردن كم نيازمند است.  دارد. اگر مزاج اصلى اندام گرم و بيمارى نيز

باره شود. بشرح ما درايندر مورد بررسى آفرينش و سرشت اندام سابقا ذكر كردمي كه چند معىن از آن مفهوم مى
 مراجعه شود.

 وسيلهتوان بهائى هستند كه مىگدازند و در داخل و خارج داراى هتيگاهها آسان مىاين را نيز بدان كه برخى اندام
 داروى لطيف مواد زائد را از آهنا بريون راند.

ها متخلخل هستند و داروى لطيف براى آهنا مناسب اى از اندامبرخى ديگر برعكس به داروهاى قوى نياز دارند. عده
 اى مرتاكم و غليظ هستند و به داروى نريومند نياز دارند.است و عده



هتيگاه هستند به داروهاى قوى بسيار نياز دارند. داروى در درجه هائى كه در دو طرف بدون حفره و منفذ و اندام
هائى كه از هر دو هائى است كه در يك طرف فراغ دارند و در درجه سوم براى اندامدوم از حيث قوت براى اندام

هائى را دامسوى حمل فراغ دارند ليكن خود اندام چسبيده و مرتاكم است، مانند كليه. با قوت دارو در درجه چهارم ان
 بايد معاجله كرد كه در هر سو كاوك دارند وىل نامرتاكم هستند، مانند شش.

 اى براى خود دارد و يا با اندام ديگرى شريك است.داىن، هر اندامى يا جاى ويژهمهچنانكه مى

ك هاى مشرت اندام اى مهنشني است بايد چاره آن را در علمى كه راجع بهاى ندارد و با مهسايهاگر اندام جاى ويژه
سپارم كه در نظر بگريى كدام يك از اين دو اندام سر دارى جستجو كىن و در اين زمينه اختيار را بدست خودت مى

راه دارو قرار دارد و دارو را به كدام يك از اين دو مشارك برساىن. مثال اگر ماده بيمارى در كوژى كبد بود، آن را 
بسراغ آن رفت.  هاها شريك است و بايد از راه رودهاگر در فرورفتگى كبد بود با روده رانيم وبوسيله ادرار بريون مى

 اگر اندام جايگاه ويژه خود را دارد و ارتباطى به اندام جماور ندارد بايد سه حالت را بررسى كرد:

 ه كمرتين مدت داروىيكى از آن دورى و نزديكى آن است. مثال اگر اندام مانند معده در دسرتس فورى دارو باشد ب
افتد و نريويش هنوز جباى خويش است. اگر مانند شش دور دست بود، دارو تا پذيرد. و دارو بكار مىمعتدل را مى

 دهد، پس دارو بايد نريوى بيشرتى داشته باشد. اگر در راه رسيدنخود را بوى برساند نريوى خود را از دست مى
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وى گسيل پيمايد تا به اندام برسد. دار وخم بود و بايسىت دارو ژرفا را بهدارو به اندام فاصله بسيار زياد و داراى پيچ
 شده بايد بيشرت از اندازه مورد احتياج اندام باشد. در حالت ضماد گذاشنت عرق النساء و مشابه آن چنني است.

موادى شايسته است با دارو آميخته شود تا آن را زودتر مبقصد حالت دوم مربوط باين است كه بايد دانست چه 
 آميزمي و براى قلب زعفران را بهدهنده )مدر( را با داروهاى مربوط مىهاى ادرارى، مواد ريزشبرساند. مثال جهت اندام

 افزائيم.داروهاى ويژه آن مى

 دارو به اندام مورد نظر انتخاب شود. مثال اگرترين راه براى رسيدن حالت سوم معطوف به اين است كه بايد نزديك
ئى هنان بود هاى باالفرستيم. اگر بيمارى در رودههاى پائني است دارو را بوسيله اماله مىاى در رودهپى بردمي قرحه

 رسانيم.دارو را بوسيله شراب بداجنا مى



ا اينكه آيا منائيم. يدانيم چگونه عمل مىتوان جايگزيىن و مشرتك بودن را باهم مراعات كرد بشرطى كه بگاهى مى
ماده بيمارى در حال ريزش بر اندامى است يا اصال ريزش كرده است؟ و بايد بدانيم چگونه بايد آن را از ميان 

 .667برداشت و يا اندام را از دوا دور ساخت. اين حالت داراى چهار وجه است

 .668ائني دارو را كشانيدخنست اينكه آيا بايد از راست بچپ و يا از باال بپ

از اندام  هنند تاها را بر پستان مىدوم اينكه مشاركت را بايد در نظر گرفت، چنانكه براى بند آمدن حيض بادكش
پ هاى كبد، باسليق بازوى چ. سوم اينكه نزديكى و برابرى را بايد منظور داشت، چنانكه در بيمارى669شريك بركشد

ا آيد. چهارم اينكه بايد فاصله ر اى طحال نيشرت بر باسليق دست راست فرود مىهزنند و در بيمارىرا نشرت مى
اد نزديك كند زيمراعات كرد كه اندام پر از ماده )ماده بيمارى( نسبت به اندامى كه ماده )بيمارى( را به آن منتقل مى

 نباشد.

 خود هرگاه ماده بر اندامى ريزش كرد چاره آن با دو روش زير است: ماده را از
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فرستيم. مثال در دهيم و از آجنا بريون مىگريمي و يا ماده را به اندام نزديك و مهكارش انتقال مىاندام بازمى
اده را زنند. اگر بر آن شدى كه مهاى لوزتني رگ زير زبان را نيشرت مىهاى زهدان رگ صافن و در معاجله ورمبيمارى

دهى آرامش بده و دقت كن كه ندامى به اندام ديگر انتقال دهى، خنست درد اندامى را كه ماده را از آن انتقال مىاز ا
 در موقع انتقال، ماده بر اندام اصلى نگذرد.

شناسائى نريوى اندام سه راه دارد: خنست اينكه آيا اندام مورد نظر اندام اصلى و منشائى است؟ در اين صورت تا 
نبايد خطا كرد و داروى قوى استعمال منود، زيرا ممكن است سراسر بدن زيان ببيند. از اين روى ختليه نبايد  حدامكان

از مغز و كبد به يكبار صورت گريد بلكه بايد تدرجيى باشد و كبد و مغز را هرگز نبايد زياد )با عوامل سردكننده( سرد  
رنده و منائيم بايد داروهاى بندآو برمي( و ضماد مىكنيم )بكار مىىگردانيم. وقىت داروهاى گدازنده را بر كبد مهوار م

دارمي بايد با اى را بسوى كبد گسيل مىبرندهخوشبوى با آن باشد تا نريو نگهدارى شود. مهچنني اگر نوشابه حتليل
ا در آهنا اين اصول ر  هائى كه اصلى هستند و بايدداروهاى بندآورنده و تقويت كنننده فوق الذكر مهراه باشد. اندام

 مراعات كرد حبسب ترتيب عبارتند از قلب، مغز و كبد.

                                                           
 «.مال جايگزين نشده است بايد آن را به چهار طريق زير فروكش منودموقعى كه ماده بيمارى هنوز در حمل كا» نسخه انگليسى: -(111)  667
جهت جذب دارو بايد خمالف جهت ماده بيمارى باشد بعنوان مثال اگر ماده بيمارى در طرف راست باشد از طرف چپ بايد آن را فروكش  » نسخه انگليسى: -(111)  668

 «.را فروكش منود كرد و اگر ماده بيمارى بسوى پائني است از باال بايد آن
كه بسوى   توان با بادكش كردن پستاهنا متوقف منود زيرا اين خون متايل داردمشاركت اندامها بايد مورد توجه قرار گريد مثال خونريزى قاعدگى را مى» نسخه انگليسى: -(111)  669

 «.اندام شريك حركت كند



هاى اصلى نباشد مانند معده و شش، در صورتى كه تب وجود داشته مراعات كنش اندام مشرتك: اگر اندام جزو اندام
طور كلى ون آميزه بكننده بدباشد و معده ناتوان باشد بيمار نبايد آب بسيار سرد بنوشد. بدان كه داروهاى سست

 هاى اصلى بسيار خطرناك هستند.براى اندام

آگني و بسيار حساس است نبايد با داروهاى در نظر گرفنت حساسيت زياد و كند حسى اندام: اندامى كه عصب
ال مبدكيفيت و سوزنده و آزاررسان مانند گياهان شريدار )يتوع( و مهانند آن معاجله شود. داروهائى كه بايد از استع

داروهائى كه كيفيت خمالف دارند، مانند زنگار،  -هاى اجبارىسردكننده -هاآهنا دورى جست سه نوعند: گدازنده
 ها.ها. اين بود تفصيالت كيفيت گزينش داروها حبسب مزاج اندامسفيداب سرب و مس سوزنده و مهانند آن

ر سردى ، بايد آن را با داروى سردتر از بني برد، اگگريى بيمارى: اگر در تن كسى گرمى غري طبيعى شدت يابداندازه
اى الزم است كه آن را گرمرت كند، اگر سردى يا گرمى بسيار سخت نباشند كنندهعرضى سخت باشد داروى گرم

 نريوتر كاىف است.داروى كم

 وقت و زمان بيمارى: -3

 مراحل اوليه شناسيم، مثال اگر ورم )دمل( دربيمارى را از وقت و زمان سري آن مى
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هنيم كه بازش دارد. اگر ورم در مراحل هنائى باشد داروى گدازنده و داروى بازدارنده را باهم باشد داروئى بر آن مى
ر ر درومي و اگآميزمي. اگر بيمارى سخت در مراحل اوليه باشد با داروهاى لطيف و معتدل به استقبال آن مىمى

قدر كه كنيم. اگر بيمارى مزمن باشد، در سرآغاز پيدايش آن آنمراحل هنائى باشد در لطيف كردن آن زياده روى مى
با  -هاى مزمنجز تب -هاى مزمنپردازمي. بسيارى از بيمارىدر مراحل هنائى بيمارى نياز دارمي به لطيف كردن آن منى

ه در تن بيمار مبقدار زياد وجود داشت و تن را برانگيخت از مهان روند. اگر مادكننده از بني مىداروهاى لطيف
مراحل اول بايد به ختليه پرداخت و نبايد منتظر پخته شدن گرديد. اگر ماده به اعتدال بود خنست آن را پختگى 

كى از هوا يها برايت آسان است. كوشيم. شناسائى داروهاى مالمي براى مزاج انداماش مىخبشيم و بعد در ختليهمى
 كند و يا به بيمارى؟آهناست و شايسته است كه از آن غفلت نورزى و بداىن كه آيا هوا به دارو كمك مى

گوئيم: در بيماريهائى كه خطرناك هستند، تاخري در مداوا و يا ختفيف در آن، روا داشنت عامل نابودى نريو مى
لكه بايد از مهان اول به معاجلات قوى پرداخت. در خواهند بود. در چنني وضعى نبايد دست روى دست گذاشت ب

توان بتدريج از داروهاى سبك به داروهاى قوى رسيد. اگر تداوى سبك رود مىبيماريهائى كه در آهنا بيم خطر منى
 انشافتد و مبادا راه نادرسىت بروى كه زياى نداشت نبايد از راه راست خارج شوى، زيرا تاثري دارو بتاخري مىهبره

پذير نيست. نبايد هر بيمارئى را تنها بوسيله يك دارو معاجله كىن. بايسته است كه دارو را تغيري دهى، زيرا وقىت جربان



هائى رود. هر بدىن و بلكه هر اندامى از بدن گاهى ويژگىكند تاثري دارو بر آن از بني مىتن به يك دارو عادت مى
ارى و مزاج گشاى باش و در بني بيم. اگر گرهى در كار بيمار افتاد تو گرهدارد كه در مواقع ديگرى با آن يكى نيست

مارى و درد و كند. اگر بيآيد و يا بيمارى خودمنائى مىمياجنيگرى كن و بردبار باش، زيرا يا مزاج بر بيمارى غالب مى
كن و آن را آرامى خبش و   يا حالت درد مانند و يا عامل دردى نظري ضربه و افتادگى پيش آمد خنست درد را چاره

اگر جهت اين كار به ختدير نياز داشىت از آن مگذر. مثال خشخاش ختديركننده خوراكى است. اگر با اندام بسيار 
حساسى روبرو شدى چيزى را به خورد بيمار بده كه خون را بسيار غليظ گرداند مانند آش حبوبات كوبيده، و اگر 

كاهو و مشابه آن باو خبوران. بدان كه كمك جسنت از چيزهائى كه نريوهاى رواىن و هائى نظري  سودمند نبود سردكننده
آيند و مهنشيىن با نشاطآورها براى بيمار بسيار نافع كنند مانند شادى و ديدار با مناظر خوشحيواىن را تقويت مى

كن است از برخى چيزهاى است. اگر بيمار با اشخاص حمرتم و مودب باشد و از آهنا شرم كند بيهوده نيست و مم
 آور صرفنظر منايد.زيان

 سفر بيمار از شهرى بشهرى و از هوائى به هواى ديگر نيز از اين قبيل معاجلات است.
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اى كه مثال بچه. 670تبديل منودى به منود ديگر و خود را به هيئىت درآوردن تا اندام را راست كنند نيز سودهائى دربردارد
كوچك   كج در آئينهچشمش لوچ است اگر به چيز معيىن زياد چشم بدوزد خاىل از فايده نيست. يا اگر شخص دهن

وجور منايد و روى و چشم را در آن ببيند و در اين اجبار خودخبود مسافىت نگاه كند ناچار است خود را مجعو كم
 اى بيابد.ممكن است هبره

كه بايد ياد بگريى اين است كه در فصول قوى )تابستان و زمستان( دست از معاجلات سخت   از مجله دستورهائى
بردارى و جز در مواردى كه ناچار هسىت به آهنا پناه نربى. مثال اجياد اسهال زياد، داغ كردن، نيشرت زدن و قى در 

 تابستان و زمستان خوب نيست.

هائى است كه دو عامل متضاد هم در آن مجع ادتر نيازمندى بيمارىشان بدقت زيهائى كه در معاجلهدر بني بيمارى
ل تب هائى كه عامخواهد و بندآمدگىاند و به دو داروى خمالف نياز دارند: مثال عارضه تب، خنك گردانيدن مىشده

شته اهستند بگرمى نياز دارند. اين حالت ممكن است برعكس باشد. مهچنني ممكن است بيمارئى به گرمى نياز د
خواهد و در آن تقطيع الزم است، خواه باشد. مثال ماده بيمارى قولنج، گرمى مىباشد وىل عارضه بيمارى سردى

دهد. بدان كه هر امتالء و هر كه درد زيادش به سردى و ختدير نيازمند است. گاهى نيز برعكس آن رخ مىدرحاىل

                                                           
 «.دام اقدام منودهاى صحيح عضو و حركات ورزشى انتوان با اجنام مترينجله اندامهاى تغيري شكل يافته مىبرخى اوقات براى معا -فيزيوتراپى» نسخه انگليسى: -(113)  670



الء و توان با مراعات هبداشت در زمينه امت، بلكه اكثر مىشودسوء مزاجى بوسيله ختليه و ضد آن حالت معاجله منى
 سوء مزاج بيمار را معاجله كرد.

 هاى ناشى از سوء مزاجبيمارى -فصل دوم

 كنيم. اگر بيمارى سوء مزاجاى مهراه نداشت، فقط سوء مزاج را اصالح مىاگر بيمارى ناشى از سوء مزاج بود و ماده
ماده ختليه شود. ممكن است بيمارى را تنها بوسيله ختليه از بني بربمي، بشرطى كه قبل از  اى باشد، بايد آنمهراه ماده

پيدا شدن ماده، سوء مزاج اجياد نشده باشد. اگر سوء مزاج قبل از پيدايش ماده بوده باشد و ختليه ماده آن را از بني 
ر سه وجه گوئيم: معاجله سوء مزاج بدازمي. مىنربد، بايد بعد از آنكه از ختليه فراغت حاصل شد به اصالح مزاج بپر 

 است:

اش بوسيله ضد آن است و اين را اگر سوء مزاج پابرجا و مستحكم شده است، در اين صورت تنها چاره -الف
 گويند.معاجله مطلق مى

 ممكن است سوء مزاج در حدى باشد كه بتوان بوسيله تداوى هم باصالح آن -ب
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پرداخت و هم در مهان حال با عامل بيمارى مبارزه كرد و آن را از بدتر شدن حفظ منود. اين نوع معاجله را پيشرفت 
 نامند.بوسيله پاسدارى مى

 كنيم:اينك براى هر دو قسم از تداوى مثاىل ذكر مى

يدن آب كنيم و تب نوبه را با نوشه مىتداوى مطلق: نظري حالىت كه عفونت تب سه روز در ميان را با ترياق معاجل
 نشانيم.سرد فرومى

تداوى و پيشرفت با پاسدارى: مانند اينكه بوسيله خربق شخص مبتال به تب سه روز در ميان را به ختليه وادار 
 دارمي. باز گريد كه تب نوبه را از پيدايش خنستنيبرمي و اين هنگامى صورت مىكنيم، در تب نوبه سقمونيا بكار مىمى

پيشرفت با پاسدارى بدون تداوى: مانند آنكه كسى كه سوداء بروى چريه شده است و براى تب سه روز در  -ج
 كنيم يا كسى كه صفرا بر وى غالب شده است و آماده ابتالءميان آمادگى دارد او را بوسيله خربق به ختليه وادار مى

 سازمي.ىبه تب نوبه است بوسيله سقمونيا به ختليه وادارش م

اگر انگيزه بيمارى بر تو روشن نبود و ندانسىت كه عامل سوء مزاج گرمى يا سردى است و خواسىت آزمايش بعمل 
 روى نكن و مواظب باش مبادا تاثري عارضه ترا فريب دهد.آورى، در آزمايش زياده



ست، چه گرمى يا رودمساز كشد، ليكن در سردى خطر بيشرت ابدان كه گرم كردن و سرد كردن مدت زماىن طول مى
باشد. از تر مىباشد. مهچنني خطر رطوبت خبشى با خشكانيدن برابر است، اما مدت رطوبت دادن طوالىنمزاج مى

نشيىن رطوبت و خشكى هركدام كه عامل قوى داشته باشد پايدارتر است و هرگاه عامل ضد آهنا قوى گردد، عقب
 كنند.مى

 گردد.ها نيز تقويت مىامي و بوسيله نشاطبخشت كه ذكر كردهتقويت گرمى بر اثر عواملى اس

دل كه ها رطوبت معتها و بعد از آنها، پر شدن و باز شدن بندآمدهنشنيها عبارتند از پراكنده شدن تهنشاطبخش
 كىن.آن را حفظ مى

 شود:سردى بچند طريق تقويت مى

بواسطه حتليل رفنت بيش از حد حرارت كه اين  -3ن حرارت بر اثر خفه شد -1بوسيله نريو گرفنت عوامل سردى  -1
 بوسيله گرماى بيگانه و عرضى. -0اجنامد خودخبود به خشكيدن مى

ايد، ها معاجله كند، بايد از سرد گردانيدن مفرط پرهيز منخواهد گرمى مفرط را بوسيله باز كردن بندآمدهطبيىب كه مى
تر گردند و آنگاه سوء مزاج فزوىن يابد. وى بايد آهسته و نرم پيش برود، فتها بر اثر سرما سچه ممكن است بندآمده

 خنست آنچه آشكار است
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 اى مانند عصاره جو و آب كاسىن نتيجه مثبت داد چيزى هبرت از آن نيست.دهندهمعاجله كند و اگر سيال سردى

اى نداد اين عمل را بوسيله چيزى كه معتدل املزاج است بايد اجنام و مشابه آن هبره اى مانند عصاره جواگر سردكننده
اكى خبشد معاجله را به نتيجه رساند و بداد. اگر معتدل هم سودمند نبود، بايد بوسيله چيزى كه گرمى لطيف مى

خبشى  مىبعد از بازكردن با گر  تر از زيان آن است كهها بوسيله سرد كردن بازشوند، سودش بيشنداشت. اگر بندآمده
شود روبرو گردد و ممكن است بسبب پخته شدن خلطهاى تند، از خاموش شدن مفرط كه به آساىن خاموش مى

و را نابود دانند كه فرونشاندن شديد گرمى، نري پسندند و منىجلوگريى كند. گرچه كساىن هستند كه اين نظريه را منى
اى در ماده ر اثر بيمارى به ناتواىن رسيده است. هرچند اين فرونشاندن گرمى تا اندازهسازد، بويژه نريوئى را كه بمى

وند يا اينكه با شگردد كه يا فقط از سوء مزاج پيدا مىهاى ديگرى مىمنايد وىل در نتيجه سبب بيمارىاصالحاتى مى
 باشند.موادى هستند كه ضد مواد اصالح شده فرونشاننده گرمى مى

ور كلى  شود. بطيدن سرد در خنستني مرحله آسان است وىل اگر سردى استحكام يافت اين كار دشوار مىگرم گردان
تر است. ليكن سرد كردن گرم در آخر كار گرچه گرم كردن سرد در آغاز كار از سرد كردن گرم در آغازش آسان



ا در مريد و يسرماى بسيار زياد مى تر است، زيرا غريزه بر اثرسخت است وىل از گرم كردن سرد در آخر كار آسان
 حال واپسني دم است.

بدانكه سرد شدن ممكن است با خشك شدن مهراه باشد و ممكن است با تر شدن قرين گردد و امكان دارد سردى 
دهد و ترى سردى پديد آمده را بيشرت خبود بدون خشكى و ترى باشد. خشكى سردى را پايدارى بيشرتى مى

مل گرما بيش از اندازه در خشكانيدن مددكارند و كليه عوامل سرماى بيش از حد در تر گردانيدن كشد. متام عوامى
 ياورند.

امي. وشوى دائمى و سبك و وارد شدن در طشت محام نيست اينها را قبال بيان كردهچيز مانند آرامش و شستهيچ
 .671خبشى بسيار مؤثر استمهچنني شراب آميخته با آب در رطوبت

اى نياز به سردى و رطوبت داشته باشد، كاىف نيست اين نياز حبدى برآورده شود  بدانكه اگر شخص پري و ساخلورده
 كه او را به اعتدال مزاج درآورد، بلكه بايد سردى و رطوبت را
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در اين حالت سردى و رطوبت از اعتدال  حبدى دريابد كه به مزاج تر و سرد شايسته مرحله عمرش برسد. هرچند
 شوند.گذرند و موجب اين تزايد نيز عرضى است، ليكن براى وى مهانند ترى و سردى طبيعى مىمى

اين را نيز بدان كه گاهى براى براه آوردن مزاجى بايد آن را با نريوخبشى كه با ضد مزاج مزبور آميخته است معاجله  
آميزمي و يا زعفران را با داروهاى خبش مىبه اندامى، سركه را با داروهاى گرمى كنيم. مثال براى نريو خبشيدن

گردد آميزمي تا داروها را بقلب برساند. گاهى داروئى بسيار مؤثر در تغيري مزاج، در راه هدف تلطيف مىخبش مىسردى
يزمي كه نگاهش دارد و هرچند آن ماند كه سودى برساند. در اين صورت ناچارمي آن را با چيزى بيامقدر منىو آن

ر اندام قدر دآميزمي كه آناى جز اين ندارمي. مثال روغن بلسان را با موم و مشابه آن مىنگاهدارنده ضد آن باشد چاره
 متوقف گردد تا كار خود را اجنام دهد.

 زمان و چگونگى ختليه -فصل سوم

 شند:باتا و بشرح زير مىحاالتى كه موجب ختليه هستند ده

                                                           
طىب بسيار  هاىزاتر از اسرتاحت و استحمام منظم و كوتاه مدت نيست، و مهچنني مهانطور كه قبال مذكور افتاد استحمامچيز رطوبتهيچ» نسخه انگليسى: -(110)  671

 تند.زا هسرطوبت
 «.زاى بسيار مؤثرى استشراب رقيق، رطوبت



آوردهاى مالمي، مثال موقعى كه مزاج به اسهال نياز دارد و اسهال روى -0مزاج  -3قوت  -1امتالء )پر شدن(  -1
حالت هواى  -5فصول سال  -0عمر  -5هيئت و شكل  -5دارمي، زيرا اسهال بر اسهال خطرناك است را روا منى

 حرفه. -11عادت داشنت به ختليه  -5حميط زيست 

اين ده حالت، ختليه بر ضد جهىت باشد كه بايد از آجنا صورت گريد بايد از آن جلوگريى كرد. اندام هتى را  اگر در متام
ليه جلوگريى گانه بر اثر ختليه به ناتواىن گرائيد بايد از ختنبايد گذاشت ختليه اجنام دهد. هرگاه يكى از نريوهاى سه

كىت را بر ترك ختليه الزم ترجيح دهيم، مثال اگر ديدمي كه عدم شود. ليكن ممكن است ناتوان شدن نريو يا نريوى حر 
 ختليه براى مهه نريوها زيان دربردارد بايد زيان قليل را بر زيان كثري ترجيح دهيم.

ختليه براى مزاج گرم و خشك ممنوع است. مزاج سرد و تر شايسته ختليه نيست، زيرا حرارت در آن معدوم و يا ناتوان 
 و تر جهت ختليه كامال جماز است. است. مزاج گرم

اما راجع به شكل و هيئت: الغر بيش از حد و نامرتاكم )متخلخل( بيش از اندازه نبايد ختليه كند، چه ممكن است 
كىن روح و نريويش از بني برود. از اين روى اگر الغر اندام ناتواىن را كه در خونش زرداب زياد وجود دارد معاجله مى

ختليه كند. چيزى باو خبوران كه در او خون پسنديده مايل به سردى و رطوبت اجياد كند تا شايد مزاج نبايد بگذارى 
 خورىخلطش خوب شود يا اينكه از اين غذا نريو گريد و ختليه را حتمل كند. كسى كه به كم
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رود  ه زياد فربه و چاق است نبايد ختليه اجنام دهد، زيرا بيم آن مىتواىن از ختليه بازش دار. كسى كعادت دارد تا مى
ها فشار آورد و آهنا را در حال هتى بودن برهم آورد و موجب بندآمدگى شود و كه سرما غالب شود، گوشت به رگ

 در نتيجه حرارت خفه شود و يا مواد زائد بسوى درون سرازير شوند.

 بدن براى بيمارى صعب العالج ذرب و ترجنيدگى، ختليه ممنوع است. در حالت عوارض بدخيم مثال آمادگى

ايستد و در سنيىن كه از مراحل رشد و منو گذشته و به پژمردگى روى اى از عمر كه از رشد و منو بازمىدر مرحله
 آورده است نيز ختليه جماز نيست.

 باشد.ىه كمرت عادت دارد براى اين كار جماز مندر اوقات بسيار گرم و بسيار سرد ختليه روا نيست. كسى كه به ختلي

هاى بسيار گرم و جنوىب نارواست، زيرا اكثر داروهاى مسهل گرم هستند و بنابراين گرد هم آمدن دو  ختليه، در سرزمني
گردند، گرماى خارج ماده را خبارج شود زيرا نريوها بر اثر گرما ناتوان و سست مىفرسا مىگرمى شديد طاقت

اش خوب نيست. در دهد كه نتيجهبرد و در اين كشاكش برخوردى روى مىكشد و دارو ماده را بدرون مىبرمى
 هاى سرد و مشاىل ختليه جايز نيست.سرزمني



سيار خسته  اى كه باش ختليه زياد دارد مانند خدمتكار محام، باربر و بطور كلى در هر پيشهكسى كه باقتضاى حرفه
 ليه سروكار داشته باشد.كننده است نبايد با خت

 گانه زير مورد نظر است:اى يكى از وجوه پنجبايسته است بداىن كه در هر ختليه

اى كه بيمار بعد از آن حتما بياسايد، ليكن بيمار نبايد به خستگى آوندها يا برانگيخنت حرارت يا تب ختليه -اول
ها گرفتار باشد، چه نفعى كه ختليه در اين حاالت روزانه يا بيمارى ديگرى مانند سحج ناشى از اسهال در روده

 قدر نيست كه احساس گردد.رساند آنمى

 و شايد ختليه در وهله اول موجب از بني رفنت عارضه شود.

وده بوسيله خوردگى از طريق قى و ختليه پيچش ر بايد در نظر داشت كه ختليه دل هبم -راه ختليه )خمرج ختليه( -دوم
 اسهال است.

داشته باشد.  شود گرايشگريد بايد به سوى اندامى كه مواد از آن ختليه مىاندامى كه ختليه از طريق آن اجنام مى -سوم
هاى كبد بايد ختليه از طريق باسليق طرف راست باشد نه از راه قيفال طرف راست، زيرا اگر خطائى مثال در بيمارى

د. اندامى كه وسيله خروج است بايد از اندامى كه ختليه در اينجا روى دهد ممكن است خطرى در بر داشته باش
 تر نرسد.ارزش به اندام ارزندهتر باشد تا ماده از اندام ىبارزششود كممى
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 د.ها نسبت به گودى كبهاى ادرارى نسبت به كوژى كبد و مانند رودهحمل خروج بايد طبيعى باشد مانند اندام

گاهى اندامى كه بايد ختليه از طريق آن صورت گريد به علت يا مرضى گرفتار شده است و عبور اخالط از آن برايش 
ست واگذار تر اآور است. در اين حالت بايد راه ختليه را منحرف كرد و به اندام ديگرى كه براى ختليه مناسبزيان
 منود.

ود كند( بر اثر غلبه خلطها مبرضى گرفتار ش)اندامى كه خلط از آن عبور مىرود كه اندام مزبور گاهى نيز بيم آن مى
يابد ممكن است موجب اجياد خناق گردد؛ در اين حالت بايد در مثال موادى كه از چشم بسوى گلو جريان مى

عتيادى ا دهد و ختليه از راه غريگزند ساخنت آن كوشش كرد. طبيعت گاهى خود اين عمل را اجنام مىتلطيف و ىب
 شود تا اندام ناتوان حفظ شود.اجنام مى



ند حالىت  يابد، ماندهد با اسهاىل مهراه باشد كه ادامه مىاى كه طبيعت از راه دور و مقابل اجنام مىممكن است ختليه
رف ط آيد كه معلوم نيست مهه اين مواد ازكه در آن مواد ختليه شده از سر به سوى مقعد يا بطرف ساق پا و قدم مى

 هاى مغز سرازير شده است.مغز آمده است يا فقط از يكى از شكمچه

هاى مزمن، ختليه حتما بايد بعد از پختگى كند كه در حاالت بيمارىهنگام ختليه: جالينوس تاكيد مى -چهارم
 داىن كه منظور از نضج چيست؟)نضج( اجنام گريد و تو مى

خبش از قبيل آب زوفا، حاشا و انواع بزرها به بيمار خورانيد. در ىبايد قبل از ختليه و بعد از نضج، مواد نرم
هاى حاد نيز هبرت آنست كه منتظر نضج باشيم بويژه اگر خلطها در آرامش باشند و حبركت نيفتاده باشند. اگر بيمارى

ز نضج است، بويژه ا خلطها در حركت باشند هبرت است به ختليه آن بشتابيم زيرا زيان حركت بيشرت از زيان ختليه قبل
 ها نياميخته باشند.ها باشند و با انداماگر خلطها رقيق باشند، در جتاويف رگ

كند و چنانكه دانسىت قوام معتدل اگر خلط در يك اندام حمصور باشد بديهى است كه قبل از نضج حركت منى
پردازمي. ىماند با احتياط به ختليه مگريد. مهچنني اگر اطمينان نداشته باشيم كه قوت تا هنگام نضج ثابت مىمى

منظورم از احتياط آن است كه بدانيم در چه وقت بايد ختليه اجنام گريد و غلظت خلط تا چه اندازه است. اگر خلط 
توان از چند راه سترب و گوشىت و غليظ بود تا موقعى كه رقيق نشده است جايز نيست ختليه شود. نشانه غلظت را مى

 بدست آورد:

 امتالء پيشني، يعىن موردى كه بيمار سابقا به مرض ختمه دچار بوده است. -1

 شود.ها كشيده مىاحساس درد در زير شرسوف -1
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 پيدايش ورم در احشاء. -3

ىن قبل از توااز آن مىورزى كه نگذارى منافذ بسته شوند. بعد در اين حالت بيش از هر چيز بايد در اين امر اهتمام
جا و ختليه آن دو راه دارد: يكى آنكه آن را به سوى نضج، عمل ختليه را اجنام دهى. بدانكه بركندن ماده از يك

خمالف دور جذب كىن و ديگر اينكه بطرف خمالف نزديكش براىن. هبرتين اوقات ختليه موقعى است كه امتالئى در تن 
شود و يا ن نباشند. فرض كنيم از خبش باالئى دهان مردى خون زياد جارى مىنباشد و مواد در حال بريون آمد

كند؛ در اين حاالت ناچارمي ختليه را به سوى خمالف نزديك راهنمائى كنيم: در بواسري زىن بيش از حد سيالن مى



را به سوى  م خون حيضريزى از بيىن اجنام گريد و در حالت دو حالت اول بايد خون دهان را بسوى بيىن بربمي تا خون
 .672فرستيمزهدان مى

ر هاى پائني بدن و داگر خبواهيم ختليه را از خمالف دور اجنام دهيم، در حالت اول بايد خون را از رگها و قسمت
 هاى باالئى بدن ختليه كنيم.حالت دوم از رگها و قسمت

  فاصله ممكن است در يك نيمه بدن پديد آيدالزم است كه خمالف دور حتما در فاصله بني دو نيمه بدن باشد. اين 
هاى باالئى طرف راست باشد نبايد آن را گريمي. اگر ماده در قسمتكه در اين نيمه، ما نقطه دورترى را در نظر مى

هاى از طرف چپ به سوى پائني فرستاد، بلكه بايسته و هبرت است كه از راه طرف راست سرازير شود. اگر از قسمت
ها باشد فاصله بايد مهان فاصله استخوان يك شانه به استخوان شانه ديگر باشد نه باندازه پ باالئىباال بسمت چ

هاى پائيىن طرف راست سرازير شود و . اگر ماده در طرف راست سر باشد بايد به قسمت673فاصله دو طرف سر
 م كن تا در بريون رفنت سركشىاى را به سوى دور بكشاىن خنست درد را آرابسمت چپ نرود. هرگاه خبواهى ماده

نكند، زيرا درد خودخبود كشنده است و اگر سرپيچى كرد و آرام نيافت نبايد بزور آن را كشاند، زيرا بعيد نيست كه بر 
اثر وارد شدن فشار حبركت افتد و رقيق شود و به انتقال تن درندهد و به حمل دردمند زودتر برسد. ممكن است فقط 

قال فايده شود و اين انتاينكه ختليه شود، كاىف باشد زيرا به حمض انتقال از اندام دردمند دور مى انتقال ماده، بدون
 خبشد. اگر ماده انتقال يافت وىل ختليه نشد سعىخود را مى
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كننده و بطور كلى بوسيله قكن و شهاى مقابل فشار وارد كىن يا بوسيله حجامت و دواهاى پوستكن بر اندام
 .674رسانند آن را بريون براىناى آزار مىچيزهائى كه تا اندازه

گردند. ليكن موادى كه در باشد ختليه مىاى كه در جاهاى ديگر مىتر از هر مادهها هستند آسانموادى كه در رگ
 كار برد.مورد بايد حتما وسائلى را در ختليه بشوند. دراينآيند و ختليه مىها و مفاصل هستند بسخىت بريون مىاندام

ر از رسد، خبورد و اگخواهد ختليه اجنام دهد نبايد غذاى زياد و خام كه بدون هضم به مزاج مىكسى كه مى  -پنجم
 رسد خوب هضم گردد.اندك خورده شود تا آنچه ببدن مىخوردن غذاى خام گزيرى نبود بايد بتدريج و اندك

                                                           
دماغ در بيمار مرد و اجياد خونريزى از زهدان در حالت اول ممكن است خون بطرف عضو نزديك طرف خمالف منحرف شود مانند اجياد خون» نسخه انگليسى: -(115)  672

 «.در بيمار زن
بدن است نبايد آن را به قسمت حتتاىن چپ بدن بلكه به قسمت حتتاىن راست بدن يا قسمت فوقاىن چپ اگر ماده در قسمت فوقاىن راست » نسخه انگليسى: -(115)  673

 «.رفاصله دو طرف س بدن منحرف كرد به حنوى كه فاصله بني اين دو خبش) حمل ماده و حمل خروج ماده( بايد حد اقل به اندازه فاصله دو شانه باشد، نه باندازه
شود توان با بانداژ كردن، حجامت كردن و كاربرد داروهائى كه باعث اجياد هيپرامى) پرخوىن( مىبعضى اوقات عوارض احنراف بدون ختيله را مى» انگليسى:نسخه  -(110)  674

 «.ختفيف داد



باهم برابر باشند راه ختليه آهنا اختصاصا فصد )رگ زدن( است. اگر خلط زائد فقط از حيث   اگر خلطهاى زائد
رط اجنام گريد غالبا تىب اى كه حبد مفكميت زياد باشد يا كيفيتش تباه گردد نبايد از طريق رگ زدن ختليه شود. هر ختليه

عد به قطع شدن اسهال گرفتار آيد، چنانچه را در پى دارد. كسى كه بر اثر مرضى به اسهال عادت كرده باشد و ب
 يابد.ختليه را تكرار كند غالبا از مرض اوىل رهائى مى

ر چرك به  شود، اگهائى مىمهانطور كه اگر كسى بر اثر قطع شدن چرك گوش يا قطع شدن خلم بيىن دچار بندآمدگى
 گردد.گوش و خلم به بيىن برگردد بيمارى بندآمدگى برطرف مى

اىن و  خطرتر از آن است كه مهه آن را بزور و يكباره بريون بر گر خبشى از ماده دفعى در اندام مباند هبرت و ىببدان كه ا 
د. چنانچه خلطى گداز كار را جبائى برساىن كه نريو ناتوان گردد، زيرا طبيعت غالبا خودش اين باقيمانده خمتصر را مى

ىن كه در بيمار حتمل ختليه مهه آن وجود دارد و نريو را بكلى از دادر چنان وضعى است كه بايد حتما دفع شود و مى
دهد، در سعى مفرط جهت دفع آن باك نداشته باش و حىت اگر ختليه منجر به غش كردن بيمار شود اين دست منى

 عمل بايد اجنام گريد.

دك به ختليه وادار كن. اما اگر انكسى كه داراى نريوى زياد است و در اندرونش خلطهاى زياد وجود دارد، او را اندك
ماده دفعى بزمحت بريون آيد و در باقى ماندن مصر باشد، چنانچه با خون آميخته باشد مانند حالت عرق النسا، درد 

 ل ازكم اجنام گريد. بدان كه اسهاهاى مزمن، بايد ختليه بصورت تدرجيى و كممزمن مفاصل، سرطان، گرى مزمن، دمل
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شود، پس براى آن دو نريوى كشنده خمالف و موافق در سازش است و نيز شود و از پائني كنده مىباال كشيده مى
يابد در دسرتس دو نريوى نامربده است. اگر مواد دفعى در پائني باشد به سوى باال كشيده وقىت كه ماده استقرار مى

. قى كشنده است و بركنده شدن برعكس آن است، ليكن حالت 675شودبركنده مىشود و از مهان حمل كه هست مى
كند، مهچنانكه آن را ياد گرفىت. كساىن كه خوش خوراك و خوب گوارشند  زىن به اقتضاى حمل نيشرت زدن فرق مىرگ

 ند.تهاى گرم كمرت نيازمند ختليه هسكنند. اهاىل سرزمنيكمرت از هركس ديگر به ختليه نياز پيدا مى

 آورقوانني مشرتك در قى و اسهال و داروهاى مسهل و قى -فصل چهارم

 كسى كه الزاما به اسهال يا قى كردن نيازمند است بايد به دستورهاى زير عمل كند:

 كند جباى يكبار در چند بار خبورد.غذائى را كه عادتا در روز تناول مى -1

                                                           
كند، بنابراين تصفيه اده اندامهاى حتتاىن را نيز نرم مىكشد بلكه مهاى فوقاىن را بريون مىبايد توجه داشت كه تصفيه مزاج نه فقط ماده اندام» نسخه انگليسى: -(115)  675

 «.باشدمزاج چه از راه طبيعى و چه از راه خمالف آن باشد براى ختليه مواد مفيد است. تصفيه مزاج حىت براى ماده مرضى مستقر شده نيز مفيد مى



، در اين اش ناسازگار باشنداش متفاوت و با مزاج معدههاى قبلىنوشيدىنهايش متنوع، با غذا و غذاها و نوشيدىن -1
حالت مزاج از پذيرش آهنا نفرت دارد و ميل دارد كه آهنا را از راه باال يا پائني بريون براند. اگر طعام با مزاج معده 

در بريون دادن آن امساك گريد و سازگار باشد، بويژه موقعى كه مقدار آن كم است، معده آن را سخت در بر مى
 كند.مى

 شود.هيچيك از دستورهاى ذكر شده در مورد كساىن كه لينت مزاج دارند رعايت منى -3

كند به قى و اسهال و مشابه آن نيازى ندارد. وضع چنني كساىن با بدان كه كسى كه هبداشت را خبوىب رعايت مى
كرد.    نيازبا مالش و محام و ورزش آهنا را از اسهال و قى ىب توانيابد و مىحالت سبكرت از قى و اسهال هببود مى

البا امتالء شوند امتالء آهنا غآورند اگر گاهى با امتالء روبرو مىكساىن كه در دستورات هبداشىت دقت كاىف بعمل مى
 شود.ىهبرتين خلطها يعىن مهان خون است. چنني امتالئى نيازى به اسهال ندارد و بوسيله رگ زدن تصفيه م

اش الزاما بايد بوسيله داروهاى قوى و مواد مشابه خربق آيد يا اينكه ختليهدر مورد كسى كه لزوم رگ زدن پيش مى
 توصيه كرده« اپدمييا»صورت گريد بقراط در كتاب 
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اط رگ زدن را در درجه اول منظور داشت، بقر  است كه اول بايد رگ بزند. در حالىت كه خلطها بلغمى باشند باز بايد
تر گردند. صحيح فرموده است. ليكن اگر خلطها چسبنده و سرد باشند ممكن است بر اثر رگ زدن غليظرت و چسبنده

در چنني حالىت قبال بايد اسهال اجياد كرد. بطور كلى اگر مقدار خلطها متناسب و برابر باشند رگ زدن از هر روش 
است. هرگاه خلطى بعدها چريگى پيدا كند و خبش اعظم خلطها از آن نوع باشد بايد بعد از رگ زدن، ديگرى ارجح 

هنا برابر زنند تا خلطهاى زيادى بريون بريزند و مقدار آختليه اجنام گريد. اگر خلطها باهم برابر نباشند، ابتدا رگ مى
 منايند.شود، آنگاه اقدام به رگ زدن مى

دن الزامى باشد و شخص مزبور قبل از فصد، دارو تناول كرده باشد، رگ زدن وى چند روزى اگر براى كسى رگ ز 
 بتاخري افتد.

 كسى كه بتازگى رگ زده است و به ختليه نياز دارد هبرت آن است كه عمل ختليه را بوسيله دارو تالىف منايد.

ه رگ زدن به تناول دارو پناه برد؛ چنانچ كسى كه تب و اضطراب دارد و به رگ زدن نيازمند است بايد حتما قبل از
 بايست فصد اجنام گريد.درد بوسيله داروهاى مسكن آرامش نيافت بايد آگاه بود كه قبل از تناول دارو مى

هر امتالء مفرط نيازمند تصفيه از طريق نيشرت زدن نيست بلكه اين امر بستگى به خطري بودن علت و كيفيت و  
هاى افتد كه مراعات دقيق هبداشت انسان را از رگ زدن عادتى در وقتبسيار اتفاق مىكميت حالت امتالء دارد. 



اندركار است و اى دستافتد كه شخص به ختليه نياز دارد وىل بازدارندهسازد. گاهى اتفاق مىنياز مىتعيني شده ىب
يد و سوء مزاج ناشى از امتالء بااى جز روزه گرفنت و خواب وجود ندارد ختليه ميسر نيست. در چنني حالىت چاره

 گريد، مانند مورد كساىن كه در وقتكارى اجنام مىها براى احتياط و بعنوان حمكمجوئى شود. برخى از ختليهچاره
 آيد. در چنني موردى قبل از پيدايششان مىمعني بويژه در فصل هبار بيمارى نقرس يا صرع و مشابه آن بسراغ

دهند كه با بيمارى ويژه شخص تناسب دارد يعىن اين عمل را از طريق فصد يا اسهال ى اجنام مىبيمارى، ختليه را بروش
 دهند.اجنام مى

مهانطور كه در مورد بيماران استسقاء عمل  -كنندهها و داروهاى خشكدهندهگاهى استعمال خارجى خشكى
خلطها بداروئى نياز دارمي كه از حيث   . برخى مواقع براى دفع يكى از676آيدنوعى ختليه به حساب مى -شودمى

 كيفيت با خلط مورد نظر مهجنس است. مثال
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ه از حلاظ كيفيت را ك« هليله»برمي. در اين شرايط بايد چيزى مثل اگر خبواهيم زرداب ختليه شود، سقمونيا را بكار مى
ده گردد با داروى ياد شاسهال با آن موافق است و يا الاقل مانع اسهال منىدهنده خمالف و در اجياد با داروى ختليه

 بياميزمي. چنانچه بعد از ختليه سوء مزاجى روى دهد، داروى آميزه بايد از آن جلوگريى كند.

 شوند.، بر اثر اسهال و قى ناتوان مى677هائى دارندكساىن كه در اندرون بدن ورم

ليه كردن باشى، داروهائى مانند لبالب، هرطمان، بسپايك، خيار چنرب )فلوس( و امثال آن مورد ناگزير از ختاگر دراين
 را به كار برب.

تصفيه  پذيرد. پسوضع الغر اندامان براى قى كردن مساعدتر است؛ مزاج آهنا قى را به آساىن مى»فرمايد: بقراط مى
 «.دن باشد وىل در زمستان نه!اندام آهنا در هبار و تابستان و پائيز بايد از طريق قى كر 

اش در حد اعتدال بني فرهبى و الغرى است اسهال مفيدتر از قى كردن است و اگر لزوم قى كردن براى كسى كه بنيه
پيش آيد هبرت است آن را در تابستان اجنام دهد و اگر ناگزير نباشد بايد از آن دورى جويد و قبل از اسهال و قى، 

 تا بر اثر اسهال و قى خسته نشود. 678و جمارى را گشاد و باز كندخلط دفع شدىن را لطيف 

                                                           
 كننده مواد لزج و آب از طريق غريكردند كه يكى از آهنا داروهاى جاىل است كه شامل دفعىگرينده( استفاده مكننده) آبدر زمان قدمي از دو نوع داروى خشك -(115)  676

 گردد.باشند كه استعمال خارجى آهنا سبب دفع ترشحات از طريق جلد مىاند و نوع ديگر داروهاى جمفف) دسى كانت، اكسى كاتيو، اكسيكاتور( مىپوسىت بوده
در دستگاه گوارش است كه ممكن است بصورت ورم و التهاب در معده) گاسرتيت( يا ورم و التهاب در دوازدهه) دوئودنيت(، التهاب و در اينجا منظور از ورم  -(131)  677

 ورم در روده كوچك يا در روده بزرگ پيش آيد.
 «.خلط بايد نرم و رقيق شود و مهچنني عروق خوىن و جمارى دفع گشاد و بازگردند» نسخه انگليسى: -(131)  678



بدان كه هبرتين تدبري آنست كه مزاج را به لينت عادت دهيم تا به آساىن اسهال و قى كند و به داروى قوى نيازمند 
كننده و خستهگوشت است بسيار سخت و نباشد. اسهال و قى براى كساىن كه مراق شكمشان بسيار كم توان و ىب

 .679خطرناك است

شود و آن در حاالتى است كه: معده نريومند باشد، دهنده تبديل مىآور در برخى حاالت به داروى اسهالداروى قى
؛ بيمار به قى  680دارو بر شكم خاىل و در موقع گرسنگى شديد به درون بدن وارد شود؛ معده بيمار ذرب يا نرم باشد

 سراجنام دارو داراى گوهر سنگني باشد و زود پائني رود.كردن عادت نداشته باشد و 
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 نشني )دردى( بسيار خشكگردد و آن در صورتى است كه معده ضعيف باشد، تهگاهى نيز مسهل سبب قى مى
 آور و شخص دواخور مرض پرخورى داشته باشد.؛ دارو نفرت681باشد

كند كه به آساىن را اسهال خبشيد، خلطى را حتريك مى 682اسهاىل نكرد يا )غذاى( خاماگر داروى مسهل اجياد 
فزايش گردند و در نتيجه خلط مزبور در بدن اشود و خلطهاى ديگر نيز مهرنگ او مىافتد، بر تن چريه مىحبركت مى

اى زد و عدهور در ختليه جلاجت مىشوند و برخى مانند سودا يابد. برخى خلطها مانند زرداب، غالبا زود ختليه مىمى
 گردد.نيز مانند بلغم گاهى زود و گاهى دير ختليه مى

داران هبرت از قى كردن است. در برخى اشخاص كه خلطشان پائني گراست از قبيل كساىن كه اسهال براى تب
ى بسيار خمالف هم قى كردن ممكن نيست. بدترين داروى مسهل آن است كه از داروها 683شان لغزش داردهاىروده

كند زيرا داروى اول داروى دوم را قبل از در زمان اسهال دادن تركيب شده باشد. اين دارو كار را دچار اختالل مى
 دارد.كند، يا دومى اوىل را به چنني حالىت وامىاينكه كارى اجنام دهد دفع مى

ون اش با سرسخىت و زمحت زياد بري ورد ختليهكند، چنانچه ماده مكسى كه تنش بدون آاليش است و اسهال و قى مى
اشد و شود. بطور كلى اگر ماده دفعى موجود بآيد، حتما بعد از ختليه با سرگيجه و درد شكم و پريشاىن روبرو مىمى

ز مواد شود ماده ختليه شدىن غري ادهد و هرگاه اضطراىب وجود داشت معلوم مىدارو آن را ختليه كند اضطراىب رخ منى
ئد دفعى است. هرگاه جباى خلطى كه بايد از طريق اسهال يا قى ختليه شود خلط ديگرى دفع شود، دليل بر آن زا
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 گردد.شكم ظاهر مى
 باشد.( معده مى Atonieباحتمال قوى منظور از ذرب در اينجا آتوىن) -(133)  680
 «.بيمار داراى مدفوعى خشك و گرد باشد» انگليسى:نسخه  -(130)  681
 «.منظور از خام غذاى نيمه هضم شده است» نسخه انگليسى: -(135)  682
و زودتر از  ماندها قرار گريد و قابل جذب گردد، باقى منىدر اين حالت غذا مدتى كه بايد در دستگاه گوارش باقى مباند و مورد تاثري عوامل خمتلف از مجله آنزمي -(135)  683

 شود.گذرد و در اين حالت مقدارى مواد غذائى هضم نشده در مدفوع ديده مىها مىزمان الزم از روده



است كه خلط مورد نظر در بدن نبوده است. اگر خلط ختليه شده شبيه براده چوب يا ماده سياهرنگ و بدبو باشد 
 .684گردد كه خلط بدى استمعلوم مى
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ت و آاليش گشته اسخواب خوش بعد از اسهال و قى دليل آنست كه اين دو عمل بطور كامل اجنام گرفته، تن ىب
 ختليه مفيد بوده است.

ه است شود كه ختليه بطور كامل اجنام گرفتبدان كه هرگاه بعد از اسهال و قى، تشنگى شديدى عارض شود معلوم مى
 است.و تن را از آاليش رهائى داده 

كشد كه ممكن است خلط غليظ را با اى است كه خلط را بسوى خود مىبدان كه داروى مسهل داراى نريوى جاذبه
ل آنچه را كه مسه»اى كه گويد: خود بربد و خلط رقيق را رها سازد، مسهل چنني تاثريى بر سودا دارد. نظريه

قيده ، صحيح نيست. جالينوس نيز مهني ع«بردخود مى تر را باكشد خودش بوجود آورده است يا اينكه قبال رقيقمى
اى كه مسيت ندارد، چنانچه اسهال نداد و دوام يافت، دهندههر اسهال»گويد: را دارد و باز خودش بتاكيد مى

اين نظريه هم درست نيست. از اين «. كشد خلطى است كه خودش بوجود آورده استهرآنچه را كه بسوى خود مى
آيد كه بني كشنده درماىن و كشنده خلطى نوعى مهاهنگى گوهرى موجود است و باين چنني برمى عقيده جالينوس

 كشد.جهت دارو خلط را به سوى خود مى

بعقيده من اين نظريه صحيح نيست؛ اگر هم گوهرى سبب كشش بوده است بايسىت آهىن كه مقدارش بر آهن ديگر 
گر از حلاظ اندازه از قطعه طالى ديگرى بيشرت باشد بايد قطعه چريگى دارد، آن را بسوى خود بكشد و يا طال ا 

 بزرگرت، كوچكرت را بسوى خود بكشاند. در هرحال حتقيق در اين مورد با شخص غري طبيب است.

ه رسند بها مىروند و هنگامى كه به رودهها مىآور در مسري خود كه به سوى رودهبدان كه داروهاى مسهل و قى
 راند. بندرت اتفاقافتد و خلطها را به سوى بريون مىها به جنبش مىپردازند. و مزاج از رودهجذب خلطها مى

افتد كه در حالت تناول مسهل خلطها به طرف معده باال بيايند و هرگاه باال آمدند به ختليه از طريق قى گرايش مى
رسد؛ ها مىاينكه داروى مسهل زود به رودهروند دو علت دارد: خنست كنند. اينكه خلطها بسوى معده منىپيدا مى

كند و بند به زير و بسوى پائني دفع مىكه دارو وارد شد مزاج آن را با شتاب از طريق وريدهاى رودهدوم اينكه مهني
 ود و اينشآيد مزاحم آهنا مىتر است و آنچه در تعقيب آهنا مىتر و آسانگذارد باال رود، زيرا اين طريق نزديكمنى

 گردد كه طبيعت براى دفع از نزديكرتين راه دست بكار شود.سبب مى
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 كننده در مزاج تندرست و اشخاصاى داشت كه خلط را خبود جذب كند بايسىت نريوى دفعاگر دارو نريوى جاذبه
د. ليكن كشنريومند بيشرت چريه شود تا در چنني وضعى بتوانيم بگوئيم كه دارو خلط را از راه معيىن بسوى خود مى

كند و خلطها آور در معده باشد در آجنا توقف مىآور برخالف داروى مسهل است. اگر داروى قىحالت داروى قى
 كند.كشاند و بوسيله نريوى خويش و مقاومت مزاج آهنا را ختليه مىرا از امعاء بسوى خود مى
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هائى  ر اندامآيند، مگها مىشوند غالبا از رگ: خلطهائى كه به سوى دارو كشانيده مىاين نكته را حتما خباطر بسپار
شود، مثال خلطهائى كه ها كشيده مىها و هم از غري رگكه جماورت نزديك دارند كه در اين صورت خلط هم از رگ

ها را شوند و راه رگمىها بداخل آهنا كشيده در شش وجود دارند بواسطه جماورت آن اندام با معده و روده
 پيمايند.منى

ه را مكند كه انگار كار ختليكننده رطوبت بدن را چنان برمىافتد داروهاى خشك و خشكبدان كه بسيار اتفاق مى
 دهند.اجنام مى

 اسهال و دستورهاى آن -فصل پنجم

بايد   685و آماده كرد؛ منافذ ريز بدنسابقا يادآور شدمي كه قبل از استعمال داروى مسهل بايد تن را براى پذيرش دار 
هاى سرد از لينت برخوردار باشد. بطور كلى لينت مزاج قبل از اينكه گشاد باشند و مزاج بويژه در حاالت بيمارى

راى كند، مگر در كساىن كه باسهال اجياد شود براى مهه كس بسيار خوب است و شخص را در برابر آسيب بيمه مى
حالت نبايد مسهل خبورند، زيرا شايد به نوعى افراط دچار تباه شدن معده )ذرب( آمادگى زياد دارند كه در اين 

 آميزند تا مسهلآورى است مىشوند. در مورد چنني اشخاصى داروى مسهل را با داروى ديگرى كه داراى نريوى قى
آور ىقاش از معده پائني نيايد و نريوى دو دارو در برابر هم قرار گريند، مسهل به كار خود و ماده قبل از تاثريخبشى

 نيز به عمل خود بپردازد.

كساىن كه لثغ هستند )كندزباىن دارند( و براى ذرب آمادگى دارند، غالبا ذرب آهنا از ناحيه سر پائني آمده است و 
 .686حتمل داروى قوى ندارند

له درد اين اندام را بايد بوسي 687ها دردى خشك وجود داشته باشد خوردن داروى مسهل خطرناك استاگر در روده
اى خبش است و مقدمه مفيدى بر اى دفع كرد. استحمام قبل از تناول دارو مبدت چند روز نرمىاماله يا با آش لغزنده

                                                           
 «جمارى بدن» نسخه انگليسى: -(135)  685
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رود، مگر در موردى كه مانعى در كار باشد. بايد بني مسهل خوردن و محام كردن مدت كوتاهى معاجله بشمار مى
، كشاند. استحمام براى بند آمدن اسهالام ماده را خبارج مىفاصله باشد. نبايد بعد از تناول مسهل حبمام رفت؛ مح

 خور حبمام برود و به اولني حجره محام كهمفيد است مگر در موقع زمستان. در زمستان هبرت است كه شخص مسهل
 حرارتش براى خارج كشيدن ماده و لينت
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و  گرما باشد، عرق نكندخورد بايد در حميط كم. بطور كلى كسى كه مسهل مىخبشيدن مزاج كاىف است، وارد شود
 پريشان نباشد. مالش دادن و اندودن روغن نيز مفيد است.

طبيب به كسى كه تا به حال مسهل خنورده است و به آن عادت ندارد هبرت است داروهاى قوى ندهد. كساىن كه درد 
اى خلطهاى چسبنده هستند و در شراسيف كشيدگى دارند و كساىن كه در پرخورى )ختمه( دارند و اشخاصى كه دار 

ودن و ترك خبش، استحمام، آسهائى دارند نبايد مسهل خبورند بلكه بوسيله غذاهاى لينتاحشاء التهاب و بندآمدگى
 دهنده معاجله شوند.كننده و التهابمواد حتريك

( و كساىن كه بيمارى طحال دارند، به داروى قوى نيازمند اشخاصى كه آب مشروبشان تازه نيست )راكد بوده است
خواران هبرت است بعد از تناول مسهل قوى و قبل از تاثري آن خبوابند تا مسهل هبرت اثر كند. اگر مسهل هستند. مسهل

عد از ب كند. وقىت تاثري دارو ظاهر شد نبايد خبوابند وقوى نباشد نيازى خبواب ندارند و طبيعت دارو را هضم مى
شود بايد آرام گرفت تا مزاج آن را فراگريد و در آن تاثري كند. اگر آشاميدن دوا نبايد حركت كنند. وقىت دوا خورده مى

 طبيعت در روى دوا تاثري نكند، دارو نيز در طبيعت موثر خنواهد بود.

سداب، كرفس، به، گل خوردگى موادى مانند نعناع، خورد بايد جهت جلوگريى از دل هبمكسى كه مسهل مى
 اند و كمى سركه شراب را بو كند.خراساىن كه بر آن گالب پاشيده

اگر از بوى مسهل نفرت داشت سوراخ بيىن را ببندد. اگر از طعم آن ناراحت است مقدارى ترخون جبود تا نريوى 
ه وقىت دوا را سر كشيد مادبندد. دهانش ختدير گردد. اگر از بازپس آوردن آن بيم داشت اطراف )دست و پا( را به

 قابضى را نيز تناول كند.

. هبرتين 688پوشاندكند و گاهى نيز آن را بوسيله قشرى از عسل يا شكر مىگاهى طبيب حب را با عسل اندوده مى
 اندوده كنند. 689«قريوطى»تدبري آن است كه حب را با 
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 سازند.



د و تدابريى بكار برد كه بيمار مهه دارو را ببلعاگر بيمار قرص را با آب فرود دهد بسيار جباست. در هر حال بايد 
طعم آن را حس نكند. اگر دارو جوشيده باشد بايد آن را در حالت ولرمى نوشيد و اگر بصورت قرص باشد بايد آن 

را با آب سرد بلعيد. شكم و پاى بيمار بايد احساس گرمى كند. وقىت بعد از صرف دارو نفس وى آرام گرفت بايد 
عه بنوشد جر كند. بايد وقت به وقت آب گرم را جرعهه حركت كند زيرا اين حركت كم به دارو كمك مىآهسته آهست

 تا دارو را به خروج وادارد. تا موقعى كه آن را بريون نرانده است و تا
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رم ى كه خبواهد اسهال را قطع كند. آب گجرعه نوشيدن آب الزم است، مگر هنگامقوتش را از بني نربده است جرعه
 برد.تاثري بيش از حد الزم دارو را از بني مى

خواهد مسهل خبورد، هبرت است قبل از تناول باشد و مىاش هم ضعيف مىمزاج است و جسم و معدهكسى كه گرم
  معده داشته باشد. ليكن مسهل موادى از قبيل عصاره جو يا آب انار تناول كند تا قبال غذاى نرم و سبكى را در

 كساىن كه چنني حالىت ندارند هبرت است مسهل را ناشتا سركشند.

 گردند. كسى كه مسهل خورده است نبايد تا پايان تاثريشوند اكثر به تب گرفتار مىكساىن كه در گرما اسهال مى
اش سهال باشد. كسى كه معدهدارو چيزى خبورد و بنوشد؛ در مدت اسهال نبايد خبوابد مگر اينكه منظورش قطع ا

ريزد و تاب امتناع از خوراك و حتمل گرسنگى را براى مدت زياد ندارد زود به اين اندام مىصفراوى است و صفرا زودبه
تواند بعد از تناول مسهل و قبل از شروع اسهال نان را در شراب خيس كند و خبورد. اين خوراك در اجياد اسهال مى

 اند.. مقعد را نبايد با آب سرد بشويند، برخى حىت آب گرم را هم براى اين منظور جتويز نكردهكندبه دارو كمك مى

اگر خبواهند دارو را با آش خملوط كنند، آش مورد نظر بايد مهجنس دارو باشد. مثال قرص صفرابر را در آش شاتره و 
 آميزند.ريزند. داروى بلغم ريز را با آش قنطوريون مىمىقرص سوداربا را در آش زيره رومى و بسپايك و اين قبيل مواد 

اگر خبواهى بدن خشك و سخت گوشت را بوسيله داروى قوى مانند خربق و نظري آن اسهال دهى، قبل از دادن 
 دارو آن تن و گوشت را بوسيله غذاهاى چرب بسيار مرطوب كن.

رطوبت، ترجنند و در تن پر آاليش را مىتن ىب -بق استمنظورم داروهاى مشابه خر  -بطور كلى داروهاى قوى و پرخطر
شوار دهند كه بريون راندن آهنا دشود و موادى را به درون بدن مىانگيزند كه خستگى اجياد مىرطوبت را چنان برمى

رود ىم است چنانچه شريه گياهان مسى )يتوعات( مانند مازريون و شربم اگر با ماست زياد مهراه باشند زيانشان از بني
 آورند.و شكم را بند مى

 اند.گذارند كه گوئى هنوز بريون نرفتهداروهاى مسهل غالبا بوئى در معده باقى مى



ترين زداينده بوهاست. اگر مدت زيادى گذشت و اثرى از اسهال نبود هبرتين چاره اين بوى، قاووت جو است كه قوى
يافت كه هيچ و اگر هنوز نگراىن وجود داشت، آب انگبني يا  و در صورت امكان چيزى را حبركت درنياورد و ختفيف

ا اماله دارند يا خود ر خورند يا اينكه شياىف برمىگدازند و مىكشند و يا بورك را در آب مىشربت انگبني را سرمى
 كنند.مى

 بر اثر تنگى طبيعى جمراها. -1كوتاه آمدن و عدم تاثري دارو بر چند علت مبتىن است: 
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شود اى كه در آهنا معابر دارو تنگ مىجماورت با علت ديگرى. مثال در بيماران فاجل و سكته -3بر اثر مزاج  -1
 گريد.اسهال بزمحت اجنام مى

ا ر استعمال دو نوع مسهل در يك روز كارى است خطرناك و ناپسنديده. هر داروئى ويژه دفع خلطى است كه اگر آن 
كند هبمني روال است اگر دارو، خلط مربوط خبود را بيابد وىل ماده در ضد آن قرار گرفته نيافت اجياد ناراحىت مى

رسد، وبيش رقيق مىكند و بعد بتدريج به خلطهاى كمباشد. هر داروى مسهلى خنست خلط ويژه خود را دفع مى
افتد.  كند و بريون آمدن آن بتاخري مىراندن آن امساك مى ليكن تا آخر كار تاثريى بر خون ندارد و مزاج در بريون

كشانيدن خلط دور دست دشوار است. كسى كه بيم دارد بعد از خوردن مسهل منقلب شود و دلش هبم خبورد، هبرت 
هاى ترب يا خود ترب قى دهد. كسى كه درصدد اسهال است خود را دو يا سه روز قبل از تناول مسهل بوسيله برگ

ى، خوردگست نبايد خوراك خيلى شور تناول كند. اگر دارو اسهال ندهد يا اسهال بتاخري افتد و دل هبمشدن ا
ها از توان با خوردن بندآورندهمنقلب شدن، غش كردن، تپش قلب و درد شكم در پى داشته باشد اين عوارض را مى

د و بر اثر كن، زيرا آسيب مسهل را دفع مىبني برد وگرنه بايد قى كرد. خوردن عصاره جو بعد از اسهال خوب است
 .690شويدآميزش با آب، نزف آن را مى

در اشخاص سردمزاج غالبا بلغم بر ساير خلطها چريگى دارد. چنني كساىن بايد بعد از خوردن و عمل كردن دارو، 
 .691مواد تندمزه را با آب مهراه روغن زيتون بشويند و خبورند

 .692تاثري مسهل، اسفرزه را با آب سرد و روغن بنفشه و شكر تربزد و گالب تناول منايندمزاجان بايد بعد از گرم

 مزاجان ختم كتان مناسب است.براى معتدل
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 .693كسى كه از سحج بيم دارد بايد گل ارمىن را با آب انار خبورد

 كنند.در ميانه راه متوقف مى مهه داروهاى ياد شده بايد بعد از پايان اثر داروى مسهل استعمال شوند وگرنه اسهال را
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شود عصاره جو است. اسكنجبني نيز براى اين حالت هبرتين چاره كسى كه بر اثر خوردن مسهل به تب مبتال مى
 كن )ساحج( است بايد مبدت دو يا سه روز خوردن آن را به تاخري انداختمطلوبست ليكن چون اسكنجبني پوست

ها نريوى خود را از سر گريند. شخص اسهال شده بايد روز دوم به محام برود تا معلوم شود آيا هنوز مقدارى تا روده
از مواد دفعى باقى است يا بكلى از بني رفته است. اگر شخص اسهاىل از استحمام لذت برد و بر سر نشاط آمد، 

ر در محام مباند. ليكن اگر ديدى استحمام را دوست ندارد و كند و بگذابدان كه محام بقيه مواد زائد را تصفيه مى
 ميل دارد بريون آيد، بگذار بريون بيايد.

ها دوام يابد و بند آمدنش به هاى ناتوان اسهاىل ببار آورند كه مدتبدان كه داروهاى مسهل ممكن است در روده
 معاجلات زياد نيازمند باشد. پريان بايد از عواقب اسهال برتسند.

شود و غالبا بعد از اسهال و رگ زدن ها و اضطرابات مىنوشيدن شراب )نبيذ( بعد از اسهال سبب ظهور تب
 گردد و چاره آن نوشيدن آب گرم است.موجب درد كبد مى

ماى نشيند و سر كنند و هنگامى كه برف بر كوهساران مىبدان كه وقىت ستارگان شعرى )دو خواهران( طلوع مى
 ، وقت براى مسهل خوردن مناسب نيست.سخت وجود دارد

مسهل را بايد در هبار يا پائيز خورد و چون هبار رو بسوى تابستان است مسهل بايد لطيف و سبك باشد و چون 
 توان حتمل كرد.پائيز بسوى زمستان راهى است داروى قوى را مى

ورى كه ان عادت كىن و بطور دائم خبنبايد مبحض اينكه احتياجى به نرمش معده داشىت به مسهل پناه بربى و بد
مزاجان داروى قوى شايسته نيست زيرا اين دارو نريوى آهنا را بسيار  عواقب بسيار وخيم بدنبال دارد. براى خشك

خورد بايد كمرت حركت كند تا تاثري دارو از بني نرود. يكى از داروهاى دهد. كسى كه مسهل ضعيف مىكاهش مى
 فشه و شكر است.زيان بنمسهل خفيف و ىب

كسى كه در زمستان به اسهال نياز دارد بايد انتظار باد جنوب را بكشد و برخى گويند بايد در تابستان در انتظار باد 
مشال باشد و اين رشته سر دراز دارد. اگر بيمارى مسهل خفيف خورد و تاثريى از آن نديد حتريك مسهل صحيح 
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و تب بدنبال دارد؛ در اين حالت شايد رگ زدن بيمار را  -آور استاسهالنيست بلكه بايد ترك شود. گاهى بيمارى 
 جنات دهد.

 زمان قطع آن -افراط در استعمال مسهل -فصل ششم

هاى فرارسيدن موقع بند آوردن شكم، تشنگى است. ليكن هر تشنگى نشانه اسهال مفرط بدان كه يكى از نشانه
گى وجود دارد. اگر معده گرم يا خشك يا گرم و خشك باشد تشنگى هاى ديگرى نيز براى تشننيست زيرا انگيزه

 زودرس است؛ اگر طعم دارو تند و سوزنده
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دهد و هرگاه ماده گرمى مانند صفرا در خود بيمار وجود داشته باشد تشنگى زودزود پيش باشد زود تشنگى دست مى
يدى كه هرحال اگر دعوامل خمالف آهنا نيز در كار باشند و تشنگى را به تاخري اندازند. بهآيد. ممكن است گاهى مى

آور شخص داروخور بسيار تشنه است و اسهالش اندك نيست اسهال را متوقف كن. اگر دانسىت كه عوامل تشنگى
عى  ا ممكن است از مقدار ماده دففورى وجود دارد بانتظار تشنگى زياد نباش و اسهال را بند بياور. زمان بند آوردن ر 

كه بيمار بريون رخيته است تشخيص دهى. كسى كه مسهل را جهت دفع صفرا خورده است چنانچه اسهالش به دفع 
بلغم بياجنامد بدان كه در وى اسهال بافراط كشيده است. بدتر از آن حال كسى است كه در او اسهال به رخينت 

تر از مهه است و عواقب وخيمى دارد. در مورد كسى  درپى اسهال خطرناكن پىسودا اجناميده باشد. ليكن خون آمد
هاى جزئى آمده است مراجعه كه در كتاب« دردشكم»شود به مبحث كه بر اثر خوردن دارو به درد شكم دچار مى

 شود.

 عالج اسهال مفرط -فصل هفتم

مسهل دهانه آهنا را به سوزش درآورده باشند و اگر  يا داروهاى 694ها ناتوان باشند يا دهانه آهنا گشاد باشداگر رگ
اجنامد. بدن بر اثر دارو يا مواد ديگرى كه عملش با دارو مشابه است به سوء مزاج گرفتار آيد، اسهال به افراط مى

 بيا و نيها شروع كن و پائاگر اسهال بافراط اجناميد دست و پاها را در باال و پائني به بند و از زير بغل و بيخ ران
وادار كن بيمار كمى ترياق يا كمى فلونيا تناول كند. اگر ممكن است بيمار را در محام به عرق كردن وادار كن يا آب  

هايش قرار ده كه خبارش سبب عرق كردن شود ليكن سر بيمار بايد بريون باشد. وقىت بيمار زياد گرم را در زير لباس
ميوه استعمال كند؛ ماساژ كند و عطرهاى رياحني و صندل و كافور و آبعرق كرد بايد داروى بندآورنده خبورد، 

ا و بني دو ههاى بريوىن را بوسيله مالش گرم كند و حىت اگر نياز باشد حجامت با آتش )بادكش( در زير دندهاندام
د. اين منايها را نرم مىكند و گرمى آن سخىت اندامدهد و كار را تسهيل مىها را فشار مىشانه قرار دهد. بادكش اندام
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  ها كعك )كيك( را با شراب رحياىن تناولبو تقويت شوند، مواد بندآورندهنوع بيماران، بايد با بو كردن مواد خوش
كنند. شراب آهنا بايد گرم باشد و قبل از آن نان و آب انار خبورند. قاووت و پوسته خشخاش كوبيده نيز برايشان 

ختم ترتيزك بياباىن را در آب جبوشانند و با دوغ بپزند تا سفت شود و به بيمار دهند،  مفيد هستند. اگر سه درهم
 داروى بسيار خوب و جمرب است.

 051، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

 غوره باشد.غذاى بيمار بايد بندآورنده و بوسيله برف سرد شده باشد و از قبيل آب

آب گرم بد نيست و مهچنني اگر دست و پاهاى بيمار را در آب گرم فروكنند براى بند آمدن اسهال حتريك قى بوسيله 
تا سرما خنورد برايش سودمند است. اگر بيمار بر اثر اسهال زياد غش كند بايد او را از شراب منع كرد. اگر مهه اين 

ال توضيح در مبحث منع اسهمعاجلات كارى از پيش نربد، بيمار بايد به مواد خمدر پناه بربد و معاجلات شديدى را كه 
م بعمل هاى الز بيىنها و گردهاى بندآور )قابض( پيشداده شده است بكار بندد. طبيب بايد در آماده كردن قرص

 آورد و قبل از موقع آهنا را هتيه كند و در اجنام اماله و ابزار تنقيه آمادگى بسزا داشته باشد.

 اثرداروى مسهل ىب -فصل هشتم

درد، تشويش و پريشاىن و سردرد و كش دادن و مخيازه مسهل تاثريى نكرد و حىت موجب پيدايش شكمهرگاه داروى 
 هاى شناخته شده پناه برد.شد بايد به اماله و شياف

 كندر را در آب ولرم حل كرد تا بيمار از آن بنوشد.  695بايد به اندازه سه كرمات

ه هائى مانند سيب و به تناول كند كه دهانزد. بيمار بايد روى دوا ميوهشايد خوردن مواد بندآورنده، داروها را بكار اندا
آورد و دارد و دارو را كه رو به باالست پائني مىخوردگى را بازمىدهد و دل هبمهاى پائني را فشار مىمعده و قسمت
ى در متدد در تن و برجستگاى حاصل نشد و عوارض نامطلوب مانند خبشد. ليكن اگر از اماله نتيجهمزاج را نريو مى

 چشم پيدا شد و حركت بسوى باال بود حتما بايد رگ زدن اجنام گريد.

عد از زىن اجنام گريد و لو اينكه بهرگاه دارو اجياد اسهال نكرد و عوارض نامطلوب روى نداد باز هبرت آن است كه رگ
ى حبركت هاى اصله خلطها به سوى برخى از اندامرود كزىن اجنام نگريد بيم آن مىدو يا سه روز باشد، زيرا اگر رگ

 درآيند.

 حاالت داروهاى مسهل -فصل هنم
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برخى داروهاى مسهل ممكن است خطراتى نيز در بر داشته باشند. اين داروها عبارتند از: خربق سياه، تربد )در حالىت  
 كه سفيد خالص نباشد و بسياهى  كه زياد سفيدرنگ نباشد و از انواع تربدهاى زرد باشد(، غاريقون )در حالىت

 بزند(، مازريون.
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اين قبيل داروها خطرناك هستند و وقىت قسمىت از آهنا بدرون راه يافت و عوارض بدى ببار آورد بايد بوسيله قى يا 
رساىن ن از آسيبتواروها را با تدابري زير مىاسهال آهنا را دفع كرد و بوسيله پادزهر معاجله منود. بسيارى از اين نوع دا

 بازداشت:

واد چرىب و برد و سراجنام منوشيدن آب بسيار سرد، نشسنت در آب بسيار سرد كه زيان تربدزرد و عفونت را از بني مى
 دهد.موادى كه مانند چرىب داراى چسبندگى است و نرمش مى

هاى هاى ديگر خمالف هستند. مثال سقمونيا در مزاج مردم سرزمنيزاجها مالمي و براى مبرخى داروها براى بعضى مزاج
 مقدار آن زياد باشد. -مهچنانكه در تركستان متداول است -سردسري تاثري بسيار كم دارد مگر اينكه

حتما  ادر برخى از ممالك نبايد جرم دوا را استعمال كرد بلكه بايد نريوى آن را مورد استفاده قرار داد. داروى مسهل ر 
د و اكثر خبشنبو به اندام نريو مىها را نگهدارى كند. داروهاى خوشبو آميخت تا نريوى اندامبايد با داروهاى خوش

د، شونكنند. گاهى از دو نوع دارو كه باهم استعمال مىآهنا در نرمش دادن و اجياد اسهال )تصفيه مزاج( كمك مى
كند. اوىل قبل از شروع تاثري دومى كار خود را بپايان ى عمل مىكند و ديگرى بكنديكى خلط را زود دفع مى

كند. شكند و در كار آن اجياد اختالل مىرود، نريوى آن را درهم مىرساند و بسراغ خلط مربوط به دومى مىمى
ه تركيب درساند. پس بايسته است كه ماشود و حركت دادن را به آخر منىافتد ناتوان مىآنگاه وقىت دومى بكار مى

ذارد تربد از كار گشده با دارو نيز سريع العمل باشد و كار دارو را سرعت خبشد، مانند زجنبيل مهراه تربد. زجنبيل منى
 باز مباند و هر دو آهنا با خلط در كشاكش هستند.

امي ياد كرده ور كلىبايد دستوراتى را كه در مورد نريوى داروهاى مسهل بيان كردمي و در مبحث ادويه مفرده از آهنا بط
 مطالعه كرد.

 هاى داروويژگى

هائى دارد. برخى از آهنا مانند تربد بوسيله حتليل، بعضى مانند هليله بوسيله فشردن، هريك از داروهاى مسهل ويژگى
ال هاى مانند شريخشت بوسيله نرم كردن و تعدادى مانند لعاب اسفرزه و آلو و گالىب از طريق لغزاندن، اجياد اسعده
 كنند.مى



 كند.اكثر داروهاى مسهل قوى داراى مسيىت است و مزاج را بزور وادار به اسهال مى

آسيب مسيت اين داروها را بايد بوسيله پادزهرها خنثى كرد و داروئى كه واجد پادزهر است با مسهل درآميخت. بسيار 
 افتد كه تلخى، تندى، حالت فشارندگى، تعفن و ترشىاتفاق مى
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 آهنگ باشد.كنند، بشرطى كه اختصاصات هر دو آهنا همدر اجياد اسهال به دارو كمك مى

تكه كردن )تقطيع( جهت لغزاندن كند و ترشى در تكهتلخى و تندى در حتليل و مزه گس در فشردن كمك مى
دو از حيث نريو برابرند در يكجا مجع كرد. حالت مطلوب مددكار است، ليكن نبايد ماده لغزنده و فشارنده را كه هر 

آن است كه يكى زودتر از ديگرى بكار افتد، مثال يكى از آن دو دارو ملني باشد و قبل از آنكه نوبت به ماده 
ايد بفشارنده برسد كار خود را اجنام دهد و بعد ماده فشارنده بيايد و آنچه را كه نرم شده است دفع كند. بقيه را نيز 

 بر مهني قياس استعمال كرد.

 شودهاى ديگر )قانون( احاله مىهائى كه تفصيل آهنا به كتابمسهل -فصل دهم

داروهاى مسهل و ملني را چه از نوع نوشيدىن و چه از نوع ماليدىن باشند و مناسب هريك از مراحل عمر هستند 
فوائد هريك از داروهاى ساده، ساخنت آهنا و طرز  «ادويه مفرده»يافت. در كتاب « اقرابادين»توان در كتاب مى

آيد موقعى شايسته تناول است كه بواسطه خشك شدن مانند ياىب. داروئى كه بصورت حب درمىاستعمال آهنا را مى
بند نباشد و خود را بچيزى نچسباند. بايد حىب را تناول كرد كه تا سنگ سفت نشده باشد و بر اثر ترى و نرمى راه

 اى خشك باشد و در زير انگشت آرام گريد.اندازه

 قى -فصل يازدهم

 هاى زير را حىت املقدور به قى وادارد:طبيب نبايد اشخاصى از صنف

 آمادگى دارند. 696تنگى هستند و براى خونريزى بابصاقتنگى و نفسكساىن كه داراى سينه  -1

 آمادگى دارد. كساىن كه گردن باريك دارند و گلوى آهنا براى پيدايش ورم  -1

 شان ناتوان است. هبرت است چنني افرادى جباى قى به اسهال توسلاند و اشخاصى كه معدهكساىن كه بسيار فربه  -3
 شان قى كردن هبرت از اسهال است.ها مبناسبت صفراوى بودن مزاججويند. براى الغراندام
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مل را اجنام دهند، چنانچه بوسيله داروهاى قوى وادار توانند اين عاند و به زمحت مىكساىن كه به قى عادت نكرده  -0
 هاى تنفسى آهنا ترك بردارد و به بيمارى سل گرفتار آيند.هاى اندامبه قى كردن شوند، چندان دور نيست كه رگ
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اى د وامههن كار به آساىن اجنام شد نبايآورهاى سبك را جتربه كند. اگر اياگر حال بيمار بر طبيب مشكل شد بايد قى
 تواند داروهاى قوى مانند خربق و نظاير آن را استعمال كند.داشته باشد و مى

اگر با كسى روبرو شدى كه قى كردنش خوب نيست وىل بايد حتما قى كند، خنست او را چنان آماده كن كه عادت  
و قبل از  697كن، از ورزش اسرتاحتش ده و بعد باو دوا خبورانگريد، خوراكش را نرم گردان، غذايش را چرب و حملول  

يرا هاى چرب و غذاهاى خوب بوى بده، ز آنكه قى كند، خمصوصا در حالىت كه بيمار سخت استفراغ باشد، نوشيدىن
ممكن است كه قى نكند و بر مزاج چريه شود كه در اين حالت جايگري شدن ماده خوب هبرت از جايگري شدن ماده 

698سند است.ناپ
 

اش شود. اگر بعد از آنكه بيمار طعامى را خورد و آن را قى كرد بايد دست از خوراك بردارد تا اينكه بسيار گرسنه
فرونشان. گالب شريين و سكنجبني براى وى خوب نيست و دلش را هبم تشنگى وى را با چيزى مانند شربت سيب

 اند( است كه خبورد وپز كردن كباب كردهاى كه بعد از آبزند. غذاى مناسب براى وى جوجه سرخ كرده )جوجهمى
 بعد از آن سه پيمانه از آن شربت سر بكشد.

نبايد  شود تا نيمروزكند و در نبضش آثار كمى از تب مالحظه مىاى را قى مىمزهبار ماده ترشاگر كسى براى اولني
اش بگذارد و كند بايد اسفنجى بر معدهه سودا قى مىچيزى خبورد و بايد قبل از غذا نيز گالب گرم بنوشد. كسى ك

 خبش بنوشد.سركه گرم و چيزهاى گرمى

كند هبرت است متنوع باشد. هرگاه غذايش از يك نوع باشد ممكن است معده امساك كند و خوراك كسى كه قى مى
ا نبايد ها ر خوان جوجههاى نورسيده خبورد. استآن را پس ندهد. بايد بعد از قى مفرط، گوشت گنجشگ و جوجه

 كند و ديرهضم است. چنانچه بيمار حبمام برود مفيد است.خبورد، زيرا استخوان بال مرغ در معده سنگيىن مى

وقىت كسى دواى قى را سر كشيد بايد بدود، ورزش كند و خسته شود تا قى كند. اين كار بايد در نيمروز )وقت ظهر( 
ه مانند بندند و شكم را با پارچه فوطاى بپوشانند و بههر دو چشم را با پارچهصورت گريد. در هنگام قى كردن بايد 
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ازه، پياز،  كنند عبارتند از: ترتيزك آىب، ترب، ترنج، پونه كوهى تروتنرمى به مالميت ببندند. موادى كه قى را تسهيل مى
 گندنا
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نشده باشد( مهراه انگبني، سوپ باقال با شرييىن، شراب شريين، بادام با انگبني و جو )كه دردش صاف )تره(، عصاره
نظاير آهنا مهچنني نان فطري كه در داخل روغن تريد شده است، خربزه، خيار، ختم خربزه و خيار يا كمى از بوته خربزه 

 ستند.ترب نيز از اين مقوله هو خيار كه در آب خيس شده، كوبيده شده و با شرييىن آميخته شده است و شورباى 

كند بايد زيادتر خبورد. اگر بعد از استحمام خورد تا قى كند و با شراب اندك قى منىآور مىاگر كسى شراب مسىت
خواهد قى كند نبايد . كسى كه مى699شودفقاع )شراىب كه از جو سازند( را با انگبني بنوشد قى و اسهال حاصل مى

 خبورد. هاى زمان قى زيادنزديكى

آور قوى مانند خربق بايد ناشتا تناول شود و چنانچه مانعى در ميان نباشد موقع تناول آن بايد دو ساعت از ماده قى
ها از دردى پاك شده باشند و بايد بوسيله يك قطعه پر گلو را حتريك كرد تا قى اجنام  روز گذشته باشد و قبال روده

 .گريد يا كمى حركت كرد يا به محام رفت

پرى كه وسيله قى آوردن است بايد به روغن حناء اندوده باشد. اگر قى بطور منقطع اجنام گريد و پريشاىن ببار آورد 
بيمار بايد آب گرم يا روغن زيتون خبورد تا قى يا اسهال بوى دست دهد. اگر بر اثر اين روش معده و دست و پا گرم 

 گردد.شوند موجب هتوع مى

كننده را آرامش داد و بوى خوش به مشامش رساند، دست و رعت تاثري كرد، بايد شخص قىآور بساگر داروى قى
 پاهايش را مالش داد و كمى سركه، بعد سيب و ميوه به و كمى مصطلكى بوى داد.

 دهد. هبرتين وقت قى كردن تابستان است.بدان كه حركت قى را افزوىن و آرامش آن را كاسىت مى

دشوار است و عادت بدان ندارد در صورتى كه به قى كردن نياز باشد بايد سعى كند در كسى كه قى كردن برايش 
 تابستان آن را اجنام دهد.

هدف از قى پااليش در چند مرحله است، خنست پااليش معده از آاليش است و با روده  -هدف از قى چيست؟
هاى پائني است يا اينكه كشاندن و بركندن در قسمتارتباطى ندارد، دوم پااليش متام بدن، يعىن از سر تا بقيه اندام ه
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برى  گريد. تو از معاينه شخص قى كننده، از سبكبارى، اشتهاى غذا، نبض، تنفس خوب و بد وى پى مىصورت مى
 شوى.كه قى سودمند بوده است يا نه. مهچنني از روى ساير حاالت نريوهايش از چگونگى قى باخرب مى

آيد و اكثر سوزشى در معده احساس نظري خربق و مشتقات آن باشد، ابتدا دل هبم مى آور قوى واگر داروى قى
 آيد و سپس بلغم زياد در چند مرحلهشود، بعد از دهان لعاب مىمى
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 ماند و جبز دل هبمآيد و احساس سوزش و درد مهچنان باقى مىشود و در خامته ماده سيال و روشىن مىختليه مى
نده كنآمدن و پريشان شدن، عارضه ديگرى ندارد و ممكن است شكم را نيز لينت دهد. بعد از چهار ساعت كه قى

د و در آن شو آور بد باشد، عمل استفراغ انزجارآور مىآرامش يافت بايد به اسرتاحت بپردازد. ليكن اگر داروى قى
مار زياد عرق شوند؛ بييابند و سرخرنگ مىها برجستگى مىآيد؛ چشممىحالت پريشاىن زياد است و كشيدگى ببار 

 مريد.گريد. كسى كه باين حالت گرفتار شود و زود بدادش نرسند مىكند و صدايش مىمى

اين شخص بايد اماله شود، انگبني و آب ولرم بنوشد، روغنهاى پادزهرى مانند روغن سوسن ميل منايد و سعى كند  
 شود و بايد آماده باشى كه او را اماله كىن.گر قى كرد خفه منىكه قى كند. ا 

هاى مزمن و صعب العالج مانند استسقاء، صرع، هائى كه قى كردن در آهنا مفيد است عبارتند از: بيمارىبيمارى
 ماليخوليا، جذام، نقرس، عرق النسا )سياتيك(.

ال نيز در پى دارد مثال بيمار ممكن است بر اثر قى كردن مبتهائى قى كردن با اينكه داراى فوائدى است، گاهى بيمارى
 به بيمارى كرى )ناشنوائى( شود.

قى كردن و رگ زدن نبايد در يك زمان باشند. بايد بني اين دو روش سه روز فاصله و تاخري باشد، بويژه اگر در 
 دهانه معده خلط وجود داشته باشد.

هاى  شود، در اين حالت بايد دانهمبناسبت رقيق بودن خلط با اشكال مواجه مىافتد كه قى كردن بسيار اتفاق مى
 كوبيده انار را به بيمار داد تا خلط را غليظ گرداند.

اند. بدان كه برخاسنت از بسرت بيمارى بعد از قى كردن دليل آن است كه مواد مجع شده زياد به طرف پائني رانده شده
 از بيمارى دليل عوارض برخاسنت )از بسرت بيمارى( است. بازآوردن غذا بعد از برخاسنت

اگر خبواهند براى تسكني دردى در تابستان قى كنند، هبرتين موقع براى اين كار نيمروز است. قى كردن براى تن 
 خبش است.سودمند و براى چشم زيان



ى را ريزد و خستگى ناشى از قى و ىزن باردار را به قى كردن وادار نكن، زيرا مواد دفعى حيض بوسيله قى بريون من
 نه شوند.آيند بايد معايكند. پس بايد آن را تسكني داد. ليكن ساير كساىن كه حبالت قى كردن درمىحال مىپريشان
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 كنندهدستور براى قى -فصل دوازدهم

ت را با خملوط سركه و آب بشويد تا سنگيىن سر از بني كسى كه قى كرده است بعد از استفراغ بايد دهان و صور 
برود؛ مقدارى مصطكى با آب سيب خبورد؛ از خوردن غذا و نوشيدن آب امتناع ورزد و بياسايد؛ شراسيف را با روغن 

وشو دهد و بريون آيد. اگر از خوردن ناگزير بود خوراك خومشزه ، به محام برود و تن را با شتاب شست700اندوده كند
 گوهر و زودهضم خبورد.نيك

 فوائد قى كردن -فصل سيزدهم

ه باشد استفراغ مانددرپى قى كرد تا اگر بعد از استفراغ اول چيزى باقىبنا بفرموده بقراط در هر ماه بايد دو روز پى
اگر قى   ند.ككند كه اين عادت، سالمت را تامني مىدوم آن را بريون براند و نگذارد مبعده برسد. بقراط تاكيد مى

 خبش است. عادت به قى كردن چند فائده دارد بقرار زير:كردن بيشرت از آن باشد كه بقراط فرموده است زيان

 دارد.ريزد و معده را پاكيزه نگه مىقى بلغم و صفرا را بريون مى -1

 گرداند.ها را پاك مىراند و رودهريزد بريون مىها مىقى صفرائى را كه در روده -1

 كند.هاى مواد غذائى را دفع مىخبشد، بندآمدهبرد، چشم را روشنائى مىقى سنگيىن سر را از بني مى -3

كند مفيد است. اگر قى كردن سبقت كند و طعام را فاسد مىشان صفرا ريزش مىقى براى كساىن كه به معده -0
يل خوردن شود و مكند، اشتهايش درست مىىشود، معده ديگر از چرىب نفرت منداشته باشد غذا به حمل پاك وارد مى

 كند.مواد تندمزه و ترش و گس مى

 ت.هاى مثانه نافع اسباشد و براى قرحهقى براى فروهشتگى بدن خوب است، براى قرحه كليه مفيد مى -5

 قى از وسائل مطلوب معاجله بيمارى جذام است. -5

 رفتگى )آسم(، لرزش و فاجل خوب است.گقى براى از بني بردن بدرنگى، صرع، يرقان، نفس -0
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 .701قى براى بيماران قوبا عالج خوىب است -5

در طول هر ماه بايد يك يا دوبار حتما قى كرد، ليكن اين عمل الزم نيست كه روز و وقت معيىن داشته باشد بلكه 
كردن براى كساىن كه بطور سرشىت مزاج مرارى دارند و الغراندام   هبرت آن است كه در حالت امتالء اجنام گريد. قى

 هستند بسيار مناسب است.

 قى مفرط و زيان آن -فصل چهاردهم

 هاى زير را در بر دارد:قى بيش از اندازه و مفرط زيان

؛ سردرد مزمن را رساندآورند، به سينه و چشم و دندان آسيب مىسازد و مواد بد به آن هجوم مىمعده را ناتوان مى
 دهد، مگر سردردى كه با معده ارتباط داشته باشد.شدت مى

كند و اگر بسيار مفرط باشد براى كبد و شش و چشم هاى پائني نباشند شديدتر مىسردردى را كه سبب آن اندام
 ها برتكند.خبش است و ممكن است بر اثر آن برخى از رگزيان

برند. كنند و به قى پناه مىشتاب از طعام ماالمال كنند كه بعدا آن را حتمل منىشان را با برخى دوست دارند معده
 هاى مزمن و بد در پى داشته باشد.اين كار ممكن است بيمارى

 بايد از امتالء دورى كرد و خوردن و نوشيدن را در حد اعتدال اجنام داد.

 هاكنندهگريى عوارض در قىپيش -فصل پانزدهم

 پيدا شود، هاى پائيىنى و جلاجت قى آنچه الزم بود گفتيم. اگر بر اثر قى، كشيدگى و درد در اندامدر مورد سرپيچ
هاى آتشى )بادكش( است. اگر سوزش در معده كننده و حجامتهاى نرمچاره آن مالش دادن با آب گرم و روغن

اروئى مانند روغن بنفشه و آميخته با باقى مباند، خوردن آش چرب و زودهضم چاره آن است و بايد حمل درد را با د
روغن خريى و كمى موم اندود. اگر بر اثر قى سكسكه عارض شود و پايدار مباند، بايد بيمار را تشنه ساخت و آب  

 جرعه باو نوشاند.كم و جرعهگرم را كم

ش و هاى سرد، غبيمارىهاى كزاز، امي. چنانچه بر اثر استفراغ بيمارىهاى قى، قى خون را شرح دادهدر حبث زيان
بندند و با روغن زيتون كه در آن سداب و قثاء محار )خرخيار( پخته شده صدا گرفتگى پيدا شود، دست و پا را مى

                                                           
 «.عالج خوىب براى اگزما است» نسخه انگليسى -(150)  701



خورانند. كسى كه در حال غش كردن است اين دوا را دهند و به بيمار انگبني و آب گرم مىاست معده را مالش مى
 چكانند.در گوشش مى

 055، ص: 1شرفكندى(، جقانون )ترمجه 

 معاجله قى مفرط -فصل شانزدهم

كسى كه استفراغش بيش از اندازه و حبد مفرط باشد بايد او را خواباند و براى خبواب بردنش از هيچ تدبريى 
ا اش را بفروگذارى نكرد. بايد دست و پاى او را مهانطور كه در مورد بند آوردن اسهال معمول است بست، معده

 قوى و بندآوردىن معاجله كرد.ضمادهاى 

اگر استفراغ بافراط اجنام گريد و حبدى برسد كه خون نيز با آن خارج شود، شري و شراب را باهم بياميز و به اندازه 
آور را كاهش دهد، خون را بازدارد و مزاج را لينت از آن به بيمار بده تا تاثري داروى استفراغ 702«قوطول»چهار 

، اسكنجبني را 703راه اين معاجله، اطراف سينه و معده را نيز از خون بپردازى تا منعقد نشودخبشد. اگر خواسىت مه
 كم به بيمار خبوران.جرعه و كمبوسيله برف سرد كن و جرعه

براى جلوگريى از استفراغ زياد، افشره خرفه با گل ارمىن خوب است. اگر كسى يك جرعه از آن بنوشد دارو را بريون 
 .704دهدمى

آور و چگونگى استعمال آهنا و خبصوص دستور بكار بردن خربق را در   است انواع و درجات داروهاى قىهبرت
 مطالعه كرد.« ادويه مفرده»و « اقرابادين»هاى كتاب

 اماله -فصل هفدهم

ولنج و  يمارى قهاى آهنا، براى بها، براى آرامش درد كليه و مثانه و زخماماله براى پراكندن )دفع( مواد زائد در روده
هاى اصلى باالى بدن بسيار مفيد است. ليكن اگر اماله سخت و شديد باشد داراى كشانيدن مواد زائد از اندام

 گردد.سازد، ثانيا موجب تب مىهائى است زيرا اوال كبد را ناتوان مىزيان

رح ز اجنام آن مهه در مبحث قولنج شاماله براى اين است كه بقاياى مواد مورد ختليه پراكنده شوند. شكل اماله و طر 
 شود هبرت است بر پشت خبوابد و بعد برطرف دردمند دراز بكشد.داده شده است. كسى كه اماله مى

                                                           
 «.چهار قوطول برابر شش انس است» نسخه انگليسى: -(155)  702
 «.هاى خوىنزوفاژ از خلته -كردن معده و اوريزى بيشرت و پاك  گريى از خونبراى پيش» نسخه انگليسى: -(155)  703
 افشره برگ خرفه مهراه با گل ارمىن براى خونريزى ناشى از قى شديد مفيد است. -(150)  704



 001، ص: 1قانون )ترمجه شرفكندى(، ج

هبرتين موقع اماله مواقع سرماست، منظور از موقع سرما مهان سردى پگاه و خنكى شامگاه است تا كمرت مزاحم 
د. تپش قلب، غش كردن و محام رفنت ممكن است خلطها را برانگيزاند و از هم جدا سازد. كار اماله آن است كه باش

 خلطهاى گرد آمده و متوقف شده را بكشاند، پس غالبا مطلوب نيست كه قبل از اماله حبمام روند.

يم آن كنند و بماله نياز پيدا مىكساىن كه زخم و جراحت )عقر( در روده دارند و بعلت تب يا بيمارى ديگر به ا
 .705دارند كه اماله متوقف شود، بايد گاورس گرم شده را بر مقعد و ناف و اطراف ناف بگذارند

706داروهاى مالشى )اطليه( -فصل هيجدهم
 

برمي، ممكن است داروئى كه جهت معاجله بكار مى 707رسانندداروهاى مالشى خود را مستقيما به خود بيمارى مى
داراى نريوى لطيف يا نريوى مرتاكم )غليظ( باشد و ما بيشرت به لطيف آن نيازمند باشيم. اگر لطيف و غليظ دارو در 

ردد. گكند و مرتاكمش متوقف مىكنيم خبش لطيف آن نفوذ مىيك حد برابر باشند، وقىت آن دارو را ضماد مى
ها ماليدىن گذارمي. ضماد ورساند. باين جهت گشنيز را مهراه قاووت بر خنازير مىاى مىكند فائدهنفوذ مىخبشى كه 

كه داروهاى ماليدىن سيال هستند و غالبا آهنا را بوسيله يك تكه پارچه مهانند هستند وىل ضماد سيال نيست درحاىل
 كنند.استعمال مى

مانند كبد و قلب مورد نظر باشد و مانعى وجود نداشته باشد، پارچه قماش را با هاى اصلى هرگاه مالش دارو بر اندام
 هاى اصلى مطبوع باشد.كنيم تا چنان عطرى به داروهاى ماليدىن دهد كه براى اندامدود عود خام اندوده مى
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 )داروهاى پاشيدىن( 708نطول -فصل نوزدهم

ها ها وسيله درماىن مناسىب است. اندامهاى ديگر و تغيري مزاج اندامنطول براى حتليل بردن مواد زائد سر و اندام
احتياج به نطول سرد و نطول گرم دارند. اگر مواد زائدى وجود نداشته باشد كه ترشح شود بايد خنست نطول گرم 

                                                           
هاى گاورس  ا دانهيد بها جتويز شود، ناحيه اطراف مقعد و ناف بااگر در موارد التهاب و زخم معده اماله مبنظور ختفيف تب يا ساير ناراحىت» نسخه انگليسى: -(155)  705

 «گرم ضماد شود تا حتباس اماله صورت نگريد
 «.كاربردهاى موضعى» نسخه انگليسى: -(155)  706
 «.ها( يكى از طرق درماىن است كه در آن دارو مستقيما با حمل بيمارى در متاس استها) و مشمعكاربرد موضعى روغن» نسخه انگليسى: -(151)  707
 اند.رخيتهىاند و يا مپاشيدهاند، يا مىماليدهتواند در اينجا مبعناى داروهائى از نوع لوسيون باشد كه آن را بر روى پوست مىدوش است. وىل مىنطول مبعناى  -(151)  708



سفت شود )منقبض گردد(. اگر بالعكس، مواد زائدى در اندام استعمال كرد، بعد اندام را با آب سرد شستشو داد تا 
 .709وجود داشته باشد بايد درمان با نطول سرد شروع شود

710رگ زدن )فصد( -فصل بيستم
 

راند و منظور از زيادى بيشرت شدن اندازه خلطى نسبت رگ زدن نوعى ختليه مهگاىن است كه زيادى را بريون مى
 ر دو حالت مرضى بايسته است:بديگرى در عروق است. رگ زدن د

 .711دآيبراى كسى كه تنش جهت پذيرش بيماريها آمادگى دارد و چنانچه خونش زياد شود بيمارى پديد مى -1
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 براى كسى كه بر اثر زيادى خون در حال حاضر بيمار شده است. -1

گريد. اول، موقعى كه خون بيشرت از اندازه ح سه حالت اجنام مىدر هريك از موارد مذكور، رگ زدن مبنظور اصال
 ناپسنديده است. سوم در موردى كه خون هم زياد است و هم ناپسنديده. 712است. دوم، در موقعى كه خون

 آيند عبارتند از:هائى كه بر اثر زيادى يا تباهى يا زيادى و تباهى خون پديد مىبيمارى

هاى النسا، نقرس خوىن و درد مفاصل خوىن آمادگى دارند، كساىن كه بر اثر پارگى مويرگ حالت كساىن كه براى عرق
اىن  شوند و مهچنني كسها جوش خنورده است مبحض زياد شدن خون پاره مىكنند و تا اين تركشان خونريزى مىريه

هستند و اشخاصى كه  714د گرمهاى احشاء و رم، خوانق، ورم713كه مستعد صرع، سكته، ماليخوليا مهراه فوران خون
 آيد. ليكن رنگ خون بواسري و خون حيضشان بند مىشود و زناىن كه خون حيضشان قطع مىخون بواسري اعتيادى

 .715كند، زيرا رنگ خون در اين حالت پژمرده يا سفيد يا سبز استداللت بر لزوم فصد منى

                                                           
هائى از بدن  راى تغيري مزاج قسمتشود. دوش گرم و سرد بنطول) دوش( مبنظور از بني بردن التهابات سر و ديگر اندامهاى بدن استعمال مى» نسخه انگليسى: -(151)  709

شود. اگر ماده هاى حتت درمان مىاند مفيد است. در جائى كه ماده مرضى مستقر نشده است بدنبال دوش گرم گرفنت دوش سرد باعث تقويت قسمتكه مورد درمان قرار گرفته
 «.مرضى مستقر شده باشد فقط دوش سرد بايد بكار برد

سيتميا ر پزشكى جديد عبارتست از بازكردن مصنوعى يكى از سياهرگها مبنظور گرفنت خون. جتويز فصد در مواردى مانند ادم ريوى، پوىتعريف فصد از نظ -(153)  710
ها،(. شديد رفلكست پذيرى، سردردهاى شديد، اختالالت گفتارى،هاى شديد و حتريكهاى مغزى) ناآرامىهاى هتديدكننده اكالميسى، فلج ناگهاىن حاصله از خونريزىورااورمى

ا توجه به توان بگريى تائيد شده باشد مىگردد. در مواردى كه ضرورت اجنام خون( و حالت وجود انسوفيزان قلب چپ) آسم قلىب( توصيه مى Plethoraو مهچنني در پلتورا)
 سانتيمرت مكعب خون از شخص مورد نظر گرفت. 1111تا  511موقعيت شخص بيمار مقدار 

 باشد.شود و آن عبارت از ازدياد پاتولوژيك گلبوهلاى قرمز خون مىسيتمى ناميده مىآيد در اصطالح جديد بنام پلىبيمارى كه بر اثر ازدياد خون بوجود مى -(150)  711
 آمده است.« خلط» كلمه« خون» در نسخه انگليسى جباى -(155)  712
 در منت عرىب چاپ بوالق: و« وفوردم و للخوانيق» در منت عرىب چاپ هتران: -(155)  713
 آمده است.« فوردم للخوانيق» 

 ورم ملتحمه چشم -(150)  714
 «:فزوىن خون» نسخه انگليسى: -(155)  715



است هبرت است در فصل هبار به رگ زدن مراجعه كنند، اگرچه  شان گرمشان ناتوان و مزاجهاى دروىنكساىن كه اندام
ريى از ورم اند براى جلوگاند يا از جاهاى بلند پرت شدهاند و نيز رگ زدن براى كساىن كه ضربه خوردهبيمار هم نشده

د، حىت كرود كه قبل از پخته شدن برت حاصل هبرت است كه عمل فصد اجنام دهند. كسى كه ورمى دارد و بيم آن مى
 اگر
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د بايد به عمل فصاحساس نياز به رگ زدن نباشد و خون زيادى هم نداشته باشد )بيمار پرخون نباشد( باز مى
 مبادرت ورزد.

اط يها برود، هرچند بيمارى رخ نداده باشد باز رگ زدن من باب احتتو بايد بداىن: اگر در شخصى بيم اين بيمارى
د زىن اقدام كرد، زيرا بر اثر رگ زدن، مواد زائمطلوب است. چنانچه بيمارى رخ داد نبايد در مراحل خنستني آن به رگ

آميزند و ممكن است در صورتى كه رگ زدن در مراحل اوليه شوند و در بدن جارى شده با خون سامل مىرقيق مى
م گريد تكميل نگردد و به تكرار رگ زدن و آزار دادن بيشرت بيمار اى كه بايد از ماده فاسد اجنابيمارى باشد ختليه

نيازمند گردى. اگر پختگى منايان شد و بيمارى از مراحل اوليه گذشت و پا به مراحل هنائى گذاشت، اگر مانعى در 
يد رگ زد اراهت نبود و لزوم رگ زدن را احساس كردى، آن را دستور ده. در روز حركت )هبنگام پيشرفت بيمارى( نب

روز موقع آسودن و خبواب رفنت بيمار است به سبب اينكه بيمارى در حال شدت و ، زيرا آن716و ختليه اجنام داد
 پيشرفت است.

اى طوالىن شود هبيچ وجه نبايد خون زياد ختليه گردد. در صورت امكان بايد هاى بيمارى تا اندازهاگر مدت حبران
و اگر ممكن نشد نشرت بزن و بشرط امكان اندكى خون بريون بريز و مقاديرى از  زىن تسكني دادبيمارى را بدون رگ

هاى ديگر باقى بگذار. اگر الزم شد اين عمل مبنظور نگهدارى قوه براى هاى بدن براى رگ زدنخون را در رگ
 ها مفيد است.مقابله با حبران

                                                           
 سبب سياتيك، نقرس و روماتيسم خوىن -الف
 اند.عود مهوپتزى بر اثر افزايش خون بعلت پاره شدن عروقى كه بطور كامل التيام نيافته -ب
 ليخولياتشنج، اغماء و ما -ج
 هاى دروىنتورم گلو و اندام -د
رنگ يا سبزرنگ تواند راههاى تشخيص باشد زيرا ممكن است سياه يا كمورم گرم ملتحمه چشم بدنبال توقف عادتى خونريزى از بواسري و آمنوره. در اين موارد رنگ خون منى -ه

 باشد.
 «.كه امكان برگشت) عود( بيمارى است هبيچ وجه نبايد صورت گريدفصد و ديگر اشكال ختليه در روزى  » نسخه انگليسى: -(155)  716



كند بايد رگ بزند وىل خوىن را راحىت مىها پيش رگ نزده است و در فصل زمستان احساس ناكسى كه از مدت
 .717گرددكشاند موجب يبوست مىجهت احتياط )عده( باقى بگذارد. رگ زدن كه خون را به سوى خمالف مى

 گريى زياد، نريو ناتوان گردد، خلطهاى )مرضى( در بدن افزايشاگر بر اثر خون
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است رگ زدن بواسطه عوارض غري عادى و ناخودآگاه سبب غش كردن شود. اگر بيمار قى  يابند. گاهى ممكن مى
كرد نبايد بعد از قى او را رگ بزنند. در حال قى نيز نبايد رگ زدن اجنام گريد. بدان كه رگ زدن ناراحت كننده است 

ار و زن داراى حيض را نبايد توانند مجع شوند. زن بارد. قولنج و رگ زدن بندرت باهم مى718دهدو بعد آرامش مى
رگ زد، مگر اينكه چاره ديگرى نباشد، از آن مجله هنگامى است كه مهراه بصاق )آب دهن( خون زياد داشته باشند 

)مهوپتزى( و خبواهى آن را متوقف كىن و اين هم در صورتى ممكن است كه بيمار قوت كاىف داشته باشد اما هبرت و 
 مريد.ر را هرگز رگ نزىن، زيرا جنني مىتر آن است كه زن بارداواجب

بايد بداىن كه نبايد به حمض اينكه در كسى عالئم امتالء را مشاهده كردى فكر كىن بايد رگ بزىن، زيرا ممكن است 
امتالء ناشى از خلطهاى خام باشد و رگ زدن در اين حالت زيان زياد دربردارد، چه اگر آن را بريون آوردى و 

 رود.دد بيم مردن بيمار مىنگذاشىت پخته گر 

در مورد كسى كه سودا بر وى چريگى دارد، چنانچه بوسيله اسهال ختليه نشد، رگ زدن زياىن خنواهد داشت، ليكن 
 بايد تغيري رنگ بيمار را در نظر گرفت كه مطابق شرطى باشد كه آن را ذكر خواهيم كرد.

 ليل لزوم رگ زدن است.وقىت متدد )كشيدگى( متام بدن را فراگرفت، خود متدد د

آيد كسى كه در بدنش خون خوب و پسنديده اندك و خلطهاى بد زياد باشد بر اثر رگ زدن ماده پسنديده بريون مى
 ماند.و ناپسنديده و بد برجا مى

                                                           
اگر كسى كه به رگ زدن عادت است داشته مبدتى طوالىن رگ نزده باشد و در زمستان احساس درد كند بايد فورا رگ بزند. البته در هنگام » نسخه انگليسى: -(101)  717

شود، يبوست مكرر نظر باينكه فصد سبب خروج خون از احشا مى -باقى گذارد كه بتواند با سرماى زمستان مقابله كند فصد بايد توجه داشته باشد كه مبقدار كاىف خون در بدن
 ردد(.مزاج) يبوست( گ تواند موجب قبضباحتمال قوى عامل عصىب نيز در اين فعل و انفعاالت دخالت دارند كه بصورت حتريك مسپاتيك يا فلج پا را مسپاتيك مى«.) بدنبال دارد

صد آماده آورهاى مالميى داد تا بدن آهنا براى فكسى كه جتربه رگ زدن ندارد ممكن است بر اثر ديدن خون غش كند. به چنني اشخاص بايد قى» نسخه انگليسى: -(101)  718
ش رو بايد مقدار مناسىب خون گرفته شود كه سبب آرام، ازاينشودها مى -آور بايد او را درمان منود. فصد معموال سبب حتريك و اختالل خلطشود. اگر بيمار غش كرد با قى

 «.بدن گردد



در مورد كسى كه خونش كم و ناپسند است يا خونش به سوى اندامى گرايش دارد و اين گرايش زيان بزرگى ببار 
و گزيرى از رگ زدن نيست، بايد كمى از خون وى را گرفت بعد بيمار را با خوراك خوب تغذيه كرد، سپس  آوردمى

 او را رگ زد و پس از چند روز رگ زدن را از سر گرفت تا خون بد بريون بريزد و خون پسنديده باقى مباند.

رگ  كردند و قبل ازروى وادار مىپيادهوشوى و قدما بيماراىن را كه خلطهاى بدشان از نوع صفراوى است به شست
شود زدن و بعد از رگ زدن و موقع جتديد رگ زدن اسكنجبيىن را كه با چاشىن زوفا و پونه كوهى )حاشا( تلطيف مى

 دادند.پختند و به بيمار مىمى
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مهانطور كه  -ش يافته است و از رگ زدن ناگزير استاگر نريوى بيمار بر اثر تب يا بسبب خلطهاى بد ديگر كاه
 رگ زدن را بايد در چندين مرحله اجنام داد. -سابقا گفتيم

رگ زدن تنگ بيشرت نريو را نگهدار است وىل امكان دارد كه ماده لطيف و روشن را بريون دهد و ماده غليظ و تريه را 
 باقى گذارد.

قويت تر است و جهت ته موثرتر و در جوش خوردن و خوب شدن بطئىرگ زدن فراخ به بروز غش نزديك، در تصفي
 بيمار )استظهار( و براى فرهبان مناسبرت است.

ن تنگ هبرت رگ زد -چنانچه نيازى به فصد باشد -در زمستان رگ را بايد فراخ زد تا خون منعقد نشود. در تابستان
هم نريو را حفظ كند و هم از غش كردن دور باشد. زنند هبرت است پشت بزمني باشد تا است. كسى را كه رگ مى

 هائى كه شديد نيستند، در سرآغاز تب وهاى پرالتهاب )عفوىن( بايد از رگ زدن اجتناب كرد. در تبدر موارد تب
هائى كه با ترجنيدگى مهراهند بايد رگ زدن را كاهش داد، زيرا در روزهاى نوبه تب بايد از رگ زدن دورى كرد. در تب

 جنيدگى موجب بيخواىب و عرق كردن زياد و ناتواىن است.تر 

شود بايد رگ زد و خون را براى چندين بار رگزىن ديگر باقى گذاشت. اگر ليكن اگر نيازى برگ زدن احساس مى
بيمار تب داشته باشد و تب ناشى از عفونت نباشد بايد او را رگ بزنند و نبايد زياد خون بگريند تا چنان مقدارى از 

 خون باقى مباند كه تب را حتليل بربد.

اگر تب مهراه عفونت است وىل التهاب شديد مهراه ندارد به قانون دهگانه ما مراجعه كن و بعدا شيشه ادرار را مورد 
زند و چنانچه نبض بيمار درشت است و سيمايش باد  مشاهده قرار ده: اگر ادرار غليظ است و رنگش بسرخى مى

اش را از طعام هتى گردان و آنگاه رگ بزن. اگر ادرار اگر حركت تب و گرمى سرعت ندارد، معده آيد وكرده بنظر مى
 رقيق يا آتشى است و يا سيماى بيمار از آغاز بيمارى رنگ باخته و پژمرده است نبايد رگ بزىن.



 اى موجود است رگ بزن.اگر تب بيمار دائمى نيست و در بني حاالت تب فاصله

 يار شديد است مبادا رگ بزىن.لرز بساگر تب

آيد معاينه كن. چنانچه خون رقيق باشد و به سپيدى بزند كار را فورا زىن، خوىن را كه بريون مىهروقت كه رگ مى
متوقف گردان و از آن پرهيز كن، زيرا در اين حالت اگر فصد كىن شايد بيمار را دو حالت نامطلوب يعىن هيجان و 

 رانگيختگى خلطهاى سرد، دست دهد.شورش خلطهاى صفراوى و ب

اگر الزم باشد كه در حالت تب فصد كىن و اين كار را چند بار تكرار كىن، اين كار را اجنام ده و باكى نداشته باش 
 «.نبايد بيشرت از چهار بار رگ زد»گويند. و گوش حبرف كساىن نده كه مى
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ه در صورتى ك«. اگر الزم باشد كه رگ زدن از چهل بار هم جتاوز كند زياىن خنواهد داشت»گويد: جالينوس مى
عالئم نياز به رگ زدن موجود است بايد هرچه زودتر و مبوقع رگ زد. اگر مبوقع به اين كار نرسيدى، باز مبحض اجياب 

 فرصت دست بكار شو و دستورهاى دهگانه را مراعات كن.

كند، لو نيازى به آن نباشد غالبا خوب است، چه مزاج را تقويت و ماده بيمارى را كم مى رگ زدن در حاالت تب و
دار موجود باشد. در حالت تب خوىن بشرطى كه بنيه و سن و نريو و شرايط ديگر براى رگ زدن در شخص تب

رت شود. بسيار آنگاه بيش حتما بايد فصد اجنام گريد، بوجهى كه در بار اول زياد نباشد و وقىت كه رسيد و پخته شد
 اتفاق افتاده است كه به حمض رگ زدن، تب از بني رفته است.

 حاالت و مواردى كه براى رگ زدن مناسب نيستند عبارتند از:

هاى بسيار سرد، دردهاى بسيار آزاردهنده، بعد از محام گرفتىن كه مبنظور حتليل صورت مزاج بسيار سرد، سرزمني
 ، در سن كمرت از چهارده سالگى اگر امكان داشته باشيم، در سن پريى چنانكه ممكن باشد.گريد، بعد از مجاعمى

ها، سرخى رنگ چه در پريان و چه در خردساالن حاكى ها، گشادى رگليكن در صورتى كه بنيه و پرمايگى ماهيچه
 وجود ندارد.از توانائى مقابله با رگ زدن باشد، در چنني حاالتى اگر رگ زدن الزم باشد مانعى 



اندك و بتدريج صورت گريد و خون مبقدار كم گرفته شود. كساىن كه از حلاظ بنيه رگ زدن در خردساالن بايد اندك
، 719باشند، گوشت نامرتاكم دارند، سفيد اندام گوشت فروهشته هستندبسيار الغر هستند، يا بسيار چاق و فربه مى

 از رگ زدن پرهيز كنند. خوىن زردرنگند، بايد حىت املقدوربواسطه كم

در كساىن كه مدت زيادى با بيمارى درگريند از رگ زدن پرهيز كن. ليكن اگر ديدى خون فاسد شده است و به 
نيشرت نياز دارد رگ بزن و خون را معاينه كن. اگر خون سياهرنگ و غليظ است بريون بريز، اگر سپيد و رقيق است و 

 .720بزرگى وجود دارد گردد، در خونريزى خطرفورى فاسد مى
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يابد. اگر معده ريان مىها جنبايد كسى را با شكم سري نيشرت بزىن، زيرا ماده ناپخته جباى اينكه بريون ريزد به سوى رگ
سيله اسهال و و ها بوسيله دردى پر شده باشد يا نزديك به پر شدن باشد، رگ بزن و سعى كن دردى معده را بيا روده

 هاى پائني را هبر طريقى كه ممكن باشد و در صورت لزوم بوسيله اماله كردن دفع كىن.دردى روده

كسى را كه بيمارى ختمه )پرخورى( دارد تا موقعى كه غذايش هضم نشده است رگ نزن. اين كار را موقعى اجنام ده  
 كه غذا هضم شده باشد.

رائى در زىن صفس و در حالىت كه بسيار كند حس و ناتوان است اگر حدس مىدر حالىت كه دهانه معده بسيار حسا
 پروا رگ مزن.ىب -بويژه در ناشتا -آيدمعده بوجود مى

 عالئم دال بر سه حالت نامربده بقرار زير است:

 اش حساس است.بيند، دهانه معدهاگر بيمار از بلعيدن غذاهاى شور و تندمزه آزار مى -1

 اش ناتوان است.كند دهانه معدهاشتهاى كم دارد و در دهانه معده احساس درد مىاگر بيمار  -1

اش معده شودكند و دهانش تلخ است معلوم مىخوردگى دارد و مهواره مراره استفراغ مىاگر بيمار بسيار دل هبم -3
 آيد.پذيرد و در آن صفراى بسيار زياد بوجود مىصفرا را مى

يد كه براى آانچه خودسرانه و بدون معاينه قبلى رگ بزىن، دهانه معده بچنان حالىت درمىدر حاالت فوق الذكر چن
شان آورد و بعيد نيست كه برخى از بيماران مبريند. پس اشخاصى كه دهانه معدهبيمار خطر بسيار بزرگى ببار مى

 آاليش را در ربنان پاك و ىب شان ناتوان است بايد قبل از رگ زدن چند لقمهحساس است و آنان كه دهانه معده
                                                           

 «.پريده باشندافرادى كه داراى گوشت شل و حالت پف كرده و رنگ» نسخه انگليسى: -(101)  719
زدن را متوقف   گرائيد و رقيق شد فورا بايد رگدر رگ زدن مهواره بايد به رنگ و غلظت خون توجه داشت و مبحض اينكه رنگ خون به سفيدى  » نسخه انگليسى: -(103)  720
 «.كرد



مزه و خوشبوى خيس كنند و فرودهند. اگر ناتواىن دهانه معده بر اثر سرد مزاجى است بايد بيماران نان را در ترش
د و آور است يا مايع ديگرى كه ماسك )گرينده( است فروكننشكراب آميخته با ادويه يا عرق نعناع كه گرينده و قبض

 ىن بايد اجنام شود.ز خبورند و آنگاه رگ

رد و كمى اى خبو اش مراره دارد بايد آب گرم آميخته با اسكنجبني بسيار بنوشد، بعد چند لقمهكسى كه در معده
اسرتاحت كند و آنگاه آماده رگ زدن گردد. چنني بيمارى اگر قوى و نريومند باشد هبرت آنست كه براى جربان خون 

خبورد. هرچند كباب براى معده سنگني است، ليكن بعد از هضم، ماده  اى كه از دست داده است كبابپسنديده
 ريزى ناتوان شده است.غذادهنده بسيار خوىب است، ليكن بايد بسيار كم خورده شود زيرا معده بر اثر خون

 رگ زدن گاهى جهت جلوگريى از خونريزى بيىن، خونريزى زهدان، مقعد و سينه
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 كند.ها بسيار سودمند است زيرا خون را به راه خمالف راهنمائى مىو جلوگريى از برخى دمل

ليكن شكاف نيشرت بايد بسيار تنگ باشد و رگ زدن در چند بار اجنام گريد و مهه آهنا نبايد در يك روز باشد، مگر 
ريى كم گو در هر بار تا حد امكان با خون از روى ناگزيرى. هبرت آن است كه رگ زدن در چنني حالىت روزى يكبار

 اجنام گريد. بطور خالصه اگر دفعات رگ زدن زياد باشد هبرت از آن است كه خونريزى زياد در يكبار اجنام گريد.

در  گريد، برانگيخنت صفرا، خشكى زبان و نظاير آهنا رادر حالىت كه نيازى به رگ زدن نيست وىل اين عمل اجنام مى
ل زىن زياىن حاصداشت. هبرت است بعد از رگ زدن عصاره جو با شكر خبورند. چنانچه از اولني رگپى خواهد 

ها از جوش شود بايد رگ را )من اليه( بدرازا نيشرت بزنند تا ماهيچهگردد و بيمار با فاجل و مشابه آن روبرو منىمنى
وضع ر باوجود اين متهيدات بيم زود جوش خوردن مزىن جلوگريى كنند. جاى نيشرت بايد فراخ باشد. اگخوردن حمل رگ

  بندند. اگر نيشرت را با روغن چربكنند و بر آن مىاى را با روغن زيتون و كمى منك خيس مىرود پارچهزده مىرگ
شود و دردش نيز كمرت خواهد بود، وىل باز هم بايد نيشرت را كنند، مانع جوش خوردن فورى موضع نيشرت خورده مى

در بني  اى آن را ماليد. خواببا روغن زيتون و مهانند آن آغشته كرد و يا نيشرت را در زيت فروكرد و با پارچه آهسته
 شود.رگ زدن و جتديد آن موجب زود جوش خوردن موضع نيشرت زده مى

ست اين عمل در روز اامي بايد خباطر داشته باشى كه گفتيم الزم از آنچه در زمينه ختليه زمستاىن بوسيله دارو ذكر كرده
 .721جنوىب باشد، حال رگ زدن نيز بر مهني قياس است

                                                           
قبال در خبش دستورات كلى براى ختليه گفته شد كه براى ختليه در طول زمستان هبرت است كه منتظر باد جنوب بود. اين موضوع در مورد رگ » نسخه انگليسى: -(100)  721

 «.كندزدن هم صدق مى



اند بايد در هنگام شب و موقع خوابيدن آهنا بدان كه رگ زدن در مورد اشخاصى كه وسواس دارند و كساىن كه ديوانه
رگ زدن جمدد  كه به  اجنام گريد و بايد رگ تنگ زده شود تا خونريزى زياد نباشد. بر مهني منوال است درباره كساىن

نياز ندارند. بدان كه مدت رگ زدن جمدد بسته به توانائى و ناتواىن بيمار است؛ اگر ناتواىن در ميان نباشد، حد اكثر 
تاخري وقت يك ساعت است. منظور از خون گرفنت دوباره اين است كه مقدار خون الزم در يك روز كشانيده 

 .722شودمى
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ت دهند. رگ زدن در جهنيشرت زدن بصورت مورب براى كساىن هبرت است كه در يك روز دوبار اين كار را اجنام مى
داند و بر آن خواهد فورا جتديد فصد كند هبرت است. براى كسى كه دوبار رگ زدن را كاىف منىهپنا براى كسى كه مى

گ اى كه مقدار درد ر او برتاود رگ زدن به درازا هبرت است. هبر اندازه است كه روزى چند بار و هر روز كمى خون از
 زدن بيشرت باشد، احتمال جوش خوردن فورى حمل نيشرت كمرت است.

اگر بر اثر رگ زدن جمدد خونريزى زياد است و بيمار قبل از جتديد رگ زدن چيزى خنورده است، رگزىن غش كردن 
روند و اگر بيمار در فاصله دو رگ زدن خبوابد خوب خلطها بطرف ژرفاى بدن مىبدنبال دارد، زيرا در موقع خواب، 
 ريزند.است چه خلطها با خون بريون منى

 گردد.نريوى بيمار حفظ مى -1شود ختليه بوسيله آن كامل مى -1رگ زدن جمدد دو فائده دارد: 

ها را به نزديك به رگ زدن ممكن است اندام هبرتين راه جتديد رگ زدن آنست كه دو يا سه روز بتاخري افتد. خواب
سازد، زيرا محام پوست وشوى تن قبل از رگ زدن كار را دشوار مىانكسار( دچار سازد. شست -سسىت )شكستگى
 زنند داراى خون غليظكند، مگر اينكه كسى كه رگش را مىاش مىگرداند و براى لغزيدن آمادهرا كلفت و نرم مى

 باشد.

دن نبايد زياد خبورند و شكم را انباشته سازند. بايد خوردن غذا بطور تدرجيى و با نوع لطيف آن شروع بعد از رگ ز 
 شود. بعد از رگ زدن نبايد ورزش كنند و بايد پشت بزمني دراز بكشند.

 كسى كه رگ زده است و دست رگ  723استحمام با آب گرم بعد از رگ زدن نبايد حبدى اجنام گريد كه گدازنده باشد.
اش آماس كرده است تا حدى كه حتمل دارد بايد دست ديگر را رگ بزند و بر موضع آماس كرده مرهم سفيداب زده

 هاى قوى اندوده كنند.بگذارد و پريامون آن را با خنك كننده

                                                           
 خون گرفنت احنراف ماده بيمارى بسوى ديگر است خون گرفنت بايد در روز ديگر تكرار شود.اگر منظور از » نسخه انگليسى: -(105)  722
 «.گرددبرنده و الغركننده( بعد از رگ زدن جتويز منىهاى گدازنده) حتليلاستحمام» نسخه انگليسى: -(105)  723



وند، سيالن شاگر در بدن خلطها غلبه داشته باشند و در چنني وضعى رگ زدن اجنام گريد، خلطها برانگيخته مى
 شود.درپى پيدا مىهاى پىآميزند. آنگاه نياز به رگ زدنيابند و با خون مىىم

 درپى نيازمند است و در هربار رگ زدنهاى پىكسى كه خون سودائى دارد، به رگ زدن
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است. در اكثر اوقات رگ زدن  724سكتهشود. رگ زدن در پريى بيماريهائى بدنبال دارد كه يكى از آهنا سبكبارتر مى
ائى را خبورد كه زند بايد چيزهبرند، هر شخص تندرسىت كه رگ مىها را حتليل مىها عفونتانگيزد و تبها را برمىتب

 در حبث اسهال ذكر كردمي.

و از خطر  دخورند برخى وريد هستند و بعضى شريان. بايد شريان را كمرت نيشرت ز هائى كه نيشرت مىبدان كه رگ
آورد و اين در حالىت كه شكاف نيشرت بسيار خونريزى بيم داشت، چه در كمرتين احوال بيمارى انوريسم پديد مى
ر ها نيشرت زدن بر شريان بسيار مفيد است. اگباريك باشد. ليكن اگر از خونريزى اميىن دارى، در برخى از بيمارى

رى باشد، چنانچه خطست و بيمارى ناشى از اثر خون بسيار لطيف مىهاى بد دچار ااندام جماور شريان به بيمارى
 .725زىن بسيار مفيد استشود و شريان را نيشرت مىاحساس منى

 شوند، شش رگ از انواع وريدها هستند بقرار زير:هاى دست كه نيشرت زده مىدر بني رگ

 -5اسيلم )رگى در ميان خنصر و بنصر(  -5حبل الذراع )رگ بازو(  -0باسليق  -3رگ چهار اندام  -1قيفال  -1
 .726اى از باسليق استگويند و شاخهرگى كه آن را زيربغلى مى

                                                           
 در نسخه انگليسى جباى سكته حالت كمائى) اغماء( مانند ذكر شده است. -(100)  724
اى شده باشد كه آن اى سبب ناراحىت شديدى در منطقهشدهبدين ترتيب فصد شريان بويژه مفيد خواهد بود هنگامى كه خلط لطيف و حتريك» نسخه انگليسى: -(105)  725

 «.گرددناحيه بوسيله شريان مزبور مشروب مى
 شش سياهرگ دست كه فصد در آهنا توصيه گرديده است: -(105)  726

 / التنيعرىب/ فارسى
  Cephalic veinوريد قيفال/ وريد راسى/ -1
  Median cubital veinوريد اكحل/ وريد زند اسفلى مياىن/ -1
  Basilic veinوريد باسيليق/ وريد باسيليق/ -3
  Accessory cephalic veinحبل الذراع/ وريد راسى فرعى/ -0
  Dorsal metacarpalvcinاسيلم/ وريدهاى پشت دسىت/ -5
  Axillary veinوريد زيربغلى/ /-5



نه زير آن يا  و -ها بايد در باالى مچهاست. نيشرت زدن به اين رگتر از ساير رگبراى نيشرت زدن، رگ قيفال سامل
  شود بريون آيد و آسيب را از پى و شريان دفعدا مىاش پياجنام گريد. بگذار خون تا هنگامى كه صاىف -نزديك آن

727كند. قيفال چون رگى مفصلى است
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هاى غري مفصلى مسئله برعكس است. در كند. در رگچنانچه بدرازا نيشرت زده شود در بازجوش خوردن درنگ مى
هنگام رگ زدن اسيلم و ساير رگها مناسبرت آن است كه نيشرت بدرازا زده شود. در مورد نيشرت زدن به قيفال  عرق النسا

نبايد در سر ماهيچه با آن كارى داشته باشى، جاى نرمرتى را پيدا كن و شكاف را فراخ بزن و نيشرت را برجاى نيشرت 
ا و وخيم هاشتباهى رخ داده است، اين اشتباه و انتكاس زىن در قيفال كهنزن كه آماس كند. در بسيارى حاالت رگ

شدن وضع ناشى از يك ضربه نيشرت نبوده است بلكه غالبا از آجنا سرچشمه گرفته است كه چندين ضربه نيشرت بر 
سر هم زده شده است. غالبا درنگ در جوش خوردن و هبم آمدن حمل نيشرت در قيفال از آن بوده است كه رگ را به 

اند. اگر خبواهند نيشرت زدن قيفال را جتديد كنند بايد فراخ بزنند. اگر در نيشرت زىن به قيفال آن را نيابند بايد زده درازا
هاى آن را در سطح رو به خارج ساعد پيدا كنند. در نيشرت زدن به رگ چهار اندام خطرى براى پى برخى از شاخه

س بايد كوشيد كه آن را بدرازا نيشرت زد و حمل نيشرت دور از ، پ728زيرين و شايد هم براى دو پى در كمني باشد
هاى نازك مثال يكى از وترها در باالى رگ چهار اندام كشيده شده ها باشد. ممكن است يكى از پىبرخورد با پى

 .شودباشد، بايد آن را در نظر گرفت و نگذاشت با نيشرت برخورد كند، زيرا بيمار به ختدير مزمىن گرفتار مى

ى باشد و نيشرت زدن اشتباهى به آن خطر بيشرت تر مىكسى كه رگش ستربتر است، اين شعبه وترى در او منايان
بر آن  خورد، چيزىخورد و حمل نيشرت خورده جوش منىدهد و اين پى وترى نيشرت مىدربردارد. اگر اشتباه رخ مى

امي. باره در كتاب چهارم شرح دادهرا عالج كن. دراينهاى پى آن بگذار كه مانع جوش خوردن شود و با داروئى زخم
هاى بدن را با مبادا داروهاى سرد نظري افشره تاجريزى و صندل را به بيمار نزديك كىن، فقط پريامون آن و ساير خبش

 خبش مالش ده.روغن گرمى

                                                           
 ه.ش. 1355هتران، چاپ: دهم،  -جلد، سروش 5مرتجم: شرفكندى، عبد الرمحن، قانون )ترمجه شرفكندى(،  -ابن سينا، حسني بن عبد اهلل  727
يد بني دو عصب قرار گرفته است برش ( وجود دارد. چون اين ور  Median Nدر نيشرت زدن اين وريد، خطر آسيب ديدن عصب زير آن)» نسخه انگليسى: -(151)  728

 «.شودطوىل كه البته عميق نباشد ترجيح داده مى



رف رگ كه بيكى از دو ط  هبرت است بطور مورب باشد، مگر آنكه بيم داشته باشيم« حبل الذراع»نيشرت زدن بر 
 خبورد؛ در اين حالت هبرت است نيشرت را بدرازا بزىن.

نيشرت زدن بر باسليق كه بر شريان قرار گرفته باشد مستلزم رعايت احتياط زياد است اگر شريان باز شود، خون رقيق 
ست كه شده است؛ ممكن ا شان در بني دو شريان واقعگردد. كساىن هستند كه باسليقشود و يا بزمحت رقيق مىمنى

 تو احتياط كىن و يكى را خنواهى
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نيشرت بزىن وىل نيشرت بدون اراده بدومى خبورد، بر تو بايسته است كه اين را بداىن. اگر باسليق را براى نيشرت زدن 
 شود.بندى، غالبا آماسى در شريان و يا خود باسليق اجياد مىمى

گر آهسته مالش دهى و باز آن را ببندى. ا آماس از هرچه باشد تو بايد فورا بند را باز كىن و حمل باد كرده را آهسته
ا ترك  رسى دست از نيشرت زدن بردار، حىت اگر باسليق ر آماس باز آمد تو هم كار را تكرار كن. اگر به نتيجه مثبت منى

 كىن و به سراغ شعبه زيربغلى بروى.

آيند و نظر مىها غالبا درشت بكردگىربغلى در طرف رو بداخل ساعد و به سوى پائني قرار گرفته است. اماسشعبه زي
يابند. بادكردكى بر اثر نبض شريان است و نبض شريان ضمن آن باال و ها بوسيله بسنت آرامش مىبسيارى از آن

دس و بندى، چنانچه چيزهائى مشابه عرگى را كه مى زنند. هرپندارند كه وريد است و نيشرتش مىآيد و مىپائني مى
تر خنود بر آن پيدا شد روشى را بكار برب كه در زمينه باسليق برايت گفتيم. در نيشرت زدن باسليق هر قدر نيشرت پائني
 نو بيشرت به طرف ذراع باشد هبرت است. موقعى كه باسليق از آن ريشه نيست كه جماور شريان است بلكه در زير آ

امي. نشانه ماهيچه و پى وجود دارد كه ممكن است بر اثر اشتباه در نيشرت زدن گزند بينند. اين آگاهى را سابقا بتو داده
مايل بزرد رنگ متوقوع اشتباه در زدن باسليق و خوردن نيشرت به شريان اين است كه در اين كار خون رقيق و سرخ

ى آيد. بايد بدون هيچ تاخريى مقدارى از مو گردد و نبض پائني مىجهد، حمل نبض گرفنت نرم مىبرميجوشد و مى
خرگوش را با مقدارى از كوبيده كندر، خون سياوشان، الوا و مر در شكاف نيشرت بگذارى و كمى قلقطار و زاج بر 

ا خون تتواىن آب سرد بر آن بپاشى و در قسمت باالى زخم نيشرت تا حد ممكن آن را حمكم ببندى آن بنهى و تا مى
كن و   تواىن احتياطرا از جريان بازدارد. وقىت خون بند آمد، بند را تا سه روز باز نكن و بعد از سه روز نيز تا مى

 اى ضماد كن.اطراف زخم را بوسيله مواد بندآورنده

وش ج كنند تا رگ متقلص شود و تا گوشت بر آن برآيد،برخى از اشخاص مبنظور برهم آمدن رگ، شريان را قطع مى
اند و كساىن نيز بعلت بسنت اندام . و بسيارى از مردم بر اثر خونريزى زياد جان سپرده729خبورد و آن را متوقف سازد

                                                           
شود و بر اثر فشار عضله تواند با بريدن عرضى شريان متوقف شود دو انتهاى شريان بريده شده به زير عضله فروبرده مىخونريزى شرياىن مى» نسخه انگليسى: -(151)  729

 «.گرددخونريزى متوقف مى



ر اند. بدان كه گاهى دو از درد ناشى از تند بسنت كه خون شريان را از جريان بازداشته است با مرگ روبرو شده
ن و باالتر از گردن شود مربوط به گرديشرتين خوىن كه از قيفال ختليه مىشود. آگاه باش، بوريدها نيز خونريزى زياد مى

 كندهاى پائني بيشرت جتاوز منىتر از گردن است و از اطراف كبد و اندامو كمى نيز پائني
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 .730منايدهاى پائني را در حد قابل اعتنائى تصفيه منىو اندام

هاى تنوره تن و گرايش . باسليق را بايد در طرف731ر اندام حد واسط بني قيفال و باسليق استحالت رگ چها
 .732بسوى پائني نيشرت زد

 وضع حبل الذداع نظري حالت قيفال است.

اند: نيشرت زدن اين رگ در دست راست براى درد كبد و نيشرت زدن آن در دست چپ براى در مورد اسيلم گفته
زنند تا اينكه خون خودخبود رقيق شود. دسىت را كه اسيلم آن باشد. اسيلم را نيشرت مىد مىدردهاى طحال سودمن

شود بايد در آب گرم فروبرند تا خون متوقف نشود و بسهولت بريون آيد. اين در صورتى است كه خون نيشرت زده مى
رازا زدن م ديرجنب است. نيشرت بدرگ نيشرت خورده به كندى سرازير شود. غالبا خون در موضع نيشرت خورده اسيل

 براى اسيلم مناسبرت است.

ن شرياىن خورد مهاحالت رگ زيربغلى مشابه حالت باسليق است. شرياىن كه در دست راست وجود دارد و نيشرت مى
است كه بر پشت دست و در بني انگشت شهادت و شست قرار دارد. نيشرت زدن به اين شريان براى دفع آزار كبد 

ب بسيار مفيد است. جالينوس در خواب ديده است كه شخص بزرگى باو فرمان داد كه درد كبدش را برطرف و حجا
 سازد و جالينوس اين شريان را زد و درد برطرف شد. خواب راستني جزئى از صفات پيامربى است.

 شريان ديگرى وجود دارد كه نسبت باين شريان به وسط كف دست گرايش بيشرتى دارد.

 نيشرت زدن بر آن نيز تقريبا معادل فائده اين يكى است.فايده 

                                                           
وقاىن كبد و كند. خبش ففصد وريد قيفال) سفاليك( قسمت اعظم خون سر و گردن و خمتصرى از اندامهاى زيرين اين دو عضو را ختليه مى» نسخه انگليسى: -(151 ) 730

گريند مقدار آن بسيار ناچيز اگر هم در جريان ختليه قرار بگريند و اند. اندامهاى زير آهنا هبيچ وجه در معرض ختليه قرار منىاطراف قفسه صدرى در منتهى اليه اين ختليه قرار گرفته
 «.است

 «.شودهاى واقع بني دو وريد قيفال و باسيليق مىفصد وريد زند اسفلى مياىن سبب ختليه اندام» نسخه انگليسى: -(153)  731
 «.كندوريد باسليق شكم و اندامهاى زيرين آن را ختليه مى» نسخه انگليسى: -(150)  732



اگر كسى خبواهد رگى را در دست نيشرت بزند و اين كار ممكن نباشد نبايد اصرار ورزد و بند آن را تندتر كند و نيشرت 
نيشرت  كرار. بايد آن را حبال خود بگذارد و بعد از يك يا دو روز باز بسراغش برود. اگر نياز به ت733را تكرار منايد

 زدن باشد بايد اين عمل
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 تر از آن، اجنام گريد. حمكم بسنت رگ آماس در پى دارد.در حمل باالتر از اوىل، نه پائني

 بالشتكى را كه با آب سرد يا گالب خيس كنند و بر حمل آماس بگذارند مناسب است.

. حمكم بسنت براى تن الغران موجب هتى شدن 734نيشرت زدن يا بعد از آن از جاى باز كردبند پوست را نبايد قبل از 
شود، پس شود. ليكن در فرهبان اگر آن را سست ببندند، رگ بزمحت منايان مىها مىها و نرسيدن خون به رگرگ

ود و درد شساعت ختدير مى بندند كه تا مدت يكزهنا دست را چنان حمكم مىبايد آن را حمكم ببندند. برخى از رگ
 كنند و مهانطور كه گفتيم درد را سبككند؛ برخى ديگر لبه نيشرت را با روغن اندوده مىنيشرت را احساس منى

ظاهر  شوند و انشعابات آهناهاى نامربده در دست پيدا منىاندازند. اگر رگگردانند و جوش خوردن را به تاخري مىمى
دهند و هرجا كه بعد از برداشنت دست جريان شديد خون ظاهر با فشار دست ماساژ مى ها راگردند اين شاخهمى

خم زنند. اگر خبواهند حمل نيشرت را بشويند، پوست را روى ز زنند، در غري اين صورت نيشرت منىشد آجنا را نيشرت مى
گدازند و انند و بالشتك بر آن مىشويند و پوست را جباى خود برميگردكشند تا حمل نيشرت را بپوشاند و بعد مىمى
بندند. هبرتين نوع بالشتك آن است كه از الياف هتيه شده است. اگر پيهى بر روى شكاف آمد بايد آن را به مى

 آهستگى كنار زد و نبايد آن را بريد. چنني كساىن نبايد بدون نيشرت زدن جمدد در انتظار آمدن خون باشند.

و حمكم بسنت شكاف نيشرت با بنيه جسماىن و زمان بستگى دارد. كساىن هستند كه  بدان كه حتمل كردن توقف خون
، خون از آهنا گرفته شود و اشخاصى نيز وجود دارند كه 735در حالت تب نيز حتمل آن را دارند كه پنج يا شش رطل

 منظور گردد: مورد بايد سه حالتشان را ندارند. درايندر حالت تندرسىت حتمل يك رطل خون گرفنت از تن

 يكم، مجع آمدن و سسىت خون.

                                                           
متعدد جايز  هاىموقعى كه خون عروق بازو به زمحت خارج شود پيچاندن دست جايز نيست و بند را نبايد بسيار حمكم بست و زدن تيغ» نسخه انگليسى: -(155)  733
 «.باشدمنى
 «.تورنيكه) بند( بايد بطريقى بكار رود كه پوست زيرين خود را جاجبا نكند» نسخه انگليسى: -(155)  734
 مثقال است. 50مقياس وزن مايعات كه برابر  رطل -(150)  735



 ريزد رقيق و سفيد است. اگر عالئمخون ممكن است بسيار غليظ باشد ليكن آنچه اول بريون مى -دوم، رنگ خون
كىن كه بايد خون گرفته شود، نبايد اين رنگ سفيد ترا فريب دهد. گاهى خون بيىن و احساس مىامتالء خون را مى
 كشاند.شود، زيرا ورم خون را به سوى خود مىها غليظ مىورمدر اعضاء واجد 

بايد مهواره مواظب حال نبض باشى. اگر بيم داشىت كه مجع آمدن و متوقف شدن، رنگ خون را تغيري  -سوم، نبض
 شود و خبصوصدهد يا اينكه ديدى نبض كوچك مىمى
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 .736شدن دارد، كار را متوقف كنگرايش به سوى ناتوان 

 دهد، آن را متوقف كن. اگر رنگ بيمارخوردگى روى مىگريى، مخيازه، متطى و سكسكه و دل هبماگر بر اثر خون
مزاج گريد تو بر نبض اعتماد كن. اشخاص گرميابد، يا اينكه اگر احتقان بسرعت صورت مىبسرعت تغيري مى

كساىن كه معتدل املزاج و داراى گوشت   737كنند.البا بر اثر خونگريى زود غش مىالغراندام و داراى تن نامرتاكم غ
 شوند.مرتاكم )عضالىن( هستند ديرتر به غش گرفتار مى

 دستور و ابزار رگ زدن:

 زىن بايد اين ابزارها را مهراه داشته باشد:اند هر رگمهانطور كه گفته

انند هاى بسيار جهنده مگريى از رگوك. نيشرت نوكدار براى خوندار و بدون نتعداد زيادى نيشرت از نوع نوك -1
 نوك است.ها هبرت از نيشرت ىبوداج

 پارچه قماش برهم دوخته كه داراى پوشش ابريشمى است. -1

 تكه چوب يا پر براى حتريك قى. -3

 پشم خرگوش. -0

 داروى الوا و كندر. -5

                                                           
توقف اند و قبل از بوجود آمدن خطر فصد را مآيد توجه داشتههاى شوك مهوراژيك پيش مىگردد در اينجا به عوارض خونريزى كه در حالتكه مالحظه مىطورىبه -(155)  736
 اند.منودهمى
 «.كنندزاج و مهچنني اشخاص چاق معموال بر اثر فصد غش مىماشخاص الغراندام و گرم» نسخه انگليسى: -(155)  737



گريى است هائى از مشك تا اگر غش كه يكى از عوارض خونمشكداىن پر از مشك مهراه داروى مشك و قرص -5
آور بيمار را دهد رگ زن فورا دهانه شكاف را با پارچه ببندد و با ابزار قىبر اثر خونگريى بروش ناصحيح روى مى

هاى مشك به دان وادار كند، داروى مشك را بوى خبوراند يا كمى از قرصاستفراغ دهد، وى را به بو كردن مشك
 وردش دهد تا نريو را بازيابد و بر سر حال آيد.خ

افتد كه در موقع زند، بايد جاى نيشرت را فورا با پشم خرگوش و داروى كندر بپوشاىن كمرت اتفاق مىاگر خون فواره مى
دهد مگر اينكه خون بيشرت از حد زده غش كند. غش غالبا بعد از بند آمدن دست مىبريون آمدن خون، بيمار رگ

 م آيد.الز 
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زرگ و  هاى درشت و بها و ورمهاى مطبقه و مقدمات سكته و خفگىاگر به منظور ختفيف دادن و از بني بردن تب
كشنده و دردهاى شديد رگ بزنيم نبايد از غش كردن بيمار پروائى داشته باشيم، ليكن اگر تن بيمار بسيار نريومند 

 دهيم.ار را اجنام منىنباشد اين ك

ا و ساير هاى پهاى دست بسيار حبث كردمي و زمينه حبث ما را به مطالب خارج از موضوع كشانيد و رگدرباره رگ
 پردازمي.هاى ديگر نيز بهها را فراموش كردمي، وقت آن است كه به رگرگ

 هاى پا كه نيشرت پذيرند عبارتند از:گوئيم: رگمى

توان از سه جانب نيشرت زد: يكى نزديك قوزك پا بطرف خارج بدن ديگر زير قوزك پا ين رگ را مىا -الف: عرق النسا
 و سوم باالى قوزك، از سرين تا قوزك.

وشو دهد. اگر رگ مزبور بايد بوسيله بند يا نوار حمكمى بسته شود و هبرت است بيمار قبل از رگ زدن خود را شست
اى از آن را كه در بني خنصر و بنصر است نيشرت نانچه رگ منايان نيست شاخهرگ را بدرازا بزنند هبرت است و چ

هاى مارىبرد، ثانيا براى بيبزنند. نيشرت زدن به عرق النسا چند فائده دارد: اوال درد شديد عرق النسا را از بني مى
 نقرس، دواىل و پاغر مفيد است. خون گرفنت جمدد از عرق النسا دشوار است.

 تر از عرق النسا است.صافن رگى است در طرف داخل قوزك و منايان -ب: صافن

دوم:   هائى كه در زير كبد قرار دارند.گريد: خنست ختليه خون از اندامنيشرت زدن به صافن بچند منظور صورت مى
هانه زد و دريوسيله، خون حيض شديدا بريون مىهاى پائني كه بدينهاى باال به اندامگرايش دادن خون از اندام

 شوند.بواسريى گشاد مى



 شان در خونگريى ظاهرا بايد مهانند باشند.خبشىعرق النسا و صافن از حلاظ فائده

يشرت از گريى از عرق النسا بليكن چنني نيست. آزمايش نشان داده است كه براى تسكني درد عرق النسا تاثري خون
نزديك و جماور حمل درد است. نيشرت زدن به صافن هبرت است بطور تاثري خون گرفنت از صافن است، زيرا اين رگ 

 مورب و در هپنا اجنام گريد.

مسري اين رگ مهان راه رگ صافن است، ليكن در ريزش دادن خون حيض و حتفيف درد مقعد و  -ج: وريد ركىب
 بواسري از صافن موثرتر و نريومندتر است.

 پيمايد.اى از صافن باشد و مهان مسري صافن را مىرسد شعبهر مىد: رگى كه در خبش عقىب پاشنه پاست و بنظ

آيند مفيد هائى كه ناشى از موادى است كه از باال بسوى پائني مىهاى پا بطور كلى براى بيمارىگريى از رگخون
 رسانند.هاى سودائى نيز هبره مىاست و در حالت بيمارى
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 سازد.هاى دست نريو را ناتوان مىگريى از رگهاى پا بيشرت از خونگريى از رگخون

 قرارند:هائى كه در اطراف سر جاى دارند و نيشرتپذيرند ازاينرگ

 هاى ديگر باالى بدن را هبرت است بطور مورب نيشرت بزنند.ها، رگجبز وداج -هاوداج -1

 وريدها. -1

 ها.شريان -3

برد، ند رگ پيشاىن كه در بني دو ابرو برآمده است. خون گرفنت از اين رگ سنگيىن سر را از بني مىوريدهائى مان -0
برد و سردرد ىها را نيز از بني مبويژه اگر اين سنگيىن در خبش عقىب سر باشد. اين خونگريى حس سنگيىن در چشم

 دارد.مزمن را از ميان برمى

ها دوتا هاى سر مفيد است. اين رگاىن است براى رفع درد شقيقه و قرحهگريى از رگى كه باالتر از پيشخون -5
 اند.هستند كه بر هر دو گيجگاه پيچ خورده



. شكاف در آهنا نبايد 738دو رگ در حمل ريزش اشك: اين دو رگ اگر خفگى در كار نباشد كمرت منايان هستند -5
 آيد. خونگريى از اين دو رگ براىقدار كم بريون مىژرف باشد تا منجر به ناسورى نگردد. خون از اشكريزگاه مب

 كورى مفيد است.ها و جوش آهنا و شبدرد مزمن، اشكريزى، تريگى چشم، گرى پلكسردرد، درد شقيقه، چشم

سه رگ كوچك كه در حمل فوقاىن پشت گوش و خط موها قرار دارند. يكى از آهنا بيشرت از دو رگ ديگر منايان  -0
پذير كند نيز نيشرت خورد و در حملى كه سر خبارات معده را دريافت مىروع اشكريزگاه نيشرت مىاست و در حمل ش

هاى گوش و پشت گردن و بيمارى سر مفيد است. جالينوس اين نظر را صحيح است. نيشرت زدن به آن براى قرحه
 زنند.يشرت مىخواهند مقطوع النسل شوند دو رگ پشت گوشها را نداند كه گويا كساىن كه مىمنى

 گريى از آهنا در حاالت زير مفيد فايده است:هر دو رگ وداج از وريدهاى نيشرت پذيرند. خون -5

تنگى، در بيمارى )ربو( برونشيت شديد، در ، در حالت نفس739در شروع بيمارى جذام، در حالت خفگى شديد
هاى مارىشود، در بيادى خون گرم پيدا مىصدا گرفتگى، در بيمارى ذات الريه، در بيمارى پيسى )هبك( كه از زي

 طحال و هر دو هپلو. مهانطور كه قبال
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سر را بايد در  -گفتيم، خونگريى از آهنا بايد بوسيله نيشرت مودار باشد. اسلوب زدن رگ وداج بقرار زير است: الف
را در نظر بگريد   رگ زدن بايد حملى -باشد تا رگ بيشرت منايان شود. بجهىت برگرداند كه نقطه مقابل حمل نيشرت زدن 

 نيشرت زدن بايد به هپنا باشد نه -كه رگ در آجنا بسيار جهنده است و آنگاه عكس آن جهت را انتخاب كند. ج
 بدرازا.

 ها باشد.گريد و در اينجا بايد برعكس آندر صافن و عرق النسا اين عمل در درازا اجنام مى

 شود وىل خون بايد بطور طوالىن از آن گرفته شود.رگ زدن گرچه در هپنا اجنام مى

كه داراى شكاىف است و اگر با انگشت بر آن فشار بياورى دو   741وجود دارد 740رگى در كناره بيىن )ارنبه( -5
رنگ،  ومك، تريگىگريى براى رفع ككآيد. اين خونشود و آجنا را بايد نيشرت زد كه كمى خون از آن مىقسمت مى

                                                           
 «.شونددر بسيارى از اشخاص وريدهاى گوشه چشم در زير گوشت پنهان هستند وىل با فشار وارد كردن به گردن منايان مى» نسخه انگليسى: -(151)  738
 «.هاى شديد گلو مانند خناق) ديفرتى(در آنژين» نسخه انگليسى: -(151)  739
 نامى برده نشده است.« كناره بيىن» در نسخه انگليسى از -(151)  740
 منظور شاخه دماغى وريد صورتى است. -(153)  741



هاى بيىن مفيد است. ليكن ممكن است بر اثر آن سرخرنگى مزمن صورت پديد براى بواسري، جوشهاى بيىن و خارش
 د.باشاش مىاگر اين رنگ در صورت پراكنده شود زيانش بيشرت از فائده 742آيد كه اثر آن به برگ خنل شباهت دارد

و نزديك گودى پشت گردن جاى دارند. نيشرت زدن  743ه پشت گوشهاى برجستهائى كه در زير استخوانرگ -11
اى سر گريد و سردردهاى ديرپها براى از بني بردن سرگيجه و سنگيىن سر كه از خون لطيف سرچشمه مىاين رگ

 مفيد است.

و هر جفىت يك طرف را مسري خود قرار داده است. خونگريى از  744چهار رگ كه بصورت دو جفت هستند -11
 هاى لثه،هاى لثه، فروهشتگى لثه، قرحه، درد لثه، ورم745هاى دهان، بركندگى )قالع(ها براى معاجله زخماين رگ

 ها مفيد است.بواسري و شقاق لثه

 و ورم لوزتني سودمند است. 746هاخفگى خونگريى از اين رگ براى معاجله -رگ واقع در زير زبان و باالى زنخ -11
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ا بايد آيد مفيد است. اين رگ ر خونگريى از آن براى سنگيىن زبان كه از خون پديد مى -رگ واقع در زير زبان -13
 افتد.گريى از آن به زمحت مىبطور طوىل زد و اگر در هپنا بزنند خون

و باالى زنخ قرار دارد و جهت دفع بوى بد دهان از آن خونگريى  747كى موهاى زير لب پائنيرگى كه در نزدي -10
 كنند.مى

 .748گريندرگ لثه كه جهت معاجله دهانه معده، از آن خون مى -15

 هائى كه در سر وجود دارند عبارتند از:شريان

اكنده كنند و براى شروع پر ها ريزش مىمشريان گيجگاه: اين شريان را جهت بند آمدن مواد لطيفى كه در چش -الف
 كنند.آورند و گاهى نيز آن را داغ مىكنند يا درمىزنند. گاهى نيز آن را قطع مىشدن اين مواد وارد شده نيشرت مى

                                                           
 در نسخه انگليسى جباى اثر آن به برگ خنل شباهت دارد كلمه لوپوس آمده است. -(150)  742
 منظور وريدهاى زير ماستوئيد است. -(155)  743
 شود.چهار عدد وريدهاى لپى نام برده منىدر نسخه انگليسى از  -(155)  744
 در نسخه انگليسى از برفك اسم برده شده است. -(150)  745
 ها مهان خناق) ديفرتى( است كه قبال هم بدان اشاره شده است.منظور از خفگى -(155)  746
 باشد.( مى Inferior labial veinمنظور وريد زيرلىب) -(155)  747
( است. فصد اين وريد براى اختالالت دهانه معده مفيد  Superasternalاى)وريد وداج قدامى نزديك بريدگى عميق فوق جناق سينه »نسخه انگليسى: -(311)  748

 «.است



در شريان واقع در پشت گوش كه در موقع پيدايش آب مرواريد در چشم و براى هر نوع درد چشم، تريگى  -ب
خطر نيست و جوش خوردن آهنا زنند. خونگريى از اين دو رگ ىبدرد مزمن آهنا را نيشرت مىكورى و سر چشم، شب

بيمارى مبن مراجعه كرد كه گلويش زمخى شده و شريانش صدمه ديده بود و مقدار »كشد. جالينوس فرمايد: طول مى
 و مر، معاجله كردم.چشمگريى خون از او رفته بود. من او را بوسيله داروى كندر، الوا، خون سياوشان 

 «.اى كه در سرينش بود شفا يافتخون بند آمد و عالوه بر آن درد مزمن و ديرينه

 دو رگ در شكم كه يكى باالى كبد و ديگرى باالى طحال است نيشرتپذيرند. -15

هاى ىرگى كه در طرف راست قرار دارد، در بيمارى استسقاء و رگى كه در طرف چپ واقع است براى معاجله بيمار 
 شود.طحال نيشرت زده مى

 مواقع رگ زدن:

بدان كه رگ زدن دو موقع دارد: موقعى كه ناگزير از رگ زدن هستيم و موقعى كه ناگزير نيستيم. موقعى كه رگ زدن 
اختيارى است، هبرت است اين عمل هنگام چاشت اجنام گريد و غذا بكلى هضم و پراكنده شده باشد. موقعى كه رگ 

 ها در نظر گرفته شوند.است نبايد هبيچ وجه بتاخري انداخته شود و نبايد بازدارندهزدن اجبارى 
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رساند. مى دهد و آزارآيد، ورم مىآور است، اين نوع نيشرت در اجنام كار كوتاه مىبدان كه نيشرت كند بسيار بد و زيان
را بطور آهسته و با دقت اجنام دهى؛ اين كار نبايد با فشار انگشت مهراه باشد؛  زىن سعى كن آنهرگاه كه نيشرت مى

و شكسنت آن  شكندنيشرت را چنان بزن كه سر آن به ميان رگ برسد. اگر به نيشرت فشار وارد كىن، غالبا نوك آن مى
 ورزى، زيان را بيشرترار مىسازد. اگر در نيشرت زدن باز ابرام و اصلغزد و رگ را زمخى مىناپيداست؛ آنگاه مى

كىن. پس بايد قبل از رگ زدن، نيشرت را بر پوست بيازمائى كه چگونه در آن فرورود و هرگاه خبواهى دوباره بزىن مى
باز آن را آزمايش كن. نيشرت را چنان بزن كه رگ پر از خون و حبالت بادكرده بوسيله خون درآيد؛ در اين صورت 

ا كمرت است. اگر در يك رگ، پر شدن بوسيله خون منايان نشد بند را باز كن، جمددا لغزش و تكان خوردن از ج
تر ببند، چندين گره بزن، حمل رگ را دست مبال، بر آن فشار بيار، باال و پائني كن تا آن را برانگيزى؛ آنگاه رگ حمكم

در آن هست با دو انگشت بگري، گاهى داىن رگ شود. آزمايش را با دو انگشت اجنام بده. جائى را كه مىمنايان مى
فشار بياور و آنچه در آن هست متوقف گردان، گاهى فقط يك انگشت بر آن بگذار و با ديگرى خون را جبريان 

 بينداز تا اينكه بوسيله انگشت نامتحرك آگاه شوى. در وقت برداشنت آن را ببند و در موقع هتى كردن از آن درگذر.

 پيش برود كه بسيار دور نباشد و به شريان يا پى ديگر خنورد.نوك نيشرت بايد مسافىت 



ست شود. نيشرت را با دو انگشت شتر باشد لزوم پرخون شدن آن در نيشرت زدن بيشرت احساس مىهر قدر رگ باريك
گريى بسپار. نيشرت را از وسط بگري. اگر آن را از باال بگريى و مياىن بگري و انگشت شهادت را به كار نبض

 دهد.تواىن بر آن مسلط باشى و در كارت تشويش روى مىمنى

رود آن را ببند و در حمل نگاهدار و از طرف ديگر نيز راه رفنت و تكان خوردن را بر آن ببند. اگر رگ بطرىف كنار مى
تناسب با مچنانچه رگ هبر دو طرف تكان خبورد آن را بدرازا نيشرت مزن. بدان كه بسنت و با دست فشار آوردن بايد 

 سخىت و غلظت پوست و كمى و زيادى گوشت باشد.

ر موقع گذارى كن و سعى كن دشود، حمل آن را عالمتبند را بايد نزديك رگ ببندى. اگر رگ بعد از بسنت پنهان مى
بض نمهه خونگريى را كنار بگذار. اگرنه رگ را پيدا كردى و نه گذارى شده تكان خنورد، با اينبسنت از حمل عالمت

آيد. اگر الزم باشد قالب آن را احساس كردى، بشكاف و آن را پيدا كن. اين حالت بويژه در الغراندامان پيش مى
ورى زياد گردد. بدان كه كسى كه بر اثر پرخبكار برب. بسنت و سفت كردن در موقع خون گرفنت مانع پر شدن رگ مى

وم دارى كه سردرد دارد، از روى عالئم به لز افتد كه شخص تبكند به خونگريى نياز دارد. بسيار اتفاق مىعرق مى
 گردد؛ چنني كسى را هرگز رگ نزن.برى ليكن كارش بوسيله اسهال طبيعى تسهيل مىرگ زدن در او پى مى
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 حجامت -فصل بيست و يكم

گ كند. خون رقيق در حجامت بيشرت از ر تصفيه مى هاى نزديك پوست راحجامت بيشرت از رگ زدن پوست و خبش
گردد. براى اشخاص تنومند و داراى خون غليظ زدن و خون غليظ در رگ زدن بيشرت از طريقه حجامت خارج مى

 سازد. در اين روشآورد و بسهولت خارج منىحجامت فايده زيادى ندارد زيرا چنانكه شايد و بايد خون را باال منى
 شود.ق و آهنم بزمحت كشيده مىتنها خون رقي

شود. در آغاز ماه نبايد حجامت گرفت، زيرا در آن موقع خلطها كاهش اى ناتوان مىاندام بر اثر حجامت تا اندازه
يابند وقت مناسب براى حجامت گرفنت، وسطهاى ماه است كه در آن خلطها به تبعيت از روشنائى ماه برانگيخته مى
. بدان  749رندبها از جزر و مد بيشرت هبره مىكند و آب رودخانهاقع خود را بيشرت تصفيه مىشوند و مغز در آن مو مى

كه مناسبرتين موقع حجامت در موقع روز ساعت دو تا سه است. كسى كه خونش غليظ نيست نبايد بعد از محام  

                                                           
فراموشى سپرده شده  وتهتاثري عوامل جوى و كيهاىن از دوراهناى كهن مورد توجه بوده وىل متاسفانه در چند دهه اخري مانند بسيارى از مباىن علمى طب قدمي به ب -(311)  749
 بود.

خود قرار  دن را نيز حتت تاثريآنچه مسلم است نريوى جاذبه ماه بر روى آب در سطح زمني اثر گذاشته و اين اثر مقدار كم مايعات از مجله خون و ديگر مايعات موجود در ب
انگيزاند و مهني امر است كه به خروج هبرت آن در هنگام عروق اثر گذاشته و آن را برمى رسد كه ماه در هنگام قرص كامل) اواسط ماه( بر روى خون جارى دردهد. بنظر مىمى

 منايد.حجامت كمك مى



ساعت بعد از محام  گرفنت حجامت گريد. كسى كه خون غليظ دارد حتما بايد قبل از حجامت حبمام رود و يك 
 گرفنت حجامت بگريد.

ترسند به حس و هوش آهنا آسيىب بگريند و مى 750هاى جلوئى تنبيشرت مردم دوست ندارند حجامت را از خبش
برسد. اگر حجامت بر گودى پشت گردن بر شاخه چهار اندام اجنام پذيرد فوائد زير را در بر دارد: گرانبارى دو ابرو 

د دهان دارد و بوى بكند، چرك كنار چشم را از ميان برمىبرد، گرمى چشم را رفع مىاز بني مىها را و سنگيىن پلك
هاى باالئى ميان كتف باشد كه بقيه باسليق در آجناست براى بيخ كتف و زدايد. اگر حجامت گرفنت بر قسمترا مى

 . هرگاه حجامت بر يكى از دو رگ751بازو )منكب( و گلو سودمند است
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هاى سر مانند رخسار، در زدودن حالت لرزه در سر و براى اندام 752پشت گردن كه در امتداد قيفال هستند قرار گريد
 ها، گلو و بيىن فوائدى در بر دارد.ها و چشمدندان، دندان آسيا، گوش

كند، شود كندذهىن و فراموشكارى اجياد مىگويند اگر حجامت بر گودى پشت گردن اجنام اين درست است كه مى
. حجامت بر منكب )بني دو  753شودهاست و بر اثر حجامت ناتوان مىهاى عقىب مغز حمل متركز يادآورىزيرا قسمت

آورد. هاى پشت گردن )اخدع( لرزش سر ببار مىسازد و حجامت بر رگكتف(، دهانه معده را با ناتواىن مواجه مى
، 754هاى باالئى ميانه كتف را كمى باالتر گرفتتر و حجامت بر قسمتى گردن را كمى پائنيپس بايد حجامت گود

 ر.تر صورت گريد نه باالتريزى و سرفه باشد كه در اين صورت بايد پائنيمگر اينكه هدف از آن معاجله خون

خوىن  هاىود براى بيمارىشها گذاشته مىهاى باالئى ميان دو كتف و حجامىت كه در ميانه رانحجامت بر قسمت
 .755سينه، ربو و برونشيت خوىن مفيد است ليكن ناتواىن معده و خفقان بدنبال دارد

                                                           
 «.جلوئى سر) پيشاىن(» منت انگليسى: -(311)  750
درد گلو  ين نوع حجامت سبب ختفيفهاى شانه) بني دو كتف( مهانند سودمندى فصد وريد باسليق است. اسودمندى حجامت در بني تيغه» نسخه انگليسى: -(313)  751

 «.شودو شانه مى
 «.( است( Cephalic vein-سودمندى حجامت در طرفني گردن مهانند فصد وريد سفاليك) وريد قيفال» نسخه انگليسى: -(310)  752
 شود.حجامت در پشت گردن) قفا( سبب تضعيف حافظه مى» نسخه انگليسى: -(315)  753

رت حممد كه صلوات بر او و خاندانش باد فرموده است كه حمل حافظه در قسمت پسني مغز است و حجامت در اين خبش سبب كندى حافظه راهنما، پيشوا، حامى ما حض
 «.شودمى
 «.هاى كتف باشدتر از منطقه پشت گردن) قفا( و باالتر از تيغهبدين ترتيب حجامت در طرفني گردن بايد پائني» نسخه انگليسى: -(315)  754
 «.آوردىشود و تپش قلب بوجود محجامت بني دو كتف در درمان مهوپتزى و برونشيت مهوراژيك مفيد است وىل سبب تضعيف معده مى» نسخه انگليسى: -(310)  755



كند و خون حيض را دهد؛ خون را تصفيه مىو تقريبا كار مهان را اجنام مى 756حجامت بر ساق مشابه رگ زدن است
اراى خون رقيق هستند هبرت از نيشرت زدن به پريده و پف كرده كه ددهد. حجامت بر ساق در زنان رنگريزش مى

 صافن است.

 سر 757هاى پشت گوش و جلوىمهچنانكه گويند: گرفنت حجامت بر برآمدگى
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اند كه از سفيد شدن زودرس موها هم براى جلوگريى از درهم شدن عقل و سرگيجه خوب است. برخى پنداشته
تاثري ها تاثري دارد و در برخى ىبرود اين پندار صحيح باشد. آرى اين عمل در برخى از تن. گمان مىكندجلوگريى مى

هاى شود مهچنني حجامت بر برآمدگى. اين حجامت در بيشرت اشخاص سبب سفيد گشنت زودرس موها مى758است
ليكن احتمال دارد كه به  759تها بسيار نافع اسهاى چشم مانند گرى و جوشپشت گوش جهت جلوگريى از بيمارى

هاى مزمن ببار آورد. اين نوع حجامت ذهن و قوه ادراك زياىن برساند و كندفكرى، كودىن، فراموشكارى و بيمارى
شان آب مرواريد دارد خوب نيست، مگر در موقعى كه اجنام آن اجبارى باشد كه شايد در براى اشخاصى كه چشم

 آن حال زياىن در بر نداشته باشد.

 كند.ها را تصفيه مىها، رخسار و گلو مفيد است و سر و آروارهحجامت بر زير زنخ، براى دندان

هاى آن سودمند است و براى بيماران نقرس، ران و جوشهاى ران، گرىحجامت بر ناحيه كمر )قطن( براى دفع دمل
وع حجامت با آتش باشد چه پوست را بواسري، پاغر، بادهاى مثانه و زهدان و خارش پشت فايده دارد. اگر اين ن

تيغ بزىن و چه تيغ نزىن، سودمند است. اما اگر بادكردگى نباشد تيغ زدن با نوك كارد مفيدتر است. تيغ نزدن در 
 باشد.هاى بدن سودمندتر مىمواردى مانند از بني بردن باد سرد در حمل حجامت و در ساير قسمت

هاى ران و ساق سودمند است كردگى بيضه و دملجلو باشد در موارد آماسها، چنانچه در قسمت حجامت بر ران
 باشد.رسان مىهاى دو سرين هبرهها و خراجها باشد در موارد دملو اگر در عقب ران

و  760اگر حجامت در پائني زانو اجنام گريد براى از بني بردن تپش زانو كه بر اثر خلطهاى زياد بوجود آمده است
 باشد.هاى مزمن در ساق و پا مفيد مىخيم و زخمهاى بددمل

                                                           
 «.حجامت در نرمى ساق پا) در قسمت تشكيل شده از عضالت ركىب و دوقلو( مهانند حجامت در بني دو كتف است» نسخه انگليسى: -(315)  756
 «.حجامت در پشت و باالى سر» نسخه انگليسى: -(315)  757
 «.حجامت اين قسمت براى بيماريهاى چشمى مانند جوشهاى چشم، كرآتيت تاوىل و استافيلما مفيد است» نسخه انگليسى: -(311)  758
 «.شودموارد آن نادر است وىل در اكثر موارد باعث پريى زودرس مى اندازد. اگر چنني باشداى پريى زودرس را بتاخري مىبنا به اعتقاد عده» نسخه انگليسى: -(311)  759
 «.حجامت بر پشت زانو موقعى كه بر اثر برخى از اخالط گرم ناراحىت در مفصل زانو اجياد شده باشد مفيد است» نسخه انگليسى: -(311)  760



 حجامت بر قوزك پا براى حاالت بند آمدن خون حيض، عرق النسا و نقرس فايده دارد.

 كشاند، مانند اينكهحجامت بدون تيغ زدن بر پوست ماده را از مسري خودش مى
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. گاهى نيز اين روش براى آن است كه ورم ژرفانشني را 761زش خون حيض را بازداردگذارند تا ريآن را بر پستان مى
بسطح بكشاند تا معاجله آن قابل دسرتسى باشد. حجامت بدون تيغ زدن بر پوست گاهى مبنظور انتقال دادن ورم از 

ه دن اندام و كشاندن خون بارزشى است كه در جوار آن قرار دارد، گاهى نيز براى گرم كر تر به اندام ىباندام باارزش
سوى آن است و منظور آنست كه بادهايش را از بني بربند. حجامت برخى مواقع نيز جهت بازگرداندن اندامى كه از 

دهد. گاهى نيز حجامت براى رخ مى 762شود، مهانطور كه در بيمارى قيلهجاى خود كنار گرفته است گذاشته مى
بيمارى قولنج سخت، بادكردگى شكم، درد زهدان كه از حركت خون حيض آرامش درد است، مهچنانكه در حاالت 

گذارند. در حاالت بيمارى عرق النسا و دررفتگى مفصل ران، دهد آن را بر ناف مىبويژه در دخرتان روى مى
 گذارند.حجامت را بر سرين مى

است. گذاشنت حجامت بر مقعد مواد را حجامت بر ميان هر دو زانو براى زانوها، راهنا، بواسري، قيله و نقرس مفيد 
ها مطلوب و در عارضه تباه شدن حيض شفاخبش است و بدن را كشد، براى رودهاز متام تن و حىت از سر نيز مى

 .763كندسبكبار مى

 حجامت مهراه تيغ زدن سه فائده دارد:

 آورد.الف: مواد را از مهان اندام كه زير حجامت است بريون مى

اى آيد خارج شود و گوهر آن روان را در جوهر روان )مايعات حياتى( كه مهراه ختليه خلطها بريون مىگذارد گب: منى
 گذارد.خود باقى مى

 .764داردهاى اصلى را از ختليه دور مىج: اندام

د و ر زند بايد آن را چنان ژرف بزند كه مواد را از پائني بباال بكشد. اگر اتفاقا حمل حجامت ورم ككسى كه تيغ مى
كنند و از مهان شروع حجامت  بركندن آن دشوار شد، پارچه قماش و يا اسفنجى را در آب ولرم مايل بگرم خيس مى

                                                           
 «رود مانند حجامت پستان مبنظور كنرتل خونريزى قاعدگىف بكار مىحجامت خشك مبنظور هدايت جريان ماده به جهت خمال» نسخه انگليسى: -(313)  761
 باشد.( مى Scrotal herniaاى)منظور فتق بيضه -(310)  762
 «.براى برطرف كردن درد بواسري نيز توصيه شده است» نسخه انگليسى: -(315)  763
 «.گرددتيجتا سبب اختالالت شديد اين اندامها منىدهد و نهاى اصلى را حتت تاثري قرار منىاندام» نسخه انگليسى: -(315)  764



ر بند آيد كه حجامت را مبنظو گذارند. چنني حالىت غالبا موقعى پيش مىگذاشنت آن را بر پريامون حمل حجامت مى
 آوردن خونريزى
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 گذارمي. از اين روى نبايد بادكش را بر خود پستان گذاشت.حيض و بيىن بر اطراف پستان مى

 وقىت حمل حجامت گذاشنت را چرب كردى، حجامت را فورا بگذار و بيدرنگ شروع به خراش دادن كن.

ازهم زمان بده و بگذارى، بايد حجامت سبك باشد و زود بركنده شود، بعد بتدريج طول بار كه حجامت مىدر اولني
 تر كن.را طوالىن

توان در دو گريند بايد يك ساعت بعد از حجامت شروع شود. بچه را مىغذاى كسى كه از وى حجامت مى
 سالگى حجامت كرد. بعد از شصت سالگى گرفنت حجامت بكلى ممنوع است.

 شود.هاى پائني مىهاى باالئى بدن مانع سرازير شدن مواد به قسمتحجامت در قسمت

كسى كه داراى مزاج صفراوى است بايد بعد از حجامت، انار دانه، آب انار، آب هندبا )نوعى كاسىن( با شكر و  
 كاهو و سركه خبورد.

765زالو -فصل بيست و دوم
 

، هر اى يا سبز دارد مسى استاند: برخى از زالوها مسى هستند، هر زالوئى كه سر درشت و رنگ سرمههنديها گفته
هاى ريز و نرم دارد و شبيه مارماهى است سم دارد، زالوئى كه خطوط الجوردى دارد و رنگش بوقلموىن كه كركزالوئى  

ريزى، ، خونها، غشاست سم دارد و بايد از آن پرهيز كرد. اگر چنني زالوهائى مورد استفاده قرار گريند بيمار به دمل
 هاى داخل گل سياهى را كه از آب. زالوهائ766شودهاى بدخيم گرفتار مىتب، سسىت و قرحه

                                                           
خوارند. وشتكنند و گروهى ديگر گبر روى زمني و در آهباى حدود چهارصد نوع زالو با ساختمان بدىن خمتلف شناخته شده است. گروهى از آهنا از خون تغذيه مى -(310)  765

ري باشند و در بعضى از كشورها از مجله احتاد مجاههاى حلقوى مى -باشند اين زالوها از نوع كرمپنجاه نوع مى كنند حدودزالوهائى كه از خون پستانداران و انسان تغذيه مى
 باشند.هاى صادراتى آن كشور مىشوروى يكى از رقم

انداران دار كه انگل پسته برخى از زالوهاى آروارهكطورىدر پزشكى جديد هم مانند طب قدمي به انواع زالوهاى مضر و خطرناك براى انسان اشاره شده است. به -(315)  766
شود. در حالت بلوغ طول آن برابر زالوى ( كه به روسى زالوى اسب ناميده مى Limnatis niloticaشوند براى انسان خطر جدى دارند مانند ليمناتيس نيلوتيكا)اهلى مى

خمازن آهباى   باشد. اين زالو در آهباى جارى وآور براى انسان مىه آىب بنفش است و يكى از زالوهاى زياناى است. سطح پشىت آن تريه مايل بپزشكى است، پشت آن سبز قهوه
بند اى را بهتواند جمراى نشود و حىت در بعضى موارد مىشود و از آجنا به بيىن و حلق حيوان يا انسان وارد مىآشاميدن آهباى آلوده وارد دهان مى --كند و باكوچك زندگى مى

تواند توانند هبنگام شنا وارد مهبل و اندام تناسلى زنان شده و يا وارد چشم يا گوش انسان گردند. گذشته از آن اين زالو مىو موجب خفگى شود. مهچنني زالوهاى خطرناك مى
 باشند. ممكن است ناقل بيماريهاىي چون تيفوس و يا موارد مشابه ديگر اندبار مورد استفاده قرار گرفتههاى شديد و خونريزى از ريه گردد. زالوهائى كه يكباعث اجياد سرفه
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ه حمل دار كاند نبايد بكار برد. بايد زالوهائى را مورد استفاده قرار داد كه از آب هاى خزهو ناپسنديده شكار شده
هاست خوب ى قورباغهگويند زالوهاى آهبائى كه حمل زندگاند. حبرف كساىن كه مىهاست شكار شدهزيست قورباغه

 نيستند، نبايد گوش كرد.

 :767زالوى مطلوب داراى اختصاصات زير است

 شود.برنگ ماش و كمى مايل به سبز است و دو خط زرد زرنيخى در طول پشتش كشيده مى -1

 زالوى سرخ مايل بزرد و داراى هپلوى مستدير. -1

 زالوى جگرى رنگ. -3

 ستند.هاى ريز هزالوهائى كه شبيه ملخ -0

 زالوهائى كه به دم موش شباهت دارند. -5

 زالوهاى باريك و سر كوچك. -5

 زالوهاى شكم قرمز هبرت از زالوهاى پشت سبز هستند، بويژه اگر از آب جارى -0
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 شكار شده باشند.

 كشد.زالو خون را هبرت از حجامت از عمق بدن بريون مى

 ده از زالو:طرز استفا

                                                           
خرطوم است كه از زماهناى بسيار قدمي براى معاجلات پزشكى مورد دار ىبهاى راسته زالوهاى آرواره( يكى از گونه Hirudo medicinalisزالوى پزشكى) -(315)  767

سانتيمرت(. بطور كلى زالوى  11تا  15سانتيمرت و عرض آن حدود يك سانتيمرت است وىل ممكن است بزرگرت هم باشد)  11گرفته است. طول آن بطور متوسط استفاده قرار مى
واقع اند. در كند. رنگ زالوى پزشكى بسيار متغري است و برنگهاى خمتلف آن را توصيف كردهدانند كه طول آن از چند سانتيمرت جتاوز منىپزشكى را يك كرم نسبتا كوچك مى

هائى  توان از روى دو خط نازك رنگارنگ روى پشت، تشخيص داد. اين دو خط حىت در منونهاى، حنائى، زيتوىن سياه و زيتوىن سبز است. زالوى پزشكى را مىسطح پشىت آن قهوه
 كه رنگ بسيار تريه دارند قابل تشخيص است.

ى است. شكم آهنا معموال بسيار رنگارنگ است اما ممكن است سطح شكم فقط يك رنگ داشته باشد. در بزاق حاشيه هپلوئى آهنا) از سطح پشىت تا شكمى( به رنگ زرد نارجن
 كند.( وجود دارد كه از انعقاد خون جلوگريى مى Hirudinاى بنام هريودين)زالوى پزشكى ماده



زالو را بايد يك روز قبل صيد كرد و آن را سرازير نگهداشت تا استفراغ كند و هرآنچه در شكم دارد بريون ريزد، بعد 
ريند و مواد گدهند تا قبل از استفاده مقدارى از آن را خبورد، سپس زالو را مىاندكى خون بره يا خون ديگر به آن مى

شويند راكس( مىب -كنند. جاى زالو گرفنت را با بورك )بورقاسفنج مانندى پاك مىچسبنده و كثيف را بوسيله جسم 
گذارند تا پاك شود و به حملى كه مورد نظر است رنگ شود. زالو را در آب پاك مىدهند تا سرخو با دست مالش مى

چسبد. وقىت  و زودتر به آن مىچسبانند. اگر جاى چسباندن زالو را با گل سرشور يا با خون اندوده كنند زالو هبرتمى
زالو پر از خون شد و خواستند كه جدا شود، كمى منك يا خاكسرت يا بورك يا سوخته پارچه كتان يا اسفنج سوخته يا 

. هبرت آن است كه بعد از جدا شدن زالو حمل مكيدن را حجامت  768پاشند تا از حمل خود بيفتدپشم سوخته بر آن مى
برمكد كه اگر احيانا جاى نيش زالو زياىن ديده است يا بر اثر نيش آن خبش ناهنجارى وجود گذارند تا مقدارى خون 

 آيد مازوج سوخته يا نوره )آهك( يا خاكسرت يا سوده نرمدارد از بني برود. اگر بعد از بركنده شدن زالو، خون بند منى
 كنند.د استعمال مىآور پاشند، يا اينكه هر چيز ديگرى كه خون را بند مىسفال بر آن مى

 برد بايد قبل از استفاده از آن مواد بندآورنده خون را آماده و مهيا داشته باشد.كسى كه زالو را بكار مى

پيد و هاى سياه و سهاى سياه و نقطههاى صورت، لكهها، دملهاى پوست از قبيل جوشزالو گرفنت براى بيمارى
 نظاير آن مفيد است.
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 توقف ختليه -فصل بيست و سوم

 توان متوقف كرد:ختليه را بچند روش مى

 .769از طريق احنراف راه ختليه بدون اينكه ختليه ديگرى روى دهد -1

 از راه احنراف راه ختليه كه مهراه ختليه باشد. -1

 .770حبس كردن ختليه بكمك خود ختليه -3

 كننده.خبش يا گرينده يا داغخبش يا چسبندگىسردىبوسيله داروهاى  -0

                                                           
شته  گرفته است. پزشكان براى اين زالو امهيت خاصى قائلند. در نيمه قرن گذده قرار مىاى بيماريها مورد استفازالوى پزشكى در طول صدها سال براى معاجله پاره -(311)  768

حدود صد ميليون زالو وارد كرده است. در نيمه دوم قرن نوزدهم با تكامل علم پزشكى  1551كردند. مثال فرانسه در سال كشورهاى غرىب از كشورهاى ديگر زالو خريدارى مى
 اى معاجله امراض استفاده شده است.از زالو به حنو مطلوب بر 

 «.احنراف راه ختليه بدون اينكه عمل ختليه صورت گريد» نسخه انگليسى: -(311)  769
 «.كمك به ختليه» نسخه انگليسى: -(311)  770



 بوسيله فشار از طريق بسنت )باندپيچى(. -5

 مثال:

 بند آمدن ختليه بوسيله كشش و بدون ختليه مانند گذاشنت حجامت بر پستان مبنظور جلوگريى خونريزى زهدان. -1

يله زدن بر رگ باسليق، بند آوردن قى بوسريزى رحم بوسيله كشش و مهراه ختليه مانند نيشرت بند آمدن خون -1
 اسهال، بند آوردن اسهال بوسيله قى و بند آوردن اسهال و قى بوسيله عرق كردن بيمار.

بند آوردن ختليه بوسيله ختليه ديگر مانند تصفيه معده و روده از خلطهاى تباه و لغزنده و چسبنده بوسيله معجون  -3
 آور قطع گردد.نه معده بوسيله قى تا ماده پايدار استفراغيارج )مسهل( و مانند پاك كردن دها

كنند. سازند و تنگ مىها را مسدود مىكنند. و اين مواد دهانهخبش ماده جارى را منعقد مىداروهاى سردى -0
هانه د گريند. داروهاى چسبنده )سريشى( درآورند و جمارى را در بر مىداروهاى گرينده )بندآورنده( ماده را بند مى

 كنند.بنداىن اجياد مىجمارى راه

ورند كه آگذار جراحت خشك بوجود مىاگر اين داروهاى سريشى گرم و خشكنده باشند باز هبرت است. داروهاى داغ
تر  دهد. ليكن ممكن است جراحت خشك بركنده شود و آنگاه جمرا فراخآورد و جوش مىآيد، آن را بند مىبر جمرا مى

گذار دو نوع هستند: يكى از آهنا داراى گريندگى است آورد. داروهاى داغهائى ببار مىن صورت زيانگردد كه در اي
اى كه خاموش نشده است )تاثري خود را از دست نداده است(. مانند زاج و ديگرى فاقد گريندگى است مانند نوره

 اگر خبواهيم جراحت خشك باشد زاج و اگر خبواهيم آن را هرچه زودتر
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 برمي.از بني بربمي نوره را بكار مى

 بند آوردن ختليه از طريق بسنت دو نوع است:

كنيم، نظري روشى كه در هنگام رگ زدن جباى باسليق اشتباها شريان را يا جمرا را بزور جمبور به برهم آمدن مى -1
 زنند تا خون شريان از جريان بازماند.نج را با بندى گره مىزنند و در آن موقع، قسمت باالئى آر نيشرت مى

 كنيم.كنيم تا راه ختليه را بسته باشيم نظري روشى كه پشم خرگوش را در زخم وارد مىدهان زخم را پر مى -1



يد. اگر اين آ ها برهمبرمي تا دهانهريزى بر اثر باز شدن دهانه رگ باشد، مواد گرينده را بكار مىگوئيم: اگر خونمى
م. اگر خونريزى بر اثر كنيمعاجله مى« گل خمتوم»حالت بر اثر سوخنت باشد آن را بوسيله گرينده سريشى مثال بوسيله 
 آميزمي.كنند و آن دارو را با زداينده ماده خوره مىخوره )تاكل( باشد معاجله آن با داروهائى است كه گوشت اجياد مى

 گريى.ا را ياد مىدر مقال ديگرى مهه اين داروه

 ها(معاجله سدد )بندآمدگى -فصل بيست و چهارم

 عوامل بندآورنده چند نوع است:

 خلط زياد. -3خلطهاى چسبنده  -1خلطهاى غليظ  -1

 كند.اگر بند آمدن ناشى از زيادى خلطها باشد، رگ زدن و اسهال چاره آن است كه آسيب را دور مى

 هاى زداينده نيازمندمي.باشد به گدازندهاگر اين حالت بر اثر خلط غليظ 

ت و تو قطعه كردن )تقطيع( الزم اسچنانچه خلط چسبنده، بويژه خلط رقيق و چسبنده عامل بند آمدن باشد، قطعه
اى نياز فرق بني غليظ و چسبنده را دانسىت كه مهانا فرق بني گل و سريش حل شده است. خلط غليظ به گدازنده

ا از هم قطعه كننده دارد كه اجزاى آن ر گرداند تا به آساىن دفع شود. خلط چسبنده نياز به قطعه  دارد كه آن را رقيق
جدا سازد تا از حملى كه به آن چسبيده است برخيزد و دور شود، زيرا اگر متام قسمت چسبنده به هم متصل باشد راه 

 توان آهنا را از جاىاز هم تقسيم شود. آنگاه مىآورد. بايد كارى كرد كه اين ماده به اجزاء كوچك و جدا را بند مى
 بركند و بريون آورد.

 پردازمي بايد از دو عامل خمالف هم بپرهيزمي:اگر به گداخنت خلط غليظ مى

گردد و كند، در نتيجه حتليل تكميل منىگدازد، حجم ماده را بيشرت مىاز گداخنت آهسته و ناقص كه ماده را مى -1
 يابد.مىبند آمدن فزوىن 
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 گردد.گدازد و در نتيجه مرتاكم سفت مىگداخنت بسيار شديد و نريومند كه لطيف را مى  -1

 باشد و  كننده بدون هر نوع غلظىتاگر به گداخنت قوى نياز باشد بايد ملني لطيف بدنبال داشته باشد و ماده نرم
 تا در گداخنت و از بني بردن مهه خلط بندآور كمك كند.گرمى معتدل مهراه ماده باشد 



ها ها و در درجه سوم بند آمدن رگهاى اصلى و بعد از آن بند آمدن شريانها بند آمدن اندامترين بند آمدنسخت
 است.

دت ماده ش تر است، زيرا كه ماده گرينده،اى هم مهراه باشد مطلوبكننده ماده گريندههاى لطيفاگر با گشاد كننده
 سازد.لطيف را از اندام دور مى

 هامعاجله ورم -فصل بيست و پنجم

 هاى سخت.هاى نرم و ورمهاى سرد، ورمهاى گرم، ورماند: ورمها چهار قسمورم

ابقه كه س  هائىاند. ورماند يا اينكه جديدا پديد آمدهها، مهانطور كه سابقا اشاره شد، يا از ابتدا وجود داشتهعوامل ورم
گردند از قبيل هائى كه بدون سابقه ظاهر مىآيند. ورمهائى هستند كه بر اثر امتال بوجود مىديرينه دارند، نظري ورم

گردند. هر ورمى كه عامل آن مسبوق به باشند كه بر اثر افتادن، ضربت خوردن و پاره شدن اجياد مىهائى مىورم
 باشد و امتالئى در كار نيست.يا مهراه مقادير برابرى از خلطها مى سابقه است يا با امتالء در بدن مهراه است

هائى كه بدون سابقه هستند اگر در حالت امتالء در بدن بوجود آيند حتما از دو حال هائى كه سابقه دارند و ورمورم
د مبنزله حمل ريزش مواد زائ هاهاى اصلى قرار دارند و اين اندامهائى هستند كه جماور اندامخارج نيستند: يا در اندام

كرده مبنزله حمل ريزش مواد زائد اندام اصلى نيست باشند يا اينكه چنني حالىت ندارند. اگر اندام ورماندام اصلى مى
ا كننده بوده است و از كار افتاده است بايد آن ر اى به بيمار داد. اگر آن اندام، دفعبرندهنبايد خنست مواد حتليل

اى را در بر نگرفته باشد بايد متام جسم را معاجله كرد. بايد بكار انداخت. هرگاه ورم فقط اندام ويژه اصالح كرد و
توان گريد. ورم را مىكشاند و آن را مىداروى معاجلى را به بيمار داد كه بازدارنده ورم است و آن را بسوى خمالف مى

وى اندامى كه در طرف خمالف قرار دارد كشاند. اكثر وقىت گذارمي به سبوسيله ورزش يا جسم سنگيىن كه بر آن مى
دسىت ورم كرده است اگر با دست ديگر چيز سنگيىن بردارند و آن را يك ساعت نگهدارند، ماده ورم از دست ورم  

 شود.كرده كشيده مى
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 .771بازدارنده است هاىمزاج باشد معاجله آن با گريندهاگر ورم بكلى گرم

ن خبش و قابض باشد مانند گورگياه و اظفار الطيب. هر قدر اياگر ورم سرد باشد معاجله آن بايد مهراه با چيزى گرمى
شود و گدازنده بيشرت نريومند است تا ورم را به منتهى درجه برساند. آنگاه دو ماده بيشرت باشند بند آمدن كمرت مى

                                                           
 هاى حاد بايد قابض نريوخبش سرد بكار برد.در معاجله ورم» نسخه انگليسى: -(313)  771



ننده ككند فقط گدازنده و سست. وقىت ورم شروع به فرونشسنت مى772كنندباهم خملوط مى هر دو دارو را بيك اندازه
 .773برندرا بكار مى

رم كند. اگر و اگر ورم سرد و سست است، چاره آن داروهاى چنان گرمى است كه آن را بيشرت از گداخنت خشك مى
اجله  كننده و گدازنده معايد آن را بوسيله نرمناشى از عامل بدون سابقه است و امتالء خلطها در ميان نيست اول ب

كرد. چنانچه ورم از عامل سابق باشد و امتالء خلطها نيز وجود داشته باشد عالج آن نظري عالج ورم اوىل است. 
ا براى هها در گردن، پريامون گوشمانند حمل غده -ليكن اگر اندام ورم كرده حمل جتمع مواد زائد اندام اصلى باشد

نزديك كرد. اين كار نه از اين  775را به ورم 774هبيچ وجه نبايد بازدارنده -ها براى كبدزير بغل براى قلب، بيخ رانمغز، 
گريد، چه بازدارنده عالج ورم هست، بلكه از اين حيث كه ما ها نيست اجنام مىحلاظ كه بازدارنده عالج اين ورم

ائى ورم فزوىن يابد و ماده ورمى را هرچه بيشرت بطرف آن بكشانيم. پرو خواهيم خواهيم ورم را از بني بربمي ليكن مىمنى
شود، زيرا اين كار به صالح اندام اصلى است. وقىت بايد ترس داشته باشيم  ندارمي كه اندام ورم كرده زيانش بيشرت مى

يان تر ز ارزشگر اندام كمدارمي به سوى اندام اصلى روى آورد و جربان آن غري ممكن است. ا كه ماده ورم را كه بازمى
د مثال با اى كه باشتر گزندى برسد. در اين حالت ما حىت هبر وسيلهببيند هبرت از آن است كه به اندام باارزش

 تر هدايتارزشحجامت، با ضمادهاى گرم و تند، ماده را به سوى اندام كم
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هائى غري از آهنا گرد هم آيند، بويژه اگر در جاهاى خاىل هائى يا ورمكند. هرگاه چنني ورمگذارمي ورم  كنيم و مىمى
 توان آهنا را بوسيله نضج يا از طريق نضج و شكافنت تركاند.باشند، ممكن است خودخبود برتكند يا اينكه مى

و  ندگى باشد تا بند آوردنگريد كه مهراه گرمى داراى خاصيت بند آوردن و چسبنضج بوسيله چيزى اجنام مى
د  خواهد ورم را بوسيله چنني داروهائى به پختگى برساند بايد دقت كنچسبندگى گرما را در ميان گريند. كسى كه مى

ورنده را از رود بايد چسبنده و بند آبيند كه اندام مورد معاجله رو به تباهى مىكه: اگر گرماى غريزى ناتوان است و مى
د. اين كننده را استعمال منايكننده را بكار بربد، شكاف عمقى بزند و بعد داروهاى گدازنده و خشكآن بازگريد، باز 

 هاى جزئى بيشرت شرح خواهيم داد.حبث را در كتاب

آيد كه ورم عمقى است. در اين حالت حىت اگر بوسيله حجامت آتشني )بادكش( نيز كه باشد بايد گاهى پيش مى
اند بايد بوسيله ماده معاجلى كه بسيار  هاى سخت كه مراحل اول را طى كردهورم آن را بسوى پوست كشاند.

                                                           
رد و اين عمل را ادامه داد تا برنده بكار بكننده يا حتليلتدريج جتزيهموقعى كه ورم گرم يا سرد براى مدتى طوالىن ادامه يابد بايد جباى قابض به» نسخه انگليسى: -(310)  772
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 «.كننده بايد بكار بردبرنده و نرمهرگاه ورم فرونشست داروهاى حتليل» نسخه انگليسى: -(315)  773
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خبش و خشكاننده نيست مداوا شوند تا نرم گردند، چه اگر حتليل به شدت رخ دهد خبش مرتاكم آن سفت و گرمى
راى  ء جرم ورم بگردد بايد با داروئى كه كمرت گرم و كمرت خشكى خبش است آن را نرم كرد تا متام اجزاسخت مى

ليل رفنت رود كه بعد از حتبرنده را بايد شدت داد. اگر باز بيم آن مىگداخنت آمادگى پيدا كند و آنگاه ماده حتليل
مقدارى باقى مباند و سفت و سخت گردد، بايد جمددا به نرم كننده پناه بر دو بقاياى ورم را نيز آماده حتليل رفنت كرد 

ورم از بني نرفته است مهني عالج را كه مهان نرم كردن و گدازيدن است تكرار كرد، چاره  و تا موقعى كه آخرين جزء
ت كه خبش لطيف گوهر اسخبش لطيف است. ورم نفخى )بادكرده( نيازمند گرمىهاى كال و نارسيده ماده گرمىورم

 شود كه منافذ ريز بنداشى مىباد را از بني بربد و سوراخهاى ريز را گشادى دهد، زيرا علت ورم بادى از آجنا ن
 آورد بايد در نظر داشت.اى را كه خبار بادى را پديد مىاند و باد مرتاكم شده است. مهچنني جرم مادهآمده

كه نبايد   خوىن(اى هستند مانند قرحه منله كه بايد سرد شود و مهچنني ورم فلغموىن )ورم متامها قرحهبرخى از ورم
زه ها بايد خشكانده شوند زيرا در اين حالت عارضه بر انگيرم به ترى نياز دارد اين قبيل ورممرطوب گردد. حىت اگر و 

 غالب آمده است. عارضه چرك كردن جوش است و عالج چرك ورم خشكاندن است و ترى براى آن زيان زياد دارد.

الت بيمار كاسىت يابد. در اين حهاى دروىن بدن باشد بايد بوسيله رگ زدن و اسهال )تصفيه مزاج(  ورمى كه در خبش
نظاير  فعاليت نفساىن از قبيل خشم و -هاى جسمى و نفساىننبايد حبمام برود و بايد از نوشيدن شراب و فعاليت

 زياد و بيش از اندازه خوددارى كند. -آن
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بار آن را سنگني كرد؛ براى اين منظور بايد داروهاى قابض براى بازداشنت ورم دروىن، بويژه ورم كبد و معده نبايد 
معطر بكار برد. ورم شش هم به اين داروها نيازمند است وىل نه باندازه كبد و معده. داروهائى كه براى نضج ورم 

. تاجريزى دروند بايد مزاج بيمار را نرم گردانند و مانند تاجريزى، خيارشنرب )فلوس(، با نوع ورم دمساز باشنبكار مى
هاى دروىن بسيار موثر است. بيمارى كه ورم دروىن دارد تا موقعى كه ورم در مراحل آغازى است در حتليل بردن ورم

بايد فقط غذاى لطيف خبورد و آهنم در وعده غذاخورى، مگر اينكه بسيار ناتوان باشد. كسى كه در درونش ورم 
شود رود، زيرا نريو از غذا حاصل مىاست، در واقع بسوى مرگ مى بسيار گرم و جمتمع است و نريو را از دست داده

تركد بيمار بايد رود كه بسيار خوب است و اگر مىخبش است. اگر ورم به حتليل مىو غذا براى ورم زيان
اى مانند آب انگبيىن يا شكرآب بنوشد و بعد چيزى را تناول كند كه ورم را به آهستگى به نضج وشودهندهشست

هاى جزئى شاند و خبشكاند و سراجنام فقط خشكاننده را تناول كند. تو اين مطالب را در كتاىب كه شامل بيمارىبك
 است بتفصيل خواهى خواند.



در اين  آيد فتق باشد شكافنتشود. شايد آنچه مانند ورم بنظر مىگاهى ورم زير شكم موجب اشتباه در تشخيص مى
باشد كه بسيار پنهان است و در صفاق نيست بلكه در خود روده است.  حالت خطرناك است. ممكن است ورمى

 در اين مورد نيز شكافنت خطر دارد. اين را بدان.

 درباره شكافنت -فصل بيست و ششم

هاى وسطى و چني و چروك آن اندام پديد آورد، مگر اينكه اندام براى اجياد شكاف در يك اندام بايد آن را در خبش
اندامى نظري پيشاىن باشد. اگر در موقع شكافنت پوست پيشاىن، دستور فوق يعىن شكافنت در خبش مورد شكافنت 

ائى كه تاها هافتد. مهچنني در اندامشود و ابرو مىها و در حمل چروك اجنام گريد، ماهيچه پيشاىن پاره مىوسطى چني
 ت حمل شكافنت يعىن آن خبش وسطى بههايش خمالف است شايسته نيسهاى آهنا با مسري الياف ماهيچهو چني

 تارهاى ماهيچه نزديك باشد.

ها معلومات كاىف داشته باشد تا خطا دهد بايد در تشريح اعصاب، وريدها و شريانكسى كه اندام را شكاف مى
هاى نكند و خبشى را نربد كه بيمار را با مرگ روبرو سازد. چنني كسى بايد داروهاى بندآور خون و مرهم

دهنده درد و ابزارهاى مناسب حال و مقام مهراه داشته باشد، مثال حتما بايد داروى جالينوسى، پشم خرگوش تسكني
 و يا تار عنكبوت مهراه وى باشند. در تار عنكبوت فوائدى براى اين كار موجود است.
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كند يا دهنده اشتباهى مىگذارها مفيدند و اگر شخص شكافداغ مرغ و انواعبراى بازداشنت ريزش خون، سپيده ختم
ا خود كنيم بآور را مهانطور كه در حبث ادويه مفرده بيان مىرسند. بايد داروهاى رخوتلزومى پيش آمد بدادش مى
مرمهى   و شناسى هرگاه دملى را شكافىت هرچه در آن هست خارج كن. نبايد چرىب، آبكىداشته باشد و تو آهنا را مى

كه در آن پيه و زيت زياد باشد، مانند مرهم باسليقون )زيره كرماىن( را بدان نزديك كىن، بلكه چنانكه نياز به مرهم 
 زرد( بر آن مبال و اسفنجى را كه در شراب بند آورنده خيس شده است بر آن بگذار.باشد، مرهم قلقطار )زاج

 بريدن آنمعاجله اندام تباه شده و  -فصل بيست و هفتم

ت كه در  ها هبمان صور شود و بوسيله شكافنت و مرهمهرگاه اندامى بر اثر مزاج تباه با ماده يا بدون ماده فاسد مى
زدائى اى نيست، ناگزير بايد گوشت تباه شده را از آن اندام گرفت. اين گوشتهاى جزئى مذكور است چارهكتاب

و پى  هاآهىن اجنام شود، زيرا ممكن است آهن با اجزائى از ماهيچه ترجيحا در صورت امكان بايد بدون دخالت جسم
 زدائى هم كاىف نيست و تباهى به گوشت بدن سرايتآورى داشته باشد. اگر گوشتهاى جهنده اصطكاك زيانو رگ

رد زياىن وارد گذاىكند آن اندام را بايد حتما بريد و حمل بريده شده را با روغن بسيار گرم داغ كرد. اين داغ كردن منمى
شود، كه خون بند آيد و در حمل بريده شده گوشت و پوست بيگانه و نامناسىب كه از حيث سخىت شبيه گوشت 



است برويد. قبل از بريدن اندام بايد ابزار معاينه را در آن فرو برد و پريامون استخوان را بررسى كرد. هرجا كه گوشت 
ست. گردد. آجنا سرحد سالمىت ارسد درد بسيار شديد مىقىت ابزار به آن مىاند، و و استخوان بسيار هبم چسبيده

 هرجا كه چسبندگى كمرت است و سسىت وجود دارد سزاوار بريدن است.

هاى چندجانبه كنند و بوسيله سوراخاگر بريدن را بتوان بوسيله سوراخ كردن اجنام داد، دورتادور استخوان را سوراخ مى
برند. در موقع بريدن بايد دقت كرد كه گوشت از استخوان جدا باشد و گاهى هم آن را با اره مىشكنند و  آن را مى

 كننده فقط بر حمل بريده فرود آيد وگرنه درد و آزار زياد خواهد بود.ابزار سوراخ

ه فاسد شود د كرو توانيم بربمي قطعه نامهوار و زائد است و اميد درست كردنش نيست و بيم آن مىاستخواىن را كه مى
ها انتقال يابد. گوشت را بوسيله شكافنت و بسنت بعدى و كشيدن به جهت خمالف يا هبر و فسادش به ساير قسمت

در  كنيم. اگر اندام ارزندهزنيم. مهچنني آن را از اندام ارزنده دور مىدانيم از آن كنار مىتدبري ديگرى كه مناسب مى
 ز پارچه درست كرد و در حمل جدا شدن قرار داد و بعد آن را بريد.اى اتوان پردهجوار آن باشد، مى
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و بسيار فاسد شده است، در اين  -مانند استخوان ران -ها و شريان و وريد استاگر استخوان بزرگ و جماور پى
 حالت از طبيب كارى ساخته نيست.

 تادنديدگى، اف، ضرب«وثى»ها و )تفرق االتصال(، انواع قرحه گسستگى پيوندها  -فصل بيست و هشتم

ريقه اش راست و مهوار كردن و بسنت بطهاى بزرگ جدائى افتد، چارهها: اگر در بني اندامگسستگى در پيوستگى
گريى و در جاى خود خواهد آمد. بندى ياد مىباره دستورهائى هست كه در زمينه شكستهمناسب است. در اين

يمار بعد از مهوار كردن و بسنت بايد بياسايد و حركت نكند؛ غذايش بايد از انواع غذاهاى واجد چنان چسبندگى ب
 آورد تا هر دو لبه شكسته را ببندد و نيز با مزاجش سازگار باشد.كه مواد غضروىف را بوجود مى  -مانند كفشري -باشد

زئى هاى جممكن نيست شكستگى ترميم شود، در كتاببدون بكار بردن اين دستور العمل بويژه در بالغني، 
 بندى را به تفصيل شرح خواهيم داد.شكسته

 دهد بايد سه حالت را در نظر گرفت و آن را در سه مرحله معاجله كرد:هاى نرم روى مىاگر جدائى در بني اندام

در  اىكند قطع كرد و اگر مادهچنانچه عامل جداكننده ثابت و پايدار است، خنست بايد آنچه را كه سيالن مى
 .776جماورت آن وجود داشت آن را نيز از ميان برداشت

                                                           
 «.هاى جماور آنديده و توقف خون ريزى اندامآسيبريزى موضعى حمل توقف خون» نسخه انگليسى: -(315)  776



 .777در مرحله دوم بايد حمل شكافته شده را بوسيله داروها و غذاهاى مناسب جوش داد

 در مرحله سوم چنانكه ميسر باشد آن را از تعفن بازداشت.

 .778كه به دو مرحله ديگر مهت گماشت و اجنام داد  رسد نيازى نيستوقىت يكى از اين سه مرحله به نتيجه مى
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 امي.كند چه مفهومى دارد؟ ما قبال آن را بيان كردهداىن كه قطع آنچه كه سيالن مىمى

دن اجنام نها گرد هم آمدند آهنا را هبم بچسباىن، وگرنه اين عمل را بوسيله خشكااما جوش دادن آنست كه وقىت لبه
 دهنده را تناول كند.بده و در اين حالت بيمار بايد مواد خشكى

آاليش اى ىبها مهان خشكانيدن است. اگر قرحه: بايسته است بداىن كه چاره از بني بردن قرحه779هامداواى قرحه
زاج زرد،  ماننداست آن را فقط خبشكان. اگر قرحه بدون آلودگى نيست و متعفن شده است داروهاى تند و خورنده 

 بيىن حتما قرحه را بايد با آتش خبشكاىن.اى منىزاج، زرنيخ و نوره )آهك( استعمال كن. اگر از اين داروها هبره

پااليد داروئى كه از زنگار و موم و روغن تركيب شده است براى تصفيه و گندزدائى قرحه مفيد است؛ زنگار آن را مى
نيز  «اقرابادين»كنند. اين دارو براى اين مقصود داروى بدى نيست و در ى مىو موم و روغن از سوزش زياد جلوگري 

 ذكر شده است.

يد دو اى در وسطش نيست، بااى يا ساده است يا تركيىب. اگر قرحه ساده و كوچك است و خورهگوئيم: هر قرحهمى
 خاك در ميان نباشد. با چنني روشى لبه آن را هبم چسباند. ليكن بايد مواظب بود كه موادى مانند روغن يا گرد و

ها بهتواىن از طريق گرد هم آوردن لخورد. اگر قرحه بزرگ است و از گوهرش كاسته نشده است باز مىقرحه جوش مى
ها ممكن اى را بر لبه ديگر بياورى و برهم هنى. اگر قرحه بزرگ است و هبم آوردن لبهتواىن لبهآن را جوش دهى و مى

اد ديگرى پر از رمي و چرك دارد يا اينكه از گوهر اندام مقدارى كاهش يافته است عالج آن خشكاندن نيست و يا مو 
مهر گذاشنت نيز دو روش دارد: يا  780است. اگر آنچه از دست رفته است پوست است بايد آن را مهر گذاشت

ه معيىن رد، و در اين حالت بايد انداز گريد يا بوسيله يك روى آو شود كه بوسيله ماده قابض اجنام مىخودخبود مهر مى
از داروهاى تند از قبيل زاج، زاج زرد )قلقطار( را بكار برد كه براى خشكانيدن و پيدايش خشك ريشه مددكار است. 

عمقى  هاىاگر در قرحه، خوره زياد و در افزايش است يا آنچه از بني رفته است گوشت است مهچنانكه در قرحه
                                                           

 «.تسريع التيام با استعمال رژمي غذائى مناسب و داروهاى مناسب» نسخه انگليسى: -(315)  777
اص گرديده خونريزى توجه خگردد در اينجا ابتدا به امر جلوگريى از كه مالحظه مىطورىبه«. از اين سه اصل توجه به اصل اول ارجح است» نسخه انگليسى: -(331)  778

 باشد.يعىن مهان اصوىل كه در پزشكى و جراحى امروز هم مورد تائيد مى
 «.هاقرحه» در نسخه انگليسى: -(331)  779
 «.اگر فقدان نسج منحصر به پوست باشد، بايد داروهاى پوست آور بكار برد» نسخه انگليسى: -(331)  780



آن را نبايد با مهر گذاشنت شروع كنيم بلكه بر ماست كه خنست به رويش گوشت بپردازمي. وقىت آيد معاجله پيش مى
توان گوشت را جمددا روياند كه خشكانيدن قرحه از مرحله آغازى دور نشده است. عالوه بر آن بايد چگونگى مى

 منناكى مزاجمزاج اصلى اندام و مزاج قرحه را بررسى كرد. اگر مزاج اندام بسيار تر است و 
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، زيرا بيمارى از مزاج اندام بسيار دور 781قرحه )ترشح زخم( كمرت است، در درجه اول خشكاندن خمتصر كاىف است
نشده است. وىل اگر مزاج اندام خشك و مزاج قرحه بسيار رطوىب )داراى ترشح زياد( است، در مرحله دوم و سوم نيز 

. در مهه حاالت بايد وضع در اعتدال باشد، منظور اين است  782كانيدن نياز دارد تا با مزاج اندام برابر شودبه خش
توان كه بايد مزاج بدن را نيز در نظر گرفت، زيرا اگر بدن بسيار خشك و رطوبت اندام بيش از حد اعتدال باشد، مى

 خشكانيد. مهچنني اگر -از حيث ترى و خشكى -لحالت بدن را در نظر گرفت و آنگاه قرحه را با داروى معتد
 رطوبت بدن بيشرت از حد اعتدال است و اندام خبشكى گرايش دارد مهان حالت باال را دارد.

اگر بدن و اندام هر دو از حال اعتدال بريون هستند بايد بررسى بعمل آيد. چنانچه اين خارج شدن از اعتدال به 
را بيشرت خشكانيد و اگر خروج از اعتدال به طرف خشكى است خشكاننده را  سوى رطوىب بودن است بايد قرحه 

دهندگى برمي. خاصيت كمرت خشكانندگى و بيشرت خشكىكمرت از حالىت كه گرايش بسوى ترى است بكار مى
يست نرويانند و اگر مقدارشان زياد اى وجود دارند كه گوشت را مىدهندهبستگى با نوع دارو دارد: داروهاى خشكى

دارند و اندام را براى روئيدن گوشت آمادگى خواهيم خشكى زياد بدهند، ماده بيمارى را از اندام بازمىو ما منى
هاى ديگرى نيز هستند كه هدف از استعمال آهنا باز روياندن گوشت نيست بلكه مقصود دهند. ليكن خشكندهمى

داروهائى كه مهراه خشكانيدن، وسيله باز روئيدن گوشت  مهرگذارى است كه نياز به آن خشكانيدن زياد است و بس.
ها و اثرزداها توانائى بريون راندن رمي و چرك قرحه را داشته باشند. هر دهندهشوند بايد بيشرت از مهرگذارها و جوشمى

 اى كه جايش دور ازداروئى كه قرحه را بدون سوزش، خشك گرداند در روياندن گوشت سودمند است. هر قرحه
 تر است.جوش خوردن است دير شفاياب

ه و  هاى دروىن را بايد با داروهاى مركب از خشكنديابند. قرحههاى ديگر هببودى مىهاى مستدير ديرتر از قرحهقرحه
گرينده و نفوذكننده معاجله كرد؛ مانند عسل كه بايد آن را با داروهاى خشكنده و گرينده آميخت. يا اگر خبواهيم 

دهنده مايع را با داروى ضد قرحه بياميزمي. اگر هاى ادرارى را معاجله كنيم بايد داروهاى ريزشرد بر اندامهاى واقرحه
 خبواهيم قرحه دروىن را هبم آورمي و دوران بيمارى را بانتها برسانيم، بايد آن را با داروهاى

                                                           
 «.ام بسيار مرطوب و زخم فاقد ترشح باشد بكار بردن ماده قابض از نوع درجه يك كاىف استاگر مزاج اند» نسخه انگليسى: -(333)  781
 «.اگر مزاج اندام خشك و زخم داراى ترشح زياد باشد بايد ماده قابض درجه دو و درجه سه بكار برد تا زخم التيام يابد» نسخه انگليسى: -(330)  782
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 مهراه سازمي. اى مانند گل خمتومگرينده چسبنده

در بتاخري انداخنت شفاى قرحه دخالت زيادى دارد. چنانكه  -مقصودم بدمزاجى اندام است -بدان كه تباهى اندام
ه  رسد بدمزاج باشد بايد كارى كرد كدار مىداىن، بايد مزاج را براه راست هدايت كرد. اگر خوىن كه به اندام قرحهمى

  خبشد بايد در ختليه آنن مزبور زيادتر از حد الزم است و اندام را ترى مىكيموس خوب در آن بوجود آيد. اگر خو 
 كوشش كىن، غذاى بيمار را لطيف گرداىن و در صورت امكان او را بورزش وادار سازى.

ان كند و از استخوان مزبور رمي جريگذارد كه آن را بسيار الغر و ناتوان مىاگر قرحه چنان تاثريى بر استخوان مى
رود بايد اش داروست، بلكه چنانكه تباهى استخوان بوسيله حك كردن از بني مىابد، نبايد فكر كىن كه تنها چارهيمى

 .783آن را برتاشى يا آن را بگريى و بربى

ها ستخوانهائى با خود داشته باشند كه ذرات ريز اپردازند بايد مرهمافتد كساىن كه به معاجله قرحه مىبسيار اتفاق مى
كه دارند. قرحه جهت تقويت به غذا نياز دارد، درحاىلكشد وگرنه هببودى قرحه را باز مىطعات ريز آن را برمىو ق

شوند. براى بند آمدن ماده چركى غذا را بايد كاهش داد؛ بنابراين در چنني حالىت دو چيز متضاد در يكجا مجع مى
است بايد غذا را از او منع كرد. پس طبيب بايد براى اين اگر چرك كم است بايد با غذا تقويت كرد. اگر چرك زياد 

 اى انديشد.حالت چاره

شخصى كه در بدنش قرحه بتازگى ظاهر شده است و رو به افزايش است نبايد به محام رود و آب گرم را ببدن نزديك  
 اى مهراه آورد كه ورم را زياد كند.كند، كه مبادا ماده

دهد شايد محام رفنت زياىن نداشته باشد. اگر دملى بعد از هببود، زود برميگردد، مىيابد و چرك اگر دمل آرامش مى
 . بايد مهواره784بدان كه اين دمل در سر راه بنصر قرار دارد
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امل عفونت خبصوص باشد كه از راه خوىن بوسيله عرميآيد كه منظور ابن سينا بيمارى استئوميليت يا عفونت باكرتىي استخوان مىاز مضمون اين مجله قانون چنني ب -(335)  783

 آيد كه اكثرا با تب شديد و لرز مهراه است.امى بوجود مىشود. در موارد حاد آن در بدن حالت باسيل( اجياد مى Staph .aureusاستافيلوكوك اورئوس)
ا اجنام برند كه ابن سين( هاى اجياد شده در استخوان را بوسيله عمل سكوسرتوتومى برميدارند يعىن عمال مهان روشى را بكار مى Sequesterاينكه امروز هم سكوسرت) جالب

 داده و آن را به دانشجويان خود توصيه منوده است.
 «.اى گرددرود كه منجر به تشكيل حفرهل اين مىاگر التيام زخم به تاخري افتد احتما» نسخه انگليسى: -(335)  784



اين حالت نشانه . اگر بدون اينكه غذا را زياد كنيم چرك ورمي زياد شد، 785رنگ چرك و رنگ لبه زخم را بررسى كرد
 پخته شدن قرحه است.

 بگذار حاال به طرز معاجله فسخ )پارگى( بپردازمي:

گوئيم: از آجنا كه فسخ عبارت از نوعى گسستگى در ژرفا و در آن طرف پوست است، بديهى است داروى مى
ى آن خون زياد به سو ساز آن بايد نريومندتر از داروى مربوط به قسمت سطحى و مرئى بدن باشد. از آجنا كه چاره

جريان دارد، ناگزير از استعمال چيزى هستيم كه گدازنده است، ليكن اين ماده گدازنده نبايد بسيار خشكنده باشد، 
دهد، چه ممكن است لطيف را از بني بربد و غليظ را سفت و سخت منايد. وقىت ماده گدازنده كار خود را اجنام مى

ثر  هاى پيوند يافته جاى گريد و سفت گردد، بر ارد چرك و پليدى در بني خبشكننده الزم است كه نگذامرهم خشك
تر است، كوچكرتين عاملى متعفن شود يا بركنده شود )جدا شود( و جمددا گسستگى اجياد كند. اگر جداشدگى عميق

است كه  اىفروتر باشد. اگر فسخ و كوبيدگى سبك است مهني كحمل را بايد با نيشرت شكاف داد تا دارو عميق
گريى كىن. اگر فسخ باشد خ )شكست، از جاى دررفنت؟( مهراه است خنست بايد آن را با داروهاى شدخ خون

هاست و اگر كم و . اگر شدخ زياد است عالج آن با خشكاننده786سازى كردمعاجله كرد تا بتوان فسخ را نيز چاره
اد كننده باشد و يا از جاى زياينكه )مسى( و تلف شبيه فروكردن سوزن است، آن را به طبيعت واگذار كن، مگر

 بركنده شده باشد يا به عصب رسيده باشد و بيم آن برود كه ورم و تپش بوجود آيد.

دهد، كاىف است آن را آهسته ببندى و نگذارى اين بند، آزاردهنده باشد و اگر درد بدون شكستگى )وثى( رخ مى
 درد ناشى از افتادن و ضربت خوردن، خونگريى از خمالف آن است.داروى مناسب بر آن بگذارى. اما چاره 

منظور  هائى كه براى اينها و نوشيدىنغذاى بيمار بايد لطيف باشد؛ بيمار از گوشت و مهانند آن دورى جويد؛ مرهم
استخوان عصب و هاى پر هاى جزئى نوشته شده است بكار بربد. بگذار گفتار را درباره گسستگى بني اندامدر كتاب

 به جاى ديگرى احاله دهيم.
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 داغ كردن )الكى( -فصل بيست و هنم

 داغ كردن براى چند نوع بيمارى هبره دارد:

 گذارد فساد انتشار يابد.بازدارنده تباهى است و منى

                                                           
 «.در طول معاجله بايد مهواره رنگ چرك و حالت لبه زخم را مورد توجه قرار داد» نسخه انگليسى: -(330)  785
 «.دوليه و قبلى توجه منو هاى اتر گردد بايد به مراقبتاگر پارگى عضله با صدمه و ضايعات عصىب توام شود و معاجله مشكل» نسخه انگليسى: -(335)  786



 كند.خواهد مزاج خود را بازيابد تقويت مىاندامى را كه مى

 گدازد.و تباه را كه به اندامى چنگ زده است مىمواد فاسد 

 آورد.ريزى را بند مىخون

اى كه براى داغ كردن انتخاب شده است طالست. معلوم است كه حمل داغ كردن در سطح بدن است يا هبرتين ماده
 باشد.اينكه در داخل اندامى مانند بيىن، دهان يا مقعد پنهان مى

گريد بايد قالىب را كه موادى مانند طلق يا سريش بر آن دا )اندام دروىن( اجنام مىاگر داغ گذاشنت بر موضع ناپي
عد پيچند، بوسيله گالب يا افشره ديگرى بسيار سرد كنند، بپوشانند با سركه خيس كنند، پارچه قماش بر آن بهمى

ن آنكه يق قالب به مقصد رساند، بدو قالب را در آن منفذ فروبرند تا به حمل داغ كردن برسد. آنگاه بايد داغ را از طر 
  تر باشد، هبرت است داغ به اين جدار خنورد. كسىگذارى از جدار قالب نازكاطراف قالب بسوزد. بويژه اگر ابزار داغ

 ها و وترها اثر نكند.گذارد بايد مواظب باشد كه نريوى داغ به اعصاب، زردپىكه داغ مى

است بايد بسيار قوى باشد تا زخم حاصل از داغ عمق و ستربى داشته باشد و گذارى مبنظور بند آمدن خون اگر داغ
 گردد.بزودى برنيفتد، زيرا اگر زخم حاصل از داغ بيفتد و داغ به خونريزى منجر شود حال بيمار بدتر از پيش مى

ايد بداىن  كجاست بخواهى بداىن گوشت سامل و درست در  گذارى و مىاگر داغ را مبنظور برانداخنت گوشت تباه مى
كن كه گوشت سامل آن است كه به درد آيد. شايد خبواهى گوشت و استخوان زير آن را داغ كىن تا تباهى را ريشه

وىل اگر  ها برتجنند.سازى، اگر اين حالت در آهيانه است بايد آن را لطيف گرداىن تا مبادا مغز جبوش آيد و حجاب
 .787چه خواهى كندر آهيانه نيست بيم نداشته باش و هر 
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 تسكني درد -امفصل سى

دانسىت كه عامل درد و آزار چيست و گفتيم كه درد ناشى از دو علت اصلى است: يعىن يا مزاج به يكباره تغيري 
 ن سه حالت را ظاهردهد. اين را هم ياد گرفىت كه سراجنام هر دردى يكى از اييابد يا جدائى در ميان روى مىمى
 كند: سوء مزاج گرم، سوء مزاج سرد، سوء مزاج خشك.مى

                                                           
 واگر استخوان مرده) نكروزه( بر روى اندام مهمى چون مغز قرار گرفته باشد سوزاندن نبايد بطور عمقى صورت گريد زيرا اين امر سبب حتريك » نسخه انگليسى: -(335)  787

 «.تواند به آزادى و بدون نگراىن صورت گريدوزاندن مىگردد. اگر چنني حالىت نبود سهاى آن مىاختالل در كار مغز و مجع شدن و چروكيدن پرده



اگر سوء مزاج بدون ماده يا مهراه ماده كيموسى يا مهراه باد يا ورم باشد بايد درد را با چيزى متضاد آن تسكني داد. تو 
م و باد  داىن كه بدمزاجى، ور مى داىن كه چگونه بايد استعمال شوند وداروى متضاد اين حاالت را هم ياد گرفىت و مى

گردند و دانسىت كه اگر درد شدت يابد و به آن نرسى، شوند و چگونه معاجله مىكردن از چه عواملى ناشى مى
گرداند؛ لرزاند، سپس نبض را كوچك مىگرداند بعد مىاجنامد. درد شديد بدن را خنست سرد مىسراجنام به مرگ مى

 آيد:ود و مرگ پديد مىر در نتيجه نبض از بني مى

اى كه دهندهتسكني -دهد. باى كه مزاج را تغيري مىدهندهتسكني -هاى درد چند نوع است: الفدهندهتسكني
 اى كه خمدر است.دهندهتسكني -گدازد. جماده را مى

د، يكى اندام دو راه دار افتد. از بني رفنت حس يابد زيرا اندام ختدير شده از حس باز مىدرد بر اثر ختدير آرامش مى
 سرد شدن زياد بر اثر خمدر و ديگر وجود ماده مسى در خمدر كه متضاد نريوى آن اندام است.

م  دهند، عبارتند از ختم كتان، شبت اكليل امللك )ناخنك(، بابونه، ختگدازند و سسىت مىداروهائى كه به آهستگى مى
ه، اى مهراه دارد، مانند شريه آلو، نشاستدارد و بويژه ماده چسبندهكرفس، بادام تلخ و هرچه كه در وهله اول گرمى 

، اندهائى كه ذكر شدهسفيداجها، زعفران، الدن، ختمى، هل، شلغم، آش شلغم، انواع پيه، زوفاى تر و روغن
آورها. ا اينكه ختليهت خبشها بعد از ختليه بكار روندآورها. اگر نيازى به ختليه است بايد سسىتها و متام انواع ختليهمسهل

كند بند يزش مىاى كه بسوى اندام ر خبشها بعد از ختليه بكار روند تا اينكه مادهاگر نيازى به ختليه است بايد سسىت
 ها هستند عبارتند از:آيد. داروهائى كه براى پخته گردانيدن ورم

ردم گياه( و ختم و پوست ريشه آن، خشخاش، افيون )ترياك( كه در اين مورد از هر داروئى موثرتر است، اسرتنگ )م
 بنگ، شوكران )دروش(، تاجريزى و ختم كاهو. و هم از مجله آهناست برف و آب سرد.

اندازد. مثال موجب درد ممكن است عواملى مانند گرما، سرما، نامهوارى افتد كه درد آدم را باشتباه مىبسيار اتفاق مى
 دن بر اثر مسىتبالني، ناراحىت بسرت، بر زمني افتا
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شخص  افتند. برجويند و در اشتباه مىو نظاير آهنا ... باشد كه عوامل خارجى هستند، ليكن سبب را در بدن مى
معاجل است كه اين حاالت را در نظر داشته باشد. شخص معاجل بايد بداند كه آيا امتالئى وجود دارد يا نه؟ آيا 

هاى امتالء پديدار است يا نه؟ ممكن است سبب خارجى باشد و بر داخل اثر گذاشته باشد، مانند مورد كسى  انهنش
 كند.بيند و درد مىنوشد و اطراف معده و كبدش آزار زياد مىكه آب بسيار سرد مى



وابيدن زياد با محام رفنت و خ هاى نظري آن ندارد و شايد فقطدر بسيارى اوقات معاجله درد نياز مربمى به ختليه و روش
از بني برود. يا در مورد كسى كه چيز گرمى خورده، به دردسر شديد گرفتار آمده است شايد درد سرش با خوردن آب 

مانند ماده  -استفرسخبشى آن طاقتدهد و حتمل درد تا نتيجهسرد تسكني يابد. گاهى كه زداينده درد دير نتيجه مى
دهد معاجله گاهى زود نتيجه مى -788كشدشود و ختليه آن ماده طول مىكه مايه درد و آزار مى  هاقولنج در ليف روده

د را كنند و در وىل خطرى در پيش است. مهچنانكه اگر اندامى بر اثر قولنج بدرد آيد، با دارو اندام را ختدير مى
داند كدام روش را بكار بربد، ختليه ىشود و من. طبيب در ميان اين دو نوع معاجله سرگردان مى789سازندبرطرف مى

 فرسا يا ختدير؟مهراه درد طاقت

طبيب معاجل بايد طول مدت هر دو را بسنجد كه آيا زمان پايدارى نريو بيشرت است يا مدت درد؟ آيا كدام يك از دو 
اگر  داند مهان كند.تر است؟ آيا درد داشته باشد يا ختدير شود؟ و هركدام را كه مصلحت مىزيانجوئى ىبراه چاره
دهد يا برعكس آن، الزم است روش كند بيمار ممكن است از شدت درد مبريد و ختدير از مرگش رهائى مىفكر مى

ت داروى خمدر بيند كه ختدير باشد بايد تركيباهرحال آسيب را از بيمار دور سازد. اگر مصلحت مىهبرت را برگزيند و به
 ترين آهنا را بكار بربداند و سهلرا بررسى كند، كيفيت آن را بد
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و تركيب ماده خمدر را با پادزهر مهراه سازد، مگر اينكه حالت بيمار بسيار وخيم باشد و نياز مربم به ختدير بسيار 
 قوى داشته باشد.

 ري آهنا نيست.روند و زياىن گريبانگها با تاثري خمدر از راه در منىبرخى از اندام

 مثال اگر خمدرى بر دندان بگذارمي خطرى ندارد.

گاهى هبرت است خمدر از نوع نوشيدىن باشد، مثال اگر براى درد چشم داروى خمدر بنوشند هبرت از آنست كه خمدر را 
آور يار زيانسضررتر باشد اما در بيمارى قولنج بتر و كمهاى ديگر ساملبچشم بكشند. نوشيدن خمدر شايد براى اندام

 منايد.بندد و از حركت كردن سرپيچى مىشود، يخ مىاست، زيرا ماده بيمارى بيشرت سرد مى

دهند زيرا خواب يكى از عوامل آرامش درد است. خواب و گرسنگى اگر آور گاهى درد را تسكني مىخمدرهاى خواب
 وثرند.خمصوصا مهزمان باشند در تسكني دردى كه بر اثر ماده است بسيار م

                                                           
شود ممكن است بسيار مالمي باشد و به كندى اثر كند مثال در قولنج شديد مسهل انتخاىب مبنظور ختليه داروئى كه براى تسكني درد انتخاب مى» نسخه انگليسى: -(301)  788

 «.ها ممكن است مسهلى بسيار مالمي باشدماده مضره از روده
وش كه اين ر «. از طرىف ديگر يك دارو ممكن است قوى باشد وىل خطرناك هم باشد مثل بكار بردن داروهاى ضد درد قوى در درمان قولنج» نسخه انگليسى: -(301)  789

مارى با منايد زيرا چه بسا ممكن است كه بييد مىابن سينا استعمال ضد درد قوى را هبنگام دردهاى شكمى مانند قولنج جايز ندانسته است پزشكى جديد نيز آن را كامال تاي
 منجر به مرگ بيمار گردد. حاصل از آنپارگى) پرفوراسيون( معده حتت تاثري داروى شديد ضد درد بكلى عالئم بيمارى را از نظر پزشك معاجل خمفى نگاه دارد و باالخره پريتونيت 



هائى موسوم شوند، مثال موقعى كه خمدر را مهراه معجون فلوىن و يا قرصخمدرهائى كه با داروهاى پادزهرشان تركيب مى
رت از  باشد. خمدر تازه بيشتر مىتر است، ليكن در ختدير ناتواندهند، ساملگوشه به دردمند مىهاى سهبه قرص

تاثري ختديرى دارد و حد واسط بني تازه و كهنه از حلاظ تاثري نيز در حد  آورد، خمدر كهنه بزمحتاش ختدير مىكهنه
 ميانگني است.

اين دردها  گردد.شوند مانند دردى كه بر اثر باد كردن اجياد مىبرخى دردها بسيار شديد هستند و گاهى زود چاره مى
ني است و آن اينكه ممكن است تو ممكن است با پاشيدن آب گرم از بني بروند، ليكن در اين حالت خطرى در كم

كه در واقع بر اثر ورمى بوده است. اگر آب گرم بر آن بپاشى و اين عمل بويژه در پندارى درد از باد است درحاىل
ب گرم رود كه آآور است. عالوه بر آن اگر درد حىت بر اثر باد است باز احتمال مىآغاز شروع درد است بسيار زيان

ى عاجز ماند و حجم بادكردگى گسرتش يابد. گذاشنت دارو بر حمل درد و بسنت آن نيز درد را از از گداخنت بادكردگ
برد. هبرتين داروها داروهاى سبكى مانند گاورس است. اگر اندامى مانند چشم حتمل گاورس را ندارد، بر آن بني مى

د خبش بياالئى و بر اندام دردمنگرمىگذارى. بر مهني منوال است اگر پارچه را با روغن  فقط پارچه )گرمى( مى
 هاى زير:چنني از اين قبيل است روشبگذارى و هم

 گذارند.كنند و آن را بر اندام دردمند مىپزند، خشك مىآرى گاودانه را با سركه مى -1

 .790اين دارو داراى تاثريخبشى قوى است
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 تر از اوىل است.گذارند. تاثري اين دارو كمپزند و خشك شده آن را بر حمل درد مىمىسپوس را با سركه  -1

 خبار منك سوزنده )لذاع( است. -3

 تر از آن است.گاورس هبرت از منك و ناتوان  -0

د شزيان است وىل اگر دقت شود ممكن است مهان زياىن را كه ذكر گذارند كه نرم و ىبگاهى بر درد مثانه آب مى  -5
 در بر داشته باشد.

حجامت بوسيله آتش )بادكش( در تسكني درد بادى بسيار موثر است و اگر چندين بار تكرار شود درد را  -5
 ها را بدهد.كنندهرود كه مهان نتيجه سستسازد، ليكن احتمال مىكن مىريشه

                                                           
 «.كه بصورت نان خشك شود براى اندام دردمند ضماد گرم بسيار مؤثرى است  آرد خنود پخته شده با سركه» نسخه انگليسى: -(301)  790



 رسان است.روى آهسته و درازمدت كه سسىتپياده -0

 اخته شده.انواع پيه لطيف و شن -5

 هائى كه ذكر كردمي.روغن -5

 آور )الالئى( باشد.آوازهاى خوش خبصوص اگر آوازهاى خواب -11

 سرگرمى و تفريح نيز در تسكني درد بسيار موثر است. -11

791معاجله را از كجا شروع كنيم؟ -فصل سى و يكم
 

 آنگاه معاجله را شروع كنيم:اگر چند نوع بيمارى باهم هستند بايد سه حالت را در نظر بگريمي و 

ثال يابد. در اين صورت بايد به معاجله اوىل بپردازمي. ميك بيمارى چنانچه بيمارى ديگر از بني نرود شفا منى -اول
اى وجود دارد بايد اول ورم را معاجله كنيم تا سوء مزاجى را كه مهراه دارد از بني برود. تا سوء مزاج ورمى مهزمان با قرحه

 نرفته است قرحه شفاپذير نيست. بعد از معاجله ورم بايد به معاجله قرحه پرداخت. از بني

دو نوع بيمارى وجود دارند كه يكى از آهنا عامل ديگرى است. مثال امتالئى مهراه تب وجود دارد و امتالء  -دوم
ن بند شت. براى باز كردموجب بروز تب شده است. پس بايد اول به باز كردن بند آمده پرداخت و با تب كارى ندا

 برميخبشى بكار مىآمده چيز گرمى
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دهيم، زيرا تا علت تب باقى است حمال است تب كنيم و امهيىت به گرمى تب منىدهنده را استعمال مىو خشكى
 اى نيست.يم و جز اين چارهدهرخت بربندد. پس اگر خشكانيدن به زيان تب هم باشد باز آن را اجنام مى

دو نوع بيمارى هستند كه معاجله يكى از آهنا امهيت بيشرتى دارد. مثال تب دائمى از نوع تب سوناخس و فاجل  -سوم
امي به هر دو وجود دارند. بايد اول سوناخس را بوسيله باال آوردن و خونگريى معاجله كنيم. تا اين كار را اجنام نداده

ه روى آورد پردازمي، مگر در صورتى ك. اما اگر بيمارى و عارضه باهم گرد آيند خنست به چاره مرض مىپردازميفاجل منى
دهيم، كنيم تا روى آورد از بني برود و امهيىت به بيمارى منى)عارضه( چريگى داشته باشد. در اين حالت خونگريى مى

. دهيم، با اينكه ماده خمدر براى قولنج خوب نيستدر مىكند به بيمار مواد خممثال اگر درد قولنج شدت زياد پيدا مى
ممكن است خونگريى جهت از بني بردن عارضه را به سبب ناتواىن معده يا بسبب اسهاىل كه قبال روى داده است يا 
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ه كبسبب دل هبم خوردن آىن بتاخري بياندازمي، يا اينكه ممكن است خون بگريمي وىل سبب را بكلى قطع نكنيم، مهچنان
يدگى آن را گذارمي تا حركت ترجنخواهيم مهه خلط را پراكنده سازمي، بلكه كمى از آن را باقى مىدر حالت ترجنيدن منى

 بگدازد و ترجنيدگى بر اثر رطوبت غريزى حتليل نرود.

باره ر بگذار به گفتارمان در مهني اندازه در دستورات عمومى حرفه طب كفايت كنيم و خبواست خدا كتاب خود را د
 تاليف منائيم.« ادويه مفرده»

 كتاب اول قانون كه درباره كليات است خامته يافت. درود خدا بر سرور و پيامرب ما حممد و تبارش باد.
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 اى كه در كتاب اول قانون آمده است )گياهان داروئى(ادويه مفرده

 ام يا شكل مورد استفادهنام عرىب و فارسى/ نام التني/ اند

 الف

 / ميوه توتى Juniperi fructus communisاهبل )پريو(/

 / پوست، خالل Citrus limonia( يا(cedrataاترج )ترنج، بالنگ(/

 / ميوه Prunus communisاجاص )آلوخبارا(/

 ./ ريشه Andropogen schoenanthus Lاذخر )گورگياه(/

 / دانه Myrtus communisآس )مورد(/

 / برگ Spinacea oleraceaاسفاناخ )اسفناج(/

 / گياه Alhagi maurorumاشرتغار/

 / گياه Haloxylon multiflorumاشنه/

 ./ ريشه Gly cerrhiza glacro Lبيان(/اصل السوس )مهك، شريين

 ./ دانه Cuscuta approximata Robingtافتيمون/



 / گياه Artemesia vulgarisافسنتني )درمنه؟(/

 / شريه خشك Papaver somniferumافيون )ابيون، ترياك(/

 ./ آب، عصاره Acacia arabia ,Willdاقاقيا/

 ./ غوزه Melilotus officinalis Lاكليل امللك )ناخنك(/

 / ميوه توتى Phylanthus emblicaآملج )امله(/

 / صمغ Astragalus sarcocollaانزروت/

 / دانه Pimpinella anisumانيسون/

 / ريشه Iris ensataايرسا )زنبق(/

 ب

 / گل Matricaria chamomillaبابونج )بابونه(/

 ./ دانه Ocimum canum Simsبادروج )رحيان، شاهپسرغم(/
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 / ميوه Solanum melongeraبادجنان/

 / ميوه توتى Melia azedarachtaبان )زيتون تلخ، سنجد تلخ؟(/

 / ريشه Cyclamen europaeum -C .Persicumخبور مرمي/

 / دانه Embelia ribesبرنج كابلى/

 / دانه Hyoscyamus nigerبزر البنج/

 / دانه Semen Lini -Linum usitatissimumبزر الكتان/

 / دانه Plantago psillumبزر قطونا )اسپرزه(/



 ./ حبالت طبيعى Corallium rubrum Lamبسد )مرجان(/

 / ريشه Polypodium vulgarisبسفائيج )بسفايج، بسپايك(/

 / غده Allium cepaبصل )پياز(/

 ./ ميوه Cucumis melo Lبطيخ )خربزه(/

 / گياه Amaranthus mangostanusبقله امليانيه/

 / دانه Portulaca oleraceaبقله احلمقا )خرفه(/

 / روغن Commiphora opobalsamumبلسان/

 ./ گل Viola odorata Lبنفسج )بنفشه(/

 ./ ريشه Aconitum ferox ,Wallبيش )اقونيطون هندى(/

 پ

 ./ گياه Adiantum capillus veneris Lپرسياوشان/

 ت

 / ريشه Ipomea/ يا/ Convolvulus turpethumتربد )كلم صحرائى(/

 / دانه Lupinus termis .-L .albus(/ترمس )باقالى مصرى يا شامى

 ./ رزين Alhagi manzorum Tournترجنبني/

 ./ ميوه Pyrus malus Lتفاح )سيب(/

 / پياز Tamarindus indicaمتر هندى/

 ./ ميوه Morus alba Lتوث )توت(/

 / ميوه Ficus caricaتني )اجنري(/



 ث

 / غده Allium sativumثوم )سري، سريترشى(/
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 / دانه Punicum miliaceumجاورس )ارزن(/

 ./ دانه Eruca sativa Lamجرجري )ترتيزك آىب(/

 / دانه Daucus carotaجرز )هويج، زردك(/

 / ميوه گردوئى Pinus gerardianaجلوز/

 ./ ميوه گردوئى Juglans regia Lجوز )گردو(/

 / ميوه گردوئى Myristica fragransجوزبوا/

 / ميوه گردوئى Gracinia mangostanaجوزجندم )جوز گندم(/

 ح

 / برگ Thymns vulgarisحاشا )آويشن شريازى )آويشن كوهى(/

 ./ دانه Buchanania latifolia Roxbحب السمنه/

 / برگ Lepidum sativumحرف )ترتيزك(/

 / عصاره )شريه( Berbeirs aristataحضض/

 / دانه Trigonella foenum -graeceumبه )شنبليله(/حل

 / رزين Ferula assafoetidaاجندان(/ -حلتيت )انقوزه

 / برگ Rumex acetosaمحاض )ترشك(/



 ./ چوب Cissus vitgiinea Lمحاسا/

Dionysia diapensiae folia 

 ./ برگ Lawsonia inermis Lحنا/

 ريشه -/ ميوه CITRULLUS COLOCYNTHUSحنطل/

 / برگ Sempervivum arboreumهبار(/حى العامل )مهيشه

 خ

 ./ چوب Veratrum Album .Lخربق/

 / دانه Brassica junceaخردل/

 ./ دانه Ceratonia siliqua Lخرنوب شامى/

 / ريشه Lactuca Scariolaخس )كاهو(/

 / دانه Papaver somniferumخشخاش )كوكنار(/

 / دانه Althea officinalisخطمى/

 ./ برگ Salix aegyptica Lخلف )بيدمشك(/
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 / دانه Triticum romanumخندروس/

 / ميوه Prunus persicaخوخ )شفتالو(/

 / دانه Cucumis sativaخيار/

 / غوزه Cassia fistulaخيارشنرب )فلوس(/

 د



 / دانه Cinnamomum zeylanicumدارصيىن )دارچني(/

 ./ رزين P etrocarpus'draco Lدم االخوين )خون سياوشان(/

 ر

 ./ دانه Foeniculum officinale Allرازيانج )رازيانه(/

 / ريشه Inula heleniumراسن )زجنبيل شامى(/

 / دانه Trifolium pratenseرطبه )شبدر(/

 / ريشه Punica granatumرمان )انار(/

 / ريشه Rheum emodiريباس )ريواس، ريوند(/

 / دانه Ocimum basilicumرحيان/

 ز

 ./ ميوه توتى Crataegus azarolu Lزغرور )زالزالك(/

 ./ گل Crocus sativus Lزعفران/

 / رزين Pixزفت/

 ./ ريشه Zingiber officinale Roseزجنبيل/

 )تر و خشك(/ گل  Hissopus off L .-Nepeta ciliarisزوفا/

 س

 / برگ Ruta graveolensسذاب )سداب(/

 / برگ Cypressus sempervirensسرو/

 ./ ريشه Cyprus rotundus Lسعد )مشك زمني(/



 ./ دانه Cydonia vulgaris Persسفرجل )ميوه به(/

 ./ رزين Convolvulus scammonia Lسقمونيا/

 / شريه خشك شده Extract of phylanthus emblicaسك )شراب سيكى(/

 ./ دانه Beta vulgaris Lسلق )نوعى چغندر(/

 / پوست Cinnamomum cassiaسليخه )درخت دارچني(/
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 ./ دانه Cydonia vulgaris Persمساق/

 ./ ريشه Iris florentina Lسوسن/

 ش

 ردوئى/ ميوه گ Castanea sativa Mileشاه بلوط/

 ./ گياه Fumaria vaillantii Loisشاهرتج )شاتره(/

 ./ دانه Anethum graveolens Lشبت/

 ./ گياه Euphorbia esula Lشربم/

 ./ دانه Hordeum vulgare Lشعري )جو(/

 / غده Brassica compestrisشلجم )شلغم(/

 ./ دانه Conium maculatum Lشوكران/

 / دانه Nigella sativaشونيز )سياهدانه(/

 / دانه Cannabis sativaشهدانج )شاهدانه(/

 / گياه Artemesia cina Berg -A .absinthiumشيح )درمنه(/



 / دانه Sesamum indicumشريج/

 / رزين Alhagi persica -A .maurorumشريخشت/

 / دانه Lolium waloon darnelleشيلم/

 ص

 ./ شريه، عصاره Aloe vera Lصرب/

 / برگ Zataria multifloraعرت )آويشن كوهى(/ص

 / چوب Santalum albumصندل/

 ط

 ./ ريشه Artemisia dracunculus Lطرخون )ترخون(/

 ./ برگ Tamarix gallica Lگز معموىل(/  -طرفا )اثل

 ع

 / دانه Lens esculentaعدس/

 / ريزوم Curcuma Longaعروق الصفر )زردچوبه(/

 / ميوه گردوئى Gala turcica -Quercus infectoriaعفص )مازو(/

 / ريشه Anacyclus pyrethrumعقرقرها )عاقرقرها(/
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 / صمغ Pistacia veraعلك االنباط/

 / صمغ Pistachia terebithusعلك البطم )سقز(/

 ./ ميوه رسيده و نارس Vitis vinifera Lعنب )انگور(/



 / گياه Solanum nigrumعنب الثعلب )تاجريزى(/

 ./ چوب Aloexylon agallochya Louzعود هندى/

 غ

 ./ ريشه Agaricus officinalis Lغاريقون/

 ف

 ./ ريشه Byronia dioica Lفاشرا )ماردارو(/

 ./ ريشه Paeonia offگل صد توماىن(/  -فاوانيا )عود الصليب

 / غده Raphanus satinusفجل )ترب(/

 / رزين Euphorbia resiniferaفرفيون/

 / دانه Apium graveolensفطراساليون )كرفس(/

 / غوزه Capsicum fructescenseفلفل امحر )فلفل قرمز(/

 / ميوه Piper nigrumفلفل اسود )فلفل سياه(/

 ./ شريه Anehusa officinalis Lفنجوش )گاوزبان(/

 / ميوه گردوئى Corylus avellanaفندق/

 ./ برگ Mentha pulegium Lفودنج )پودنه(/

 ق

 / دانه Amomum subulatumقاقله كبار/

 / دانه Cucumis Sativusقثا )خيار تركى(/

 / دانه Ecballium elaterium -Luffa acutangulaقثا احلمار )خرخيار(/



 / دانه Curcurbia maximaقرع )كدو(/

 ./ ميوه Caryophyllus aromaticus Lقرنفل/

 / دانه Carthamus tinctoriusقرطم )هرطمان(/

 / ريشه Aucklandia costosقسط/

 / برگ Phragmites communisقصب )ىن(/

 / رزين Pix liquidaقطران/

 / رزين Ferula galbaniferaبارزد(/ -قنه )بيزد
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 ./ گل Erythraea centaurium Persقنطوريون/

 ك

 / رزين Laurus camphoraكافور/

 ./ ريشه Capparis spinosa Lكرب )كبار(/

 / برگ Chenopodium albumكتف )غازپاى سفيد(/

792/ صمغ Astragalus gummiferكتريا/
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 / دانه Allium porrumاث )گندنا(/

 / دانه Petroselinumكرفس/
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 / برگ Brassica oleraceaكرنب )كلم(/

 ./ دانه Carum carvi Lكرويا/

 ./ دانه Coriandrum sativum Lكزبرا )گشنيز(/

 ./ دانه CUMINUM CYMINUM LINNكمون )زيره(/

 ./ صمغ Boswellia thurifera Rose Lكندر/

 گ

 ./ گل Cheiranthus Cheiri Lگل خريى/

 ل

 ./ رزين Unctous secretion civet catالدن/

 / دانه Convolvulus arvensis L .-Hedera helixلبالب/

 ./ دانه Plantago major Lلسان احلمل )بارهنگ(/

 / برگ Atropa mandragoraلفاح )مهرگياه(/

 / ميوه گردوئى Prunns amygdalusلوز )بادام(/

 م

 ن/ رزي Daphne mezereumماذريون/

 / رزين Balsamodendron myrrhaمر )مرمكى(/

 / برگ Oliganum majoranaمرزجنوش )مرزنگوش(/

 ./ ميوه Prunns Armeniaca Lمشمش )زردآلو(/

 / صمغ Tacia lentiscus -Pistacia terebinthusمصطكى/



 / غوزه Corchorus olitoriusملوكيه/
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 ن

 / روغن Nardus cellica Bosis .et Valeriana celticaناردين )سنبل رومى(/

 / دانه Ptychotis coptica et carum ajovanناخنواه/

 / ميوه توتى Zizyphus vulgarisنبق )ميوه درخت كنار(/

 ./ دانه Cicer arietinum Lخنود/

 ./ برگ Mentha arvensis Lنعناع/

 و

 / گل Rosa damascenaورد )گل سرخ(/

 ه

 / ميوه توتى Terminalia chebulaهليلج )هليله(/

 / گياه Cichorium intybusهندبا )كاسىن(/

 / ريشه Trigonella corniculataهند قوقى/

 ى

 / ريشه Atropa belladonnaيربوح )مهرگياه(/
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