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حســب  بــر  داروهــا  اســامى  ترتيــب  گاه   A 1.(در 
اســتفاده  جهــت  بــود.  شــده  جابه جــا  الفبــا  حــروف 
ترتيــب  فرهنــگ،  ایــن  از  كننــدگان  مراجعــه  بهتــر 
رعایــت دارو  نــام  اّول  حــرف  اســاس   الفبایــى بــر 

گردید( 
B -:2. از كتاب... شمارش

A ).3محواست، با توجه به تعداد دارو ها كه چهل و دو عدد 
بود اضافه شد.( 

4. العرعر F: الغار A(باقى نسخ محو است.( 
 B 5. سيم: سوم

 F E B 6. قوت: شهوت
 B 7. از تن: را

 B 8. سرد را + چون درمالند
 A است :F E B 9. و خشكست

 B 10. سركه: انگبين
 F E B - :11. و آن... كنند

B12. خشك: خشكست
 F E B 13. سنگ سرمه را: چون سرمه

 F E B - :14. با وى
 F E B 15. درجه: درجت
 B 16. گرمى: گرم مزاج

A زجاجه :F E B 17. زجاج
18. گرمســت... دوم درجه: گرم و خشــك است به درجت 

B نخستين
B 19. بسایند: بكوبند

A - :F E B 20. از وى با
A برابر :F E B 21. به زیر

 F E B 22. اپيون: افيون

E F B 23. اگر... كردنش: خوردنش و ضمادش و اگر
 F E B 24. فولس: روفس

 E B 25. درجه دوم: دوم درجت
 E B 26. كولنج: قولنج

A به درجه دوم + :F E B 27. وى
A - :F E B 28. درشتى

29. و چشــم را... دهــد: + و بــه چشــم كنــد A و طعــام 
هضــم كند اما تشــنگى و گر و خارش و بواســير آرد و 
 چربى و شــيرینى و گرمابه اصالح كند Bو طعام هضم

F E كند
 F E B 30. نرم: + و تنك

31. و به طعم... باشــد: و گرمى و سردى زود پذیرد B و 
F E به طعم خوش بود

حرف الف از كتاب دوم در غذا ها و دارو     هاي مفرد

ـــــهل 
ابــــ

حب العرعر4

محمد زكریّا گوید كه ابهل بار سرو كوهى باشد و او گرم و خشكست به سيم5 درجه و اگر كوفته وى به انگبين 
بخورد قوت6 جماع افزاید و آميزش هاى ســودایى از تن7 فرود آرد و پشــت را قوى كند و روغنش بادهاى سرد 

را8 نيك باشد. 

فولس گوید كه او سرد ] و خشكست[ 9 به سيم درجت اگر كوفته وى را به سركه10 بسرشند و بر پيشانى طلى یبـــروحابروصنم 
كند درد سر را كه از گرمى بود سود دارد و اگر صبر كوفته با وى بياميزند و بر بناگوش مالند شقيقه گرم را 

زایل گرداند و آن به كه ضماد كنند. 11

نـــــوس 
آبنــــــوسآب

یوحنا گوید كه او به طبع گرمســت و خشــك 12و به دوم درجت اگر یك درمســنگ وى را با شكر بياميزد و بكار 
دارد ریش روده را زایل كند و ســنگ مثانه را پاره كند و اگر ســنگ ســرمه را13 بســاید و با وى14 در چشم كشد 

سپيدى ببرد. 

سفرجلآبـــــــى 
 عيســى گویــد كــه او به طبع ســرد و خشــك به درجه15 نخســتين، معــده و جگر را قــوى كند و دل را هم ســود
 دارد و چــون از وى بــه ناشــتا بــكار دارد شــكم را ببنــدد و تشــنگى را بنشــاند و آبتاختــن را برانــد و گــرده و

مثانه را قوت دهد و خداوند گرمى16 را نيك سود ] دارد [. 

ينــــه 
آبگ

زجــــاج17
 اســحق گویــد كه او گرمســت به درجه نخســتين خشكســت بــه دوم درجــه18 اگــر وى را خرد بســایند19 و یك
 درمســنگ ] از وى بــا[ 20 ســيكى خــوش بوى بكار برد ســنگ گــرده و مثانــه به زیــر21 راند و آبتاختــن براند

خاصه كه اّول او را بسوزاند و آنگه بكار دارد. 

ــــــوناپيـــــون22 
افي

 ثابــت قــره گویــد افيون شــير كوكنــار مصرى بود و او ســرد و خشكســت بــه درجه چهــارم بيمارى هــاى تيز
 صفرایى ســود دارد اگر بخورد. و ضماد كردنش23 او را با شــير دختران بياميزد و بر آماس هاى گرم طلى كند

نيك بود و دردش بنشاند. والسالم. 

بـــــكامه 
مـــــــرىآ

 فولــس24 گوید كه او گرم و خشكســت به درجــه دوم25 بلغم را از معده پاك كند و كولنج26 ســود دارد و روده ها
 را از تري هاى گندیده پاك كند و آرزوى طعام آرد چون از وى27 در چشــم چكانند ] درشــتى [ 28 ببرد از آبله

و چشم را جلى دهد. 29

مياهآبـــــ ها 
الــــ

 بقــراط گویــد آب هاى خوش ســردى كند وترى هــاى اصلى نگاه دارد و طعــام را نرم30 كنــد و گرمي هاى معده را
 بشــكند و مــزاج گرم و خشــك را موافق باشــد و بهترین آبى آنســت كه به وزن ســبكتر باشــد و بــه طعم خوش

و به حالوت بود و عذب باشد. 31

حرف الف از كتاب دوم در غذاها و داروهاى مفرد شمارش2 ]»مب« [3 به تازي
 1 به پارسي
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آذریونآذرگون 
 جالينــوس گویــد كــه او گرم و خشكســت بــه درجه دوم1. لقــوه و نقــرس را و درد بندهــا را ســود دارد و اگر
 كوفته وى را به روغن گل بسرشــند و بر مقعد طلى كنند ناســور را ببرد و چون با ســركه بمالد2 و بر ســر مالد

داء الثعلب و داء الحيه را سود دارد. 

ــال 
رمــــ

ارمـــــــالا

 ماســرجویه گویــد كــه او نوعى بود از گياه ها او را از یمن آرند. بوى دهان خــوش كند و مغز را نيرو دهد و بن
 دندان هــا را ســخت كنــد و درد دهن را ســود دارد و شــكم ببندد و ضمــادش آماس هاى گرم را نيك بــود3 و درد

شقيقه را سود دارد چون طلى كند. 4

صــــاصارزیــــز5 
 بقــراط گویــد كــه او سردســت و خشكســت اگر بــا روغن6 زیت بر ســنگى بســاید و آنگه ســوده7 را بــر آماسر

 مقعــد بمالــد اگــر آماس از گرمى باشــد ســود دارد و اگــر پاره اى تنك8 بر پشــت بندد شــهوت و جمــاع9 ببرد و
احتالم نيك باشد. 

 10 دخــــــنارزن
 ارجيجانــس11 گوید كه او ســرد و خشكســت. شــكم ســخت كنــد و مر خداونــدان استســقا را و اندام هاى سســت
 شــده را ســود دارد و چــون بــا چربــى12 خورنــد و گرمابه بــكار دارند خشــكى نكنــد و اگر بى چربــى13 خورد

خشكى كند و زیان دارد. 

اسطوخودوس 

 محمــد زكریا گوید كه گرمســت به درجه نخســتين خشكســت به دوم درجــه14، بلغم و ســودا را از اندام ها فرود
 آرد و مغــز را از آميزش هــاى بلغمــى پــاك كند و تن درســتى بر مردم نــگاه دارد و جگر 15 را نيــرو دهد و درد

پى ها را و احشا را زایل گرداند. 16

نـــــدان 
رشــــــــاداسپ

 اســحق گویــد كــه اســپندان خوش و ناخــوش هر دو گــرم و خشــكند. شــهوت و جماع را قــوت دهــد و بلغم و
 تري ها را از تن فرود آرد و بگدازد. 17 اما اسپندان گنده گرم تر باشد و اگر برگش18 را بكوبد و بر عرق النساء

>A273< .نهد سخت ] نيك[ 19 باشد

ــــــجاملــــــــه
املـــ

 حنين گوید كه او سردســت به دوم درجه و نيز خشكســت. 20 ســودا و بلغم لزج را كه اندرتن بود ســود دارد. 21
 معــده را از اخــالط بــد22 پــاك كند و فالج و سرســام ببــرد و سســتى اندام ها را ســود دارد و دل را نيــرو دهد و

اندام ها را قوى كند و تن درست دارد. 

ــــــرود 
كمثــــــرىامــ

 یوحنا گوید كه او ســرد و خشكســت به درجه نخســتين، معده را ســود دارد و صفرا را بنشــاند و قى را بازدارد
 و نيــز خداونــد گرمى را منفعت كند و كســى كه ســرد مزاج بود او را زیــان دارد. عالجش آنســت كه زنجبيل

پرورده خورد تا مضرتش بازدارد. 

 E B 1. درجه دوم: دوم درجت
 B 2. بمالد: بساید

3. نيــك بود و: + و اگر با گالب بســایند و بر ســر طلى 
B كنند

B - :4. چون... كند
 B 5. ارزیز: سرب

E F B 6. با روغن: با سيكى و روغن
 B - :7. آنگه سوده را

B 8. تنك: + كرده

B 9. و جماع: جماع
10.(ایــن عنوان در E وجود نداشــت در B در آخرین ردیف 

حرف »ب«( 
 F 11. ارجيجانس: ماسرجویه

 B 12. چربى: + بسيار
 B 13. بى چربى: بى چربش

14. گرمســت.... دوم درجــه: گرم و خشكســت به درجت 
B نخستين

B 15. جگر: دل و جگر

16. و احشــا... گرداند: زایل كند و احشــا را سود دارد و 
B قوى كند

A بگذارد :E B 17. بگدازد
 B 18. برگش: بلگش

 A - :B 19. نيك
B 20. خشكست: لختى خشكى دارد

B 21. لزج... دارد: را از تن فرود آرد
E B 22. اخالط بد: آميزش هاى بد

س 
ودو

وخ
اسط
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ـــــاصالـــــــــــــو
 ماســرجویه گوید كه او ســرد و تر1 اســت و شــكم نرم كند و تشــنگى بنشــاند و اگر خشــك2 را در آب نهد و ازاجــ

 آن آب بخــورد گرمــى و صفرا بنشــاند و چون بســيار خورد معده را سســت كند عالجش آنســت كــه گلنگبين و
مصطكى بكار دارد. 3

ــــــج 
االـــ

زعــــــرور
 مســيح گویــد كه او ســرد و خشكســت به درجه نخســتين. شــكم ببنــدد و تــن را فربه كنــد و صفرا4 بنشــاند و
 پشــت را قــوى كند و اگر بيســت درمســنگ از آبش بــه آب بادیان بياميزد و بخــورد علت داءالفيل را ســود دارد

و گرم مزاج را سود دارد. 

اكليل الملك 
 

الملك
يل 

اكل
 جالينوس گوید كه او گرم و خشكســت به درجه نخســتين اگر با 5 ســركه او را بپزند و با سر طلى كند درد سر 

 را و درد شــقيقه را ســود دارد و اگــر وى را خــرد بكوبــد و هر روزى دو درمســنگ از وى با پنــج درم انگبين
بكار دارد تن را از خليط هاى6 سرد پاك كند. 

ــــا
قيـــ

اقاقيــــــــااقا

 عيســى گویــد كه او سردســت بــه درجه اول خشكســت بــه درجــه دوم اگر با ســپيده خایــه او را بســایند و بر
 ســوختگى آتــش بمالند نيــك بود و ناخن خوار را ســود دارد چــون بمالند و اگر یك درمســنگ بخورد شــكم را

ببندد و كندن شكم را سود دارد و نافعى باشد. 

اقليميـــــا 

 اســحق گویــد كــه سردســت بــه درجــه اول7 خشكســت بــه درجــه دوم8 ریش هــاى تــن را خشــك كنــد و چون
 كوفته وى را بر ریش ها پراكند و اگر با توتيا9 در چشــم كشــد ســپيدى چشــم10 را ببرد و تاریكى وى را ســود

دارد و دیده را جلى دهد و ترى ننماید. 11

مـــــون
افتي

افتيمـــــون

 بقراط گوید كه او گرم و خشكســت به ســيم12 درجت ســودا و بلغم ســطبر13 را از همه اندام ها فرود آرد و فالج
 و بــاد14 لقــوه و صــرع را ســود دارد و بيمارى ها كه از ســردى باشــد زایل گرداند و سســتى اندام هــا را ببرد و

بستگى ها را بگشاید و ماليخوليا15 را دفع كند. 

يـــــنافسنتيـــــن 
 مســيح گویــد كه او گرمســت بــه درجه اوّل16 خشكســت به دوم درجــه. صفــرا از اندام ها فــروآرد و معده را ازافسنت

 خليط هــاى17 فاســد پــاك كند و یرقان را ســود دارد و بســتگى جگــر را بگشــاید و تب هاى گرم را ســود دارد و
شهوت جماع18 افزاید و گرده را گرم كند. 

طــــرك 
 صمغ الزیتوناص

 مدائنــى گویــد كــه او به طبع گرم و خشكســت بــه دوم درجــه زكام و نزله را و ســرفه را ســود دارد و گلو را
 صافــى كنــد و آبتاختــن را برانــد تــا درد ســر انگيــزد و عــالج وى آنســت كــه تخــم بادیــان یــا انيســون را

به انگبين19 پزد و بكار دارد تا مضرت دفع كند. 

 A خشك :F E B 1. تر
 B 2. خشك: + وى

B 3. دارد: + تا معده قوى گردد
E B 4. صفرا: تيزى صفرا

 B 5. با: به
 B 6. خليط هاى: آميزهاى

 B 7. اول: نخستين
 B 8. درجه دوم: دوم درجت

 B 9. توتيا: + خرد بسایند
B 10. سپيدى چشم: سپيدى كهن

B F E - :11. و ترى ننماید
 B 12. سيم: سوم

 B 13. سطبر: ستبر
B - :14. باد

E B 15. ماليخوليا: سودا و ماليخوليا
E B 16. درجه اّول: درجت نخستين

E B 17. خليط هاى: خلط هاى
 B 18. جماع: و جماع

 E B 19. انگبين: + خام
 B اشترغاز A استرفار :EF 20. اشترخار

 B 21 اشترغار:اشترغاز
B 22. آرزوى: اشتهاى

 B 23. كولنج: جولنج

21 اشتــــرخار20 شتـــرغار
 یوحنــا گویــد كه او گرم و خشكســت به ســيم درجه معده را قوى كند. اســحق گویــد كه بيخ انگدان خراســانىا

 بود اگرچه ســخت كهن بود از گرمى خالى نباشــد. آرزوى22 طعام آرد و معده را ســبك دارد و بادها را از معده
و روده تحليل كند و كولنج23 را نيك بود. 

ـــــا
ميــ

اقلي
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1اشنـــــان ـــــان
 اشنـ

 ابــن ماســویه گویــد كه گرم و خشكســت به ســيم درجــت، بســتگى هاى جگــر را بگشــاید و روده را از آميزش
 بلغمى2 پاك كند و ریش هاى وى را كه از بلغم بود ســود دارد و آماس ســپرز را كه از ســردى بود ســود دارد و

زهدان را از خلط هاى بد پاك كند. 

 بزرقطونااسبيوش 

 محمد زكریا گوید او ســرد و ترســت به دوم درجه، بر و ســينه را خنك كند. اگر سه درم از وى بریان كرده با
 روغن گل بسرشــند و بكار دارند شــكم ] رفتن[ 3 را ســود دارد و ریشى روده را درســت كند و زحير را نيك

بود و لعابش گرمى جگر را نيك بود. 

ن البرىاســــارون 
 جالينــوس گوید كه او گرم و خشكســت به ســيم درجــه. 4 بلغم هاى ســطبر را از معده پاك كند و شــهوت جماع ناردی

 انگيــزد و بــوى دهان خــوش كند و تن را پرورش دهــد. اندام ها را قوى كنــد و درد بندها و نقــرس را نيك بود
و تري هاى فاسد از تن پاك كند. 5

6 نــــاخ
اسفنــــاخ اسف

 ماســرجویه گوید كه او معتدل اســت و نرمى دارد7 بر و ســينه را نيك بود8 و شــكم را نرم كند و تب و ســرفه
 را ســود دارد و انــدر وى بادانگيــزى نبــود چنــان كــه در دیگــر ترها9 و اســحق گوید كــه او به طبع ســرد و

>A274< .ترست. صفراوى را نيك باشد و تشنگى را بنشاند

انجـــــــره 

 یوحنا گوید كه او گرم و خشكســت به دوم درجه، اگر وى را خرد بكوبند و با كشــكاب بكار دارند بر و ســينه
 را از خلط هــاى ســطبر پاك كند و اگر تخمش بكار دارد10 بهتر باشــد ســرفه كهــن را و ذات الجنب را زایل كند

و ] ضمادش[ 11 سرطان را نيك بود. 12

ــــــون 
انيسـ

 بزرالرازیانج 13

 عيســى گویــد14 كــه گــرم و خشكســت بــه دوم درجــه معــده را قوى كنــد و شــهوت15 طعــام آرد و بســتگى هاى
 جگــر را بگشــاید و آماس ســپرز را زایل كند و آب پشــت را افزاید و اندام ها را قوى كنــد و آبتاختن را براند و

سردى معده را ببرد. 

 ارجيجانس گوید كه او گرم و خشكســت. اگر با یاره فيقرا بكار دارد صفرا را از روده پاك كند و داءالثعلب و عنزروتانـــزروت 
 داءالحيــه را ســود دارد و اگــر وى را خرد بســاید و در چشــم كشــد رمد را نيــك بود و چرك آمدن از چشــم

بازدارد و چشم را جلى دهد. 

نـــــگدان 
 انـــــجدان ا

 فولــس گویــد كــه او گرم و خشكســت به ســيم درجــه، طعام هــاى ســطبر را لطيف كنــد و آروغ بســيار آرد. 
 ماســرجویه گویــد انگــدان از دو گونــه بود یكى ســپيد و خوش بــوى16 او را با طعام هــا بكار دارنــد آبتاختن را

براند و حيض را بگشاید و دیگر سياه17 بود. 

F E 1. اشنان: + جوعان
B - :2. از آميزش بلغمى

A- :E B 3. رفتن
B 4. سيم درجه: سوم درجت

B - :5. تري هاى... كند
 B 6. اسپناخ: اسفاناخ

B 7. نرمى دارد: تر مى دارد

A نرم كند :E B 8. نيك بود
B 9. اندر وى... ترها: در وى بادانگيز بود

B 10. بكار دارد: نگاه دارند
A - :E B 11. ضمادش

B 12. بود: + چون برو مالند
13. بزر الرازیانج: + رومى B(حاشيه A آمده است: تخم 

رازیانه رومى( 

B 14. گوید: + انيسون تخم بادیان رومى بود
B 15. شهوت: + و جماع

 B 16. خوش بوى: خش
 B 17. سياه: + و گنده

18. انگژد:(در حاشيه A: انگژد كه كاسنى گویند( 
 E B 19. بود: + و بنيروتر از وى باشد

تيــــتانـــــگژد18 
 انگــژد صمــغ انگــدان بــود. 19 او گرم و خشكســت به درجه ســيم. سســتى پى ها را كــه از بلغم بود ســود دارد و حل

 تــب چهــارم را زایــل كند و بادهاى ســرد را بگشــاید و تحليل كند و اگر كســى كافــور خورده باشــد او را بكار
دارد شر كافور بشكند. 

ــــــره 
 انجـ
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الثعلبانگور روباه 
ماســرجویه گوید كه او ســرد و خشكست به دوم درجه. درد جگر را كه از سردى بود سود دارد و بستگي هایش  عنب 

بگشاید چون از آبش بيست درم بكار برند خاصه كه به آب كاسنى و بادیان به غایت نيك باشد و1 با سكنگبين آماس 
معده را سود دارد. 

ــــــگور 
 عنـــــــبانــ

 اســحق گویــد كــه آنچــه شــيرین بود گــرم و نرمســت و آنچه تــرش بود ســرد و گوارنده تر باشــد و شــيرین
 تشــنگى2 كنــد و خداونــدان گرمــى را تب آرد عالج وى آنســت كــه از پس وى ســكنگبين با انار تــرش خورد و

پوست او در شكم باد انگيزد خاصه كه بى نان خورند. 

ــــــن انجيــــــر 
 بقــراط گوید كه او گرم و نرم و بادانگيز اســت. شــكم نرم كنــد و معده را بد بود و خداونــدان گرمى را تب آردتيــ

 و عالج او به چيزهاى ترش بود كه به كار دارند. ماســرجویه گوید درد جگر را و درد ســينه را ســود دارد و
سرفه را نيك بود. 3

ـــــار 
نـــــ

 رمــــــــانا

 مســيح گوید انار شــيرین گرم و تر4 بود. ســينه را نرمى5 كند و مغز را نيرو دهد و آب پشــت افزاید. انار ترش
 ســرد و خشكســت، قولنــج آرد امــا صفــرا را بنشــاند و تپــش دل و جگــر و معده را زایــل كند و ترش و شــيرین

معتدل بود. 

انگبيــــن 
 جالينــوس گویــد كــه او گــرم و خشكســت به درجــه دوم 6 معــده را قوى كنــد و تن درســتى نــگاه دارد و فالج و
 لقــوه و سســتى اندام را ســود دارد و شــهوت جمــاع را قوى كنــد و طبيعت را نــرم دارد و بيماري هاى ســرد را

سود دارد و گرده را منفعت كند. 7

ــــــن 
 حدیــــــــدآهــ

 ماسرجویه گوید كه او سرد و خشكست. اگر وى را خرد بسایند و سوده ورا8 به سركه تيز بپزند و آن سركه
 را در گــوش چكاننــد ریم آمدن از گوش باز دارد و زنگارش ناســور9 را خشــك گرداند. چون خردش بكوبند و

بر او پراكنند نيك باشد. 

ــــــوره آهــــــك
 عيســى گویــد كــه او گرم و خشكســت به چهــارم درجه. خــون آمــدن از اندام ها بازدارد و گوشــت كــه زیادتنـ

 رســته باشــد كــم كنــد و چــون وى را بشــویند و بــر ریش هــاى كهــن مالنــد منفعــت دارد و مرهمش ســوختگى
آتش را سخت نيك باشد. 

 10 ــدا
نــــ

اسپ

 نيلوفر هندى

 ابوجریــح گویــد نوعــى باشــد از نيلوفر هنــدى او به طبــع گرم و خشكســت و بيخــش چون ابروصنم ســرد و
 خشــك، گرمى هــا را ســود دارد. اســحق گویــد اگــر تخــم كوفته اش بــه انگبيــن به ناشــتا بخــورد آب از دهن

بازدارد و گند دهن را عظيم سود دارد. 11

B 1. باشد و + اگر آبش را
 A بستگى :E B 2. تشنگى

E B 3. بود: + و انجير سپيد بهتر باشد
 A نرم :F E B 4. تر

 E نرم B 5. نرمى: تر
B 6. درجه دوم: دوم درجت

 B 7. كند: + و گرم كند
 B - :8. سوده ورا

 E B 9. ناسور: باسور
10. اسپندا: اوسپند F E)Bنداشت( 

B 11. گند دهن... دارد: تریهاى معده را زایل كند

ــــــل 
 عس
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به پارسي 
حرف بى از كتاب دوم در غذاها و داروهاى مفرد شمارش» نو« طبع و منفعت غذاى مفرد به تازي

>A275< و داروهاى مفرد از گفتار بزرگان

نـــــجبابونـــــه
 بابو

 جالينــوس گویــد كــه او گرم و خشكســت به درجــه نخســتين، پى ها را قــوى كنــد و بيمارى هاى ســودایى ]را
 ســود دارد و اگــر [ 1 تخم هــاى كرفس كوفتــه را به اندكى آب بجوشــاند2 و بــه انگبين بسرشــد و بر بناگوش

طلى كند درد شقيقه را سود دارد. 

بادآورد 
 شـــــكاع

 مســيح گویــد كه او ســرد و خشكســت به درجه نخســتين معــده را از صفــراى تيز پــاك كند و اندام هــا را قوى
 كنــد و ] گرمى هــا را [3 دور كنــد و قولنج و تب هــا را ســود دارد و داءالثعلب و داءالحيه را منفعت كند و احشــا

قوى كند و گرم مزاج را نيك بود. 

ــــــهبـــــارزد 
 قنــ

 حنيــن گویــد كه او گرم و خشكســت به درجه ســيم تب ها را ســود دارد و جذام و پيســى و بهق را ببــرد و تن را
 قــوى كنــد و معــده را از خلط هــاى4 بــد پاك كند خاصــه كه به انگبيــن بــكار دارد و همه بيمارى هاى ســرد5 را

سود دارد و بلغم ببرد. 6

ـــــان 
 بـــــــــانبـــ

بــه دوم درجــه [7 بســتگى هاى جگــر را بگشــاید و بــه ســيم درجــه، خشكســت ]   اســحق گویــد گرمســت 
 برخاســتگى ســپرز را ســود دارد و چــون دو درم با ســركه بكار دارد منفعــت كند و اگر یك مثقــال از دانه اش با

انگببين خورد بلغم را از اندام ها فرود آرد. 

 بادروگ8 

 یوحنــا گویــد گرمســت بــه دوم درجه خشكســت بــه درجــه اول9. صفرا انگيــزد و چــون از وى بســيار خورند
 تاریكــى چشــم آرد و چون با ســركه بــكار دارند معده را نيــرو دهد و كوبه دل را ســود دارد و منش گشــتن را

بنشاند اما تاریكى چشم آرد. 

بادرنبویه 
 بادرنجبویه

 یوحنا گوید گرمســت به دوم درجه و خشكســت به دوم درجه. ســودا را از اندام ها فرو آرد و شــادى دل افزاید
 و انــدوه و غــم از دل ببــرد و تــن را فربه كند و بادها را بشــكند و خفقان را زایل كنــد10 و زردى گونه را ببرد و

دیوانگى دفع كند. 

زیانجبادیـــــان 
 عيســى گویــد كه او گرمســت بــه دوم درجه، خشكســت به درجه اول. بســتگى اندام ها را بگشــاید و چــون با آب را

 رازیانــج بــكار دارنــد درد جگر را كه از ســردى بود ســود دارد و استســقا را نيــك بود و اگر آبش در چشــم
چكانند تاریكى چشم را نيك بود. 

نيــــذ 
 فانيـــــذپا

 ماســرجویه گوید كه گرم و ترســت به درجه اوّل شــكم نرم كند و ســرفه را كه از بلغم بود سود دارد و سينه را
از بلغم سطبر پاك كند و بادها را از اندام ها تحليل كند و آنچه به دو درجه گرم وتر بود آن شكرى بود. 11

1. را سود دارد و اگر A):E B افتاده است( 
2. تخمهــاى... بجوشــاند: تخمش را كوفتــه به اندكى آب 

B بجيشاند
A - :E B 3. گرمى ها را

 E B 4. خلط هاى: آميزش هاى
 B 5. سرد: مرد

B 6. بلغم ببرد: بادها را تحليل كند
A - :B 7. به دوم درجه

8. بادروگ:(در حاشيه A آمده است: شاه تره را گوید.( 
9. گرمســت... اول: كــه او گــرم و خشكســت بــه درجت 

E كه او گرم و خشك است به دوم درجت B نخستين
10. بشكند... كند: از معده بر كند و كوبه دل را سود دارد 

E B
11. و آنچه... شكرى بود: و فانيد آنچه شكرى بود گرم و 

E B ترست به دوم درجت قوت بيشتر دارد
F E B كراعA 12 . كوارع: لوارع

12 پایچـــــه  ابوجریــح گویــد او معتدلســت و غــذا كــم دهد اما خــون انگيزد و تب هــا را و خون آمدن را از شــكم پــاك كند وكوارع
 باســور را ســود دارد و كســى را كه به غذاى بســيار حاجت نباشــد نيك باشــد و چون پيوســته خورد استخوان

شكسته در اندام بپيوندد. 

 بادروج 
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ــــــوزبــــــادام 
لـ

 محمــد زكریــا گوید كه بادام شــيرین، معتدلســت تن را فربــه كند و از معده دیر گوارد و بر ســر معــده بماند1 و
 عــالج بــه شــكر طبرزد2 بود و امــا بادام تلخ گرم و خشكســت بــه دوم درجه بادهــا را از تن تحليل كند و ســرد

مزاج را سود دارد. 3

كابلى 
 برنج كابلىبرنگ 

 عيســى گویــد كه او گرم اســت به درجه اول، خشكســت بــه دوم درجه، بلغم هاى ســطبر را از معــده فرو دارد و
 گرمى هــا در اشــكم 4 بكشــد و آبتاختــن برانــد و درد بندهــاى تــن را ] كــه[ 5 از بلغم بــود ســود دارد و مغز را

نيرو دهد و اندام ها پاك كند. 

 اســحق گوید كه او معتدلســت یرقان را ســود دارد و ســنگ مثانه را پاره پاره كند. بر و ســينه را از آميزش هاىپرسياوشانپرسياوشان 
 بلغمــى پــاك كنــد و شــهوت جماع6 را قــوت دهد و درد ســپرز را ســود دارد و آبتاختــن را برانــد و مثانه پاك

كند. 

7 جــان
بادنجــــانبادن

 یوحنــا گویــد كــه او گرم و خشكســت بــه دوم درجه بریــان كرده وى معــده را قوى كند و پيوســته قــى مى كند
 نيــك باشــد8 اما ســر و چشــم را زیــان دارد و بيمارى هاى ســودایى انگيزد و درد چشــم آرد و چون به ســركه

پخته باشد چشم ها را زیان كمتر كند. 

باقـــــــال9 

 حنيــن گوید كه او سردســت به درجه اول خشكســت بــه دوم درجه. ســودا انگيزد و خواب هاى بد نماید و شــكم
 ببنــدد و خاصــه كــه با پوســت بــود و چون بى پوســت خورنــد، بر و ســينه را نــرم كند خاصــه كه روغــن بادام

خورند و شيره خشخاش. 10

 11 ــــــن
 كشــــــوث12برشـ

 مســيح گویــد كــه او گرم و خشكســت به درجــه اوّل معده را قــوى كند و بســتگى هاى جگر بگشــاید و اگر آبش
 را بــا فلــوس خيار چنبر به ناشــتا بخورد یرقان را ســود دارد و چــون قليه كند و بخورد شــكم را ببندد و خون

>A276< 13 .شكم را زایل كند

 تيــاذوق14 گویــد كــه او ســرد و ترســت بــه دوم درجه. گرمــى جگر را بنشــاند و تب هــاى گرم را ســود دارد و بقله الحمقاپرپهــــــن 
 بســتگى هاى جگر را بنشــاند و برخاســتگى ســپرز را نيك بــود و بيمارى هــاى صفرایى را زایل كنــد خاصه كه

آب تخمش با سكنگبين خورد. 

بـــــرغست 
 قنابــــرى 

 اســحق گویــد كــه او گرم15 و خشكســت بــه درجه اول. شــكم نرم كنــد و معده و جگــر را نيك بــود. خداوندان
 گرمــى را چون با ســركه و تــرف خورند نيك بود و خداوندان ســردى را با ســپيداب ها16 بهتر باشــد و ضمادش

جگر را نيك بود. 

1. تن را... بماند: ســينه را نرم دارد و ســرفه را زایل كند 
B اما دیر گوارد

 B 2. طبرزد: + پانيد
B 3. سرد... دارد: خداوندان سردى را نيك باشد

4. اشكم:+ شكم 121 
 A - :B 5. كه

 B 6. جماع: و جماع

7. بادرنجان: بادنجان B)F Eمحو است( 
8. معده را... باشــد: معده را كه طعام باز ندارد و پيوســته 

B قى كند نيك باشد
 B 9. باقال: باقلى

 E B - :10. و شيره خشخاش
 E برمش A برسس :B 11. برشن

A كشوف ؟ :E B 12. كشوث

B E 13. خون... كند: و دوسنطاریا را نيك بود
B 14. تياذوق: تياذق
A نرم:B 15. گرم

E B 16. سپيداب ها: شوربا
A سود دارد او :B 17. سودا و

 A - :B 18. دارد

فيــــونپرپيــــون 
 محمــد زكریــا گوید كه او گرم و خشكســت به چهارم درجه. ســودا و17 بلغــم را از اندام ها فــرو دارد و چون با فر

 خایــه نيــم برشــت دانگــى ســنگى از وى كوفتــه بــكار ] دارد [18 و استســقا و عرق النســاء و سســتى اندام ها را
نيك باشد و همه بيمارى هاى سرد را نيك بود. 

ـــــلى 
اقـــ

ب
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1. برنك: برنجاسب B برنجاســت E(در حاشيه B نوشته 
شده است »قيصوم«( 
B 2. خرد كرده: كوفته

B 3. پيوسته: از طعام هاى بد
E 4. پرسيان دارو: برسيا دارو

E B - :5. سودا... كند
 E B 6. برگش: بلگش

A-:B 7. را
A بسفایج :E B 8. بسپایه
E B 9. جگر: معده و جگر

B 10. تحليل... دارد: كه اندر روده باشد نيك بود
A-:B 11. را

E B 12. شكم: كندن شكم
A شكم :E B 13. شكر یا

 A - :E B 14. سرد
 A - :15. و احشا

A بستان افروز :F E B 16. حماحم
17. ابوجریح... پراكنند B E F:(در A به جاى این بخش 

توضيحات مربوط به بقم آورده شده است( 
 F B - :E 18. سود دارد

 جالينــوس گویــد كه او گرم اســت به درجه دوم خشكســت بــه درجه اوّل. اگــر دو درم از وى با یــك درم زیره برنجسببرنك1 اسب 
 بــكار بــرد و هــر دو را خرد كرده2 بخورد بلغم هاى ســرد را از تن فرو دارد و كرم در شــكم بكشــد و معده را

پيوسته3 پاك كند. 

 4 رو
ن دا

سيا
عصا الراعىپر

 اســحق گویــد كــه او سردســت به دوم درجه، خشكســت بــه درجــه اّول، اگر بيســت درم از آبش با یــك درم آب
 اكليــل الملــك بياميــزد و بــارى چنــد با ســكنگبين بخــورد آمــاس جگر و معــده را ســود دارد و درد ســپرز را

منفعت كند و سودا را زایل كند. 5

ــــــرط بزغنـــــد 
 حنين گوید كه برگش6 ســرد و خشكســت شــكم را ببندد و ریش هاى روده را ســود دارد و اندام ها را قوى كندقــ

 و خون آمدن از شــكم بازدارد و زحير ] را [7 نيك بود و تن را فربه كند. چون به ناشــتا بكار دارد و گرده را
نيرو دهد. 

 8 پایــه
 بسفایــــجبس

 عيســى گویــد كه گرمســت بــه دوم درجه. جگــر9 را قوى كنــد و بادهــا را تحليل كند و سســتى اندام هــا و درد
 بندهــا را كــه از ســردى بود ســود دارد خاصه كه بــا روغن بــان اندام ها را نيك بمالــد و بادهــا را تحليل كند و

سود دارد. 10

بســــــــد 

 حنيــن گویــد كــه او سردســت بــه درجه اول، خشكســت بــه دوم درجه. اگــر یــك درم از وى خــرد بكوبد و به
 ناشــتا بخورد خون برآوردن از گلو ] را [11 ســود دارد و ریشــهاى معده و روده را درســت كند و شــكم12 را به

غایت منفعت دارد. 

ــــــت 
سویــــــقپسـ

 محمد زكریا گوید كه پســت به طبعِ آن چيز بود كه از وى كنند. پســت گندم گرم و نرم بود، پســت جو ســرد و
 خشــك باشــد. هر دو باد انگيزد و از معده دیر فرو راند. عالج هر دو آن باشد كه با شكر یا13 به انگبين خورند

تا باد نه انگيزد. 

ــــــق پستــــــه
 بقراط گوید كه او گرمســت به دوم درجه، ترســت به درجه نخســتين. درد پشت را كز ســردى بود سود دارد وفست

 نيــك باشــد. بســتگى هاى جگــر را بگشــاید و آب پشــت افزایــد و خون را قــوت دهد و معــده ] ســرد[14را نيك
بود و گرده را گرم كند. 

ســـــه 
 بسباســـــهبسبا

 عيســى گویــد كه او گرم و خشكســت به دوم درجه، معده را از آميزش هاى ســردى پاك كنــد و فالج و لقوه را و
 سســتى اندام ها را ســود دارد و شــهوت و جماع انگيزد و معده را و احشــا را15 گرم كند و اندام ها را قوى دارد. 

چون یك مثقال به ناشتا بكار دارد و نيك بود. 

16بوستان افروز  ـــم
احــ

حم
 ابوجریــح گویــد او ســرد و خشكســت بــه دوم درجت و بهترش آنســت كه در ســایه خشــك كرده باشــد معده و 

 روده هــا را از آميزش هــاى بــد پاك كند و چون دو درمســنگ از وى بــكار دارند و ریش هــا را نيك بود و چون
كوفته اش را به ریش ها پراكنند17 ] سود دارد[18

ـــــان 
 مرجــ
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1. ماســرجویه... نيــك بــود F E B:(در A توضيحــات 
مربوط به بلوط آورده شده است.( 

2. عيسى گوید... نيك بود E F B:(در A توضيحات بقم 
آورده شده است.( 

A - :B 3. را

 F E B 4. معده: مقعد
A پاك :F E B 5. زایل

 B 6. سرد: گرم
 F E B 7. جگر: معده

B 8. اندام ها: اندام هاى سرد

 B 9. سيم: دوم
A )صفن(؟ :F E B 10. دل

E B - :11. شكم... آرد

ــــــمبقــــــــــم 
بقــــ

 ماســرجویه گوید كه او گرم و خشكســت به دوم درجه خارش تن و گر و دميدگى ها را ســود دارد و خاصه كه
 ایــن علت هــا از صفرا باشــد چــون وى را كوفتــه و بيخته به آب بادیــان یا به آب كرفــس بياميزند و بــر اندام ها

براى خارش تن بمالند نيك بود. 1

ــــــوط 
بلـــــــــوط بلــ

 عيســى گوید كه او ســرد و خشكســت به دوم درجت شــكم ببندد و ریش هاى روده را ســود دارد و اگر برگش
 خــرد بكوبند و بر ریشــى اندام بپراكنند منفعــت دارد و تري هاى معده را برچيند و آب رفتــن از دهان بازدارد و

پخته اش زحير را نيك بود. 2

ــــــالذربالذر 
 مســيح گویــد كــه او گرم و خشكســت به چهارم درجــه، دل زیرك كنــد و فالج و لقوه و سســتى اندام ها را ســود بــ

 دارد و زردى روى را ببرد و فراموشــى را نيك بود و تن را از آميزش هاى ســرد پاك كند و اندام قوى دارد و
 >A277< .دل ] را [ 3 نيك منفعت بود

ــــــه 
بليلـ

 بليلــــــج

 یوحنــا گوید كه او سردســت و خشكســت به ســيم درجــه، معده را قوى كنــد و بلغم غليظ از اندام هــا فرو آرد و
 خلط هــاى فاســد از معــده پــاك كنــد و درد روده و معده4 را زایــل5 كند و سســتى اندام ها كه از گرمى بود ســود

دارد و جگر گرم را نيك بود. 

پوپـــــــل 
 تيــاذوق گوید كه او ســرد6 و خشكســت به دوم درجــه بن دندان ها را ســخت كند و آماس هاى گرم را ســود دارد
 و جگــر7 را قــوى كنــد و ریش هــاى دهــن را نيك بــود و بوى دهان خــوش كنــد و آب رفتن از وى بــاز دارد و

چون پيوسته در دهن دارد نيك بود. 

ــــــل 
پلپــ

 فلفــــــــل
 جالينــوس گویــد كــه او گرم و خشكســت بــه چهارم درجــه. فالج و سســتى و لرزیــدن اندام ها8 را ســود دارد و
 فراموشــى را نيــك بــود و معــده را از خلط هاى ســرد و بد پاك كنــد وگر كوفتــه اش را بــا زرده خایه بخورد

منفعت دارد و به غایت نيك بود و این آزموده است. 

َلســـــان ـــــان ب
لس  اســحق گویــد كــه او گرم و خشكســت بــه دوم درجه، عرق النســاء و صرع و ســر گشــتن را ســود دارد معده وبَ

 جگــر را از آميزش هــاى بلغــم ] و [ ســودا پاك كنــد و آبتاختن را براند و روغنش بيمارى هاى ســرد را ســود
دارد و نيز آماس هاى سرد زایل ] كند [ و نيك بود. 

 فلنجمشكپلنگمشك 

 مســيح گویــد كــه او گرم و خشكســت به ســيم9 درجــه. نشــاط دل كه فزایــد و معده را قــوى كند و بــوى دهان
 خوش دارد و بســتگى هاى جگر و ســپرز و مغز را بگشــاید و كوبه دل را كه از ســردى بود ســود دارد و باسور

را نيك بود و سستى دل10 را سود دارد. 

 الهندىبــــــــــل 
قثاء

 خــوزى گویــد كه او خيار بادرنگ هندى بود و گروهى از پزشــكان گویند كه او نوعى از دانه ها باشــد به طبع 
 گــرم و خشكســت بــه ســيم درجــت. فالــج و لقــوه و بيمارى هایــى كــه از ســردى باشــد ســود دارد و اندام هاى

سست را قوى كند. شكم ببندد و قبض آرد. 11

ــــــل 
فوفـ

 حرف بي از كتاب دوم در غذا ها و دارو     هاي مفرد
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ــــــكبناســـــب1 
 جالينــوس گویــد كــه او گرم و خشكســت. علت هاى ســودایى و بلغمــى را ســود دارد و چون با داروهاى مســهل علــ

 بــكار دارنــد و اگــر با تخــم بادیان خــرد بكوبد و با ســكنگبين بــكار دارد درد ســپرز را ســود دارد و ضمادش
آماس هاى سرد را نيك باشد. 

ــــــه 
بنفســــج  بنفش

 ماســرجویه گوید كه او سردســت به درجه اول، ترســت به دوم درجه. اگر ســه درمســنگ با شــكر ســپيد بكار
 برند صفرا را از معده فرو دارد و روده را از آميزش هاى بد پاك كند و بویش درد سر را ] كز [2 گرمى بود سود

دارد و صفرا از وى برد. 3

4پنج انگشت   یوحنا گوید كه او گرمســت به درجه نخســتين خشكســت به دوم درجه. بســتگى هاى جگر و ســپرز را بگشــایدفنجنگشت
 و علت استســقا را ســود دارد و اگر دو درمســنگ بكوبند و بــه انگبين بكار برند مار گزیــده را نيك بود و افعى

گزیده ] را [5 هم نيك بود. 

ــــــر 
جبـــــــنپني

 اســحق گوید كه پنير ســرد و ترســت به دوم درجه اما بدگوار بود. آرزوى طعام را ببرد و خداوندان سردى را
 زیــان دارد عالجــش آنســت كه(او را( 6 به انگبين خورد و پنير خشــك، گرم و خشكســت طعــام را بگدازد7 اما

گر و خارش آرد و سوزش. 8

بهمـــــــن 

 عيســى گوید كه او گرم و خشكســت به دوم درجه. دل را قوى كند و ســودا را و بلغم را از اندام ها فرو دارد و
 بهمن ســرخ درد9 ســپرز را ســود دارد و پيســى و بهــق را ببرد و چــون دو درمســنگ كوفتة وى را بــه انگبين

بكار دارد بلغم هاى فاسد را سود دارد. 

ــــــرام
بهـــــرامج بهـ

 محمد زكریا گوید كه او گرم و خشكســت به درجه اول. شــكوفه اش بادهاى ســطبر را از سر و مغز بيرون كند
 چون پيوســته وى را همى بوید و اگر ســه درمســنگ شــكوفه اش بــه انگبين بياميــزد و بكار دارد ســودا و بلغم

را از معده پاك كند. 

ــــــورقبـــــــوره10 
 بقــراط11 گوید كه او گرم و خشكســت به دوم درجه. كرم ها را در شــكم بكشــد12 چون یك درمســنگ كوفته او بـ

 بــا انگبيــن بياميــزد و بخورد و اگر یــك مثقال با ســكنگبين بكار دارد ســودا و بلغــم را از معده پــاك گرداند و
قوت طبيعت دهد و جوشش دهد. 13

ره ارمنى 
 بورق ارمنىبو

 مســيح گوید كه بوره ارمنى به رومى نطرون خوانند. او به طبع گرم و خشكســت به ســيم14 درجه. اگر وى را
 خــرد بكوبنــد و بــه روغن گل بسرشــند و بر ناصور15 و باســور نهــد نيك بود و اگــر با داروهــاى فالج وى را

بياميزد و بكار دارد نيك بود. 

ـــــاعپودینـــه16 
 عيســى17 گویــد كه او گرم و خشكســت به ســيم درجه. آبــش یرقان و تنگى نفس را ســود دارد چــون از وى به نعنـ

 ناشــتا بخــورد كرم هــا را بكشــد18 و اگــر بــارى چنــد بخــورد بســتگى هاى جگــر را بگشــاید و نيــك باشــد. 
>A278<

ــــــن 
 بهمـ

B بناسب A بنلسب :E 1. بناسب
 A- B:2 .كز

E B 3. و صفرا... برد: و مغز را نيرو دهد
4. فنجنكشــت B: فلنج انگشت A خمســة االصباع E خمسة 

F االصابع
 A-  B:5 .را

A - :B 6. او را
F E هضم كند B 7. بگدازد: بگوارد

8. گــر... ســوزش: گــر و خارش تــن را پدیــد آرد(+ و 
 F EB)F E اصالحش به ترى بود

 A و + :B 9. درد
 B 10. بورق: بورخ

 E B 11. بقراط: عيسى
F E A گرمى ها را بكشد :B 12. كرم ها... بكشد

E B - :13. و قوت... دهد
 B 14. سيم: سوم

 B 15. ناصور: ناسور
16.(در B توضيحــات »پوپــل« براى »پودینه« ذكر شــده 

است( 
F E 17. عيسى: بقراط

18. بكشــد: + و اگــر در گــوش چكاننــد كــرم گــوش را 
F E همچنان
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 F E 1. بوش دربندى: معروف
F E B 2. آماس هاى: خلط هاى
 A صفرا :F E B 3. صفرایى

F E - :4. و بر... بسایند
5. و گرمى هــا... دارد: و اگــر بر آماس ها طلى كنند نيك 

F E .بود و منفعت دارد
6. زیادت كند: + و كرم ها گرمي ها F E را از شكم فرود 

B آرد و معده را از بلغم پاك كند
F E 7. بوشكان: برشكان

A گرمست بر :F E B 8. گرم و تر است
 B 9. عالجش: صالحش

A بالبه :B 10. بالیه
B .11. براند: + و داروهاى كرم كدو خورد

 B - :12. در گرمابه

A خشك :F E B 13. خنك
A 14. آب برگش... كند: آب خنك بود

F E نخستين B 15. دوم: سوم
FB 16.افزاید : بود

F E B 17. كولنج: قولنج

ش  دربندى بوش  دربندى1 
 ارجيجانــس گویــد كــه او بــه طبع سردســت آماس هاى2 گــرم و دميدگى هــاى صفرایــى3 را ســود دارد چون بهبو

 گالب و ســركه وى را بســایند و بر آماس ها طلى كنند و اگربه گالب بسایند4 و بر بناگوش مالند درد سر را كز
گرمى بود سود دارد و گرمى ها از شكم فرو دارد. 5

زیــــدان 
 بوزیـــدانبو

 جالينــوس گویــد كه او گرم و خشكســت به درجه دوم . بســتگى هاى جگر را ســود دارد و ســپرز را بگشــاید و
استسقا را نيك كند و سستى بندهاى اندام را منفعت دارد و شهوت طعام افزاید و آب پشت زیادت كند. 6

شــــكانبوشـــكان 7 
 محمــد زكریــا گویــد كه او گرم و خشكســت بــه دوم درجــه. كوبــه دل را و تنگى نفــس را ســود دارد چون ازبو

 ســردى باشــد و بادهــاى ســطبر را از اندام هــا تحليل كنــد. بيمارى هاى ســرد را نيك بــود خاصه كه به ناشــتا
بكار دارد و بر و سينه را نيك بود. 

ــــــه
شحــــــمپيــ

 روفــس گویــد به طبع گرم و تر اســت8 معده را گران كند. عالجش9 آنســت كه او را با نمــك و ابزارهاى گرم
 بخورنــد و بــه پيه خوردن بســيار بلغــم بالیه10 خيزد و انــدر روده كرم كدو دانه پدید آرد صالحش آنســت كه

قى كند و شكم براند. 11

بيــــــــد 
 حنين گوید كه او ســرد و ترســت اگر بيســت درمســنگ از آبش بخورند بســتگى هاى جگر را بگشــاید یرقان را
ســود دارد و گرمى هاى تن را بنشــاند و اگر به آبش اندام ها را در گرمابه12 بشوید تن را خنك13 كند و سرخيجه 

را سود دارد و آب برگش تن را خنك كند. 14

خـــــروَعبيدانجير
 اســحق گویــد گرم و خشكســت بــه دوم 15 درجه فالج، و لقــوه را و بيمارى هایى كه از ســردى بود همه را ســود
 دارد و اگــر بــر آماس ســرد بمالند نيك بود و اگر وى را خرد كند و به انگبيــن بياميزند و بكار دارند خوك را

كه بر گردن بود به غایت نافع باشد. 

 ابوجریح گوید كه پيل زهره، درخت حضض باشــد او به طبع معتدل باشــد و اگر برگش با ســركه بپزند و بكار فيل زهرهپيل زهره 
 دارنــد یرقــان را ســود دارد و اگر برگش خــرد بكوبند و به گالب بسرشــند و بر ناخن خوار نهند ســخت نيك

بود و آماس ها را سود دارد. 

ـــــاز 
بصـــــــلپيــ

 فولس گوید كه او گرمســت به چهارم درجه، ترســت به ســيم درجه. درد ســر انگيزد و بســتگى كند خاصه كه
 وي را خام خورند و اگر پخته خورند آب پشــت افزاید و آب هاى مختلف خورده را نيك افزاید16 و آبش اگر در

چشم كشند شب كورى ببرد. 

ل الفارپياز موش 
 اســحق گویــد كه او گرم و خشكســت به ســيم درجه بادهاى ســرد را از تن تحليــل كند و كولنج17 را بگشــاید و بص

 درد پشــت را كز ســردى بــود ســود دارد و طعام هاى ســطبر را در معده لطيف كنــد و خداوندان ســرد مزاج را
سود دارد چون بخورد. 

ــــــالف 
خ
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1. محــروث:(در حاشــيه ایــن واژه، در A آمــده اســت: 
اشترغاز( 

B 2. خردش... بياميزد و: كوفته اش را
B 3. بادها را: + از معده و روده

F B 4. بيشموشك: بيش

 عيســى گویــد كــه او گرم و خشكســت بــه دوم درجه شــكم را ببنــدد و معده را گرم كند و شــهوت طعــام آرد و محروثبيخ انگدان
 اگــر خــردش بكوبنــد و با مرهم ها بياميــزد و2 بر آماس خــوك ضماد كند نيك بــود و نيز آماس هــاى بلغمى را

سود دارد و بادها را3 تحليل كند. 

بيشموشك4بيشموشك 

 حنيــن گوید كه او گرم و خشكســت به غایت و او از داروهاى زهرناكســت و نشــاید خوردن مگــر با هليله زرد
 و بــادآورد و دیگــر داروهــا نيم دانگ از وى بياميزد از بهر جذام كه به قوت شــده باشــد و چون كســى خورده

بود عالج نپذیرد. 




