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 درمان عاميانه نزد مردم ايران
 

*حسن ذوالفقاري
  

 
 دانشيار دانشگاه تربيت مدرس 

 

 

 چكيده
 

ازسرويي در  . هاسرت  يکي از وجوه مطالعه در فرهنگ عامه مطالعه و بررسي نو  باورها و چگونگي عقايد مردم درمواجهره برا بيمراري   

اي از خرافات و باورهاي نادرست و گراه   طب عاميانه اميزه. درکنار طب سنتي، طب عاميانه رواج دارد(و حتي اکنون در مناطقي)گذشته

هاي فراوان به دليل نبود سرواد و بهداشرت و دردسرترس نبرودن پزشرکان چيرره دسرت،         وجود بيماري. ستهايي از طب سنتي ا نشانه

هراي درمران و    هدف از اين مقاله اشنايي با صد بيماري شناخته شده نزد مرردم ايرران و راه  . کرد هاي رشد اين باورها را بيشتر مي زمينه

اين مقاله تنها جستارگشايي براي مطالعرات بيشرتر   . ل و عوارض بيماري بپردازيمباورهاي عامه در مناطق مختلف است؛ بي انکه به عل

اي و مشتمل بر پنجاه منبع از کتب فرهنگ عامه شهرهاي ايران و کتب طب سرنتي قرديم    منابع مطالعاتي ما کتابخانه. در اين زمينه است

ها مواجره شرديم از ان اسرتفاده و بره طرور مسرتقيم نقرل         ماريدر انتخاب منابع محدوديتي نداشتيم و هرجا که با يکي از اين بي. است

 . کرديم

در برخري  . هاسرت  اميز مردم با هري  از ان نتيجه اين پژوهش فهرست کردن صد بيماري و نشان دادن برخوردهاي غيرعلمي و خرافه

هرچه هست قردرت  . علل ان واقف باشند کند که نتيجه تجربيات مردم است بدون اينکه به موارد درمان را پزشکي امروز هم اثبات مي

ايرن تحقيرق سرير    . ها بر زندگي و فرهنگ مردم سيتره داشته و مردمان سخت بدان اعتقاد و براور داشرتند   ها تا قرن و کارکرد اين درمان

 .ايم دارد که چگونه امروز به اين نقطه رسيده تاريخ پزشکي را نيز بر ما معلوم مي
 

 .طبابت عاميانه، فرهنگ عامه، بيماري، درمان :ها کليد واژه
 

 

 :مقدمه

. دليل نبودن پزش ، طبابت عاميانه رايرج برود   درگذشته، به

اي از باورهرراي  مرردم برا اسرتفاده از داروهرراي گيراهي و اميرزه     

اين رويه نه در ايران بلکه . کردند ها را درمان مي خرافي بيماري

قريرب ير  صرد    » .در سراسر جهان روشي متداول بوده اسرت 

خواسرت   سال پيش در هرت فورت شاير انگليس کسي که مري 

ماليرد،   شر زگيل راحت شود، به روي ان گوشت خروک مري  از 

سپس ان تکه گوشت را در سروراخي در داخرل درخرت زبران     

در بوليوي . داد، تا زگيل به درخت منتقل شود گنجش  قرار مي

کنرد، گوسرفندي را ده بره ده     هنگامي که ابلره شريو  پيردا مري    

ن دهنرد، بره اير    گردانند و ضايعات ابله را بره ان نشران مري    مي

. گيررد  ي ان منطقه را به خود مي ترتيب گوسفند نام بيماري ابله

گردانند و بره ايرن    اي را دور سر بيمار مي در مکزي  مرغ زنده

 .(2)«دهند ترتيب درد و بالي او را به جان مرغ انتقال مي

در سنّت زرتشرتي پزشرکان بره سره گرروه اصرلي تقسريم        

عنوان کَر تو ر بَئِشَرزَ ؛   با ( يعني جراحان )کاردْ پزشکان : اند شده

پزشررکان يررا داروپزشررکان بررا عنرروان اورْوَرُ ر بَئِشَررزَ ؛ و     گيرراهْ

در بنرد  (. 0)دعاپزشکان يا روان پزشکان با عنوان مانْثْرُ ر بَئِشَرزَ   

 29مرداد : افتیدر خیتار

 29خرداد : تاریخ پذیرش
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 حسن ذوالفقاری          

  293 --- 2931ی دوم، تابستان  سال چهارم، شماره 

از پزشکان ديگري به نام داترو   .(0) ششم از اردي بهشت يشت

نيسرت و  معناي قطعي اين عنوان روشن . ر بَئِشَزَ ياد شده است

شرده کره برا ذکرر و دعرا و       به احتمال زياد به موبداني گفته مي

به موجب همين بنرد، از ميران   . اند کرده تعويذ افراد را درمان مي

ترين کسي است که با کرالم   پزشکان و درمانگران، درمان بخش

برخي عقايد ديني و باورهراي مرذهبي    .(0)دهد مقدس شفا مي

ازجمله بره عقيرده مسرلمانان     نيز در درمانگري دخالت داشت؛

 و خوانرردن کنررد و عمررر را دراز مرري صرردقه درد و بررال را دور

هرر  و  (،0)کنرد  را دفرع مري   الکرسي موقع خواب درد و برال  هاي

گيرد بايد دستش را سه بار به زمرين   وقت مادر نبخ بچّه را مي

 .(0)بزند تا درد و بالي بچّه به زمين برود 

تاوي وجود دارد که مردم برر ان  درختي به نام  هدر کرمانشا

هراي خرود    بندنرد و از ان خواسرتار درمران بيمراري     دخيل مري 

برنرد،   اي را از خانه بيرون مي که جنازه پس از اين .(1)شوند  مي

 .زنند تا درد و مررض از ان خانره بيررون رود    خانه را جارو مي

اگر شخصي مريخ شرود، يکري از بسرتگان مرريخ دو قطعره      

دار،  دارد، و جلرو منرزل ير  مررد دو زن     يسنگ کوچ  برر مر  

دار بره دلخرواه دواي ان    زند و مررد دو زن  ها را به هم مي سنگ

بدشرو؛  »اين حالت در زبان فرداغ الرسرتان   . گويد مريخ را مي

حترري اداب دارو خرروردن نيررز  .(0)نررام دارد « يعنرري شررب بررد

 سمنان دوا را بايرد به عقيده مردم . پيوندي با عقايد ديني داشت

و بره   .(9)تا قطرۀ اخر خورد، زيرا شفا در تره کاسرد دواسرت    

خروري مررفش را    هروقت دوا مي سروستان فارسعقيده مردم 

 (28)وارونه باالي سرت بگذار 

اگرراهي از طبابررت عامرره جررداي از جنبرره مررردم شناسرري و 

تاريخي ان، اين فايده را دارد که چون هنوز هم ميان مردم رايج 

ها دست به گريبان هستند،  است و پزشکان با عواقب اين درمان

دانسرتن نرام سرنتي و محلري     . ها اشرنا باشرند   بايد با اين درمان

پزشرکان درک   کنرد ترا   ها هري  کمر  مري   ها و درمان بيماري

شايد يکري از  . درستي از رفتارشناسي درماني مردم داشته باشند

هراي   هاي کار پزشکان امروز همرين درمران   ها و دشواري چالش

. هاي انان اسرت  عاميانه باشد که رقيب و گاه خنثي کننده درمان

اساسا بايد ديد ايا طبابت عامه رقيرب طبابرت نروين اسرت يرا      

اهميرت  . نار طبابت نوين کارگشا باشدتواند در مواقعي در ک مي

شود که به حجم باورهاي رايرج و   اين موضو  زماني معلوم مي

نو  و کيفيت انها در ميان مردم نگراهي بينردازيم و بردانيم کره     

 . هنوز هم مردم به برخي از اين باورها اعتقاد راسخ دارند

به دليل خالء مطالعاتي در اين زمينره ايرن مقالره صررفا بره      

تواند زمينه سراز ير  رشرته تحقيقرات      ان جستارگشايي ميعنو

اين مقاله شکاف اطالعاتي موجود را اندکي تررميم  . بعدي شود

کرده و باعث طرح مسئله و انجام ي  رشته مطالعات شخصري  

شود تا در اين زمينه نيز در محل خدمت خود  براي پزشکان مي

انراليز و   برداري کرده و نترايج ان را بره شريوه علمري     يادداشت

 . منتشر کنند

 

 :پيشينه و روش تحقيق

هراي   ي طبابرت عاميانره اشراراتي پراکنرده در کتراب      درباره

مربوط به حوزه فرهنگ عامه شرده اسرت ازجملره هردايت در     

نيرنگستان و هانري ماسه در اداب و معتقدات ايرانري و کتراب   

کوچه و متون قديم مثرل تحفره حکريم مرومن و فررخ نامره و       

مخلوقات قزويني و توسي و اثار ديگرر و در تمرامي   عجايب ال

اثار مربوط به فرهنگ عامه مردم ايران بخشي بره طبابرت عامره    

همچنرين چنرد مقالره از زاويره يرافتن      . اختصار يافتره اسرت  

ها نگارش يافته مثل مقالره باورهراي    اشارات شاعران به بيماري

براقري  اي از متون ادبي نوشرته علري اکبرر     طبي قديمي در پاره

 (.22)خليلي 

هرا   طور جامع و در سراسر ايران اين درمران  در اين مقاله به 

ها در تمام ايران  ي مقايسه درمان بيماري کنيم تا زمينه را ذکر مي

مقاله ماهيرت مرروري و تشرريحي دارد و گراه برا      . فراهم شود

هرا   هراي امرروزي بره تاييرد و رد ايرن درمران       مراجعه به يافتره 

هرا   حوه چينش مطالب بر اساس الفباي نام بيمراري ن. پردازيم مي

اي و  روش مطالعره کتابخانره  . در تداول و کراربرد عامره اسرت   

مقاله بر اسراس  . هاي فرهنگ عامه است مراجعه به تمامي کتاب

در ايرن  . ها تنظيم شرده اسرت   ي درمان ان ها و شيوه نام بيماري

. شرود  ره مري ها اشرا  مقاله به نام بيش از صد بيماري و درمان ان

هردف از ايرن   . ايرد  گاه نام خار بيماري در هر منطقه نيز مري 

ي  توانرد زمينره   مقاله اشاره به گستردگي موضو  اسرت کره مري   

طب جديد با مطالعره  . اي را به وجود اورد تحقيقات ميان رشته
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 درمان عاميانه نزد مردم ايران 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 211

ها صرحه   هاي اعتقادي بر درستي يا نادرستي ان و نقد اين بنيان

نگراري   هاي تراريخ  ر اين صورت زمينهد. کند گذارد يا رد مي مي

 .ايد طب ايراني  فراهم مي

 

 :ان درمان بيمار

اب شاه اسپرغم را بر خايد اماس کررده طرال   يا ورم  :اماس -2

روغن بنفشه را بر اماس نهند سرود دارد  و کنند اماس ببرد 

اگر پرسرتو را بسروزانند و خاکسرترش را برا انگبرين       .(20)

بنگ دو گونه  .(20)ا سود دارد سرشته بر گلو مالند اماس ر

سياهش زهر است و سرپيدش را چرون   . است سياه و سپيد

 نظرامي برراي دفرع   . (20)بکوبند و بر اماس نهند درد ببررد  

  :کند اماس فصد را تجويز مي

 (20)کي اسوده شود تا خون نريزد    کسي کو را ز خون اماس خيزد

سرگين گوسفند را ارد کررده   ،براي رفع ادرار بند :ادرار بند -0

کنند و ان را همرراه برا نمر  بره دل بچّره       در تاوه گرم مي

کوب پخته به حدي که متالشي شرده   اب  جو  نيم. بندند مي

بازکنندۀ بول و مسرکن حررارت و فشرار    ( ماءالشعير)باشد 

 .(21)خون و اخالط سوزان است 

برراي درمران اسرتخوان درد ماليردن روغرن      : اسرتخوان درد  -0

پارۀ بزرگتر پاي ( 21. )است تيغي بر موضع درد مفيد جوجه

کرکس را از گوشت پاک کرده بر ران کسي بندنرد کره براد    

 .(20)دارد، شفا يابد 

 ن استسرقا خروردن ورکرواز مرثثر اسرت     براي درما: استسقا -0

برند  اي را به کار مي  چادرنشينان دم کرده يا جوشانده .(21)

کنند و عقيده دارنرد کره    که از جعل يا خرچسنه درست مي

. اسرت  مدّر اسرت و برراي معالجرد بيمراري استسرقا مفيرد      

 .(20)خشکيدۀ سرگين ماده را بخورند استسقا را سود دارد 

اگر  .(20)سوخته ترياک بهترين داروي اسهال است : اسهال -0

سنگ غايظ ادمي را در اب کرده بنوشند اسهال را    درمي

 .(29)باز بندد و اجابت بيشتر را مانع شود 

برراي   .اسرت التهراب پوسرت   خارش يا  ،درماتيتيا : اگزما -1

درمان اگزما چ فت در اهني را صب  ناشتا، برر روي موضرع    

خورده را روي دسرت   اب نيم .(08)مالند  دچار خشکي مي

کند براي رفع ان بايد اب  ها ريشه مي انگشتبريزند گوشد 

 .(02) اليددهان را به چفت در زد و به پشت انگشتان م

خوردن ي  سير اب لوبيا و جو که با هم پخته باشند  :انگل -1

  .(20)دافع هر گونه انگل روده است 

 . هاي بدن است فتق برجستگي و جابه جايي ارگان :باد فتق -0

ي از سرب به اندازۀ بيضه درست ا براي درمان باد فتق کاسه

گذارنرد و   کنند و در طرف ان دو سروراخ کوچر  مري    مي

گذراننرد و بره کمر  کمربنردي      ها نخ مري  سپس از سوراخ

  .(21)سازند  بند مي فتق

سررفيد هرراي  برجسررتگي کانديرردياز اسررتوماتيت يررا: برفرر  -9

فلرروس را . خاکسررتري روي مخرراط دهرران و زبرران اسررت 

کشرند ترا    را با پر روي برفر  مري   هجوشانند و جوشيد مي

  .(21)برطرف شود 

زغرال  ) خوراندن مقرداري از خاکرد  : هاي ناشناخته بيماري -28

به بيماري که از رازش اگراهي نداشرته باشرند،    ( تي کوکوتي

  .(00)شود  اش مي سبب بهبودي

از خواب ماست يا دوغ خورند، و تريراک   پيش: خوابي بي -22

اي گريره و   اگرر کرودک شريرخواره   ( 21. )زير بينري بمالنرد  

تابي کند، بر اين باورند که پرندۀ شومي در نيمد شب برا   بي

براي دفع اين شر، پيشاني و پشرت  . وي صحبت کرده است

 .(00)تراشند  او را با تيغ مي

و دودش را به  پهن گاو را در اتش انداخته: وقتي شدن بي -20

 .(00)دهند  وقتي شده مي کسي که بي

يپ شود به طوري که تنفس کاگر بيني بچّه : گرفتگي بيني -20

چکاننرد و يرا    براي او مشکل شود، شير مادر در بيني او مي

 .(00)دهند  به بيني او دود سرگين ماده االغ مي

مالنرد   با روغن دنبد برّه گوسرفند پراي بيمرار را مري     :پادرد -20

سبوس جو در ديگ کنند و ني  بجوشانند، کسري را   .(21)

هراي پرايش سسرت باشرد و برنتوانرد خاسرت و يرا         که پي

پيوندهاي پا و زانو پاي را در ميان ان اب نهد تا به صرالح  

 .(01)بازايد 

اگر در موقع پهلودرد مرف مسري ارثري را گررم    : پهلودرد -20

 کهو  .(00)شود  کرده و روي پهلو بگذارند درد برطرف مي

نوشيدن اين . هفت بار سورۀ اخالر بر ان ح  شده باشد
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 حسن ذوالفقاری          

  212 --- 2931ی دوم، تابستان  سال چهارم، شماره 

شرود   اب به اعتقاد عوام، باعث تسکين دردهراي حراد مري   

گرم جو با ناخن  کوبيرده و پوسرت    ضماد خمير نيم .(09)

الجنب و درد پهلو است  کنندۀ ذات خشخاش بر پهلو، درمان

(21) .  

ان يا برر يا ويتيليگو بيماري پوستي است کره در   :پيسي -21

هاي سفيد رنگ به دليل از دست رفتن رنگدانه پوسرت   ل 

و شرورباي    براي درمان پيسي، از جوشانده. بوجود مي ايند

اگر شير زن با مرازو و  . (21)کنند  خرخرۀ گرد استفاده مي

مازريون و صمغ عربي و خيري پارسي بياميزند و طال کنند 

اگر زنگ اهن را با سرقز و بروره بياميزنرد     .(20)پيسي ببرد 

به پيسي افتادن کنايره از فقرر    .(20)و م  ببرد  ک پيس و 

 .شديد است

با اب خطمي و زهرۀ گاو سرر   اگر زهرۀ کرکس را :پوسته -21

  .(20)برد  بشويند، پوسته را از ميان مي

براي تحري  حافظه، از الياف داخلي نري  : تحري  حافظه -20

 .(01)کننرد   رف نشده باشد استفاده ميکه در هواي ازاد مص

اگر تخم تمساح را با گنردم بجونرد و ان را چهرل روز، در    

ميان ني، زير خاکستر بلوط کنند ماري از ان پديد ايرد کره   

اگرر ان  . سرش به سر نهنگ ماند و پس از چهل روز بميرد

را در سايه خش  کنند هر که قدري از ان بخورد تيزهوش 

  .(08)شود 

بند سروختگي  از افتراب و    مرغ نيم ضماد کردن تخم: تاول -29

مررغ کره    ماليدن تخم واب  جوش و اتش را سودمند است 

اش را بررا هررم زده باشررند مررانع ترراول زدن   سررفيده و زرده

 ،اگرر روي زبران تراول بزنرد    و  ،(21)شرود   ها مي سوختگي

دست را روي سر ي  نوزاد بکشيد، تاول رفع خواهد شرد  

(02). 

شود  روده استفاده مي  عناب براي درمان تب جوشاندۀ: تب -08

نشاند  خوردن تمرهندي تب و عطش را فرو ميو نيز  ،(21)

جگر خش  شدۀ خرگوش را با ير  درمسرنگ اب    ،(09)

چشرم  و اگرر   ،(20)بنوشند، ترب ببررد   ( دانه سياه)شاهدانه 

برول   و نيرز  ،(08)پرستو را به بازو ببندند تب را ساکن کند 

مرد با زردالوي کشته بجوشانند و باز خوراننرد، ترب ببررد    

شدۀ جو محلول در دوغ که ي   خمير ترشهمچنين  .(20)

شب مانده باشد ي  ليوانش رافع تشنگي و التهاب معرده و  

قي صفراوي و خارش و تب گرم اسرهال صرفراوي اسرت    

اگر سرگين پرستو را بر بازو بندنرد ترب را سراکن    و  .(01)

اگر ريش برز را از شرخص تبردار بياويزنرد     و يا  .(08)کند 

اگر دندان تمساح از طررف چرپ   همچنين  .(20)سود دارد 

و  (08. )اش بنشريند  درنگ تب دهان او را به کسي بندند بي

کسي که تب دارد، اگر در سر چهارراهي از روي اترش رد  

کره چرارکي    هنگرامي و يا  .(00)شود  شود حالش خوب مي

بندند؛ يعنري در   قّه دهد فوراٌ تب طرف را ميو( نام حيوان)

بستم ترب نوبره فرالن    »: گويند حال وقه زدن گرهي زده مي

اگر ترب بيمراري در ير  سرال     و « .کس را که خوب شود

گيرنرد و ان را    قطع نشود، نخي به اندازۀ طول قد بيمار مري 

اويزند تا سگ ان را بگسلد و  تابند و به سوراخ سگ مي مي

برراي  طرور   همرين  .(00)و تب بيمار قطع شود  با خود ببرد

و از باالي سررش  . نشانند اي مي بريدن تب بيمار را کنار پله

ترب از صرداي شکسرتن    . کننرد  اي را پرتاب مي غفلتار کوزه

زننرد   را سيلي مي يا اين که ناگهان بيمار! رود ترسد و مي مي

که به  بعد از ان .(01)خورانند  و يا غذاي دزديده را به او مي

پيشاني فرد تب کرده دسرت بمالنرد، دستشران را بره زمرين      

اگرر نروزادي در دوران نروزادي     .(00)زنند تا تب بريزد مي

نخ قرمز و سياه را داخل مهرره تسربي    . شد دايم مريخ مي

انداختند و به اين  کردند و روز چهارشنبه به گردن او مي مي

اي ترب   هوقتري کره بچّر   و  ،(00. )شد ترتيب تب او قطع مي

کند، مادرش نبايد به او دست بزند، چون تب کرودک زيراد   

اب سررد   ،(00)شود و براي او خطرنراک خواهرد برود     مي

کنرد و طعرام    کشاند و صفرا را ساکن مي حرارت را فرو مي

کند و اب جوشرانده   گذارد و تب را زايل مي را در معده مي

ه پريهش  اب  انار مَلَس کو  ،00)براي همه دردها نافع است 

را در ان کوبيده باشند مسهل  صفرا و مقوي معرده اسرت و   

در رفع تب صفراوي و يرقان و جرب و حکّه اثرر قروي و   

. (21)گررم اسرت    088تا  008مقدار خوراکش . فوري دارد

نمررود؛  ( 2: براي درمان تب لرز بر سه قطعه کاغذ بنويسند

ر فرعون؛ و هر روز يکري را برا کمري اسرفند د    ( 0شداد؛ (0

بر سه  و يا ،(01)شود  زير سر مريخ بخور نمايند، رفع مي
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فرعون، نمرود، شداد، هامران؛  ( 2: برد بيد يا انجير بنويسند

شداد، فرعون، نمررود،  ( 0نمرود، شداد، فرعون، قارون؛ ( 0

شيطان؛ و هر روز يکي را زير دامن مريخ بسروزاند، رفرع   

اهلل و  بسرم ( 2: بر سه مغز بادام بنويسرند طور همين .شود مي

الرحيم وَلکن اهللَ رَمري و  ( 0الرحمن اِدرَمَيت؛ ( 0ما رميت؛ 

زن و نيرز   .(01)در وقت امدن تب، هر روز يکي را بخورد 

گيرد  ها غربالي به دست مي اورند و يکي از ان و دختري مي

اب را در غربررال . کنررد اي پررر از اب مرري و ديگررري کاسرره

کنيد؟ فردي کره اب در   ميچه : پرسد زمان مي ريزد و هم مي

بُررم و معتقدنرد در    تب مري : دهد ريزد، جواب مي غربال مي

براي قطع ترب  و  .(00)شود  اين صورت تب بيمار قطع مي

برام   و لرز در بيماري ماالريا ي  نفر از اهل خانه برر پشرت  

خبرر   تر است بي رود و از محلي که به اتاق بيمار نزدي  مي

بيمرار از شرنيدن صرداي    . افکنرد  مياي پراب بر زمين  وزهک

و  .(09)شود  خورد و تب و لرزش قطع مي ناگهاني يکه مي

خوردن شرير االغ و چکانردن چنرد     ،براي معالجد تب روده

 .(21) است قطرۀ ان در بيني مثثر

براي برطررف شردن ترب، روي کاغرذي کلمره سرحراميز       

نويسررند کرره مرکررب اسررت از سرره حلقرره برردون عالمررات   مرري

کننرد و ميخري    ان را رو به قبله به ديوار نصب ميمخصور و 

چشرم راسرت سرمور    . کوبند هاي کلمه مي در هر کدام از حلقه

بخشرد ولري اگرر     اين خاصيت را دارد که تب ربع را بهبود مري 

يرا   همان چشم از بدن بيمار دور نشود دوباره تب خواهرد امرد  

کاغذي که روي ان افسون و سحري نوشته شده اسرت در اب  

ير  نفرر   نيز  .(01)خورد  کنند و بيمار اين اب را مي مي خيس

در روز عاشورا نخي را به مرچ دسرت   ( مستجاب الدعوه است)

دارند و در ان توتون و زغال و  اي برمي بندد و يا کيسه بيمار مي

برنرد و   شوخانه مري  گذارند و به مرده مي( غير از پول)اب نبات 

اي را بره مرچ    از کفن مرده شو اندکي دهند و مرده شو مي به مرده

 .(01)کند کره ترب قطرع شرود      بندد و نيت مي دار مي بيمار تب

دهند که قبل  براي رفع تب، ريسماني به دست دختر نابالغي مي

خوانرده، بره ان فروت    « ...اهلل   قل هرو »از طلو  افتاب هفت بار 

بعرد از  . زند اي نيز به ريسمان مي بار گره دختر نابالغ در هر. کند

ان که ريسمان هفت گره زده شد، ريسمان را به دست شرخص  

گراه کره ترب     ان. بندند تا هنگامي که تبش رفع شرود  دار مي تب

در  .(0) اندازنرد  ريسرمان را بره داخرل اب مري    بيمار رفع شد، 

 :غزليات شمس به اين نکته اشاره شده است

 ها به ياد زلف او پيچيم دل شب بس که مي

 (0ب/1090غ)بيشتر دارد گره  ي تب  هر رگم از رشته

اگر حرف ب را هزار بار بر پوست دباغي شردۀ  و معتقدند، 

مبتالسرت ان را برا   ( سرل )گربه بنويسند و کسي که به تب دق 

براي بريدن ترب بيمرار، از   نيز  .(08)شفا يابد  شته باشد،خود دا

اي از شال  ند و ان سيّد، رشتهنک شخصي سيّد تقاضاي کم  مي

. (00) نردد ب برد و به مچ دست بيمار مري  ش را ميسبز دور کمر

وقتي زني شب هنگام دچار تبي شود که بيست و چهار سراعت  

بام برود و سره برار در تراريکي     طول بکشد، بايد کسي به پشت

کنرد، زنري    ها تب مي براي کسي که شبو  .(02)ياري بخواهد 

. گيررد کره مرردش دو زن داشرته باشرد      پنج خانه را در نظر مي

ترب   ! مرد دو زني»: گويد زند و مي رود در مي روب افتاب ميغ

چره   هرر . اراده جروابي بدهرد   ، ان مرد بايد بي«شب را چه دوا؟

شب بچّره را از چهرار    .(02)دهد  بگويد همان را به ناخوش مي

قورباغره بره   و اگرر   (.00)کنرد   دهند؛ زيرا تب مي راه عبور نمي

اثرر ضرعف ترب از    معتقدنرد،   .(20)اورد  کسي بشاشد، تب مي

کسي کره بره ترب    و  .(0)ماند  ي  شب تا ي  سال در بدن مي

شرنبه و   روزهراي ير    (20. )خود امرزيرده اسرت   به بميرد خود

رونرد؛ چرون    شنبه به ديدن مريضي که تب داشته باشد نمري  سه

زبيرده، زن   .(01)معتقدند که حال مرريخ بردتر خواهرد شرد     

ر پسررش مرأمون بره خراسران     هارون الرشريد، کره برراي ديردا    

امرا وقتري کره بره محرل       ؛رفت در راه دچار تب سختي شد مي

جا  اين بود که به دستور او در ان. فعليش تبريز رسيد تبش بريد

 تبريز گذاشته به معني  ريزندۀ ترب شهري بنا کردند و اسمش را 

(09). 

 :به عقيده نظامي حلوا چون شيرين است مولد صفراست

 حلوا چشيدن ولي تب کرده را

 ها صفرا کشيدن  نيرزد سال 

 مکن سودا که شيرين خشم ريزد

 .(20)زشيريني بجز صفرا چه خيزد 
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همچنين وي کرم خروردن را برراي مرداواي ترب سرودمند       

 :داند مي

 ز کم خوردن کسي را تب نگيرد

 .(20)ز پر خوردن به روزي صد بميرد 

ماالريررراي انسررراني کررره بررره نامهررراي يرررا : ترررب نوبررره -02

اي، تررب و لرررز، تررب  ، تررب حررارَه( Paludism)يسررمپالود

بيمراري عفروني    شرود،  ناميده مري  متناوب و تب جنگل هم

اي از جرنس پالسرموديوم    خوني است که توس  ت  ياخته

(Plasmodium) هررراي جرررنس  ايجررراد و توسررر  پشررره

اعضرراي خررانوادۀ  .دشررو منتقررل مرري (Anopheles)انوفررل

شرخص   شخصي کره دچرار ترب نوبره برود منتظرر ديردار       

ديدنرد از   شدند و وقتي او را مري  سوار با اسب بور مي اسب

کررد و   پرسيدند، او چيزي را تجويز مري  او راه درمان را مي

دو تا بررادر کره   و  ،(02)بيمار نيز ناگزير به خوردن ان بود 

کنند، دختر اوّلي همسر پسرر   با هم در ي  خانه زندگي مي

اگرر  . گويند ه ميدوّمي است، اين زن را دختر و عروس خان

  فرسرتند ترا دم دروازه   يکي دچار تب نوبه شد کسي را مري 

که خودش را نشان دهد از دختر  ان خانه مزبور بايستد و بي

هنگام زن مرورد    و عروس خانه راه درمان را بپرسد، در ان

چيز، حتّي اگر تپاله احشام را نيز نام ببرد بايرد ان را   نظر هر

کسران   .(02)رش ردخرور نردارد   به بيمار خورانرد، کره اثر   

بيماري که گرفتار تب نوبرد مرزمن اسرت عزيزتررين مررغ      

کشرند و از ان   کن يکي از اهل خانه پنهاني ربروده مري   تخم

پس از بهبود بيمار مرغ مشرابهي  . پزند براي بيمار غذايي مي

و دست کم مبلغي معادل بهراي عادالنرد ان را بره صراحب     

نشرانند   اخوش را لب پله مينو نيز  ،(00)دهند  مرغ پس مي

نوبره از  . کننرد  اي پررت مري   هوا کروزه  و از باالي سرش بي

هوا بره مرريخ    يا بي. پرد ترسد و مي صداي شکستن ان مي

ي  فنجران چرايي را در افتراب     و يا ،(02)زنند  کشيده مي

تب خرود  : گويند گذارند و سپس ميخ اهني را اورده مي مي

خ را در زمين فرو کرده و کمري  گاه مي را به اين ميخ دادم ان

اشرامند   ريزند و بقيد چرايي را مري   از چاي را روي ميخ مي

برراي بهبرودي   همچنرين   .(00)شود  بالفاصله تب بريده مي

تب نوبه، ي  چيز خوراکي از خاند خود يا اشنايي کره بره   

اي  نوبره  دزدند و ان را به بيمار تب خست معروف است مي

بيمرار بهراي ان خروراکي را بره     پس از بهبرود  . خورانند مي

برراي درمران ترب نوبره در     و  .(00)گردانرد   صاحبش برمي

تالش شخص مبتال ي  نفر از اعضاي خانوادۀ خرود را بره   

رو شردن برا ان     فرستاد او بدون روبه اي مي در خاند زن بيوه

چره بره    زن بيوه هرر . پرسيد زن از دور از او راه درمان را مي

 .(02)کردنرد   ها نيز عمل مري  و ان گفت رسيد مي  ذهنش مي

پشم شتر را با خود داشته باشند برراي ترب و نوبره خروب     

اگرر قورباغره بکشرند، مبرتال بره ترب نوبره        اما  .(20)است 

کننرد کره از    براي درمان ماالريا توصريه مري   .(00)شوند  مي

خاند شخص خسيسي، چيزي بدزدند و بپزنرد و غرذاي ان   

کره بردخُلقي و عصربانيّت ان    معتقدند . را به مريخ بدهند

شرود و در او ايجراد    شخص سبب هول و هراس بيمار مري 

 .(08)يابرد  کنرد و بيمراريش بهبرود مري     هيجان و ترس مري 

کننرد   خورند يا پشم شتر همرراه خرود مري    سير مي همچنين

(01). 

بيمراري    (Herpes simplex)يا هرپس سيمپلکس: تبخال -00

بره همرين نرام ايجراد      ويروسري ويروسي است که توسر   

شرررود و موضرررع درگيرررر بررره صرررورت التهررراب و   مررري

هاي  اگر کسي خواب. شود ريز نمايان مي هاي تاول مجموعه

اگر کسي با و زند  بد ببيند و سخت بترسد لب او تبخال مي

بعضري هرم   . زنرد  خرال مري   صدا از خواب بپرد لب او ترب 

اگر موقع خواب شريطان را لعنرت نکنرد شريطان     گويند،  مي

گرذرد و جراي پراي     سواري از روي لب او مري  هنگام اسب

گوشرد  گويند، ها نيز مري  دماندي .(21)شود  ل مياسبش تبخا

خال داشته باشد نشان اين است که شيطان دهنره   لب که تب

. زده تا خروب شرود    زده بايد ان را صب  زود به چفت در 

هرا تررک بخرورد     اگر گوشد لبو يا برخي معتقدند،  ،(00)

 .(00)شيطان در ان محل کار خرابي کرده است 

بنابراين  .(0)شود  بترسان، خوب مي خال را با اهن سرد تب

بايد صب  ناشتا چفت اهني در را که سرد است، روي ان بمالند 

اگر شخصي که خرواب اسرت کرابوس ببينرد و يرا برا       و  ،(08)

زنرد   خال مي هايش تب صدايي ناگهاني از خواب بيدار شود لب

انرد اگرر صرب  قبرل از      خال بر ايرن عقيرده   و براي مداواي تب
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خرال   ي  قطعه اهرن سررد را مکررر روي ترب    شستن صورت 

همچنرين   .(00)پررد   خرال مري   بگذارند و بردارند اصطالحار تب

خال بگذارنرد   سفال شکستد ته جوي اب را بسايند و روي تب

خررال را سرره روز  بايررد صرراحب ترربو  ،(09)رود  از بررين مرري

خرالش   بامدادان رو به قبله بنشانند و زنجيرۀ چفتِ در را به تب

 .(00)بمالند 

زهرۀ بز را با روغن گل بياميزند و به اب گررم  : نفس يتنگ -00

 .(20)نفس را سود باشد  بخورند تنگ

ريرز کررده    رااگر مقداري از پيلد کررم ابريشرم   : ثقل معده -00

بپزند و ابش را با شکر بخورند ثقل و گير معرده و امعراء و   

 .(21)احشاء را برطرف کند 

هاي نارس  شکم دردي که از بسيار خوردن ميوه :ثقل سرد -00

براي رفع ثقل سررد نبرات را در اب سررد حرل      .پديد ايد

 .(09)کرده ارام ارام بنوشند 

با پيره  و نيز  محل ترکيدگي را لعاب کتيرا بمالند: ترکيدگي -01

براي درمان همچنين . با پيه بز گداخته بمالند. بز چرب کنند

بايد قاشقي را که از چوب بيد دست و لبي که ترکيده باشد 

تراشيده باشند روي اتش گرم کننرد و بره جاهراي ترکيرده     

براي معالجد چاک خوردگي گوشد لب، چفت  .(21)بمالند 

در اتاق يا دستگيرۀ در که اهن باشد، يا هرر نرو  اهرن کره     

شب را بيرون بوده باشد و هواي صاف و لطيف بر او گرذر  

هرر چيرز بره گوشرد لرب       نموده باشد، صب  قبل از خوردن

بکشند و در حدود پرنج دقيقره ان چفرت يرا اهرن را روي      

البتره  . چاکي بگذارند که بچسبد، بهبود حاصل خواهد شرد 

 .(01)اين عمل بايد چندين روز ادامه داشته باشد 

 واگيرردار هراي   يکي از بيماري  (Leprosy)يا خوره: جذام -01

که گاه از پدر ومادر به کودکان انهرا واز بيمراران، بره    است 

يابد و با وضعيت نرامطلوب مسرکن و    همسايگان انتقال مي

براي درمان جذام، شرلغم خرام يرا     . تغذيه نيز مرتب  است

بايد پيوسرته شرورباي گوشرت گراو     همچنين . پخته بخورد

اگر زن است . هر جمعه شارب  خود را کوتاه کند و بخورند

 انرد،  و گفتره  ،(21)هار بتراشد و نماز ايرات بخوانرد   موي ز

روغررن گرراز برره خرورد بيمررار    و ،(01. )بايرد ملررخ خرورد  

 .(21)دهند  مي

براي بهبود بيمراري، جگرر اردک و مررغ پرروار     : جگردرد -00

خروردن جگرر برا صرمغ عربري درد جگرر و       و  بهتر است

  .(21)بخشد  جراحت ان را بهبود مي

و اردک امرراض جلردي را    ماليدن اب  جگر مررغ : جوش -09

 .(21)نشراند   درمان کرده جوش و خارش پوست را فرو مي

ديررگ  اي قنررد را تره  برراي درمرران جروش و اَعررراض، حبّره   

يرا هرم وزن   . دهند کنند و به شخص مي مالند و سياه مي مي

  .(08)خورانند  قران اب به شخص مي

اگر زهرۀ کرکس را با اب سيسنبر و اب اسپرغم و : جنون -08

 .(20)اسفند بپزند و زيرر ديوانره دود کننرد شرفا يابرد      اب 

نوشيدن روز سه بار و هر بار دو قاشق از جوشاندۀ  جوشان

صاف کردۀ شکوفد پنبه که برا شرکر جوشرانده قروام اورده     

باشند فکرر و خيراالت و وسرواس را رافرع اسرت و مرانع       

 .(21)شود  پيشرفت جنون مي

باز کنرد و گَرر و    تخم ترتيزک بلغم را ببرد و درد: خارش -02

تروت برا سررکه     ضماد ميوۀ نرارس شراه   .( 20)خارش ببرد 

دار را نافع اسرت   هاي ريز خارش تَرَکِ لب و مقعد و جوش

(21). 

هراي حنجرره از داخرل يرا      يا ديفتري ورم ماهيچره : خناق -00

خارج و ورم زبان کوچ  و سقف دهان است کره از غلبره   

خبره کرردن   حلق گلو و جراي  . دهد خون در مزاج روي مي

ازگلو، بيماري عدم نفوذ نفس به سوي شش و بره فارسري   

 :خناک و بادزهره و زهر باد نيز گويند

 فل  سرمست بود ازپويه چون پيل

 خناق شب کبودش کرد چون نيل

 طبيبان شفق مدخل گشادند

 .(20) فل  را سرخي از اکحل گشادند

 خون به جوش امد ز شعله اشتياق

 (مولوي)ون خناقتا که پيدا شد در ان مجن

اگررر کسرري را خنرراق گرفترره باشررد سرررگين سررگ سررفيد   

عصارۀ مدفوغ ادمي را دانگري در شرراب   همچنين . (10)بخورد

الهي خناق بگيرري از   .(29)کنند و بنوشند، داروي خناق است 

 .هاي رايج است نفرين
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درد زاغ را در اترش جروش    براي درمان چشرم  :درد چشم -00

گذارند، سرد  اورده و بعد ترياک ساييده شده را روي ان مي

مالنرد و ترا سره چهرار      که شد ان را ساييده پشت چشم مي

فضلد باز را برا عسرل    .(20)گذارند  ساعت چشم را هم مي

درد،  برراي درمران چشرم    .(20)در چشم کشند روشن شود 

کنند و به اترش   مخلوط مي« ون»با سقز  سرگين ماده االغ را

کشرد و چشرم را دود    ريزند، بيمار چادري برر سرر مري    مي

 .(21)دهد  مي

يرا الرنگوتراکئوبرونشريت     (Croup)يا کرروپ  : خروس  -00

(laryngotracheobronchitis ) ،برره التهرراب حلررق، نرراي

برراي درمران خروسر      .شود هاي اصلي اطالق مي برونش

گيرند و قردري از   است مي« چل تاج»خروسي را که داراي 

مالنرد و برا    برند و از خون ان به گلوي بچّه مري  تاج ان مي

زنند تا توي دهان بچّه صدا کند،  دست به پشت خروس مي

و  ،(01)دهنرد ترا خروب شرود      سپس بچّه را استراحت مي

 .(21)ند ريز اي خون خروس در گلوي بيمار مي قطره

ريزند  براي دفع خستگي ارد گندم را بر اتش مي: خستگي -00

گيررد و   و کسي که خسته است پاهايش را باالي دود ان مي

 .(21)کند که دود ارد تمام بدنش را بپوشاند  سعي مي

سنگ شاخ گاو کوهي را  تخم تُرش  و سه درم: خونريزي -01

ت   شکم باز دارد و طبرع را سرخ   بسايند و بخورند خونروي

پسر بچّه را بعد از ختنره کرردن داخرل خاکسرتر     (20. )کند

اگر کسري   .(21)نشانند تا خون بند بيايد  چوب يا زغال مي

او بندند باز   را خون از بيني ايد سرگين گرم گاو بر پيشاني

زن اگر از حيخ پاک نشود سرگين گراو برر   و  ،(20)ايستد 

ود و دمراغ شر   هرگاه کسي خرون . (20)جا نهد پاک شود  ان

هيچ چاره مثثر نيفتد، قدري سرکه روي سرگين االغ بريزند 

 .(09)ايد  تا ببويد، خون بند مي

اگر دندان اسب را زيرر سرر کسري نهنرد کره در       :خرناسه -01

 .(29)کشد، ان علّت از او ببرد  خواب خرناسه مي

درد خاکشررير را کوبيررده در اب  بررراي درمرران دل: دل درد -00

دهنرد   ن و گزانگبين به بيمار ميجوشانند همراه با ترنجبي مي

وار روي شکم بيمار قرار  خمير ارد جو را دايره و نيز .(20)

برند و اشرغال سريرابي اغشرته     اي را مي سر بزغاله. دهند مي

 .(21)مالنرد   به خون را درون دايره خميرر، روي شرکم مري   

گويند بايد نزدي  غروب افتاب ي  بوته هيزم  ميهمچنين 

رد بيمرار سره برار از روي شرعله پريرده      الو کرد و سپس فر 

اگر مريخ کودک باشد بايد او را بغل کرد و سه بار : بگويد

پايرد کره شرفا     لو پراند ديري نمري ابه همين ترتيب از روي 

مرريخ  ها  ابادي طالب .(00)يابد و اثري از درد باقي نماند 

را روي زمين خوابانده ي  چاقو، ي  تکه نمر ، مقرداري   

و ير   ( .سرازند  نخ ضخيم که از موي برز مري  نوعي )قاتمه 

تکه مس ميراثي در ي  طرف مريخ گرذارده و در طررف   

ير  نفرر از روي اترش و    . کننرد  ديگرش اتش روشن مري 

هاي خرود را بره هرم زده و چراقو را      مريخ پريده و دست

کند و به همين ترتيرب   دارد و به چند متري پرتاب مي برمي

ها  در پايان خاکستر اتش قاتمه، مس و نم  را پرتاب کرده

ريزند معتقدند که پرس از ان   را هم جاروب کرده بيرون مي

ترر   چون مرهم انجيرر را رقيرق   .(00)يابد  بهبود مي دل درد

اگرر  . (21)پيچه و درد روده را برطرف گرداند  اماله کنند دل

: گوينرد  در اوّل غروب افتاب، توره صداي بسريار کنرد مري   

هر خانواده که ضمنار عزب هرم   (اوّلدختر )بايد دختر تُقري

درد  باشد، دامن جامد خود را گره بزند تا از صداي توره دل

نگيرد و عقيده بر اين است که با انجام اين کار، خود تروره  

 .(09)شود  درد مي نيز مبتال به دل

يا ابسه به معني جمع شدن چرک در هرر بخشري از   : دُمَل -09

به ايجاد تورم و التهاب  تواند متجر بدن است که معموال مي

زنرد، خروردن    کسي که بردنش دمرل مري   . در اطرافش شود

اگر کسي دستش دمل و  ،(09)گوشت بز برايش نافع است 

دراورده باشد شکم سگ نوزادي را پاره کنرد و دسرتش را   

 .(01)مدت ي  ساعت توي امعاء و احشاء وي نگاه بدارد 

مرو بکوبنرد   خون  جغد به سايه خش  کنند و با تخمو نيز 

مقرداري   همچنرين  .(20)نهند، شفا يابد  (کورک)و بر دُمَل 

اي از درخت جنگلري ارجرن، زردالرو، الرو و      شيره)« ژوي»

پيچنرد و ان را زيرر خاکسرتر     دار مري  اي نم در پارچه (البالو

بندند ترا   گذارند تا نرم شود سپس ان را بر دمل مي گرم مي

نشرد کمري   چرکش را بيررون بکشرد و اگرر دمرل خروب      

اسرتخوان   .(21)گذارنرد   کوبنرد و روي ان مري   کشمش مي
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  سيند اهو بکوبند و بره سررکد کهرن بجوشرانند و بره سرايه      

خش  کنند و خرد کنند و جايگاهي که دمل بود يا ريشري  

سرنگدان سررگر    .(20)زشت، برر او افگننرد درسرت شرود     

پزند، تا ابري غلريظ از ان بره دسرت      را با اب مي(الشخوار)

مالند و برر دمرل    اي مي گاه اب غليظ را روي پارچه انايد، 

ه برر دمرل نهنرد    عسل مرهم کردرا با  فضله .(21)بندند  مي

  .(20) زود سر کند و بپزد

 به سوسن بوي شه گفتا چه تدبير؟

 000/20سالي سوسن و سير : سمنبر گفت

زهرۀ برز برا اب کرافور سره قطرره در گروش       : دندان درد -08

شُش اهو با سداب بياميزند  .(20)نباشد چکانند درد دندان 

و روغن زيت در او کنند و بر جراي دنردان کرودک نهنرد،     

ميوۀ نوعي بلوط اسرت  )اي از مازي  تکه .(20)درد برايد  بي

را در  (.اي ماننرد مرزۀ فلفرل دارد    که اندازۀ ليموست و مرزه 

برراي  و  .(21)نهنرد   کند، مي اي که درد مي  خورده دندان کرم

درد، تور سوختد چراغ زنبوري را روي دنردان   نداندرمان د

دان درد و گزيردگي  شوي، براي دن گل سر .(21)گذارند  مي

اگر کسي در نروروز  گويند، و مي ،(08) حشرات مفيد است

تخم ريحان کوهي را بجود تمام سال از درد دندان درامران  

اگرر عصرارۀ سررگين االغ را در دهران     و (01)خواهد برود  

 .(29)ن پوسيده را دوا باشد و اصالح کند گيرند دندا

شرردن يررا پرريچ  Sprainرد برره رد  :رد برره رد شرردن -02

در واقع پراره شردن ليگامران يرا ربراط       مفصلخوردن ي  

مثال معمول ان رد بره رد شردن    .اطراف ان مفصل است

براي درمان رد بره رد  . يا پيچ خوردن مفصل مچ پا است

که عضله را در اب گرم گذاشته روغن مرالي   شدن در حالي

کنند و موي بز روي محل رد بره رد شرده گذاشرته و     مي

 .(21)بندند  مي

بردن گفتره    هراي  ماهيچره به حرکاتي غيررارادي در  : رعشه -00

( به جلو و عقرب )شود که حالتي نسبتار ريتمي و نوساني  مي

پوشيدن جامه از پنبه، به خصور کره پنبرد ان ترازه     .دارند

بخشرد و گذاشرتن و    باشد، رعشه، کزاز و فلج را بهبود مري 

کنرد   بستن ان بر سينه خل  ان را پخته دردش را ساکت مي

(21). 

کسي که رطوبتي است بايد خرما يرا شريريني يرا    : رطوبتي -00

که حرارتي اسرت بايرد ماسرت سرفرۀ      سين و ان نبات هفت

سين را بخورد تا مزاجش تا سال ديگر متعرادل باشرد    هفت

(21). 

تخم پرستو را با روغن بنفشه بياميزند و زن ابستن : زايمان -00

برراي بهبرود زن    .(20)به خود بردارد زادن وي اسان شرود  

سرگين گوسفند را در دستمال گذاشته زيرر پراي زايرو     زايو

به بغرداد، جرو را بجوشرانند و اب ان را     .(20)گذاشتند  مي

بپااليند و با روغن کنجد ديگر باره بجوشانند تا اب برود و 

روغن بماند و ان روغن را به اماس صفرايي انردر مالنرد و   

برگيرنرد  زنان از بهر درد و اماس رحم پنبه به ان تر کنند و 

بچّد گنجش  پرر درنيراورده را برا    و  .(01)عظيم سود دارد 

 .(20)روغن کنجد بجوشانند اب پشت بسيار شود 

نين نوعي زخم چررکين اسرت کره راه درمران      سوته: زخم -00

گاه در انگشت ماهر شود همران   فضلد تازه ماکيان است هر

کنند  انگشت را روزي چندبار در دماغ گاو زردرنگ فرو مي

. سرگين گاو بر زخم کنند، از ان  کرژدم سراکن شرود    .(02)

خاکستر استخوان باشه يا قرقي در معالجرد جراحرات   ( 29)

اگر خاکستر پشم قوچ برر جراحرت کننرد     .(20)نافع است 

ربرا را   اگرر اهرن   .(08)خون باز ايستد و رعاف را باز بندد 

و  .(29)بکوبند و بر جراحت کنند، سَرم را بره خرود کشرد     

خرروردن جوشرراندۀ جگررر بررا سررير زخررم رودۀ   ماليرردن و

استخوان سوختد مراده   .(21)بخشد  مزاجان را بهبود مي سرد

گاو که با خون سياوشان و نمر  انردراني اميختره باشرند،     

هاي انسان و چهارپايان، بره ويرژه اسرب     براي معالجد زخم

براي بندامردن خرون زخرم گلولره، جگرر       .(20)نافع است 

زخم ناشري  . بندند کنند و روي زخم مي پز مي گوساله را نيم

اي از پوست گاو يا بز را که  از گلوله اگر سطحي باشد، تکه

گذارند و اگر  تازه از گوشت جدا شده است، روي زخم مي

عميق و خطرناک باشد، پوست خش  شدۀ اهو را در شرير  

پيچند تا خوب نررم   گذارند و ان را مدّتي الي پارچه مي مي

اي  براي درمان زخم تکهو نيز . بندند يشود سپس بر زخم م

پزنرد و   از پوست ماده گاو سرخ موي را که نزاييده باشد مي

زخرم سرنگدان گررد     براي درمان سرياه . بندند روي زخم مي
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عقررب را لره    .(21)ريزنرد   شدۀ کرکس را روي زخرم مري  

 و (.20)کنرد   بکنند بگذارند، جاي نيشش زخم را خوب مي

اگر کسي گرگي را شکار کند و چشمانش را از کاسه بيرون 

که ان را قاب کررد و برر برازوي راسرت      بياورد، پس از اين

خود بست و دعاي خاصّي را هم خواند، از زخرم معرده و   

اي  چشم زخم در امان خواهد ماند و نيز عالج شرب زنرده  

مرغ را کره برا سرودۀ ناخنر       زرده و سفيدۀ تخم (0)است 

ده باشد چون اماله کنند زخم معده و روده و درد مخلوط ش

هرايي کرره ديرر بهبررود    زخررم. (21)بخشرد   ان را بهبرود مرري 

اي که تقريبار به  گياهي است بوته)« داري تشنه»يابند، گياه  مي

و ( .اندازۀ بوتد جارو، که ثمري ريز و به انردازه مراش دارد  

پزنررد و شرريره ان را برره زخررم    را مرري« رگرره کيشرره »يررا 

چو داروي گياهي مانند چوب را ساييده  هويه .(21)مالند مي

اويختنرد و بره روي زخرم     گاو مري ( دماوندي: تو)با خامه 

ضماد کوبيردۀ  و  .(00)بخشيد  ماليدند، زخم را بهبود مي مي

 .(21)هراي خرراب را اصرالح کنرد     ترب زخم  پخته يا خام

باريرد، در مرفري مقرداري بررنج را در      زماني که تگرد مي

کردنرد و   دادند، بعد ان را خش  مي ض تگرد قرار ميمعر

شرد   مري   ها زخرم  مورد استفاده ان وقتي بود که دهان يا لب

را به دهان يرا   کوبيدند و ارد ان وقت مقداري از ان را مي ان

ماليدنرد ترا فررد شرفا      هاي کسي که به درد مبتال بود مي لب

دترر از  که زخم سرال  زو  براي اين (200مازندراني، . )يابد

 .(20)ماهر   : سال خوب شود عوض سال  بايد گفت ي 

شراش زخرم را   و  (20)بول ادمي سود دارد زخم هروام را  

روي زخم ترازه ادرار کننرد از   بنابراين  .(20)کند  خوب مي

اگر موي سر ادم  و .(29)کند  چرک کردن ان جلوگيري مي

را به سرکه خيس کرده بر زخم سگ ديوانه نهند سرود دارد  

اگر شير زن حامله را بر روي زخم بريزنرد، بهبرود   و  .(20)

برراي  . (20)دهرد   اب دهان زخم را شفا مري  .(02)يابد  مي

و  گذاشرتند  درمان زخم برد خجو را پخته روي زخرم مري  

ترره را   ريرزي، و شراه   گل ختمري، کتيررا، مالوجره، تراج    نيز 

زخرم کرژدم را برا     .(20)گذاشرتند   جوشانده روي زخم مي

مرردم کاشران    .(01)کنند  االس و کاهو معالجه ميميوه شجر

گذارند و پس از بيست  روي زخم کژدم ي  سکه مسي مي

دارنرد و روي زخرم مرهمري     و چهار ساعت سکه را برمري 

اگر  .(01) د که از عسل و سرکه درست شده استگذارن مي

ايي را چنان بر االغ بنشانند که رويش بره جانرب    ده ز عقرب

درنگ به االغ منتقل خواهرد شرد    دُم حيوان باشد، درد او بي

مالش جو  پخته با سرکه رفع جرب و خارش و حکّه  .(29)

هرا و   روغن ادم را بهترين مرحم برراي زخرم   .(21)کند  مي

خصرور   بره  تهرانيان. اند دانسته هاي استخوان مي شکستگي

بر اين باور بودند که يهوديان، کودکان ايشان را ربوده و در 

کشرند و انران را    هاي تارير  مري   محالت خود به زيرزمين

اخرين قطرات خرون کرودک محمردي    . کنند مي« محمدي»

دارنرد و از گوشرت و    شده را براي اعمال کيميراگري برمري  

ن پزند که چربي حاصل از ان همري  استخوانش ابگوشتي مي

براي درمان جرب، گشرنيز و بروره و    .(09)روغن  ادم است

( 21. )گوگرد را ساييده برا سررکه مخلروط کننرد و بمالنرد     

خوابانند،  اسب مبتال را روي زمين مي ،جهت مداواي خوره

بندند سپس مقداري عسل برر   دست و پاهايش را محکم مي

مالند و پس از چنرد دقيقره بره وسريلد      هايش مي روي زخم

 و (.02)سروزانند   اهني گداخته شده محل زخم را ميقاشق 

را برا  جگرر  .(20)اب مُر را بر گزيدگي نهند درد فرو نشاند 

پشرم  . (20)اب غوره بياميزند، امراض جلدي را سود دارد 

خاکسرتر پشرم شرتر    و  .(00)کند  سوخته زخم را خوب مي

اگر پشم گوسرفند را   .(20)ها خوب است  براي درمان زخم

 .(20) شرود  و روي زخم بريزند، زخم معالجه مري  بسوزانند

اگر گرد زنگ اهن را به زخمي که کرم افتاده، بپاشند زخرم  

پنبرد کهنره کره     .(20)را خوب کند و گوشت تازه برويانرد  

کامالر جوشانده و خش  کرده باشند چرون برر زخرم نهنرد     

براي درمران  ها  اردکاني .(21)کند  گوشت فاسد را جمع مي

. (08)گذارنرد   ز  چرم دور گيوه را برر زخرم مري   بريدگي پُر

باعرث قطرع    و کند ها را ضدعفوني مي تنباکو و توتون زخم

ضماد خاکستر توترون و   .(21)شود  خونريزي زخم تازه مي

هاي گسترده را جمرع   تنباکو با روغن گل سرخ يا بادام زخم

بررراي درمرران زخررم خاکسررتر روي زخررم   .(21)کنررد  مرري

برراي درمران بريردگي سرطحي     مچنرين  ه .(20)د رنگذا مي

پنبرد کهنره کره     .(21)گذارنرد   روي زخم سوخته پارچه مي
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کامالر جوشانده و خش  کرده باشند چرون برر زخرم نهنرد     

 .(21)کند  گوشت فاسد را جمع مي

: افغانسرتان هراي رايرج در    نام)يا ليشمانيوز پوستي : سال  -01

ترين نو  بيماري پوستي که بر اثر  شايع( سال دانه يا دانه سال

. شرود  منتقل مي انسانبه  پشه خاکيگزش جنس ماده نوعي 

برراي درمران   . است ليشمانيابه نام  انگلي بيماريعامل اين 

اندازنرد و يرا از    بر سال  زالو مري  بيماري سال ، به دور و

کنند و يا براقالي برالدر را گررم     ضماد ارد باقال استفاده مي

کشند و جوش سال  را برا ان داغ   کنند و روغنش را مي مي

براي اين که سال  در کمترر از ير  سرال    و  .(01)زنند  مي

معالجه شود، موقع صحبت از ان بايد ان را به جاي سرال   

براي اين که سال  به جاهاي ديگر سررايت  . ناميد« ماه »

نکند بايد ي  نفر حاجي و يا کسي که از دريا گذشته است 

 .(01)دور تا دور سال  را خ  بکشد و ان را محاصره کند 

اسرت کره ير      سيسرتم تنفسري   عفونرت نوعي : سرخ  -01

ان را ايجرراد  پاراميکسرروويريدها از خررانواده  اران ويررروس

، و ابريرزش بينري  ، سرفه، تبعاليم سرخ  شامل . کند مي

کره بچّرد    براي اين. مختلف بدن است پوستي در نقاط راش

مبتال به سرخ  به ناراحتي چشمي دچار نشود بايد چشرم  

طريقد مهر کردن چشم بدين گونه است کره  . او را مهر کنند

اندازند و شهادتين برر   انگشتري پنج تن را در اب تربت مي

فرسررتند و سررورۀ اخررالر  خواننررد و صررلوات مرري ان مرري

 .(08)کشررند شررم بچّرره مرريخواننررد و نگررين را دور چ مرري

هاي سرخ  از چشرم   کنند که تاول هاي او را مهر مي چشم

هراي قرمرز در اتراق     و زبان او بيرون نزنرد همچنرين پررده   

برراي   .(00)کشرند   اويزان و پارچه قرمزي روي مريخ مي

گل ختمي و گل « دورج ه»کِرواشه »درمان سرخ  دم کردۀ 

دانرد شِرمران را برا     و .(00)خوراننرد   گاوزبان به کودک مي

سروزانند و کرودک را    کننرد و مري   پوست سنجد مخلوط مي

(. 00)دهند تا سرخ  زود از تن کودک بيرون بزند  دود مي

هرا بره    پيش از طلو  يا غروب افتاب در پس کروه  همچنين

هراي خانره ير  سرکه ير  ريرالي نرذر         نام هري  از بچّه

راد خرانواده  هاي نذري را به يکي از افر  کنند و تمام سکه مي

هرا را تروي    شخص مزبور به کنار دريا رفته وسکه. دهند مي

 .(02)رود  ريزد و پشت به دريا به سروي خانره مري    دريا مي

هراي   اي سرخ  داشته باشد، براي بيرون امدن دانه اگر بچّه

اي کرره  بچّرره و .(00)ان بايررد برره او لبرراس قرمررز بپوشررانند 

دهنرد ترا خروب     الماس به او مري  سرخ  داشته باشد، اب

اگر بر برالين کرودکي کره سررخ      گويند،  و مي .(00) شود

هراي ريرزي    وقتي دانره  .(0)ياب  گرفته، ني بنوازند، شفا مي

روي صورت و بدن طفل پيدا شد مادر طفل براي تشخيص 

برا پوخرال اورس و   ( هرويج )سرخ ، بچّه را با تخم گَرز ر  

ها قرمز  انهچه بعد از مدّتي د دهد، چنان مخمل سرخ دود مي

اش سررخ  گرفتره اسرت     شود که بچّه شد مادر مطمئن مي

(00). 

است کره بره علّرت حمرالت      باکتريالبيماري : سياه سرفه -00

شرير ماديران   . کبرودي گرردد   تواند منجر به مي سرفهشديد 

بره بچّره    و اگرر ان را  .(00) سررفه خروب اسرت    براي سياه

اگر کسري  و نيز  .(20)گيرد  سرفه نمي  وقت سياه بدهند هيچ

بهدانه را کره   .(18) دهند فه بگيرد به او شير االغ ميسر سياه

کند که در طب خانگي خوردن ان  بخيسانند لعابي ايجاد مي

شود  هاي خش  تجويز مي رفع سرفه براي نرم شدن سينه و

کنررد، نعرروظ  خروردن مغررز پنبرره برردن را فربره مرري  و  .(09)

دهد، رافع سرفه و درد  اورد، پوست را لطافت و جال مي مي

مقدار خوراک شکوفد پنبه سه تا چهار مثقال و ). روده است

جعفررري، مفيررد سرررفد خشرر   (.دانررد ان دو مثقررال اسررت

االثرترر از خرود    سردمزاجان است و تخمش به مراتب قوي

مرغ با مقدار ي  عدس کُنردر خروراکي،    خوردن تخمو  ان

برراي دفرع    .(21)مقوي  پشت و شهوت است و رافع سرفه 

گذارند و برر سرينه    سرفه نخود سياه در مخمل سياه مي سياه

سرفه دعاي مخصور  براي رفع سياه. (21)اويزند  بيمار مي

نويسند و با ببين و بترک و نظرر   ان را روي پوست کدو مي

پوسرت   و .(09)کننرد   قرباني جلوي سيند بچّه اويرزان مري  

کرردو غليرراني را کرره روي ان طلسررمي نوشررته شررده اسررت 

معمروالر  و نيرز   .(01)اويزند  دارند و به گردن بيمار مي برمي

 ي هتکر يا  نويسند را مي« الحلقوم حتي بلعت»روي ان دعاي 

دارد و  کوچ  مستطيل شکلي از پوست کدوي غليان برمري 

اي در ان هسررت برره گررردن بيمررار   بررا نررواري کرره نوشررته 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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نهادن تختد ضخيمي از پشرم گررم برر سرينه     . (01)بندند مي

مخمرل  گوينرد،   مي( 21)رفع سرفه و زکام و درد سينه کند 

رۀ زهر . (20)مشکي اب نديده براي سياه سرفه خوب است 

اي قطران و نم  تلخ کسي را دهنرد کره سررفه     اهو با پاره

. بود و خون از گلو ايد، چون به اب گرم بخورد بهتر شرود 

فلرس و   سرفه به کودکان ماهي بري  براي درمان سياهو  (20)

اب زمرزم برراي کسري کره     گويند،  مي (00)ند هد حرام مي

پرسرياوش از  و ( 0)سرفه گرفتره اسرت، خروب اسرت      سياه

سياوش قهرمان شاهنامه روييده است به همرين علرت   خون 

گوينرد و معتقدنرد تسرکين     به ان خون سيووشون هرم مري  

سررفه   برراي درمران سرياه   همچنين  .(00)دهندۀ سرفه است 

اي به گلوي بيمرار   کنند و از مايع ان قطره سوسکي را له مي

ايرد، ير     بچّه که بره دنيرا مري   در گيالن،  .(01)چکانند  مي

گيرنرد و بره بچّره     اش او را در همان روز اوّل ميقطره از ش

برراي درمران   . (00)اش سب  شود  سرفه خورانند تا سياه مي

سرفه، پيش از برامدن خورشريد ميخري را در جاهراي     سياه

در )زاده يحيري   سوخته و زغال شده چنار بزرد حياط امرام 

کرل يعنري    کل  اي را که سياه بچّه . (01)برند  فرو مي( تهران

يکري از  )شَررَجو   (راه اب)سرفه داشت، از زير شرفيره   اهسي

نهرهاي معروف دماوند که اب ان بره مصررف کشراورزي    

 .(00)شرد   اش معالجه مي سرفه کردند، سياه رد مي (.رسد مي

اي برا دو در، در   سرفه، نقب گونه گيري از سياه براي پيشو 

کننرد و طفرل را سره برار از زيرر ان عبرور        زمين ايجاد مري 

سررفه   کودک مبتال به سرياه اعراب خوزستان،. (21)دهند  يم

دهنرد و   را هفت بار از سوراخ ديوار يا غار کوهي عبور مري 

اگرر از  ! کنران بيرا   اي درازگوش غرّش»: گويند در هر بار مي

پنداشرتند   در اثر اين کار مي« ديوار بگذري سرفه از بين رود

برراي معالجرد   و درخراسان،  (00)شود  که بيمار معالجه مي

سرفه مريخ را از روي الشد مرردۀ ير  کفترار عبرور      سياه

سررفه مبرتال    اي بره سرياه   اگر بچّهدر قزوين،  .(09)دهند  مي

شده باشد دو سه مرتبه او را از اين طرف درخت به طررف  

برراي درمران    .(00)برند تا بيماري برطررف شرود    ديگر مي

اسرت   سرفه به اسب سواري کره سروار اسرب سرياهي     سياه

اگرر  و در ساوه،  (01)خواهند  مراجعه کرده و از او دارو مي

اين نو  سوراخ ديروار  )کند از سوراخ  کسي را که سرفه مي

« ديروار  کوله»ديوار کهنه ( .نامند را به لهجد محلّي قولوب مي

البتره بعضري    .(00)شرود   اش برطرف مري  عبور دهند، سرفه

يش سروغات  اگر کسري سررفه شرديد کنرد، بررا     باور دارند،

 (.1،0)ايد  مي

به مواد محررک   (رفلکس)نوعي واکنش دفاعي بدن : سرفه -09

تنفسي يا الودگي هوا يرا برراي دفرع ترشرحات در هنگرام      

پشرت را برا شرکر سرفيد سرروده      تخرم الک  .بيمراري اسرت  

اي کره   هراي بچّره   اگر خايهو  ،(20)بخورند سرفد کهن ببرد 

 .(00)پشت ضماد کنند، نافع است  خم الکفتق دارد، با ت باد

اگر کسي سرما بخرورد و يرا زکرام بشرود     : سرما خوردگي -08

برام همسرايه    گيررد و بره پشرت    چند عدد پيراز را گراز مري   

ايا بز نر از کوه »: پرسد اندازد و يا به شوخي از کسي مي مي

مخاطرب يکري از ان دو را نرام    « رود يرا دزد؟  بهتر باال مري 

زکرامم  »و يرا  « !زکام من بپر و برو»: گويد ميبرد و بيمار  مي

براي سرماخوردگي عناب را شکسته برا سره    (20)« را بدزد

پستان و گل بنفشه دم کرده، پس از صاف کردن به مرريخ  

بالنگو را در ابجوش حل کرده به بيمراري کره   و يا  دهند مي

براي درمان سرماخوردگي و و  (20)دهند  سينه درد دارد مي

شرود   لد استکان انداختن به پشت بيمار رفع مري تب به وسي

مرغي را به نخي ببندند و از سرقف اتراق در    اگر تخم .(01)

کنجي بياويزنرد از سررماخوردگي جلروگيري خواهرد کررد      

اي ضخيم از پشم  بستن پارچد پشمين خالص يا تخته .(01)

بر کمر، درد کليد ناشي از سرماخوردگي يرا حساسريت بره    

گيررد، اگرر    کسي که زکام مي( 21. )کند ميسرما را برطرف 

شرود   موقع خواب پيژامد خود را به سرش بپيچد خوب مري 

(01). 

اگر به دست و پا سرما رسريده باشرد، سررگين    :سرمازدگي -02

مرهم انجير کره ان را پختره    .(29)گاو بر ان مالند نافع بود 

با روغن و موم، که موم را در روغن کنجد يا بادام يا روغن 

ذوب کرده باشند و خمير کرده بمالند ترکيدگي هر  خوردن

 .(21) کند نقطه از بدن را که از سرما شده باشد عالج

بدن در ير    هاي سلولاي است که در ان  بيماري: سرطان -00

شروند و   به طور غيرعادي تقسيم و تکثير مري  بدخيم تومور

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            12 / 23

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=\(%D8%B1%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3\)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85
https://jiitm.ir/article-1-266-fa.html
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براي درمان سرطان معده و  .کنند هاي سالم را نابود مي بافت

اي است که پرهاي سرياه و   پرنده)« قولته کمري»روده، الند 

را  (.سفيد دارد و نروکش از نروک گنجشر  بلنردتر اسرت     

و . اورند پزند و به صورتي خمير گونه در مي کوبند و مي مي

اي محکرم   مالنرد و برا پارچره    مرهم را روي شکم بيمار مري 

اگر استخوان اسب ابي را بسروزانند و برا   و ، (21)بندند  مي

 .(09)اميزند و بر سرطان ضماد کنند زايل کند پيه او بي

غيررر ارادي و قرروي اسررت کرره در نرروزادان،  دم :سکسررکه -00

اگررر سکسررکه بررر  .شررود کودکرران و بزرگسرراالن ديررده مرري

شخصي عارض شود بايد بره او بگرويي چره دزديردي؟ او     

د تا سه مرتبه و بايد به او بگويي بررو ان  بگويد چراغ مسج

را بگذار و بيا، يا سه بار کرف دسرت را برو کنري برطررف      

 .(00)شود  مي

تخم سفيد را دم کرده به بيماري کره سرينه درد   : سينه درد -00

درد خررورده  گررل اروانرره بررراي سررينه .(20)دهنررد  دارد مرري

کنرد برراي    خوردن توت بدن را فربره مري  و  ،(20)شود  مي

دهد و مانع ريزش  و ريه نافع است به بيني رطوبت مي سينه

  .(21)شود  مواد زايد به اعضا و موار حار به حلق و زبان مي

بند سوزش مثانه  مرغ خام يا نيم خوردن تخم: سوزش مثانه -00

  .(21)و گرفتگي صدا را برطرف کند 

شايع، و در بسياري  بيماري عفوني  (Tuberculosis: )سل -01

هاي مختلف  اين بيماري توس  گونه. از موارد مرگبار است

« ميکوبراکتريوم توبرکلوسريس  »، به طور معمول ميکوباکتريا

حملره   هرا  ريره سل به طرور معمرول بره     (.2) شود ايجاد مي

تواند تأثير گذار  هاي ديگر بدن نيز مي کند، اما بر قسمت مي

براي نيز  .(20)خون خرگوش براي سل خوب است  .باشد

درمان سل جوشاندۀ خرخرۀ خرس همراه با شوربابه توالي، 

گوشررت خرگرروش  شررورباي گوشررت سررمور و شررورباي 

اگرر حررف ب را هرزار برار برر پوسرت        .(21)خوردند  مي

( سرل )دباغي شدۀ گربه بنويسند و کسري کره بره ترب دق     

 .(08)مبتالست ان را با خود دارد شفا يابد 

بند  فضلد کبوتر و ارد باقال بخورند براي شاش: سنگ مثانه -01

اگرر عصرارۀ سررگين االغ را     .(20)و سنگ مثانه نافع است 

سرنگ را در مثانره    ،ابنروس . ند سنگ مثانه دفرع کنرد  بياشام

 .(29)بشکند 

گرررد اسررتخوان سرروختد مرررغ خررانگي بررراي  : سرروختگي -00

گررد اسرتخوان   و  ها و جراحات ديگر نافع اسرت  سوختگي

اگر شاخ . را بر سوختگي بپاشند سود کند و باز پاي مرغابي

بز را بسوزانند و بر محل سوختگي بپراکنند درست شرود و  

اسررتخوان گوسررفند را بسرروزانند و  . ريررم برراز دارد درد و 

خاکسترش را با شير زنان مرهم کنند و بر جراحتي که کررم  

برراي درمران سروختگي     .(20) ارند کرم ان بريزدنهاده بگذ

پوسته روي گوشت دندۀ بزغاله را روي سوختگي يا محرل  

ضماد برد کوبيردۀ  همچنين  .(21)بندند  نهند و مي زخم مي

روغن کنجد مسکن درد سروختگي و معرالج ان    توت با شاه

 .(21)است

 شرريهرراي اميز بيمررارييکرري از   (Gonorrhea: )سرروزاک -09

عامل . شود منتقل مي اميزش جنسيشايع است که از طريق 

 منفري  گررم  ديپلوکروک ير    گنوکروک ان نيسريا گونورا يا 

و  سروزش ادرار عاليم معمرول در مرردان شرامل    . باشد مي

در کماجردان   کاج را. خروج ترشحات چرکي از الت است

را سه روز ناشرتا بره مرريخ     جوشانند و اب ان يا ديگي مي

براي تسکين سروزش مجرراي الرت مرريخ هرم      . دهند مي

راي قدري ماست با اب قليان شب مانده مخلوط کرده مجر 

 .(09) ددهن وشو مي الت را با ان شست

سروز دچرار شرود و     کسي که به بيماري شرب :يسوز شب -18

گاه  ز روي خشت رد شده، انگويند ا بدنش جوش بزند مي

اورند و کسي که برادر نداشته باشد چهار  خشت خام را مي

را به اندازه نصف بند انگشت گود  گوشه خشت و وس  ان

ريزنرد و   ها را روغن کرچ  مري  گاه توي گودي کنند ان مي

هرا قررار    کنند و تروي گرودي   اي هم از پنبه درست مي فتيله

کنند و قدري هم اسرفند روي   ها را روشن مي دهند و ان مي

گذارند و  ريزند و ي  سکه دهشاهي روي خشت مي ان مي

کرس از   دهند و معتقدنرد هرر   ان را کنار چهارراهي قرار مي

شرود و بيمرار    روي ان رد شود به مرض جروش مبرتال مري   

 .(00)يابد  بهبودي مي
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4_%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85_%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://jiitm.ir/article-1-266-fa.html


 حسن ذوالفقاری          

  212 --- 2931ی دوم، تابستان  سال چهارم، شماره 

فضلد گنجش  را در اب باران خمير کرده بره  : کوري بش -12

 .(20)ي ببرد کور بچشم کشند، ش

ها جاي خود را خريس کنرد،    کودکي که شب: ادراري شب -10

بار سوار گاو زرد رنگي کنند، عرادت او تررک    اگر او را ي 

ي  ستير تخم ريحان و ي  مثقرال مرازو را    .(00)شود  مي

در سه شب به خورد کودکي دهند که در شب به جامه بول 

 .(20)کند، باز دارد 

درمرران شکسررتگي پوسررت  بررراي : اسررتخوانشکسررتگي  -10

. (20. )بسرتند  ترحلوا روي ان مري  يادنبه گوسفند  ،گوسفند

بررراي زود جرروش خرروردن اسررتخوان شکسررته و بهبررود    

و خاکستر و نم    هاي در رفته ان را با مخلوط زرده مفصل

مقداري از خاکستر تره اجراق را برا روغرن      .(21)بندند  مي

کننرد و   مري  کنند و با موي بزغاله مخلروط  حيواني سرخ مي

استخوان شکسته را . گذارند ديدگي استخوان مي روي ضرب

کره از هرم براز کررده و      که بد جوش خورده باشد براي اين

را برا دنبرد   « وزم»دوباره خوب ببندند شريره بررد درخرت    

سراله مخلروط کررده و روي محرل شکسرتگي       گوسفند ي 

ز ها از هم با بندند پس از يکي دو روز استخوان استخوان مي

اندازنرد و   گراه اسرتخوان را درسرت جرا مري      شرود و ان  مي

تار عنکبوت براي شکستگي و بريدگي نافع . (21)بندند  مي

هرا را   اسرتخوان تريراک  . (20)اورد  است و خون را بند مري 

ديرده را نرافع    بخشد و عضو شکسته و کوفرت  استحکام مي

 .(21)است 

يرا   اگر شکم کسي درد کند، خاکستر گرم منقل :شکم درد -10

ريزند و پارچره را   اي مي خاک همراه با اتش ريز، در پارچه

و ان . گذارنرد  اورند و بر شکم مي بند درمي به صورت شکم

مغز باز را با شرکر بخورنرد    .(00)گويند  را خاک ستاره مي

معرده را قروي کنرد و درد ببررد     . کوبه مفيد اسرت  براي دل

ش بررراي درمرران دل درد ترررنجبين را در اب جررو    .(20)

ريخته بشقابي چيني روي مرف گذاشته، سپس ان را صاف 

وقتري اسرب کرره     .(20)دهند  کرده با گل بنفشه به بچّه مي

ايد ايرن گوشرت    کند قطعه گوشتي از زير زبانش بيرون مي

سيرابي اغشرته  و  ،(08)کردند  را براي شکم درد تجويز مي

ر اگ .(21)مالند  به خون را درون دايره خمير، روي شکم مي

منظرور  )گوينرد مقرداري سرربنجه     درد بگيررد مري   کسي دل

هراي خرار قضراي     مدفو  سگ است که معموالر روي بوتره 

 .(18) دو بدهنبه ا (.کند حاجت مي

همچنرران کرره امررروز سررر درد يکرري از   :(سررردرد)صرردا  -10

هاي شايع است در قديم نيز به علّت شريو  فرراوان    بيماري

زمرران اسررتفاده  ان، از داروهرراي مختلررف موجررود در ان  

يکي از اين موارد سوراخ کردن گروش برود کره    . کردند مي

شايد مطابق با طرب سروزني امرروز باشرد و نظرامي ان را      

 :دواي سر درد دانسته است

 س او انجيدن گوشراعالج ال

 .(20) دم االخوين او خون سياوش

گالب نيز خاصريت تسرکين سرر درد داشرته و در قرديم از ان      

ا توجه به گفتد نظامي، بهتررين و مرغروبترين   شد و ب استفاده مي

 :ان گالب تلخ است

 گالبم گر کني تلخي چه باک است؟ 

 .(20)به که او خود تلخناک استان گالب 

 گل در ميان کوره بسي درد سر کشيد 

 تا بهر دفع درد سر ما گالب شد

 از نوحه جغد الحق ماييم به درد سر 

 (اقانيخ)از ديده گالبي کن درد سر ما بنشان

پر قرقاول را سوزانده خاکسترش را به گالب تر کنند و برر  

بره سرر يرا عضروي کره درد      و  ،(20)سر نهند درد شقيقه ببررد  

پوست هدهد را بر سر نهند  .(08)زدند  داشت کوزه يا شاخ مي

براي رفع صداي داخل سر پر سياوش، گرل   .(20)درد سر ببرد 

يکررديگر دم کرررده گاوزبرران، گررل بنفشرره، تخررم گشررنيز، را بررا 

اگر گيجگراه کسري درد   گويند،  مردم گيالن مي .(20)خورند  مي

زننرد   بگيرد يا حالت فشردگي پيدا کند، پشت سر او حرف مري 

 .(29)با سرکه بر سرر کننرد صردا  ببررد     را سرگين گاو  .(00)

مالش جوشاندۀ جو با اشنان و ترياک و اب کاهو رفع صردا  و  

ريررزش بينرري و برراد سرررخ  ورم چشررم و اب ريررزش ان و اب

و  .(20)اب کاهو را با کافور در بيني کنند دردسر ببررد   .کند مي

براي درمان سردرد ساييدۀ مريم نوخوده را برا ماسرت مخلروط    

خوردن جرو  پختره برا نريم      .(00)بندند  کنند و به پيشاني مي مي

مقدار خشخاش کوبيده که چون نان بپزند سردرد گررم را رفرع   
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 درمان عاميانه نزد مردم ايران 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 211

براي درمران سرردرد سررکه بره پيشراني      همچنين  .(21)کند  مي

اگر کسي که سردرد کهنه دارد، هفت ريگ را از . (20)مالند  مي

زمين بردارد و به سروي خورشريد بپرانرد، سرردردش بهبرودي      

اگر سر کسري درد کنرد تکره نراني برراي      و  (00)خواهد يافت 

رود فروري   سگي بيندازد و سگ در حالي که به سوي نران مري  

. شود الهي سردرد من تو را بگيرد، درد سرش خوب مي: بگويد

اگر موي سر ادمي زيرر پرا بمانرد، هرم او دچرار دردسرر        (00)

اگر کسي از روي ناخن بگذرد و پرا روي  همچنين  (0)شود  مي

پيره مررغ خرانگي را اب    ( 0)شود  ان بگذارد، دچار دردسر مي

 (20)کرده با روغن بنفشه در بيني چکانند درد سر زايل شود 

 قليرايي مرايعي  ( زهرپوشرش  پهلروي به )يا زرداب : اصفر -11

زرد رنگ است کره توسر     -سبز( 1/0و  1/1بين  هاش پ)

شرود و در   ترش  مري  داران مهرهاغلب  کبدهاي  نوعي سلول

ذخيره  کيسه صفرااين مايع در . نقش دارد ها چربي گوارش

برر روي ان ريختره    دوازدهره از  غذاشده و به هنگام عبور 

و در نهايررت گرروارش   امولسرريونشررود و موجررب   مرري

توت فشرار خرون را    خوردن شاه. شود هاي چربي مي ملکول

. کند کاهد، صفرا را دفع، عطش را کم و اشتها را زياد مي مي

نشراند و صرفرا را    الوي ترازه حررارت را فررو مري    و  (21)

خرفره برا تررنجبين بخورنرد،      اب تخم .(00)کند  ساکن مي

طبع را نرم کند، صفرا براند، و حرارت جگر و معده سراکن  

اب  .(01)روغن جو پيسي  ناشي از صفرا ببررد  و ( 20)کند 

کنرد و   کشاند و صفرا را سراکن مري   سرد حرارت را فرو مي

کنرد و اب   گرذارد و ترب را زايرل مري     طعام را در معده مي

اگرر هنگرام    اما .(00)است  جوشانده براي همه دردها نافع

شرود   غروب افتاب کسي اب بخورد دچار بيماري صفرا مي

براي درمان ان ي  تسبي  يا النگوي زرد رنگ به بيمار داده 

ترشري و   .(00)خواهند تا مرتباٌ به ان نگراه کنرد    و از او مي

 :سرکه دافع صفراست و روغن مولد صفراست

 به ي  صفرا که بر خورشيد رانده 

 (00/20)را هفت ميدان باز مانده فل  

 ست گهي نيشي زند کاين نوش اعضا

 (002/20)گه ارد ترشيي کاين دفع صفراست

هراي تررش را تجرويز    قدما برراي بريردن صرفرا خروردني    

 :کردند مي

 صفرا همه به ترش نشانند و من ز خواب

 چون طفل ترش خيزم و صفرا براورم

 چار طبع مخالف سرکش      

 چند روزي بودند با هم خوش 

 چون يکي زين چهار شد غالب   

 (سعدي)جان شيرين برايد از غالب

ايرانيان سوسمار دريايي را خش  کررده، گررد ان   : ضعف -11

. کننرد  را با مرواريد و عنبر و زعفران و ترياک مخلروط مري  

گرداند  گويند اين معجون نيروي از دست رفته را باز مي مي

کننرد   هاي کوچ  درسرت مري   ان حبو به همين سبب از 

(01). 

يرسررينيا  باسرريلواگيررردار کرره عامررل ان  بيمرراري: طراعون  -10

اين باسريل را  در سرال   . است( Yersinia pestis) پستيس

هرا پرژوهش، کشرف     پس از سرال  الکساندر يرسين،  2090

. هاي شناخته شده درقديم برود  طاعون يکي از بيماري. کرد

به اعتقاد مردم ان دوره يکي از داليل ان طمع بود با اينکره  

راي نامدار ادب فارسري بره   اين مضمون در ديوان ديگر شع

ها کامال مشخص نيست و تنها  کار رفته است ولي رابطد ان

 .اند از ان نام برده

 دلم را کز فراقش خون برارد 

 (000/0خسرو و شيرين ب)طمع برد و طمع طاعون برارد

 تو شاد خوار عاقبتي تا وباي غم 

 ( خاقاني)طاعون به طاعن حسد اوا بر افکند 

ير  عارضره   ( Paronychia)يا پارونيشيا کژدمه : عقرب  -19

است که گاه با چررک کردگري گوشره نراخن اشرتباه       ناخن

هراي دسرت يرا پرا در      اين عرضه در نراخن . شود گرفته مي

دهرد و   چسبد رخ مي گوشه ناخن و جايي که به پوست مي

برراي درمران   . ليل ان الودگي قارچي يرا باکتريرايي اسرت   د

شرکافند و پيلرد ان را بيررون     عقرب  محل مورد نظر را مي

در گوش خر سمّي است که برراي ايرن بيمراري    . اورند مي

اورند و  مثثر است، ان را با انگشت از گوش خر بيرون مي
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( شود معموالر انگشت عقرب  مي. )مالند سم را بر موضع مي

(08). 

ايد  دور کسي که غش کرده خ  بکش، به هوش مي: غش -18

اگر کاهگل و يا مهر نماز اغشته به گرالب را در برابرر    .(0)

 .(00)ايد  بيني شخص بيهوشي بگيرند به هوش مي

حجامت کردن در گرودي پشرت گرردن سربب     : فراموشي -12

 .(00)شود  فراموشي مي بر  غلبه

 دسرت  و شود مي  عارض  بدن از  برقسمتي  که  مرضي :فلج -10

پيره   .انردازد  مري   حرکت و  جنبش از را ديگر  اعضائ و پا و 

براي درمان شرخص مفلروج    .(09)پلنگ فالج را سود دارد 

سراقه و بررد منررداب را در مرفري مملررو از روغرن قرراطر     

اندازنررد و مرررف را چنررد روز در محررل نسرربتار گرمرري  مرري

گراه سره    نا. گذارند تا اين دو مادّه خوب درهم اثر کنند مي

روز متوالي بيمار را در زير افتاب گرم و سوزان لخت کرده 

قسمتي را کره فلرج شرده اسرت برا روغرن مرذکور ماسراژ         

روز سوّم عالوه بر روغن مقدار زيادي تپالرد گراو   . دهند مي

طور که برهنه اسرت   مالند و او را همان گرم نيز بر بدنش مي

به کسري   و (09) خوابانند تا چهل روز در ميان تپالد گاو مي

که در حال فلج شدن است هر صب  تا زماني که بهبود يابد 

 .(21)خورانند  مي« دوز»جوشاندۀ ريشد 

اگر پيلد ابريشم را که کررمش بيررون نيامرده برا      :درد قلب -10

قيچي ريز کرده با اب قند بخورند قلب را قوت و معرده و  

يرن  ا. کنرد  ريه و روح طبيعي و باه را نيرو بخشيده چاق مي

اگر نيم دانگ و  (21)عمل اشخار گرم مزاج را زيان دارد 

بخورنرد دل کوبره   ( مرغ شرکاري )ارد جو را با زهرۀ باشه 

خوردن تمرهنردي خفقران    .(20)را سود دارد ( تپش قلب)

اگر کسي به بيماري تنگي نفس و و  (09. )کاهد قلب را مي

پش قلب دچار شود بايد تسبي  کهربا به دسرت گيررد و   تيا 

 .(01)ان را بگرداند و دعا بخواند 

در مورد دردهاي مبهم در نواحي مختلف بردن بره   : قولنج -10

تخم حنظل و تخم باديان را کوفته با زهرۀ گاو . رود کار مي

 .(20)بياميزند و بر مقعد قولنجي مالنرد، قرولنج او بگشرايد    

اگرر مررغ   و  (29)خوردن گوشت اسب عالج قولنج اسرت  

سررياهي را کرره هرريچ سررپيدي نرردارد بکشررند و امعررايش را 

بسوزانند و به وزن ان فلفل ساييده در ان کننرد و سره روز   

اگر بيخ بنرگ   .(20)با اب زيره بخورند قولنج را سود دارد 

از کسي که قولنج کرده باشد بياويزند بهترر  ( ريشد شاهدانه)

 .(20)شود 

 (کرمر  )ايجاد سيتکو هاي بو نداده  خوردن تخمه :کرم  -10

شرود   ها مي کند و غذاهاي نفاخ و ترش باعث تحرک ان مي

و عالج نابود کردن و متوقف ساختن کرم  را نفت و حنرا  

گونه که پنبد اغشته به نفت و يا حناي خريس   دانند بدين مي

مالنرد ترا    شده را به وسيلد چوب کبريت به دهاند مقعد مري 

وشانده باقال و زيراد  خوردن اب ج .(00)کرم  نابود شود 

شرود   خوردن ان باعث سق  جنين و دفرع کررم شرکم مري    

(21). 

سوزانند و  براي درمان کچلي پوست هندوانه را مي: کچلي -11

گياهي به نام تيرغ   و نيز (21،20)مالند  کوبند و بر سر مي مي

کوره را سوزانده، سپس ان را به صورت گررد دراورده بره   

کوبيردۀ   ي سرر از شستشوپس  همچنين (20. )بندند سر مي

 ومالنرد   مري  انمرغ و زرنيخ بر  صمغ درختان و سفيدۀ تخم

هراي کچلري    سروزانند و خاکسرتر ان را برر زخرم     ني را مي

سروزانند و سروختد ان را برا اب     مقداري جو مري  .نهند مي

گوگرد قلمري  و نيز  (21)مالند  کنند و بر سر مي مخلوط مي

اگرر   .(00)مالنرد   مري سابند و بر سرر   و گوگرد فارس را مي

استخوان خشکيدۀ ادمي بسايند و بره عسرل خميرر کننرد و     

و اگررر تررازۀ ان را بررر کچررل بندنررد شررفا يابررد . طررال کننررد

 .(20)شاش پسر نابالغ براي کچلي خوب اسرت  گويند،  مي

هرا پراکنرده باشرند،     اگر کچلي پيشرفت نکرده باشد و زخم

 .(21)گذارند م ميزخ سوزانند و داغ روي را مي اي پارچه  تکه

مراهي شرير و هروور را برراي زنران      : پرشريري / کم شيري -11

زني کره شرير پسرتانش خشر       .(10)دانند  شيرده مفيد مي

شود اگر مقداري شير به درون خاکسرتر بدوشرد، شرير     نمي

شرود   دايه که شيرش کم مري  .(00)شود  پستانش خش  مي

رو به قبله نشسته اش رشته را با صد دينار شيرزا در هراون  

 .(20)خورانند  کوبند و به او مي مي

براي درمان کروفتگي نمر  و خاکسرتر را گررم     : کوفتگي -10

برراي درمران گرفتگري     .(20)بندنرد   کرده روي کوفتگي مي
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 کردنرد و  عضالت، نفت سياه و فلفل کوبيده را مخلوط مري 

همچنرين   .(00)ماليدنرد   دادند و به تن بيمار مري  جوش مي

گرفتگري و   نوشيدن شربتي از جوشاندۀ شرکوفد پنبره قلرب   

مقردار مصررف ان صرد گررم     . کند سنگيني رحم را رفع مي

براي قطع شدن خونريزي زنانگي مقداري کاه و  (21)است 

نشريند ترا    اي بر روي ان مري  را در مرفي جوشانده به گونه

 .(20)به ناحيد خونريزي بخورد و خون بند ايد  بخار ان

بزرد برر روي پوسرت بردن     جوشنوعي ( Boil: )کورک -19

برراي  . ايد مو پديد مي هاي فوليکولاست که در اثر عفونت 

درمان کورک فضلد کبوتر و مغز حرام گوسفند را برا بررد   

کوبنرد و بره صرورت ضرماد      ختمي و مغز هستد شفتالو مي

براي معالجد دمل فضلد مرغ و کالغ را و  .(08)اورند  درمي

اورند و بر موضع دمرل   مخلوط کرده به صورت پماد درمي

 .(09)گذارند  مي

اگرر عصرارۀ   (: ، گنره زنبرور  مار، سرگ،عقرب ، : )گزيدگي -08

حنظل را به دست مالند و مار به دسرت گيرنرد مرار زخرم     

اگر خصيد اسرب ابري را خشر  کننرد و      .(10)نتواند زدن 

برراي   .(09)بسايند و به مار و کژدم گزيده دهند شرفا يابرد   

جوشاندۀ غليظ پوست درخت )« جفت»زدگي  عالج عقرب

داغ برر روي  ( بلوط و دم ميوۀ بلوط کره بسريار تلرخ اسرت    

خراک و برول مررد    و  (21)گذارند  محل گزيدگي کژدم مي

 .(20)گل کنند بر جراحت کژدم زده مالند درد ساکن گردد 

براي درمان زنبورزدگي، مقدار کمي ترياک يا شريرۀ تريراک   

مالند از سررکه   زدگي مي را در اب حل کرده و به محل نيش

براي عالج مارگزيدگي، ابتردا دو  . (01)شود  نيز استفاده مي

  بندنرد و اگرر وسريلد    طرف گزيدگي را با طناب محکم مري 

حجامررت در دسررترس باشررد جرراي گزيرردگي را حجامررت 

مکند و تا جايي که  زنند و با دهان مي وگرنه تيغ مي کنند مي

 همچنرين  .(21)خوراننرد   ممکن است با مار گزيده شير مي

گذاشتن مقعد مرغ زنده بر محل گزيردگي اسرت کره مررغ     

شکم سرگ را   و نيز (21)ماند  ميرد و مار گزيده زنده مي مي

درند و پا يا دست شخص مارگزيده را در احشراء گررم    مي

اگر از باالي سر مار گزيده مروش  . (09)برند  رو ميحيوان ف

کسري کره مرار او را     .(21)ميررد   بجهد مار گزيده حتمار مي

کننرد؛ زيررا    گزيده باشد تا چنرد شرب از او پاسرداري مري    

ايرد و   معتقدند که مار دوباره از بوي شخص مار گزيده مي

موشري بره اسرم مروش مرار از      : گويند گزد و يا مي او را مي

ها معتقدنرد،   گيالني .(00)و رد و باعث مرگش شود روي ا

اي برود بهترر اسرت خرود را     اگر کسي به عيادت مارگزيده

بشناساند تا قلب مارگزيده روشن شود و اثر زهرر برطررف   

براي درمان مارگزيدگي مقعد ي  مرغ خرانگي   .(00)گردد 

بز ترازه   يگذارند و يا از امعا و احشا زنده را روي زخم مي

اگر کسري را مرار بگرزد،    و  (01)کنند  يده استفاده ميسر بر

ان را و زخرم  . پوست بز را گرم گرم بر ان نهند سرود دارد 

که گوشت االغ خورده باشد زهر  هر .(20)همد گزندگان را 

زهرۀ ادمي چون برا شرير بياميزنرد     .(29)در او کارگر نيفتد 

ماليدن و خوردن پخته و بررد و گرل و   . (20)پازهر است 

اق و ريشه ان با شراب و روغرن برادام رفرع زهرر نريش      س

بررراي عررالج . (21)کنررد  عقرررب و حشرررات و هرروام مرري

کننرد و روي محرل    زنبورزدگي گل را با نم  مخلوط مري 

گروگرد کبريرت را خريس     و نيرز  (21)گذارند  گزيدگي مي

اگرر سرگ    .(08)مالند  کنند و بر موضع و جاي نيش مي مي

نم  صاحب سگ را در زخرم   کسي را گاز بگيرد مقداري

اگر سرگ هرار کسري را    و  (18)ريزند تا زود بهبود يابد  مي

بگزد، بايد چند تا از پشرم ان را بسروزاند و مانرده را روي    

گاه سگ هار، کسي را بگيررد بايرد    هرو  (01)زخم بگذارد 

مايه را از خاند صراحب سرگ بياورنرد و روي زخرم      خمير

ان سگ خوب شود و هرم  بگذارند تا هم زخم ناشي از دند

سرگ هرار کسري را     .(09)ان شخص به هاري مبتال نگردد 

و  (02)بگيرد بايد از مويش سوزانيده و روي زخم بگذارند 

اي مانند گررد يرا پلنرگ     چه سگ هار يا حيوان درنده چنان

به ادم حمله کند و جايي از بدن را زخرم کنرد، کسري کره     

چهل روز خرودش  مورد حمله قرار گرفته بايد مرف مدّت 

جا زيارت کنرد   زادۀ ان را به مشهد مرغاب برساند و در امام

تررا عرروارض و عواقررب ناشرري از زهررر جررانور از ميرران     

کند که گنره   زند و يا خيال مي کسي را که گنه مي.(28)برود

رود کره   اي مي کند و به خانه زده است به مشهد عزيمت مي

غ را نوشريد  وقتري کره دو  . دهنرد  در ان جا ماست به او مي
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گاه  ان. نشيند که از طناب اويزان است روي ي  صندلي مي

دهند بره طروري کره     به بيمار ي  حرکت دوراني شديد مي

کنرد   بيمار دوغ را قي مي. چرخد مثل فرفره به دور خود مي

با چنان شدت که دريازدگي در مقام مقايسه برا ان بازيچره   

 .است

از افتادن بيمرار از  براي درمان گلودردي که ناشي : گلودرد -02

بالش باشد، زني که دوقلو زاييرده سرر بيمرار را زيرر دامرن      

هراي بيمرار را    هاي دامن سه مرتبه چانه کند و با لبه خود مي

اگر کسي بخواهد در طي سال از و  (21)کشد  رو به باال مي

گلودرد مصون باشد بايد نراني را کره از مراه رمضران براقي      

اي را بکشررد و  بزغالرره مانررده در اب خنرر  خرريس کنررد و

مانردن دانرد بررنج يرا     )تُرل    .گوشتش را با اين نان بخرورد 

گرفتره برود گلرويش را برا روغرن      ( چيزي از غذا در حلرق 

دميدنرد،   اش را ي  ي  گرفته در ان مي ماليده مجاري بيني

بردنرد کره انردکي واژگرون نگراهش       گيرش مري  يا پيش تُل

  .(09)داد  داشته تکانش مي مي

هراي   التهاب حاد غردّه ( Hordeolum)يا   (Stye) :مژه گل -00

برراي   .به علت عفونت باکتريايي است مژهچربي در قاعده 

سوزانند و چشم را برا ان دود   مژه، گه سگ را مي درمان گل

ه روز خروب  شرود، اگرر ترا سر     دهند که حتمار خوب مي مي

برراي درمران    .(00)کننرد   نشود، به مدفو  سگ سرالم مري  

رونررد و چنررين   مررژه، صررب  زود برره مسررتراح مرري    گررل

من من بنده ترو هسرتم و   ! درود بر تو اي مدفو »:گويند مي

  .(01)« اگر چشمم را معالجه نکني به تو لعنت خواهم کرد

و  (20)مالنرد   گوش ترياک مي براي درمان درد: گوش درد -00

قدري خشخاش، گشرنيز و تريراک در سرر    ان اي معالجد بر

 .(09)دهند  گذارند و دود قليان را داخل گوش مي قليان مي

روغن کنجد که با برد گل سرخ در اب بجوشانند تا ابرش  

برود، چون کنار اتش گرم کننرد و در گروش بچکاننرد بره     

برراي معالجرد درد    .(21)کنرد   سرعت رفع درد گروش مري  

. برنرد  گوش مقارن غروب افتاب مريخ را بره صرحرا مري   

دوزد و  ايستد و چشم به خورشيد مري  مريخ رو به قبله مي

انردازد و   و در همان حال هفت ريگ به پشت سر خود مري 

سرپس  ! اي افتاب درد مرا با خودت بره کروه ببرر   : گويد مي

گرردد   يکه به پشت سر خود نگاه کند به خانه برمر  بدون ان

. کننرد  نفت سياه را دور گروش ضرماد مري   در گيالن،  .(09)

کنند  کوبند و با زهرۀ گوسفند مخلوط مي سير را ميو ( 00)

برادام تلرخ را   ، ايالم و لرستان در (00)ريزند  و درگوش مي

نهند تا کفي از ته ان بيرون ايد، کف بادام را در  بر اتش مي

گوشري کره درد    زهررۀ گراو را در  و نيرز  . ريزنرد  گوش مي

« مراتي  جکره »روغرن سريند   همچنرين  . ريزنرد  کنرد، مري   مي

اي اسررت از گنجشرر  کمرري بزرگتررر بررا پرهرراي    پرنررده)

« بازلرره جکرره»و ( خاکسررتري، پاهرراي سررياه و نرروک قرمررز 

اي است از گنجش  کمي بزرگتر که پيشانيش سفيد،  پرنده)

برراي  و  ريزند را در گوش مي( اش سياه، بين دو بالش سينه

 .(21)ريزنرد    اي اب پياز مي عفونت گوش، در ان قطرهدفع 

براي معالجد  .(20)اگر زهرۀ بز در گوش چکانند درد برود 

کنرد و   درد گوش، هفت دانه اسفند در روغن زرد سرخ مي

هرا را سراعتي بره همران حرال در مررف روغرن         بعد دانره 

گذارند بماند ترا اسرفندها خاصريّت خرود را بره روغرن        مي

نررد قطررره از ان روغررن در گرروش مررريخ  بدهررد، بعررد چ

و  (20)دمنرد   دود سيگار را در گوش ميو ( 09)چکانند  مي

اگر پنيري را که عروس در شب عروسي به خانه شوهر برد 

کند بمالند  خش  کرده و بسايند و به هر گوشي که درد مي

اگر بچّره زيراد گريره کنرد     . (00)شود  درد گوش ساکت مي

کودک را به حمّام برده و پشرت   گويند گوش درد کرده، مي

زنند، کمي که خون از گوشرش رفرت    گوش بچّه را تيغ مي

کرودکي دچرار   اگرر   و شرود  معتقدند که ديگرر خروب مري   

، زني انگشت خرود را بره خراک ماليرده بره      شوددرد  گوش

درد گروش، بگروش   »: گويرد  گوش طفل فررو بررده و مري   

ها خاکي  نجهاين عمل را ده بار انجام داده تا تمام پ« انگشت

 .(00)يابرد   گاه معتقدند که درد گوش تسرکين مري   شده، ان

جهت درمان درد گوش بچّه، چند قطره روغن از خانه غيرر  

دو پُ  دود سيگار در  و نيز (0)فاميل گرفتن سودمند است 

درد نوزاد، پوست  در زمان گوش .(08)دمند  گوش طفل مي

گويند  مي« يکير که رو»خش  شده الت روباه را که به ان 

اگررر سرررگين اسررب  .(00)کردنررد  برره شررانه او اويررزان مرري

بيفشارند و اب که از ان بيايد در گوش کران کنند شفا يابد 
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دهرد،   زني که دخترر بچّره را شرير مري     .(20)و درد بنشاند 

زدگي و عفونرت بردن و درمران     شيرش را براي درمان تاول

درمران درد  جهرت  و ( 08،00)دانسرتند   گوش درد مفيد مي

گوش بچّه، چند قطره روغرن از خانره غيرر فاميرل گررفتن      

اگر پيه مررغ را بگذارنرد و در اب پيراز     .(0)سودمند است 

اندازند تا سبز شود، چون در گوش کودک کنند درد بنشاند 

گويند عيبري   وقتي نرمي گوش کودکي درد بگيرد مي .(20)

. اش چرراقو بررر اتررش گذاشررته اسررت  نرردارد خالرره يررا عمرره

اگر زايو غذاهاي باددار بخورد، باد ان ها معتقدند، خراساني

 .(09)شود  خورد و بچّه مبتال به درد گوش مي به بچّه مي

سوسن دافع بوي بد دهان است و ابن سرينا در  : گند دهان -00

عالج بيماري گند دهراني از جملره داروهرايي کره تجرويز      

 .( 10) بيخ سوسن و شراب است. کند مي

چاق شدن بايد مهتاب شب روي برام لخرت    براي: الغري -00

بشوند و گاودارو را به تمام بدن بمالند مگر به بينري؛ چرون   

اگر کسي قدري بنگ ناکوفته  .(02)کند  ان را هم بزرد مي

خوردن گوشت پلنگ فربهري و دليرري و   . بخورد فربه شود

 .(20)قوت بخشد 

و  (21)خورنرد   براي درمان لرز کباب گنجشر  مري  : لرز -01

کسي به لرز شديدي دچار شرود پراالن خرر سرياهي را     اگر 

گذارند تا لرز به خر منتقل  اورند و روي رختخوابش مي مي

 .(01)شود 

زبران روزي سره عردد تخرم      براي رفرع لکنرت  : زبان لکنت -01

تخرم  .(01)گنجش  در روغن حيواني نيمرو کرده بخورند 

اگر و  (0،4،02) شود کبوتر باعث درمان لکنت کودکان مي

گنجش  سه روز زير کنند و پس از ان با روغن کتان تخم 

 .(09)بجوشانند و بر ناسور نهند ببرد و ديگر هرگز باز نيايد

اگر ارد جو را با قطران و خون جوجرد کبروتر   : ل  وپيس -00

. (20)به هم اميزند و بر ل  و پريس بمالنرد از ميران بررود     

پشت که در سايه خشکانده باشرند چرون برا اب     خون الک

بر ل  پيس بمالند از ميران ببررد برراي برطررف شردن       پياز

هاي ناشي از بارداري، تخم خروس را با دنبره مخلروط    لکه

 همچنرين  .(21)مالرد   کنند و زن باردار بره صرورت مري    مي

کنند و به هنگام حمّام ده به  سفيداب را با چربي مخلوط مي

کننرد   مالند و اين عمل را چندين روز تکرار مري   صورت مي

بره اب غروره برر لر  و     را زهرۀ خش  شده پلنگ  .(21)

بمالنرد سرود دارد   ( گرفتگري  مراه )سياه پوسرت    پيس و لکّه

ماليدن يا گذاشتن جو  سوخته که با اب خمير شرده  و  (20)

  .(21)د رافع ل  و پيس پوست و کزاز استباش

بيماري عفروني و مسرري کره در دوره کرودکي     : مخمل  -09

 .شرود  صول سرما بيشتر ديده ميو در ف( سالگي 1تا  0بين )

جوشرانند هنگرامي    ريزند و ان را مي مقداري کاه در اب مي

زنند سپس بردن مبرتال بره     طال در اب کاه مي. اب سرد شد

 .(21)شويند  مخمل  را با ان مي

اي را که همان دم زاييده شده باشد قليره   بزغاله: مسموميت -98

باشد سود کنند و به خورد کسي دهند که داروي بد خورده 

کسي که داروي بد خرورده  . پستان ميش پادزهر است. دارد

اگرر دارويري را جهرت     .(20)باشد بخورد، او را سود دارد 

بريزد و يرا در   (داروي گياهي)خوردن اماده کنند و ان دارو

کننرد   نظرر مري   هنگام جوشاندن بسوزد از مصررفش صررف  

  .(00)استچون سوختن و ريختن ان دليل بر مضر بودنش 

زهرۀ سمندر به قدر دانگي در اب نخرود بجوشرانند و در    -92

شير تازه کنند به خورد کسي دهند کره زهرر قاترل خرورده     

در قديم براي درمان کسي که تريراک   .(20)باشد، شفا يابد 

ريختند و بره خرورد    خورده بود، مدفوغ ادمي را در اب مي

سرگين ادمري سرود دارد ان را کره    . (08)دادند  شخص مي

اي  خاکستر مدفوغ ادمي را بر نقطره . قاتل خورده باشدزهر 

 .(29)از بدن که سم در اوسرت نهنرد، سرم را جرذب کنرد     

تروان شرناخت کره     پادزهر اصيل را از تقلبي به اين قسم مي

سوزني را گرم کنند و در ان فرو کنند، اگر سر سروزن زرد  

شود و دود زردي از ان مشاهده شرود اصرل اسرت و اگرر     

نيز قدري از ان را ساييده در شير ريزنرد،  . سياه شود جعلي

            .(0)کند  اگر اصلي باشد شير را منعقد مي

براي درمان ميخچه، ميخر  در حرال سروختن را    : يخچهم -90

را  (بُردُد ) اگر غدد گوشرت و  (21)گذارند  روي ميخچه مي

 .(00)شود  روي ميخچه پا بمالند، خوب مي

اگر فضله را در شراب بخوابانند و برا عسرل بره    و : نازايي -90

 .(20)زن نازا بخورانند و با او مجامعت کنند ابستن شود 
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ت خررس، ناسرور و نقررس را سرود     پوس :ناسور و نقرس -90

پوست سقنقور بر خداوند ناسور بندنرد يرا دود کننرد    . دارد

پوست شغال، خداوند ناسور را چون بر ان نشيند . سود برد

سرگين ماده گاو را خاکستر در ميران کننرد و برا     .سود دارد

اگر جامه که ي  بار . روغن زيتون بر نقرس نهند درد بشود

 .(20)ي نقرسي بندند درد را ببرد حيخ ديده باشد بر پا

پشت را بگيرند، نصرف ان   تمام خون ي  الک: ورم بيضه -90

را با روغن بنفشه در هاوني کرده خوب بکوبند و در شيشه 

ريخته بر اتش گرم کنند و با پر مرغ بر بيضه مالنرد ورم ان  

 .(20)بنشاند 

 کرودک مالنرد شرکم او برانرد     زهرۀ بز به زير ناف:يبوست -91

(20). 

بره معنري تغييرر      (Jaundice يا icterus)يا زردي : يرقان -91

و غشاهاي مخراطي ناشري    صلبيه، پوسترنگ و زرد شدن 

ن برراي درمران يرقرا   . اسرت  خرون  روبين  بيلياز باال رفتن 

هاي کوچ  بره صرورت زنرده و بلعيردن ان      خوردن ماهي

. مالنرد  توف به بدن بيمار مري و  (00)شفابخش خواهد بود 

شيرخشررت را در اب حررل کرررده برره بيمررار   و نيررز  (21)

براي درمان يرقان مريخ را پيش افرادي . (20)خورانند  مي

گويند برده و  يا سهم دار مي« دار بش»که در اصطالح محلي 

شاهده زردي چشم مريخ براي چند روز پياپي قبرل  او با م

از صرف صبحانه و يرا در غرروب افتراب برا انرداختن اب      

دهان تف ناگهاني به صرورت و چشرم مرريخ انداختره و     

اگرر نروزادي يرقران     .(00)دهرد   معتقدند که او را شفا مري 

شخصي است که اجدادش )دار  گرفته باشد نزد شخص بهره

بررده و   (.را از مالي  گرفته باشرد بهره يا درمان اين مرض 

هايي سطحي در روي پيشراني   او با کشيدن چند تيغ خراش

اورد سپس دستور خوراندن شير مرادر و   نوزاد به وجود مي

قند داغ به صورت ي  در ميان و مرتب حمّام برردن نروزاد   

نروزاد را يکري دو   : گويد اگر هوا خوب باشد مي. دهد را مي

گذارنرد، بعرد از ان نروزاد بهبرود     ساعت لخت زير افتاب ب

داري در روز  براي دفع يرقران از گلره، بهرره    و( 02)يابد  مي

انردازد و مهررۀ زردي در    چهارشنبه به دهان چوپان تف مي

گذارد و ناگهان سيلي محکمي بره چوپران    دست چوپان مي

هرا را   زنرد و بعرد ضرمن زدن گوسرفندان برا چروب ان       مي

در روز چهارشرنبه بره زيرر     حيوانات مريخ را و شمارد مي

هرا را بره    برنرد و سرر ان   هاي زرد دارد مري  درختي که برد

 .(21)دارند  سوي ستارۀ قطبي نگه مي

 

 :گيري بحث و نتيجه

طرب  . امروزه درکنار طب سرنتي، طرب عاميانره رواج دارد   

. شناسري پژشرکي اسرت    اي قابل مطالعه در انسران  عاميانه شاخه

فرات و باورهراي نادرسرت و گراه     اي از خرا طب عاميانه اميرزه 

اين گونه از طرب هنروز هرم در    . هايي از طب سنتي است نشانه

نبرود سرواد و بهداشرت و دردسرترس نبرودن      . ايران رواج دارد

هراي رشرد ايرن باورهرا را فرراهم       پزشکان چيره دست، زمينره 

هرا   ها تا قررن  هرچه هست قدرت و کارکرد اين درمان. اورد مي

ردم سيتره داشته و مردمران سرخت بردان    بر زندگي و فرهنگ م

اين تحقيق سير تاريخ پزشکي را نيز بر ما . اعتقاد و باور داشتند

همچنرين  .ايم دارد که چگونه امروز به اين نقطه رسيده معلوم مي

دارد کرره برره دليررل گسررتره ايررن باورهررا بايررد  برمررا معلرروم مرري

 .دار و بيشتري انجام شود هاي دامنه پژوهش

شناسي و تاريخي  ابت عامه جداي از جنبه مردماگاهي از طب

ان، اين فايده را دارد که چون هنوز هم ميان مردم رايج است و 

ها دست به گريبان هستند، بايد برا   پزشکان با عواقب اين درمان

هرا و   دانستن نام سنتي و محلي بيماري. ها اشنا باشند اين درمان

درسرتي از   کنرد ترا پزشرکان درک    ها هرير  کمر  مري    درمان

ها و  شايد يکي از چالش. رفتارشناسي درماني مردم داشته باشند

هاي عاميانه باشرد   هاي کار پزشکان امروز همين درمان دشواري

اساسرا بايرد   . هاي انان اسرت  که رقيب و گاه خنثي کننده درمان

توانرد در   ديد ايا طبابت عامه رقيب طبابت نوين اسرت يرا مري   

اهميت اين موضرو   . وين کارگشا باشدمواقعي در کنار طبابت ن

شود که به حجم باورهاي رايج و نو  و کيفيت  زماني معلوم مي

انها در ميان مردم نگاهي بيندازيم و بدانيم که هنوز هم مردم به 

 . برخي از اين باورها اعتقاد راسخ دارند
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