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  بقراطمنسوب به  فی َحبٍَل علی َحبَلٍ  ترجمۀ
  ١مقدمه از جان م. متک

  ٣حمید بهلول و ٢ترجمۀ محمد باهر

  مهمقد
مختلف زنــان در  یها یماریب بهرساله  یاست. باق ینیچندجن ۀدربار ٤مورد نظر ۀرسالتنها بند اول 

 نیــمقابلــه بــا ا یکــه بــرادازد پــرمــی ٥هاتربندو  هاشیاف، داروهاانواع  نیزو  مانیو زا آبستنی دورۀ
  رساله نی. اشود یم زیتجو ها یماریب

ً
 یبرجا یونانیاست. متن  ٦بقراط گریبرگرفته از دو اثر د عمدتا

توان گفت که  روی هم رفته با اطمینان نمی و ستا  رساله نیاز متن ا تر زهیدو رساله پاک نیمانده از ا
  . این رساله از بقراط است

 برااثر ظ یعرب ۀترجم
ً
کــه فقــط عنــوان  فــهیخل یحاج] جز یاسالم ۀشناسان [دور کتاب یاهرا

. یگرید ۀاشار چیبدون ه حبل لبقراط یکتاب حبل علاست: بوده  ختهناشنا ،رساله را فهرست کرده
تکیــه بــر و بــا  نــدنک یخــاص منســوب نمــ یآن را بــه مترجمــ ،موجود ۀو نه نسخ فهیخل ینه حاج
 نیا یزمان دیمشخص کرد. شا توان نمیرا  رسالهمترجم ، نگارشوۀ و سبک و شی یکنون یها دانسته

  . میدر دست داشته باش لیقب نیاز ا یمتون یکاف ۀکه به انداز میسر باشدکار 
و  فیضع زیآن ن یو عربو مبهم  دشوارترجمه  نی؛ ادانست روانی ۀترجم توان یرا نم یعرب ۀترجم

سرزنش کرد چون نباید  ها ینارسائ ۀهم یمترجم را براته الب. ستیوفادار ن یو به متن اصلاست  مغلوط
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Cambridge 1968.  
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١۵٨ 

دو  کــه از ١هتــریل ۀسترایو یونانیمتن  یحت
کــرده  دهاســتفا زیــن رسالۀ یادشدۀ بقــراط

  دارد.  یاست، مشکالت
 ۀحدس زد که متن مورد استفاد توان یم

بــه مراتــب بــدتر داشــته  یطیشرا ،مترجم
مــتن  ،متــرجمکــه  ســتین عجیباست. 

  ،گرید یانیرا به ب بهامپرا یونانی
ً
آن هم غالبا

ها  سوء برداشت یفراوان .گفته باشد اشتباه
 ها افزوده یو حت ها یافتادگ ها، یفهم و کج
آور است. به  شگفت یتاحداول  شدر بخ

یز حــاوی در بخش آخر کــه  عالوه، تجــو
 اریبس یها یدقت ی، بهاست وراداز  یاریبس

برخــی صــورت کــه  نیبه ا شود؛ یه میدد
یا  اند کرده ریی، تغاند افتادهاز قلم  رکیباتت

مختلف با هــم  یداروهااند و  شده افزوده
 یماریدرمان بدر به اشتباه گاه و   ختهیدرآم

 مترجم نه  زیتجو یگرید
ً
شده است. ظاهرا

 و نهداشته  اریدر اخت معتبری یونانی ۀنسخ
در  تــوان یرا مــ یف مترجم از متن اصلانحرا زانیبوده است. م مسلط یونانی زبان رب به اندازۀ کافی

تفــاوت  یکــه مــتن عربــ ییها در قســمت هتــریل یفرانســو روایتها از  تفاوت نی. ادید ها سیرنویز
  ٢دارد، نقل شده است. یریگچشم

لغــات  نایمکه در آن ارتباط  یا مهیضم یۀدور است، ته یاز متن اصل اریبس یعرب روایت چون
گفت که مترجم  توان یم تینادر با قطع ی. در مواردبودود، ناممکن متن نشان داده ش یو عرب یونانی

   .است ته) فاصله گرفیهمان متن اصل یعنی( هتریلتا کجا از ویراست 
از  پــیش گویــارود کــه به شــمار مــی یکار مترجم ۀنمون ، چونتوجه است شایان یعرب روایت

مــه را بــه صــورت یــک علــم ترجکه  شیو حب نیبن اسحاق، اسحاق بن حن نیچون حن یمترجمان
 یفیتحر زانیم بررسی در ضمِن . دستی آنان نبوده است گمان به چیره زیسته است و بی ، میدرآوردند

                                                    
1. Littré 

یس .٢  ایم. ها را در ترجمه نیاورده این زیرنو

 هیاصوفیا ۀکتابخان ۳۶۳۲ ۀشمارصفحۀ عنوان مجموعۀ 
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ترجمۀ که  توجه کنیمبه این نکته نیز باید رخ دهد،  احتمال دارد، زین یاثر فن کیدر انتقال  یکه حت
بوده است.  متکی زینچنین مترجمانی ا بر مترجمان توان عالوه بر به عربی ونانی یو علم یپزشکآثار 

را همچون دیگر آثــار این اثر  به علت فقدان منابع دیگر، مسلمانپزشکان دهد نشان می روایت نیا
او به  .الطب یف یالحاواثر در فصل نهم  نیاز ا یراز ۀخالص مقایسۀ کنید با( اند بقراط در نظر گرفته

  ست). ترجمه استفاده کرده ا همینطور قطع از 
با  های آن برخی از ویژگیجالب و مهم است.  ینثر عرب تطور یاثر از نظر چگونگ نیا نیهمچن

 به علت ورود  اختالف میقد یعرب
ً
 ی. تکرارهــااســت انهیعام های عربی هلهجهایی دارد که احتماال

 نامتعــارف یبــه ســاختارها لیــها و م جملــه همنشینی ناخوشایند ،یربط یها حذف فعل مورد، یب
  . انسجام و گسسته کرده است ترجمه را بی

 یمتعدد دستور اشکاالتکه  نیا صیاثر شناخته شده است، تشخ نیاز ا یخط ۀنسخ کیتنها  چون
 ی. تقررسد به نظر میممکن  ریکاتب است، غ ایمترجم  متن از آِن 

ً
  .ندا دهشحفظ  ستهرایومتن ها در  آن ۀهم با

. از شود نگهداری می هیاصوفیا ۀکتابخاندر  ۳۶۳۲ ۀمارش به اثر نیمنحصر به فرد ا یخط ۀنسخ
    .کنم یم یقدردانرا در دسترسم گذاشتند، آن  لمیکروفیمکه  هیاصوفیا ۀمسئوالن کتابخان

 هیاصوفیا ۀکتابخاندر  ۳۶۳۲صفحۀ آغاز رسالۀ في َحَبٍل علی َحَبل در نسخۀ شمارۀ 
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  به نام خداوند بخشندۀ مهربان
  کتاب ابقراط فی حبل علی حبل

  
]۱[  

رحــم باشــد، میانــۀ در  ولا نیجنــپس از آبستنی باز هم آبستن شود، پس اگر  یاگر زن :دیگو بقراط
از دو  یکــیدر اول  نیاگر جنــو  راند.آن را به بیرون میجنین اول بیرون آید؛ زیرا جنین دوم از رحم 

اول آبستنی رحم به دلیل  زیرا ؛زنده نمانددوم جنین  ،ودشآبستن   دوم ی بارزن برا وطرف رحم باشد 
 سقط نشود، درد،  نیجن و اگر ،باشد آویختهمرطوب و است، جنین زنده که 

ً
، بــدبو ۀونابخدوم فورا

 .تا جنــین دوم ســقط شــوددارد نگاه نمیغذا را زن ، و عارض شود زانوان و پاها و ورم صورت ،تب
 آبســتنی  نیرحمشان پس از اولــ ۀکه دهانشود دیده می یدر زنان )ینیچند جنآبستنی دوباره (

ً
 تمامــا

 قاعده نم ای دارند یکوتاه یکه دوران قاعدگ یزنان ایو  ،است  بسته نشده
ً
جنین دوم در  ١.شوند یاصال

تنها گوشت است؛ چــرا  گیرد وآید که ملتهب است، هرچند که هیچ گاه شکل نمیحالی به دنیا می
   تا اینکه از رحم خارج شود.شود که متورم و بدبو می

]۲[  
، آمــدنبیــرون از  شیپــ، در رحم اســتهمچنان که  یدر حال دیآ رونیاش ب از پوسته نیجن اگر
بــا  نی. اگر جندشوار باشد تیغابهزایمان  د،یاین رونیبجنین  سرِ خست نو اگر  باشد،شوار دزایمان 

بیرون آید زایمان از رحم  سپس پوسته از آن جدا شود و، درسبرحم  ۀبه دهانبیرون آید و اش  پوسته
  ل مناسب رسد. ا به محت  کندجمع خود را  ۀو پوست بیرون آید، د و جنینآسان باش

]۳[  
انگشــتان دســت و پــا و نــاخن ، ویــدنــاخن ر شانگشتانسر روی گوشت  ماندباگر جنین زنده 

  ناقص شود.

                                                    
  قیترفم رحمها نعما بعد الحبل و دفسی یحبل بالمرأة الت یحبل عل قع: یحبل یکتاب حبل علمن  بقراطأ .١

ً
وقع  حبلها، و إذا یف الً یقل دما

، الحاوی( أحدهما أن تسقط یإل ةئیأمراض ردالوجه و تهبجیو یبها حم جیخرج من الرحم وتهعفن و تصوریفإنه إن کان األول لم  كذل
 ). ۱۸۱، ص۳ج
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]۴[  
 نیو ا میفشار ده به عقبباید آن را  د،یآ رونیدستش از رحم بابتدا یک زنده بماند و  جنین اگر

باید هر دو را به باال  دیآ رونیز رحم با شتا به داخل برگردد. اگر دو دست میتکرار کنبار  نیکار را چند
باید آن دو  دیآ رونیدو پا ب هرو اگر  میآن را به داخل فشار ده دیبا د،یآ رونیپا بیک گر ا فشار دهیم؛

 دیبا ،حرکت نکند یگریو به سمت دبماند و همانجا  دیآ رونیاگر هر دو پا بدهیم. را به داخل فشار 
و بدن  دیآ رونیسر بنخست بو باشد. اگر یب دیمواد با نیطوب کند. ای به رحم مالید که آن را مروادم

جــا یــکدر  گــریدبخشی از بدن در رحم باشد و بخشی . اگر روغن مالیدباید رحم را ، ماندداخل 
به نام  ییبا دارو دیرحم با ۀ، دهانبیرون نیاید نی. اگر جندیروغن مالباید را رحم  همباز ، نماندثابت 

. کند کیرا تحر مانیشده باشد تا زا قیبا آب رق دیدارو با نیرب شود. اچ ١)زهخیاررۀ (عصا ونیریاط
   مالید.آن  یرو یماد مرطوبض دیاگر فرج خشک باشد، با

]۵[  
پــس  ،و جنــین مــرده باشــد امــدهین رونیــبدن ب یباقو آمده باشد،  رونیاز رحم ب نیسر جن اگر
ان را انگشتپس از آن، . قرار دهی رحم ۀو دهان نیجن سرمیان و سازی با آب مرطوب  دیبارا  انانگشت

شود و با انگشتان نگاه داشته میمحکم  نی. جنیریگمیو آن را محکم دهی قرار می نیفک جن ریز
  شود. می دهیکش رونیببه 

]۶[  
 ،و جنین برعکس بیرون آمــده باشــددرون رحم باشد،  نیرحم و سر جن ۀبدن در دهان ۀهم اگر

و دهی قرار  نیرحم و سر جن ۀدهانمیان ، سپس آن را نیآب مرطوب ک بادو دست را  هرنخست  دیبا
رون را بــه د ها دستپس رحم اما درون فرج باشد،  ۀدهان رونیب نیاگر سر جنکشی.  رونیرا ب نیجن
  . یکشمی رونیو ب یریگمیرا  نیو سر جنی برمی

]۷[  
 دیــبا نیایــد، رونیــبون نیاید، و بــا دارو نیــز بیرود به خود خدرون رحم مرده باشد، و  نیجن اگر
ها با ناخن شست قطــع  را از کتف نیگردن جنو گردانی و وارد رحم کنی ها را با روغن چرب  دست

 ،چنــین کــردی چــونرا قطــع کنــد.  نیآنقدر بلند باشد تا بتواند گردن جنــ دی. ناخن شست بانیک
هــا را آهســته آهســته شکم جنین را بشــکاف و رودهها را وارد کن و  دوباره آنر و آ رونیها را ب دست

جنین کوچک و فشرده شود ها را وارد کن و استخوان دنده را بشکن تا  دستبار دیگر نیز . کنخارج 
  . دیآ رونیب یراحتبهو 

                                                    
یند.  گیاه علفی معروف به خرخیار که به آن خیار دشتی هم می .١   گو
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]۸[  
شود  ه به بچه مربوط میآنچه را ک باید، مدنش دشوار باشدآ رونیو ب دیاین رونیسرعت بپوسته به اگر
 نییپــا نینــسنگینی جکه پوسته با نیتا ا یبنشان یبلند یصندل یرا رو مانیزن در حال زا ی ورها کن

 رنگ ای سرخ دهوتکه  آماس خونیکه نیتا ا یآن را آرام و آهسته و نه به یکباره بیرون آرباید شود.  دهیکش
. سپس یبگذار بچه ری، زپیچیده شدهمحکم ۀ پشم تاز معتنابهیمقدار  باید .دیاین پدید ستدر صفرا

ها است روی مشکپشم که روی را نوزاد هم و  یروها را آنکن و پر  را از آبها  و آنگیر دو مشک بر
آب به  یشود. وقت یکم خالها کم تا آب داخل آن سوراخ کندوز جوالها را با سوزن  بگذار. بعد مشک

پوسته را  زیو آن ن کشد یم نییا به پابند ناف ر نیجن روند،  نییها پا و آن شود ها خارج  از آن یآهستگ
و دسته که بتواند به  یبا پشت یصندل کیباید برای او  ند،ینش یصندل یرونتواند . اگر زن کشد یم نییپا

 ن باشد.سوراخ  یصندل ریزباید که و  ،شود همدهد، فرا هیآن تک
ً
 یبستر دیبا ند،یبنش توانداگر او اصال

قــرار باال  دیشود و قسمت سر با لیمتما نییبه سمت پا دیدنش باب نییآماده شود. قسمت پا شیبرا
به بستر بسته شود تا بدنش محکم بغلش  ریز ازها  لباس یپهن از رو یکمربند ای اربا دست دی. او باگیرد
 نیکه پوسته از بند ناف جن یزمانچرا که باالی بستر بلندتر از پایین آن است، و باید  ؛نلغزد نییبه پا

جدا کرده یا بخشی از آن را آن را  یکسگونه رفتار شود؛ نیز زمانی که همینز موعد جدا شده زودتر ا
رخی از راههایی که پیشتر گفتیم برای بیرون آمدن و ببریده و چیزی بدان بسته شده، باید چنین کند، 

   در این مورد است.درمان ترین زیانو کم  نیبهتر نی. ابردپوسته به کار 
]۹[  

بت چیدر رحم زن مرده باشد و ه نیجن اگر ابتــدا خشک باشد، رحــم بلکه در رحم نباشد  یرطو
و  شــود یمــ ریو به سمت فــرج ســراز شود یو گوشتش فاسد م گندد یم نیسپس جن شود، یمتورم م

  . شود، یمخونریزی  دچارگاهی  -ردینمچنانچه  -، و زندیآ یم رونیها در آخر ب استخوان
]۱۰[  

 پهلویبه  تا بفرمایرا زن ریم: شمارم بدان پی بها که برمیید که از این نشانهاگر جنین بمیرد، با
چون  و سرازیر شود،  نییبه پا نی، جنپهلو بخوابدمرده باشد و زن به  نیجناگر  :راست بخوابد ایچپ 

زنده  نیاگر جنو  ،شود سرد پیرامون ناف و پوست شکم و فروافتد سنگ همچون مرده باشد،  نیجن
رحــم  ۀشود و دهان دهیکشبه پایین  شبدنهمۀ ، یابدبهبود چون زن  ١.باشدپوست شکم گرم ، باشد

  شود.  نیچن زیمگر آنکه رحم نیاید، ن نییپا

                                                    
 ،بــارداً  المراق حــول الســرة کونیأسفل کالحجر و یإل نیالجن سقطیف هایأحد جنب یالبطن: أن تأمرها أن تنام عل یف نیعالمات موت الجن .١

 ح نیفإنه مادام الجن
ً
 کان حاّر  ّیا

ً
   ).۱۸۱، ص۳، جالحاوی( ا
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]۱۱[  
و  ،است ، خطرناکندک دیشد یزیرخوناگر زن را درد زایمان گیرد و پیش از بیرون آمدن جنین 

   ز زایمان بمیرد.رود که جنین مرده بیرون آید، یا پس ابیم آن می

]۱۲[  

  . شود صاف  مانیاز زا شیزنان پ ۀرحم هم ۀدهان

]۱۳[  

   آسان شود. مانشید، زاهمسرش بسیار با او نزدیکی کنباشد و آبستن اگر زن 

]۱۴[  

بند زنده بیرون آید، نباید پزشک ترفندهای فشار و با  نیجنچون زایمان برای زنی سخت باشد و 
  شود. دهیکرده، برن هیگر ایو عطسه  که ادرار، یتا زماناو ناف 

تشنه  راگ(مستراح) رود و قضای حاجت کند، و  گاهآبریزبه که زن  دی، باچون زایمان نزدیک شود
یا  هیگراینکه نوزاد  ایهمچون معده شود، متورم و چون ناف با شراب نوشد. همراه آب و عسل است 

ناف متورم ، ولی بند بکشد. اگر نوزاد نفس شود دهیبرناف بند پس در آن حال باید که ، ندعطسه ک
  د، زنده نخواهد ماند. نحرکت نک یطوالن یمدتنکند، یا برای عطسه نوزاد و شود ن

]۱۵[  

گاه شوها بدااز این نشانه ،و خواهی که بدانیاست آبستن که زن  ینندا اگر گود انش چشم: ین آ
  . ی گرایدبه تیرگ یعیاز حالت طبچشمانش  یدیو سفباشد رفته و فرو

]۱۶[  

خــود و  بیمار، شیبدن و پاهاو کرده، ورم گود رفته و صورتش مانش باشد و چشآبستن  یزن اگر
 شیها و لب دیسف شاینیبو نوک  ها گوشو  ،ها غلبه دارد در آن دیبلغم سفباشد که  یکسانهمچون 

نوزاد بسیار  که خواهد ُمرد.است  یرو به موتباشد، نوزاد او یا مرده به دنیا خواهد آمد، یا بیمار سبز 
 یها افیبا شاند گونهخواهد داشت، و باید زنانی را که این قیرقو زن نیز خونی خواهد بود خون کم

به ایشان خوراند. چون از مناسب خوراکهای نوشاند و نان خوشبو به آ یو داروها کردخوشبو درمان 
رویشــان و سپس رنگ  شود سرخ  شانای ینیبگونه درمان پذیرند، نخست ایشان مراقبت شود و این

  د.ردگنیکو 

]۱۷[  

مایل باشد و از آن بخورد، آن خاک و زغال به سر جنــین  زغالبه خوردن خاک و آبستنی زن  اگر
  به خود گیرد. یرنگ یها ها و خال لکهچسبد و جنین 
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]۱۸[  

تــر  زن بزرگ یها ناز پســتا کیــکــدام  بنگری که دی: باکنم یهستند که ذکر م ییها نشانه ها نیا 
   زیرا جنین همان طرف خواهد بود. ؛است

]۱۹[  

و عــارض شــود دنــدان درد مفاصــل و او را درد رمان شود و نرم د افیبا ش یاگر زن :دیگو  بقراط
ها را او را امید به آبستنی بیشتر است از زنی که هیچ یک از این نشانه، گرددو سکسکه  جهیدچار سرگ

   ندارد.

]۲۰[  

نزاید و آبستن نشود، اما اگر فربهــی طبیعــی باشــد ، استپر از بلغم فربه و از حد  شیبکه  یزن
  آبستن شود، مگر آنکه در این میان عارضۀ دیگری در کار باشد.

 ]۲۱[  
بــه ســمت داخــل  شیاز پــ شیرحمشــان بــ ۀدهانــ رســد،  فــرا شانای یقاعدگچون هنگام نان ز

  . شود جمع 

]۲۲[  

   خون گرفت. شیپاو ست داز در سال دو بار  دی، باودو سپس نازا شباشد  دهییزا شتریپ یزن اگر

]۲۳[  

شود، درد گاه آبستن آندرد داشته باشد و برخی از اعضای بدنش  ایان زن در کفل، سر، دست اگر
خوشــبو  یزهــایبــه زن چبرخی از پزشکان گوینــد  شود، از رحم خارج  نیجناز میان رود، و چون 

  را بدانها درمان کنند. رحم ۀدهانیا و  بخورانند

]۲۴[  

، پــس بایــد کــه استصاف  ۀ آنپاک و دهانرحمش  آنگاه کهاگر زنی برای آبستنی درمان شود، 
آن  یسرش بندد و رو یرو یاز روغن آن را چرب کند، سپس چارقد ریغ یزیو با چ دیسرش را بشو

نــرم.  یلیم شده باشد اما نه خکه در آتش نرد ربه کار ب یافیش پیچد، و آرام گیرد، و باید که یدستار
. دیدهد تا آن را ببوکسی بوده را به  شیکه رورا  یدستار ایسرش را باز کند و چارقد  دیروز بعد، با

نداشت، هنوز پاک نشده است.  نامطبوع ییداشت، او پاک شده است. اما اگر بو نامطبوع ییاگر بو
به کــار زن نازا  یرا برا افیش نی. اگر ایام دهانجناشتاست که  یزمانغذا و از باید پیش کار را  نیا

درمان  افیبا شاست که بارها بچه آورده  را سالم یاگر زن، اما دیآن به سرش نخواهد رس یبو ،بردی
  .بوی بد خواهد داشتو نه جز آن،  ،سرش یباالهم  از آنکه پاک شود شیپ ،یکن یم
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]۲۵[  
؛ باشــد یخالاش همعدکه  دیبا، درآمیزدسرش شود و بهبود یابد و خواهد که با همزن پاک  اگر

احساس زن اگر د. مناسب خوَر  یو غذاها دیآب سرد شوبا  خود را ونوشد شراب خالص  دیمرد با
 قیموضوع تنها از طر نیا درآمیزد، و یشبا شونخست آبستنی  یدر روزها دیاست، نباآبستن کند که 

یــد، و آبستن بوددر ابتدا ؛ چرا که زن شود دانسته مرد  مــرد از نش را درنیابد، مگر آنکه مرد بــه او گو
باید که و از فرج خارج شده باشد، و چون پیشتر رحم نطفه را به بیرون ریزد  ،آن را دریابد یانزال من

  دوباره با مرد همبستر شود.
]۲۶[  

 دو ماه، جن ،مشخصمّدتی پس از و  ،شده باشدآبستن بار  نیزن چند اگر
ً
و  ندرا سقط ک نیمثال

 دو،  و این وضعیت دو،، هدرخ ندمّدت  نیپس از ا ایپیش سقط 
ً
سه یا چند بار در مّدت مشخص مثال

رشد  نیجنزیرا  ؛نشده استو مّتسع زن بزرگ  نیرحم ادانست که  دیباسه، یا چهار ماه روی دهد، 
سد، و در این رگذارد، و یا به زمان سقط میرا پشت سر می سه ماه ایو دو شود، و بزرگ می کند یم

در همان را  جنیناز این رو و  ماند یم یباقپیشین  ۀرحم به همان انداز شود، یبزرگ م نیجنمدت که 
تــا بتوانــد کــرد مناسب درمان  یآماده و داروها یها افیبا شباید که این زن را . کند یزمان سقط م

له و نیک و آن را گیری برمیرا  اسپندزهخیار  گونه است که اندرون، و درمان او ایندارداه نگنوزادش را 
. باشد بسیارعسل خیار اندک و . بهتر است آمیزیبدون موم میو آن را با عسل ی کنمیسپس الک 

 ۀبه انداز دیباکنی. این دارو میها را با هم مخلوط  آن ۀو همافزایی دان میب ١آنقوزه ۀشیرکمی گاه  آن
تا آنکه درون آن قرار گیرد.  کنیمیداخل رحم آن را سپس  ؛ردیمرطوب باشد تا رحم آن را بپذ یکاف

حنظل به همان روش گفته اندرون  بار دیگر باو درمان را  یکشمی رونیرا بمیل دارو حل شد، چون 
نخورد که سبب  یزیپس از آن چبخورد و بسیار  آنقوزه ای ریس دیبازمان او  نی. در اکنیمی، تکرار هشد

بهبــود دوباره  ابدیکه در یتا زمان بردبه کار  یافیبار ش کیهر سه روز  دیورم شکمش شود. سپس با
، ادامه تحمل کند تواند یم وا دیدان یمو تا زمانی که  ،کند یسپر یدراز یدرمان ۀدور دی. بایافته است

 افتی میده ترمکنننرم ۀماد نیرحم با ا ۀهانگاه که دآن. بهره بردکننده نرم ۀاز ماد دیفاصله با نی. در ایابد
  با همسرش همبستر شود.  تواند یو م شود یو قاعده شد، آن زمان پاک م

]۲۷[  
در جــایی چرک کند، و چــرک  یگرید لیبه هر دل ای جنینسقط  ایپس از زایمان رحم  ۀدهان اگر

 رونرا د ریاطفاقرسد، او را سودمند خواهد بود اگر میل یا سوندی به نام نمی شیها زخمباشد که به 

                                                    
١.  

َ
  . ، ذیل واژه)ای و طعم تلخ که خاصیت دارویی دارد (دهخدا دان، به رنگ قهوهنُج صمغ یا شیرۀ ا
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 رونیبآن از رحمش با  یچرک ۀو اگر مادکنی وارد دهانۀ رحمش به باید که این میل را  ؛یرحمش کن
 افــتیشــبدر  یموجودات موسوم به قنبس کــه رو دی. پس از آن باستیبه داغ کردن آن ن یازیآمد ن

 ایــد کــهب. ١]دارنــد شیها نــ چون آن دیریبگ اند دهیرا که خواب ییها آن دیبا[. یرا جمع کن شوند یم
 دیــنور آفتاب خشک شــوند. با ریسپس زو  ،دیآ رونیاند ب که خورده ییشود تا غذابریده  شانیها دم

از . ینور آفتــاب خشــک کنــ ریز زیها را ن و آن یها را جمع کن انتلغ نیزنده در پشکل سرگ یها کرم
 یزیچ ای رومی (انیسون)رازیانۀ کمی . گیران برتلغنیو دو برابر وزن آن سرگ ابولوقنبس به اندازۀ دو 

رد و  شود که باید آن را نیکبدبو ساخته  ییدارو درآمیز؛ها  با آنرا آن همانند 
ُ

و در شراب سازی له خ
 یحّســ یو ب ینیسنگچون زن این دارو را بنوشد در دل . ینوشانبو به زن نی حل ک ییخوشبو دیسف

 قرابه او مالِ  یکمچنین شد اگر پس . کند احساس 
ُ

   نوشان.ب ،انگبینآب و  یعنی ،)قراتونیمال( نط
]۲۸[  

 ۀدهانــبــدان کــه گاه چنین نشــده اســت، هیچ یولاگر الزم باشد زنی فرزند آورد یا آبستن شود 
 ایــبلکه به ســمت کفــل  ،ستیصاف نرحم او و است محکم بسته شده  ایرحمش سخت، خشک 

بســیار  ایــنــاهموار  اینرم  شمرح ۀدهاناینکه یا  رفته است؛باال سمت به  ای ،مقعدش منحرف شده
 بــدن یبه علت گرما و خشــک یقاعدگ در غیر این صورت ؛محکم بسته شده است ایسخت است 

رحم منی را نپــذیرد، و آن هنگــامی نباشد  یمناسب طیدر شرااگر دهانۀ رحم  .افتد یاتفاق م نیکی به
درمان کنی باید که آن را  آنکه  یخواه پس اگر رحم نرم باشد و . باشدرطوب است که رحم بسیار م

البته نخست باید که بدن را  پاک سازی؛مسهل  یو بدن را با دارو یگرم کن یگرم و خشک ۀبا حولرا 
را بــه دارو توانی خواهی میاگر و پس چنین کن . یگرم آن را نرم کن ۀبا حولپاک سازی و پس از آن 

سپس بدن را  ،رحم را گرم کنار بندی. پس بیمار بنوشانی، و یا از پایین آن را به صورت شیاف به ک
زن را در و  ،گرم کنقابض رحم را با آب گاه آناست که بدن پاک شده دیدی . اگر پاک ساز نییاز پا

 یهــا آب برگ ایــ دهیگرم کردن بــا آب چــوب ســرو جوشــباید که آن بنشان تا رحم را منقبض کند. 
گرم کــردن و چون . ادشستشو ده زن را با این آبها نیز باید کشود.  مانجا (برگ بو) غار اهیگ ۀدیجوش

رحم که نیاز ا شیباز کن پ دیسرب سف ایاز جنس قلع میلی رحم را با  ۀدهان پایان رسد،شستشو به 
مناســب  ۀکلفت شود تا به انــدازرفته رفته  نازک باشد و دیبایل سر م. از حالت انقباض خارج شود

شــکل میل باید . ردسپس آن را وارد رحم ک، ساندیخهل مس یدارودر دراز  یمدت دیبا را میلرسد. 
ب ۀو دست ردیگ ٢... بنوشد که در  یقیرق دیشراب سف دیمدت زن با نیداشته باشد. در طول ا یبلند چو

                                                    
. عبارت داخل قالب از روی ترجمۀ انگلیسی به فارسی برگردانده شده است. در درستی این عبارت تردید وجود دارد و ترجمۀ صحیح این ١

 رسد نادرست باشد.  ضبط شده و به نظر می» التنوم«ای است که در متن عربی  عبارت منوط به خوانش صحیح واژه
 به خاطر پرهیز از ذکر آلت نرینگی. افتادگی در نسخه احت .٢

ً
 ماال
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از  دیباشد. او با دهیکندر جوش ایکرمان  ۀریکرفس، ز ۀشیدار، ر صمغ یعنی دار چوب پیه یها آن تکه
بایــد اســت. سودمند  شیبرا داند یبنوشد که م یا به اندازه یخال ۀا معدبپیاپی روز  چندشراب  نیا

 ایــن خــورش را نیــزبخــورد و آب هــم شیرین پخته شده در شراب  ییایدر یو هزارپاسگ آبی  تولۀ
 پخته بخورد و شراب سفنیز باید بنوشد. 

ً
و هــر روز بــا آب خیلــی گــرم  بنوشــد قیــرق دیکلم کامال

اگر چنــین نبــود نرم و روان بود که هیچ اما اگر شکمش  روی نکند.یادهدر خوردن زاستحمام کند و 
پــس از آن و بنوشــان بــه او  نوشیدنی را که پیشــتر توصــیف کــردیم. پس آن آن را روان گردانیباید 

 تــدال و ســالمتاگر رحم پاکیزه شد و در حالــت اعده.  کننده شستشو  های پاک رحمش را با شیاف
و آن را دریابی علت که یا پس از مدتی طوالنی کمی خون حیض دید، باید ، اما زن قاعده نشد بود

کن،  استفادهسنگین و پرنیرو از داروهای ابتدا توانی  . اگر مییرا درمان کن نیکی آنبهچون دریافتی 
پــس از آغاز کــردی اگر با داروهای سنگین به کار بند، و ها را  درمان آنپایان در غیر این صورت در 

داروهای سنگین از ها  و اگر با داروهای سبک آغاز کردی پس از آن، ربداروهای سبک را به کار ها  آن
قاعدگی به حالت طبیعی بازگشته است، دهانۀ رحم را به آنگاه که دانستی بدن پاک شده و . بهره گیر

رم شــد، نچون با دودی رقیق آن را ضد عفونی کن. کننده آغشته کن تا نرم شود. سپس  داروهای نرم
اگرچه بهتر است با داروهــای . ر، به کار بو آن را خشک کند چیزی که رطوبت رحم را برطرف کند

ادامه دهی و پس از آن دوبــاره داروهــای ســبک را بــه کــار   کننده آغاز کنی و با داروهای سنگین نرم
کــردی چنــین چون . شود سبب سوزش آن میکند و  زیرا داروهای سنگین رحم را زخمی می ؛گیری

 بدین صورت که آن را ن،آن را برای دریافت منی آماده ک ، یعنی دهانه و حالتپس رحم را آماده ساز
اگر زنی به علــت پس پذیرد. منی را نیک خشک و زبر شد، و چون  نی،کمی خشک و در نتیجه زبر

درمان شــود با داروهای الغرکننده باید که را فراگرفته باردار نشود،  شرحم ی کهچربی بیش از حد
  تا چربی از میان رود. 

]۲۹[  
 در ایــن هنگــاممرد نباید کــه و  درآمیزدبا زن دوباره مرد افتد، و باید که  ان در بهار اتفاق میدرم

بنوشــد. او بایــد  قویتواند شراب قرمز خالص  می، ولی نباید شراب سفید نوشد مردمست باشد؛ 
و از آب سرد اســتفاده کنــد. او بایــد کــه  رهیزدبپآب گرم از شستشو با غذاهای چرب قوی بخورد و 

و نیــز از خــوردن غــذاهای کنــد و باید که از غذاهای چسبنده و تند پرهیز سالمت باشد و نه بیمار 
 پخته و مخلوط شده خودداری ورزد.

ً
  کامال

]۳۰[  
زن به ســراغش رود و  پس از دورۀ قاعدگی، باید که پسر داشته باشداگر کسی خواهد که فرزند  

  خواهد که دختر داشته باشد، باید بیضۀ راستش را ببندد.  بیضۀ چپش را ببندد. اگر می



 

  

١۶٨ 

]۳۱[  
بخــور خــواهی کــه  شــود. اگــر  کننده خشــک  خشــکبخــور کننده سست و با  نرم بخوررحم با 

یا با  ،شود، یا با برگ بو ) نامیده مینیلوفر آبی( فراموشیباید که با برگ درختی که سازی کننده  خشک
رازیانــۀ یــا بــا  ،بومادرانبه نام   داروییگیاهی یا با کندر یا با برگ  ،صمغ آنبرگ یا یا  نۀ دهمست،دا

بر،و موم و گوگرد زرد یا با برگ پیه  یارومی (انیسون)  یا با ریشۀ گیاهی دارویی بــه نــام  درخت صنو
یــا بــا پیــه  ٢)میعهت لبنی (درخیا با سیر یا با صمغ  ١آبی بیضۀ سگ بوقادون یا با برگ گیاه مورد یا با

خوری بُ کنند. اگر  ها برخی از داروهایی هستند که رحم را منقبض  این. انجام دهیاین کار را خوک 
، بخور مریم یا دارویی به نام آنقوزهانجیر، شیر ، پیه بز، زرنیخباید از کند، سست خواهی که رحم را 

   گیری.بهره افسیا ث
]۳۲[  

. زن باید که آب تره یا شراب قرمز شیرین و نیز بهره گیریه غاز یا روغن گل یا پمغز گاو از یا  ٣...
بر همراه با شوره و عسل و پنج دانه کندر در هر روز دوبار  (راتینج) زیره یا صمغ صنوبر یا صمغ صنو

زهرۀ جزوی  ٤ُمّر،جزوی ، بدین صورت که باید که او را با شیافهای مسهل نیز پاکسازی کردبنوشد، و 
کتان آغشته به عطر مصــریان کــه بایــد  ۀپشمی تمیز و یا پارچ ۀصمغ صنوبر را در پارچجزوی و، گا

پس از آن بزر کرفس و شراب سفید را  .بردگاه خود را با آن بشوید و آن را به کار خوشبو باشد، ریزد و آن
برگیرد جزوی دارچین  برگیرد، یا از مّر و کندر وجزوی به صورت ناشتا بنوشد، و از مّر و کندر هر یک 

بر درخت ریشۀ جزوی نیز رازیانه، و جزوی زیرۀ کرمانی بنوشد، و گاه . آنسازدو از آن شیافی  صنو
و به  حّب کندهای بلوط  آن را به شکل دانهبدون موم مخلوط کند، و  و آن دو را بکوبد و با عسلبرگیرد 

و شراب سفید بنوشد. اگر خواهی رحم را  غلوقوسیدس و بزر کرفس. سپس ریشۀ دارویی به نام بردکار 
 
ً
آن را به شکل را به یک اندازه برگیر و با عسل مخلوط کن و و بورۀ سرخ  ٥مس ریمپاک سازی  کامال

جزوی ای بسازی کننده، و اگر خواهی که شیاف قوی و پاکهای بلوط حّب کن و آن را به کار بر دانه
و از آن شیاف کوچکی درست و آن دو را با عسل بیامیز  برگیر مسریم جزوی  اسپند وزهخیار عصارۀ 

 پاک میبردآن را به کار  تای بفرماکن و زن را 
ً
کند. اگر دهانۀ رحم بسیار . این شیاف، رحم را کامال

مس برگیر و آنها را ریم جزو و دو  اسپندزهخیار عصارۀ جزوی و بخواهی آن را نرم کنی سفت باشد 

                                                    
 .بیَدسَتر ُجند .١
 .۹۵۱، ص ۱۳۸۳، اوبوریحان بیرونی، ترجمۀ باقر مظفرزاده، تهران الصیدنه فی الطببنگرید به:  .٢
  افتادگی در نسخۀ خطی. .٣
 از تیرۀ سماقیان. یا مرمکی ای گرمسیری به نام ُمّر  صمغ درختچه .٤
 سربارۀ کورۀ مس. .٥
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، و نیز بردآن را به کار  بفرمای تاشیافی بساز و زن را مادران بیامیز و از آن بوبا عصارۀ خرد کن و نیک 
گیر و بخور مریم و زیره را براگر خواهی که شیافی بسازی که روان سازد و رحم را پاک کند، بومادران و 

. یا اینکه برده کار آن را ب تا فرمایبا شراب بیامیز و از آن شیافی بساز و زن را بگاه آنها را نیک بکوب؛ آن
برگیر و آن دو را نیک بکوب و با  مّر سوم آن و نیز به میزان یکاز دارویی که بدان بومادران گویند جزوی 
صفرا در رحم زیاد  . اگربردآن را به کار  تا بفرمایمخلوط کن و با آن شیافی بساز و زن را قابض شراب 

نظل و بخور مریم برگیر و آن دو را با هم بکوب و با وغن حجزوی رشود و خواهی که آن را بیرون ریزی 
انجیــر جــزوی گر خواهی شیاف دیگری جز آن بســازی شراب مخلوط کن و از آن شیافی بساز، و ا

بساز. و با شراب مخلوطشان کن و از آن شیافی برگ آن برگیر و نیک آن دو را بکوب جزوی کوهی، و 
مصری برگیر و آنها را نیک بکوب و با شراب  ١ّب شجزوی ، و مسریم خور مریم، و جزوی جزوی ب

. یا بخور مریم را برگیر و نیک آن را بردآن را به کار  تا بفرمایمخلوط کن و از آن شیافی بساز و زن را 
ای از آن شیافی بساز. بکوب و با شراب سفید خوشبو مخلوط کن و با پشم یا پارچۀ کتان کهنه و پاکیزه

شوره برگیر و و نیک دوغ و جزوی و جزوی  ، جزوی پیه بزصمغ صنوبر وییا جزوی بخور مریم، جز
  .بردآن را به کار  تا بفرمایبکوب و از آن شیافی بساز و زن را 

]۳۳[  
گردد بــدان کــه رحــم از  مختلکند و تشنه شود و عقلش  قیاگر زن را درد رحم عارض شود یا 

اشد زن را استفراغ و تب و اختالل در عقل ی خود حرکت کرده است. پس اگر به سمت باال رفته باج
شــکمش را باید که  و خواهی که او را درمان کنی ض شود،و تشنگی یا تبی موسوم به ایفیالیس عار

داری ت باشد که زن بر روی صــندلی بلنــد ســوراخروغن بمالی و بخور دهی، و آن باید بدین صور
. جــزوی زیــره و جــزوی یکندر او را بخور دهــ و با زیره وگذاری ای بنشیند، و زیر آن صندلی کوزه

  کندر برگیر و از آن شیافی بساز، و زن را با آب گرم بشوی.
]۳۴[  

اندکی شراب شــیافی اگر خواهی که شیافی بسازی از شّب مصری بگیر و آن را نیک بکوب و با 
شراب سفید بیامیز، و برگیر و آن را نیک بکوب و با اندکی  (ِدرَمِنه) بساز، و دارویی به نام ارطمیسیا

  .بردآن را به کار تا  بفرمایاز آن شیافی بساز و زن را 
]۳۵[  

پــس اگــر  .چون زن زایمان کند و رحمش سست شود، از روغن گل و مــّر و مــوم شــیافی بســاز
  ده.کننده و شراب گس رحمش بسیار سست باشد او را غذاهای سفت

                                                    
  زاج سفید. .١



 

  

١٧٠ 

]۳۶[  
درست کن و آن را نیک له  ،از هر یک جزوی ،و زیره برای او شیافی از انجیر سیاه و شوره و سیر

پوست حنظل را برگیر و آن را نیک له کن و آن را با کن و با شراب سفید بیامیز و از آن شیافی بساز. یا 
  .بردآن را به کار  تا بفرمایشراب بیامیز و از آن با پشم و موی خرگوش شیافی بساز و زن را 

]۳۷[  
سفید پاکیزه و تره و پیه بــز را جو  تا بفرمایدرد رحم عارض شود، او را  اگر زن را پس از زایمان

 له شود؛ آنگیرد ب
ً
  نوشد.بسیار آن گاه از آب و آنها را نیک بپزد تا جو کامال

]۳۸[  
گیــر و آنهــا را ، انجیر سیاه را از هر یک جزوی ببرای آن زن شیافی بساز این گونه که شوره، زیره

  .بردآن را به کار تا  بفرمایو از آن شیافی بساز و او را  یزیامنیک بکوب و با شراب ب
]۳۹[  

را به او بنوشان. این دارو خون اگر خون قاعدگی زن زیاد باشد، دانۀ دارویی به نام غلوقوسیدس 
  کند.آورد و از خونریزی جلوگیری میرا بند می

]۴۰[  
گاه به پشت بخوابد، آنتا  بفرمای، او را اگر رحم سست شود و [خون] پیاپی از فرج خارج شود

مازو، جزوی سماق برگیــر آنهــا را روی آن آب ولرم بر رحم او بریز؛ سپس جزوی برگ انار، جزوی 
  خیسانده شده باشد. گاه او را شرابی بنوشان که در آن برگ درخت غاربپاش. آن

]۴۱[  
را به  پشتالک الکو  ااخر بنوشان، یا گل ادچار اسهال شدید شود به او گل اخراگر زن بزاید و 
آن را به  تا بفرماین دو را نیک بکوب و با شراب بیامیز و از آن شیافی بساز و زن را یک اندازه بگیر و آ

  .بردکار 
]۴۲[  

 ابولوبه اندازۀ یک  خون نبیند، از دارویی به نام لبنیس از آن پزن بزاید ولی به طور معمول اگر 
 روان مــیو آن زن را به اندازۀ یگیر ب

ً
ســازد، و ک قاشق شراب سفید بنوشان؛ این کار خون او را فورا

 پاک می
ً
  کند، اگر خدای بزرگ خواهد. بدنش را کامال

  تمام شد کتاب به حمد و یاری و توفیق خدای
  




