
١٦

(سویس)

شمارۀ  ،١٦

(فرانسه)

(سویس)

، شمارۀ

(فرانسه)

سزیانو  (سویس)ژاک

(انگلستان)

ملکیان) از: هادی (عکس

، شمارۀچهارم

گمینی  امیرمحمد

جبار  (فرانسه)احمد

ژاک سزیانو

(انگلستان)

از: هادی ملکیان) (عکس

طبقۀ  چهارم،

امیرمحمد گمینی 

نصر  سیدحسین

احمد جبار

ژاک سزیانو *

لورچ  (انگلستان)ریچارد

از: هادی ملکیان) (عکس

، طبقۀ١١٨٢

 

١٣٩

امیرمحمد گمینی

سیدحسین نصر

جبار * احمد

* )آلمان

ریچارد لورچ

(ژاپن)

ملکیان) (عکس از: هادی

شمارۀ  فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، ١١٨٢نشانی

٦٦٤٠٦ 

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩

مکتوب میراث پژوهشی

گمینی امیرمحمد

یزدی

سیدحسین نصر

*(کانادا) 

سارما  آلمان(راموال

لورچ ریچارد

یانو  (ژاپن)میچیو

ملکیان) (عکس از: هادی

فروردین، شمارۀ  ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٠٦٢٥٨

miraselmi

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

١٣٩٩ تابستان

مکتوب میراث پژوهشی

کرامتی  گمینی* یونس امیرمحمد

روان

یزدی

نصر سیدحسین

بروملن  وان (کانادا) گلن

راموال سارما

لورچ *(هند)  ریچارد

میچیو یانو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی ملکیان) نقش از: هادی (عکس

فروردین، شمارۀ ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٢٥٨دورنگار: 

miraselmi

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

میراث مکتوب پژوهشی

یونس کرامتی

روان فهم خوب

حیدرزاده توفیق

گیاهی یزدی حمیدرضا

ناطق نصر * محمدجواد سیدحسین

بروملن  وان گلن

راموال سارما

گوپتا  چاران (هند) رادا

یانو*  میچیو

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار: 

miraselmi@mirasmaktoob.ir

دورۀ اسالمی فناوری و علوم

تابستان

مکتوب پژوهشی میراث

رضوانی پویان

شاملو فرد حسین

یونس کرامتی

فهم خوب

توفیق حیدرزاده

حمیدرضا گیاهی

محمدجواد ناطق

وان بروملن گلن

سارما سری راموال

چاران گوپتا  رادا

* (هلند) 

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ ساختمان فروردین، ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

دورنگار:      

mirasmaktoob.ir

اسالمی فناوری دورۀ و علوم

تابستانو 
١٧

مکتوب میراث پژوهشی
ایرانی اکبر

باقری محمد
کریمیان زینب

رضوانی پویان
خانی محمود

حسین شاملو

قلندری  کرامتی *حنیف یونس

خوب سجاد نیک فهم

توفیق حیدرزاده

گیاهی حمیدرضا

محمدجواد ناطق

بروملن گلن وان

سری * 

چاران گوپتا رادا

هوخندایک  پیتر (هلند) یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢       

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

اسالمی دورۀ فناوری و علوم

و بهار
پیاپی: ٧شمارۀ

مکتوب ؤسسۀ میراث پژوهشی
اکبر ایرانی

محمد باقری
زینب کریمیان

پویان رضوانی
محمود خانی

حسین شاملو

علمی همكاران
قلندری حنیف

سجاد نیک

علمی مشاوران

حیدرزاده *  توفیق

گیاهی * حمیدرضا

ناطق محمدجواد

بروملن *(کانادا)  وان گلن

 (کانادا)

گوپتا رادا چاران

هوخندایک  پیتر یان

هارون والیت (اصفهان) آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ابوریحان، ساختمان و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان

اسالمی دورۀ علوم و فناوری

بهار، 
پیاپی:  شمارۀ

ؤسسۀم
اکبر ایرانی

باقری محمد
زینب کریمیان

رضوانی پویان
خانی محمود

چاپ: امور و ی
ّ
فن شاملو مدیر حسین

همكاران علمی
حنیف قلندری

مهدوی  نیک* یونس سجاد

مشاوران علمی

ثبوتی  یوسف

طارمی  *حسن

ناطق *همدانی  محمدجواد

(کانادا) 

رجب  (کانادا)جمیل

گوپتا * (هند) چاران رادا

هوخندایک پیتر یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان و ابوریحان، دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir

تومان ۴۰

اسالمی دورۀ فناوری علوم و

، اول
شمارۀ پیاپی: 

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر
سردبیر: 
داخلی :مدیر
: ویراستار

جلد: اجرای

امور چاپ: و ی
ّ
فن مدیر

همكاران علمی
رضوانی  قلندری *پویان حنیف

یونس مهدوی

مشاوران علمی

یوسف ثبوتی

حسن طارمی

همدانی 

برگرن  لنارت (کانادا) جان

جمیل رجب

(هند)الرحمان 

پیتر هوخندایک یان

والیت (اصفهان) آرامگاه هارون در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان دانشگاه و ابوریحان، خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

٦٦٤٩٠٦١٢تلفن: 

www.mirasmaktoob.ir
mirasmaktoob.ir   / 

۰٫۰۰۰

تاریـخ  اسالمیدوفصلنامـۀ دورۀ فناوری و علوم

اولشمـارۀ 
شمارۀ پیاپی: 

صاحب امتیاز: 
مدیر مسئول: 
سردبیر: 
مدیر داخلی
ویراستار

اجرای جلد:

و امور چاپ: ی
ّ
فن مدیر

علمی همكاران
رضوانی  پویان

یونس مهدوی

علمی مشاوران

ثبوتی * یوسف

طارمی حسن

معصومی همدانی حسین

لنارت برگرن جان

جمیل رجب

الرحمان 

هوخندایک یان پیتر

والیت (اصفهان) هارون چارترنج در آرامگاه هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

تلفن:    

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

۰۰۰بها: 

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ 
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مدیر مسئول: 

مدیر داخلی
ویراستار

جلد: اجرای

چاپ: ی و امور
ّ
مدیر فن

پویان رضوانی

مهدوی *فر  یونس

اذکائی  *پرویز

ذاکر طارمی * محمدابراهیم حسن

معصومی حسین

جان لنارت برگرن

رجب * (فرانسه) جمیل

ظل سید الرحمان حکیم

هوخندایک  * )سوریه پیتر یان

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه چارترنج در هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و خیابان دانشگاه بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

١٣١٥٦   

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

بها: 

دوفصلنامـۀ تاریـخ

شمـارۀ
پیاپی:  شمارۀ

امتیاز:  صاحب
مسئول:  مدیر

داخلی مدیر

چاپ: امور و ی
ّ
مدیر فن

رضوانی * پویان

محمدی فر  شمامه

پرویز اذکائی

محمدابراهیم ذاکر

حسین معصومی

برگرن جان لنارت

(فرانسه)

سید ظل حکیم

سوریه

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه بین خیابان انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

-١٣١٥٦

www.mirasmaktoob.ir
miraselmi90

تاریـخ دوفصلنامـۀ

شمـارۀ، نهم

چاپ: امور و ی
ّ
فن مدیر

بهلول  *حمید

شمامه محمدی

پرویز اذکائی

ذاکر محمدابراهیم

معصومی حسین

برگرن * ) لنارت جان

راشد  (فرانسه)رشدی

ظل حکیم سید

موالدی  سوریه(مصطفی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در هندسی چارترنج نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه انقالباسالمی، بین خیابان خیابان مجله: تهران، نشانی

٩٣٥١٩-

miraselmi90@gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهم

حمید بهلول

شمامه محمدی

اذکائی پرویز

ذاکر محمدابراهیم

محقق  معصومی *مهدی حسین

آذربایجان )جمهوری

رشدی راشد

ظل سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان) هارون آرامگاه در چارترنج نقش هندسی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

 :٩٣٥١٩

gmail.com

تاریـخ دوفصلنامـۀ

نهمسال 

امینی  بهلول *حسن حمید

محمدی شمامه

ذاکر محمدابراهیم

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

رشدی راشد

ظل * (امریکا) سید حکیم

مصطفی موالدی

والیت (اصفهان):  هارون آرامگاه در چارترنج هندسی نقش

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالب اسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

: پستی

gmail.com

سال

حسن امینی 

مهدی محقق

جمهوری آذربایجان

راشد * (روسیه) رشدی

(امریکا)

موالدی مصطفی

پشت جلد : تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین خیابان انقالباسالمی، مجله: تهران، نشانی

پستی کد

gmail.com

حسن امینی

محقق مهدی

آذربایجان( جمهوری

(روسیه)

صلیبا  (امریکا)جورج

پشت جلد تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین اسالمی، خیابان انقالب مجله: تهران، نشانی

کد

المللی

امینی حسن

بابایف  (علی

دمیدوف  (روسیه)سرگی

جورج صلیبا

جلد تصویر پشت

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، مجله: تهران، خیابان نشانی

بین استاندارد المللی شمارۀ

۲۳۲۲

علی بابایف

دمیدوف سرگی

صلیبا جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

استاندارد بین شمارۀ

 -۲۳۲۲

بابایف علی

سرگی دمیدوف

صلیبا  جورج

جلد پشت تصویر

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین استاندارد شمارۀ

۳۶۶۹ -

دمیدوف سرگی

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان نشانی مجله: تهران،

بین شمارۀ استاندارد

۳۶۶۹

شمارۀ فروردین، ساختمان ابوریحان، و دانشگاه خیابان بین انقالباسالمی، خیابان مجله: تهران، نشانی

بین استاندارد شمارۀ



فهرست
رسسخن۱

۳الحسابلّب فارسی منابع و مآخذ رسالۀ
نرگس عصارزادگان
ی تاریخ مبدأ تقویم جاللی ۳۱مّع

بیگیاهی یزدی، ترجمۀ هاشم سرضا حمید
۵۰تاریخچۀ نام روزهای هفته و تعطیل پایان هفته

نقی منزویعلی
۵۹کاردانو چه کرد که خیام نکرد؟
امیر اصغری
۷۴نقش هندسی چارترنج
محمد باقری

۸۴محمد باقر یزدیمجموع املربعاتبررسی محتوای رسالۀ 
زهرا پورنجف
۹۹علوم غریبه در دورۀ صفویه

حمید بهلولۀترجم، کوشکی-ملوینمتیو 
۱۱۵ایلهارد ویدمان در حوزۀ علوم و فناوری دورۀ اسالمیآثار

انوشه هادزاد

ارزشبررسی موضوعات بی۱۲۶
اتو نویگه باوئر، ترجمۀ حمید بهلول

۱۲۸م)۲۰۲۰-۱۹۳۰به یاد پاول کونیچ (
دالن، ترجمۀ حنیف قلندریبنو وان 

۱۳۸هایی از پاول کونیچخاطره
ریچارد لورچ، ترجمۀ مهسا راقب

لرسالۀ ۱۴۰ در شیمیالغریبهاع
محمدرضا عرشی

مقاله

های تاریخییادداشت

هایادنامه

رساله



عرشی محمدرضا ١تصحیح

شــمارۀ  مجموعــۀ در آن از ای

تــذکرة 

رســالۀ  حاشــیۀ در

نســتعلیق  خــط به

چنــد  تــازه خــط بــا نسخه آخر است. در شنگرف ها

رســالۀ 

جواهرســازی  و سازی،

و تیــغ  رنــگ روشســاختن رســاله مــتن در اینکه و رساله کتابت تاریخ به توجه با هنرهاست. برخی

بــدین  نســخه در نگــارش های

» است

» ک

یکــی 

به هر  نفط و نفت و طغار و تغار مانند کلمات برخی

شــده  نوشــته

صــورت  بــه

بــرای  متعددی موارد در

تصحیح محمدرضا عرشی

آن در مجموعــۀ شــمارۀ از ای

رسالۀ اول مجموعــه  است. موجود مشهد فردوسی دانشگاه الهیات دانشکدۀ تــذکرةکتابخانۀ

در حاشــیۀ رســالۀ امــراضچشــم

به خــط نســتعلیق الغریبه

نسخه بــا خــط تــازه چنــد آخر است. در شنگرف ها

اســت (فاضــل، ص  پزشــکی دســتور چنــد پشــتصــفحه در و جــادوگری رســالۀ ٢).۱۰۰۹دستور

سازی، جواهرســازی

روش ســاختن رنــگ و تیــغ رســاله مــتن در اینکه و رساله کتابت تاریخ به توجه هنرهاست. با برخی

نگــارش در نســخه بــدین های

است؛  چسبیده خود بعدی کلمۀ به موارد است«فعل  -۲مام

ک«بــه صــورت » گ

یکــی» ه«اند دو حرف 

طغار و نفت و نفط به هر و تغار مانند کلمات برخی

صورت  به شده نوشــته شــده» بــه«شروع

بــه صــورت» خــرد«کلمــۀ 

در موارد متعددی بــرای

تهران،  ش.۱۳۶۱،

در شیمی

عرشی محمدرضا تصحیح

اســتکــه نســخه ناشناخته مؤلفی از شیمی در شــمارۀای مجموعــۀ ای از آن در

مجموعــه موجود است. رسالۀ اول مشهد فردوسی دانشگاه الهیات دانشکدۀ کتابخانۀ

رســالۀ دوم  امــراض چشــمق،

رسالۀ چهارم  و است صفحه دو الغریبه  اعمالدر

چنــد تــازه خــط بــا است. در آخر نسخه شنگرف ها

پزشــکی اســت (فاضــل، ص دســتور چنــد پشــتصــفحه در و جــادوگری دستور

مرکب موضوع با جواهرســازی سازی، رنگ باب سازی،

تیــغ و رنــگ مــتن رســاله روش ســاختن در اینکه و رساله کتابت تاریخ به توجه هنرهاست. با برخی

است. تألیفشده صفویه دورۀ در رساله این
ً
احتماال آمده فرنگی

است. ویژگی رفته کار به امروزی نگارش شیوۀ رساله تصحیح بــدین در نســخه در های نگــارش

بعدی خود چسبیده است؛ کلمۀ به موارد مام

تمام موارد حــرف  گ«در

و جمع بسته شده شده حرف ختم دو اند

هر به نفط و نفت و کلمات مانند تغار و طغار برخی

شروع شده به صورت

کلمــۀ  -۷و ...؛ » 

آمده است؛  هم بــرای -۹ی متعددی در موارد

اسالمی مشهد معارف و الهیات دانشکدۀ کتابخانۀ خطی ، تهران، ۳، جهای

ل الغریبه شیمی اع در

نســخه ناشناخته اســت کــه مؤلفی از شیمی در ای

مجموعــه اول رسالۀ است. فردوسی مشهد موجود دانشگاه الهیات دانشکدۀ کتابخانۀ

طبیب  نورالدین بن ق، رســالۀ دوم۱۱۰۱الدین

صفحه است و رسالۀ چهارم دو در

نشانه و است. عنوان چنــدق تــازه خــط بــا نسخه آخر ها شنگرف است. در

ص چنــد دســتور پزشــکی اســت (فاضــل، پشــتصــفحه در و جــادوگری دستور

باب با موضوع مرکب

تیــغ و رنــگ روشســاختن رســاله رساله و اینکه در مــتن کتابت تاریخ به توجه هنرهاست. با برخی

صفویه تألیف شده است. دورۀ در رساله این
ً
احتماال آمده فرنگی

ویژگی امروزی به کار رفته است. نگارش شیوۀ رساله تصحیح در

است؛ چسبیده موارد به کلمۀ بعدی خود مام

شده است.  نوشته پیوسته هم و صورتجدا به حــرف -۳هم در تمام موارد

حرف  به که شده» ه«هایی بسته ختم شده و جمع

هر -۵ به نفط و نفت و طغار و تغار برخی کلمات مانند

که با حرف  صورت» ب«هایی به شده شروع

» بچینــد«، »ببینــد

صورت مصف به مصفا است؛کلمۀ ی هم آمده

arshy1001@yahoo

مشهد دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی کتابخانۀ خطی های

ل الغریبهرسالۀ  اع

نســخه کــه اســت در شیمی از مؤلفی ناشناخته ای

مجموعــه اول رسالۀ است. موجود مشهد الهیات دانشگاه فردوسی دانشکدۀ کتابخانۀ

بن نورالدین طبیب  الدین

دفع بادها چهارم دعای رسالۀ و است در دو صفحه

ق است. عنوان و نشانه

ص اســت (فاضــل، پزشــکی پشــت صــفحه چنــد دســتور در و جــادوگری دستور

خطبه و خاتمه در  مرکب ۸۹بدون موضوع با باب

تیــغ و رنــگ روشســاختن رســاله مــتن در اینکه و توجه به تاریخ کتابت رساله با هنرهاست. برخی

است. تألیفشده رساله در دورۀ صفویه این
ً
احتماال آمده فرنگی

ویژگی است. رفته کار شیوۀ نگارش امروزی به رساله تصحیح در

اضافۀ  است؛در ت» به«حرف چسبیده خود بعدی کلمۀ به مام موارد

پیوسته نوشته شده است.  هم و صورتجدا به هم

هایی که به حرف  کلمه

۵؛ »هادانه«به جای 

است؛  آمده صورت دو حرففعل -۶دو هایی که با

ببینــد«و ... به جای » 

مصف کلمۀ مصفا به صورت

دبیر ریاضیات و علم تاریخ yahoo.com، کارشناسارشد

مشهد اسالمی معارف و الهیات های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ

رسالۀ

نســخهرساله الغریبه کــه اســت ناشناخته مؤلفی از ای در شیمی

مجموعــه اول رسالۀ است. موجود مشهد فردوسی دانشگاه کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات

طبیباز شمس الکحالین نورالدین الدین بن

رسالۀ سوم  دعای دفع بادهااول،

نشانه۱۱۱۰سطری کتابت  و ق است. عنوان

ص اســت (فاضــل، پزشــکی دســتور چنــد جــادوگری و در پشــتصــفحه دستور

در الغریبه خاتمه بدون خطبه و

تیــغ و رنــگ روشســاختن رســاله مــتن در اینکه و رساله کتابت تاریخ هنرهاست. با توجه به برخی

است. تألیفشده صفویه دورۀ در  این رساله
ً
آمده احتماال فرنگی

است. ویژگی رفته کار به امروزی نگارش تصحیح رساله شیوۀ در

است:  حرف اضافۀ -۱قرار

است.  شده نوشته صورت جدا و هم پیوسته به هم

شده است؛  کلمه -۴نوشته

است مانند  به جای» دانها«شده

صورت آمده است؛  دو دو

» به چیند«، »به بیند

مصف -۸نوشته است؛  صورت به مصفا کلمۀ

کارشناس ارشد تاریخ علم و دبیر ریاضیات
محمود،  مشهد فهرست نسخه. فاضل، اسالمی معارف و الهیات دانشکدۀ کتابخانۀ خطی های

١۴٠

مقدمه
الغریبه  اعمال

مجموعــه ۱۹۷۵ اول است. رسالۀ موجود مشهد فردوسی دانشگاه الهیات دانشکدۀ کتابخانۀ

الکحالین

سوم اول، رسالۀ

کتابت ۲۴ سطری

ص اســت (فاضــل، پزشــکی دســتور چنــد پشــتصــفحه در و دستور جــادوگری

الغریبه  اعمال

تیــغ و رنــگ روشســاختن رســاله مــتن در اینکه و رساله کتابت تاریخ به توجه با برخی هنرهاست.

است. تألیفشده صفویه دورۀ در رساله این
ً
احتماال فرنگی آمده

ویژگی است. رفته کار به امروزی نگارش شیوۀ رساله در تصحیح

قرار است: 

است.  شده نوشته پیوسته هم و جدا هم به صورت

است؛ نوشته شده

مانند شده است

است؛ آمده دو دو صورت

به بیند«مانند 

است؛» خورد« نوشته

ریاضیات .١ دبیر و علم تاریخ کارشناس ارشد
. فاضل، محمود،٢

١۴٠
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آغاز هر صفحۀ نسخه در متن تصحیح شده با عالمت // مشخص شده و برای سهولت خوانــدن 

؛ ٢در ساختن زنگــار

در شستن الجورد؛ 

در ســاختن کــورۀ 

بــاب 

در ساختن زاج قبرسی؛ 

در حــل 

 درهــم جهــت 
ّ
در حــل

در  باب بیست و دویم

بــاب 

غری؛ 

در دارو دادن 

باب سی 

 ۳۳باب 

انی؛  در ســاختن یــاقوت ُرّمــ

 ۳۸بــاب 

در حل زر ســرخ بــه آســانی؛ 

 ۴۴بــاب 

.

به معنی پیمانه است.

آغاز هر صفحۀ نسخه در متن تصحیح شده با عالمت // مشخص شده و برای سهولت خوانــدن 

در ساختن زنگــار باب سّیم

در شستن الجورد؛  باب ششم

در ســاختن کــورۀ  باب نهم

بــاب ؛ ٣در ســاختن دارو[ی] قلقنــد

در ساختن زاج قبرسی؛ 

در حــل  باب هفدهم

 درهــم جهــت 
ّ
در حــل

باب بیست و دویم

ینــد؛  بــاب در حّب الزیبق [که آن را] کوتکــه گو

غری؛ در عمــل ســفیدآب کاشــ

در دارو دادن  ۲۸بــاب 

باب سی در مرکب و مرکب یاقوتی و غیره و دوده؛ 

باب در آمیختن زنگار و آمیختن شــنگرف؛ 

انی؛  در ســاختن یــاقوت ُرّمــ

بــاب در نوعی که مروارید نو شــود؛ 

در حل زر ســرخ بــه آســانی؛ 

بــاب در ساختن فیروزه 

.رود؛ سولفور جیوه

.ستهای فلزات ا زاج نامی کلی برای سولفات

.(

به معنی پیمانه است.» 

آغاز هر صفحۀ نسخه در متن تصحیح شده با عالمت // مشخص شده و برای سهولت خوانــدن 

باب سّیمدر رنگ [کردن] کاغذ، 

باب ششمدر دارو[ی] الجورد؛ 

باب نهمدر صاف کردن شنگرف؛ 

در ســاختن دارو[ی] قلقنــد بــاب یــازدهم

در ساختن زاج قبرسی؛  باب چهاردهم

باب هفدهمها؛ در رنگ کردن ظرف

 درهــم جهــت  بــاب نــوزدهم
ّ
در حــل

باب بیست و دویمدر کشتن سیماب؛ 

ینــد؛  در حّب الزیبق [که آن را] کوتکــه گو

در عمــل ســفیدآب کاشــ باب بیست و پــنجم

بــاب در سفیداب فارســی؛ 

در مرکب و مرکب یاقوتی و غیره و دوده؛ 

در آمیختن زنگار و آمیختن شــنگرف؛ 

انی؛  ۳۵بــاب  در ســاختن یــاقوت ُرّمــ

در نوعی که مروارید نو شــود؛ 

در حل زر ســرخ بــه آســانی؛  ۴۰باب 

در ساختن فیروزه  ۴۳باب 

رود؛ سولفور جیوه رنگ است و در نقاشی به کار می

زاج نامی کلی برای سولفات. شد
.رود؛ سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم

).۲۳ باب (ای است که چون در دهان نگاه دارند جماع طوالنی شود 

 نماد 
ً
» کیل«استفاده شده که احتماال

آغاز هر صفحۀ نسخه در متن تصحیح شده با عالمت // مشخص شده و برای سهولت خوانــدن 

بندی به کار رفته است.

متن رساله:
در رنگ [کردن] کاغذ،  

در دارو[ی] الجورد؛  باب پنجم

در صاف کردن شنگرف؛  باب هشتم

بــاب یــازدهمدر ساختن چــاه خــاک؛ 

باب چهاردهم؛ ٥در ساختن قلقطار

در رنگ کردن ظرف باب شانزدهم

بــاب نــوزدهم ؛٨جهــت کوتکــه

در کشتن سیماب؛  باب بیست و یکم

ینــد؛  باب بیست و سّیم در حّب الزیبق [که آن را] کوتکــه گو

باب بیست و پــنجمدر حب که انزال دیر شود؛ 

در سفیداب فارســی؛  ۲۷٩باب 

در مرکب و مرکب یاقوتی و غیره و دوده؛  ۳۰باب 

در آمیختن زنگار و آمیختن شــنگرف؛  ۳۲باب 

بــاب در ساختن مروارید و لؤلؤ//؛ 

در نوعی که مروارید نو شــود؛  باب سی و هفتم

باب در ساختن طلق محلول؛ 

باب در عمل زبرجد اعال؛ 

رنگ است و در نقاشی به کار می ای  های معدن جیوه که غبارش سرخ یا قهوه

شد هم قلقند نامیده می) کات کبود، زاج آبی
رود؛ سولفات مضاعف آلومینیوم و پتاسیم زاج سفید که در رنگ کردن چرم به کار می

ای است که چون در دهان نگاه دارند جماع طوالنی شود 
.ها با ارقام نوشته شده است

 نماد 
ً
استفاده شده که احتماال

آغاز هر صفحۀ نسخه در متن تصحیح شده با عالمت // مشخص شده و برای سهولت خوانــدن 

بندی به کار رفته است. گذاری و پاراگراف

متن رساله:
 باب دوّیم؛ ١در ریختن شنگرف

باب پنجمدر ساختن الجورد؛ 

باب هشتمدر آمیختن الجورد؛ 

در ساختن چــاه خــاک؛ 

در ساختن قلقطارباب سیزدهم 

باب شانزدهم؛ ٦در ساختن نطرون

جهــت کوتکــه ٧در حل سیماب

 طلق؛ 
ّ
باب بیست و یکمدر حل

باب بیست و سّیمکشتن فوالد جهت خوردن؛ 

در حب که انزال دیر شود؛ 

باب در سفیدآب ترکی، 

باب در منقش کردن قلم؛ 

باب در چربی بردن از کاغذ و کتاب؛ 

در ساختن مروارید و لؤلؤ//؛  ۳۴

باب سی و هفتم؛ ١٠در ساختن لعل بدخشان

در ساختن طلق محلول؛  ۳۹باب 

در عمل زبرجد اعال؛  ۴۲باب ؛ 

های معدن جیوه که غبارش سرخ یا قهوه
.ای سّمی به رنگ سبز؛ استات مس
کات کبود، زاج آبی(سولفات مس 

زاج سفید که در رنگ کردن چرم به کار می

ای است که چون در دهان نگاه دارند جماع طوالنی شود  آید، منظور ماده
ها با ارقام نوشته شده است

 نماد  مقیاس مواد از واحد 
ً
استفاده شده که احتماال

آغاز هر صفحۀ نسخه در متن تصحیح شده با عالمت // مشخص شده و برای سهولت خوانــدن 

گذاری و پاراگراف متن، نقطه

در ریختن شنگرف اول

در ساختن الجورد؛  باب چهارم

در آمیختن الجورد؛  باب هفتم

در ساختن چــاه خــاک؛  باب دهمشنگرف؛ 

باب سیزدهم ؛ ٤قلقندیس دوازدهم

در ساختن نطرون باب پانزدهم

در حل سیماب باب هجدهم

 طلق؛  باب بیستم
ّ
در حل

کشتن فوالد جهت خوردن؛ 

در حب که انزال دیر شود؛  بیست و چهارم

در سفیدآب ترکی،  باب بیست و ششم

در منقش کردن قلم؛  ۲۹باب 

در چربی بردن از کاغذ و کتاب؛ 

۳۴باب در صفت الکتاب؛ 

در ساختن لعل بدخشان ۳۶

باب در جال دادن مروارید؛ 

؛ در ساختن زمرد ۴۱

های معدن جیوه که غبارش سرخ یا قهوه یکی از انواع سنگ
ای سّمی به رنگ سبز؛ استات مس

سولفات مس . زاج سبز؛ سولفات آهن
زاج سفید که در رنگ کردن چرم به کار می. قلقیدس

.بوره؛ کربنات طبیعی سدیم
.جیوه، زیبق
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در حــل 

های فرنگی [و بطانــۀ چینــی]؛ 

ر ساختن تیغ و پیکــان و نیــزه کــه دشــمن 

در رنــگ 

در خضــاب دســت 

در روغــن 

بــاب 

هایی کــه خداونــد زرق 

بــاب 

در ساختن طوس کمان از کاغذ که [در غایت] نیکــی باشــد؛ 

بــاب 

در  ۷۵

باب 

هــا و 

هایی که 

در  ۸۵

در روغن 

در صنعت منع کردن موی و سفید کردن موی و سیاه کردن 

، در ریختن شنگرف رومی: بیارند دوازده جزو سیماب خالص و بیست جزو گوگرد، بر 

هــای 

بعد از آن پنج جــزو 

زرنیخ سرخ بستانند و در شیشه اندازند و بسوزانند تا همه یکی گردد و مخلوط شود. بعــد از آن، ســر 

بندی  ای و آب

در حــل  ۴۷بــاب در رنگ کردن عاج؛ 

های فرنگی [و بطانــۀ چینــی]؛ 

ر ساختن تیغ و پیکــان و نیــزه کــه دشــمن 

در رنــگ  ۵۳بــاب در آب دادن که چون بریده شود دشمن هــالک شــود؛ 

در خضــاب دســت  ۵۶

در روغــن  ۵۹بــاب هــای خــوردنی؛ 

بــاب در آتش انداختن خلق و در شهر دشمنان؛ 

هایی کــه خداونــد زرق 

بــاب در چسبانیدن َپر تیر که از بــاران و آب برنیایــد؛ 

در ساختن طوس کمان از کاغذ که [در غایت] نیکــی باشــد؛ 

بــاب در حــل طلــق؛ 

۷۵باب ؛ ٢در تیزاب فاروقی

باب سیم؛  ٣در اقلیمیا

هــا و در ســاختن رنــگ

هایی که در نشان ۸۲

۸۵باب وی را از افتادن باز دارد؛ 

در روغن  ۸۷باب در خضاب که موی، منع کند؛ 

در صنعت منع کردن موی و سفید کردن موی و سیاه کردن 

 ش بازی.

، در ریختن شنگرف رومی: بیارند دوازده جزو سیماب خالص و بیست جزو گوگرد، بر 

هــای  یا شیشه[ای] ستبر که به ده بار ستبرتر از شیشــه

بعد از آن پنج جــزو  را در آن شیشه کنند.

زرنیخ سرخ بستانند و در شیشه اندازند و بسوزانند تا همه یکی گردد و مخلوط شود. بعــد از آن، ســر 

ای و آب برای چسباندن ظروف شیشه

در رنگ کردن عاج؛ 

های فرنگی [و بطانــۀ چینــی]؛  در ساختن رنگ

ر ساختن تیغ و پیکــان و نیــزه کــه دشــمن 

در آب دادن که چون بریده شود دشمن هــالک شــود؛ 

۵۶بــاب هــا؛ در صنعت نگــین

هــای خــوردنی؛ 

در آتش انداختن خلق و در شهر دشمنان؛ 

هایی کــه خداونــد زرق در عجایب ۶۴

در چسبانیدن َپر تیر که از بــاران و آب برنیایــد؛ 

در ساختن طوس کمان از کاغذ که [در غایت] نیکــی باشــد؛ 

در حــل طلــق؛  ۷۱باب در ساختن سیماب؛ 

در تیزاب فاروقی ۷۴باب 

در اقلیمیا ۷۷باب در نوشتن عقیق؛ 

در ســاختن رنــگ ۸۰بــاب در ساختن مس از آهن؛ 

۸۲باب در دانستن آن که هر اناری چند دانه دارد؛ 

وی را از افتادن باز دارد؛ آنچه م

در خضاب که موی، منع کند؛ 

در صنعت منع کردن موی و سفید کردن موی و سیاه کردن 

ش بازی.در صنعت آت

، در ریختن شنگرف رومی: بیارند دوازده جزو سیماب خالص و بیست جزو گوگرد، بر 

یا شیشه[ای] ستبر که به ده بار ستبرتر از شیشــه

را در آن شیشه کنند.

زرنیخ سرخ بستانند و در شیشه اندازند و بسوزانند تا همه یکی گردد و مخلوط شود. بعــد از آن، ســر 

برای چسباندن ظروف شیشه...) موی، سرگین، 

در رنگ کردن عاج؛  ۴۶باب در صنعت مرجان؛ 

در ساختن رنگ ۴۹باب 

ر ساختن تیغ و پیکــان و نیــزه کــه دشــمن د ۵۱باب در ساختن تیغ فرنگی چون کاغذ؛ 

در آب دادن که چون بریده شود دشمن هــالک شــود؛ 

در صنعت نگــین ۵۵

هــای خــوردنی؛ در نگــین ۵۸بــاب 

در آتش انداختن خلق و در شهر دشمنان؛  ۶۱باب 

۶۴باب های کارد؛ 

در چسبانیدن َپر تیر که از بــاران و آب برنیایــد؛  ۶۶

در ساختن طوس کمان از کاغذ که [در غایت] نیکــی باشــد؛ 

در ساختن سیماب؛  ۷۰

باب در کحل الجواهر؛ 

در نوشتن عقیق؛  ۷۶باب 

در ساختن مس از آهن؛ 

در دانستن آن که هر اناری چند دانه دارد؛ 

آنچه م ۸۴باب در دراز کردن موی؛ 

در خضاب که موی، منع کند؛  ۸۶باب 

در صنعت منع کردن موی و سفید کردن موی و سیاه کردن 

در صنعت آت ۸۹ بابآن و رنگ کردن اسب و این طرفه کارها است؛ 

، در ریختن شنگرف رومی: بیارند دوازده جزو سیماب خالص و بیست جزو گوگرد، بر 

یا شیشه[ای] ستبر که به ده بار ستبرتر از شیشــه ٦ستبر

را در آن شیشه کنند.گیرند و خشک کنند و آن

زرنیخ سرخ بستانند و در شیشه اندازند و بسوزانند تا همه یکی گردد و مخلوط شود. بعــد از آن، ســر 

.مادۀ ساییده شده .سایند

. ماندای که بعد از گداختن طال و نقره و دیگر فلزات به جا می

موی، سرگین، (گری با مواد معدنی و حیوانی 

در صنعت مرجان؛  ۴۵

باب های بلور؛ در رنگ

در ساختن تیغ فرنگی چون کاغذ؛ 

در آب دادن که چون بریده شود دشمن هــالک شــود؛ 

۵۵باب در میناگری؛ 

بــاب در کشتن مــس؛ 

باب در گرفتن روغن؛ 

های کارد؛ در دسته ۶۳باب 

۶۶باب در سریشم پنیر، 

در ساختن طوس کمان از کاغذ که [در غایت] نیکــی باشــد؛  ۶۸باب ؛ 

۷۰باب در ساختن برنج دمشقی؛ 

در کحل الجواهر؛  ۷۳باب نوربخش؛ 

باب رنگ کردن یاقوت سفید که لعل شود؛ 

در ساختن مس از آهن؛  ۷۹باب در صنعت روی سوخته؛ 

در دانستن آن که هر اناری چند دانه دارد؛  ۸۱

در دراز کردن موی؛ 

باب ها که موی، سیاه و دراز کند؛ 

در صنعت منع کردن موی و سفید کردن موی و سیاه کردن  ۸۸باب که// موی را ببرد بی مضرتی؛ 

آن و رنگ کردن اسب و این طرفه کارها است؛ 

، در ریختن شنگرف رومی: بیارند دوازده جزو سیماب خالص و بیست جزو گوگرد، بر 

ستبر ٥کنند. بعد از آن بیارند قرابۀ

گیرند و خشک کنند و آن ٧را در ِگل حکمت

زرنیخ سرخ بستانند و در شیشه اندازند و بسوزانند تا همه یکی گردد و مخلوط شود. بعــد از آن، ســر 

سایند سنگ پهن و همواری که بر روی آن دارو یا چیز دیگر می

ای که بعد از گداختن طال و نقره و دیگر فلزات به جا می

گری با مواد معدنی و حیوانی  خمیری حاصل از آمیختن گل کوزه

۴۵باب در ساختن الماس 

در رنگ ۴۸باب کردن عاج؛ 

در ساختن تیغ فرنگی چون کاغذ؛  ۵۰

در آب دادن که چون بریده شود دشمن هــالک شــود؛  ۵۲باب هالک شود؛ 

در میناگری؛  ۵۴باب کردن بلور؛ 

در کشتن مــس؛  ۵۷باب هفت رنگ؛ 

در گرفتن روغن؛  ۶۰باب دری؛ 

باب در ساختن کوتکه؛ 

در سریشم پنیر،  ۶۵باب 

؛ در سیب سخن گوی

در ساختن برنج دمشقی؛  ۶۹

نوربخش؛  ١در صالیۀ

رنگ کردن یاقوت سفید که لعل شود؛ 

در صنعت روی سوخته؛ 

۸۱باب تعویذهای رنگین؛ 

در دراز کردن موی؛  ۸۳باب بر جامه افتد؛ 

ها که موی، سیاه و دراز کند؛ 

که// موی را ببرد بی مضرتی؛ 

آن و رنگ کردن اسب و این طرفه کارها است؛ 

، در ریختن شنگرف رومی: بیارند دوازده جزو سیماب خالص و بیست جزو گوگرد، بر باب اول

حلی
ُ
کنند. بعد از آن بیارند قرابۀ ٤هم ک

را در ِگل حکمتدیگر باشد و آن

زرنیخ سرخ بستانند و در شیشه اندازند و بسوزانند تا همه یکی گردد و مخلوط شود. بعــد از آن، ســر 

سنگ پهن و همواری که بر روی آن دارو یا چیز دیگر می
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۵۰باب 
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هفت رنگ؛ 

دری؛ اسکن

در ساختن کوتکه؛  ۶۲

باب نماید؛ 

در سیب سخن گوی ۶۷

۶۹باب 

در صالیۀ ۷۲

رنگ کردن یاقوت سفید که لعل شود؛ 

در صنعت روی سوخته؛  ۷۸

یذهای رنگین؛  تعو

بر جامه افتد؛ 

ها که موی، سیاه و دراز کند؛ خضاب

که// موی را ببرد بی مضرتی؛ 

آن و رنگ کردن اسب و این طرفه کارها است؛ 

باب اول

حلی
ُ
هم ک

دیگر باشد و آن

زرنیخ سرخ بستانند و در شیشه اندازند و بسوزانند تا همه یکی گردد و مخلوط شود. بعــد از آن، ســر 

سنگ پهن و همواری که بر روی آن دارو یا چیز دیگر می. ١
اسید نیتریک. ٢
ای که بعد از گداختن طال و نقره و دیگر فلزات به جا می سرباره. ٣
کحلی کردن . ٤
ظرف شیشه. ٥
سبطر: نسخه. ٦
خمیری حاصل از آمیختن گل کوزه. ٧

های شیشه دستگاه

١۴٢



١۴٣

سال
ر

 ۀ
ل

اع
 

غر
ال

ی
 به

ش
ر 

د
می

ی

شیشه به سریش و نمک سنگ استوار کنند و بگذارند تا خشــک شــود. بــار دیگــر هــم از آن ســریش 

کننــد و بــر ســر شیشــه 

دیگ پر از ریگ شود و شیشه در میان آن دیگ پنهان شود و گردن دیــگ بــه گــل 

دان بــه ِگــل اســتوار کننــد 

از روز آتِش نرم کننــد و دیگــر در حــد 

اعتدال و چهار پاس دیگر آتِش سخت کنند. بعد از آن بگذارند تا سرد شود. پس شیشــه را آهســته از 

رسیده باشــد و آتــش بــه 

سوزانند تا جملــه ســفید شــود. پــس آن ســفید شــده در 

جنبانند و آتش در زیــر دیــگ 

رنگ گرفته بیارنــد و بــر 

کنند و اگر رنگ نیک لعلــی شــده باشــد و 

ایت ساییده برش 

گردن دراز کنند. باید کــه قــاروره را بــه ِگــل حکمــت گرفتــه باشــد و 

قاروره در میان کوزۀ سرفراخ کنند چنان که سر و گردن قاروره بیــرون باشــد و کــوزه را پــر از خاکســتر 

و کوزه به جملگی در گل گیرد و در 

آویزد و سر کوزه در گل گیرد و چنان سازد که گردن کــوزه از کــوره بیــرون آیــد و بــه قــدر پــنج 

ساعت آتش باریک در زیر آن بر افروزند و هیزم باید که شش چوب بیش نباشــد و چــون تمــام شــود 

کار برند. و اگر خواهند که نیکــوتر بــوده باشــد 

صفت شنگرف مصفا در غایت خوبی: بیارند گوگرد زرد و بسایند و [بــا] ســیماب درهــم کننــد؛ 

بــق، 

در شیشه کنند چنانکه سر شیشه گشاده باشد و مصعد در گل گیرد و خشت پخته در تنــور شــیر گــرم 

شیشه به سریش و نمک سنگ استوار کنند و بگذارند تا خشــک شــود. بــار دیگــر هــم از آن ســریش 

کننــد و بــر ســر شیشــه 

دیگ پر از ریگ شود و شیشه در میان آن دیگ پنهان شود و گردن دیــگ بــه گــل 

دان بــه ِگــل اســتوار کننــد 

از روز آتِش نرم کننــد و دیگــر در حــد 

اعتدال و چهار پاس دیگر آتِش سخت کنند. بعد از آن بگذارند تا سرد شود. پس شیشــه را آهســته از 

  دیگ بیرون آرند و بشکنند که جمله مصعد گشته باشد و شنگرف رومی شده بالمثال.

رسیده باشــد و آتــش بــه 

سوزانند تا جملــه ســفید شــود. پــس آن ســفید شــده در 

جنبانند و آتش در زیــر دیــگ 

رنگ گرفته بیارنــد و بــر 

کنند و اگر رنگ نیک لعلــی شــده باشــد و 

 تا سه روز این عمل کنند تا نیک شود و بعد از آن بگذارند تا سرد شود بردارند.
ّ
اال

ایت ساییده برش صفت شنگرف قبرسی: سیماب خالص به هر ده درم یک مثقال گوگرد زرد به غ

گردن دراز کنند. باید کــه قــاروره را بــه ِگــل حکمــت گرفتــه باشــد و 

قاروره در میان کوزۀ سرفراخ کنند چنان که سر و گردن قاروره بیــرون باشــد و کــوزه را پــر از خاکســتر 

و کوزه به جملگی در گل گیرد و در 

آویزد و سر کوزه در گل گیرد و چنان سازد که گردن کــوزه از کــوره بیــرون آیــد و بــه قــدر پــنج 

ساعت آتش باریک در زیر آن بر افروزند و هیزم باید که شش چوب بیش نباشــد و چــون تمــام شــود 

کار برند. و اگر خواهند که نیکــوتر بــوده باشــد 

صفت شنگرف مصفا در غایت خوبی: بیارند گوگرد زرد و بسایند و [بــا] ســیماب درهــم کننــد؛ 

بــق، اند هجده درم گوگرد [و] یک درم زی

در شیشه کنند چنانکه سر شیشه گشاده باشد و مصعد در گل گیرد و خشت پخته در تنــور شــیر گــرم 

شیشه به سریش و نمک سنگ استوار کنند و بگذارند تا خشــک شــود. بــار دیگــر هــم از آن ســریش 

کننــد و بــر ســر شیشــه ِاحکام کنند و به ِگل حکمت گیرند. پس دیگی بزرگ را قدری ریگ در ته آن 

دیگ پر از ریگ شود و شیشه در میان آن دیگ پنهان شود و گردن دیــگ بــه گــل 

دان بــه ِگــل اســتوار کننــد دان نهند و حاشیۀ دیــگ

از روز آتِش نرم کننــد و دیگــر در حــد  

اعتدال و چهار پاس دیگر آتِش سخت کنند. بعد از آن بگذارند تا سرد شود. پس شیشــه را آهســته از 

دیگ بیرون آرند و بشکنند که جمله مصعد گشته باشد و شنگرف رومی شده بالمثال.

رسیده باشــد و آتــش بــه : بیارند سرب چندان که خواهند در دیگ که آب ن

سوزانند تا جملــه ســفید شــود. پــس آن ســفید شــده در 

جنبانند و آتش در زیــر دیــگ  کنند بریزند و همیشه به چوب نی هندی می

 اعتدال. پس ز هر ده سیر، یک سیر شنگرف زاولی ساختۀ
ّ
رنگ گرفته بیارنــد و بــر  کرده باشند به حد

کنند و اگر رنگ نیک لعلــی شــده باشــد و 

 تا سه روز این عمل کنند تا نیک شود و بعد از آن بگذارند تا سرد شود بردارند.
ّ
اال

صفت شنگرف قبرسی: سیماب خالص به هر ده درم یک مثقال گوگرد زرد به غ

گردن دراز کنند. باید کــه قــاروره را بــه ِگــل حکمــت گرفتــه باشــد و 

قاروره در میان کوزۀ سرفراخ کنند چنان که سر و گردن قاروره بیــرون باشــد و کــوزه را پــر از خاکســتر 

و کوزه به جملگی در گل گیرد و در  کنند و پیرامن قاروره را کنده کند. باید که خاکستر شیر گرم باشد

آویزد و سر کوزه در گل گیرد و چنان سازد که گردن کــوزه از کــوره بیــرون آیــد و بــه قــدر پــنج 

ساعت آتش باریک در زیر آن بر افروزند و هیزم باید که شش چوب بیش نباشــد و چــون تمــام شــود 

کار برند. و اگر خواهند که نیکــوتر بــوده باشــد 

صفت شنگرف مصفا در غایت خوبی: بیارند گوگرد زرد و بسایند و [بــا] ســیماب درهــم کننــد؛ 

اند هجده درم گوگرد [و] یک درم زی

در شیشه کنند چنانکه سر شیشه گشاده باشد و مصعد در گل گیرد و خشت پخته در تنــور شــیر گــرم 

شیشه به سریش و نمک سنگ استوار کنند و بگذارند تا خشــک شــود. بــار دیگــر هــم از آن ســریش 

ِاحکام کنند و به ِگل حکمت گیرند. پس دیگی بزرگ را قدری ریگ در ته آن 

دیگ پر از ریگ شود و شیشه در میان آن دیگ پنهان شود و گردن دیــگ بــه گــل 

دان نهند و حاشیۀ دیــگحکمت بربندند. چون خشک شده باشد در دیگ

 ٢دیگ پاس ١چنان که اثر آتش از هیچ طرف بیرون نرود و زیر

اعتدال و چهار پاس دیگر آتِش سخت کنند. بعد از آن بگذارند تا سرد شود. پس شیشــه را آهســته از 

دیگ بیرون آرند و بشکنند که جمله مصعد گشته باشد و شنگرف رومی شده بالمثال.

: بیارند سرب چندان که خواهند در دیگ که آب ن

سوزانند تا جملــه ســفید شــود. پــس آن ســفید شــده در  می

کنند بریزند و همیشه به چوب نی هندی می

 اعتدال. پس ز هر ده سیر، یک سیر شنگرف زاولی ساختۀ
ّ
کرده باشند به حد

کنند و اگر رنگ نیک لعلــی شــده باشــد و این ریزند و بسوزانند تا یک شبانه روز و هر لحظه نگاه می

 تا سه روز این عمل کنند تا نیک شود و بعد از آن بگذارند تا سرد شود بردارند.
ّ
اال

صفت شنگرف قبرسی: سیماب خالص به هر ده درم یک مثقال گوگرد زرد به غ

گردن دراز کنند. باید کــه قــاروره را بــه ِگــل حکمــت گرفتــه باشــد و 

قاروره در میان کوزۀ سرفراخ کنند چنان که سر و گردن قاروره بیــرون باشــد و کــوزه را پــر از خاکســتر 

کنند و پیرامن قاروره را کنده کند. باید که خاکستر شیر گرم باشد

آویزد و سر کوزه در گل گیرد و چنان سازد که گردن کــوزه از کــوره بیــرون آیــد و بــه قــدر پــنج 

ساعت آتش باریک در زیر آن بر افروزند و هیزم باید که شش چوب بیش نباشــد و چــون تمــام شــود 

کار برند. و اگر خواهند که نیکــوتر بــوده باشــد بخار گوگرد و زیبق بر لب نشسته باشد و بردارند و به 

نیم دانگ نمک کانی داخل کنند که به غایت نیکو گردد.

صفت شنگرف مصفا در غایت خوبی: بیارند گوگرد زرد و بسایند و [بــا] ســیماب درهــم کننــد؛ 

اند هجده درم گوگرد [و] یک درم زیهجده درهم زیبق و یک درم گوگرد. بعضی از استادان گفته

در شیشه کنند چنانکه سر شیشه گشاده باشد و مصعد در گل گیرد و خشت پخته در تنــور شــیر گــرم 

شیشه به سریش و نمک سنگ استوار کنند و بگذارند تا خشــک شــود. بــار دیگــر هــم از آن ســریش 

ِاحکام کنند و به ِگل حکمت گیرند. پس دیگی بزرگ را قدری ریگ در ته آن 

دیگ پر از ریگ شود و شیشه در میان آن دیگ پنهان شود و گردن دیــگ بــه گــل 

حکمت بربندند. چون خشک شده باشد در دیگ

چنان که اثر آتش از هیچ طرف بیرون نرود و زیر

اعتدال و چهار پاس دیگر آتِش سخت کنند. بعد از آن بگذارند تا سرد شود. پس شیشــه را آهســته از 

دیگ بیرون آرند و بشکنند که جمله مصعد گشته باشد و شنگرف رومی شده بالمثال.

: بیارند سرب چندان که خواهند در دیگ که آب ن

می ٤زیر دیگ کنند و به چوب هندی یا بلیله

کنند بریزند و همیشه به چوب نی هندی میکه چیزی بریان می

 اعتدال. پس ز هر ده سیر، یک سیر شنگرف زاولی ساختۀ
ّ
کرده باشند به حد

این ریزند و بسوزانند تا یک شبانه روز و هر لحظه نگاه می

 تا سه روز این عمل کنند تا نیک شود و بعد از آن بگذارند تا سرد شود بردارند.
ّ
اال

صفت شنگرف قبرسی: سیماب خالص به هر ده درم یک مثقال گوگرد زرد به غ

گردن دراز کنند. باید کــه قــاروره را بــه ِگــل حکمــت گرفتــه باشــد و  ٦کنند و کحلی کنند و در قارورۀ

قاروره در میان کوزۀ سرفراخ کنند چنان که سر و گردن قاروره بیــرون باشــد و کــوزه را پــر از خاکســتر 

کنند و پیرامن قاروره را کنده کند. باید که خاکستر شیر گرم باشد

آویزد و سر کوزه در گل گیرد و چنان سازد که گردن کــوزه از کــوره بیــرون آیــد و بــه قــدر پــنج 

ساعت آتش باریک در زیر آن بر افروزند و هیزم باید که شش چوب بیش نباشــد و چــون تمــام شــود 

بخار گوگرد و زیبق بر لب نشسته باشد و بردارند و به 

نیم دانگ نمک کانی داخل کنند که به غایت نیکو گردد.

صفت شنگرف مصفا در غایت خوبی: بیارند گوگرد زرد و بسایند و [بــا] ســیماب درهــم کننــد؛ 

هجده درهم زیبق و یک درم گوگرد. بعضی از استادان گفته

در شیشه کنند چنانکه سر شیشه گشاده باشد و مصعد در گل گیرد و خشت پخته در تنــور شــیر گــرم 

.است) 
. ستشنگرف زاولی همان سرنج ا

.درختچۀ گرمسیری از تیرۀ بادام هندی

شیشه به سریش و نمک سنگ استوار کنند و بگذارند تا خشــک شــود. بــار دیگــر هــم از آن ســریش 

ِاحکام کنند و به ِگل حکمت گیرند. پس دیگی بزرگ را قدری ریگ در ته آن 

دیگ پر از ریگ شود و شیشه در میان آن دیگ پنهان شود و گردن دیــگ بــه گــل  چندان کهفروریزند 

حکمت بربندند. چون خشک شده باشد در دیگ

چنان که اثر آتش از هیچ طرف بیرون نرود و زیر

اعتدال و چهار پاس دیگر آتِش سخت کنند. بعد از آن بگذارند تا سرد شود. پس شیشــه را آهســته از 

دیگ بیرون آرند و بشکنند که جمله مصعد گشته باشد و شنگرف رومی شده بالمثال.

: بیارند سرب چندان که خواهند در دیگ که آب ن٣صفت شنگرف زاولی

زیر دیگ کنند و به چوب هندی یا بلیله

که چیزی بریان می

 اعتدال. پس ز هر ده سیر، یک سیر شنگرف زاولی ساختۀ
ّ
کرده باشند به حد

این ریزند و بسوزانند تا یک شبانه روز و هر لحظه نگاه می

 تا سه روز این عمل کنند تا نیک شود و بعد از آن بگذارند تا سرد شود بردارند.
ّ
اال

صفت شنگرف قبرسی: سیماب خالص به هر ده درم یک مثقال گوگرد زرد به غ

کنند و کحلی کنند و در قارورۀ

قاروره در میان کوزۀ سرفراخ کنند چنان که سر و گردن قاروره بیــرون باشــد و کــوزه را پــر از خاکســتر 

کنند و پیرامن قاروره را کنده کند. باید که خاکستر شیر گرم باشد

آویزد و سر کوزه در گل گیرد و چنان سازد که گردن کــوزه از کــوره بیــرون آیــد و بــه قــدر پــنج 

ساعت آتش باریک در زیر آن بر افروزند و هیزم باید که شش چوب بیش نباشــد و چــون تمــام شــود 

بخار گوگرد و زیبق بر لب نشسته باشد و بردارند و به 

نیم دانگ نمک کانی داخل کنند که به غایت نیکو گردد.

صفت شنگرف مصفا در غایت خوبی: بیارند گوگرد زرد و بسایند و [بــا] ســیماب درهــم کننــد؛ 

هجده درهم زیبق و یک درم گوگرد. بعضی از استادان گفته

در شیشه کنند چنانکه سر شیشه گشاده باشد و مصعد در گل گیرد و خشت پخته در تنــور شــیر گــرم 

) سه ساعت(پاس یک چهارم روز 
شنگرف زاولی همان سرنج ا. زوالی

درختچۀ گرمسیری از تیرۀ بادام هندی
کنند
ای ظرف شیشه

شیشه به سریش و نمک سنگ استوار کنند و بگذارند تا خشــک شــود. بــار دیگــر هــم از آن ســریش 

ِاحکام کنند و به ِگل حکمت گیرند. پس دیگی بزرگ را قدری ریگ در ته آن 

فروریزند 

حکمت بربندند. چون خشک شده باشد در دیگ

چنان که اثر آتش از هیچ طرف بیرون نرود و زیر

اعتدال و چهار پاس دیگر آتِش سخت کنند. بعد از آن بگذارند تا سرد شود. پس شیشــه را آهســته از 

دیگ بیرون آرند و بشکنند که جمله مصعد گشته باشد و شنگرف رومی شده بالمثال.

صفت شنگرف زاولی

زیر دیگ کنند و به چوب هندی یا بلیله

که چیزی بریان می ٥دیگی

 اعتدال. پس ز هر ده سیر، یک سیر شنگرف زاولی ساختۀ
ّ
کرده باشند به حد

این ریزند و بسوزانند تا یک شبانه روز و هر لحظه نگاه می

 تا سه روز این عمل کنند تا نیک شود و بعد از آن بگذارند تا سرد شود بردارند.
ّ
اال

صفت شنگرف قبرسی: سیماب خالص به هر ده درم یک مثقال گوگرد زرد به غ

کنند و کحلی کنند و در قارورۀ

قاروره در میان کوزۀ سرفراخ کنند چنان که سر و گردن قاروره بیــرون باشــد و کــوزه را پــر از خاکســتر 

کنند و پیرامن قاروره را کنده کند. باید که خاکستر شیر گرم باشد

آویزد و سر کوزه در گل گیرد و چنان سازد که گردن کــوزه از کــوره بیــرون آیــد و بــه قــدر پــنج  //کوزه

ساعت آتش باریک در زیر آن بر افروزند و هیزم باید که شش چوب بیش نباشــد و چــون تمــام شــود 

بخار گوگرد و زیبق بر لب نشسته باشد و بردارند و به 

نیم دانگ نمک کانی داخل کنند که به غایت نیکو گردد.

صفت شنگرف مصفا در غایت خوبی: بیارند گوگرد زرد و بسایند و [بــا] ســیماب درهــم کننــد؛ 

هجده درهم زیبق و یک درم گوگرد. بعضی از استادان گفته

در شیشه کنند چنانکه سر شیشه گشاده باشد و مصعد در گل گیرد و خشت پخته در تنــور شــیر گــرم 

از: نسخه. ١
پاس یک چهارم روز . ٢
زوالی: نسخه. ٣
درختچۀ گرمسیری از تیرۀ بادام هندی .٤
کنند: + نسخه. ٥
ظرف شیشه. ٦



نهند و شیشه بر سر آن خشت نهند به قدر یک نان یا دو نان بخورند. پس بیرون آرند شــنگرف باشــد 

زرنیخ لعل به غایت 

مانند غبار پس جمله با هم کحلی کنند و در کاسه کنند و تنــوری بتابنــد و آتــش از وی بــه در 

کنند و خشتی پخته در میان تنور نهند و کاسه بر سر وی نهند و سر تنور محکم ببندند. روز دیگر سر 

ر شیشــه کننــد دود در او پیچــد، 

تر آید. پس بگیرند از زیبق 

باید روشن [کننــد]. 

هــا در او افکــن و 

سرش استوار کن و تنور نیک گرم کن و شیشه یک شبانروز در تنور گرم نهند و سر تنور محکــم کنــد. 

ها همــه چــون 

نیکوتر: زیبق خالص را پاک کنند چنــان کــه ســیاهی درو 

را بیارنــد 

تا هر دو یک ذات شود. پس در شیشه کنند و سر آن به گــچ و ِگــِل 

هــر دو 

کوفته در تغاری کنند و انــدک آب بــر وی ریزنــد تــا نــم 

گیرد. روز دیگر در یک ذرع کرباس کنند و آب در وی ریزند تا زرداب بــه کلــی رود و از ایــن زرداب 

کاغذ و غیره زرد نیکو توان کرد و امتحان به پاره پنبه باید کرد، چنانکه اگر ســرخ نشــود هنــوز زرداب 

خشک شود. آنگاه بگیرند ساجی ســوده 

هر ده سیر را ربع سیر بر سر وی افشانند و به دست بمالند تا معصفر کشته شود. و غایــت کشــتن آن 

نهند و شیشه بر سر آن خشت نهند به قدر یک نان یا دو نان بخورند. پس بیرون آرند شــنگرف باشــد 

زرنیخ لعل به غایت بیست مثقال سیماب، دوازده مثقال گوگرد و دو مثقال 

مانند غبار پس جمله با هم کحلی کنند و در کاسه کنند و تنــوری بتابنــد و آتــش از وی بــه در 

کنند و خشتی پخته در میان تنور نهند و کاسه بر سر وی نهند و سر تنور محکم ببندند. روز دیگر سر 

ر شیشــه کننــد دود در او پیچــد، 

تر آید. پس بگیرند از زیبق 

باید روشن [کننــد]. چندان آتش چنان که می

هــا در او افکــن و کن و در گل حکمت گیر و زیبق در او افکن و این مهره

سرش استوار کن و تنور نیک گرم کن و شیشه یک شبانروز در تنور گرم نهند و سر تنور محکــم کنــد. 

ها همــه چــون الّصباح که سر تنور بگشایند به فرمان حّی الیموت چون شیشه بیرون آورند مهره

نیکوتر: زیبق خالص را پاک کنند چنــان کــه ســیاهی درو 

را بیارنــد  ٥تر بود. پس چون پاک شود به وزن او ردوســنیتح

تا هر دو یک ذات شود. پس در شیشه کنند و سر آن به گــچ و ِگــِل 

نهند. بامداد بیرون آورند شنگرف باشد در غایت خوبی.

هــر دو  ٧رنگ کردن کاغذ: اول در رنگ عروسک؛ گل کنند (؟) و گــل معصــفر

کوفته در تغاری کنند و انــدک آب بــر وی ریزنــد تــا نــم 

گیرد. روز دیگر در یک ذرع کرباس کنند و آب در وی ریزند تا زرداب بــه کلــی رود و از ایــن زرداب 

کاغذ و غیره زرد نیکو توان کرد و امتحان به پاره پنبه باید کرد، چنانکه اگر ســرخ نشــود هنــوز زرداب 

خشک شود. آنگاه بگیرند ساجی ســوده 

هر ده سیر را ربع سیر بر سر وی افشانند و به دست بمالند تا معصفر کشته شود. و غایــت کشــتن آن 

.دارد نام» سپید روی«

نهند و شیشه بر سر آن خشت نهند به قدر یک نان یا دو نان بخورند. پس بیرون آرند شــنگرف باشــد 

بیست مثقال سیماب، دوازده مثقال گوگرد و دو مثقال 

مانند غبار پس جمله با هم کحلی کنند و در کاسه کنند و تنــوری بتابنــد و آتــش از وی بــه در 

کنند و خشتی پخته در میان تنور نهند و کاسه بر سر وی نهند و سر تنور محکم ببندند. روز دیگر سر 

ر شیشــه کننــد دود در او پیچــد، تنور بگشایند، کاسه برگیرند؛ شنگرف باشد در غایت سرخی. اگر د

تر آید. پس بگیرند از زیبق تر نیکوتر بر افروخته

چندان آتش چنان که می

کن و در گل حکمت گیر و زیبق در او افکن و این مهره

سرش استوار کن و تنور نیک گرم کن و شیشه یک شبانروز در تنور گرم نهند و سر تنور محکــم کنــد. 

الّصباح که سر تنور بگشایند به فرمان حّی الیموت چون شیشه بیرون آورند مهره

 و آنچه در شیشه بود، همه شنگرف رومی لطیف.

نیکوتر: زیبق خالص را پاک کنند چنــان کــه ســیاهی درو 

تر بود. پس چون پاک شود به وزن او ردوســنیتح

تا هر دو یک ذات شود. پس در شیشه کنند و سر آن به گــچ و ِگــِل 

نهند. بامداد بیرون آورند شنگرف باشد در غایت خوبی.

رنگ کردن کاغذ: اول در رنگ عروسک؛ گل کنند (؟) و گــل معصــفر

کوفته در تغاری کنند و انــدک آب بــر وی ریزنــد تــا نــم 

گیرد. روز دیگر در یک ذرع کرباس کنند و آب در وی ریزند تا زرداب بــه کلــی رود و از ایــن زرداب 

کاغذ و غیره زرد نیکو توان کرد و امتحان به پاره پنبه باید کرد، چنانکه اگر ســرخ نشــود هنــوز زرداب 

خشک شود. آنگاه بگیرند ساجی ســوده 

هر ده سیر را ربع سیر بر سر وی افشانند و به دست بمالند تا معصفر کشته شود. و غایــت کشــتن آن 

«به معنی فلز روی است که در فارسی 

نهند و شیشه بر سر آن خشت نهند به قدر یک نان یا دو نان بخورند. پس بیرون آرند شــنگرف باشــد 

بیست مثقال سیماب، دوازده مثقال گوگرد و دو مثقال 

مانند غبار پس جمله با هم کحلی کنند و در کاسه کنند و تنــوری بتابنــد و آتــش از وی بــه در 

کنند و خشتی پخته در میان تنور نهند و کاسه بر سر وی نهند و سر تنور محکم ببندند. روز دیگر سر 

تنور بگشایند، کاسه برگیرند؛ شنگرف باشد در غایت سرخی. اگر د

تر نیکوتر بر افروختهها از بلور هر چند تنک

چندان آتش چنان که می غایت نیک و صافی کنند و هم

کن و در گل حکمت گیر و زیبق در او افکن و این مهره

سرش استوار کن و تنور نیک گرم کن و شیشه یک شبانروز در تنور گرم نهند و سر تنور محکــم کنــد. 

الّصباح که سر تنور بگشایند به فرمان حّی الیموت چون شیشه بیرون آورند مهره

و آنچه در شیشه بود، همه شنگرف رومی لطیف.
نیکوتر: زیبق خالص را پاک کنند چنــان کــه ســیاهی درو  ٤

تر بود. پس چون پاک شود به وزن او ردوســنیتح

تا هر دو یک ذات شود. پس در شیشه کنند و سر آن به گــچ و ِگــِل 

نهند. بامداد بیرون آورند شنگرف باشد در غایت خوبی.

رنگ کردن کاغذ: اول در رنگ عروسک؛ گل کنند (؟) و گــل معصــفر

کوفته در تغاری کنند و انــدک آب بــر وی ریزنــد تــا نــم که خواهد نیم 

گیرد. روز دیگر در یک ذرع کرباس کنند و آب در وی ریزند تا زرداب بــه کلــی رود و از ایــن زرداب 

کاغذ و غیره زرد نیکو توان کرد و امتحان به پاره پنبه باید کرد، چنانکه اگر ســرخ نشــود هنــوز زرداب 

خشک شود. آنگاه بگیرند ساجی ســوده بفشارند و در آفتاب کنند تا نیم

هر ده سیر را ربع سیر بر سر وی افشانند و به دست بمالند تا معصفر کشته شود. و غایــت کشــتن آن 

به معنی فلز روی است که در فارسی ) شدۀ روسپیدک

نهند و شیشه بر سر آن خشت نهند به قدر یک نان یا دو نان بخورند. پس بیرون آرند شــنگرف باشــد 

بیست مثقال سیماب، دوازده مثقال گوگرد و دو مثقال  

مانند غبار پس جمله با هم کحلی کنند و در کاسه کنند و تنــوری بتابنــد و آتــش از وی بــه در 

کنند و خشتی پخته در میان تنور نهند و کاسه بر سر وی نهند و سر تنور محکم ببندند. روز دیگر سر 

تنور بگشایند، کاسه برگیرند؛ شنگرف باشد در غایت سرخی. اگر د

سیاه شود تا نیک معلوم شود.

ها از بلور هر چند تنکصفت دیگر: بسازند مهره

غایت نیک و صافی کنند و هم

کن و در گل حکمت گیر و زیبق در او افکن و این مهره و آتش را بکوب و در شیشه

سرش استوار کن و تنور نیک گرم کن و شیشه یک شبانروز در تنور گرم نهند و سر تنور محکــم کنــد. 

الّصباح که سر تنور بگشایند به فرمان حّی الیموت چون شیشه بیرون آورند مهره

و آنچه در شیشه بود، همه شنگرف رومی لطیف.

٤صفت در شنگرف ُرّمانی بالمثال از همه

تر بود. پس چون پاک شود به وزن او ردوســنیتح نماند و اگر بر سپند سوختن پاک کنند خوب

تا هر دو یک ذات شود. پس در شیشه کنند و سر آن به گــچ و ِگــِل و بر صالیه بسایند، زیبق بر او افکنند 

نهند. بامداد بیرون آورند شنگرف باشد در غایت خوبی. //حکمت بگیرند و یک شب در تنور

رنگ کردن کاغذ: اول در رنگ عروسک؛ گل کنند (؟) و گــل معصــفر

کوفته در تغاری کنند و انــدک آب بــر وی ریزنــد تــا نــم که خواهد نیم   چندان

گیرد. روز دیگر در یک ذرع کرباس کنند و آب در وی ریزند تا زرداب بــه کلــی رود و از ایــن زرداب 

کاغذ و غیره زرد نیکو توان کرد و امتحان به پاره پنبه باید کرد، چنانکه اگر ســرخ نشــود هنــوز زرداب 

بفشارند و در آفتاب کنند تا نیم دارد. آنگاه آن معصفر را نیک

هر ده سیر را ربع سیر بر سر وی افشانند و به دست بمالند تا معصفر کشته شود. و غایــت کشــتن آن 

شدۀ روسپیدک صورت معرب و تحریف

)؟(ورفارسی 

نهند و شیشه بر سر آن خشت نهند به قدر یک نان یا دو نان بخورند. پس بیرون آرند شــنگرف باشــد 

تر. الیق

 صفت شنگرف رومی:

مانند غبار پس جمله با هم کحلی کنند و در کاسه کنند و تنــوری بتابنــد و آتــش از وی بــه در 

کنند و خشتی پخته در میان تنور نهند و کاسه بر سر وی نهند و سر تنور محکم ببندند. روز دیگر سر 

تنور بگشایند، کاسه برگیرند؛ شنگرف باشد در غایت سرخی. اگر د

سیاه شود تا نیک معلوم شود.

صفت دیگر: بسازند مهره

غایت نیک و صافی کنند و هم و به ٣خالص یک [ا]وقیه

و آتش را بکوب و در شیشه

سرش استوار کن و تنور نیک گرم کن و شیشه یک شبانروز در تنور گرم نهند و سر تنور محکــم کنــد. 

الّصباح که سر تنور بگشایند به فرمان حّی الیموت چون شیشه بیرون آورند مهره

و آنچه در شیشه بود، همه شنگرف رومی لطیف.یاقوت سرخ باشد 

صفت در شنگرف ُرّمانی بالمثال از همه

نماند و اگر بر سپند سوختن پاک کنند خوب

و بر صالیه بسایند، زیبق بر او افکنند 

حکمت بگیرند و یک شب در تنور

رنگ کردن کاغذ: اول در رنگ عروسک؛ گل کنند (؟) و گــل معصــفر ٦، درباب دوّیم

چندان ٨شده گل خشک ورق

گیرد. روز دیگر در یک ذرع کرباس کنند و آب در وی ریزند تا زرداب بــه کلــی رود و از ایــن زرداب 

کاغذ و غیره زرد نیکو توان کرد و امتحان به پاره پنبه باید کرد، چنانکه اگر ســرخ نشــود هنــوز زرداب 

دارد. آنگاه آن معصفر را نیک

هر ده سیر را ربع سیر بر سر وی افشانند و به دست بمالند تا معصفر کشته شود. و غایــت کشــتن آن 

هم
نرم شده، ساییده

 
ً
گرم ۲۵۰ واحد وزن، تقریبا

آن هم
 این واژه روسبیتج 

ً
صورت معرب و تحریف(احتماال

ورفارسی ) بدون نقطه(حکست 

١۴۴

نهند و شیشه بر سر آن خشت نهند به قدر یک نان یا دو نان بخورند. پس بیرون آرند شــنگرف باشــد 

الیق ١از همه

صفت شنگرف رومی:

مانند غبار پس جمله با هم کحلی کنند و در کاسه کنند و تنــوری بتابنــد و آتــش از وی بــه در  ٢سوده

کنند و خشتی پخته در میان تنور نهند و کاسه بر سر وی نهند و سر تنور محکم ببندند. روز دیگر سر 

تنور بگشایند، کاسه برگیرند؛ شنگرف باشد در غایت سرخی. اگر د

سیاه شود تا نیک معلوم شود.

صفت دیگر: بسازند مهره

خالص یک [ا]وقیه

و آتش را بکوب و در شیشه

سرش استوار کن و تنور نیک گرم کن و شیشه یک شبانروز در تنور گرم نهند و سر تنور محکــم کنــد. 

الّصباح که سر تنور بگشایند به فرمان حّی الیموت چون شیشه بیرون آورند مهرهعلی

یاقوت سرخ باشد 

صفت در شنگرف ُرّمانی بالمثال از همه

نماند و اگر بر سپند سوختن پاک کنند خوب

و بر صالیه بسایند، زیبق بر او افکنند 

حکمت بگیرند و یک شب در تنور

باب دوّیم

گل خشک ورق

گیرد. روز دیگر در یک ذرع کرباس کنند و آب در وی ریزند تا زرداب بــه کلــی رود و از ایــن زرداب 

کاغذ و غیره زرد نیکو توان کرد و امتحان به پاره پنبه باید کرد، چنانکه اگر ســرخ نشــود هنــوز زرداب 

دارد. آنگاه آن معصفر را نیک

هر ده سیر را ربع سیر بر سر وی افشانند و به دست بمالند تا معصفر کشته شود. و غایــت کشــتن آن 

هم: نسخه. ١
نرم شده، ساییده. ٢
٣ . 

ً
واحد وزن، تقریبا

آن هم: نسخه. ٤
 این واژه روسبیتج . ٥

ً
احتماال

از: نسخه. ٦
زرد رنگ. ٧
حکست : نسخه. ٨
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باشد که قدری از آن معصفر در قدح آبی ریزند. [اگر] بر سر آب ایستد کشته نشــده باشــد و اگــر در 

شده. آنگاه در کرباس کنند و بیاویزند. چون اول آب بریــزد آب اول لعــل خواهــد 

آمد، جدا نگه دارند که آن را عروس خوانند. و مرتبه مرتبه آب از وی گیرند. بعد از آن چــون خواهنــد 

 ١[ای] رنگ کنند، بیارند آب تمر هندی یا آب انار دانه سفید یا آب لیمو یا آب انبلی

از هر کدام که باشد، قدری با سرکه در میان آن ریزند و دست در آن زنند. چون کف کنــد هنــوز آثــار 

رنگ کم باشد، دیگر بیفزایند. چون کف کم شود، آب ایستاده و مانده باشد، آنگاه بیارند کاغذ سفید 

آن رنــگ افکننــد. 

دیگر رنگ پیازی: در حال که در رنگ افکننــد، یــک ســاعت رهــا کننــد، برکشــند پیــازی باشــد. 

نخودی: قبل از آن که ترشی در میان معصفر ریزند در میان آب فقط برکشــند تــا رنــگ ســیر گــردد و 

بی که اول از معصفر آمده باشد، کاغذ در آن برکشند. چون خشک 

شود در آب سرخ برکشند، عنابی شود. رنگ سبز: دو دانگ زرداب و چهار دانگ نیل پختــه بــه ســبز 

آید. رنگ چینی: چهار دانگ زرداب و دو دانگ نیل پختۀ چینی آید. رنگ زرد: بستاند قدری زعفران 

نیم گرم در روی ریزند. نیم روز بیشــتر بگذارنــد و کاغــذ در آن بــر 

کشند، زرد شود. و اگر رنگ بیشتر خواهند بیشتر در رنگ بگذارند. حنایی: حنای نیم کوفته بگیرند و 

و همــان طریــق زعفــران 

گ:// [که] نیمی سفید و نیمی لعل باشد: اول کاغذ سفید بر سر آب معصفر افکنند 

چنان که فرونرود و بگذارند تا نیک رنگ بگیرد و بردارند چنان کــه ســرخی بــه ســفیدی نخــورد. دو 

رنگی که نیم زرد و نیمی سرخ [باشد]: اول نیم کاغذ را سرخ کنند. چون خشک شــود نــیم دیگــر در 

هــا کــه 

رود. و گل او الجورد رنگ است و پای آن 

خواننــد. آن را بکوبنــد و آب آن را 

طاوسی: چهار حّصه آب رنگک در یک حّصه زرداب معصفر بر کشند. برگ نی: کاغذ کبــود در 

بو که آن را تاج خروس و گل یوسف نیز گویند و بعضی اسپرغم را که ضیمران باشد بستان افروز 

باشد که قدری از آن معصفر در قدح آبی ریزند. [اگر] بر سر آب ایستد کشته نشــده باشــد و اگــر در 

شده. آنگاه در کرباس کنند و بیاویزند. چون اول آب بریــزد آب اول لعــل خواهــد 

آمد، جدا نگه دارند که آن را عروس خوانند. و مرتبه مرتبه آب از وی گیرند. بعد از آن چــون خواهنــد 

[ای] رنگ کنند، بیارند آب تمر هندی یا آب انار دانه سفید یا آب لیمو یا آب انبلی

از هر کدام که باشد، قدری با سرکه در میان آن ریزند و دست در آن زنند. چون کف کنــد هنــوز آثــار 

رنگ کم باشد، دیگر بیفزایند. چون کف کم شود، آب ایستاده و مانده باشد، آنگاه بیارند کاغذ سفید 

آن رنــگ افکننــد.  هموار سطبر و قالبی که در قدر کاغذ باشد. رنگ در میان آن قالب کنند و کاغذ در

دیگر رنگ پیازی: در حال که در رنگ افکننــد، یــک ســاعت رهــا کننــد، برکشــند پیــازی باشــد. 

نخودی: قبل از آن که ترشی در میان معصفر ریزند در میان آب فقط برکشــند تــا رنــگ ســیر گــردد و 

بی که اول از معصفر آمده باشد، کاغذ در آن برکشند. چون خشک 

شود در آب سرخ برکشند، عنابی شود. رنگ سبز: دو دانگ زرداب و چهار دانگ نیل پختــه بــه ســبز 

آید. رنگ چینی: چهار دانگ زرداب و دو دانگ نیل پختۀ چینی آید. رنگ زرد: بستاند قدری زعفران 

نیم گرم در روی ریزند. نیم روز بیشــتر بگذارنــد و کاغــذ در آن بــر 

کشند، زرد شود. و اگر رنگ بیشتر خواهند بیشتر در رنگ بگذارند. حنایی: حنای نیم کوفته بگیرند و 

و همــان طریــق زعفــران 

گ:// [که] نیمی سفید و نیمی لعل باشد: اول کاغذ سفید بر سر آب معصفر افکنند 

چنان که فرونرود و بگذارند تا نیک رنگ بگیرد و بردارند چنان کــه ســرخی بــه ســفیدی نخــورد. دو 

رنگی که نیم زرد و نیمی سرخ [باشد]: اول نیم کاغذ را سرخ کنند. چون خشک شــود نــیم دیگــر در 

هــا کــه هست که در کنــار بــاغ

رود. و گل او الجورد رنگ است و پای آن 

خواننــد. آن را بکوبنــد و آب آن را 

طاوسی: چهار حّصه آب رنگک در یک حّصه زرداب معصفر بر کشند. برگ نی: کاغذ کبــود در 

بو که آن را تاج خروس و گل یوسف نیز گویند و بعضی اسپرغم را که ضیمران باشد بستان افروز 

باشد که قدری از آن معصفر در قدح آبی ریزند. [اگر] بر سر آب ایستد کشته نشــده باشــد و اگــر در 

شده. آنگاه در کرباس کنند و بیاویزند. چون اول آب بریــزد آب اول لعــل خواهــد 

آمد، جدا نگه دارند که آن را عروس خوانند. و مرتبه مرتبه آب از وی گیرند. بعد از آن چــون خواهنــد 

[ای] رنگ کنند، بیارند آب تمر هندی یا آب انار دانه سفید یا آب لیمو یا آب انبلی

از هر کدام که باشد، قدری با سرکه در میان آن ریزند و دست در آن زنند. چون کف کنــد هنــوز آثــار 

رنگ کم باشد، دیگر بیفزایند. چون کف کم شود، آب ایستاده و مانده باشد، آنگاه بیارند کاغذ سفید 

هموار سطبر و قالبی که در قدر کاغذ باشد. رنگ در میان آن قالب کنند و کاغذ در

دیگر رنگ پیازی: در حال که در رنگ افکننــد، یــک ســاعت رهــا کننــد، برکشــند پیــازی باشــد. 

نخودی: قبل از آن که ترشی در میان معصفر ریزند در میان آب فقط برکشــند تــا رنــگ ســیر گــردد و 

بی که اول از معصفر آمده باشد، کاغذ در آن برکشند. چون خشک 

شود در آب سرخ برکشند، عنابی شود. رنگ سبز: دو دانگ زرداب و چهار دانگ نیل پختــه بــه ســبز 

آید. رنگ چینی: چهار دانگ زرداب و دو دانگ نیل پختۀ چینی آید. رنگ زرد: بستاند قدری زعفران 

نیم گرم در روی ریزند. نیم روز بیشــتر بگذارنــد و کاغــذ در آن بــر 

کشند، زرد شود. و اگر رنگ بیشتر خواهند بیشتر در رنگ بگذارند. حنایی: حنای نیم کوفته بگیرند و 

و همــان طریــق زعفــران  ٤افروز : بگیرند بستان

گ:// [که] نیمی سفید و نیمی لعل باشد: اول کاغذ سفید بر سر آب معصفر افکنند 

چنان که فرونرود و بگذارند تا نیک رنگ بگیرد و بردارند چنان کــه ســرخی بــه ســفیدی نخــورد. دو 

رنگی که نیم زرد و نیمی سرخ [باشد]: اول نیم کاغذ را سرخ کنند. چون خشک شــود نــیم دیگــر در 

هست که در کنــار بــاغ ٥، نیمی زرد بماند. نارنجی و نیمی لعل بنفش: گل نیله

رود. و گل او الجورد رنگ است و پای آن 

خواننــد. آن را بکوبنــد و آب آن را مــی» 

طاوسی: چهار حّصه آب رنگک در یک حّصه زرداب معصفر بر کشند. برگ نی: کاغذ کبــود در 

بو که آن را تاج خروس و گل یوسف نیز گویند و بعضی اسپرغم را که ضیمران باشد بستان افروز 

باشد که قدری از آن معصفر در قدح آبی ریزند. [اگر] بر سر آب ایستد کشته نشــده باشــد و اگــر در 

شده. آنگاه در کرباس کنند و بیاویزند. چون اول آب بریــزد آب اول لعــل خواهــد 

آمد، جدا نگه دارند که آن را عروس خوانند. و مرتبه مرتبه آب از وی گیرند. بعد از آن چــون خواهنــد 

[ای] رنگ کنند، بیارند آب تمر هندی یا آب انار دانه سفید یا آب لیمو یا آب انبلی

از هر کدام که باشد، قدری با سرکه در میان آن ریزند و دست در آن زنند. چون کف کنــد هنــوز آثــار 

رنگ کم باشد، دیگر بیفزایند. چون کف کم شود، آب ایستاده و مانده باشد، آنگاه بیارند کاغذ سفید 

هموار سطبر و قالبی که در قدر کاغذ باشد. رنگ در میان آن قالب کنند و کاغذ در

اگر کاغذ سطبر باشد دو پاس بیشتر در رنگ نگذارند.

دیگر رنگ پیازی: در حال که در رنگ افکننــد، یــک ســاعت رهــا کننــد، برکشــند پیــازی باشــد. 

نخودی: قبل از آن که ترشی در میان معصفر ریزند در میان آب فقط برکشــند تــا رنــگ ســیر گــردد و 

بی که اول از معصفر آمده باشد، کاغذ در آن برکشند. چون خشک 

شود در آب سرخ برکشند، عنابی شود. رنگ سبز: دو دانگ زرداب و چهار دانگ نیل پختــه بــه ســبز 

آید. رنگ چینی: چهار دانگ زرداب و دو دانگ نیل پختۀ چینی آید. رنگ زرد: بستاند قدری زعفران 

نیم گرم در روی ریزند. نیم روز بیشــتر بگذارنــد و کاغــذ در آن بــر 

کشند، زرد شود. و اگر رنگ بیشتر خواهند بیشتر در رنگ بگذارند. حنایی: حنای نیم کوفته بگیرند و 

: بگیرند بستان٣به همان دستور که در زعفران گفته شد عمل کنند. آل

گ:// [که] نیمی سفید و نیمی لعل باشد: اول کاغذ سفید بر سر آب معصفر افکنند 

چنان که فرونرود و بگذارند تا نیک رنگ بگیرد و بردارند چنان کــه ســرخی بــه ســفیدی نخــورد. دو 

رنگی که نیم زرد و نیمی سرخ [باشد]: اول نیم کاغذ را سرخ کنند. چون خشک شــود نــیم دیگــر در 

، نیمی زرد بماند. نارنجی و نیمی لعل بنفش: گل نیله

رود. و گل او الجورد رنگ است و پای آن باشد و پیچیده پیچیده باال می

» گــل رنگــک«گویند و در خراســان 

صاف کنند و کاغذ آل درو بکشند بنفش شود.

طاوسی: چهار حّصه آب رنگک در یک حّصه زرداب معصفر بر کشند. برگ نی: کاغذ کبــود در 

بو که آن را تاج خروس و گل یوسف نیز گویند و بعضی اسپرغم را که ضیمران باشد بستان افروز 

باشد که قدری از آن معصفر در قدح آبی ریزند. [اگر] بر سر آب ایستد کشته نشــده باشــد و اگــر در 

شده. آنگاه در کرباس کنند و بیاویزند. چون اول آب بریــزد آب اول لعــل خواهــد 

آمد، جدا نگه دارند که آن را عروس خوانند. و مرتبه مرتبه آب از وی گیرند. بعد از آن چــون خواهنــد 

[ای] رنگ کنند، بیارند آب تمر هندی یا آب انار دانه سفید یا آب لیمو یا آب انبلی

از هر کدام که باشد، قدری با سرکه در میان آن ریزند و دست در آن زنند. چون کف کنــد هنــوز آثــار 

رنگ کم باشد، دیگر بیفزایند. چون کف کم شود، آب ایستاده و مانده باشد، آنگاه بیارند کاغذ سفید 

هموار سطبر و قالبی که در قدر کاغذ باشد. رنگ در میان آن قالب کنند و کاغذ در

اگر کاغذ سطبر باشد دو پاس بیشتر در رنگ نگذارند.

دیگر رنگ پیازی: در حال که در رنگ افکننــد، یــک ســاعت رهــا کننــد، برکشــند پیــازی باشــد. 

نخودی: قبل از آن که ترشی در میان معصفر ریزند در میان آب فقط برکشــند تــا رنــگ ســیر گــردد و 

بی که اول از معصفر آمده باشد، کاغذ در آن برکشند. چون خشک : زردا٢نخودی باشد. رنگ شیالنه

شود در آب سرخ برکشند، عنابی شود. رنگ سبز: دو دانگ زرداب و چهار دانگ نیل پختــه بــه ســبز 

آید. رنگ چینی: چهار دانگ زرداب و دو دانگ نیل پختۀ چینی آید. رنگ زرد: بستاند قدری زعفران 

نیم گرم در روی ریزند. نیم روز بیشــتر بگذارنــد و کاغــذ در آن بــر  ریشه در ظرفی کنند و قدری آب

کشند، زرد شود. و اگر رنگ بیشتر خواهند بیشتر در رنگ بگذارند. حنایی: حنای نیم کوفته بگیرند و 

به همان دستور که در زعفران گفته شد عمل کنند. آل

گ:// [که] نیمی سفید و نیمی لعل باشد: اول کاغذ سفید بر سر آب معصفر افکنند 

چنان که فرونرود و بگذارند تا نیک رنگ بگیرد و بردارند چنان کــه ســرخی بــه ســفیدی نخــورد. دو 

رنگی که نیم زرد و نیمی سرخ [باشد]: اول نیم کاغذ را سرخ کنند. چون خشک شــود نــیم دیگــر در 

، نیمی زرد بماند. نارنجی و نیمی لعل بنفش: گل نیله

باشد و پیچیده پیچیده باال میمی

گویند و در خراســان 

صاف کنند و کاغذ آل درو بکشند بنفش شود.

طاوسی: چهار حّصه آب رنگک در یک حّصه زرداب معصفر بر کشند. برگ نی: کاغذ کبــود در 

بو که آن را تاج خروس و گل یوسف نیز گویند و بعضی اسپرغم را که ضیمران باشد بستان افروز  رنگ و بی

باشد که قدری از آن معصفر در قدح آبی ریزند. [اگر] بر سر آب ایستد کشته نشــده باشــد و اگــر در 

شده. آنگاه در کرباس کنند و بیاویزند. چون اول آب بریــزد آب اول لعــل خواهــد زیر آب رود کشته 

آمد، جدا نگه دارند که آن را عروس خوانند. و مرتبه مرتبه آب از وی گیرند. بعد از آن چــون خواهنــد 

[ای] رنگ کنند، بیارند آب تمر هندی یا آب انار دانه سفید یا آب لیمو یا آب انبلی که کاغذ یا جامه

از هر کدام که باشد، قدری با سرکه در میان آن ریزند و دست در آن زنند. چون کف کنــد هنــوز آثــار 

رنگ کم باشد، دیگر بیفزایند. چون کف کم شود، آب ایستاده و مانده باشد، آنگاه بیارند کاغذ سفید 

هموار سطبر و قالبی که در قدر کاغذ باشد. رنگ در میان آن قالب کنند و کاغذ در

اگر کاغذ سطبر باشد دو پاس بیشتر در رنگ نگذارند.

دیگر رنگ پیازی: در حال که در رنگ افکننــد، یــک ســاعت رهــا کننــد، برکشــند پیــازی باشــد. 

نخودی: قبل از آن که ترشی در میان معصفر ریزند در میان آب فقط برکشــند تــا رنــگ ســیر گــردد و 

نخودی باشد. رنگ شیالنه

شود در آب سرخ برکشند، عنابی شود. رنگ سبز: دو دانگ زرداب و چهار دانگ نیل پختــه بــه ســبز 

آید. رنگ چینی: چهار دانگ زرداب و دو دانگ نیل پختۀ چینی آید. رنگ زرد: بستاند قدری زعفران 

ریشه در ظرفی کنند و قدری آب

کشند، زرد شود. و اگر رنگ بیشتر خواهند بیشتر در رنگ بگذارند. حنایی: حنای نیم کوفته بگیرند و 

به همان دستور که در زعفران گفته شد عمل کنند. آل

گ:// [که] نیمی سفید و نیمی لعل باشد: اول کاغذ سفید بر سر آب معصفر افکنند عمل کنند. دو رن

چنان که فرونرود و بگذارند تا نیک رنگ بگیرد و بردارند چنان کــه ســرخی بــه ســفیدی نخــورد. دو 

رنگی که نیم زرد و نیمی سرخ [باشد]: اول نیم کاغذ را سرخ کنند. چون خشک شــود نــیم دیگــر در 

، نیمی زرد بماند. نارنجی و نیمی لعل بنفش: گل نیلهزعفران افکنند

می ٦انددیوار از آن برخاسته

گویند و در خراســان سفید، آن را گل نیلی می

صاف کنند و کاغذ آل درو بکشند بنفش شود.

طاوسی: چهار حّصه آب رنگک در یک حّصه زرداب معصفر بر کشند. برگ نی: کاغذ کبــود در 

تمر هندی
)عناب= شیالن

قرمز، سرخ، سرخ روشن
رنگ و بی گلی سرخ. بوستان افروز

 .
نیلی

اند برخواسته

باشد که قدری از آن معصفر در قدح آبی ریزند. [اگر] بر سر آب ایستد کشته نشــده باشــد و اگــر در 

زیر آب رود کشته 

آمد، جدا نگه دارند که آن را عروس خوانند. و مرتبه مرتبه آب از وی گیرند. بعد از آن چــون خواهنــد 

که کاغذ یا جامه

از هر کدام که باشد، قدری با سرکه در میان آن ریزند و دست در آن زنند. چون کف کنــد هنــوز آثــار 

رنگ کم باشد، دیگر بیفزایند. چون کف کم شود، آب ایستاده و مانده باشد، آنگاه بیارند کاغذ سفید 

هموار سطبر و قالبی که در قدر کاغذ باشد. رنگ در میان آن قالب کنند و کاغذ در

اگر کاغذ سطبر باشد دو پاس بیشتر در رنگ نگذارند.

دیگر رنگ پیازی: در حال که در رنگ افکننــد، یــک ســاعت رهــا کننــد، برکشــند پیــازی باشــد. 

نخودی: قبل از آن که ترشی در میان معصفر ریزند در میان آب فقط برکشــند تــا رنــگ ســیر گــردد و 

نخودی باشد. رنگ شیالنه

شود در آب سرخ برکشند، عنابی شود. رنگ سبز: دو دانگ زرداب و چهار دانگ نیل پختــه بــه ســبز 

آید. رنگ چینی: چهار دانگ زرداب و دو دانگ نیل پختۀ چینی آید. رنگ زرد: بستاند قدری زعفران 

ریشه در ظرفی کنند و قدری آب

کشند، زرد شود. و اگر رنگ بیشتر خواهند بیشتر در رنگ بگذارند. حنایی: حنای نیم کوفته بگیرند و 

به همان دستور که در زعفران گفته شد عمل کنند. آل

عمل کنند. دو رن

چنان که فرونرود و بگذارند تا نیک رنگ بگیرد و بردارند چنان کــه ســرخی بــه ســفیدی نخــورد. دو 

رنگی که نیم زرد و نیمی سرخ [باشد]: اول نیم کاغذ را سرخ کنند. چون خشک شــود نــیم دیگــر در 

زعفران افکنند

دیوار از آن برخاسته

سفید، آن را گل نیلی می

صاف کنند و کاغذ آل درو بکشند بنفش شود.

طاوسی: چهار حّصه آب رنگک در یک حّصه زرداب معصفر بر کشند. برگ نی: کاغذ کبــود در 

تمر هندی. ١
شیالن(عنابی . ٢
قرمز، سرخ، سرخ روشن. ٣
بوستان افروز. ٤

. گویند می
نیلی= نیله . ٥
برخواسته: نسخه. ٦



پاره پاره کنند و در دیگی پاکیزه بجوشــانند و قــدری ســفیداب 

برآرند و بگذارند تا خشک شود. بعد از آن 

زعفران که زرد ازو بشورانند برکشند. زرد لیمویی نوعی دیگر: زردچوبه آن قدر کــه خواهــد بگیــرد و 

بکوبد و در آب ریزد و کاغذ در آن آب برکشند نیم خشک شده. قــدری آب در ظرفــی کنــد و قــدری 

شد. بعد از آن کاغذ در آن برکشد کــه نیکوســت. و اگــر 

زرد تیره خواهد بعد از آن که در زردچوبه نیم خشک شده باشد، در آب صافی برکشد کــه بــه غایــت 

خوبست. نارنجی: کاغذ را با آب شّب یمانی برآرند و در معصفر برآرند؛ و اگر زرافشان خواهنــد راه 

ب بقم رنگ کرده باشــند بــه آب زاج کبــود برآرنــد، بادنجــانی 

: کاغذ را به آب زاج کبود و زعفران برآرند فستقی شود. عودی: کاغذ سبز را به آب زاج 

روشن: کاغــذ شــّب داده را بــه آب زنگــار و 

کاغذ در آب زنگار مصفا در محل زنگارّیــت بدارنــد ســبزی شــود ماننــد 

، و اگر زر افشان کنند نیکوتر آید. الجوردی: کاغذ را در آب رنگک گــل نیلــه برآرنــد نیکــو 

[ای]: قدری سفیده با رنگک گل نیله بمالند و کاغذ در آن برکشند از هــر رنــگ کــه گفتــه 

یرند و ده پانزده چوبک باریک پنبه بر سر آن پیچند و بر کاغذ شّب یمــانی داده 

به هر محل گل و برگی بکشند چنان که هر دو رو قلعی شود، زر افشان کنند و خشک سازند و مهــره 

تر برآیــد: اول 

ب معصفر برکشند.// چون نیم رنــگ شــود بیــرون آورنــد و معصــفر بایــد کــه لیمــو در آن 

زرنیخ ورق 

[تا] غباری شود و به آب صمغ عربی صاف حل کنند و نصف زرنــیخ نیلــه گــل 

ف کنند و کاغذ در آن برکشند؛ به رنگ برگ سبیک آید. گل انار بکوبند و در کاسۀ چینی 

بگذارند تا صاف شود و کاغذ شّب داده بر آن برکشند به رنگ گل انــار باشــد. ســبز و مــن: در عمــل 

 زنگار سبزه و من گفته شد. کاغذ را در آن زنگار نقره برکشند و خشک کنند و دیگر برکشند و زرافشان

پاره پاره کنند و در دیگی پاکیزه بجوشــانند و قــدری ســفیداب 

برآرند و بگذارند تا خشک شود. بعد از آن 

زعفران که زرد ازو بشورانند برکشند. زرد لیمویی نوعی دیگر: زردچوبه آن قدر کــه خواهــد بگیــرد و 

بکوبد و در آب ریزد و کاغذ در آن آب برکشند نیم خشک شده. قــدری آب در ظرفــی کنــد و قــدری 

شد. بعد از آن کاغذ در آن برکشد کــه نیکوســت. و اگــر 

زرد تیره خواهد بعد از آن که در زردچوبه نیم خشک شده باشد، در آب صافی برکشد کــه بــه غایــت 

خوبست. نارنجی: کاغذ را با آب شّب یمانی برآرند و در معصفر برآرند؛ و اگر زرافشان خواهنــد راه 

ب بقم رنگ کرده باشــند بــه آب زاج کبــود برآرنــد، بادنجــانی 

: کاغذ را به آب زاج کبود و زعفران برآرند فستقی شود. عودی: کاغذ سبز را به آب زاج 

روشن: کاغــذ شــّب داده را بــه آب زنگــار و 

کاغذ در آب زنگار مصفا در محل زنگارّیــت بدارنــد ســبزی شــود ماننــد 

، و اگر زر افشان کنند نیکوتر آید. الجوردی: کاغذ را در آب رنگک گــل نیلــه برآرنــد نیکــو 

[ای]: قدری سفیده با رنگک گل نیله بمالند و کاغذ در آن برکشند از هــر رنــگ کــه گفتــه 

یرند و ده پانزده چوبک باریک پنبه بر سر آن پیچند و بر کاغذ شّب یمــانی داده 

به هر محل گل و برگی بکشند چنان که هر دو رو قلعی شود، زر افشان کنند و خشک سازند و مهــره 

تر برآیــد: اول  زنند. رنگ گل بنفشه که گلگون صفت بود و اگر به آب لیمو نویسند سرخ هرچه تمــام

ب معصفر برکشند.// چون نیم رنــگ شــود بیــرون آورنــد و معصــفر بایــد کــه لیمــو در آن 

زرنیخ ورق  غایت تماشایی است. سبیکی:

[تا] غباری شود و به آب صمغ عربی صاف حل کنند و نصف زرنــیخ نیلــه گــل 

ف کنند و کاغذ در آن برکشند؛ به رنگ برگ سبیک آید. گل انار بکوبند و در کاسۀ چینی 

بگذارند تا صاف شود و کاغذ شّب داده بر آن برکشند به رنگ گل انــار باشــد. ســبز و مــن: در عمــل 

زنگار سبزه و من گفته شد. کاغذ را در آن زنگار نقره برکشند و خشک کنند و دیگر برکشند و زرافشان

  کنند که بهترین همه رنگی بود و مثل ندارد و این کاغذ برابر زر بود و قیمت ندارد و تمام.

پاره پاره کنند و در دیگی پاکیزه بجوشــانند و قــدری ســفیداب 

برآرند و بگذارند تا خشک شود. بعد از آن 

زعفران که زرد ازو بشورانند برکشند. زرد لیمویی نوعی دیگر: زردچوبه آن قدر کــه خواهــد بگیــرد و 

بکوبد و در آب ریزد و کاغذ در آن آب برکشند نیم خشک شده. قــدری آب در ظرفــی کنــد و قــدری 

شد. بعد از آن کاغذ در آن برکشد کــه نیکوســت. و اگــر 

زرد تیره خواهد بعد از آن که در زردچوبه نیم خشک شده باشد، در آب صافی برکشد کــه بــه غایــت 

خوبست. نارنجی: کاغذ را با آب شّب یمانی برآرند و در معصفر برآرند؛ و اگر زرافشان خواهنــد راه 

ب بقم رنگ کرده باشــند بــه آب زاج کبــود برآرنــد، بادنجــانی 

: کاغذ را به آب زاج کبود و زعفران برآرند فستقی شود. عودی: کاغذ سبز را به آب زاج 

روشن: کاغــذ شــّب داده را بــه آب زنگــار و 

کاغذ در آب زنگار مصفا در محل زنگارّیــت بدارنــد ســبزی شــود ماننــد 

، و اگر زر افشان کنند نیکوتر آید. الجوردی: کاغذ را در آب رنگک گــل نیلــه برآرنــد نیکــو 

[ای]: قدری سفیده با رنگک گل نیله بمالند و کاغذ در آن برکشند از هــر رنــگ کــه گفتــه 

یرند و ده پانزده چوبک باریک پنبه بر سر آن پیچند و بر کاغذ شّب یمــانی داده 

به هر محل گل و برگی بکشند چنان که هر دو رو قلعی شود، زر افشان کنند و خشک سازند و مهــره 

زنند. رنگ گل بنفشه که گلگون صفت بود و اگر به آب لیمو نویسند سرخ هرچه تمــام

ب معصفر برکشند.// چون نیم رنــگ شــود بیــرون آورنــد و معصــفر بایــد کــه لیمــو در آن 

غایت تماشایی است. سبیکی:

[تا] غباری شود و به آب صمغ عربی صاف حل کنند و نصف زرنــیخ نیلــه گــل 

ف کنند و کاغذ در آن برکشند؛ به رنگ برگ سبیک آید. گل انار بکوبند و در کاسۀ چینی 

بگذارند تا صاف شود و کاغذ شّب داده بر آن برکشند به رنگ گل انــار باشــد. ســبز و مــن: در عمــل 

زنگار سبزه و من گفته شد. کاغذ را در آن زنگار نقره برکشند و خشک کنند و دیگر برکشند و زرافشان

کنند که بهترین همه رنگی بود و مثل ندارد و این کاغذ برابر زر بود و قیمت ندارد و تمام.

پاره پاره کنند و در دیگی پاکیزه بجوشــانند و قــدری ســفیداب 

برآرند و بگذارند تا خشک شود. بعد از آن  ٢انیحل کرده با او برآمیزند و اول کاغذ را بر آب شّب یم

زعفران که زرد ازو بشورانند برکشند. زرد لیمویی نوعی دیگر: زردچوبه آن قدر کــه خواهــد بگیــرد و 

بکوبد و در آب ریزد و کاغذ در آن آب برکشند نیم خشک شده. قــدری آب در ظرفــی کنــد و قــدری 

شد. بعد از آن کاغذ در آن برکشد کــه نیکوســت. و اگــر آب لیمو و اگر آب لیمو نباشد آبی که ترش با

زرد تیره خواهد بعد از آن که در زردچوبه نیم خشک شده باشد، در آب صافی برکشد کــه بــه غایــت 

خوبست. نارنجی: کاغذ را با آب شّب یمانی برآرند و در معصفر برآرند؛ و اگر زرافشان خواهنــد راه 

ب بقم رنگ کرده باشــند بــه آب زاج کبــود برآرنــد، بادنجــانی 

: کاغذ را به آب زاج کبود و زعفران برآرند فستقی شود. عودی: کاغذ سبز را به آب زاج 

روشن: کاغــذ شــّب داده را بــه آب زنگــار و  ٥برآرند. ارغوانی: کاغذ به آب بقم برآرند. جبنی

کاغذ در آب زنگار مصفا در محل زنگارّیــت بدارنــد ســبزی شــود ماننــد 

، و اگر زر افشان کنند نیکوتر آید. الجوردی: کاغذ را در آب رنگک گــل نیلــه برآرنــد نیکــو 

[ای]: قدری سفیده با رنگک گل نیله بمالند و کاغذ در آن برکشند از هــر رنــگ کــه گفتــه 

یرند و ده پانزده چوبک باریک پنبه بر سر آن پیچند و بر کاغذ شّب یمــانی داده 

به هر محل گل و برگی بکشند چنان که هر دو رو قلعی شود، زر افشان کنند و خشک سازند و مهــره 

زنند. رنگ گل بنفشه که گلگون صفت بود و اگر به آب لیمو نویسند سرخ هرچه تمــام

ب معصفر برکشند.// چون نیم رنــگ شــود بیــرون آورنــد و معصــفر بایــد کــه لیمــو در آن 

غایت تماشایی است. سبیکی: انداخته باشد و خشک کنند تا آنکه به آب لیمو بنویسند به

[تا] غباری شود و به آب صمغ عربی صاف حل کنند و نصف زرنــیخ نیلــه گــل 

ف کنند و کاغذ در آن برکشند؛ به رنگ برگ سبیک آید. گل انار بکوبند و در کاسۀ چینی 

بگذارند تا صاف شود و کاغذ شّب داده بر آن برکشند به رنگ گل انــار باشــد. ســبز و مــن: در عمــل 

زنگار سبزه و من گفته شد. کاغذ را در آن زنگار نقره برکشند و خشک کنند و دیگر برکشند و زرافشان

کنند که بهترین همه رنگی بود و مثل ندارد و این کاغذ برابر زر بود و قیمت ندارد و تمام.

).سولفات آلومینیوم و پتاسیم

م
َ
پاره پاره کنند و در دیگی پاکیزه بجوشــانند و قــدری ســفیداب  ١رنگ آل بر کشند. گلگون: قدری َبق

حل کرده با او برآمیزند و اول کاغذ را بر آب شّب یم

زعفران که زرد ازو بشورانند برکشند. زرد لیمویی نوعی دیگر: زردچوبه آن قدر کــه خواهــد بگیــرد و 

بکوبد و در آب ریزد و کاغذ در آن آب برکشند نیم خشک شده. قــدری آب در ظرفــی کنــد و قــدری 

آب لیمو و اگر آب لیمو نباشد آبی که ترش با

زرد تیره خواهد بعد از آن که در زردچوبه نیم خشک شده باشد، در آب صافی برکشد کــه بــه غایــت 

خوبست. نارنجی: کاغذ را با آب شّب یمانی برآرند و در معصفر برآرند؛ و اگر زرافشان خواهنــد راه 

ب بقم رنگ کرده باشــند بــه آب زاج کبــود برآرنــد، بادنجــانی همان است. بادنجانی: کاغذی که به آ

: کاغذ را به آب زاج کبود و زعفران برآرند فستقی شود. عودی: کاغذ سبز را به آب زاج 

برآرند. ارغوانی: کاغذ به آب بقم برآرند. جبنی

کاغذ در آب زنگار مصفا در محل زنگارّیــت بدارنــد ســبزی شــود ماننــد  

، و اگر زر افشان کنند نیکوتر آید. الجوردی: کاغذ را در آب رنگک گــل نیلــه برآرنــد نیکــو 

[ای]: قدری سفیده با رنگک گل نیله بمالند و کاغذ در آن برکشند از هــر رنــگ کــه گفتــه 

یرند و ده پانزده چوبک باریک پنبه بر سر آن پیچند و بر کاغذ شّب یمــانی داده 

به هر محل گل و برگی بکشند چنان که هر دو رو قلعی شود، زر افشان کنند و خشک سازند و مهــره 

زنند. رنگ گل بنفشه که گلگون صفت بود و اگر به آب لیمو نویسند سرخ هرچه تمــام

ب معصفر برکشند.// چون نیم رنــگ شــود بیــرون آورنــد و معصــفر بایــد کــه لیمــو در آن 

انداخته باشد و خشک کنند تا آنکه به آب لیمو بنویسند به

[تا] غباری شود و به آب صمغ عربی صاف حل کنند و نصف زرنــیخ نیلــه گــل 

ف کنند و کاغذ در آن برکشند؛ به رنگ برگ سبیک آید. گل انار بکوبند و در کاسۀ چینی 

بگذارند تا صاف شود و کاغذ شّب داده بر آن برکشند به رنگ گل انــار باشــد. ســبز و مــن: در عمــل 

زنگار سبزه و من گفته شد. کاغذ را در آن زنگار نقره برکشند و خشک کنند و دیگر برکشند و زرافشان

کنند که بهترین همه رنگی بود و مثل ندارد و این کاغذ برابر زر بود و قیمت ندارد و تمام.

.گیرند که از آن رنگ بنفش می
سولفات آلومینیوم و پتاسیم(شود  زاج شفاف است و اگر بریان شود سفید می

م
َ
رنگ آل بر کشند. گلگون: قدری َبق

حل کرده با او برآمیزند و اول کاغذ را بر آب شّب یم

زعفران که زرد ازو بشورانند برکشند. زرد لیمویی نوعی دیگر: زردچوبه آن قدر کــه خواهــد بگیــرد و 

بکوبد و در آب ریزد و کاغذ در آن آب برکشند نیم خشک شده. قــدری آب در ظرفــی کنــد و قــدری 

آب لیمو و اگر آب لیمو نباشد آبی که ترش با

زرد تیره خواهد بعد از آن که در زردچوبه نیم خشک شده باشد، در آب صافی برکشد کــه بــه غایــت 

خوبست. نارنجی: کاغذ را با آب شّب یمانی برآرند و در معصفر برآرند؛ و اگر زرافشان خواهنــد راه 

همان است. بادنجانی: کاغذی که به آ

: کاغذ را به آب زاج کبود و زعفران برآرند فستقی شود. عودی: کاغذ سبز را به آب زاج ٣شود. فستقی

برآرند. ارغوانی: کاغذ به آب بقم برآرند. جبنی

 سفیداب برآرند. طوطکی:

، و اگر زر افشان کنند نیکوتر آید. الجوردی: کاغذ را در آب رنگک گــل نیلــه برآرنــد نیکــو 

[ای]: قدری سفیده با رنگک گل نیله بمالند و کاغذ در آن برکشند از هــر رنــگ کــه گفتــه  بود. فیروزه

یرند و ده پانزده چوبک باریک پنبه بر سر آن پیچند و بر کاغذ شّب یمــانی داده شد، قدری ستبرتر بگ

به هر محل گل و برگی بکشند چنان که هر دو رو قلعی شود، زر افشان کنند و خشک سازند و مهــره 

زنند. رنگ گل بنفشه که گلگون صفت بود و اگر به آب لیمو نویسند سرخ هرچه تمــام

ب معصفر برکشند.// چون نیم رنــگ شــود بیــرون آورنــد و معصــفر بایــد کــه لیمــو در آن کاغذ در آ

انداخته باشد و خشک کنند تا آنکه به آب لیمو بنویسند به

[تا] غباری شود و به آب صمغ عربی صاف حل کنند و نصف زرنــیخ نیلــه گــل  ٧را نیک صالیه کنند

ف کنند و کاغذ در آن برکشند؛ به رنگ برگ سبیک آید. گل انار بکوبند و در کاسۀ چینی بسایند و صا

بگذارند تا صاف شود و کاغذ شّب داده بر آن برکشند به رنگ گل انــار باشــد. ســبز و مــن: در عمــل 

زنگار سبزه و من گفته شد. کاغذ را در آن زنگار نقره برکشند و خشک کنند و دیگر برکشند و زرافشان

کنند که بهترین همه رنگی بود و مثل ندارد و این کاغذ برابر زر بود و قیمت ندارد و تمام.

که از آن رنگ بنفش می واران از تیرۀ پروانه
زاج شفاف است و اگر بریان شود سفید می

پنیر
طوطی= 

بسایند= صالیه کنند 

١۴۶

م
َ
رنگ آل بر کشند. گلگون: قدری َبق

حل کرده با او برآمیزند و اول کاغذ را بر آب شّب یم

زعفران که زرد ازو بشورانند برکشند. زرد لیمویی نوعی دیگر: زردچوبه آن قدر کــه خواهــد بگیــرد و 

بکوبد و در آب ریزد و کاغذ در آن آب برکشند نیم خشک شده. قــدری آب در ظرفــی کنــد و قــدری 

آب لیمو و اگر آب لیمو نباشد آبی که ترش با

زرد تیره خواهد بعد از آن که در زردچوبه نیم خشک شده باشد، در آب صافی برکشد کــه بــه غایــت 

خوبست. نارنجی: کاغذ را با آب شّب یمانی برآرند و در معصفر برآرند؛ و اگر زرافشان خواهنــد راه 

همان است. بادنجانی: کاغذی که به آ

شود. فستقی

برآرند. ارغوانی: کاغذ به آب بقم برآرند. جبنی ٤و مازو

سفیداب برآرند. طوطکی:

، و اگر زر افشان کنند نیکوتر آید. الجوردی: کاغذ را در آب رنگک گــل نیلــه برآرنــد نیکــو ٦طوطک

بود. فیروزه

شد، قدری ستبرتر بگ

به هر محل گل و برگی بکشند چنان که هر دو رو قلعی شود، زر افشان کنند و خشک سازند و مهــره 

زنند. رنگ گل بنفشه که گلگون صفت بود و اگر به آب لیمو نویسند سرخ هرچه تمــام

کاغذ در آ

انداخته باشد و خشک کنند تا آنکه به آب لیمو بنویسند به

را نیک صالیه کنند

بسایند و صا

بگذارند تا صاف شود و کاغذ شّب داده بر آن برکشند به رنگ گل انــار باشــد. ســبز و مــن: در عمــل 

زنگار سبزه و من گفته شد. کاغذ را در آن زنگار نقره برکشند و خشک کنند و دیگر برکشند و زرافشان

کنند که بهترین همه رنگی بود و مثل ندارد و این کاغذ برابر زر بود و قیمت ندارد و تمام.

از تیرۀ پروانهگیاهی .١
زاج شفاف است و اگر بریان شود سفید می. ٢
ای پسته. ٣
بلوط. ٤
پنیر= جبن . ٥
= طوطک. ٦
صالیه کنند . ٧

١۴۶
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، در ساختن زنگار سبز و من: بیاورند ده کیل برادۀ نقره خالص در صالیه اندازند و ســه 

نوبت بشویند به آب نمک و سفیده و خشک کنند. چون ســه نوبــت شســته باشــد و خشــک کــرده، 

سایند تا خشک شــود. بــاز 

صفت زنگار فرهمونی: بیارند برادۀ مس پاکیزه چندان که خواهنــد و بــر صــالیه اندازنــد و شــیرۀ 

و صالیه کنند و رها کنند تا خشک شود، همچنین تا هفت بــار. اگــر در وقتــی 

باشد که شیرۀ انگور نباشد سرکه بر آن ریزند و هر آبی که از آن گیرند در کاسۀ چینی کنند و بگذارنــد 

[ای] کنند از مس چنــدان 

حل کرده باشــند و در میــان 

ها کنند و در کتورۀ مسین. و ربع از این هر دو نمک ســفید شــیرین ســاویده 

نهنــد تــا 

صفت زنگار فریسه: بیارند یک من مس براده و در سُبوی مسین نو کنند و دو من سرکه بر ســر آن 

جزوی و از ســرکۀ ســفید// مقطــر جــزوی. 

بگذارند تا زنگار حمضی در سرکۀ مصعد حل شود و سرکه که سیر گــردد پــس آن را صــافی کننــد و 

ا ایــن 
ّ
کنند و بچکانند. آنچه در ته قرع بماند زنگار مصــف

 
ً
کار آیــد، خصوصــا

غایت نیــک و بیارنــد طشــتی مســینه نــو و 

ها تر کنند به ســرکه و طشــتی 

نیز بیاالیند و این جمله صحیفه بر همه جای طشت بچسبانند و استوار کنند و در زمــین نمنــاک 

دفن کنند. باید که آن زمین نمناک باشد. بعد از یک هفته بیرون آورند و آنچه زنگار شــده باشــد 

، در ساختن زنگار سبز و من: بیاورند ده کیل برادۀ نقره خالص در صالیه اندازند و ســه 

نوبت بشویند به آب نمک و سفیده و خشک کنند. چون ســه نوبــت شســته باشــد و خشــک کــرده، 

سایند تا خشک شــود. بــاز 

صفت زنگار فرهمونی: بیارند برادۀ مس پاکیزه چندان که خواهنــد و بــر صــالیه اندازنــد و شــیرۀ 

و صالیه کنند و رها کنند تا خشک شود، همچنین تا هفت بــار. اگــر در وقتــی 

باشد که شیرۀ انگور نباشد سرکه بر آن ریزند و هر آبی که از آن گیرند در کاسۀ چینی کنند و بگذارنــد 

[ای] کنند از مس چنــدان 

حل کرده باشــند و در میــان 

ها کنند و در کتورۀ مسین. و ربع از این هر دو نمک ســفید شــیرین ســاویده 

نهنــد تــا کنند و باز به آفتاب می

صفت زنگار فریسه: بیارند یک من مس براده و در سُبوی مسین نو کنند و دو من سرکه بر ســر آن 

جزوی و از ســرکۀ ســفید// مقطــر جــزوی. 

بگذارند تا زنگار حمضی در سرکۀ مصعد حل شود و سرکه که سیر گــردد پــس آن را صــافی کننــد و 

ا ایــن 
ّ
کنند و بچکانند. آنچه در ته قرع بماند زنگار مصــف

  م از این زنگار بهتر از بیست درم باشد از زنگار دیگر و بسیار جا به
ً
کار آیــد، خصوصــا

غایت نیــک و بیارنــد طشــتی مســینه نــو و 

ها تر کنند به ســرکه و طشــتی 

نیز بیاالیند و این جمله صحیفه بر همه جای طشت بچسبانند و استوار کنند و در زمــین نمنــاک 

دفن کنند. باید که آن زمین نمناک باشد. بعد از یک هفته بیرون آورند و آنچه زنگار شــده باشــد 

، در ساختن زنگار سبز و من: بیاورند ده کیل برادۀ نقره خالص در صالیه اندازند و ســه 

نوبت بشویند به آب نمک و سفیده و خشک کنند. چون ســه نوبــت شســته باشــد و خشــک کــرده، 

سایند تا خشک شــود. بــاز دهند و مینوشادر کانی بسایند و سرکه بر آن ریزند و نوشادر می

شود هفت بار.کنند تا خشک می

صفت زنگار فرهمونی: بیارند برادۀ مس پاکیزه چندان که خواهنــد و بــر صــالیه اندازنــد و شــیرۀ 

و صالیه کنند و رها کنند تا خشک شود، همچنین تا هفت بــار. اگــر در وقتــی 

باشد که شیرۀ انگور نباشد سرکه بر آن ریزند و هر آبی که از آن گیرند در کاسۀ چینی کنند و بگذارنــد 

[ای] کنند از مس چنــدان  ١واهد و در کتوره

حل کرده باشــند و در میــان  ٣و مسک٢که خواهند و در کیوانی سرخ و به وزن مس نوشادر کانی سما

ها کنند و در کتورۀ مسین. و ربع از این هر دو نمک ســفید شــیرین ســاویده 

کنند و باز به آفتاب میریزند و صالیه می

وقتی که مس در میان آب لیمو و نوشادر منحل شود، اعالست.

صفت زنگار فریسه: بیارند یک من مس براده و در سُبوی مسین نو کنند و دو من سرکه بر ســر آن 

جزوی و از ســرکۀ ســفید// مقطــر جــزوی. 

بگذارند تا زنگار حمضی در سرکۀ مصعد حل شود و سرکه که سیر گــردد پــس آن را صــافی کننــد و 

ا ایــن 
ّ
کنند و بچکانند. آنچه در ته قرع بماند زنگار مصــف

م از این زنگار بهتر از بیست درم باشد از زنگار دیگر و بسیار جا به

غایت نیــک و بیارنــد طشــتی مســینه نــو و 

ها تر کنند به ســرکه و طشــتی نوشادر محلول در او بود. و صحیفه

نیز بیاالیند و این جمله صحیفه بر همه جای طشت بچسبانند و استوار کنند و در زمــین نمنــاک 

دفن کنند. باید که آن زمین نمناک باشد. بعد از یک هفته بیرون آورند و آنچه زنگار شــده باشــد 

.شد

، در ساختن زنگار سبز و من: بیاورند ده کیل برادۀ نقره خالص در صالیه اندازند و ســه 

نوبت بشویند به آب نمک و سفیده و خشک کنند. چون ســه نوبــت شســته باشــد و خشــک کــرده، 

نوشادر کانی بسایند و سرکه بر آن ریزند و نوشادر می

کنند تا خشک میسایند و رها می

صفت زنگار فرهمونی: بیارند برادۀ مس پاکیزه چندان که خواهنــد و بــر صــالیه اندازنــد و شــیرۀ 

و صالیه کنند و رها کنند تا خشک شود، همچنین تا هفت بــار. اگــر در وقتــی 

باشد که شیرۀ انگور نباشد سرکه بر آن ریزند و هر آبی که از آن گیرند در کاسۀ چینی کنند و بگذارنــد 

  تا به قوام آید به اثر هوا و همچنین صالیه کنند.

واهد و در کتورهصفت زنگار ترسنایی: بیاورند برادۀ مس چندان که خ

که خواهند و در کیوانی سرخ و به وزن مس نوشادر کانی سما

ها کنند و در کتورۀ مسین. و ربع از این هر دو نمک ســفید شــیرین ســاویده 

ریزند و صالیه میو مینهند و آب لیم

وقتی که مس در میان آب لیمو و نوشادر منحل شود، اعالست.

صفت زنگار فریسه: بیارند یک من مس براده و در سُبوی مسین نو کنند و دو من سرکه بر ســر آن 

  کنند و سرش بگیرند، یک شب و یک روز دیگر بیرون آورند.

جزوی و از ســرکۀ ســفید// مقطــر جــزوی.  ٤صفا بال مثال: بستانند زنگار حمضی

بگذارند تا زنگار حمضی در سرکۀ مصعد حل شود و سرکه که سیر گــردد پــس آن را صــافی کننــد و 

ا ایــن  
ّ
کنند و بچکانند. آنچه در ته قرع بماند زنگار مصــف

م از این زنگار بهتر از بیست درم باشد از زنگار دیگر و بسیار جا به

غایت نیــک و بیارنــد طشــتی مســینه نــو و  به ٦صفت زنگار فیروزه: بگیرند مس صحیفه کرده

نوشادر محلول در او بود. و صحیفه

نیز بیاالیند و این جمله صحیفه بر همه جای طشت بچسبانند و استوار کنند و در زمــین نمنــاک 

دفن کنند. باید که آن زمین نمناک باشد. بعد از یک هفته بیرون آورند و آنچه زنگار شــده باشــد 

شد همراه انبیق، که مایع در آن جوشانده می

، در ساختن زنگار سبز و من: بیاورند ده کیل برادۀ نقره خالص در صالیه اندازند و ســه 

نوبت بشویند به آب نمک و سفیده و خشک کنند. چون ســه نوبــت شســته باشــد و خشــک کــرده، 

نوشادر کانی بسایند و سرکه بر آن ریزند و نوشادر می

سایند و رها میدهد و می

صفت زنگار فرهمونی: بیارند برادۀ مس پاکیزه چندان که خواهنــد و بــر صــالیه اندازنــد و شــیرۀ 

و صالیه کنند و رها کنند تا خشک شود، همچنین تا هفت بــار. اگــر در وقتــی 

باشد که شیرۀ انگور نباشد سرکه بر آن ریزند و هر آبی که از آن گیرند در کاسۀ چینی کنند و بگذارنــد 

تا به قوام آید به اثر هوا و همچنین صالیه کنند.

صفت زنگار ترسنایی: بیاورند برادۀ مس چندان که خ

که خواهند و در کیوانی سرخ و به وزن مس نوشادر کانی سما

ها کنند و در کتورۀ مسین. و ربع از این هر دو نمک ســفید شــیرین ســاویده 

نهند و آب لیم بیندازند و هر روز به آفتاب می

وقتی که مس در میان آب لیمو و نوشادر منحل شود، اعالست.

صفت زنگار فریسه: بیارند یک من مس براده و در سُبوی مسین نو کنند و دو من سرکه بر ســر آن 

کنند و سرش بگیرند، یک شب و یک روز دیگر بیرون آورند.

صفا بال مثال: بستانند زنگار حمضی

بگذارند تا زنگار حمضی در سرکۀ مصعد حل شود و سرکه که سیر گــردد پــس آن را صــافی کننــد و 

ا را در قرع
ّ
ا ایــن  ٥بغل آن بیندازند و آن زنگار مصف

ّ
کنند و بچکانند. آنچه در ته قرع بماند زنگار مصــف

م از این زنگار بهتر از بیست درم باشد از زنگار دیگر و بسیار جا به

در رنگ کردن فیروزه بالنظیر است.

صفت زنگار فیروزه: بگیرند مس صحیفه کرده

نوشادر محلول در او بود. و صحیفه ٧بیارند سرکۀ مقطر که مناصفه

نیز بیاالیند و این جمله صحیفه بر همه جای طشت بچسبانند و استوار کنند و در زمــین نمنــاک 

دفن کنند. باید که آن زمین نمناک باشد. بعد از یک هفته بیرون آورند و آنچه زنگار شــده باشــد 

.افشاندند آوری که هندوان بر آتش مقدس می

همراه انبیق، که مایع در آن جوشانده می  دیگی شبیه کدو تنبل در دستگاه تقطیر به

، در ساختن زنگار سبز و من: بیاورند ده کیل برادۀ نقره خالص در صالیه اندازند و ســه باب سیم

یند به آب نمک و سفیده و خشک کنند. چون ســه نوبــت شســته باشــد و خشــک کــرده،  نوبت بشو

نوشادر کانی بسایند و سرکه بر آن ریزند و نوشادر می

دهد و میسرکه و نوشادر می

صفت زنگار فرهمونی: بیارند برادۀ مس پاکیزه چندان که خواهنــد و بــر صــالیه اندازنــد و شــیرۀ 

و صالیه کنند و رها کنند تا خشک شود، همچنین تا هفت بــار. اگــر در وقتــی  انگور بر سر آن ریزند

باشد که شیرۀ انگور نباشد سرکه بر آن ریزند و هر آبی که از آن گیرند در کاسۀ چینی کنند و بگذارنــد 

تا به قوام آید به اثر هوا و همچنین صالیه کنند.

صفت زنگار ترسنایی: بیاورند برادۀ مس چندان که خ

که خواهند و در کیوانی سرخ و به وزن مس نوشادر کانی سما

ها کنند و در کتورۀ مسین. و ربع از این هر دو نمک ســفید شــیرین ســاویده رودۀ گوسفند یا مس پاره

بیندازند و هر روز به آفتاب می

وقتی که مس در میان آب لیمو و نوشادر منحل شود، اعالست.

صفت زنگار فریسه: بیارند یک من مس براده و در سُبوی مسین نو کنند و دو من سرکه بر ســر آن 

کنند و سرش بگیرند، یک شب و یک روز دیگر بیرون آورند.

صفا بال مثال: بستانند زنگار حمضیصفت زنگار م

بگذارند تا زنگار حمضی در سرکۀ مصعد حل شود و سرکه که سیر گــردد پــس آن را صــافی کننــد و 

ا را در قرع
ّ
بغل آن بیندازند و آن زنگار مصف

م از این زنگار بهتر از بیست درم باشد از زنگار دیگر و بسیار جا بهاست. یک در

در رنگ کردن فیروزه بالنظیر است.

صفت زنگار فیروزه: بگیرند مس صحیفه کرده

بیارند سرکۀ مقطر که مناصفه

نیز بیاالیند و این جمله صحیفه بر همه جای طشت بچسبانند و استوار کنند و در زمــین نمنــاک 

دفن کنند. باید که آن زمین نمناک باشد. بعد از یک هفته بیرون آورند و آنچه زنگار شــده باشــد 

.استگویا نوعی ظرف 
آوری که هندوان بر آتش مقدس می مایع خلسه

معّرب مشک فارسی
ترش، اسیدی

دیگی شبیه کدو تنبل در دستگاه تقطیر به
ورق کرده

به اندازۀ نصف

باب سیم

نوبت بشویند به آب نمک و سفیده و خشک کنند. چون ســه نوبــت شســته باشــد و خشــک کــرده، 

نوشادر کانی بسایند و سرکه بر آن ریزند و نوشادر می همچنان

سرکه و نوشادر می

صفت زنگار فرهمونی: بیارند برادۀ مس پاکیزه چندان که خواهنــد و بــر صــالیه اندازنــد و شــیرۀ 

انگور بر سر آن ریزند

باشد که شیرۀ انگور نباشد سرکه بر آن ریزند و هر آبی که از آن گیرند در کاسۀ چینی کنند و بگذارنــد 

تا به قوام آید به اثر هوا و همچنین صالیه کنند.

صفت زنگار ترسنایی: بیاورند برادۀ مس چندان که خ

که خواهند و در کیوانی سرخ و به وزن مس نوشادر کانی سما

رودۀ گوسفند یا مس پاره

بیندازند و هر روز به آفتاب می

وقتی که مس در میان آب لیمو و نوشادر منحل شود، اعالست.

صفت زنگار فریسه: بیارند یک من مس براده و در سُبوی مسین نو کنند و دو من سرکه بر ســر آن 

کنند و سرش بگیرند، یک شب و یک روز دیگر بیرون آورند.

صفت زنگار م

بگذارند تا زنگار حمضی در سرکۀ مصعد حل شود و سرکه که سیر گــردد پــس آن را صــافی کننــد و 

ا را در قرع
ّ
بغل آن بیندازند و آن زنگار مصف

است. یک در

در رنگ کردن فیروزه بالنظیر است.

صفت زنگار فیروزه: بگیرند مس صحیفه کرده

بیارند سرکۀ مقطر که مناصفه

نیز بیاالیند و این جمله صحیفه بر همه جای طشت بچسبانند و استوار کنند و در زمــین نمنــاک 

دفن کنند. باید که آن زمین نمناک باشد. بعد از یک هفته بیرون آورند و آنچه زنگار شــده باشــد 

گویا نوعی ظرف . ١
مایع خلسه. ٢
معّرب مشک فارسی. ٣
ترش، اسیدی. ٤
دیگی شبیه کدو تنبل در دستگاه تقطیر به. ٥
ورق کرده. ٦
به اندازۀ نصف. ٧



هم آمیخته کنند و سرکۀ انگــوری 

ها غرق شود. سر آن محکم کنند و در سرگین اسب دفن کنند، تــا پــنج 

را براده کنند و به آب نمــک بشــویند ســه نوبــت. 

بعد از آن بیارند کتورۀ برنجی و پر از آب ترنج کنند و نصف برادۀ نشــادر در محلــول بیندازنــد و ایــن 

کتورۀ بزرگ باید و چنان باشد که سرکه و براده و نشادر از نصف کتوره بیشتر نباشد. پس دیگــی را بــر 

کنند و آتش افروزند آهسته چنان کــه آب جــوش کنــد. کتــوره بــر ســر آب 

های طــاس از آب دیــگ بیــرون 

شود به بخار ســرکه. و 

ریــزد. ایــن 

آن بســتانند: پوســت تخــم مــرغ 

د و آب 

بریزند که پوست تنک او برود. و عالمتش آن است که بر سر آب کدرتی نماند. آنگاه نیکو بســایند و 

گران یا 

بیــرون آیــد همــه ســفید در 

غایت خوبی. بستاند جزوی از این و جزوی برادۀ مس را با نمک بشــویند چنــدان کــه ســیاهی مــس 

برود. آنگه باید که جزو نوشادر کانی بیامیزند و در خاک نمناک کنند. باید که همه در یکدیگر نیــک 

مس بهتر باشد و سحق نیکــو 

و حسن پیدا کند: اگر خواهند که الجورد را ازایــب کننــد 

در روغن کنجد خمیر کــرده 

و یک بوتۀ بزرگ سازند و ته او را سوراخ کنند و الجورد را درو طال کنند و بر ســرش مهــر کننــد و بــر 

  براده باشد روا باشد.

هم آمیخته کنند و سرکۀ انگــوری 

ها غرق شود. سر آن محکم کنند و در سرگین اسب دفن کنند، تــا پــنج 

را براده کنند و به آب نمــک بشــویند ســه نوبــت. 

بعد از آن بیارند کتورۀ برنجی و پر از آب ترنج کنند و نصف برادۀ نشــادر در محلــول بیندازنــد و ایــن 

کتورۀ بزرگ باید و چنان باشد که سرکه و براده و نشادر از نصف کتوره بیشتر نباشد. پس دیگــی را بــر 

کنند و آتش افروزند آهسته چنان کــه آب جــوش کنــد. کتــوره بــر ســر آب 

های طــاس از آب دیــگ بیــرون 

شود به بخار ســرکه. و 

ریــزد. ایــن کند و باز آب ترنج می

آن بســتانند: پوســت تخــم مــرغ 

د و آب چندان که خواهد بکوبد و به آب نمک بشوید و بجوشــانند و بــه کــف دســت چنــدان بمالنــ

بریزند که پوست تنک او برود. و عالمتش آن است که بر سر آب کدرتی نماند. آنگاه نیکو بســایند و 

گران یا  در کوزه کنند و کوزه را به گل حکمت بگیرند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کوزۀ // آبگینه

بیــرون آیــد همــه ســفید در 

غایت خوبی. بستاند جزوی از این و جزوی برادۀ مس را با نمک بشــویند چنــدان کــه ســیاهی مــس 

برود. آنگه باید که جزو نوشادر کانی بیامیزند و در خاک نمناک کنند. باید که همه در یکدیگر نیــک 

مس بهتر باشد و سحق نیکــو 

 
ّ
ه.باید کرد و در دهن از گرد و غبار نگاه باید داشت. الجوردی شود که الی ماشاءالل

و حسن پیدا کند: اگر خواهند که الجورد را ازایــب کننــد 

در روغن کنجد خمیر کــرده 

و یک بوتۀ بزرگ سازند و ته او را سوراخ کنند و الجورد را درو طال کنند و بر ســرش مهــر کننــد و بــر 

براده باشد روا باشد. بتراشند و آنچه مانده باشد همین، تا جمله زنگار شود. و اگر مس

هم آمیخته کنند و سرکۀ انگــوری   صفت زنگار نوشالی: مس ده جزو و نوشادر پیکانی سه جزو به

ها غرق شود. سر آن محکم کنند و در سرگین اسب دفن کنند، تــا پــنج 

یند ســه نوبــت.  را براده کنند و به آب نمــک بشــو

بعد از آن بیارند کتورۀ برنجی و پر از آب ترنج کنند و نصف برادۀ نشــادر در محلــول بیندازنــد و ایــن 

کتورۀ بزرگ باید و چنان باشد که سرکه و براده و نشادر از نصف کتوره بیشتر نباشد. پس دیگــی را بــر 

کنند و آتش افروزند آهسته چنان کــه آب جــوش کنــد. کتــوره بــر ســر آب 

های طــاس از آب دیــگ بیــرون اندازند چنانکه فرو نرود و طاسی بر سر دیگ گردانند چنان که کناره

شود به بخار ســرکه. و جوشد و براده تبییل یعنی برنج سبز می

کند و باز آب ترنج میدارد و در ظرف چینی می

آن بســتانند: پوســت تخــم مــرغ  ١، در ساختن الجورد که با کانی مقابله کند و ازایب

چندان که خواهد بکوبد و به آب نمک بشوید و بجوشــانند و بــه کــف دســت چنــدان بمالنــ

بریزند که پوست تنک او برود. و عالمتش آن است که بر سر آب کدرتی نماند. آنگاه نیکو بســایند و 

در کوزه کنند و کوزه را به گل حکمت بگیرند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کوزۀ // آبگینه

بیــرون آیــد همــه ســفید در  گران نهند که آتش تیز بود تا مدت یک هفته. بعد از یک هفته

غایت خوبی. بستاند جزوی از این و جزوی برادۀ مس را با نمک بشــویند چنــدان کــه ســیاهی مــس 

برود. آنگه باید که جزو نوشادر کانی بیامیزند و در خاک نمناک کنند. باید که همه در یکدیگر نیــک 

مس بهتر باشد و سحق نیکــو  ٣وبالآمیخته باشد. بعد از ده روز تمام الجورد شود. اما در این معنی ت

 
ّ
باید کرد و در دهن از گرد و غبار نگاه باید داشت. الجوردی شود که الی ماشاءالل

و حسن پیدا کند: اگر خواهند که الجورد را ازایــب کننــد 

در روغن کنجد خمیر کــرده صالیه کرده 

و یک بوتۀ بزرگ سازند و ته او را سوراخ کنند و الجورد را درو طال کنند و بر ســرش مهــر کننــد و بــر 

بتراشند و آنچه مانده باشد همین، تا جمله زنگار شود. و اگر مس

صفت زنگار نوشالی: مس ده جزو و نوشادر پیکانی سه جزو به

ها غرق شود. سر آن محکم کنند و در سرگین اسب دفن کنند، تــا پــنج 

را براده کنند و به آب نمــک بشــویند ســه نوبــت. و آن صفت زنگار حمضی: بیارند برنج دمشقی

بعد از آن بیارند کتورۀ برنجی و پر از آب ترنج کنند و نصف برادۀ نشــادر در محلــول بیندازنــد و ایــن 

کتورۀ بزرگ باید و چنان باشد که سرکه و براده و نشادر از نصف کتوره بیشتر نباشد. پس دیگــی را بــر 

کنند و آتش افروزند آهسته چنان کــه آب جــوش کنــد. کتــوره بــر ســر آب 

اندازند چنانکه فرو نرود و طاسی بر سر دیگ گردانند چنان که کناره

جوشد و براده تبییل یعنی برنج سبز می

دارد و در ظرف چینی می

، در ساختن الجورد که با کانی مقابله کند و ازایب

چندان که خواهد بکوبد و به آب نمک بشوید و بجوشــانند و بــه کــف دســت چنــدان بمالنــ

بریزند که پوست تنک او برود. و عالمتش آن است که بر سر آب کدرتی نماند. آنگاه نیکو بســایند و 

در کوزه کنند و کوزه را به گل حکمت بگیرند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کوزۀ // آبگینه

گران نهند که آتش تیز بود تا مدت یک هفته. بعد از یک هفته

غایت خوبی. بستاند جزوی از این و جزوی برادۀ مس را با نمک بشــویند چنــدان کــه ســیاهی مــس 

برود. آنگه باید که جزو نوشادر کانی بیامیزند و در خاک نمناک کنند. باید که همه در یکدیگر نیــک 

آمیخته باشد. بعد از ده روز تمام الجورد شود. اما در این معنی ت

 
ّ
باید کرد و در دهن از گرد و غبار نگاه باید داشت. الجوردی شود که الی ماشاءالل

و حسن پیدا کند: اگر خواهند که الجورد را ازایــب کننــد 

صالیه کرده  ٦نیکوترین الجورد، الجورد ده جزو با دو جزو نمک ساجی

و یک بوتۀ بزرگ سازند و ته او را سوراخ کنند و الجورد را درو طال کنند و بر ســرش مهــر کننــد و بــر 

.ریزد؛ ُبراده هایی که از مس یا آهن تفته هنگام کوبیدن و چکش زدن آن می

بتراشند و آنچه مانده باشد همین، تا جمله زنگار شود. و اگر مس

صفت زنگار نوشالی: مس ده جزو و نوشادر پیکانی سه جزو به

ها غرق شود. سر آن محکم کنند و در سرگین اسب دفن کنند، تــا پــنج بر سر آن کنند چندان که ریزه

روز هر روز سرگین تازه کنند.

صفت زنگار حمضی: بیارند برنج دمشقی

بعد از آن بیارند کتورۀ برنجی و پر از آب ترنج کنند و نصف برادۀ نشــادر در محلــول بیندازنــد و ایــن 

کتورۀ بزرگ باید و چنان باشد که سرکه و براده و نشادر از نصف کتوره بیشتر نباشد. پس دیگــی را بــر 

کنند و آتش افروزند آهسته چنان کــه آب جــوش کنــد. کتــوره بــر ســر آب 

اندازند چنانکه فرو نرود و طاسی بر سر دیگ گردانند چنان که کناره

جوشد و براده تبییل یعنی برنج سبز میباشد تا عرق در دیگ نرود. پس آب می

دارد و در ظرف چینی میز شده باشد بر می

  زنگار بر چند زنگار شرف دارد.

، در ساختن الجورد که با کانی مقابله کند و ازایب

چندان که خواهد بکوبد و به آب نمک بشوید و بجوشــانند و بــه کــف دســت چنــدان بمالنــ

بریزند که پوست تنک او برود. و عالمتش آن است که بر سر آب کدرتی نماند. آنگاه نیکو بســایند و 

در کوزه کنند و کوزه را به گل حکمت بگیرند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کوزۀ // آبگینه

گران نهند که آتش تیز بود تا مدت یک هفته. بعد از یک هفته

غایت خوبی. بستاند جزوی از این و جزوی برادۀ مس را با نمک بشــویند چنــدان کــه ســیاهی مــس 

برود. آنگه باید که جزو نوشادر کانی بیامیزند و در خاک نمناک کنند. باید که همه در یکدیگر نیــک 

آمیخته باشد. بعد از ده روز تمام الجورد شود. اما در این معنی ت

 
ّ
باید کرد و در دهن از گرد و غبار نگاه باید داشت. الجوردی شود که الی ماشاءالل

و حسن پیدا کند: اگر خواهند که الجورد را ازایــب کننــد  ٥الجورد که زک 

نیکوترین الجورد، الجورد ده جزو با دو جزو نمک ساجی

و یک بوتۀ بزرگ سازند و ته او را سوراخ کنند و الجورد را درو طال کنند و بر ســرش مهــر کننــد و بــر 

.
هایی که از مس یا آهن تفته هنگام کوبیدن و چکش زدن آن می

. ای شبیه به نمک است

بتراشند و آنچه مانده باشد همین، تا جمله زنگار شود. و اگر مس

صفت زنگار نوشالی: مس ده جزو و نوشادر پیکانی سه جزو به

بر سر آن کنند چندان که ریزه

روز هر روز سرگین تازه کنند.

صفت زنگار حمضی: بیارند برنج دمشقی

بعد از آن بیارند کتورۀ برنجی و پر از آب ترنج کنند و نصف برادۀ نشــادر در محلــول بیندازنــد و ایــن 

کتورۀ بزرگ باید و چنان باشد که سرکه و براده و نشادر از نصف کتوره بیشتر نباشد. پس دیگــی را بــر 

کنند و آتش افروزند آهسته چنان کــه آب جــوش کنــد. کتــوره بــر ســر آب  نشانند و نیمۀ دیگر را آب

اندازند چنانکه فرو نرود و طاسی بر سر دیگ گردانند چنان که کناره

باشد تا عرق در دیگ نرود. پس آب می

ز شده باشد بر میدر هر ساعت آنچه سب

زنگار بر چند زنگار شرف دارد.

، در ساختن الجورد که با کانی مقابله کند و ازایبباب چهارم

چندان که خواهد بکوبد و به آب نمک بشوید و بجوشــانند و بــه کــف دســت چنــدان بمالنــ

بریزند که پوست تنک او برود. و عالمتش آن است که بر سر آب کدرتی نماند. آنگاه نیکو بســایند و 

در کوزه کنند و کوزه را به گل حکمت بگیرند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کوزۀ // آبگینه

گران نهند که آتش تیز بود تا مدت یک هفته. بعد از یک هفته کوزه

غایت خوبی. بستاند جزوی از این و جزوی برادۀ مس را با نمک بشــویند چنــدان کــه ســیاهی مــس 

برود. آنگه باید که جزو نوشادر کانی بیامیزند و در خاک نمناک کنند. باید که همه در یکدیگر نیــک 

آمیخته باشد. بعد از ده روز تمام الجورد شود. اما در این معنی ت

 
ّ
باید کرد و در دهن از گرد و غبار نگاه باید داشت. الجوردی شود که الی ماشاءالل

٤، در ازایبباب پنجم

نیکوترین الجورد، الجورد ده جزو با دو جزو نمک ساجی

و یک بوتۀ بزرگ سازند و ته او را سوراخ کنند و الجورد را درو طال کنند و بر ســرش مهــر کننــد و بــر 

ها
.دام، تله؛ در اینجا نام نوعی ظرف

هایی که از مس یا آهن تفته هنگام کوبیدن و چکش زدن آن می
اذایب

ای شبیه به نمک است مخفف زاک و آن ماده

١۴٨

بتراشند و آنچه مانده باشد همین، تا جمله زنگار شود. و اگر مس

صفت زنگار نوشالی: مس ده جزو و نوشادر پیکانی سه جزو به

بر سر آن کنند چندان که ریزه

روز هر روز سرگین تازه کنند.

صفت زنگار حمضی: بیارند برنج دمشقی

بعد از آن بیارند کتورۀ برنجی و پر از آب ترنج کنند و نصف برادۀ نشــادر در محلــول بیندازنــد و ایــن 

کتورۀ بزرگ باید و چنان باشد که سرکه و براده و نشادر از نصف کتوره بیشتر نباشد. پس دیگــی را بــر 

نشانند و نیمۀ دیگر را آب

اندازند چنانکه فرو نرود و طاسی بر سر دیگ گردانند چنان که کناره

باشد تا عرق در دیگ نرود. پس آب می

در هر ساعت آنچه سب

زنگار بر چند زنگار شرف دارد.

باب چهارم

چندان که خواهد بکوبد و به آب نمک بشوید و بجوشــانند و بــه کــف دســت چنــدان بمالنــ

بریزند که پوست تنک او برود. و عالمتش آن است که بر سر آب کدرتی نماند. آنگاه نیکو بســایند و 

در کوزه کنند و کوزه را به گل حکمت بگیرند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کوزۀ // آبگینه

کوزه ٢جال

غایت خوبی. بستاند جزوی از این و جزوی برادۀ مس را با نمک بشــویند چنــدان کــه ســیاهی مــس 

برود. آنگه باید که جزو نوشادر کانی بیامیزند و در خاک نمناک کنند. باید که همه در یکدیگر نیــک 

آمیخته باشد. بعد از ده روز تمام الجورد شود. اما در این معنی ت

 
ّ
باید کرد و در دهن از گرد و غبار نگاه باید داشت. الجوردی شود که الی ماشاءالل

باب پنجم

نیکوترین الجورد، الجورد ده جزو با دو جزو نمک ساجی

و یک بوتۀ بزرگ سازند و ته او را سوراخ کنند و الجورد را درو طال کنند و بر ســرش مهــر کننــد و بــر 

ها باقیمانده. ١
دام، تله؛ در اینجا نام نوعی ظرف .٢
هایی که از مس یا آهن تفته هنگام کوبیدن و چکش زدن آن می ریزه. ٣
اذایب: نسخه. ٤
مخفف زاک و آن ماده. ٥
ای قهوه. ٦
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بوتۀ دیگر وصل کنند و بوته بر بوتۀ مستنزل کنند که بچکد از مس ســرخ در خشــکی طبــع او اســت. 

[ای] از 

آن بر آبگینۀ فرعونی افکنند، سرخ بیرون آید مانند اللۀ مکرم. و الجورد خود غایت لطافت و خــوبی 

شستن الجورد: بیارند الجورد و در تابۀ آهن پاکیزه کند، اگر مسین بود بهتــر. و هــر 

گیرد تا وقتــی 

آورد و کــف 

و  ١را ببرد. آنگه چون حل خواهند کنند، به صمغ عربی بسرشند

را در 

طاس آب کنند و بر سر آتش نهند تا نیک به جوش آید و همه چیزها بر سر آورد. بنهند تا سرد شــود و 

از او بگــذارد. و قطــرۀ آب 

مالند تا چون مرهم شود. و آب درو کند و بشوراند و بگــذارد تــا در تــه شیشــه 

نشیند. پس آب شور ازو دور کند دیگر بشــوراند تــا بگــذارد. و بعــد از آن زرداب از ســر آن بریــزد و 

نیــک بــه 

در شنگرف صاف کردن و سیاهی// از آن بردن: بستاند شنگرف رّمانی، ماننــد نخــود و 

بر سر آن کند چنان کــه چهــار انگشــت 

- را مــی

نوعی دیگر: شنگرف در کتان پاره بندد و نوشادر کانی حل کرده در قــدح کننــد و آن شــنگرف در 

نوعی دیگر: شّب یمانی حل کرده و شنگرف پاره در کتان بسته در آن آویزند و مــی جوشــانند تــا 

بوتۀ دیگر وصل کنند و بوته بر بوتۀ مستنزل کنند که بچکد از مس ســرخ در خشــکی طبــع او اســت. 

[ای] از  غایت عجایب. و اگر حّبه

آن بر آبگینۀ فرعونی افکنند، سرخ بیرون آید مانند اللۀ مکرم. و الجورد خود غایت لطافت و خــوبی 

شستن الجورد: بیارند الجورد و در تابۀ آهن پاکیزه کند، اگر مسین بود بهتــر. و هــر 

گیرد تا وقتــی جوشاند در این سرکه و کف می

آورد و کــف که کف بر نیارد باز بجوشاند. و آب صاف کرده ازو بریزد و در آفتــاب نهــد تــا کــف مــی

را ببرد. آنگه چون حل خواهند کنند، به صمغ عربی بسرشند

را در ، آمیختن به طریق خوبتر: بستانند الجورد نیکو و آن باشد که به ســبزی زنــد و آن

طاس آب کنند و بر سر آتش نهند تا نیک به جوش آید و همه چیزها بر سر آورد. بنهند تا سرد شــود و 

از او بگــذارد. و قطــرۀ آب 

مالند تا چون مرهم شود. و آب درو کند و بشوراند و بگــذارد تــا در تــه شیشــه 

نشیند. پس آب شور ازو دور کند دیگر بشــوراند تــا بگــذارد. و بعــد از آن زرداب از ســر آن بریــزد و 

نیــک بــه  ٣بــه آب صــمغ عربــی

در شنگرف صاف کردن و سیاهی// از آن بردن: بستاند شنگرف رّمانی، ماننــد نخــود و 

بر سر آن کند چنان کــه چهــار انگشــت 

را مــیباال باشد. و سر آتش معتدل بنهد تا نرمک جوشد تا هر سیاهی که در او باشــد در ســر آورد. آن

کنند تا سیاهی نماند. مانند لعل رّمانی شود، بردارند و عمل کنند.

نوعی دیگر: شنگرف در کتان پاره بندد و نوشادر کانی حل کرده در قــدح کننــد و آن شــنگرف در 

نوعی دیگر: شّب یمانی حل کرده و شنگرف پاره در کتان بسته در آن آویزند و مــی جوشــانند تــا 

بوتۀ دیگر وصل کنند و بوته بر بوتۀ مستنزل کنند که بچکد از مس ســرخ در خشــکی طبــع او اســت. 

غایت عجایب. و اگر حّبه بهازین اگر یک درم بر صد درم زرنیخ زر افکنند به رنگ سرخ کنند 

آن بر آبگینۀ فرعونی افکنند، سرخ بیرون آید مانند اللۀ مکرم. و الجورد خود غایت لطافت و خــوبی 

شستن الجورد: بیارند الجورد و در تابۀ آهن پاکیزه کند، اگر مسین بود بهتــر. و هــر 

جوشاند در این سرکه و کف می

که کف بر نیارد باز بجوشاند. و آب صاف کرده ازو بریزد و در آفتــاب نهــد تــا کــف مــی

را ببرد. آنگه چون حل خواهند کنند، به صمغ عربی بسرشند

، آمیختن به طریق خوبتر: بستانند الجورد نیکو و آن باشد که به ســبزی زنــد و آن

طاس آب کنند و بر سر آتش نهند تا نیک به جوش آید و همه چیزها بر سر آورد. بنهند تا سرد شــود و 

از او بگــذارد. و قطــرۀ آب  بمالند تا نمک

مالند تا چون مرهم شود. و آب درو کند و بشوراند و بگــذارد تــا در تــه شیشــه 

نشیند. پس آب شور ازو دور کند دیگر بشــوراند تــا بگــذارد. و بعــد از آن زرداب از ســر آن بریــزد و 

بــه آب صــمغ عربــیماهی کنــد و 

در شنگرف صاف کردن و سیاهی// از آن بردن: بستاند شنگرف رّمانی، ماننــد نخــود و 

بر سر آن کند چنان کــه چهــار انگشــت  

باال باشد. و سر آتش معتدل بنهد تا نرمک جوشد تا هر سیاهی که در او باشــد در ســر آورد. آن

کنند تا سیاهی نماند. مانند لعل رّمانی شود، بردارند و عمل کنند.

نوعی دیگر: شنگرف در کتان پاره بندد و نوشادر کانی حل کرده در قــدح کننــد و آن شــنگرف در 

میان آن بیاویزند و هم به میزان اول آتش کنند تا سیاهی زایل شود. 

نوعی دیگر: شّب یمانی حل کرده و شنگرف پاره در کتان بسته در آن آویزند و مــی جوشــانند تــا 

کاسیا به .آید دست می های درخت آ

بوتۀ دیگر وصل کنند و بوته بر بوتۀ مستنزل کنند که بچکد از مس ســرخ در خشــکی طبــع او اســت. 

ازین اگر یک درم بر صد درم زرنیخ زر افکنند به رنگ سرخ کنند 

آن بر آبگینۀ فرعونی افکنند، سرخ بیرون آید مانند اللۀ مکرم. و الجورد خود غایت لطافت و خــوبی 

شستن الجورد: بیارند الجورد و در تابۀ آهن پاکیزه کند، اگر مسین بود بهتــر. و هــر 

جوشاند در این سرکه و کف مید چندان که از زبر آن در گذرد. اگر می

که کف بر نیارد باز بجوشاند. و آب صاف کرده ازو بریزد و در آفتــاب نهــد تــا کــف مــی

را ببرد. آنگه چون حل خواهند کنند، به صمغ عربی بسرشند

، آمیختن به طریق خوبتر: بستانند الجورد نیکو و آن باشد که به ســبزی زنــد و آن

طاس آب کنند و بر سر آتش نهند تا نیک به جوش آید و همه چیزها بر سر آورد. بنهند تا سرد شــود و 

بمالند تا نمک ٢آب از سر آن بریزد و اندکی آب درو چکانند و به انگشت

مالند تا چون مرهم شود. و آب درو کند و بشوراند و بگــذارد تــا در تــه شیشــه 

نشیند. پس آب شور ازو دور کند دیگر بشــوراند تــا بگــذارد. و بعــد از آن زرداب از ســر آن بریــزد و 

ماهی کنــد و  خشک کند. به وقت حاجت چنان که خواهد در گوش

در شنگرف صاف کردن و سیاهی// از آن بردن: بستاند شنگرف رّمانی، ماننــد نخــود و 

 ٦و بول صبیان ٥. خورد کند و در قدح چینی مطّین

باال باشد. و سر آتش معتدل بنهد تا نرمک جوشد تا هر سیاهی که در او باشــد در ســر آورد. آن

کنند تا سیاهی نماند. مانند لعل رّمانی شود، بردارند و عمل کنند.

نوعی دیگر: شنگرف در کتان پاره بندد و نوشادر کانی حل کرده در قــدح کننــد و آن شــنگرف در 

میان آن بیاویزند و هم به میزان اول آتش کنند تا سیاهی زایل شود. 

نوعی دیگر: شّب یمانی حل کرده و شنگرف پاره در کتان بسته در آن آویزند و مــی جوشــانند تــا 

کاسیا به نوعی صمغ محلول در آب، به رنگ سفید تا سرخ، که از برخی گونه های درخت آ

بوتۀ دیگر وصل کنند و بوته بر بوتۀ مستنزل کنند که بچکد از مس ســرخ در خشــکی طبــع او اســت. 

ازین اگر یک درم بر صد درم زرنیخ زر افکنند به رنگ سرخ کنند 

آن بر آبگینۀ فرعونی افکنند، سرخ بیرون آید مانند اللۀ مکرم. و الجورد خود غایت لطافت و خــوبی 

یند چنانکه گفته شد.   بماند؛ بشو

شستن الجورد: بیارند الجورد و در تابۀ آهن پاکیزه کند، اگر مسین بود بهتــر. و هــر 

د چندان که از زبر آن در گذرد. اگر می

که کف بر نیارد باز بجوشاند. و آب صاف کرده ازو بریزد و در آفتــاب نهــد تــا کــف مــی

را ببرد. آنگه چون حل خواهند کنند، به صمغ عربی بسرشندستانند. آنگاه بگذارند تا آفتاب آن

، آمیختن به طریق خوبتر: بستانند الجورد نیکو و آن باشد که به ســبزی زنــد و آن

طاس آب کنند و بر سر آتش نهند تا نیک به جوش آید و همه چیزها بر سر آورد. بنهند تا سرد شــود و 

آب از سر آن بریزد و اندکی آب درو چکانند و به انگشت

مالند تا چون مرهم شود. و آب درو کند و بشوراند و بگــذارد تــا در تــه شیشــه 

نشیند. پس آب شور ازو دور کند دیگر بشــوراند تــا بگــذارد. و بعــد از آن زرداب از ســر آن بریــزد و 

خشک کند. به وقت حاجت چنان که خواهد در گوش

در شنگرف صاف کردن و سیاهی// از آن بردن: بستاند شنگرف رّمانی، ماننــد نخــود و 

. خورد کند و در قدح چینی مطّین

باال باشد. و سر آتش معتدل بنهد تا نرمک جوشد تا هر سیاهی که در او باشــد در ســر آورد. آن

کنند تا سیاهی نماند. مانند لعل رّمانی شود، بردارند و عمل کنند.

نوعی دیگر: شنگرف در کتان پاره بندد و نوشادر کانی حل کرده در قــدح کننــد و آن شــنگرف در 

میان آن بیاویزند و هم به میزان اول آتش کنند تا سیاهی زایل شود. 

نوعی دیگر: شّب یمانی حل کرده و شنگرف پاره در کتان بسته در آن آویزند و مــی جوشــانند تــا 

نوعی صمغ محلول در آب، به رنگ سفید تا سرخ، که از برخی گونه

بوتۀ دیگر وصل کنند و بوته بر بوتۀ مستنزل کنند که بچکد از مس ســرخ در خشــکی طبــع او اســت. 

ازین اگر یک درم بر صد درم زرنیخ زر افکنند به رنگ سرخ کنند 

آن بر آبگینۀ فرعونی افکنند، سرخ بیرون آید مانند اللۀ مکرم. و الجورد خود غایت لطافت و خــوبی 

بماند؛ بشویند چنانکه گفته شد.

شستن الجورد: بیارند الجورد و در تابۀ آهن پاکیزه کند، اگر مسین بود بهتــر. و هــر  ،باب ششم

د چندان که از زبر آن در گذرد. اگر میگه در آنجا ریزن

که کف بر نیارد باز بجوشاند. و آب صاف کرده ازو بریزد و در آفتــاب نهــد تــا کــف مــی

ستانند. آنگاه بگذارند تا آفتاب آن

به کار برند.

، آمیختن به طریق خوبتر: بستانند الجورد نیکو و آن باشد که به ســبزی زنــد و آنباب هفتم

طاس آب کنند و بر سر آتش نهند تا نیک به جوش آید و همه چیزها بر سر آورد. بنهند تا سرد شــود و 

آب از سر آن بریزد و اندکی آب درو چکانند و به انگشت

مالند تا چون مرهم شود. و آب درو کند و بشوراند و بگــذارد تــا در تــه شیشــه چکانند و می

نشیند. پس آب شور ازو دور کند دیگر بشــوراند تــا بگــذارد. و بعــد از آن زرداب از ســر آن بریــزد و 

خشک کند. به وقت حاجت چنان که خواهد در گوش

انگشت بمالد نیکو باشد.

در شنگرف صاف کردن و سیاهی// از آن بردن: بستاند شنگرف رّمانی، ماننــد نخــود و  ،باب هشتم

. خورد کند و در قدح چینی مطّین٤باقلی باقلی

باال باشد. و سر آتش معتدل بنهد تا نرمک جوشد تا هر سیاهی که در او باشــد در ســر آورد. آن

کنند تا سیاهی نماند. مانند لعل رّمانی شود، بردارند و عمل کنند.ریزند و باز از آن خالی می

نوعی دیگر: شنگرف در کتان پاره بندد و نوشادر کانی حل کرده در قــدح کننــد و آن شــنگرف در 

میان آن بیاویزند و هم به میزان اول آتش کنند تا سیاهی زایل شود. 

نوعی دیگر: شّب یمانی حل کرده و شنگرف پاره در کتان بسته در آن آویزند و مــی جوشــانند تــا 

سیاهی برود.

ترکیب کنند= 

نوعی صمغ محلول در آب، به رنگ سفید تا سرخ، که از برخی گونه
باغلی باغلی: 

گل اندود شده

بوتۀ دیگر وصل کنند و بوته بر بوتۀ مستنزل کنند که بچکد از مس ســرخ در خشــکی طبــع او اســت. 

ازین اگر یک درم بر صد درم زرنیخ زر افکنند به رنگ سرخ کنند 

آن بر آبگینۀ فرعونی افکنند، سرخ بیرون آید مانند اللۀ مکرم. و الجورد خود غایت لطافت و خــوبی 

بماند؛ بشویند چنانکه گفته شد.

باب ششم

گه در آنجا ریزن

که کف بر نیارد باز بجوشاند. و آب صاف کرده ازو بریزد و در آفتــاب نهــد تــا کــف مــی

ستانند. آنگاه بگذارند تا آفتاب آن می

به کار برند.

باب هفتم

طاس آب کنند و بر سر آتش نهند تا نیک به جوش آید و همه چیزها بر سر آورد. بنهند تا سرد شــود و 

آب از سر آن بریزد و اندکی آب درو چکانند و به انگشت

چکانند و می بر او می

نشیند. پس آب شور ازو دور کند دیگر بشــوراند تــا بگــذارد. و بعــد از آن زرداب از ســر آن بریــزد و 

خشک کند. به وقت حاجت چنان که خواهد در گوش

انگشت بمالد نیکو باشد.

باب هشتم

باقلی باقلی

باال باشد. و سر آتش معتدل بنهد تا نرمک جوشد تا هر سیاهی که در او باشــد در ســر آورد. آن

ریزند و باز از آن خالی می

نوعی دیگر: شنگرف در کتان پاره بندد و نوشادر کانی حل کرده در قــدح کننــد و آن شــنگرف در 

میان آن بیاویزند و هم به میزان اول آتش کنند تا سیاهی زایل شود. 

نوعی دیگر: شّب یمانی حل کرده و شنگرف پاره در کتان بسته در آن آویزند و مــی جوشــانند تــا 

سیاهی برود.

= بسرشند . ١
زغال. ٢
نوعی صمغ محلول در آب، به رنگ سفید تا سرخ، که از برخی گونه. ٣
: در نسخه. ٤
گل اندود شده. ٥
کودکان. ٦



شادر پیکانی و شّب یمانی در میان آب نمک ساجی حل کنند و شنگرف در میــان 

کند در میان روغن گوسفند تازه یعنی زنده و به آتش معتــدل 

ه سواد از آن برود و اخراق کم گردد. بعد از آن در روغــن 

کنند ســه ســوراخ کوچــک 

چنان که سر انگشتی در او در شود تا جای دارد و در گل گرفته برابر سر دارد و فکی از گل باید که بــر 

نگرد و چون چوب بــه تــه 

در صفت چاه جهت مروارید: بکند دو چــاه در تــوی یکــدیگر کــه هــر یکــی دو گــز 

و این چاه تحویل به آن دیگر کننــد. و 

با او بیامیزند. و از باد نگاه دارند. تــا چهــل 

زاج یک من و چهار 

من آب و ده سیر زنجار و ده سیر سوسن مس در جایگاه کند و بجوشاند تا به نیمه رسد و بنهند تــا صــافی 

بلور و حل کنند و صاف و بچکانند و زنگار بــه 

[ای] آن را عقد کنند تا خشــک شــود 

را حل کند و صــافی کننــد و بــه قــدر چهــاریکی زردۀ 

شادر پیکانی و شّب یمانی در میان آب نمک ساجی حل کنند و شنگرف در میــان 

کند در میان روغن گوسفند تازه یعنی زنده و به آتش معتــدل 

ه سواد از آن برود و اخراق کم گردد. بعد از آن در روغــن 

کنند ســه ســوراخ کوچــک 

چنان که سر انگشتی در او در شود تا جای دارد و در گل گرفته برابر سر دارد و فکی از گل باید که بــر 

نگرد و چون چوب بــه تــه 

در صفت چاه جهت مروارید: بکند دو چــاه در تــوی یکــدیگر کــه هــر یکــی دو گــز 

و این چاه تحویل به آن دیگر کننــد. و 

با او بیامیزند. و از باد نگاه دارند. تــا چهــل 

زاج یک من و چهار در ساختن دارو جهت رنگ بلور و غیره: اول ساختن قلقند؛ بگیرد 

من آب و ده سیر زنجار و ده سیر سوسن مس در جایگاه کند و بجوشاند تا به نیمه رسد و بنهند تــا صــافی 

شود. آنگاه در جای مسین کند و بجوشاند تا عقد شود چون دوشاب. بردارد و بنهد تا خشک شود.

بلور و حل کنند و صاف و بچکانند و زنگار بــه 

[ای] آن را عقد کنند تا خشــک شــود 

را حل کند و صــافی کننــد و بــه قــدر چهــاریکی زردۀ 

شادر پیکانی و شّب یمانی در میان آب نمک ساجی حل کنند و شنگرف در میــان 

کند در میان روغن گوسفند تازه یعنی زنده و به آتش معتــدل 

ه سواد از آن برود و اخراق کم گردد. بعد از آن در روغــن 

کنند ســه ســوراخ کوچــک صنعت کورۀ شنگرف پختن: باید که بعد از آن که آتش می

چنان که سر انگشتی در او در شود تا جای دارد و در گل گرفته برابر سر دارد و فکی از گل باید که بــر 

نگرد و چون چوب بــه تــه شیشه نشیند. و چوبی اندازه باید کرد چنان که در سر دارد راست و می

در صفت چاه جهت مروارید: بکند دو چــاه در تــوی یکــدیگر کــه هــر یکــی دو گــز 
و این چاه تحویل به آن دیگر کننــد. و  ٤

با او بیامیزند. و از باد نگاه دارند. تــا چهــل 

در ساختن دارو جهت رنگ بلور و غیره: اول ساختن قلقند؛ بگیرد 

من آب و ده سیر زنجار و ده سیر سوسن مس در جایگاه کند و بجوشاند تا به نیمه رسد و بنهند تــا صــافی 

شود. آنگاه در جای مسین کند و بجوشاند تا عقد شود چون دوشاب. بردارد و بنهد تا خشک شود.

بلور و حل کنند و صاف و بچکانند و زنگار بــه 

[ای] آن را عقد کنند تا خشــک شــود  وزن او بچکانند و هر دو را صافی کرده با هم بیامیزند و بر جامه

را حل کند و صــافی کننــد و بــه قــدر چهــاریکی زردۀ 

شادر پیکانی و شّب یمانی در میان آب نمک ساجی حل کنند و شنگرف در میــان 

کند در میان روغن گوسفند تازه یعنی زنده و به آتش معتــدل 

ه سواد از آن برود و اخراق کم گردد. بعد از آن در روغــن 

صنعت کورۀ شنگرف پختن: باید که بعد از آن که آتش می

چنان که سر انگشتی در او در شود تا جای دارد و در گل گرفته برابر سر دارد و فکی از گل باید که بــر 

شیشه نشیند. و چوبی اندازه باید کرد چنان که در سر دارد راست و می

شیشه رسد رها کند تا سرد شود. این صفت کوره بود.

در صفت چاه جهت مروارید: بکند دو چــاه در تــوی یکــدیگر کــه هــر یکــی دو گــز 

٤بل الفرسرا باشد و در یکی چاه دفن کنند و در میان ز

با او بیامیزند. و از باد نگاه دارند. تــا چهــل  ٥زبل تازه به تازه باید کرد، باید که تر باشد و زبل الحمام

  روز همین عمل کنند تا حل شود و آب گردد.

در ساختن دارو جهت رنگ بلور و غیره: اول ساختن قلقند؛ بگیرد 

من آب و ده سیر زنجار و ده سیر سوسن مس در جایگاه کند و بجوشاند تا به نیمه رسد و بنهند تــا صــافی 

شود. آنگاه در جای مسین کند و بجوشاند تا عقد شود چون دوشاب. بردارد و بنهد تا خشک شود.

بلور و حل کنند و صاف و بچکانند و زنگار بــه  ٧: بستانند زمج

وزن او بچکانند و هر دو را صافی کرده با هم بیامیزند و بر جامه

را حل کند و صــافی کننــد و بــه قــدر چهــاریکی زردۀ  ٩: زاک

شادر پیکانی و شّب یمانی در میان آب نمک ساجی حل کنند و شنگرف در میــان 

جوشانند تا سیاهی برود.

کند در میان روغن گوسفند تازه یعنی زنده و به آتش معتــدل  ١نوعی دیگر: شنگرف را باقلی باقلی

زایل شود.

ر آویزند جمل
ّ
ه سواد از آن برود و اخراق کم گردد. بعد از آن در روغــن نوعی دیگر: در سرکۀ مقط

بجوشانند، در غایت کمال باشد.

صنعت کورۀ شنگرف پختن: باید که بعد از آن که آتش می

چنان که سر انگشتی در او در شود تا جای دارد و در گل گرفته برابر سر دارد و فکی از گل باید که بــر 

شیشه نشیند. و چوبی اندازه باید کرد چنان که در سر دارد راست و می

شیشه رسد رها کند تا سرد شود. این صفت کوره بود.

در صفت چاه جهت مروارید: بکند دو چــاه در تــوی یکــدیگر کــه هــر یکــی دو گــز 

را باشد و در یکی چاه دفن کنند و در میان ز

زبل تازه به تازه باید کرد، باید که تر باشد و زبل الحمام

روز همین عمل کنند تا حل شود و آب گردد.

در ساختن دارو جهت رنگ بلور و غیره: اول ساختن قلقند؛ بگیرد 

من آب و ده سیر زنجار و ده سیر سوسن مس در جایگاه کند و بجوشاند تا به نیمه رسد و بنهند تــا صــافی 

شود. آنگاه در جای مسین کند و بجوشاند تا عقد شود چون دوشاب. بردارد و بنهد تا خشک شود.

: بستانند زمج٦ساختن قلقدیس

وزن او بچکانند و هر دو را صافی کرده با هم بیامیزند و بر جامه

که به از// معدنی باشد هزار بار.

: زاک٨در ساختن قلقطار

درافکنند تا عقد شود.

.رود های پارچه که به عنوان صافی به کار می

شادر پیکانی و شّب یمانی در میان آب نمک ساجی حل کنند و شنگرف در میــان نوعی دیگر: نو

جوشانند تا سیاهی برود. آن آویزند، می

نوعی دیگر: شنگرف را باقلی باقلی

زایل شود. ٢جوشاند تا سواد

ر آویزند جمل
ّ
نوعی دیگر: در سرکۀ مقط

بجوشانند، در غایت کمال باشد.

صنعت کورۀ شنگرف پختن: باید که بعد از آن که آتش می ،باب نهم

چنان که سر انگشتی در او در شود تا جای دارد و در گل گرفته برابر سر دارد و فکی از گل باید که بــر 

شیشه نشیند. و چوبی اندازه باید کرد چنان که در سر دارد راست و می

شیشه رسد رها کند تا سرد شود. این صفت کوره بود.

در صفت چاه جهت مروارید: بکند دو چــاه در تــوی یکــدیگر کــه هــر یکــی دو گــز  ،باب دهم

را باشد و در یکی چاه دفن کنند و در میان ز

زبل تازه به تازه باید کرد، باید که تر باشد و زبل الحمام

روز همین عمل کنند تا حل شود و آب گردد.

در ساختن دارو جهت رنگ بلور و غیره: اول ساختن قلقند؛ بگیرد  ،باب یازدهم

من آب و ده سیر زنجار و ده سیر سوسن مس در جایگاه کند و بجوشاند تا به نیمه رسد و بنهند تــا صــافی 

شود. آنگاه در جای مسین کند و بجوشاند تا عقد شود چون دوشاب. بردارد و بنهد تا خشک شود.

ساختن قلقدیس ،باب دوازدهم

وزن او بچکانند و هر دو را صافی کرده با هم بیامیزند و بر جامه

که به از// معدنی باشد هزار بار.

در ساختن قلقطار ،باب سیزدهم

رتخم مرغ مق
ّ
درافکنند تا عقد شود. ١٠ط

باغلی باغلی

های پارچه که به عنوان صافی به کار می
سرگین اسب
فضلۀ کبوتر

قلقندیس
زاج یا صمغ

زاگ یا زاج
قطره قطره

١۵٠

نوعی دیگر: نو

آن آویزند، می

نوعی دیگر: شنگرف را باقلی باقلی

جوشاند تا سواد می

ر آویزند جمل
ّ
نوعی دیگر: در سرکۀ مقط

بجوشانند، در غایت کمال باشد.

باب نهم

چنان که سر انگشتی در او در شود تا جای دارد و در گل گرفته برابر سر دارد و فکی از گل باید که بــر 

شیشه نشیند. و چوبی اندازه باید کرد چنان که در سر دارد راست و می سر

شیشه رسد رها کند تا سرد شود. این صفت کوره بود.

باب دهم

را باشد و در یکی چاه دفن کنند و در میان ز ٣ناطبه

زبل تازه به تازه باید کرد، باید که تر باشد و زبل الحمام

روز همین عمل کنند تا حل شود و آب گردد.

باب یازدهم

من آب و ده سیر زنجار و ده سیر سوسن مس در جایگاه کند و بجوشاند تا به نیمه رسد و بنهند تــا صــافی 

شود. آنگاه در جای مسین کند و بجوشاند تا عقد شود چون دوشاب. بردارد و بنهد تا خشک شود.

باب دوازدهم

وزن او بچکانند و هر دو را صافی کرده با هم بیامیزند و بر جامه

که به از// معدنی باشد هزار بار.

باب سیزدهم

تخم مرغ مق

باغلی باغلی. ١
سیاهی. ٢
های پارچه که به عنوان صافی به کار می تکه. ٣
سرگین اسب. ٤
فضلۀ کبوتر. ٥
قلقندیس: نسخه. ٦
زاج یا صمغ= زمج . ٧
زاج زرد. ٨
زاگ یا زاج= زاک . ٩
قطره قطره. ١٠

١۵٠
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دهنــد تــا 

در ساختن نطرون که به از معدنی باشد: بستانند نمک ســاجی یعنــی ملــح القلیــا و 

کنند و معجون کنند به آب قلیا و خشک.

ها چنانچه گفته شد مثل کاسه و پیاله و کوزه: بستانند قلقند 

هــای 

ها به کار دارند. حل نقره: بیارند از سیم خام جزوی، 

آهنــی. همــه را در کــوزه 

گر بر آهن بیالند نقره شود و اگر نقش بر مــس و بــرنج 

و سرب نیز بدین نوع که نقره را حــل کنــد، 

مثل هر دو و این همــه را 

 سیماب جهت کوتکه: بیارند جزوی سیماب و مثل آن نوشادر و ثلث ایشــان 
ّ
حل

خاکستر و مثل هر دو پوست انار و نیم دانگ روغن نفط سامری، همه به کوره کنند و ســرش اســتوار 

 زرنیخ جهت نقاشی: بگیرند زرنیخ زرد جزوی و مثــل او ســاجی کوفتــه و 
ّ
در حل

مثل هر دو روغن اسکندری و مثل ایشان سرکه و بول الّصبیان همه را به کوره کننــد و بدمنــد تــا حــل 

بود. صــفت زر و ســیم و مــس و فــوالد و 

کنند و ثلث آن شالی در آن 

ر زورمنــد 

بمالند تا مایه از طلق در ته آب نشیند. به آهستگی آب از سر آن دور کنند و در آفتاب خشــک کننــد. 

دهنــد تــا ، صفت زاج قبرسی: بستانند زاک صافی کرده و به خوردش زنگــار مــی

در ساختن نطرون که به از معدنی باشد: بستانند نمک ســاجی یعنــی ملــح القلیــا و 

کنند و معجون کنند به آب قلیا و خشک.

ها چنانچه گفته شد مثل کاسه و پیاله و کوزه: بستانند قلقند 

هــای ده جزو، مس سوخته ده جزو و بسایند و سفیدۀ تخم مرغ بسرشند تنها خام. بعد از آن بــر کــوزه

ها به کار دارند. حل نقره: بیارند از سیم خام جزوی، 

آهنــی. همــه را در کــوزه 

گر بر آهن بیالند نقره شود و اگر نقش بر مــس و بــرنج 

و سرب نیز بدین نوع که نقره را حــل کنــد، 

مثل هر دو و این همــه را 

 سیماب جهت کوتکه: بیارند جزوی سیماب و مثل آن نوشادر و ثلث ایشــان 
ّ
حل

خاکستر و مثل هر دو پوست انار و نیم دانگ روغن نفط سامری، همه به کوره کنند و ســرش اســتوار 

.کنند و بدمد تا آب بچکد. اگر از این کوتکه بندند در غایت لطافت امساک کنند

 زرنیخ جهت نقاشی: بگیرند زرنیخ زرد جزوی و مثــل او ســاجی کوفتــه و 
ّ
در حل

مثل هر دو روغن اسکندری و مثل ایشان سرکه و بول الّصبیان همه را به کوره کننــد و بدمنــد تــا حــل 

بود. صــفت زر و ســیم و مــس و فــوالد و 

کنند و ثلث آن شالی در آن 

ر زورمنــد خریطه کنند و بروند و در میان آب گرم بخیسانند قدری و از آب گرم بیرون// آورند. یک نف

بمالند تا مایه از طلق در ته آب نشیند. به آهستگی آب از سر آن دور کنند و در آفتاب خشــک کننــد. 

).مونواکسید سرب

، صفت زاج قبرسی: بستانند زاک صافی کرده و به خوردش زنگــار مــی

در ساختن نطرون که به از معدنی باشد: بستانند نمک ســاجی یعنــی ملــح القلیــا و 

کنند و معجون کنند به آب قلیا و خشک.

ها چنانچه گفته شد مثل کاسه و پیاله و کوزه: بستانند قلقند 

ده جزو، مس سوخته ده جزو و بسایند و سفیدۀ تخم مرغ بسرشند تنها خام. بعد از آن بــر کــوزه

گران نهند تا بیرون آید مانند زبرجد.

ها به کار دارند. حل نقره: بیارند از سیم خام جزوی، 

آهنــی. همــه را در کــوزه  ٣، همچندان توبــال

گر بر آهن بیالند نقره شود و اگر نقش بر مــس و بــرنج 

و سرب نیز بدین نوع که نقره را حــل کنــد، 

مثل هر دو و این همــه را  ٥راه این چهار یکی است. حل فوالد: یک جزو زنگار [و] روغن مردارسنگ

 سیماب جهت کوتکه: بیارند جزوی سیماب و مثل آن نوشادر و ثلث ایشــان 
ّ
حل

خاکستر و مثل هر دو پوست انار و نیم دانگ روغن نفط سامری، همه به کوره کنند و ســرش اســتوار 

کنند و بدمد تا آب بچکد. اگر از این کوتکه بندند در غایت لطافت امساک کنند

 زرنیخ جهت نقاشی: بگیرند زرنیخ زرد جزوی و مثــل او ســاجی کوفتــه و 
ّ
در حل

مثل هر دو روغن اسکندری و مثل ایشان سرکه و بول الّصبیان همه را به کوره کننــد و بدمنــد تــا حــل 

بود. صــفت زر و ســیم و مــس و فــوالد و 

گویند و کشتن سیماب جهت قوة باه باشد.

کنند و ثلث آن شالی در آن  ٧در کشتن طلق سیاه یا سفید: نیک بکوبند و در خریطه

خریطه کنند و بروند و در میان آب گرم بخیسانند قدری و از آب گرم بیرون// آورند. یک نف

بمالند تا مایه از طلق در ته آب نشیند. به آهستگی آب از سر آن دور کنند و در آفتاب خشــک کننــد. 

مونواکسید سرب(رود  سازی به کار می

، صفت زاج قبرسی: بستانند زاک صافی کرده و به خوردش زنگــار مــی

سرخ شود زاک. چون عمل کنند بهتر از معدنی باشد.

در ساختن نطرون که به از معدنی باشد: بستانند نمک ســاجی یعنــی ملــح القلیــا و 

کنند و معجون کنند به آب قلیا و خشک. ١ز هر یک، یک جزو. جمله سحق

ها چنانچه گفته شد مثل کاسه و پیاله و کوزه: بستانند قلقند 

ده جزو، مس سوخته ده جزو و بسایند و سفیدۀ تخم مرغ بسرشند تنها خام. بعد از آن بــر کــوزه

گران نهند تا بیرون آید مانند زبرجد.

ها به کار دارند. حل نقره: بیارند از سیم خام جزوی، در رنگ

، همچندان توبــال٢همچندان سیماب بنکاس (؟)، همچندان طلق مکلس

گر بر آهن بیالند نقره شود و اگر نقش بر مــس و بــرنج کنند و بچکانند تا چون آب بچکد. و این حل ا

و سرب نیز بدین نوع که نقره را حــل کنــد،  ٤کنند نیکو آید. مس را نیز بر این طریق حل کنند و ارزیز

راه این چهار یکی است. حل فوالد: یک جزو زنگار [و] روغن مردارسنگ

د. این است حل فوالد.

 سیماب جهت کوتکه: بیارند جزوی سیماب و مثل آن نوشادر و ثلث ایشــان 
ّ
حل

خاکستر و مثل هر دو پوست انار و نیم دانگ روغن نفط سامری، همه به کوره کنند و ســرش اســتوار 

کنند و بدمد تا آب بچکد. اگر از این کوتکه بندند در غایت لطافت امساک کنند

 زرنیخ جهت نقاشی: بگیرند زرنیخ زرد جزوی و مثــل او ســاجی کوفتــه و 
ّ
در حل

مثل هر دو روغن اسکندری و مثل ایشان سرکه و بول الّصبیان همه را به کوره کننــد و بدمنــد تــا حــل 

بود. صــفت زر و ســیم و مــس و فــوالد و ها داخل از آن شد که ضرورت خواهد 

گویند و کشتن سیماب جهت قوة باه باشد.

در کشتن طلق سیاه یا سفید: نیک بکوبند و در خریطه

خریطه کنند و بروند و در میان آب گرم بخیسانند قدری و از آب گرم بیرون// آورند. یک نف

بمالند تا مایه از طلق در ته آب نشیند. به آهستگی آب از سر آن دور کنند و در آفتاب خشــک کننــد. 

سازی به کار می ای یا زردرنگ است که در شیشه

، صفت زاج قبرسی: بستانند زاک صافی کرده و به خوردش زنگــار مــی

سرخ شود زاک. چون عمل کنند بهتر از معدنی باشد.

در ساختن نطرون که به از معدنی باشد: بستانند نمک ســاجی یعنــی ملــح القلیــا و 

ز هر یک، یک جزو. جمله سحق

ها چنانچه گفته شد مثل کاسه و پیاله و کوزه: بستانند قلقند ، در رنگ کردن ظرف

ده جزو، مس سوخته ده جزو و بسایند و سفیدۀ تخم مرغ بسرشند تنها خام. بعد از آن بــر کــوزه

گران نهند تا بیرون آید مانند زبرجد. در کورۀ کوزه

در رنگ در حل اجساد که]

همچندان سیماب بنکاس (؟)، همچندان طلق مکلس

کنند و بچکانند تا چون آب بچکد. و این حل ا

کنند نیکو آید. مس را نیز بر این طریق حل کنند و ارزیز

راه این چهار یکی است. حل فوالد: یک جزو زنگار [و] روغن مردارسنگ

د. این است حل فوالد.به کوره چکانند تا چون آب بچک

 سیماب جهت کوتکه: بیارند جزوی سیماب و مثل آن نوشادر و ثلث ایشــان 
ّ
حل

خاکستر و مثل هر دو پوست انار و نیم دانگ روغن نفط سامری، همه به کوره کنند و ســرش اســتوار 

کنند و بدمد تا آب بچکد. اگر از این کوتکه بندند در غایت لطافت امساک کنند

 زرنیخ جهت نقاشی: بگیرند زرنیخ زرد جزوی و مثــل او ســاجی کوفتــه و 
ّ
در حل

مثل هر دو روغن اسکندری و مثل ایشان سرکه و بول الّصبیان همه را به کوره کننــد و بدمنــد تــا حــل 

گردد. از این زرنیخ بر هر چه طال کنند. 

ها داخل از آن شد که ضرورت خواهد 

گویند و کشتن سیماب جهت قوة باه باشد.

در کشتن طلق سیاه یا سفید: نیک بکوبند و در خریطه

خریطه کنند و بروند و در میان آب گرم بخیسانند قدری و از آب گرم بیرون// آورند. یک نف

بمالند تا مایه از طلق در ته آب نشیند. به آهستگی آب از سر آن دور کنند و در آفتاب خشــک کننــد. 

ای یا زردرنگ است که در شیشه جسمی سرخ، قهوه
مادۀ کانی به صورت سیلیکات آبدار منیزیم

، صفت زاج قبرسی: بستانند زاک صافی کرده و به خوردش زنگــار مــیباب چهاردهم

سرخ شود زاک. چون عمل کنند بهتر از معدنی باشد.

در ساختن نطرون که به از معدنی باشد: بستانند نمک ســاجی یعنــی ملــح القلیــا و  ،باب پانزدهم

ز هر یک، یک جزو. جمله سحقنمک ملح و بورۀ سفید، ا

، در رنگ کردن ظرفباب شانزدهم

ده جزو، مس سوخته ده جزو و بسایند و سفیدۀ تخم مرغ بسرشند تنها خام. بعد از آن بــر کــوزه

در کورۀ کوزه سفالی خام اندایند و

در حل اجساد که][ ،باب هفدهم

همچندان سیماب بنکاس (؟)، همچندان طلق مکلس

کنند و بچکانند تا چون آب بچکد. و این حل ا

کنند نیکو آید. مس را نیز بر این طریق حل کنند و ارزیز

راه این چهار یکی است. حل فوالد: یک جزو زنگار [و] روغن مردارسنگ

به کوره چکانند تا چون آب بچک

 سیماب جهت کوتکه: بیارند جزوی سیماب و مثل آن نوشادر و ثلث ایشــان  ،باب هجدهم
ّ
حل

خاکستر و مثل هر دو پوست انار و نیم دانگ روغن نفط سامری، همه به کوره کنند و ســرش اســتوار 

کنند و بدمد تا آب بچکد. اگر از این کوتکه بندند در غایت لطافت امساک کنند

 زرنیخ جهت نقاشی: بگیرند زرنیخ زرد جزوی و مثــل او ســاجی کوفتــه و  ،باب نوزدهم
ّ
در حل

مثل هر دو روغن اسکندری و مثل ایشان سرکه و بول الّصبیان همه را به کوره کننــد و بدمنــد تــا حــل 

گردد. از این زرنیخ بر هر چه طال کنند. 

ها داخل از آن شد که ضرورت خواهد مانند این حکم

گویند و کشتن سیماب جهت قوة باه باشد. ٦را طلقابرک که آن

در کشتن طلق سیاه یا سفید: نیک بکوبند و در خریطه ،باب بیستم

خریطه کنند و بروند و در میان آب گرم بخیسانند قدری و از آب گرم بیرون// آورند. یک نف

بمالند تا مایه از طلق در ته آب نشیند. به آهستگی آب از سر آن دور کنند و در آفتاب خشــک کننــد. 

چانه زدن در کاری
)بی نقطه(تومال 

جسمی سرخ، قهوه. نسخه: مرداسنک. 
مادۀ کانی به صورت سیلیکات آبدار منیزیم

ای؛ کیف کیسۀ چرمی یا پارچه

باب چهاردهم

سرخ شود زاک. چون عمل کنند بهتر از معدنی باشد.

باب پانزدهم

نمک ملح و بورۀ سفید، ا

باب شانزدهم

ده جزو، مس سوخته ده جزو و بسایند و سفیدۀ تخم مرغ بسرشند تنها خام. بعد از آن بــر کــوزه

سفالی خام اندایند و

باب هفدهم

همچندان سیماب بنکاس (؟)، همچندان طلق مکلس

کنند و بچکانند تا چون آب بچکد. و این حل ا

کنند نیکو آید. مس را نیز بر این طریق حل کنند و ارزیز

راه این چهار یکی است. حل فوالد: یک جزو زنگار [و] روغن مردارسنگ

به کوره چکانند تا چون آب بچک

باب هجدهم

خاکستر و مثل هر دو پوست انار و نیم دانگ روغن نفط سامری، همه به کوره کنند و ســرش اســتوار 

کنند و بدمد تا آب بچکد. اگر از این کوتکه بندند در غایت لطافت امساک کنند

باب نوزدهم

مثل هر دو روغن اسکندری و مثل ایشان سرکه و بول الّصبیان همه را به کوره کننــد و بدمنــد تــا حــل 

گردد. از این زرنیخ بر هر چه طال کنند. 

مانند این حکم

ابرک که آن

باب بیستم

خریطه کنند و بروند و در میان آب گرم بخیسانند قدری و از آب گرم بیرون// آورند. یک نف

بمالند تا مایه از طلق در ته آب نشیند. به آهستگی آب از سر آن دور کنند و در آفتاب خشــک کننــد. 

کوبیدن. ١
چانه زدن در کاری. ٢
تومال : نسخه. ٣
قلع. ٤
. نسخه: مرداسنک. ٥
مادۀ کانی به صورت سیلیکات آبدار منیزیم. ٦
کیسۀ چرمی یا پارچه. ٧



بعد از آن پوست هلیله و بلیله [بیارند] و آن طلق در آن خمیر کنند و بمالند و از آن چند نان بپزنــد. و 

تا پخته شود. صبر کنــد تــا ســرد شــود. 

تا غایت هشتاد و دو نوبت چنین کنند، هر بــار خمیــر کننــد و 

هنوز درخشندگی دارد کشته نشده باشد. پس چند بار دیگــر طریــق 

سحق کنــد و گردانــد و حکیمــان آن را هــر 

خورند. فاّما بدین ترتیب تن و خون را سود دارد و قوة باه تمام آورد و اگر 

و للــح کوچــه؟ و تخــم هــل و 

جمله برابر این مقدار که دارو بود شش برابر طلق کشته و برابر همه نبات کوفته 

و بیخته و در شیشه کند و هر بامداد کفی از آن بخورد به نهار. خاصیت این دارد و هر کس چــه دانــد 

در کشتن سیماب: بیارند یک شیشۀ گردن دراز که باالی آن تنگ باشد و فرو 

آس کــرده در آن 

و نمــک ســرش 

استوار کنند و شیشه در دیگ نهند و دیگ پر از ریگ کنند و آتش چنان که آتش طعــام پخــتن، دوازده 

بمالنــد بــا ســپاری 

کــه چهــار مــاه زمســتان 

خورد سردی گرد او نگردد و حکیمان به انواع زیبق خورند و در هر زحمت به طریقی دیگر خورند. 

ای که در طب و داروسازی به کار 

 تدریج زرد

بعد از آن پوست هلیله و بلیله [بیارند] و آن طلق در آن خمیر کنند و بمالند و از آن چند نان بپزنــد. و 

تا پخته شود. صبر کنــد تــا ســرد شــود. 

تا غایت هشتاد و دو نوبت چنین کنند، هر بــار خمیــر کننــد و 

هنوز درخشندگی دارد کشته نشده باشد. پس چند بار دیگــر طریــق 

سحق کنــد و گردانــد و حکیمــان آن را هــر 

خورند. فاّما بدین ترتیب تن و خون را سود دارد و قوة باه تمام آورد و اگر 

چهل حرم بود خوشنود کند، سستی بر تن و گرانی بر اندام نیاورد، دایم گشنگی غالب باشد.

و للــح کوچــه؟ و تخــم هــل و 

جمله برابر این مقدار که دارو بود شش برابر طلق کشته و برابر همه نبات کوفته 

و بیخته و در شیشه کند و هر بامداد کفی از آن بخورد به نهار. خاصیت این دارد و هر کس چــه دانــد 

در کشتن سیماب: بیارند یک شیشۀ گردن دراز که باالی آن تنگ باشد و فرو 

آس کــرده در آن  ١١گشاده، آن را به گل حکمت استوار کنند و نیم سیر زیبق خالص و نیم سیر کبریت

و نمــک ســرش شیشه کند و نیم سیر نوشادر پیکانی. و حلق شیشه را پارۀ کاغذ بنهند و بــه خاکســتر 

استوار کنند و شیشه در دیگ نهند و دیگ پر از ریگ کنند و آتش چنان که آتش طعــام پخــتن، دوازده 
بمالنــد بــا ســپاری  ١٢

کــه چهــار مــاه زمســتان 

خورد سردی گرد او نگردد و حکیمان به انواع زیبق خورند و در هر زحمت به طریقی دیگر خورند. 

ای که در طب و داروسازی به کار 

تدریج زرد میوۀ درخت فوفل از تیرۀ بیدیان که رنگ سفید آن به

بعد از آن پوست هلیله و بلیله [بیارند] و آن طلق در آن خمیر کنند و بمالند و از آن چند نان بپزنــد. و 

تا پخته شود. صبر کنــد تــا ســرد شــود. 

تا غایت هشتاد و دو نوبت چنین کنند، هر بــار خمیــر کننــد و 

هنوز درخشندگی دارد کشته نشده باشد. پس چند بار دیگــر طریــق 

سحق کنــد و گردانــد و حکیمــان آن را هــر 

خورند. فاّما بدین ترتیب تن و خون را سود دارد و قوة باه تمام آورد و اگر 

چهل حرم بود خوشنود کند، سستی بر تن و گرانی بر اندام نیاورد، دایم گشنگی غالب باشد.

و للــح کوچــه؟ و تخــم هــل و  ٨و جــوز بویــا

جمله برابر این مقدار که دارو بود شش برابر طلق کشته و برابر همه نبات کوفته 

و بیخته و در شیشه کند و هر بامداد کفی از آن بخورد به نهار. خاصیت این دارد و هر کس چــه دانــد 

در کشتن سیماب: بیارند یک شیشۀ گردن دراز که باالی آن تنگ باشد و فرو 

گشاده، آن را به گل حکمت استوار کنند و نیم سیر زیبق خالص و نیم سیر کبریت

شیشه کند و نیم سیر نوشادر پیکانی. و حلق شیشه را پارۀ کاغذ بنهند و بــه خاکســتر 

استوار کنند و شیشه در دیگ نهند و دیگ پر از ریگ کنند و آتش چنان که آتش طعــام پخــتن، دوازده 

١٢پاس آتش کنند. و زیبق کشته را بیرون آورند به رنگ شنگرف. حبه به برگ تنبول

کــه چهــار مــاه زمســتان و جوز دو پرده به نهار بخورند و دهان از ترش نگاه دارند. هــر 

خورد سردی گرد او نگردد و حکیمان به انواع زیبق خورند و در هر زحمت به طریقی دیگر خورند. 

ای که در طب و داروسازی به کار  های خوشه های هوایی فراوان، و گل

.در نسخه جوزبوا آمده است

.شود

.جوند های معطرش را که طعم تند دارد می
میوۀ درخت فوفل از تیرۀ بیدیان که رنگ سفید آن به

بعد از آن پوست هلیله و بلیله [بیارند] و آن طلق در آن خمیر کنند و بمالند و از آن چند نان بپزنــد. و 

تا پخته شود. صبر کنــد تــا ســرد شــود. ها در آن میان فراز کند 

تا غایت هشتاد و دو نوبت چنین کنند، هر بــار خمیــر کننــد و 

هنوز درخشندگی دارد کشته نشده باشد. پس چند بار دیگــر طریــق 

سحق کنــد و گردانــد و حکیمــان آن را هــر  پختن به جای آورد تا درخشندگی ازو کم شود. بار دیگر

خورند. فاّما بدین ترتیب تن و خون را سود دارد و قوة باه تمام آورد و اگر 

چهل حرم بود خوشنود کند، سستی بر تن و گرانی بر اندام نیاورد، دایم گشنگی غالب باشد.

و جــوز بویــا ٧لنجانو خو

جمله برابر این مقدار که دارو بود شش برابر طلق کشته و برابر همه نبات کوفته 

و بیخته و در شیشه کند و هر بامداد کفی از آن بخورد به نهار. خاصیت این دارد و هر کس چــه دانــد 

مثال است.

در کشتن سیماب: بیارند یک شیشۀ گردن دراز که باالی آن تنگ باشد و فرو 

گشاده، آن را به گل حکمت استوار کنند و نیم سیر زیبق خالص و نیم سیر کبریت

شیشه کند و نیم سیر نوشادر پیکانی. و حلق شیشه را پارۀ کاغذ بنهند و بــه خاکســتر 

استوار کنند و شیشه در دیگ نهند و دیگ پر از ریگ کنند و آتش چنان که آتش طعــام پخــتن، دوازده 

پاس آتش کنند. و زیبق کشته را بیرون آورند به رنگ شنگرف. حبه به برگ تنبول

و جوز دو پرده به نهار بخورند و دهان از ترش نگاه دارند. هــر 

خورد سردی گرد او نگردد و حکیمان به انواع زیبق خورند و در هر زحمت به طریقی دیگر خورند. 

.دار سبز مایل به آبی است
.ای گلدار پیوسته گلبرگ هستند

های هوایی فراوان، و گل تندمزه، ساقه

در نسخه جوزبوا آمده است. رود

شود ای خیزران تشکیل می ای گونه

های معطرش را که طعم تند دارد می
میوۀ درخت فوفل از تیرۀ بیدیان که رنگ سفید آن به .رود رنگ که در نجاری به کار می

بعد از آن پوست هلیله و بلیله [بیارند] و آن طلق در آن خمیر کنند و بمالند و از آن چند نان بپزنــد. و 

ها در آن میان فراز کند دشتی ته باال کرده نان

تا غایت هشتاد و دو نوبت چنین کنند، هر بــار خمیــر کننــد و  ٢بیرون آورند و خشک کرده آس کنند.

هنوز درخشندگی دارد کشته نشده باشد. پس چند بار دیگــر طریــق  ٣ببیزند. بعد از آن اگر چون مرق

پختن به جای آورد تا درخشندگی ازو کم شود. بار دیگر

خورند. فاّما بدین ترتیب تن و خون را سود دارد و قوة باه تمام آورد و اگر سازند و می

چهل حرم بود خوشنود کند، سستی بر تن و گرانی بر اندام نیاورد، دایم گشنگی غالب باشد.

و خو ٦و بسپایه ٥و بهمنین

جمله برابر این مقدار که دارو بود شش برابر طلق کشته و برابر همه نبات کوفته 

و بیخته و در شیشه کند و هر بامداد کفی از آن بخورد به نهار. خاصیت این دارد و هر کس چــه دانــد 

مثال است.مگر کسی که در عمل آورد چرا که بال

در کشتن سیماب: بیارند یک شیشۀ گردن دراز که باالی آن تنگ باشد و فرو 

گشاده، آن را به گل حکمت استوار کنند و نیم سیر زیبق خالص و نیم سیر کبریت

شیشه کند و نیم سیر نوشادر پیکانی. و حلق شیشه را پارۀ کاغذ بنهند و بــه خاکســتر 

استوار کنند و شیشه در دیگ نهند و دیگ پر از ریگ کنند و آتش چنان که آتش طعــام پخــتن، دوازده 

پاس آتش کنند. و زیبق کشته را بیرون آورند به رنگ شنگرف. حبه به برگ تنبول

و جوز دو پرده به نهار بخورند و دهان از ترش نگاه دارند. هــر 

خورد سردی گرد او نگردد و حکیمان به انواع زیبق خورند و در هر زحمت به طریقی دیگر خورند. 

دن، آسیا کردن، ساییدن

دار سبز مایل به آبی است های کرک عاقرقرحا گیاهی از تیرۀ مرکبان با برگ
ای گلدار پیوسته گلبرگ هستند ای از گیاهان دو لپه

تندمزه، ساقهگیاهی از خانوادۀ زنجبیل، با ریشۀ ضخیم، سرخ، و 

رود دانۀ معطر درخت جوزا که در پزشکی و آشپزی به کار می
)کندر(شیرۀ درخت مصطکی از تیرۀ سماقیان 

ای گونهای مرکب از آهک، سیلیس و پتاس که در بنده

های معطرش را که طعم تند دارد می درختی از تیرۀ بیدیان، بومی هند که برخی مردم برگ
رنگ که در نجاری به کار می با چوبی سیاه

بعد از آن پوست هلیله و بلیله [بیارند] و آن طلق در آن خمیر کنند و بمالند و از آن چند نان بپزنــد. و 

دشتی ته باال کرده نان ١در میان پاچک

بیرون آورند و خشک کرده آس کنند.

ببیزند. بعد از آن اگر چون مرق

پختن به جای آورد تا درخشندگی ازو کم شود. بار دیگر

سازند و میانواع معجون می

چهل حرم بود خوشنود کند، سستی بر تن و گرانی بر اندام نیاورد، دایم گشنگی غالب باشد.

و بهمنین ٤بیارند عاقرقرحا

جمله برابر این مقدار که دارو بود شش برابر طلق کشته و برابر همه نبات کوفته  ١٠و تباشیر ٩مصطکی

و بیخته و در شیشه کند و هر بامداد کفی از آن بخورد به نهار. خاصیت این دارد و هر کس چــه دانــد 

مگر کسی که در عمل آورد چرا که بال

در کشتن سیماب: بیارند یک شیشۀ گردن دراز که باالی آن تنگ باشد و فرو  ،باب بیست و یکم

گشاده، آن را به گل حکمت استوار کنند و نیم سیر زیبق خالص و نیم سیر کبریت

شیشه کند و نیم سیر نوشادر پیکانی. و حلق شیشه را پارۀ کاغذ بنهند و بــه خاکســتر 

استوار کنند و شیشه در دیگ نهند و دیگ پر از ریگ کنند و آتش چنان که آتش طعــام پخــتن، دوازده 

پاس آتش کنند. و زیبق کشته را بیرون آورند به رنگ شنگرف. حبه به برگ تنبول

و جوز دو پرده به نهار بخورند و دهان از ترش نگاه دارند. هــر  ١٣یعنی فوفل

خورد سردی گرد او نگردد و حکیمان به انواع زیبق خورند و در هر زحمت به طریقی دیگر خورند. 

تپاله
رد کر= آس کردن 

ُ
دن، آسیا کردن، ساییدنخ

عاقرقرحا گیاهی از تیرۀ مرکبان با برگ
ای از گیاهان دو لپه تیره بهمن سرخ و سفید که

گیاه علفی از تیرۀ سرخس
گیاهی از خانوادۀ زنجبیل، با ریشۀ ضخیم، سرخ، و 

دانۀ معطر درخت جوزا که در پزشکی و آشپزی به کار می
شیرۀ درخت مصطکی از تیرۀ سماقیان 

ای مرکب از آهک، سیلیس و پتاس که در بنده

درختی از تیرۀ بیدیان، بومی هند که برخی مردم برگ
با چوبی سیاه  درختی از خانوادۀ نخل

.شود و یک هسته دارد نارنجی می

١۵٢

بعد از آن پوست هلیله و بلیله [بیارند] و آن طلق در آن خمیر کنند و بمالند و از آن چند نان بپزنــد. و 

در میان پاچک

بیرون آورند و خشک کرده آس کنند.

ببیزند. بعد از آن اگر چون مرق

پختن به جای آورد تا درخشندگی ازو کم شود. بار دیگر

انواع معجون می

چهل حرم بود خوشنود کند، سستی بر تن و گرانی بر اندام نیاورد، دایم گشنگی غالب باشد.

بیارند عاقرقرحا

مصطکی

و بیخته و در شیشه کند و هر بامداد کفی از آن بخورد به نهار. خاصیت این دارد و هر کس چــه دانــد 

مگر کسی که در عمل آورد چرا که بال

باب بیست و یکم

گشاده، آن را به گل حکمت استوار کنند و نیم سیر زیبق خالص و نیم سیر کبریت

شیشه کند و نیم سیر نوشادر پیکانی. و حلق شیشه را پارۀ کاغذ بنهند و بــه خاکســتر 

استوار کنند و شیشه در دیگ نهند و دیگ پر از ریگ کنند و آتش چنان که آتش طعــام پخــتن، دوازده 

پاس آتش کنند. و زیبق کشته را بیرون آورند به رنگ شنگرف. حبه به برگ تنبول

یعنی فوفل

خورد سردی گرد او نگردد و حکیمان به انواع زیبق خورند و در هر زحمت به طریقی دیگر خورند. 

تپاله= پاچک . ١
آس کردن . ٢
شته. ٣
عاقرقرحا گیاهی از تیرۀ مرکبان با برگ. ٤
بهمن سرخ و سفید که. ٥
گیاه علفی از تیرۀ سرخس. ٦
گیاهی از خانوادۀ زنجبیل، با ریشۀ ضخیم، سرخ، و . ٧

 .رود می
دانۀ معطر درخت جوزا که در پزشکی و آشپزی به کار می. ٨
شیرۀ درخت مصطکی از تیرۀ سماقیان . ٩
ای مرکب از آهک، سیلیس و پتاس که در بنده ماده. ١٠
گوگرد. ١١
درختی از تیرۀ بیدیان، بومی هند که برخی مردم برگ. ١٢
درختی از خانوادۀ نخل. ١٣

نارنجی می

١۵٢
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و عاقرقرحا و موصلی سفید و ســیاه و 

و زعفران و مصطکی 

و ملها و سندسی(؟) از هر دو فلفل از هر دارو یعنــی تولــه یــک ســیر، 

همه را آس کنند و به قدر همه شهد خالص. دو سه از آن غلوله ســازند. یکــی از آن// چــون بخورنــد 

ب پشت زیاده کند، قوت باه بیفزاید، رنگ و روی 

سرخ کند، اشتهای صادق آورد چنان که خورندۀ یک نان چهار نان خورد و اثر ســودا در تــن نمانــد و 

و هم در کشتن سیماب: چهار سیر سیماب خالص بگیرند و آن را در دیگــی کننــد کــه از ســنگ 

د و بشورانند تا یک ذات شود. پس دیگــی بــر ســر آن نهــد 

باژگونه چنانکه لب هر دو دیگ به همدیگر بنشیند. و از خاکستر و نمک و جامۀ تر مهر کند و همین 

طریق عمل را نگاه دارد تا شانزده پاس آتش کند چنانکه شعلۀ آن بیرون نیایــد و همــۀ اطــراف دیگــر 

ر او بگذرد. بعــد از آن بگــذارد تــا ســرد شــود بعــد از آن بگشــاید و 

سیماب کشته بردارد. و هر که سیماب کشته خورد منافع بسیار بیند ولی آنچه بی آتش کشــته باشــند 

او را دو روز در بــول 

بقر بخیسانند بعد از آن در شیرۀ صبر بسایند چنانکه بسی شیره بخورد. بعد از آن در شرابۀ خام نهنــد 

دستی یک سبد بر زمــین کنــد و شــرابۀ مــذکور بــر روی 

بر گرد آن بچینند تا شــیرۀ صــبر 

بسیار بخورد. دیگر در شرابه کند به طریق اول به آتش برند. چهارده بار به همین طریق در شیرۀ صــبر 

در آب تر کنند 

سحق کنند. یک بار بر آتــش برنــد، بعــد از آن در میــان 

و عاقرقرحا و موصلی سفید و ســیاه و 

و زعفران و مصطکی  

و ملها و سندسی(؟) از هر دو فلفل از هر دارو یعنــی تولــه یــک ســیر، 

همه را آس کنند و به قدر همه شهد خالص. دو سه از آن غلوله ســازند. یکــی از آن// چــون بخورنــد 

ب پشت زیاده کند، قوت باه بیفزاید، رنگ و روی 

سرخ کند، اشتهای صادق آورد چنان که خورندۀ یک نان چهار نان خورد و اثر ســودا در تــن نمانــد و 

و هم در کشتن سیماب: چهار سیر سیماب خالص بگیرند و آن را در دیگــی کننــد کــه از ســنگ 

د و بشورانند تا یک ذات شود. پس دیگــی بــر ســر آن نهــد 

باژگونه چنانکه لب هر دو دیگ به همدیگر بنشیند. و از خاکستر و نمک و جامۀ تر مهر کند و همین 

طریق عمل را نگاه دارد تا شانزده پاس آتش کند چنانکه شعلۀ آن بیرون نیایــد و همــۀ اطــراف دیگــر 

ر او بگذرد. بعــد از آن بگــذارد تــا ســرد شــود بعــد از آن بگشــاید و 

سیماب کشته بردارد. و هر که سیماب کشته خورد منافع بسیار بیند ولی آنچه بی آتش کشــته باشــند 

او را دو روز در بــول  فوالد و

بقر بخیسانند بعد از آن در شیرۀ صبر بسایند چنانکه بسی شیره بخورد. بعد از آن در شرابۀ خام نهنــد 

دستی یک سبد بر زمــین کنــد و شــرابۀ مــذکور بــر روی 

بر گرد آن بچینند تا شــیرۀ صــبر 

بسیار بخورد. دیگر در شرابه کند به طریق اول به آتش برند. چهارده بار به همین طریق در شیرۀ صــبر 

در آب تر کنند  ١٠و آمله

سحق کنند. یک بار بر آتــش برنــد، بعــد از آن در میــان 

.ای کاربرد دارویی دارد

و عاقرقرحا و موصلی سفید و ســیاه و  ١اما آنچه از تجربه معلوم شده است این است: بیارند کبابه

٤و االچی ٣و تخم انگبین و تخم کرچه و قرنفل

و ملها و سندسی(؟) از هر دو فلفل از هر دارو یعنــی تولــه یــک ســیر، 

همه را آس کنند و به قدر همه شهد خالص. دو سه از آن غلوله ســازند. یکــی از آن// چــون بخورنــد 

ب پشت زیاده کند، قوت باه بیفزاید، رنگ و روی 

سرخ کند، اشتهای صادق آورد چنان که خورندۀ یک نان چهار نان خورد و اثر ســودا در تــن نمانــد و 

و هم در کشتن سیماب: چهار سیر سیماب خالص بگیرند و آن را در دیگــی کننــد کــه از ســنگ 

د و بشورانند تا یک ذات شود. پس دیگــی بــر ســر آن نهــد 

باژگونه چنانکه لب هر دو دیگ به همدیگر بنشیند. و از خاکستر و نمک و جامۀ تر مهر کند و همین 

طریق عمل را نگاه دارد تا شانزده پاس آتش کند چنانکه شعلۀ آن بیرون نیایــد و همــۀ اطــراف دیگــر 

ر او بگذرد. بعــد از آن بگــذارد تــا ســرد شــود بعــد از آن بگشــاید و 

سیماب کشته بردارد. و هر که سیماب کشته خورد منافع بسیار بیند ولی آنچه بی آتش کشــته باشــند 

فوالد و ٧در کشتن فوالد جهت خوردن: بیارند سونش

بقر بخیسانند بعد از آن در شیرۀ صبر بسایند چنانکه بسی شیره بخورد. بعد از آن در شرابۀ خام نهنــد 

دستی یک سبد بر زمــین کنــد و شــرابۀ مــذکور بــر روی 

بر گرد آن بچینند تا شــیرۀ صــبر پاچک نهد و سفالی بر روی شرابه نهند و یک سبد دیگر پاچک گرد 

بسیار بخورد. دیگر در شرابه کند به طریق اول به آتش برند. چهارده بار به همین طریق در شیرۀ صــبر 

و آمله ٩کنوایی(؟)، دیگر در شیرۀ زقوم، دیگر در شیرۀ آب کنند. دیگر بستانند هلیله

سحق کنند. یک بار بر آتــش برنــد، بعــد از آن در میــان 

ای کاربرد دارویی دارد ای از تیرۀ بیدیان و از جنس فلفل سیاه که هستۀ معطر کروی تلخ و تندش به رنگ قهوه

.گویند

اما آنچه از تجربه معلوم شده است این است: بیارند کبابه

و تخم انگبین و تخم کرچه و قرنفل

و ملها و سندسی(؟) از هر دو فلفل از هر دارو یعنــی تولــه یــک ســیر، 

همه را آس کنند و به قدر همه شهد خالص. دو سه از آن غلوله ســازند. یکــی از آن// چــون بخورنــد 

ب پشت زیاده کند، قوت باه بیفزاید، رنگ و روی تمامی باد اندام را ببرد و سبینات(؟) را نام نماید و آ

سرخ کند، اشتهای صادق آورد چنان که خورندۀ یک نان چهار نان خورد و اثر ســودا در تــن نمانــد و 

و هم در کشتن سیماب: چهار سیر سیماب خالص بگیرند و آن را در دیگــی کننــد کــه از ســنگ 

د و بشورانند تا یک ذات شود. پس دیگــی بــر ســر آن نهــد 

باژگونه چنانکه لب هر دو دیگ به همدیگر بنشیند. و از خاکستر و نمک و جامۀ تر مهر کند و همین 

طریق عمل را نگاه دارد تا شانزده پاس آتش کند چنانکه شعلۀ آن بیرون نیایــد و همــۀ اطــراف دیگــر 

ر او بگذرد. بعــد از آن بگــذارد تــا ســرد شــود بعــد از آن بگشــاید و 

سیماب کشته بردارد. و هر که سیماب کشته خورد منافع بسیار بیند ولی آنچه بی آتش کشــته باشــند 

حکیمان آن را زنده توانند کرد و خوردن آن نشاید.

در کشتن فوالد جهت خوردن: بیارند سونش

بقر بخیسانند بعد از آن در شیرۀ صبر بسایند چنانکه بسی شیره بخورد. بعد از آن در شرابۀ خام نهنــد 

دستی یک سبد بر زمــین کنــد و شــرابۀ مــذکور بــر روی  

پاچک نهد و سفالی بر روی شرابه نهند و یک سبد دیگر پاچک گرد 

بسیار بخورد. دیگر در شرابه کند به طریق اول به آتش برند. چهارده بار به همین طریق در شیرۀ صــبر 

کنوایی(؟)، دیگر در شیرۀ زقوم، دیگر در شیرۀ آب کنند. دیگر بستانند هلیله

سحق کنند. یک بار بر آتــش برنــد، بعــد از آن در میــان  

ای از تیرۀ بیدیان و از جنس فلفل سیاه که هستۀ معطر کروی تلخ و تندش به رنگ قهوه

گویند شود و به آن ناس هم می

اما آنچه از تجربه معلوم شده است این است: بیارند کبابه

و تخم انگبین و تخم کرچه و قرنفل ٢پنبلی یعنی فلفل دراز و بسپایه

و ملها و سندسی(؟) از هر دو فلفل از هر دارو یعنــی تولــه یــک ســیر،  ٦و پان

همه را آس کنند و به قدر همه شهد خالص. دو سه از آن غلوله ســازند. یکــی از آن// چــون بخورنــد 

تمامی باد اندام را ببرد و سبینات(؟) را نام نماید و آ

سرخ کند، اشتهای صادق آورد چنان که خورندۀ یک نان چهار نان خورد و اثر ســودا در تــن نمانــد و 

و هم در کشتن سیماب: چهار سیر سیماب خالص بگیرند و آن را در دیگــی کننــد کــه از ســنگ 

د و بشورانند تا یک ذات شود. پس دیگــی بــر ســر آن نهــد باشد و چهار سیر زاک ترکی بر سر آن کنن

باژگونه چنانکه لب هر دو دیگ به همدیگر بنشیند. و از خاکستر و نمک و جامۀ تر مهر کند و همین 

طریق عمل را نگاه دارد تا شانزده پاس آتش کند چنانکه شعلۀ آن بیرون نیایــد و همــۀ اطــراف دیگــر 

ر او بگذرد. بعــد از آن بگــذارد تــا ســرد شــود بعــد از آن بگشــاید و گرفته باشد تا دو روز و دو شب ب

سیماب کشته بردارد. و هر که سیماب کشته خورد منافع بسیار بیند ولی آنچه بی آتش کشــته باشــند 

حکیمان آن را زنده توانند کرد و خوردن آن نشاید.

در کشتن فوالد جهت خوردن: بیارند سونش

بقر بخیسانند بعد از آن در شیرۀ صبر بسایند چنانکه بسی شیره بخورد. بعد از آن در شرابۀ خام نهنــد 

 ٨و شرابۀ دیگ بر سرش نهند. و بیارد پاچک

پاچک نهد و سفالی بر روی شرابه نهند و یک سبد دیگر پاچک گرد 

بسیار بخورد. دیگر در شرابه کند به طریق اول به آتش برند. چهارده بار به همین طریق در شیرۀ صــبر 

کنوایی(؟)، دیگر در شیرۀ زقوم، دیگر در شیرۀ آب کنند. دیگر بستانند هلیله

 و شیرۀ آن بستانند و فوالد مذکور در این آب

ای از تیرۀ بیدیان و از جنس فلفل سیاه که هستۀ معطر کروی تلخ و تندش به رنگ قهوه

.پاشیدند تخم خوشبوی گیاه پنیرک که آن را روی نان می
شود و به آن ناس هم می از برگ تنباکوی خشک تهیه می

.غوشا باشد، تاپال، تپاله

اما آنچه از تجربه معلوم شده است این است: بیارند کبابه

پنبلی یعنی فلفل دراز و بسپایه

و پان ٥و جوز بویا و نانخواه

همه را آس کنند و به قدر همه شهد خالص. دو سه از آن غلوله ســازند. یکــی از آن// چــون بخورنــد 

تمامی باد اندام را ببرد و سبینات(؟) را نام نماید و آ

سرخ کند، اشتهای صادق آورد چنان که خورندۀ یک نان چهار نان خورد و اثر ســودا در تــن نمانــد و 

غم برود. 

و هم در کشتن سیماب: چهار سیر سیماب خالص بگیرند و آن را در دیگــی کننــد کــه از ســنگ 

باشد و چهار سیر زاک ترکی بر سر آن کنن

باژگونه چنانکه لب هر دو دیگ به همدیگر بنشیند. و از خاکستر و نمک و جامۀ تر مهر کند و همین 

طریق عمل را نگاه دارد تا شانزده پاس آتش کند چنانکه شعلۀ آن بیرون نیایــد و همــۀ اطــراف دیگــر 

گرفته باشد تا دو روز و دو شب ب

سیماب کشته بردارد. و هر که سیماب کشته خورد منافع بسیار بیند ولی آنچه بی آتش کشــته باشــند 

حکیمان آن را زنده توانند کرد و خوردن آن نشاید.

در کشتن فوالد جهت خوردن: بیارند سونشباب بیست و دوّیم، 

بقر بخیسانند بعد از آن در شیرۀ صبر بسایند چنانکه بسی شیره بخورد. بعد از آن در شرابۀ خام نهنــد 

و شرابۀ دیگ بر سرش نهند. و بیارد پاچک

پاچک نهد و سفالی بر روی شرابه نهند و یک سبد دیگر پاچک گرد 

بسیار بخورد. دیگر در شرابه کند به طریق اول به آتش برند. چهارده بار به همین طریق در شیرۀ صــبر 

کنوایی(؟)، دیگر در شیرۀ زقوم، دیگر در شیرۀ آب کنند. دیگر بستانند هلیله

و شیرۀ آن بستانند و فوالد مذکور در این آب

ای از تیرۀ بیدیان و از جنس فلفل سیاه که هستۀ معطر کروی تلخ و تندش به رنگ قهوه میوۀ درختچه
بسباس

تخم خوشبوی گیاه پنیرک که آن را روی نان می
از برگ تنباکوی خشک تهیه میمادۀ مخدر سبز رنگی که 

براده، خاکه
باشد، تاپال، تپاله شده خشک گاوکه

درختی از تیرۀ مورد
ای از تمر هندی

اما آنچه از تجربه معلوم شده است این است: بیارند کبابه

پنبلی یعنی فلفل دراز و بسپایه

و جوز بویا و نانخواه

همه را آس کنند و به قدر همه شهد خالص. دو سه از آن غلوله ســازند. یکــی از آن// چــون بخورنــد 

تمامی باد اندام را ببرد و سبینات(؟) را نام نماید و آ

سرخ کند، اشتهای صادق آورد چنان که خورندۀ یک نان چهار نان خورد و اثر ســودا در تــن نمانــد و 

غم برود. 

و هم در کشتن سیماب: چهار سیر سیماب خالص بگیرند و آن را در دیگــی کننــد کــه از ســنگ 

باشد و چهار سیر زاک ترکی بر سر آن کنن

باژگونه چنانکه لب هر دو دیگ به همدیگر بنشیند. و از خاکستر و نمک و جامۀ تر مهر کند و همین 

طریق عمل را نگاه دارد تا شانزده پاس آتش کند چنانکه شعلۀ آن بیرون نیایــد و همــۀ اطــراف دیگــر 

گرفته باشد تا دو روز و دو شب ب

سیماب کشته بردارد. و هر که سیماب کشته خورد منافع بسیار بیند ولی آنچه بی آتش کشــته باشــند 

حکیمان آن را زنده توانند کرد و خوردن آن نشاید.

باب بیست و دوّیم، 

بقر بخیسانند بعد از آن در شیرۀ صبر بسایند چنانکه بسی شیره بخورد. بعد از آن در شرابۀ خام نهنــد 

و شرابۀ دیگ بر سرش نهند. و بیارد پاچک

پاچک نهد و سفالی بر روی شرابه نهند و یک سبد دیگر پاچک گرد 

بسیار بخورد. دیگر در شرابه کند به طریق اول به آتش برند. چهارده بار به همین طریق در شیرۀ صــبر 

کنوایی(؟)، دیگر در شیرۀ زقوم، دیگر در شیرۀ آب کنند. دیگر بستانند هلیله

و شیرۀ آن بستانند و فوالد مذکور در این آب

میوۀ درختچه. ١
بسباس: نسخه. ٢
میخک. ٣
هل. ٤
تخم خوشبوی گیاه پنیرک که آن را روی نان می. ٥
مادۀ مخدر سبز رنگی که . ٦
براده، خاکه. ٧
گاوکه سرگین. ٨
درختی از تیرۀ مورد. ٩
ای از تمر هندی گونه. ١٠



بپزند. قدری از آن بر سر آب بریزد و اگر 

به شیرۀ صبر سحق کنند و به آتش برند به نــوعی 

رنجی که دارد برود و مثل فتق، بواسیر، یرقان، قولنج، کرم شکم، چکیدن 

بول. رنگ سرخ کند، آب پشت بیفزاید و درد شقیقه و کمر را و سردی را [ببرد] اگر مرد خورد. و اگــر 

ارند معده را قوت 

هب بــه وزن کوتکــه، اگــر 
ّ
الّزیبق مع الــذ

و خشک شدن ذهــن را ســود دارد. بیارنــد ســیماب 

بگــذارد. بعــد از 

گیرند و کبوتر را دهند تا فرو برد. بعد از سه روز کبوتر را بکشند و حب مــذکور 

را از شکم او بردارند و بشویند و به وقت حاجت در دهن گیرند؛ چنان شوند که خواهند انشاء الله. 

باه امساک دهد و صداع و تشــنگی 

ببرد و تنگی نفس را سود دارد و دهان و کام خشک شدن را سود دارد. بیارنــد زر ســرخ خــالص را بــراده 

ه براده کردۀ پاک یک جزو [و] سیماب یک جزو و صالیه نیکو کننــد و حــب بندنــد و 
ّ
کرده دو جزو، فض

را بدهند تا فرو برد و نگاه دارند. و یک شــب و روز 

صفت حّب الزیبق مع حجر البصری که در دهن نگاه داشتن نــافع آیــد محــرور مــزاج را و دفــع 

یک جزو و جسد سنگ بصری را بگدازند و زیبــق 

در آن ریزند. بعد از آن ماکیان را دهند تا بخورد و نــیم روز بگذارنــد. بعــد از آن ماکیــان را بکشــند و 

حّب الّزیبق مع اجساد المختلفه منافع بسیار رساند، قوت امساک قوی دهد معــده را گــرم دارد، 

ه نیم جزو و برادۀ آهــن نــیم جــزو، شــنگرف رومــی 
ّ
دفع کند. برادۀ فض

ذهبی دانگی جزو، جمله را یک جا کننــد و بســایند و در وقــت ســُودن 

بپزند. قدری از آن بر سر آب بریزد و اگر 

به شیرۀ صبر سحق کنند و به آتش برند به نــوعی 

رنجی که دارد برود و مثل فتق، بواسیر، یرقان، قولنج، کرم شکم، چکیدن 

بول. رنگ سرخ کند، آب پشت بیفزاید و درد شقیقه و کمر را و سردی را [ببرد] اگر مرد خورد. و اگــر 

ارند معده را قوت ، در// حب الزیبق که آن را کوتکه گویند که چون در دهن د

هب بــه وزن کوتکــه، اگــر 
ّ
الّزیبق مع الــذ

و خشک شدن ذهــن را ســود دارد. بیارنــد ســیماب 

بگــذارد. بعــد از یک جزو و زر خالص یک جزو، براده کرده یک جا جمع کند و حب بندد و دو روز 

گیرند و کبوتر را دهند تا فرو برد. بعد از سه روز کبوتر را بکشند و حب مــذکور 

را از شکم او بردارند و بشویند و به وقت حاجت در دهن گیرند؛ چنان شوند که خواهند انشاء الله. 

باه امساک دهد و صداع و تشــنگی 

ببرد و تنگی نفس را سود دارد و دهان و کام خشک شدن را سود دارد. بیارنــد زر ســرخ خــالص را بــراده 

ه براده کردۀ پاک یک جزو [و] سیماب یک جزو و صالیه نیکو کننــد و حــب بندنــد و 
ّ
کرده دو جزو، فض

را بدهند تا فرو برد و نگاه دارند. و یک شــب و روز 

دیگر بکشند و حب بردارند و به آب سرد بشویند و به وقت حاجت در دهان گیرند، مجّربست.

صفت حّب الزیبق مع حجر البصری که در دهن نگاه داشتن نــافع آیــد محــرور مــزاج را و دفــع 

یک جزو و جسد سنگ بصری را بگدازند و زیبــق 

در آن ریزند. بعد از آن ماکیان را دهند تا بخورد و نــیم روز بگذارنــد. بعــد از آن ماکیــان را بکشــند و 

حّب الّزیبق مع اجساد المختلفه منافع بسیار رساند، قوت امساک قوی دهد معــده را گــرم دارد، 

ه نیم جزو و برادۀ آهــن نــیم جــزو، شــنگرف رومــی 
ّ
دفع کند. برادۀ فض

ذهبی دانگی جزو، جمله را یک جا کننــد و بســایند و در وقــت ســُودن 

. ذهبی، فضی، نحاسی، حدیدی و شبهی که بهترین آن ذهبی است

بپزند. قدری از آن بر سر آب بریزد و اگر 

به شیرۀ صبر سحق کنند و به آتش برند به نــوعی 

رنجی که دارد برود و مثل فتق، بواسیر، یرقان، قولنج، کرم شکم، چکیدن 

بول. رنگ سرخ کند، آب پشت بیفزاید و درد شقیقه و کمر را و سردی را [ببرد] اگر مرد خورد. و اگــر 

، در// حب الزیبق که آن را کوتکه گویند که چون در دهن د

هب بــه وزن کوتکــه، اگــر 
ّ
الّزیبق مع الــذ

و خشک شدن ذهــن را ســود دارد. بیارنــد ســیماب 

یک جزو و زر خالص یک جزو، براده کرده یک جا جمع کند و حب بندد و دو روز 

گیرند و کبوتر را دهند تا فرو برد. بعد از سه روز کبوتر را بکشند و حب مــذکور 

را از شکم او بردارند و بشویند و به وقت حاجت در دهن گیرند؛ چنان شوند که خواهند انشاء الله. 

ه که در دهن گیرند، قّوت 
ّ
هب و الفض

ّ
باه امساک دهد و صداع و تشــنگی صفت حب الزیبق مع الذ

ببرد و تنگی نفس را سود دارد و دهان و کام خشک شدن را سود دارد. بیارنــد زر ســرخ خــالص را بــراده 

ه براده کردۀ پاک یک جزو [و] سیماب یک جزو و صالیه نیکو کننــد و حــب بندنــد و 
ّ
کرده دو جزو، فض

را بدهند تا فرو برد و نگاه دارند. و یک شــب و روز 

دیگر بکشند و حب بردارند و به آب سرد بشویند و به وقت حاجت در دهان گیرند، مجّربست.

صفت حّب الزیبق مع حجر البصری که در دهن نگاه داشتن نــافع آیــد محــرور مــزاج را و دفــع 

یک جزو و جسد سنگ بصری را بگدازند و زیبــق 

در آن ریزند. بعد از آن ماکیان را دهند تا بخورد و نــیم روز بگذارنــد. بعــد از آن ماکیــان را بکشــند و 

حّب الّزیبق مع اجساد المختلفه منافع بسیار رساند، قوت امساک قوی دهد معــده را گــرم دارد، 

ه نیم جزو و برادۀ آهــن نــیم جــزو، شــنگرف رومــی 
ّ
دفع کند. برادۀ فض

ذهبی دانگی جزو، جمله را یک جا کننــد و بســایند و در وقــت ســُودن 

ذهبی، فضی، نحاسی، حدیدی و شبهی که بهترین آن ذهبی است

بپزند. قدری از آن بر سر آب بریزد و اگر  ١شیر دوغ بپزند. بعد از آن خشک کنند و آس کنند و مجری

 چند کرت
ّ
به شیرۀ صبر سحق کنند و به آتش برند به نــوعی  ٢بر روی ایستاد[ه] نماند فهو المراد. واال

رنجی که دارد برود و مثل فتق، بواسیر، یرقان، قولنج، کرم شکم، چکیدن 

بول. رنگ سرخ کند، آب پشت بیفزاید و درد شقیقه و کمر را و سردی را [ببرد] اگر مرد خورد. و اگــر 

، در// حب الزیبق که آن را کوتکه گویند که چون در دهن د

هب بــه وزن کوتکــه، اگــر  ٤ببرد. حب ٣دهد و تشنگی باز دارد و امساک کند و صداع
ّ
الّزیبق مع الــذ

و خشک شدن ذهــن را ســود دارد. بیارنــد ســیماب  ٥خواهد که در دهن گیرد و امساک کند و تلواسه

یک جزو و زر خالص یک جزو، براده کرده یک جا جمع کند و حب بندد و دو روز 

گیرند و کبوتر را دهند تا فرو برد. بعد از سه روز کبوتر را بکشند و حب مــذکور 

را از شکم او بردارند و بشویند و به وقت حاجت در دهن گیرند؛ چنان شوند که خواهند انشاء الله. 

ه که در دهن گیرند، قّوت 
ّ
هب و الفض

ّ
صفت حب الزیبق مع الذ

ببرد و تنگی نفس را سود دارد و دهان و کام خشک شدن را سود دارد. بیارنــد زر ســرخ خــالص را بــراده 

ه براده کردۀ پاک یک جزو [و] سیماب یک جزو و صالیه نیکو کننــد و حــب بندنــد و 
ّ
کرده دو جزو، فض

را بدهند تا فرو برد و نگاه دارند. و یک شــب و روز  در میان آرد سرشت بگیرند و ماکیان سیاه یا زاغ سیاه

دیگر بکشند و حب بردارند و به آب سرد بشویند و به وقت حاجت در دهان گیرند، مجّربست.

صفت حّب الزیبق مع حجر البصری که در دهن نگاه داشتن نــافع آیــد محــرور مــزاج را و دفــع 

یک جزو و جسد سنگ بصری را بگدازند و زیبــق تشنگی و امساک کند، فایده قوی کند. بیارند زیبق 

در آن ریزند. بعد از آن ماکیان را دهند تا بخورد و نــیم روز بگذارنــد. بعــد از آن ماکیــان را بکشــند و 

حّب الّزیبق مع اجساد المختلفه منافع بسیار رساند، قوت امساک قوی دهد معــده را گــرم دارد، 

ه نیم جزو و برادۀ آهــن نــیم جــزو، شــنگرف رومــی 
ّ
دفع کند. برادۀ فض

ذهبی دانگی جزو، جمله را یک جا کننــد و بســایند و در وقــت ســُودن 

ذهبی، فضی، نحاسی، حدیدی و شبهی که بهترین آن ذهبی است: 

شیر دوغ بپزند. بعد از آن خشک کنند و آس کنند و مجری

 چند کرت
ّ
بر روی ایستاد[ه] نماند فهو المراد. واال

رنجی که دارد برود و مثل فتق، بواسیر، یرقان، قولنج، کرم شکم، چکیدن  

بول. رنگ سرخ کند، آب پشت بیفزاید و درد شقیقه و کمر را و سردی را [ببرد] اگر مرد خورد. و اگــر 

زن، موی سیاه را سفید نگرداند.

، در// حب الزیبق که آن را کوتکه گویند که چون در دهن د

دهد و تشنگی باز دارد و امساک کند و صداع

خواهد که در دهن گیرد و امساک کند و تلواسه

یک جزو و زر خالص یک جزو، براده کرده یک جا جمع کند و حب بندد و دو روز 

گیرند و کبوتر را دهند تا فرو برد. بعد از سه روز کبوتر را بکشند و حب مــذکور 

را از شکم او بردارند و بشویند و به وقت حاجت در دهن گیرند؛ چنان شوند که خواهند انشاء الله. 

ه که در دهن گیرند، قّوت 
ّ
هب و الفض

ّ
صفت حب الزیبق مع الذ

ببرد و تنگی نفس را سود دارد و دهان و کام خشک شدن را سود دارد. بیارنــد زر ســرخ خــالص را بــراده 

ه براده کردۀ پاک یک جزو [و] سیماب یک جزو و صالیه نیکو کننــد و حــب بندنــد و 
ّ
کرده دو جزو، فض

در میان آرد سرشت بگیرند و ماکیان سیاه یا زاغ سیاه

دیگر بکشند و حب بردارند و به آب سرد بشویند و به وقت حاجت در دهان گیرند، مجّربست.

صفت حّب الزیبق مع حجر البصری که در دهن نگاه داشتن نــافع آیــد محــرور مــزاج را و دفــع 

تشنگی و امساک کند، فایده قوی کند. بیارند زیبق 

در آن ریزند. بعد از آن ماکیان را دهند تا بخورد و نــیم روز بگذارنــد. بعــد از آن ماکیــان را بکشــند و 

حّب الّزیبق مع اجساد المختلفه منافع بسیار رساند، قوت امساک قوی دهد معــده را گــرم دارد، 

ه نیم جزو و برادۀ آهــن نــیم جــزو، شــنگرف رومــی  زود هضم شود، آرُوغ ترش را
ّ
دفع کند. برادۀ فض

ذهبی دانگی جزو، جمله را یک جا کننــد و بســایند و در وقــت ســُودن  ٧دانگی و نیم جزو، مرقشیشا

های پرشمار درون غالف

: رود و چند نوع است کار می

شیر دوغ بپزند. بعد از آن خشک کنند و آس کنند و مجری

 چند کرت
ّ
بر روی ایستاد[ه] نماند فهو المراد. واال

 که گفته شد. هر که بخورد

بول. رنگ سرخ کند، آب پشت بیفزاید و درد شقیقه و کمر را و سردی را [ببرد] اگر مرد خورد. و اگــر 

زن، موی سیاه را سفید نگرداند.

، در// حب الزیبق که آن را کوتکه گویند که چون در دهن دباب بیست و سّیم

دهد و تشنگی باز دارد و امساک کند و صداع

خواهد که در دهن گیرد و امساک کند و تلواسه

یک جزو و زر خالص یک جزو، براده کرده یک جا جمع کند و حب بندد و دو روز 

گیرند و کبوتر را دهند تا فرو برد. بعد از سه روز کبوتر را بکشند و حب مــذکور  ٦آن در میان آرد میده

را از شکم او بردارند و بشویند و به وقت حاجت در دهن گیرند؛ چنان شوند که خواهند انشاء الله. 

ه که در دهن گیرند، قّوت 
ّ
هب و الفض

ّ
صفت حب الزیبق مع الذ

ببرد و تنگی نفس را سود دارد و دهان و کام خشک شدن را سود دارد. بیارنــد زر ســرخ خــالص را بــراده 

ه براده کردۀ پاک یک جزو [و] سیماب یک جزو و صالیه نیکو کننــد و حــب بندنــد و 
ّ
کرده دو جزو، فض

در میان آرد سرشت بگیرند و ماکیان سیاه یا زاغ سیاه

دیگر بکشند و حب بردارند و به آب سرد بشویند و به وقت حاجت در دهان گیرند، مجّربست.

صفت حّب الزیبق مع حجر البصری که در دهن نگاه داشتن نــافع آیــد محــرور مــزاج را و دفــع 

تشنگی و امساک کند، فایده قوی کند. بیارند زیبق 

در آن ریزند. بعد از آن ماکیان را دهند تا بخورد و نــیم روز بگذارنــد. بعــد از آن ماکیــان را بکشــند و 

حب بردارند.

حّب الّزیبق مع اجساد المختلفه منافع بسیار رساند، قوت امساک قوی دهد معــده را گــرم دارد، 

زود هضم شود، آرُوغ ترش را

دانگی و نیم جزو، مرقشیشا

های پرشمار درون غالف نوعی میوه به صورت دانه

حق
نگرانی اضطراب، ترس،

آرد سفید دو بار الک شده
کار می ای که در دواهای چشم به

١۵۴

شیر دوغ بپزند. بعد از آن خشک کنند و آس کنند و مجری

 چند کرت
ّ
بر روی ایستاد[ه] نماند فهو المراد. واال

که گفته شد. هر که بخورد

بول. رنگ سرخ کند، آب پشت بیفزاید و درد شقیقه و کمر را و سردی را [ببرد] اگر مرد خورد. و اگــر 

زن، موی سیاه را سفید نگرداند.

باب بیست و سّیم

دهد و تشنگی باز دارد و امساک کند و صداع

خواهد که در دهن گیرد و امساک کند و تلواسه

یک جزو و زر خالص یک جزو، براده کرده یک جا جمع کند و حب بندد و دو روز 

آن در میان آرد میده

را از شکم او بردارند و بشویند و به وقت حاجت در دهن گیرند؛ چنان شوند که خواهند انشاء الله. 

ه که در دهن گیرند، قّوت 
ّ
هب و الفض

ّ
صفت حب الزیبق مع الذ

ببرد و تنگی نفس را سود دارد و دهان و کام خشک شدن را سود دارد. بیارنــد زر ســرخ خــالص را بــراده 

ه براده کردۀ پاک یک جزو [و] سیماب یک جزو و صالیه نیکو کننــد و حــب بندنــد و 
ّ
کرده دو جزو، فض

در میان آرد سرشت بگیرند و ماکیان سیاه یا زاغ سیاه

دیگر بکشند و حب بردارند و به آب سرد بشویند و به وقت حاجت در دهان گیرند، مجّربست.

صفت حّب الزیبق مع حجر البصری که در دهن نگاه داشتن نــافع آیــد محــرور مــزاج را و دفــع 

تشنگی و امساک کند، فایده قوی کند. بیارند زیبق 

در آن ریزند. بعد از آن ماکیان را دهند تا بخورد و نــیم روز بگذارنــد. بعــد از آن ماکیــان را بکشــند و 

حب بردارند.

حّب الّزیبق مع اجساد المختلفه منافع بسیار رساند، قوت امساک قوی دهد معــده را گــرم دارد، 

زود هضم شود، آرُوغ ترش را

دانگی و نیم جزو، مرقشیشا

نوعی میوه به صورت دانه. ١
دفعه. ٢
سر درد. ٣
حق: نسخه. ٤
اضطراب، ترس،. ٥
آرد سفید دو بار الک شده. ٦
ای که در دواهای چشم به ماده. ٧
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کننــد و در 

بنهند و این حب در میان آن نهند و از برگ بپوشــانند و ســرش بــه ِگــل 

حکمت محکم کنند. و چون خشک شود از آتش خفیف تف دهند، نیــک ســرد کننــد، از آن بیــرون 

دیــر شــود و انعــاظ بیفزایــد: عاقرقرحــا دو 

جزو، قرنفل دو جزو و مشک// تبتی یک جزو، همه یک جا جمع کننــد و بســایند و ببیزنــد و بــه آب 

و شیرۀ اردک مربی حّب کنند مثل نخودی؛ به وقت حاجت در دهن گیرنــد، قــوتی 

جمــع کننــد، خــروس ســفید را 

بدهند تا بخورد یک شب تمام، بعد از آن او را بکشند و کوتکه بستانند. امساک تمام دهــد و تشــنگی 

صفت دیگر که در لذت عظیم و انعاظ بیفزاید و انزال دیر شود: بگیرند تخم اصابع الصوص یک 

جا جمع کنند و بسایند و ببیزنــد و بــه آب نــرگس تــر 

و ســفیداب گــل: مهــره بگیرنــد 

زنند تا خاک شــود. بعــد از آن در یــک دیــگ 

سفالی نو کنند و سرش محکم کنند و تنوره باید بر این مثال: پس در زیر دیــگ آتــش کننــد یــک روز 

بیرون آورد و سرکه بر وی ریزند. یک هفته بگذارند تا همه 

: سفیدۀ ارزیز بگیرد در دیگ گــرم کننــد و ســه 

درم سرب به او کنند. بعد از آن در پیه(؟) کتوار بار کنند اندک اندک تا ناچیز گردد. بعد از آن بیســت 

بعــده 

ها به کار آید: بستاند قلعــی پــاکیزه یــک 

کننــد و در  ١سایند تا حب شود. پس بیارند خشت پخته و در میان وی گودی

بنهند و این حب در میان آن نهند و از برگ بپوشــانند و ســرش بــه ِگــل 

حکمت محکم کنند. و چون خشک شود از آتش خفیف تف دهند، نیــک ســرد کننــد، از آن بیــرون 

کنند و در آب سرد اندازند و به وقت حاجت در دهن نگاه دارند، مقصود حاصل شود.

دیــر شــود و انعــاظ بیفزایــد: عاقرقرحــا دو 

جزو، قرنفل دو جزو و مشک// تبتی یک جزو، همه یک جا جمع کننــد و بســایند و ببیزنــد و بــه آب 

و شیرۀ اردک مربی حّب کنند مثل نخودی؛ به وقت حاجت در دهن گیرنــد، قــوتی 

جمــع کننــد، خــروس ســفید را 

بدهند تا بخورد یک شب تمام، بعد از آن او را بکشند و کوتکه بستانند. امساک تمام دهــد و تشــنگی 

صفت دیگر که در لذت عظیم و انعاظ بیفزاید و انزال دیر شود: بگیرند تخم اصابع الصوص یک 

جا جمع کنند و بسایند و ببیزنــد و بــه آب نــرگس تــر 

بسرشند و حّب کنند و به وقت حاجت در دهن گیرند، قوتی عجب مشاهده کنند. 

و ســفیداب گــل: مهــره بگیرنــد 

زنند تا خاک شــود. بعــد از آن در یــک دیــگ 

سفالی نو کنند و سرش محکم کنند و تنوره باید بر این مثال: پس در زیر دیــگ آتــش کننــد یــک روز 

بیرون آورد و سرکه بر وی ریزند. یک هفته بگذارند تا همه 

: سفیدۀ ارزیز بگیرد در دیگ گــرم کننــد و ســه 

درم سرب به او کنند. بعد از آن در پیه(؟) کتوار بار کنند اندک اندک تا ناچیز گردد. بعد از آن بیســت 

بعــده  و هشت درم اجران(؟) بار کنند و بسوزند. برگ آک(؟) سی عــدد بیندازنــد تــا ســوخته شــود.

ها به کار آید: بستاند قلعــی پــاکیزه یــک 

سایند تا حب شود. پس بیارند خشت پخته و در میان وی گودی

بنهند و این حب در میان آن نهند و از برگ بپوشــانند و ســرش بــه ِگــل 

حکمت محکم کنند. و چون خشک شود از آتش خفیف تف دهند، نیــک ســرد کننــد، از آن بیــرون 

کنند و در آب سرد اندازند و به وقت حاجت در دهن نگاه دارند، مقصود حاصل شود.

دیــر شــود و انعــاظ بیفزایــد: عاقرقرحــا دو 

جزو، قرنفل دو جزو و مشک// تبتی یک جزو، همه یک جا جمع کننــد و بســایند و ببیزنــد و بــه آب 

و شیرۀ اردک مربی حّب کنند مثل نخودی؛ به وقت حاجت در دهن گیرنــد، قــوتی 

ه و یک جزو زیبــق
ّ
جمــع کننــد، خــروس ســفید را  ٣جزو فض

بدهند تا بخورد یک شب تمام، بعد از آن او را بکشند و کوتکه بستانند. امساک تمام دهــد و تشــنگی 

صفت دیگر که در لذت عظیم و انعاظ بیفزاید و انزال دیر شود: بگیرند تخم اصابع الصوص یک 

جا جمع کنند و بسایند و ببیزنــد و بــه آب نــرگس تــر 

بسرشند و حّب کنند و به وقت حاجت در دهن گیرند، قوتی عجب مشاهده کنند. 

و ســفیداب گــل: مهــره بگیرنــد  ٤، عمل سفیداب کاشغری و سفیداب ربش

زنند تا خاک شــود. بعــد از آن در یــک دیــگ 

سفالی نو کنند و سرش محکم کنند و تنوره باید بر این مثال: پس در زیر دیــگ آتــش کننــد یــک روز 

بیرون آورد و سرکه بر وی ریزند. یک هفته بگذارند تا همه 

: سفیدۀ ارزیز بگیرد در دیگ گــرم کننــد و ســه 

درم سرب به او کنند. بعد از آن در پیه(؟) کتوار بار کنند اندک اندک تا ناچیز گردد. بعد از آن بیســت 

و هشت درم اجران(؟) بار کنند و بسوزند. برگ آک(؟) سی عــدد بیندازنــد تــا ســوخته شــود.

ها به کار آید: بستاند قلعــی پــاکیزه یــک 

سایند تا حب شود. پس بیارند خشت پخته و در میان وی گودی

بنهند و این حب در میان آن نهند و از برگ بپوشــانند و ســرش بــه ِگــل 

حکمت محکم کنند. و چون خشک شود از آتش خفیف تف دهند، نیــک ســرد کننــد، از آن بیــرون 

کنند و در آب سرد اندازند و به وقت حاجت در دهن نگاه دارند، مقصود حاصل شود.

دیــر شــود و انعــاظ بیفزایــد: عاقرقرحــا دو  ، در صفت حّب دیگر که انــزال

جزو، قرنفل دو جزو و مشک// تبتی یک جزو، همه یک جا جمع کننــد و بســایند و ببیزنــد و بــه آب 

و شیرۀ اردک مربی حّب کنند مثل نخودی؛ به وقت حاجت در دهن گیرنــد، قــوتی 

ه و یک جزو زیبــق
ّ
جزو فض

بدهند تا بخورد یک شب تمام، بعد از آن او را بکشند و کوتکه بستانند. امساک تمام دهــد و تشــنگی 

صفت دیگر که در لذت عظیم و انعاظ بیفزاید و انزال دیر شود: بگیرند تخم اصابع الصوص یک 

جا جمع کنند و بسایند و ببیزنــد و بــه آب نــرگس تــر و، و قرنفل دو جزو یک

بسرشند و حّب کنند و به وقت حاجت در دهن گیرند، قوتی عجب مشاهده کنند. 

، عمل سفیداب کاشغری و سفیداب ربش

زنند تا خاک شــود. بعــد از آن در یــک دیــگ  سرب را، در دیگ سفالی کنند و کفچۀ آهنی به وی می

سفالی نو کنند و سرش محکم کنند و تنوره باید بر این مثال: پس در زیر دیــگ آتــش کننــد یــک روز 

بیرون آورد و سرکه بر وی ریزند. یک هفته بگذارند تا همه 

رند.سفیداب شود. بعد از آن هر کجا خواهند به کار ب

: سفیدۀ ارزیز بگیرد در دیگ گــرم کننــد و ســه ٧، نوعی دیگر سفیداب ترکی

درم سرب به او کنند. بعد از آن در پیه(؟) کتوار بار کنند اندک اندک تا ناچیز گردد. بعد از آن بیســت 

و هشت درم اجران(؟) بار کنند و بسوزند. برگ آک(؟) سی عــدد بیندازنــد تــا ســوخته شــود.

بگذارند تا نیک پخته شود. این سفیداب در مرهم به کار آید.

ها به کار آید: بستاند قلعــی پــاکیزه یــک  ، در سفیداب فارسی که بسیار جای

سایند تا حب شود. پس بیارند خشت پخته و در میان وی گودی

بنهند و این حب در میان آن نهند و از برگ بپوشــانند و ســرش بــه ِگــل  آن گو[دی] قدری برگ دودی

حکمت محکم کنند. و چون خشک شود از آتش خفیف تف دهند، نیــک ســرد کننــد، از آن بیــرون 

کنند و در آب سرد اندازند و به وقت حاجت در دهن نگاه دارند، مقصود حاصل شود.

، در صفت حّب دیگر که انــزال

جزو، قرنفل دو جزو و مشک// تبتی یک جزو، همه یک جا جمع کننــد و بســایند و ببیزنــد و بــه آب 

و شیرۀ اردک مربی حّب کنند مثل نخودی؛ به وقت حاجت در دهن گیرنــد، قــوتی 

تی عظیم.
ّ
بینند عجیب و لذ

ه: یک
ّ
ه و یک جزو زیبــق صفت حّب الزیبق مع الفض

ّ
جزو فض

بدهند تا بخورد یک شب تمام، بعد از آن او را بکشند و کوتکه بستانند. امساک تمام دهــد و تشــنگی 

صفت دیگر که در لذت عظیم و انعاظ بیفزاید و انزال دیر شود: بگیرند تخم اصابع الصوص یک 

و، و قرنفل دو جزو یک

بسرشند و حّب کنند و به وقت حاجت در دهن گیرند، قوتی عجب مشاهده کنند. 

، عمل سفیداب کاشغری و سفیداب ربش

سرب را، در دیگ سفالی کنند و کفچۀ آهنی به وی می

سفالی نو کنند و سرش محکم کنند و تنوره باید بر این مثال: پس در زیر دیــگ آتــش کننــد یــک روز 

بیرون آورد و سرکه بر وی ریزند. یک هفته بگذارند تا همه  ٦شود و جسدی

سفیداب شود. بعد از آن هر کجا خواهند به کار ب

، نوعی دیگر سفیداب ترکی

درم سرب به او کنند. بعد از آن در پیه(؟) کتوار بار کنند اندک اندک تا ناچیز گردد. بعد از آن بیســت 

و هشت درم اجران(؟) بار کنند و بسوزند. برگ آک(؟) سی عــدد بیندازنــد تــا ســوخته شــود.

بگذارند تا نیک پخته شود. این سفیداب در مرهم به کار آید.

، در سفیداب فارسی که بسیار جای

.سفیدی که بر ناخن نوجوانان پدید آید

سایند تا حب شود. پس بیارند خشت پخته و در میان وی گودی اندکی آب اندازند و می

آن گو[دی] قدری برگ دودی

حکمت محکم کنند. و چون خشک شود از آتش خفیف تف دهند، نیــک ســرد کننــد، از آن بیــرون 

کنند و در آب سرد اندازند و به وقت حاجت در دهن نگاه دارند، مقصود حاصل شود.

، در صفت حّب دیگر که انــزالباب بیست و چهارم

جزو، قرنفل دو جزو و مشک// تبتی یک جزو، همه یک جا جمع کننــد و بســایند و ببیزنــد و بــه آب 

و شیرۀ اردک مربی حّب کنند مثل نخودی؛ به وقت حاجت در دهن گیرنــد، قــوتی  ٢اصابع الصوص

تی عظیم.
ّ
بینند عجیب و لذ

ه: یک
ّ
صفت حّب الزیبق مع الفض

بدهند تا بخورد یک شب تمام، بعد از آن او را بکشند و کوتکه بستانند. امساک تمام دهــد و تشــنگی 

و تلواسه ببرد. 

صفت دیگر که در لذت عظیم و انعاظ بیفزاید و انزال دیر شود: بگیرند تخم اصابع الصوص یک 

و، و قرنفل دو جزو یکجزو و عاقرقرحا دو جز

بسرشند و حّب کنند و به وقت حاجت در دهن گیرند، قوتی عجب مشاهده کنند. 

، عمل سفیداب کاشغری و سفیداب ربشباب بیست و پنجم

سرب را، در دیگ سفالی کنند و کفچۀ آهنی به وی می

سفالی نو کنند و سرش محکم کنند و تنوره باید بر این مثال: پس در زیر دیــگ آتــش کننــد یــک روز 

س
ّ
شود و جسدی ٥[تا] آن که سرب مکل

سفیداب شود. بعد از آن هر کجا خواهند به کار ب

، نوعی دیگر سفیداب ترکیباب بیست و ششم

درم سرب به او کنند. بعد از آن در پیه(؟) کتوار بار کنند اندک اندک تا ناچیز گردد. بعد از آن بیســت 

و هشت درم اجران(؟) بار کنند و بسوزند. برگ آک(؟) سی عــدد بیندازنــد تــا ســوخته شــود.

بگذارند تا نیک پخته شود. این سفیداب در مرهم به کار آید.

، در سفیداب فارسی که بسیار جایباب بیست و هفتم

کوی
جوجه= 
و

سفیدی که بر ناخن نوجوانان پدید آید

جسوی
ترکیب

اندکی آب اندازند و می

آن گو[دی] قدری برگ دودی

حکمت محکم کنند. و چون خشک شود از آتش خفیف تف دهند، نیــک ســرد کننــد، از آن بیــرون 

کنند و در آب سرد اندازند و به وقت حاجت در دهن نگاه دارند، مقصود حاصل شود.

باب بیست و چهارم

جزو، قرنفل دو جزو و مشک// تبتی یک جزو، همه یک جا جمع کننــد و بســایند و ببیزنــد و بــه آب 

اصابع الصوص

تی عظیم.
ّ
بینند عجیب و لذ

ه: یک
ّ
صفت حّب الزیبق مع الفض

بدهند تا بخورد یک شب تمام، بعد از آن او را بکشند و کوتکه بستانند. امساک تمام دهــد و تشــنگی 

و تلواسه ببرد. 

صفت دیگر که در لذت عظیم و انعاظ بیفزاید و انزال دیر شود: بگیرند تخم اصابع الصوص یک 

جزو و عاقرقرحا دو جز

بسرشند و حّب کنند و به وقت حاجت در دهن گیرند، قوتی عجب مشاهده کنند. 

باب بیست و پنجم

سرب را، در دیگ سفالی کنند و کفچۀ آهنی به وی می

سفالی نو کنند و سرش محکم کنند و تنوره باید بر این مثال: پس در زیر دیــگ آتــش کننــد یــک روز 

س
ّ
[تا] آن که سرب مکل

سفیداب شود. بعد از آن هر کجا خواهند به کار ب

باب بیست و ششم

درم سرب به او کنند. بعد از آن در پیه(؟) کتوار بار کنند اندک اندک تا ناچیز گردد. بعد از آن بیســت 

و هشت درم اجران(؟) بار کنند و بسوزند. برگ آک(؟) سی عــدد بیندازنــد تــا ســوخته شــود.

بگذارند تا نیک پخته شود. این سفیداب در مرهم به کار آید.

باب بیست و هفتم

کوی: نسحه. ١
= صوص . ٢
و: + نسخه. ٣
سفیدی که بر ناخن نوجوانان پدید آید. ٤
گرمادیده. ٥
جسوی: نسخه. ٦
ترکیب: نسخه. ٧



کنند تا هــیچ 

کنند و کوزه را به گل حکمت گیرند و در چال آبگینه گران نهند. چون بــاز آرنــد 

سفیداب شده باشد و اگر هنوز سفید نشده باشد یک نوبت دیگر در چال کنند. همچنین تکرار کننــد 

نکنــد: بیارنــد 

شوید تا سفید و روشن شود و طعم نمک از او بــرود. آنگــه 

قدری آب در او کند و یک شبانه روز بنهد تا نرم گردد چنان که اگر به انگشت بمالد حل شــود. پــس 

شود در ظرفی پاکیزه کنند تا جمله جمع شود. آنگــه 

تا غلیظ شود و آنگه بنهند 

بــر  تا سرد شود. بعد از آن کاغذ را باالی تختۀ پاکیزه بگسترانند و از این دارو بــر گــوی ســفید پــاکیزه

کاغذ بمالند و کرباس دیگر در آفتاب بگسترانند و کاغذ بر باالی آن افکنند تــا خشــک نشــود. آنگــه 

اندک نم دهند و مهره دهند که بالسی(؟) لطیف شود. دیگر از هر رنگ که خواهد در میان ایــن دارو 

گران بــه 

هم بیامیزند. پس قلم را نقش کنند. چون خشک شود گوگرد سرخ را بر آتش نهند تا روشن شــود. بــه 

قوتی [که] سی سطر توان نوشت در غایت روشــنی و براقــی باشــد: 

بیارند دودۀ نفت و دودۀ کتان دو کیله، صمغ عربی خالص چهــار مثقــال، مرقشیشــای ســوخته پــنج 

ســتبر طبــری. ایــن جملــه 

این است کــه کیســه[ای] از کاغــذ بدوزنــد پهــن و دوده در 

میان کیسۀ مذکور نهند و کیسه را در میان خمیر گندم گیرند و خمیر باید که بسیار نرم نباشد و بســیار 

سخت نیز نباشد. و کیسۀ مذکور را در تنور نهند یا در شیب آتشگاه [یا] در شیب خاکستر گــرم دفــن 

شود بلکه نیم سوخته شود. بعد از آن بردارند و بگذارند تــا ســرد شــود. 

دیگر مرقشیشا در آتش تیز اندازند تا سوخته گردد و بردارند و سرد کنند. و دوده را در هاون کنند، نیم 

روز سحق کنند. و صمغ را در آب حل کنند و صافی سازند و به هر ده درم صمغ صــد درم آب بایــد 

کنند تا هــیچ بیزند و سحق می

کنند و کوزه را به گل حکمت گیرند و در چال آبگینه گران نهند. چون بــاز آرنــد 

سفیداب شده باشد و اگر هنوز سفید نشده باشد یک نوبت دیگر در چال کنند. همچنین تکرار کننــد 

  .١تا در غایت سفیدی شود و این نوع سفیداب درمی در بزل سه درم دیگر به کار آید

نکنــد: بیارنــد  ٢فت دارو و آن کاغذ که مانند بغدادی شــود و نشــف

شوید تا سفید و روشن شود و طعم نمک از او بــرود. آنگــه 

قدری آب در او کند و یک شبانه روز بنهد تا نرم گردد چنان که اگر به انگشت بمالد حل شــود. پــس 

شود در ظرفی پاکیزه کنند تا جمله جمع شود. آنگــه 

تا غلیظ شود و آنگه بنهند 

تا سرد شود. بعد از آن کاغذ را باالی تختۀ پاکیزه بگسترانند و از این دارو بــر گــوی ســفید پــاکیزه

کاغذ بمالند و کرباس دیگر در آفتاب بگسترانند و کاغذ بر باالی آن افکنند تــا خشــک نشــود. آنگــه 

اندک نم دهند و مهره دهند که بالسی(؟) لطیف شود. دیگر از هر رنگ که خواهد در میان ایــن دارو 

ش کنند: بیارند زهرۀ گاو با گل کــوزه
ّ
گران بــه  که خواهند قلم سفید را منق

هم بیامیزند. پس قلم را نقش کنند. چون خشک شود گوگرد سرخ را بر آتش نهند تا روشن شــود. بــه 

  گوگرد دارند تا رنگ گیرد و به روغن قلم را چرب کنند تا رنگ واسطی باشد با نقش.

قوتی [که] سی سطر توان نوشت در غایت روشــنی و براقــی باشــد: 

بیارند دودۀ نفت و دودۀ کتان دو کیله، صمغ عربی خالص چهــار مثقــال، مرقشیشــای ســوخته پــنج 

ســتبر طبــری. ایــن جملــه 

این است کــه کیســه[ای] از کاغــذ بدوزنــد پهــن و دوده در 

میان کیسۀ مذکور نهند و کیسه را در میان خمیر گندم گیرند و خمیر باید که بسیار نرم نباشد و بســیار 

سخت نیز نباشد. و کیسۀ مذکور را در تنور نهند یا در شیب آتشگاه [یا] در شیب خاکستر گــرم دفــن 

شود بلکه نیم سوخته شود. بعد از آن بردارند و بگذارند تــا ســرد شــود. 

دیگر مرقشیشا در آتش تیز اندازند تا سوخته گردد و بردارند و سرد کنند. و دوده را در هاون کنند، نیم 

روز سحق کنند. و صمغ را در آب حل کنند و صافی سازند و به هر ده درم صمغ صــد درم آب بایــد 

بیزند و سحق می [ای] نمک بر سر او کنند و به آتش نرم می

کنند و کوزه را به گل حکمت گیرند و در چال آبگینه گران نهند. چون بــاز آرنــد 

سفیداب شده باشد و اگر هنوز سفید نشده باشد یک نوبت دیگر در چال کنند. همچنین تکرار کننــد 

تا در غایت سفیدی شود و این نوع سفیداب درمی در بزل سه درم دیگر به کار آید

فت دارو و آن کاغذ که مانند بغدادی شــود و نشــف

شوید تا سفید و روشن شود و طعم نمک از او بــرود. آنگــه 

قدری آب در او کند و یک شبانه روز بنهد تا نرم گردد چنان که اگر به انگشت بمالد حل شــود. پــس 

شود در ظرفی پاکیزه کنند تا جمله جمع شود. آنگــه 

تا غلیظ شود و آنگه بنهند  ٤نمایند ٣بیاالیند و در پاتیله کنند و به آتش نرم بجوشانند و به چوبی سیحا

تا سرد شود. بعد از آن کاغذ را باالی تختۀ پاکیزه بگسترانند و از این دارو بــر گــوی ســفید پــاکیزه

کاغذ بمالند و کرباس دیگر در آفتاب بگسترانند و کاغذ بر باالی آن افکنند تــا خشــک نشــود. آنگــه 

اندک نم دهند و مهره دهند که بالسی(؟) لطیف شود. دیگر از هر رنگ که خواهد در میان ایــن دارو 

ش کنند: بیارند زهرۀ گاو با گل کــوزه
ّ
که خواهند قلم سفید را منق

هم بیامیزند. پس قلم را نقش کنند. چون خشک شود گوگرد سرخ را بر آتش نهند تا روشن شــود. بــه 

گوگرد دارند تا رنگ گیرد و به روغن قلم را چرب کنند تا رنگ واسطی باشد با نقش.

قوتی [که] سی سطر توان نوشت در غایت روشــنی و براقــی باشــد: 

بیارند دودۀ نفت و دودۀ کتان دو کیله، صمغ عربی خالص چهــار مثقــال، مرقشیشــای ســوخته پــنج 

ســتبر طبــری. ایــن جملــه  ٥کیله، زنگار قبرسی بی خوردۀ مس سه کیله، نمک هندی دو کیله، صــبر

این است کــه کیســه[ای] از کاغــذ بدوزنــد پهــن و دوده در 

میان کیسۀ مذکور نهند و کیسه را در میان خمیر گندم گیرند و خمیر باید که بسیار نرم نباشد و بســیار 

سخت نیز نباشد. و کیسۀ مذکور را در تنور نهند یا در شیب آتشگاه [یا] در شیب خاکستر گــرم دفــن 

شود بلکه نیم سوخته شود. بعد از آن بردارند و بگذارند تــا ســرد شــود. 

دیگر مرقشیشا در آتش تیز اندازند تا سوخته گردد و بردارند و سرد کنند. و دوده را در هاون کنند، نیم 

روز سحق کنند. و صمغ را در آب حل کنند و صافی سازند و به هر ده درم صمغ صــد درم آب بایــد 

.(

[ای] نمک بر سر او کنند و به آتش نرم می

کنند و کوزه را به گل حکمت گیرند و در چال آبگینه گران نهند. چون بــاز آرنــد 

سفیداب شده باشد و اگر هنوز سفید نشده باشد یک نوبت دیگر در چال کنند. همچنین تکرار کننــد 

تا در غایت سفیدی شود و این نوع سفیداب درمی در بزل سه درم دیگر به کار آید

فت دارو و آن کاغذ که مانند بغدادی شــود و نشــف

شوید تا سفید و روشن شود و طعم نمک از او بــرود. آنگــه 

قدری آب در او کند و یک شبانه روز بنهد تا نرم گردد چنان که اگر به انگشت بمالد حل شــود. پــس 

شود در ظرفی پاکیزه کنند تا جمله جمع شود. آنگــه ی سایند.// آنچه نرم می

بیاالیند و در پاتیله کنند و به آتش نرم بجوشانند و به چوبی سیحا

تا سرد شود. بعد از آن کاغذ را باالی تختۀ پاکیزه بگسترانند و از این دارو بــر گــوی ســفید پــاکیزه

کاغذ بمالند و کرباس دیگر در آفتاب بگسترانند و کاغذ بر باالی آن افکنند تــا خشــک نشــود. آنگــه 

اندک نم دهند و مهره دهند که بالسی(؟) لطیف شود. دیگر از هر رنگ که خواهد در میان ایــن دارو 

کنند که کاغذ رنگین نیکو آید و از بغدادی فرق نتواند کرد.

ش کنند: بیارند زهرۀ گاو با گل کــوزه
ّ
که خواهند قلم سفید را منق

هم بیامیزند. پس قلم را نقش کنند. چون خشک شود گوگرد سرخ را بر آتش نهند تا روشن شــود. بــه 

گوگرد دارند تا رنگ گیرد و به روغن قلم را چرب کنند تا رنگ واسطی باشد با نقش.

قوتی [که] سی سطر توان نوشت در غایت روشــنی و براقــی باشــد: 

بیارند دودۀ نفت و دودۀ کتان دو کیله، صمغ عربی خالص چهــار مثقــال، مرقشیشــای ســوخته پــنج 

کیله، زنگار قبرسی بی خوردۀ مس سه کیله، نمک هندی دو کیله، صــبر

این است کــه کیســه[ای] از کاغــذ بدوزنــد پهــن و دوده در 

میان کیسۀ مذکور نهند و کیسه را در میان خمیر گندم گیرند و خمیر باید که بسیار نرم نباشد و بســیار 

سخت نیز نباشد. و کیسۀ مذکور را در تنور نهند یا در شیب آتشگاه [یا] در شیب خاکستر گــرم دفــن 

شود بلکه نیم سوخته شود. بعد از آن بردارند و بگذارند تــا ســرد شــود. 

دیگر مرقشیشا در آتش تیز اندازند تا سوخته گردد و بردارند و سرد کنند. و دوده را در هاون کنند، نیم 

روز سحق کنند. و صمغ را در آب حل کنند و صافی سازند و به هر ده درم صمغ صــد درم آب بایــد 

).ورا آلوئه(ها که شیرابۀ آن به نام صبر زرد کاربرد دارویی دارد 

[ای] نمک بر سر او کنند و به آتش نرم می جزو و در دیگی کنند و پاره

کنند و کوزه را به گل حکمت گیرند و در چال آبگینه گران نهند. چون بــاز آرنــد 

سفیداب شده باشد و اگر هنوز سفید نشده باشد یک نوبت دیگر در چال کنند. همچنین تکرار کننــد 

تا در غایت سفیدی شود و این نوع سفیداب درمی در بزل سه درم دیگر به کار آید

فت دارو و آن کاغذ که مانند بغدادی شــود و نشــف، در ص

شوید تا سفید و روشن شود و طعم نمک از او بــرود. آنگــه مالد و به آب می

قدری آب در او کند و یک شبانه روز بنهد تا نرم گردد چنان که اگر به انگشت بمالد حل شــود. پــس 

ی سایند.// آنچه نرم می

بیاالیند و در پاتیله کنند و به آتش نرم بجوشانند و به چوبی سیحا

تا سرد شود. بعد از آن کاغذ را باالی تختۀ پاکیزه بگسترانند و از این دارو بــر گــوی ســفید پــاکیزه

کاغذ بمالند و کرباس دیگر در آفتاب بگسترانند و کاغذ بر باالی آن افکنند تــا خشــک نشــود. آنگــه 

اندک نم دهند و مهره دهند که بالسی(؟) لطیف شود. دیگر از هر رنگ که خواهد در میان ایــن دارو 

کنند که کاغذ رنگین نیکو آید و از بغدادی فرق نتواند کرد.

ش کنند: بیارند زهرۀ گاو با گل کــوزه، اگر 
ّ
که خواهند قلم سفید را منق

هم بیامیزند. پس قلم را نقش کنند. چون خشک شود گوگرد سرخ را بر آتش نهند تا روشن شــود. بــه 

گوگرد دارند تا رنگ گیرد و به روغن قلم را چرب کنند تا رنگ واسطی باشد با نقش.

ب با 
ّ
قوتی [که] سی سطر توان نوشت در غایت روشــنی و براقــی باشــد: ، صفت مرک

بیارند دودۀ نفت و دودۀ کتان دو کیله، صمغ عربی خالص چهــار مثقــال، مرقشیشــای ســوخته پــنج 

کیله، زنگار قبرسی بی خوردۀ مس سه کیله، نمک هندی دو کیله، صــبر

این است کــه کیســه[ای] از کاغــذ بدوزنــد پهــن و دوده در بسایند و دوده را روغن بگیرند و طریقش 

میان کیسۀ مذکور نهند و کیسه را در میان خمیر گندم گیرند و خمیر باید که بسیار نرم نباشد و بســیار 

سخت نیز نباشد. و کیسۀ مذکور را در تنور نهند یا در شیب آتشگاه [یا] در شیب خاکستر گــرم دفــن 

شود بلکه نیم سوخته شود. بعد از آن بردارند و بگذارند تــا ســرد شــود. کنند تا آن خمیر خوب پخته 

دیگر مرقشیشا در آتش تیز اندازند تا سوخته گردد و بردارند و سرد کنند. و دوده را در هاون کنند، نیم 

روز سحق کنند. و صمغ را در آب حل کنند و صافی سازند و به هر ده درم صمغ صــد درم آب بایــد 

.دیگر را دارد

ها که شیرابۀ آن به نام صبر زرد کاربرد دارویی دارد 

جزو و در دیگی کنند و پاره

کنند و کوزه را به گل حکمت گیرند و در چال آبگینه گران نهند. چون بــاز آرنــد  نماند. بعدی در کوزه

سفیداب شده باشد و اگر هنوز سفید نشده باشد یک نوبت دیگر در چال کنند. همچنین تکرار کننــد 

تا در غایت سفیدی شود و این نوع سفیداب درمی در بزل سه درم دیگر به کار آید

، در صباب بیست و هشتم

مالد و به آب میبرنج سفید با نمک، می

قدری آب در او کند و یک شبانه روز بنهد تا نرم گردد چنان که اگر به انگشت بمالد حل شــود. پــس 

ی سایند.// آنچه نرم میدر هاون کنند و به آب م

بیاالیند و در پاتیله کنند و به آتش نرم بجوشانند و به چوبی سیحا

تا سرد شود. بعد از آن کاغذ را باالی تختۀ پاکیزه بگسترانند و از این دارو بــر گــوی ســفید پــاکیزه

کاغذ بمالند و کرباس دیگر در آفتاب بگسترانند و کاغذ بر باالی آن افکنند تــا خشــک نشــود. آنگــه 

اندک نم دهند و مهره دهند که بالسی(؟) لطیف شود. دیگر از هر رنگ که خواهد در میان ایــن دارو 

کنند که کاغذ رنگین نیکو آید و از بغدادی فرق نتواند کرد.

، اگر باب بیست و نهم

هم بیامیزند. پس قلم را نقش کنند. چون خشک شود گوگرد سرخ را بر آتش نهند تا روشن شــود. بــه 

گوگرد دارند تا رنگ گیرد و به روغن قلم را چرب کنند تا رنگ واسطی باشد با نقش.

ب با ام باب سی
ّ
، صفت مرک

بیارند دودۀ نفت و دودۀ کتان دو کیله، صمغ عربی خالص چهــار مثقــال، مرقشیشــای ســوخته پــنج 

کیله، زنگار قبرسی بی خوردۀ مس سه کیله، نمک هندی دو کیله، صــبر

بسایند و دوده را روغن بگیرند و طریقش 

میان کیسۀ مذکور نهند و کیسه را در میان خمیر گندم گیرند و خمیر باید که بسیار نرم نباشد و بســیار 

سخت نیز نباشد. و کیسۀ مذکور را در تنور نهند یا در شیب آتشگاه [یا] در شیب خاکستر گــرم دفــن 

کنند تا آن خمیر خوب پخته 

دیگر مرقشیشا در آتش تیز اندازند تا سوخته گردد و بردارند و سرد کنند. و دوده را در هاون کنند، نیم 

روز سحق کنند. و صمغ را در آب حل کنند و صافی سازند و به هر ده درم صمغ صــد درم آب بایــد 

دیگر را دارد] نوع[یعنی کارایی سه درم 
جذب آب یا رطوبت

جاری شدن، ذوب شدن
نبانند

ها که شیرابۀ آن به نام صبر زرد کاربرد دارویی دارد  گیاهی از تیرۀ سوسنی
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جزو و در دیگی کنند و پاره

نماند. بعدی در کوزه

سفیداب شده باشد و اگر هنوز سفید نشده باشد یک نوبت دیگر در چال کنند. همچنین تکرار کننــد 

تا در غایت سفیدی شود و این نوع سفیداب درمی در بزل سه درم دیگر به کار آید

باب بیست و هشتم

برنج سفید با نمک، می

قدری آب در او کند و یک شبانه روز بنهد تا نرم گردد چنان که اگر به انگشت بمالد حل شــود. پــس 

در هاون کنند و به آب م

بیاالیند و در پاتیله کنند و به آتش نرم بجوشانند و به چوبی سیحا

تا سرد شود. بعد از آن کاغذ را باالی تختۀ پاکیزه بگسترانند و از این دارو بــر گــوی ســفید پــاکیزه

کاغذ بمالند و کرباس دیگر در آفتاب بگسترانند و کاغذ بر باالی آن افکنند تــا خشــک نشــود. آنگــه 

اندک نم دهند و مهره دهند که بالسی(؟) لطیف شود. دیگر از هر رنگ که خواهد در میان ایــن دارو 

کنند که کاغذ رنگین نیکو آید و از بغدادی فرق نتواند کرد.

باب بیست و نهم

هم بیامیزند. پس قلم را نقش کنند. چون خشک شود گوگرد سرخ را بر آتش نهند تا روشن شــود. بــه 

گوگرد دارند تا رنگ گیرد و به روغن قلم را چرب کنند تا رنگ واسطی باشد با نقش.

باب سی

بیارند دودۀ نفت و دودۀ کتان دو کیله، صمغ عربی خالص چهــار مثقــال، مرقشیشــای ســوخته پــنج 

کیله، زنگار قبرسی بی خوردۀ مس سه کیله، نمک هندی دو کیله، صــبر

بسایند و دوده را روغن بگیرند و طریقش 

میان کیسۀ مذکور نهند و کیسه را در میان خمیر گندم گیرند و خمیر باید که بسیار نرم نباشد و بســیار 

سخت نیز نباشد. و کیسۀ مذکور را در تنور نهند یا در شیب آتشگاه [یا] در شیب خاکستر گــرم دفــن 

کنند تا آن خمیر خوب پخته 

دیگر مرقشیشا در آتش تیز اندازند تا سوخته گردد و بردارند و سرد کنند. و دوده را در هاون کنند، نیم 

روز سحق کنند. و صمغ را در آب حل کنند و صافی سازند و به هر ده درم صمغ صــد درم آب بایــد 

یعنی کارایی سه درم . ١
جذب آب یا رطوبت. ٢
جاری شدن، ذوب شدن. ٣
نبانند: نسخه. ٤
گیاهی از تیرۀ سوسنی. ٥
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آن آب چندان کنند که دوده در آن سرشته شود و به آب صمغ سرشــته بکوبنــد نــیم روز. 

ریــزد 

با بــرگ حنــا صــد درم 

آب کنند تا خوب نرم شود. بعد از آن در پاتیله[ای] کنند و بجوشانند یک ساعت تا با نیمــی آیــد. 

پس فرو گیرند و بگذارند تا خوب سرد شود. بعده بپاالیند و صاف او را در ظرف کنند و اندک انــدک 

شد بردارنــد 

و در ظرف آبگینه کنند یا به مسینه و// به کار برند. اگر رقیق روان نباشد قدری گــالب خــالص انــدک 

اندک بر سر آن کنند و سحق کنند تا آنگاه که نیک روان شود. چون معلوم شد که نیک روان است در 

ــ
ّ
ه نیابد. اگر باد نعــوذ بالل

 ٣غلیظ گردد، باز از نو صالیه باید کرد. و ایــن نــوع مــداد در غایــت خــوبی و تطــریس

رم تا به قوام آید. بعده ده 

بندند و چون آب مازو نیم سرد گردد در آنجا حل کنند. بعده صمغ عربــی 

در او خیسانند و بیست درم دوده در هاون کنند و بسایند و به آب صمغ حل کننــد و بــر بــاالی مــازو 

د، بعــد از آن بــه کــار برنــد، در نهایــت 

تر: بگیرند مازوی سبز چندان که خــواهی، نــیم کوفتــه کننــد و 

آزمایــد 

آنکه آب از سردی گیرد و بر وی قطره قطــره آب زاق ترکــی مــی 

افزایند تــا 

بر کننــد. و بگیرنــد خمــرۀ 

دان باشد. و تــه خمــره 

روز بگذارند تا دوده از آن سوراخ 

شود و مقدار 

آن آب چندان کنند که دوده در آن سرشته شود و به آب صمغ سرشــته بکوبنــد نــیم روز. 

ریــزد مرقشیشای سوخته در آن افکنند، نیم روز دیگر بکوبد و اندک اندک آب صبر محلول در آن می

با بــرگ حنــا صــد درم 

آب کنند تا خوب نرم شود. بعد از آن در پاتیله[ای] کنند و بجوشانند یک ساعت تا با نیمــی آیــد. 

پس فرو گیرند و بگذارند تا خوب سرد شود. بعده بپاالیند و صاف او را در ظرف کنند و اندک انــدک 

شد بردارنــد ریزند تا آب مورد تمام شود. اگر رقیق روان شده با

و در ظرف آبگینه کنند یا به مسینه و// به کار برند. اگر رقیق روان نباشد قدری گــالب خــالص انــدک 

اندک بر سر آن کنند و سحق کنند تا آنگاه که نیک روان شود. چون معلوم شد که نیک روان است در 

ــ
ّ
نیابد. اگر باد نعــوذ بالل

غلیظ گردد، باز از نو صالیه باید کرد. و ایــن نــوع مــداد در غایــت خــوبی و تطــریس

باشد. اگر عیاذ بالله کتاب در آب بیفتد از جا نرود و به یک مد سی سطر توان نوشت.

رم تا به قوام آید. بعده ده 

بندند و چون آب مازو نیم سرد گردد در آنجا حل کنند. بعده صمغ عربــی 

در او خیسانند و بیست درم دوده در هاون کنند و بسایند و به آب صمغ حل کننــد و بــر بــاالی مــازو 

د، بعــد از آن بــه کــار برنــد، در نهایــت 

تر: بگیرند مازوی سبز چندان که خــواهی، نــیم کوفتــه کننــد و 

آزمایــد مقدار یک من در دو من آب کنند و در آفتاب نهند تا به مقدار یک من و ده سیر باز آید. و می

آنکه آب از سردی گیرد و بر وی قطره قطــره آب زاق ترکــی مــی 

افزایند تــا  جنباند و بر کاغذی نویسد. و اگر سرخ بود آب زاگ می

بر کننــد. و بگیرنــد خمــرۀ 

دان باشد. و تــه خمــره 

روز بگذارند تا دوده از آن سوراخ 

شود و مقدار  های درخت ظاهر می

آن آب چندان کنند که دوده در آن سرشته شود و به آب صمغ سرشــته بکوبنــد نــیم روز. 

مرقشیشای سوخته در آن افکنند، نیم روز دیگر بکوبد و اندک اندک آب صبر محلول در آن می

با بــرگ حنــا صــد درم  ١تا تمام آب صمغ به کار برد. نیم روز دیگر اجزا بکوبد. پس بستاند برگ مُورد

آب کنند تا خوب نرم شود. بعد از آن در پاتیله[ای] کنند و بجوشانند یک ساعت تا با نیمــی آیــد. 

پس فرو گیرند و بگذارند تا خوب سرد شود. بعده بپاالیند و صاف او را در ظرف کنند و اندک انــدک 

ریزند تا آب مورد تمام شود. اگر رقیق روان شده با

و در ظرف آبگینه کنند یا به مسینه و// به کار برند. اگر رقیق روان نباشد قدری گــالب خــالص انــدک 

اندک بر سر آن کنند و سحق کنند تا آنگاه که نیک روان شود. چون معلوم شد که نیک روان است در 

ــ ظرفی آبگینه یا مسین کند و سرش محکم کنند چنانکه باد در اندرون او راه
ّ
نیابد. اگر باد نعــوذ بالل

غلیظ گردد، باز از نو صالیه باید کرد. و ایــن نــوع مــداد در غایــت خــوبی و تطــریس

باشد. اگر عیاذ بالله کتاب در آب بیفتد از جا نرود و به یک مد سی سطر توان نوشت.

رم تا به قوام آید. بعده ده صد کیله و به آب بجوشانند به آتش نه ن

بندند و چون آب مازو نیم سرد گردد در آنجا حل کنند. بعده صمغ عربــی 

در او خیسانند و بیست درم دوده در هاون کنند و بسایند و به آب صمغ حل کننــد و بــر بــاالی مــازو 

د، بعــد از آن بــه کــار برنــد، در نهایــت 

تر: بگیرند مازوی سبز چندان که خــواهی، نــیم کوفتــه کننــد و 

مقدار یک من در دو من آب کنند و در آفتاب نهند تا به مقدار یک من و ده سیر باز آید. و می

آنکه آب از سردی گیرد و بر وی قطره قطــره آب زاق ترکــی مــی 

جنباند و بر کاغذی نویسد. و اگر سرخ بود آب زاگ می

بر کننــد. و بگیرنــد خمــرۀ دانی کنند و فتیلــۀ ســت

دان باشد. و تــه خمــره  دان در آن خمره نهند چنانچه بر سر چراغ

روز بگذارند تا دوده از آن سوراخ  سوراخ باشد و خمرۀ دیگر بر سر آن سوراخ گردانیده بود. یک شبانه

های درخت ظاهر می ها و جوانه های کروی بر برگ
.ای سفید، مخملی و مخروطی است

آن آب چندان کنند که دوده در آن سرشته شود و به آب صمغ سرشــته بکوبنــد نــیم روز. 

مرقشیشای سوخته در آن افکنند، نیم روز دیگر بکوبد و اندک اندک آب صبر محلول در آن می

تا تمام آب صمغ به کار برد. نیم روز دیگر اجزا بکوبد. پس بستاند برگ مُورد

آب کنند تا خوب نرم شود. بعد از آن در پاتیله[ای] کنند و بجوشانند یک ساعت تا با نیمــی آیــد. 

پس فرو گیرند و بگذارند تا خوب سرد شود. بعده بپاالیند و صاف او را در ظرف کنند و اندک انــدک 

ریزند تا آب مورد تمام شود. اگر رقیق روان شده با

و در ظرف آبگینه کنند یا به مسینه و// به کار برند. اگر رقیق روان نباشد قدری گــالب خــالص انــدک 

اندک بر سر آن کنند و سحق کنند تا آنگاه که نیک روان شود. چون معلوم شد که نیک روان است در 

ظرفی آبگینه یا مسین کند و سرش محکم کنند چنانکه باد در اندرون او راه

غلیظ گردد، باز از نو صالیه باید کرد. و ایــن نــوع مــداد در غایــت خــوبی و تطــریس

باشد. اگر عیاذ بالله کتاب در آب بیفتد از جا نرود و به یک مد سی سطر توان نوشت.

صد کیله و به آب بجوشانند به آتش نه ن

بندند و چون آب مازو نیم سرد گردد در آنجا حل کنند. بعده صمغ عربــی 

در او خیسانند و بیست درم دوده در هاون کنند و بسایند و به آب صمغ حل کننــد و بــر بــاالی مــازو 

د، بعــد از آن بــه کــار برنــد، در نهایــت ریزند. روز در آفتاب نهند و دو کیله نبات مصری اضافه کننــ

تر: بگیرند مازوی سبز چندان که خــواهی، نــیم کوفتــه کننــد و 

مقدار یک من در دو من آب کنند و در آفتاب نهند تا به مقدار یک من و ده سیر باز آید. و می

آنکه آب از سردی گیرد و بر وی قطره قطــره آب زاق ترکــی مــی 

جنباند و بر کاغذی نویسد. و اگر سرخ بود آب زاگ می

سیاه شود. بعد از سیاهی اگر آب زاگ کند سیاه شود.

دانی کنند و فتیلــۀ ســت صفت دوده گرفتن: بگیرد روغن کتان و در چراغ

دان در آن خمره نهند چنانچه بر سر چراغ

سوراخ باشد و خمرۀ دیگر بر سر آن سوراخ گردانیده بود. یک شبانه

.

های کروی بر برگ ای به شکل برجستگی
ای سفید، مخملی و مخروطی است

آن آب چندان کنند که دوده در آن سرشته شود و به آب صمغ سرشــته بکوبنــد نــیم روز. 

مرقشیشای سوخته در آن افکنند، نیم روز دیگر بکوبد و اندک اندک آب صبر محلول در آن می

تا تمام آب صمغ به کار برد. نیم روز دیگر اجزا بکوبد. پس بستاند برگ مُورد

آب کنند تا خوب نرم شود. بعد از آن در پاتیله[ای] کنند و بجوشانند یک ساعت تا با نیمــی آیــد. 

پس فرو گیرند و بگذارند تا خوب سرد شود. بعده بپاالیند و صاف او را در ظرف کنند و اندک انــدک 

ریزند تا آب مورد تمام شود. اگر رقیق روان شده بادر هاون بر سر آن اجزای مسحوق می

و در ظرف آبگینه کنند یا به مسینه و// به کار برند. اگر رقیق روان نباشد قدری گــالب خــالص انــدک 

اندک بر سر آن کنند و سحق کنند تا آنگاه که نیک روان شود. چون معلوم شد که نیک روان است در 

ظرفی آبگینه یا مسین کند و سرش محکم کنند چنانکه باد در اندرون او راه

غلیظ گردد، باز از نو صالیه باید کرد. و ایــن نــوع مــداد در غایــت خــوبی و تطــریس

باشد. اگر عیاذ بالله کتاب در آب بیفتد از جا نرود و به یک مد سی سطر توان نوشت.

صد کیله و به آب بجوشانند به آتش نه ن ٤نوعی دیگر: بیارند مازوی کبود

بندند و چون آب مازو نیم سرد گردد در آنجا حل کنند. بعده صمغ عربــی 

در او خیسانند و بیست درم دوده در هاون کنند و بسایند و به آب صمغ حل کننــد و بــر بــاالی مــازو 

ریزند. روز در آفتاب نهند و دو کیله نبات مصری اضافه کننــ

تر: بگیرند مازوی سبز چندان که خــواهی، نــیم کوفتــه کننــد و تر و خوبنوعی دیگر، از آن آسان

مقدار یک من در دو من آب کنند و در آفتاب نهند تا به مقدار یک من و ده سیر باز آید. و می

آنکه آب از سردی گیرد و بر وی قطره قطــره آب زاق ترکــی مــی تا چنین شود که از کاغذ نشف نکند. 

جنباند و بر کاغذی نویسد. و اگر سرخ بود آب زاگ می ریزند تا سیاه شود و به چوبکی می

سیاه شود. بعد از سیاهی اگر آب زاگ کند سیاه شود.

صفت دوده گرفتن: بگیرد روغن کتان و در چراغ

دان در آن خمره نهند چنانچه بر سر چراغ بزرگ که در وی گشاده باشد و چراغ

سوراخ باشد و خمرۀ دیگر بر سر آن سوراخ گردانیده بود. یک شبانه

.اش کاربرد دارویی دارد های سبز که میوه

ای به شکل برجستگی ترشح درخت مازو که در اثر نیش زدن حشره
ای سفید، مخملی و مخروطی است میوۀ مازو کشیده در پیاله

آن آب چندان کنند که دوده در آن سرشته شود و به آب صمغ سرشــته بکوبنــد نــیم روز. کرد. بعد از 

مرقشیشای سوخته در آن افکنند، نیم روز دیگر بکوبد و اندک اندک آب صبر محلول در آن می

تا تمام آب صمغ به کار برد. نیم روز دیگر اجزا بکوبد. پس بستاند برگ مُورد

آب کنند تا خوب نرم شود. بعد از آن در پاتیله[ای] کنند و بجوشانند یک ساعت تا با نیمــی آیــد. 

پس فرو گیرند و بگذارند تا خوب سرد شود. بعده بپاالیند و صاف او را در ظرف کنند و اندک انــدک 

در هاون بر سر آن اجزای مسحوق می

و در ظرف آبگینه کنند یا به مسینه و// به کار برند. اگر رقیق روان نباشد قدری گــالب خــالص انــدک 

اندک بر سر آن کنند و سحق کنند تا آنگاه که نیک روان شود. چون معلوم شد که نیک روان است در 

ظرفی آبگینه یا مسین کند و سرش محکم کنند چنانکه باد در اندرون او راه

غلیظ گردد، باز از نو صالیه باید کرد. و ایــن نــوع مــداد در غایــت خــوبی و تطــریس ٢منشف شود

باشد. اگر عیاذ بالله کتاب در آب بیفتد از جا نرود و به یک مد سی سطر توان نوشت.

نوعی دیگر: بیارند مازوی کبود

بندند و چون آب مازو نیم سرد گردد در آنجا حل کنند. بعده صمغ عربــی  ٥درم زاج قبرسی در رکوی

در او خیسانند و بیست درم دوده در هاون کنند و بسایند و به آب صمغ حل کننــد و بــر بــاالی مــازو 

ریزند. روز در آفتاب نهند و دو کیله نبات مصری اضافه کننــ

خوبی است.

نوعی دیگر، از آن آسان

مقدار یک من در دو من آب کنند و در آفتاب نهند تا به مقدار یک من و ده سیر باز آید. و می

تا چنین شود که از کاغذ نشف نکند. 

ریزند تا سیاه شود و به چوبکی می

سیاه شود. بعد از سیاهی اگر آب زاگ کند سیاه شود.

صفت دوده گرفتن: بگیرد روغن کتان و در چراغ

بزرگ که در وی گشاده باشد و چراغ

سوراخ باشد و خمرۀ دیگر بر سر آن سوراخ گردانیده بود. یک شبانه

های سبز که میوه ای با برگ
خشک کند

پاکیزگی نوشتار
ترشح درخت مازو که در اثر نیش زدن حشره

میوۀ مازو کشیده در پیاله. دارد) جوهر مازو(زیادی تانن 
تکه پارچه

کرد. بعد از 

مرقشیشای سوخته در آن افکنند، نیم روز دیگر بکوبد و اندک اندک آب صبر محلول در آن می

تا تمام آب صمغ به کار برد. نیم روز دیگر اجزا بکوبد. پس بستاند برگ مُورد

آب کنند تا خوب نرم شود. بعد از آن در پاتیله[ای] کنند و بجوشانند یک ساعت تا با نیمــی آیــد. در 

پس فرو گیرند و بگذارند تا خوب سرد شود. بعده بپاالیند و صاف او را در ظرف کنند و اندک انــدک 

در هاون بر سر آن اجزای مسحوق می

و در ظرف آبگینه کنند یا به مسینه و// به کار برند. اگر رقیق روان نباشد قدری گــالب خــالص انــدک 

اندک بر سر آن کنند و سحق کنند تا آنگاه که نیک روان شود. چون معلوم شد که نیک روان است در 

ظرفی آبگینه یا مسین کند و سرش محکم کنند چنانکه باد در اندرون او راه

منشف شود

باشد. اگر عیاذ بالله کتاب در آب بیفتد از جا نرود و به یک مد سی سطر توان نوشت.

نوعی دیگر: بیارند مازوی کبود

درم زاج قبرسی در رکوی

در او خیسانند و بیست درم دوده در هاون کنند و بسایند و به آب صمغ حل کننــد و بــر بــاالی مــازو 

ریزند. روز در آفتاب نهند و دو کیله نبات مصری اضافه کننــ

خوبی است.

نوعی دیگر، از آن آسان

مقدار یک من در دو من آب کنند و در آفتاب نهند تا به مقدار یک من و ده سیر باز آید. و می

تا چنین شود که از کاغذ نشف نکند. 

ریزند تا سیاه شود و به چوبکی می

سیاه شود. بعد از سیاهی اگر آب زاگ کند سیاه شود.

صفت دوده گرفتن: بگیرد روغن کتان و در چراغ

بزرگ که در وی گشاده باشد و چراغ

سوراخ باشد و خمرۀ دیگر بر سر آن سوراخ گردانیده بود. یک شبانه

ای با برگ درختچه. ١
خشک کند. ٢
پاکیزگی نوشتار. ٣
ترشح درخت مازو که در اثر نیش زدن حشره. ٤

زیادی تانن 
تکه پارچه. ٥



و دوده[ای] که حاصل شــده باشــد در طاســی 

مالند تا خمیر شود و بسیار بمالند 

فزایند تا آنکه سبوی نو بگیرند و آن دودۀ تر در وی کنند و بنهنــد تــا خشــک شــود. 

بی بسرشند و به کار برند و هر جا که گفته شود بــه 

نوعی دیگر مرکب اعال: سی عدد مازوی سفید خرد کند و سه رطل آب در وی کنند، یعنی شــش 

جوشاند تا آبش به نیمه آید پس بپاالیند و رها// کنند تــا ســرد شــود و 

خواهد و بر هر دو سیر و نیم آب صمغ عربــی کوفتــه بیندازنــد تــا 

: مازو چهار کیله، صمغ عربی، چهار درم، دوده دو کیله، زعفــران درمــی، 

صفت مرکب دیگر: بستاند مازو چندان که خواهد و نیم سنگ او هشت برابــر آب در وی کننــد و 

افکنــد 

ساویده. پس از آن روزی چند او را در آفتاب نهند تا نیکو شود و پاکیزه گردد. و اگر خواهد که روشن 

سیر مازو بستاند و بکوبد و پنج درم زاج کوفته با وی بیــامیزد و 

زند تا نیک ممزوج شــود. آنگــاه بپاالیــد و در ظــرف 

و در ساختن مرکب نشاسته: بستاند نشاسته و در دیگی کند از مس و بر آتش نــرم بریــان کنــد تــا 

شــود. و قــدری آب ازو بــر وی ریزنــد و 

. یــک شــبانه روز 

ک جزو صمغ عربی در آب کنند. هر دو آب را بپاالیند. چون نیک 

سرد شود با هم بیامیزند و به آن بپاالیند و به وقــت حاجــت بــا دوده نیــک بیامیزنــد و صــالیه کننــد، 

، اگر کاغذ یا کتابی چرب شده باشد: بیارند آهک آب ندیده و نرم بسایند. بعــده 

و دوده[ای] که حاصل شــده باشــد در طاســی 

مالند تا خمیر شود و بسیار بمالند 

فزایند تا آنکه سبوی نو بگیرند و آن دودۀ تر در وی کنند و بنهنــد تــا خشــک شــود. 

بی بسرشند و به کار برند و هر جا که گفته شود بــه 

نوعی دیگر مرکب اعال: سی عدد مازوی سفید خرد کند و سه رطل آب در وی کنند، یعنی شــش 

جوشاند تا آبش به نیمه آید پس بپاالیند و رها// کنند تــا ســرد شــود و 

خواهد و بر هر دو سیر و نیم آب صمغ عربــی کوفتــه بیندازنــد تــا 

: مازو چهار کیله، صمغ عربی، چهار درم، دوده دو کیله، زعفــران درمــی، 

صفت مرکب دیگر: بستاند مازو چندان که خواهد و نیم سنگ او هشت برابــر آب در وی کننــد و 

افکنــد به چهار یکی باز آید. آنگاه فرو گیرد و بپاالید و زاج سرخ یــا زرد در وی مــی

ساویده. پس از آن روزی چند او را در آفتاب نهند تا نیکو شود و پاکیزه گردد. و اگر خواهد که روشن 

سیر مازو بستاند و بکوبد و پنج درم زاج کوفته با وی بیــامیزد و 

زند تا نیک ممزوج شــود. آنگــاه بپاالیــد و در ظــرف 

و در ساختن مرکب نشاسته: بستاند نشاسته و در دیگی کند از مس و بر آتش نــرم بریــان کنــد تــا 

شــود. و قــدری آب ازو بــر وی ریزنــد و 

. یــک شــبانه روز ٣نوعی دیگر: مازوی ســبز بــی ســوراخ یــک جــزو در دوازده جــزو آب آغارنــد

ک جزو صمغ عربی در آب کنند. هر دو آب را بپاالیند. چون نیک 

سرد شود با هم بیامیزند و به آن بپاالیند و به وقــت حاجــت بــا دوده نیــک بیامیزنــد و صــالیه کننــد، 

، اگر کاغذ یا کتابی چرب شده باشد: بیارند آهک آب ندیده و نرم بسایند. بعــده 

و دوده[ای] که حاصل شــده باشــد در طاســی 

مالند تا خمیر شود و بسیار بمالند  برنج کنند و قطره قطره آب صمغ عربی بر وی ریزند و به دست می

فزایند تا آنکه سبوی نو بگیرند و آن دودۀ تر در وی کنند و بنهنــد تــا خشــک شــود. 

بی بسرشند و به کار برند و هر جا که گفته شود بــه 

نوعی دیگر مرکب اعال: سی عدد مازوی سفید خرد کند و سه رطل آب در وی کنند، یعنی شــش 

جوشاند تا آبش به نیمه آید پس بپاالیند و رها// کنند تــا ســرد شــود و 

خواهد و بر هر دو سیر و نیم آب صمغ عربــی کوفتــه بیندازنــد تــا 

: مازو چهار کیله، صمغ عربی، چهار درم، دوده دو کیله، زعفــران درمــی، 

صفت مرکب دیگر: بستاند مازو چندان که خواهد و نیم سنگ او هشت برابــر آب در وی کننــد و 

به چهار یکی باز آید. آنگاه فرو گیرد و بپاالید و زاج سرخ یــا زرد در وی مــی

ساویده. پس از آن روزی چند او را در آفتاب نهند تا نیکو شود و پاکیزه گردد. و اگر خواهد که روشن 

  شود صمغ عربی در وی آمیزد و به کار برد، به غایت نیکو بود.

سیر مازو بستاند و بکوبد و پنج درم زاج کوفته با وی بیــامیزد و 

زند تا نیک ممزوج شــود. آنگــاه بپاالیــد و در ظــرف 

و در ساختن مرکب نشاسته: بستاند نشاسته و در دیگی کند از مس و بر آتش نــرم بریــان کنــد تــا 

شــود. و قــدری آب ازو بــر وی ریزنــد و 

بجوشانند و بپاالیند و قدری زاگ بر وی افکنند و در شیشه کنند و به کار برند.

نوعی دیگر: مازوی ســبز بــی ســوراخ یــک جــزو در دوازده جــزو آب آغارنــد

ک جزو صمغ عربی در آب کنند. هر دو آب را بپاالیند. چون نیک 

سرد شود با هم بیامیزند و به آن بپاالیند و به وقــت حاجــت بــا دوده نیــک بیامیزنــد و صــالیه کننــد، 

، اگر کاغذ یا کتابی چرب شده باشد: بیارند آهک آب ندیده و نرم بسایند. بعــده 

و دوده[ای] که حاصل شــده باشــد در طاســی  در خمرۀ باالیین بگیرد. پس از آن به پر مرغ فرود کند

برنج کنند و قطره قطره آب صمغ عربی بر وی ریزند و به دست می

فزایند تا آنکه سبوی نو بگیرند و آن دودۀ تر در وی کنند و بنهنــد تــا خشــک شــود. 

بی بسرشند و به کار برند و هر جا که گفته شود بــه هرگاه حاجت افتد در گوش ماهی بر آب صمغ عر

نوعی دیگر مرکب اعال: سی عدد مازوی سفید خرد کند و سه رطل آب در وی کنند، یعنی شــش 

جوشاند تا آبش به نیمه آید پس بپاالیند و رها// کنند تــا ســرد شــود و 

خواهد و بر هر دو سیر و نیم آب صمغ عربــی کوفتــه بیندازنــد تــا 

: مازو چهار کیله، صمغ عربی، چهار درم، دوده دو کیله، زعفــران درمــی، 

صفت مرکب دیگر: بستاند مازو چندان که خواهد و نیم سنگ او هشت برابــر آب در وی کننــد و 

به چهار یکی باز آید. آنگاه فرو گیرد و بپاالید و زاج سرخ یــا زرد در وی مــی

ساویده. پس از آن روزی چند او را در آفتاب نهند تا نیکو شود و پاکیزه گردد. و اگر خواهد که روشن 

شود صمغ عربی در وی آمیزد و به کار برد، به غایت نیکو بود.

سیر مازو بستاند و بکوبد و پنج درم زاج کوفته با وی بیــامیزد و 

زند تا نیک ممزوج شــود. آنگــاه بپاالیــد و در ظــرف مقدار یک رطل آب بر وی افکند و به کفچه می

و در ساختن مرکب نشاسته: بستاند نشاسته و در دیگی کند از مس و بر آتش نــرم بریــان کنــد تــا 

شــود. و قــدری آب ازو بــر وی ریزنــد و  ٢ذارند بسوزد. آنگاه خرد بسایند چنانکه هبــا

بجوشانند و بپاالیند و قدری زاگ بر وی افکنند و در شیشه کنند و به کار برند.

نوعی دیگر: مازوی ســبز بــی ســوراخ یــک جــزو در دوازده جــزو آب آغارنــد

ک جزو صمغ عربی در آب کنند. هر دو آب را بپاالیند. چون نیک 

سرد شود با هم بیامیزند و به آن بپاالیند و به وقــت حاجــت بــا دوده نیــک بیامیزنــد و صــالیه کننــد، 

، اگر کاغذ یا کتابی چرب شده باشد: بیارند آهک آب ندیده و نرم بسایند. بعــده 

در خمرۀ باالیین بگیرد. پس از آن به پر مرغ فرود کند

برنج کنند و قطره قطره آب صمغ عربی بر وی ریزند و به دست می

فزایند تا آنکه سبوی نو بگیرند و آن دودۀ تر در وی کنند و بنهنــد تــا خشــک شــود. 

هرگاه حاجت افتد در گوش ماهی بر آب صمغ عر

نوعی دیگر مرکب اعال: سی عدد مازوی سفید خرد کند و سه رطل آب در وی کنند، یعنی شــش 

جوشاند تا آبش به نیمه آید پس بپاالیند و رها// کنند تــا ســرد شــود و سیر و در پاتیله کند. نرم نرم می

خواهد و بر هر دو سیر و نیم آب صمغ عربــی کوفتــه بیندازنــد تــا  ن کهچندا

: مازو چهار کیله، صمغ عربی، چهار درم، دوده دو کیله، زعفــران درمــی، 

صفت مرکب دیگر: بستاند مازو چندان که خواهد و نیم سنگ او هشت برابــر آب در وی کننــد و 

به چهار یکی باز آید. آنگاه فرو گیرد و بپاالید و زاج سرخ یــا زرد در وی مــی

ساویده. پس از آن روزی چند او را در آفتاب نهند تا نیکو شود و پاکیزه گردد. و اگر خواهد که روشن 

شود صمغ عربی در وی آمیزد و به کار برد، به غایت نیکو بود.

سیر مازو بستاند و بکوبد و پنج درم زاج کوفته با وی بیــامیزد و در صفت صبر ساختن نیکو: پنج 

مقدار یک رطل آب بر وی افکند و به کفچه می

و در ساختن مرکب نشاسته: بستاند نشاسته و در دیگی کند از مس و بر آتش نــرم بریــان کنــد تــا 

ذارند بسوزد. آنگاه خرد بسایند چنانکه هبــا

بجوشانند و بپاالیند و قدری زاگ بر وی افکنند و در شیشه کنند و به کار برند.

نوعی دیگر: مازوی ســبز بــی ســوراخ یــک جــزو در دوازده جــزو آب آغارنــد

ک جزو صمغ عربی در آب کنند. هر دو آب را بپاالیند. چون نیک بجوشانند تا شش جزو باز آید. و ی

سرد شود با هم بیامیزند و به آن بپاالیند و به وقــت حاجــت بــا دوده نیــک بیامیزنــد و صــالیه کننــد، 

، اگر کاغذ یا کتابی چرب شده باشد: بیارند آهک آب ندیده و نرم بسایند. بعــده 

در خمرۀ باالیین بگیرد. پس از آن به پر مرغ فرود کند

برنج کنند و قطره قطره آب صمغ عربی بر وی ریزند و به دست می

فزایند تا آنکه سبوی نو بگیرند و آن دودۀ تر در وی کنند و بنهنــد تــا خشــک شــود. و صمغ عربی می

هرگاه حاجت افتد در گوش ماهی بر آب صمغ عر

نوعی دیگر مرکب اعال: سی عدد مازوی سفید خرد کند و سه رطل آب در وی کنند، یعنی شــش 

سیر و در پاتیله کند. نرم نرم می

چندازاگ سرخ در وی افکند 

روشن شود.

: مازو چهار کیله، صمغ عربی، چهار درم، دوده دو کیله، زعفــران درمــی، ١صفت مرکب مطوس

صفت مرکب دیگر: بستاند مازو چندان که خواهد و نیم سنگ او هشت برابــر آب در وی کننــد و 

به چهار یکی باز آید. آنگاه فرو گیرد و بپاالید و زاج سرخ یــا زرد در وی مــیهمی جوشاند تا 

ساویده. پس از آن روزی چند او را در آفتاب نهند تا نیکو شود و پاکیزه گردد. و اگر خواهد که روشن 

شود صمغ عربی در وی آمیزد و به کار برد، به غایت نیکو بود.

در صفت صبر ساختن نیکو: پنج 

مقدار یک رطل آب بر وی افکند و به کفچه می

آبگینه کند. 

و در ساختن مرکب نشاسته: بستاند نشاسته و در دیگی کند از مس و بر آتش نــرم بریــان کنــد تــا 

ذارند بسوزد. آنگاه خرد بسایند چنانکه هبــاسیاه شود و نگ

بجوشانند و بپاالیند و قدری زاگ بر وی افکنند و در شیشه کنند و به کار برند.

نوعی دیگر: مازوی ســبز بــی ســوراخ یــک جــزو در دوازده جــزو آب آغارنــد

بجوشانند تا شش جزو باز آید. و ی

سرد شود با هم بیامیزند و به آن بپاالیند و به وقــت حاجــت بــا دوده نیــک بیامیزنــد و صــالیه کننــد، 

  غایت نیک باشد.

، اگر کاغذ یا کتابی چرب شده باشد: بیارند آهک آب ندیده و نرم بسایند. بعــده باب سی و یکم

پرطاووسی
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در خمرۀ باالیین بگیرد. پس از آن به پر مرغ فرود کند

برنج کنند و قطره قطره آب صمغ عربی بر وی ریزند و به دست می

و صمغ عربی می

هرگاه حاجت افتد در گوش ماهی بر آب صمغ عر

  کار برد.

نوعی دیگر مرکب اعال: سی عدد مازوی سفید خرد کند و سه رطل آب در وی کنند، یعنی شــش 

سیر و در پاتیله کند. نرم نرم می

زاگ سرخ در وی افکند 

روشن شود.

صفت مرکب مطوس

نیکو آید.

صفت مرکب دیگر: بستاند مازو چندان که خواهد و نیم سنگ او هشت برابــر آب در وی کننــد و 

همی جوشاند تا 

ساویده. پس از آن روزی چند او را در آفتاب نهند تا نیکو شود و پاکیزه گردد. و اگر خواهد که روشن 

شود صمغ عربی در وی آمیزد و به کار برد، به غایت نیکو بود.

در صفت صبر ساختن نیکو: پنج 

مقدار یک رطل آب بر وی افکند و به کفچه می

آبگینه کند. 

و در ساختن مرکب نشاسته: بستاند نشاسته و در دیگی کند از مس و بر آتش نــرم بریــان کنــد تــا 

سیاه شود و نگ

بجوشانند و بپاالیند و قدری زاگ بر وی افکنند و در شیشه کنند و به کار برند.

نوعی دیگر: مازوی ســبز بــی ســوراخ یــک جــزو در دوازده جــزو آب آغارنــد

بجوشانند تا شش جزو باز آید. و ی

سرد شود با هم بیامیزند و به آن بپاالیند و به وقــت حاجــت بــا دوده نیــک بیامیزنــد و صــالیه کننــد، 

غایت نیک باشد. به
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ذ که روغن بر آن ریخته باشد، آهک بر او پاشند و کاغذ دیگــر در زیــر آن کاغــذ چــرب شــده 

[ای] ســرکۀ ســفید بــا 

آب لیمو در وی ریزند و تا نشست بمالند تا نیک سرشته شود. آنگه قدری صمغ عربی کوفته و بیخته 

 ٣و دیگر آمیختن زرنیخین: زرنیخ شاخ شاخ بر سنگ صالیه کنند. چون نرم شود در سکون کننــد

نهند تا خشک شــود. و بــار دیگــر بــه صــمغ 

آمیختن شنگرف: او را صالیه کنند و نیک بسایند و در کاسۀ چینی و آب بر سرش کنند و بشــورانند. 

رداب// بریزند و قــدری 

آب لیمو در آن کنند و بگذارند تا آب لیمو خشک شود. بعــد از آن بــه وقایــۀ باریــک از واال ببرنــد و در 

رنــد پیــدا شــود: 

بیار زردچوبه و نیل و مازو و روناس و اشجار را از هر یــک جــزوی، جمــع کننــد و بــر آن بنویســند، 

خطی سبز پیدا آید. و اگر به آب لیمو چیزی بر کاغد نویسد یا ممزوج به آب پیاز بنویسد و بــه آتــش 

ا نبــود، چــون بــه آب برســد 

خطی سیاه بیرون آید. و اگر به آب پیاز بنویسند و به آتش برند سیاه برآید. و اگر به شیر زنــان و شــّب 

یمانی نویسند پیدا نبود، چون به آتش برند پیدا شود. و اگر به آب چشم گربۀ ســیاه بنویســند بــه روز 

روز در آب آغارنــد، بعــد از آن بنویســند ســرخ 

، ساختن مروارید: بستانند مروارید خرد پاکیزه و بشویند بــه آب نمــک چنــد 

نوبت. بعد از آن یک شب در آب نوشادر معدنی حل کرده بگذارند. پس از شســتن نوشــادر معــدنی 

تانند بیضــه و در آب بجوشــانند و پوســت بــاز کننــد و 

قدری از سفیدی بیضه از سر آن برگیرند و دست بر آن بمالند تا زرده به یک بار از آنجا بیرون جهــد، 

ذ که روغن بر آن ریخته باشد، آهک بر او پاشند و کاغذ دیگــر در زیــر آن کاغــذ چــرب شــده 

[ای] ســرکۀ ســفید بــا 

آب لیمو در وی ریزند و تا نشست بمالند تا نیک سرشته شود. آنگه قدری صمغ عربی کوفته و بیخته 

و دیگر آمیختن زرنیخین: زرنیخ شاخ شاخ بر سنگ صالیه کنند. چون نرم شود در سکون کننــد

نهند تا خشک شــود. و بــار دیگــر بــه صــمغ 

آمیختن شنگرف: او را صالیه کنند و نیک بسایند و در کاسۀ چینی و آب بر سرش کنند و بشــورانند. 

رداب// بریزند و قــدری 

آب لیمو در آن کنند و بگذارند تا آب لیمو خشک شود. بعــد از آن بــه وقایــۀ باریــک از واال ببرنــد و در 

  سکون چینی کنند و به آب صمغ عربی بسرشند و به کار برند، در نهایت خوبی است.

رنــد پیــدا شــود: ، در صفت الکتاب که چون بنویسند پیدا نبود و چون بر آتش ب

بیار زردچوبه و نیل و مازو و روناس و اشجار را از هر یــک جــزوی، جمــع کننــد و بــر آن بنویســند، 

خطی سبز پیدا آید. و اگر به آب لیمو چیزی بر کاغد نویسد یا ممزوج به آب پیاز بنویسد و بــه آتــش 

ا نبــود، چــون بــه آب برســد 

خطی سیاه بیرون آید. و اگر به آب پیاز بنویسند و به آتش برند سیاه برآید. و اگر به شیر زنــان و شــّب 

یمانی نویسند پیدا نبود، چون به آتش برند پیدا شود. و اگر به آب چشم گربۀ ســیاه بنویســند بــه روز 

روز در آب آغارنــد، بعــد از آن بنویســند ســرخ 

، ساختن مروارید: بستانند مروارید خرد پاکیزه و بشویند بــه آب نمــک چنــد 

نوبت. بعد از آن یک شب در آب نوشادر معدنی حل کرده بگذارند. پس از شســتن نوشــادر معــدنی 

تانند بیضــه و در آب بجوشــانند و پوســت بــاز کننــد و 

قدری از سفیدی بیضه از سر آن برگیرند و دست بر آن بمالند تا زرده به یک بار از آنجا بیرون جهــد، 

ذ که روغن بر آن ریخته باشد، آهک بر او پاشند و کاغذ دیگــر در زیــر آن کاغــذ چــرب شــده 

ها را بر دارد.

و شنگرف جهت نقاشی

[ای] ســرکۀ ســفید بــا  ند و در سکون کنند و قطره

آب لیمو در وی ریزند و تا نشست بمالند تا نیک سرشته شود. آنگه قدری صمغ عربی کوفته و بیخته 

و دیگر آمیختن زرنیخین: زرنیخ شاخ شاخ بر سنگ صالیه کنند. چون نرم شود در سکون کننــد

نهند تا خشک شــود. و بــار دیگــر بــه صــمغ 

آمیختن شنگرف: او را صالیه کنند و نیک بسایند و در کاسۀ چینی و آب بر سرش کنند و بشــورانند. 

رداب// بریزند و قــدری بعد از آن زرداب ازو بریزند. باز آب صمغ کنند تا نیک زرداب به خود کشد و ز

آب لیمو در آن کنند و بگذارند تا آب لیمو خشک شود. بعــد از آن بــه وقایــۀ باریــک از واال ببرنــد و در 

سکون چینی کنند و به آب صمغ عربی بسرشند و به کار برند، در نهایت خوبی است.

، در صفت الکتاب که چون بنویسند پیدا نبود و چون بر آتش ب

بیار زردچوبه و نیل و مازو و روناس و اشجار را از هر یــک جــزوی، جمــع کننــد و بــر آن بنویســند، 

خطی سبز پیدا آید. و اگر به آب لیمو چیزی بر کاغد نویسد یا ممزوج به آب پیاز بنویسد و بــه آتــش 

ا نبــود، چــون بــه آب برســد بزند رنگ زرد تیره پیدا شود. و اگر به آب مازو و زاگ سرخ بنویسند پیــد

خطی سیاه بیرون آید. و اگر به آب پیاز بنویسند و به آتش برند سیاه برآید. و اگر به شیر زنــان و شــّب 

یمانی نویسند پیدا نبود، چون به آتش برند پیدا شود. و اگر به آب چشم گربۀ ســیاه بنویســند بــه روز 

روز در آب آغارنــد، بعــد از آن بنویســند ســرخ 

، ساختن مروارید: بستانند مروارید خرد پاکیزه و بشویند بــه آب نمــک چنــد 

نوبت. بعد از آن یک شب در آب نوشادر معدنی حل کرده بگذارند. پس از شســتن نوشــادر معــدنی 

تانند بیضــه و در آب بجوشــانند و پوســت بــاز کننــد و 

قدری از سفیدی بیضه از سر آن برگیرند و دست بر آن بمالند تا زرده به یک بار از آنجا بیرون جهــد، 

ذ که روغن بر آن ریخته باشد، آهک بر او پاشند و کاغذ دیگــر در زیــر آن کاغــذ چــرب شــده 

ها را بر دارد.بنهند و سنگی بر باالی او بنهند و بگذارند تا جمله روغن

و شنگرف جهت نقاشی ١، در آمیختن زنگار و زرنیخین

ند و در سکون کنند و قطرهباریک فرو بر

آب لیمو در وی ریزند و تا نشست بمالند تا نیک سرشته شود. آنگه قدری صمغ عربی کوفته و بیخته 

و دیگر آمیختن زرنیخین: زرنیخ شاخ شاخ بر سنگ صالیه کنند. چون نرم شود در سکون کننــد

نهند تا خشک شــود. و بــار دیگــر بــه صــمغ مالند تا آغشته شود. پس به آفتاب می

آمیختن شنگرف: او را صالیه کنند و نیک بسایند و در کاسۀ چینی و آب بر سرش کنند و بشــورانند. 

بعد از آن زرداب ازو بریزند. باز آب صمغ کنند تا نیک زرداب به خود کشد و ز

آب لیمو در آن کنند و بگذارند تا آب لیمو خشک شود. بعــد از آن بــه وقایــۀ باریــک از واال ببرنــد و در 

سکون چینی کنند و به آب صمغ عربی بسرشند و به کار برند، در نهایت خوبی است.

، در صفت الکتاب که چون بنویسند پیدا نبود و چون بر آتش ب

بیار زردچوبه و نیل و مازو و روناس و اشجار را از هر یــک جــزوی، جمــع کننــد و بــر آن بنویســند، 

خطی سبز پیدا آید. و اگر به آب لیمو چیزی بر کاغد نویسد یا ممزوج به آب پیاز بنویسد و بــه آتــش 

بزند رنگ زرد تیره پیدا شود. و اگر به آب مازو و زاگ سرخ بنویسند پیــد

خطی سیاه بیرون آید. و اگر به آب پیاز بنویسند و به آتش برند سیاه برآید. و اگر به شیر زنــان و شــّب 

یمانی نویسند پیدا نبود، چون به آتش برند پیدا شود. و اگر به آب چشم گربۀ ســیاه بنویســند بــه روز 

روز در آب آغارنــد، بعــد از آن بنویســند ســرخ  پیدا نبود و به شب توان خواند. اگر سپند سوختن سه

، ساختن مروارید: بستانند مروارید خرد پاکیزه و بشویند بــه آب نمــک چنــد 

نوبت. بعد از آن یک شب در آب نوشادر معدنی حل کرده بگذارند. پس از شســتن نوشــادر معــدنی 

تانند بیضــه و در آب بجوشــانند و پوســت بــاز کننــد و در بیضۀ مرغ حل کنند. و آنچنان باشد که بســ

قدری از سفیدی بیضه از سر آن برگیرند و دست بر آن بمالند تا زرده به یک بار از آنجا بیرون جهــد، 

ذ که روغن بر آن ریخته باشد، آهک بر او پاشند و کاغذ دیگــر در زیــر آن کاغــذ چــرب شــده 

بنهند و سنگی بر باالی او بنهند و بگذارند تا جمله روغن

، در آمیختن زنگار و زرنیخین

باریک فرو بر ٢اول آمیختن زنگار: او را به وقایۀ 

آب لیمو در وی ریزند و تا نشست بمالند تا نیک سرشته شود. آنگه قدری صمغ عربی کوفته و بیخته 

در وی آغشته کنند و به کار برند. 

و دیگر آمیختن زرنیخین: زرنیخ شاخ شاخ بر سنگ صالیه کنند. چون نرم شود در سکون کننــد

مالند تا آغشته شود. پس به آفتاب می

آمیختن شنگرف: او را صالیه کنند و نیک بسایند و در کاسۀ چینی و آب بر سرش کنند و بشــورانند. 

بعد از آن زرداب ازو بریزند. باز آب صمغ کنند تا نیک زرداب به خود کشد و ز

آب لیمو در آن کنند و بگذارند تا آب لیمو خشک شود. بعــد از آن بــه وقایــۀ باریــک از واال ببرنــد و در 

سکون چینی کنند و به آب صمغ عربی بسرشند و به کار برند، در نهایت خوبی است.

، در صفت الکتاب که چون بنویسند پیدا نبود و چون بر آتش ب

بیار زردچوبه و نیل و مازو و روناس و اشجار را از هر یــک جــزوی، جمــع کننــد و بــر آن بنویســند، 

خطی سبز پیدا آید. و اگر به آب لیمو چیزی بر کاغد نویسد یا ممزوج به آب پیاز بنویسد و بــه آتــش 

بزند رنگ زرد تیره پیدا شود. و اگر به آب مازو و زاگ سرخ بنویسند پیــد

خطی سیاه بیرون آید. و اگر به آب پیاز بنویسند و به آتش برند سیاه برآید. و اگر به شیر زنــان و شــّب 

یمانی نویسند پیدا نبود، چون به آتش برند پیدا شود. و اگر به آب چشم گربۀ ســیاه بنویســند بــه روز 

پیدا نبود و به شب توان خواند. اگر سپند سوختن سه

، ساختن مروارید: بستانند مروارید خرد پاکیزه و بشویند بــه آب نمــک چنــد 

نوبت. بعد از آن یک شب در آب نوشادر معدنی حل کرده بگذارند. پس از شســتن نوشــادر معــدنی 

در بیضۀ مرغ حل کنند. و آنچنان باشد که بســ

قدری از سفیدی بیضه از سر آن برگیرند و دست بر آن بمالند تا زرده به یک بار از آنجا بیرون جهــد، 

.ای است با ترکیب شیمیایی سولفور ارسنیک

ذ که روغن بر آن ریخته باشد، آهک بر او پاشند و کاغذ دیگــر در زیــر آن کاغــذ چــرب شــده 

بنهند و سنگی بر باالی او بنهند و بگذارند تا جمله روغن

، در آمیختن زنگار و زرنیخینباب سی و دوّیم

اول آمیختن زنگار: او را به وقایۀ 

آب لیمو در وی ریزند و تا نشست بمالند تا نیک سرشته شود. آنگه قدری صمغ عربی کوفته و بیخته 

در وی آغشته کنند و به کار برند. 

و دیگر آمیختن زرنیخین: زرنیخ شاخ شاخ بر سنگ صالیه کنند. چون نرم شود در سکون کننــد

مالند تا آغشته شود. پس به آفتاب میغ میو به آب صم

کار برند. بسایند و به

آمیختن شنگرف: او را صالیه کنند و نیک بسایند و در کاسۀ چینی و آب بر سرش کنند و بشــورانند. 

بعد از آن زرداب ازو بریزند. باز آب صمغ کنند تا نیک زرداب به خود کشد و ز

آب لیمو در آن کنند و بگذارند تا آب لیمو خشک شود. بعــد از آن بــه وقایــۀ باریــک از واال ببرنــد و در 

سکون چینی کنند و به آب صمغ عربی بسرشند و به کار برند، در نهایت خوبی است.

، در صفت الکتاب که چون بنویسند پیدا نبود و چون بر آتش بباب سی و سّیم

بیار زردچوبه و نیل و مازو و روناس و اشجار را از هر یــک جــزوی، جمــع کننــد و بــر آن بنویســند، 

خطی سبز پیدا آید. و اگر به آب لیمو چیزی بر کاغد نویسد یا ممزوج به آب پیاز بنویسد و بــه آتــش 

بزند رنگ زرد تیره پیدا شود. و اگر به آب مازو و زاگ سرخ بنویسند پیــد

خطی سیاه بیرون آید. و اگر به آب پیاز بنویسند و به آتش برند سیاه برآید. و اگر به شیر زنــان و شــّب 

یمانی نویسند پیدا نبود، چون به آتش برند پیدا شود. و اگر به آب چشم گربۀ ســیاه بنویســند بــه روز 

پیدا نبود و به شب توان خواند. اگر سپند سوختن سه

لطیف برآید.

، ساختن مروارید: بستانند مروارید خرد پاکیزه و بشویند بــه آب نمــک چنــد باب سی و چهارم

نوبت. بعد از آن یک شب در آب نوشادر معدنی حل کرده بگذارند. پس از شســتن نوشــادر معــدنی 

در بیضۀ مرغ حل کنند. و آنچنان باشد که بســ

قدری از سفیدی بیضه از سر آن برگیرند و دست بر آن بمالند تا زرده به یک بار از آنجا بیرون جهــد، 

ای است با ترکیب شیمیایی سولفور ارسنیک زرنیخ ماده
روسری، سر بند

 سکون نوعی ظرف است
ً
.ظاهرا

ذ که روغن بر آن ریخته باشد، آهک بر او پاشند و کاغذ دیگــر در زیــر آن کاغــذ چــرب شــده آن کاغ

بنهند و سنگی بر باالی او بنهند و بگذارند تا جمله روغن

باب سی و دوّیم

اول آمیختن زنگار: او را به وقایۀ 

آب لیمو در وی ریزند و تا نشست بمالند تا نیک سرشته شود. آنگه قدری صمغ عربی کوفته و بیخته 

در وی آغشته کنند و به کار برند. 

و دیگر آمیختن زرنیخین: زرنیخ شاخ شاخ بر سنگ صالیه کنند. چون نرم شود در سکون کننــد

و به آب صم

بسایند و به

آمیختن شنگرف: او را صالیه کنند و نیک بسایند و در کاسۀ چینی و آب بر سرش کنند و بشــورانند. 

بعد از آن زرداب ازو بریزند. باز آب صمغ کنند تا نیک زرداب به خود کشد و ز

آب لیمو در آن کنند و بگذارند تا آب لیمو خشک شود. بعــد از آن بــه وقایــۀ باریــک از واال ببرنــد و در 

سکون چینی کنند و به آب صمغ عربی بسرشند و به کار برند، در نهایت خوبی است.

باب سی و سّیم

بیار زردچوبه و نیل و مازو و روناس و اشجار را از هر یــک جــزوی، جمــع کننــد و بــر آن بنویســند، 

خطی سبز پیدا آید. و اگر به آب لیمو چیزی بر کاغد نویسد یا ممزوج به آب پیاز بنویسد و بــه آتــش 

بزند رنگ زرد تیره پیدا شود. و اگر به آب مازو و زاگ سرخ بنویسند پیــد

خطی سیاه بیرون آید. و اگر به آب پیاز بنویسند و به آتش برند سیاه برآید. و اگر به شیر زنــان و شــّب 

یمانی نویسند پیدا نبود، چون به آتش برند پیدا شود. و اگر به آب چشم گربۀ ســیاه بنویســند بــه روز 

پیدا نبود و به شب توان خواند. اگر سپند سوختن سه

لطیف برآید.

باب سی و چهارم

نوبت. بعد از آن یک شب در آب نوشادر معدنی حل کرده بگذارند. پس از شســتن نوشــادر معــدنی 

در بیضۀ مرغ حل کنند. و آنچنان باشد که بســ

قدری از سفیدی بیضه از سر آن برگیرند و دست بر آن بمالند تا زرده به یک بار از آنجا بیرون جهــد، 

زرنیخ ماده. ١
روسری، سر بند. ٢
 سکون نوعی ظرف است. ٣

ً
ظاهرا



کند و سر آن پاره گــل 

باشد بنهد و بگذارد در آنجا یک شب تا حــل شــود. بعــد از آن 

های شسته در سر آن کند و یک شب بگذارد. بعد از آن بــه 

بستانند و سر وی بر گیرند تا چون بوته بمانــد 

ترنج بود به در کند و بکوبد کوفتن نیکو، باز در پوسته کند. پس مروارید شسته در میــان 

آن ترشی ترنج کند و آن ترنج که از سر آن بر گرفته باشند باز بر سر ترنج نهد و بــدوزد. آنگــه بســتاند 

ه قدر یک 
بــر  ٥

سر آن حفره نهد واژگونه و بر کنار آن خاک پر کند. پس شش روز رهــا کنــد. بعــد از آن بیــرون آورد، 

د از آبگینه// و سه روز 

[ای] جامۀ ابریشــم بســتانند و بــه قــدر پــنج انگشــت 

بدوزند و در دست راست کند و چندان از آن جامۀ ابریشمی بیارند که در کــف دســت چــپ گیرنــد. 

خواهند و در میان کف دست چپ بمالند تا نیک گرد شود. پس 

مالیده باشند. پس سوراخ کند به سوزنی از نقره در آویزند از 

غایت روشن باشد. شبانه روز بعد از آن در پیه بط یا در میان خمیر آرد میده 

دوانند تا مانده شود اگر دانه دانگی یــا دانگــی و نــیم 

آن را 

ز آنکــه 

نیک سرد شده باشد بیاویزند تا سه روز نیک خشک شود، پس بر گیرند. اگــر زردی بــا وی باشــد آن 

ها در آن افکنند که آن شیر زردی او را بــه خــود کشــد و 

در هاون زجاجی بکشــند و بکوبنــد و 

کند و سر آن پاره گــل 

باشد بنهد و بگذارد در آنجا یک شب تا حــل شــود. بعــد از آن 

های شسته در سر آن کند و یک شب بگذارد. بعد از آن بــه 

بستانند و سر وی بر گیرند تا چون بوته بمانــد 

ترنج بود به در کند و بکوبد کوفتن نیکو، باز در پوسته کند. پس مروارید شسته در میــان 

آن ترشی ترنج کند و آن ترنج که از سر آن بر گرفته باشند باز بر سر ترنج نهد و بــدوزد. آنگــه بســتاند 

ه قدر یک در زمین بکند ب

٥گز و زبل اسب تر و خشک به وزن یکدیگر در آن حفره کند و آن ترنج در میان آب نهد و تغاری

سر آن حفره نهد واژگونه و بر کنار آن خاک پر کند. پس شش روز رهــا کنــد. بعــد از آن بیــرون آورد، 

د از آبگینه// و سه روز 

[ای] جامۀ ابریشــم بســتانند و بــه قــدر پــنج انگشــت 

بدوزند و در دست راست کند و چندان از آن جامۀ ابریشمی بیارند که در کــف دســت چــپ گیرنــد. 

خواهند و در میان کف دست چپ بمالند تا نیک گرد شود. پس 

مالیده باشند. پس سوراخ کند به سوزنی از نقره در آویزند از 

غایت روشن باشد. شبانه روز بعد از آن در پیه بط یا در میان خمیر آرد میده 

دوانند تا مانده شود اگر دانه دانگی یــا دانگــی و نــیم 

آن را  ٩باشد نگذارند که آن مرغ چیزی بخورد تا ساکن شود. بعد از آن آن مــرغ را بکشــند و حوصــلۀ

ز آنکــه ها را به سوزن نقره از آنجــا بیــرون آرنــد. بعــد ا

نیک سرد شده باشد بیاویزند تا سه روز نیک خشک شود، پس بر گیرند. اگــر زردی بــا وی باشــد آن 

ها در آن افکنند که آن شیر زردی او را بــه خــود کشــد و 

در هاون زجاجی بکشــند و بکوبنــد و 

کند و سر آن پاره گــل  ١مانند بوته شود. پس نوشادر را صاف کرده و کوفته و بیخته در میان آن مسلوق

باشد بنهد و بگذارد در آنجا یک شب تا حــل شــود. بعــد از آن 

های شسته در سر آن کند و یک شب بگذارد. بعد از آن بــه 

بستانند و سر وی بر گیرند تا چون بوته بمانــد 

ترنج بود به در کند و بکوبد کوفتن نیکو، باز در پوسته کند. پس مروارید شسته در میــان 

آن ترشی ترنج کند و آن ترنج که از سر آن بر گرفته باشند باز بر سر ترنج نهد و بــدوزد. آنگــه بســتاند 

در زمین بکند ب ٤[ای] کرباس نو در آن پیچد و به ریسمان سخت کند. بعد از آن گودی

گز و زبل اسب تر و خشک به وزن یکدیگر در آن حفره کند و آن ترنج در میان آب نهد و تغاری

سر آن حفره نهد واژگونه و بر کنار آن خاک پر کند. پس شش روز رهــا کنــد. بعــد از آن بیــرون آورد، 

د از آبگینه// و سه روز برگیرند به کفچه از زجاج یا نقره در ظرفی کن

[ای] جامۀ ابریشــم بســتانند و بــه قــدر پــنج انگشــت 

بدوزند و در دست راست کند و چندان از آن جامۀ ابریشمی بیارند که در کــف دســت چــپ گیرنــد. 

خواهند و در میان کف دست چپ بمالند تا نیک گرد شود. پس 

مالیده باشند. پس سوراخ کند به سوزنی از نقره در آویزند از 

غایت روشن باشد. شبانه روز بعد از آن در پیه بط یا در میان خمیر آرد میده 

دوانند تا مانده شود اگر دانه دانگی یــا دانگــی و نــیم 

باشد نگذارند که آن مرغ چیزی بخورد تا ساکن شود. بعد از آن آن مــرغ را بکشــند و حوصــلۀ

ها را به سوزن نقره از آنجــا بیــرون آرنــد. بعــد ا

نیک سرد شده باشد بیاویزند تا سه روز نیک خشک شود، پس بر گیرند. اگــر زردی بــا وی باشــد آن 

ها در آن افکنند که آن شیر زردی او را بــه خــود کشــد و 

در هاون زجاجی بکشــند و بکوبنــد و : بستانند لؤلؤهای کوچک و 

مانند بوته شود. پس نوشادر را صاف کرده و کوفته و بیخته در میان آن مسلوق

باشد بنهد و بگذارد در آنجا یک شب تا حــل شــود. بعــد از آن 

های شسته در سر آن کند و یک شب بگذارد. بعد از آن بــه 

بستانند و سر وی بر گیرند تا چون بوته بمانــد  ٣آب گرم بشویند، یک شستن راست. بعد از آن ترنجی

ترنج بود به در کند و بکوبد کوفتن نیکو، باز در پوسته کند. پس مروارید شسته در میــان 

آن ترشی ترنج کند و آن ترنج که از سر آن بر گرفته باشند باز بر سر ترنج نهد و بــدوزد. آنگــه بســتاند 

[ای] کرباس نو در آن پیچد و به ریسمان سخت کند. بعد از آن گودی

گز و زبل اسب تر و خشک به وزن یکدیگر در آن حفره کند و آن ترنج در میان آب نهد و تغاری

سر آن حفره نهد واژگونه و بر کنار آن خاک پر کند. پس شش روز رهــا کنــد. بعــد از آن بیــرون آورد، 

برگیرند به کفچه از زجاج یا نقره در ظرفی کن

[ای] جامۀ ابریشــم بســتانند و بــه قــدر پــنج انگشــت  آمیزد تا آمیخته گردد. پس پاره

بدوزند و در دست راست کند و چندان از آن جامۀ ابریشمی بیارند که در کــف دســت چــپ گیرنــد. 

خواهند و در میان کف دست چپ بمالند تا نیک گرد شود. پس 

مالیده باشند. پس سوراخ کند به سوزنی از نقره در آویزند از 

غایت روشن باشد. شبانه روز بعد از آن در پیه بط یا در میان خمیر آرد میده 

دوانند تا مانده شود اگر دانه دانگی یــا دانگــی و نــیم  رغ خانگی دهند و آن مرغ را می

باشد نگذارند که آن مرغ چیزی بخورد تا ساکن شود. بعد از آن آن مــرغ را بکشــند و حوصــلۀ

ها را به سوزن نقره از آنجــا بیــرون آرنــد. بعــد ابشکافند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن دانه

نیک سرد شده باشد بیاویزند تا سه روز نیک خشک شود، پس بر گیرند. اگــر زردی بــا وی باشــد آن 

ها در آن افکنند که آن شیر زردی او را بــه خــود کشــد و زردی از ترنج است. بستانند شیر ترش و دانه

: بستانند لؤلؤهای کوچک و 

مانند بوته شود. پس نوشادر را صاف کرده و کوفته و بیخته در میان آن مسلوق

باشد بنهد و بگذارد در آنجا یک شب تا حــل شــود. بعــد از آن  ٢آن شایبه تر نهد و در میان آبی که در

های شسته در سر آن کند و یک شب بگذارد. بعد از آن بــه در ظرفی آبگینه کند نوشادر محلول و دانه

یند، یک شستن راست. بعد از آن ترنجی آب گرم بشو

ترنج بود به در کند و بکوبد کوفتن نیکو، باز در پوسته کند. پس مروارید شسته در میــان 

آن ترشی ترنج کند و آن ترنج که از سر آن بر گرفته باشند باز بر سر ترنج نهد و بــدوزد. آنگــه بســتاند 

[ای] کرباس نو در آن پیچد و به ریسمان سخت کند. بعد از آن گودی

گز و زبل اسب تر و خشک به وزن یکدیگر در آن حفره کند و آن ترنج در میان آب نهد و تغاری

سر آن حفره نهد واژگونه و بر کنار آن خاک پر کند. پس شش روز رهــا کنــد. بعــد از آن بیــرون آورد، 

برگیرند به کفچه از زجاج یا نقره در ظرفی کن ٦جمله حل شده باشد. چون پرده

آمیزد تا آمیخته گردد. پس پاره

بدوزند و در دست راست کند و چندان از آن جامۀ ابریشمی بیارند که در کــف دســت چــپ گیرنــد. 

خواهند و در میان کف دست چپ بمالند تا نیک گرد شود. پس  چندان که

مالیده باشند. پس سوراخ کند به سوزنی از نقره در آویزند از  ٨از آنکه انگشت به بیاض البیض مروق

غایت روشن باشد. شبانه روز بعد از آن در پیه بط یا در میان خمیر آرد میده 

رغ خانگی دهند و آن مرغ را می

باشد نگذارند که آن مرغ چیزی بخورد تا ساکن شود. بعد از آن آن مــرغ را بکشــند و حوصــلۀ

بشکافند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن دانه

نیک سرد شده باشد بیاویزند تا سه روز نیک خشک شود، پس بر گیرند. اگــر زردی بــا وی باشــد آن 

زردی از ترنج است. بستانند شیر ترش و دانه

: بستانند لؤلؤهای کوچک و ١٠فصل دوّیم، در عمل لؤلؤ الال

)بالنگ(ای از خانوادۀ مرکبات 

مانند بوته شود. پس نوشادر را صاف کرده و کوفته و بیخته در میان آن مسلوق

تر نهد و در میان آبی که در

در ظرفی آبگینه کند نوشادر محلول و دانه

آب گرم بشویند، یک شستن راست. بعد از آن ترنجی

ترنج بود به در کند و بکوبد کوفتن نیکو، باز در پوسته کند. پس مروارید شسته در میــان و آنچه میان 

آن ترشی ترنج کند و آن ترنج که از سر آن بر گرفته باشند باز بر سر ترنج نهد و بــدوزد. آنگــه بســتاند 

[ای] کرباس نو در آن پیچد و به ریسمان سخت کند. بعد از آن گودی

گز و زبل اسب تر و خشک به وزن یکدیگر در آن حفره کند و آن ترنج در میان آب نهد و تغاری

سر آن حفره نهد واژگونه و بر کنار آن خاک پر کند. پس شش روز رهــا کنــد. بعــد از آن بیــرون آورد، 

جمله حل شده باشد. چون پرده

آمیزد تا آمیخته گردد. پس پارهبه یکدیگر برمی

بدوزند و در دست راست کند و چندان از آن جامۀ ابریشمی بیارند که در کــف دســت چــپ گیرنــد. 

چندان کهبگیرند  ٧پس از آن محدره

از آنکه انگشت به بیاض البیض مروق

غایت روشن باشد. شبانه روز بعد از آن در پیه بط یا در میان خمیر آرد میده  میان دو قدح آبگینه که به

رغ خانگی دهند و آن مرغ را مینهد و به خورد م

باشد نگذارند که آن مرغ چیزی بخورد تا ساکن شود. بعد از آن آن مــرغ را بکشــند و حوصــلۀ

بشکافند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن دانه

نیک سرد شده باشد بیاویزند تا سه روز نیک خشک شود، پس بر گیرند. اگــر زردی بــا وی باشــد آن 

زردی از ترنج است. بستانند شیر ترش و دانه

  سفید و پاکیزه شود.

فصل دوّیم، در عمل لؤلؤ الال

کلوخۀ معدنی، سنگ فلز
ای از خانوادۀ مرکبات  میوه
کوی
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رشتهای د

صاف شده، از صافی رد شده

مروارید درخشان
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مانند بوته شود. پس نوشادر را صاف کرده و کوفته و بیخته در میان آن مسلوق

تر نهد و در میان آبی که در

در ظرفی آبگینه کند نوشادر محلول و دانه

آب گرم بشویند، یک شستن راست. بعد از آن ترنجی

و آنچه میان 

آن ترشی ترنج کند و آن ترنج که از سر آن بر گرفته باشند باز بر سر ترنج نهد و بــدوزد. آنگــه بســتاند 

[ای] کرباس نو در آن پیچد و به ریسمان سخت کند. بعد از آن گودی پاره

گز و زبل اسب تر و خشک به وزن یکدیگر در آن حفره کند و آن ترنج در میان آب نهد و تغاری

سر آن حفره نهد واژگونه و بر کنار آن خاک پر کند. پس شش روز رهــا کنــد. بعــد از آن بیــرون آورد، 

جمله حل شده باشد. چون پرده

به یکدیگر برمی

بدوزند و در دست راست کند و چندان از آن جامۀ ابریشمی بیارند که در کــف دســت چــپ گیرنــد. 

پس از آن محدره

از آنکه انگشت به بیاض البیض مروق

میان دو قدح آبگینه که به

نهد و به خورد م

باشد نگذارند که آن مرغ چیزی بخورد تا ساکن شود. بعد از آن آن مــرغ را بکشــند و حوصــلۀ

بشکافند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن دانه

نیک سرد شده باشد بیاویزند تا سه روز نیک خشک شود، پس بر گیرند. اگــر زردی بــا وی باشــد آن 

زردی از ترنج است. بستانند شیر ترش و دانه

سفید و پاکیزه شود.

فصل دوّیم، در عمل لؤلؤ الال
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دفن کننــد تــا حــل شــود. بعــد از آن 

بیرون آورند و از آن مروارید کوچک بسازند و بزرگ چنانکه خواهنــد. و ســوراخ کننــد چنانکــه از پــیش 

. بعد از آن به خورد مــرغ ســیاه دهنــد و بعــد از نــیم 

تر باشد.

فصل، در عمل مروارید ساختن که در غایت خوبی باشد: بستاند مروارید خرد صاف پاکیزه یک 

مذکور را بشویند و صالیه کنند به حدی کــه بــه هــم 

صافی پاکیزه کنند و سر قــاروره هــم از آبگینــه باشــد. بعــد از آن 

دار، دو نیم کنند و مغزهای او بیرون آرنــد و دانــۀ او دور کننــد و مغزهــا را در هــاون 

. چون خوب کوفته باشند در جامۀ سفید سفت کننــد و 

آب آن بپاالیند و بر سر صدف و مروارید مذکور کنند چنان که چهار انگشت بر سر آن ایستاده باشد. 

مهر محکم کنند و در چاه خل که گفته شد بنهنــد و هــر 

زبل فشانند و تغاری بر سر آن گردانــد تــا مــدت بیســت و یــک روز.// بعــد از آن 

هفت روز باید زبل تازه کند. چون بیست و یک روز گذشته باشد قاروره را به آهستگی بیــرون آرنــد و 

سر آن بردارند، مروارید و صدف حل شده باشد و بر سر آن ترنج چون پردۀ عنکبــوت مانــده باشــد و 

شیند. مروارید مذکور به کفچۀ نقره از سر آب برگیرند و در کاسۀ زجاجی پاکیزه کنند و 

آب ترنج به آهستگی درکاسۀ دیگر کنند. آنچه در ته قاروره مانده باشد بر سر مروارید کننــد، بــا هــم 

د. بزنند به کفچۀ نقره یک ذات شود. پس در قدری حریر سفید کند و نم ازو بستاند و در خسک گیرن

چون خشک شود با قدری سریشم پنیر خمیر کنند و زودتر از آنکه بسته شود مرواریــد بــه وزنــی کــه 

[ای] کــه نــه از آب 

در خلیطــه کننــد و 

ها یک روز بمالند تا جال گیرد. پــس بیــرون 

مانده شود. پــس او را بکشــند و در 

شود. حوصلۀ او بشکافند و بیــرون آورنــد، لؤلــؤ 

الال بود نه از معدنی. پس باید که هر یک دانه به یک مرغ بیشتر ندهند چون از توبلی(؟) مرغ بیرون 

دفن کننــد تــا حــل شــود. بعــد از آن 

بیرون آورند و از آن مروارید کوچک بسازند و بزرگ چنانکه خواهنــد. و ســوراخ کننــد چنانکــه از پــیش 

. بعد از آن به خورد مــرغ ســیاه دهنــد و بعــد از نــیم 

تر باشد. بکشند و بریان کنند و بگذارند تا سرد شود. پس از شکم او بیرون کنند از بحری لطیف

فصل، در عمل مروارید ساختن که در غایت خوبی باشد: بستاند مروارید خرد صاف پاکیزه یک 

مذکور را بشویند و صالیه کنند به حدی کــه بــه هــم 

صافی پاکیزه کنند و سر قــاروره هــم از آبگینــه باشــد. بعــد از آن 

دار، دو نیم کنند و مغزهای او بیرون آرنــد و دانــۀ او دور کننــد و مغزهــا را در هــاون 

. چون خوب کوفته باشند در جامۀ سفید سفت کننــد و 

آب آن بپاالیند و بر سر صدف و مروارید مذکور کنند چنان که چهار انگشت بر سر آن ایستاده باشد. 

مهر محکم کنند و در چاه خل که گفته شد بنهنــد و هــر 

زبل فشانند و تغاری بر سر آن گردانــد تــا مــدت بیســت و یــک روز.// بعــد از آن 

هفت روز باید زبل تازه کند. چون بیست و یک روز گذشته باشد قاروره را به آهستگی بیــرون آرنــد و 

سر آن بردارند، مروارید و صدف حل شده باشد و بر سر آن ترنج چون پردۀ عنکبــوت مانــده باشــد و 

شیند. مروارید مذکور به کفچۀ نقره از سر آب برگیرند و در کاسۀ زجاجی پاکیزه کنند و 

آب ترنج به آهستگی درکاسۀ دیگر کنند. آنچه در ته قاروره مانده باشد بر سر مروارید کننــد، بــا هــم 

بزنند به کفچۀ نقره یک ذات شود. پس در قدری حریر سفید کند و نم ازو بستاند و در خسک گیرن

چون خشک شود با قدری سریشم پنیر خمیر کنند و زودتر از آنکه بسته شود مرواریــد بــه وزنــی کــه 

[ای] کــه نــه از آب  خواهند ببندند و غلطان کنند و چون غلطان شود مانند سنگ محکم شود به مرتبه

در خلیطــه کننــد و و نه از آتش زیان چندان به او رسد. بعده به عدد هر ده دانه مروارید هزار پنبه دانه 

ها یک روز بمالند تا جال گیرد. پــس بیــرون 

مانده شود. پــس او را بکشــند و در 

شود. حوصلۀ او بشکافند و بیــرون آورنــد، لؤلــؤ 

الال بود نه از معدنی. پس باید که هر یک دانه به یک مرغ بیشتر ندهند چون از توبلی(؟) مرغ بیرون 

دفن کننــد تــا حــل شــود. بعــد از آن  ١به هر ده درم از آن یک درم سیم و دو درم زر برنهند و در چاه خل

بیرون آورند و از آن مروارید کوچک بسازند و بزرگ چنانکه خواهنــد. و ســوراخ کننــد چنانکــه از پــیش 

. بعد از آن به خورد مــرغ ســیاه دهنــد و بعــد از نــیم 

بکشند و بریان کنند و بگذارند تا سرد شود. پس از شکم او بیرون کنند از بحری لطیف

فصل، در عمل مروارید ساختن که در غایت خوبی باشد: بستاند مروارید خرد صاف پاکیزه یک 

مذکور را بشویند و صالیه کنند به حدی کــه بــه هــم 

صافی پاکیزه کنند و سر قــاروره هــم از آبگینــه باشــد. بعــد از آن 

دار، دو نیم کنند و مغزهای او بیرون آرنــد و دانــۀ او دور کننــد و مغزهــا را در هــاون 

. چون خوب کوفته باشند در جامۀ سفید سفت کننــد و 

آب آن بپاالیند و بر سر صدف و مروارید مذکور کنند چنان که چهار انگشت بر سر آن ایستاده باشد. 

مهر محکم کنند و در چاه خل که گفته شد بنهنــد و هــر 

زبل فشانند و تغاری بر سر آن گردانــد تــا مــدت بیســت و یــک روز.// بعــد از آن 

هفت روز باید زبل تازه کند. چون بیست و یک روز گذشته باشد قاروره را به آهستگی بیــرون آرنــد و 

سر آن بردارند، مروارید و صدف حل شده باشد و بر سر آن ترنج چون پردۀ عنکبــوت مانــده باشــد و 

شیند. مروارید مذکور به کفچۀ نقره از سر آب برگیرند و در کاسۀ زجاجی پاکیزه کنند و 

آب ترنج به آهستگی درکاسۀ دیگر کنند. آنچه در ته قاروره مانده باشد بر سر مروارید کننــد، بــا هــم 

بزنند به کفچۀ نقره یک ذات شود. پس در قدری حریر سفید کند و نم ازو بستاند و در خسک گیرن

چون خشک شود با قدری سریشم پنیر خمیر کنند و زودتر از آنکه بسته شود مرواریــد بــه وزنــی کــه 

خواهند ببندند و غلطان کنند و چون غلطان شود مانند سنگ محکم شود به مرتبه

و نه از آتش زیان چندان به او رسد. بعده به عدد هر ده دانه مروارید هزار پنبه دانه 

ها یک روز بمالند تا جال گیرد. پــس بیــرون 

مانده شود. پــس او را بکشــند و در  چندان که

شود. حوصلۀ او بشکافند و بیــرون آورنــد، لؤلــؤ 

الال بود نه از معدنی. پس باید که هر یک دانه به یک مرغ بیشتر ندهند چون از توبلی(؟) مرغ بیرون 

به هر ده درم از آن یک درم سیم و دو درم زر برنهند و در چاه خل

بیرون آورند و از آن مروارید کوچک بسازند و بزرگ چنانکه خواهنــد. و ســوراخ کننــد چنانکــه از پــیش 

. بعد از آن به خورد مــرغ ســیاه دهنــد و بعــد از نــیم گفته شد و از میان دو قدح درآویزند تا خشک شود

بکشند و بریان کنند و بگذارند تا سرد شود. پس از شکم او بیرون کنند از بحری لطیف

فصل، در عمل مروارید ساختن که در غایت خوبی باشد: بستاند مروارید خرد صاف پاکیزه یک 

مذکور را بشویند و صالیه کنند به حدی کــه بــه هــم جزو و صدف صاف سطبر یک جزو و مروارید 

صافی پاکیزه کنند و سر قــاروره هــم از آبگینــه باشــد. بعــد از آن 

دار، دو نیم کنند و مغزهای او بیرون آرنــد و دانــۀ او دور کننــد و مغزهــا را در هــاون 

. چون خوب کوفته باشند در جامۀ سفید سفت کننــد و ٤ن سیر منفی کنند

آب آن بپاالیند و بر سر صدف و مروارید مذکور کنند چنان که چهار انگشت بر سر آن ایستاده باشد. 

مهر محکم کنند و در چاه خل که گفته شد بنهنــد و هــر  

زبل فشانند و تغاری بر سر آن گردانــد تــا مــدت بیســت و یــک روز.// بعــد از آن 

هفت روز باید زبل تازه کند. چون بیست و یک روز گذشته باشد قاروره را به آهستگی بیــرون آرنــد و 

سر آن بردارند، مروارید و صدف حل شده باشد و بر سر آن ترنج چون پردۀ عنکبــوت مانــده باشــد و 

شیند. مروارید مذکور به کفچۀ نقره از سر آب برگیرند و در کاسۀ زجاجی پاکیزه کنند و 

آب ترنج به آهستگی درکاسۀ دیگر کنند. آنچه در ته قاروره مانده باشد بر سر مروارید کننــد، بــا هــم 

بزنند به کفچۀ نقره یک ذات شود. پس در قدری حریر سفید کند و نم ازو بستاند و در خسک گیرن

چون خشک شود با قدری سریشم پنیر خمیر کنند و زودتر از آنکه بسته شود مرواریــد بــه وزنــی کــه 

خواهند ببندند و غلطان کنند و چون غلطان شود مانند سنگ محکم شود به مرتبه

و نه از آتش زیان چندان به او رسد. بعده به عدد هر ده دانه مروارید هزار پنبه دانه 

ها یک روز بمالند تا جال گیرد. پــس بیــرون های غلطان در آن خلیطه کنند و در میان پنبه دانه

چندان کهآرند و به آرد میده گرفته به خورد مرغ دهند و بدوانند تا 

شود. حوصلۀ او بشکافند و بیــرون آورنــد، لؤلــؤ تنور گرم بریان کنند و بیرون آورند و بگذارند تا سرد 

الال بود نه از معدنی. پس باید که هر یک دانه به یک مرغ بیشتر ندهند چون از توبلی(؟) مرغ بیرون 

.دقیقه است

.اش کاربرد دارویی دارد

به هر ده درم از آن یک درم سیم و دو درم زر برنهند و در چاه خل

بیرون آورند و از آن مروارید کوچک بسازند و بزرگ چنانکه خواهنــد. و ســوراخ کننــد چنانکــه از پــیش 

گفته شد و از میان دو قدح درآویزند تا خشک شود

بکشند و بریان کنند و بگذارند تا سرد شود. پس از شکم او بیرون کنند از بحری لطیف

فصل، در عمل مروارید ساختن که در غایت خوبی باشد: بستاند مروارید خرد صاف پاکیزه یک 

جزو و صدف صاف سطبر یک جزو و مروارید 

صافی پاکیزه کنند و سر قــاروره هــم از آبگینــه باشــد. بعــد از آن  ٣چسبیده شود، بعد از آن در قارورۀ

دار، دو نیم کنند و مغزهای او بیرون آرنــد و دانــۀ او دور کننــد و مغزهــا را در هــاون 

ن سیر منفی کنندآبگینه نیک بکوبند با ربع آ

آب آن بپاالیند و بر سر صدف و مروارید مذکور کنند چنان که چهار انگشت بر سر آن ایستاده باشد. 

 ٥پس سر قاروره بنهد به آب ارده و نمک سنا

زبل فشانند و تغاری بر سر آن گردانــد تــا مــدت بیســت و یــک روز.// بعــد از آن 

هفت روز باید زبل تازه کند. چون بیست و یک روز گذشته باشد قاروره را به آهستگی بیــرون آرنــد و 

سر آن بردارند، مروارید و صدف حل شده باشد و بر سر آن ترنج چون پردۀ عنکبــوت مانــده باشــد و 

شیند. مروارید مذکور به کفچۀ نقره از سر آب برگیرند و در کاسۀ زجاجی پاکیزه کنند و 

آب ترنج به آهستگی درکاسۀ دیگر کنند. آنچه در ته قاروره مانده باشد بر سر مروارید کننــد، بــا هــم 

بزنند به کفچۀ نقره یک ذات شود. پس در قدری حریر سفید کند و نم ازو بستاند و در خسک گیرن

چون خشک شود با قدری سریشم پنیر خمیر کنند و زودتر از آنکه بسته شود مرواریــد بــه وزنــی کــه 

خواهند ببندند و غلطان کنند و چون غلطان شود مانند سنگ محکم شود به مرتبه

و نه از آتش زیان چندان به او رسد. بعده به عدد هر ده دانه مروارید هزار پنبه دانه 

های غلطان در آن خلیطه کنند و در میان پنبه دانه

آرند و به آرد میده گرفته به خورد مرغ دهند و بدوانند تا 

تنور گرم بریان کنند و بیرون آورند و بگذارند تا سرد 

الال بود نه از معدنی. پس باید که هر یک دانه به یک مرغ بیشتر ندهند چون از توبلی(؟) مرغ بیرون 

آرند آن را حکاک سوراخ کند. 

دقیقه است ۲۴گری یا گهری واحد زمان هندی معادل 

اش کاربرد دارویی دارد واران که برگچه و میوه

به هر ده درم از آن یک درم سیم و دو درم زر برنهند و در چاه خل

بیرون آورند و از آن مروارید کوچک بسازند و بزرگ چنانکه خواهنــد. و ســوراخ کننــد چنانکــه از پــیش 

گفته شد و از میان دو قدح درآویزند تا خشک شود

بکشند و بریان کنند و بگذارند تا سرد شود. پس از شکم او بیرون کنند از بحری لطیف

فصل، در عمل مروارید ساختن که در غایت خوبی باشد: بستاند مروارید خرد صاف پاکیزه یک 

جزو و صدف صاف سطبر یک جزو و مروارید 

چسبیده شود، بعد از آن در قارورۀ

دار، دو نیم کنند و مغزهای او بیرون آرنــد و دانــۀ او دور کننــد و مغزهــا را در هــاون  بستانند ترنج آب

آبگینه نیک بکوبند با ربع آ

آب آن بپاالیند و بر سر صدف و مروارید مذکور کنند چنان که چهار انگشت بر سر آن ایستاده باشد. 

پس سر قاروره بنهد به آب ارده و نمک سنا

زبل فشانند و تغاری بر سر آن گردانــد تــا مــدت بیســت و یــک روز.// بعــد از آن  سه روز آب گرم بر

هفت روز باید زبل تازه کند. چون بیست و یک روز گذشته باشد قاروره را به آهستگی بیــرون آرنــد و 

سر آن بردارند، مروارید و صدف حل شده باشد و بر سر آن ترنج چون پردۀ عنکبــوت مانــده باشــد و 

شیند. مروارید مذکور به کفچۀ نقره از سر آب برگیرند و در کاسۀ زجاجی پاکیزه کنند و صدف در ته ن

آب ترنج به آهستگی درکاسۀ دیگر کنند. آنچه در ته قاروره مانده باشد بر سر مروارید کننــد، بــا هــم 

بزنند به کفچۀ نقره یک ذات شود. پس در قدری حریر سفید کند و نم ازو بستاند و در خسک گیرن

چون خشک شود با قدری سریشم پنیر خمیر کنند و زودتر از آنکه بسته شود مرواریــد بــه وزنــی کــه 

خواهند ببندند و غلطان کنند و چون غلطان شود مانند سنگ محکم شود به مرتبه

و نه از آتش زیان چندان به او رسد. بعده به عدد هر ده دانه مروارید هزار پنبه دانه 

های غلطان در آن خلیطه کنند و در میان پنبه دانه

آرند و به آرد میده گرفته به خورد مرغ دهند و بدوانند تا 

تنور گرم بریان کنند و بیرون آورند و بگذارند تا سرد 

الال بود نه از معدنی. پس باید که هر یک دانه به یک مرغ بیشتر ندهند چون از توبلی(؟) مرغ بیرون 

آرند آن را حکاک سوراخ کند. 

گری یا گهری واحد زمان هندی معادل . کری
ای دهان تنگ نوعی ظرف شیشه

آسیاب کنند
واران که برگچه و میوه مانند از تیرۀ پروانه

به هر ده درم از آن یک درم سیم و دو درم زر برنهند و در چاه خل

بیرون آورند و از آن مروارید کوچک بسازند و بزرگ چنانکه خواهنــد. و ســوراخ کننــد چنانکــه از پــیش 

گفته شد و از میان دو قدح درآویزند تا خشک شود

بکشند و بریان کنند و بگذارند تا سرد شود. پس از شکم او بیرون کنند از بحری لطیف ٢گری

فصل، در عمل مروارید ساختن که در غایت خوبی باشد: بستاند مروارید خرد صاف پاکیزه یک 

جزو و صدف صاف سطبر یک جزو و مروارید 

چسبیده شود، بعد از آن در قارورۀ

بستانند ترنج آب

آبگینه نیک بکوبند با ربع آ

آب آن بپاالیند و بر سر صدف و مروارید مذکور کنند چنان که چهار انگشت بر سر آن ایستاده باشد. 

پس سر قاروره بنهد به آب ارده و نمک سنا

سه روز آب گرم بر

هفت روز باید زبل تازه کند. چون بیست و یک روز گذشته باشد قاروره را به آهستگی بیــرون آرنــد و 

سر آن بردارند، مروارید و صدف حل شده باشد و بر سر آن ترنج چون پردۀ عنکبــوت مانــده باشــد و 

صدف در ته ن

آب ترنج به آهستگی درکاسۀ دیگر کنند. آنچه در ته قاروره مانده باشد بر سر مروارید کننــد، بــا هــم 

بزنند به کفچۀ نقره یک ذات شود. پس در قدری حریر سفید کند و نم ازو بستاند و در خسک گیرن

چون خشک شود با قدری سریشم پنیر خمیر کنند و زودتر از آنکه بسته شود مرواریــد بــه وزنــی کــه 

خواهند ببندند و غلطان کنند و چون غلطان شود مانند سنگ محکم شود به مرتبه

و نه از آتش زیان چندان به او رسد. بعده به عدد هر ده دانه مروارید هزار پنبه دانه 

های غلطان در آن خلیطه کنند و در میان پنبه دانهآن دانه

آرند و به آرد میده گرفته به خورد مرغ دهند و بدوانند تا 

تنور گرم بریان کنند و بیرون آورند و بگذارند تا سرد 

الال بود نه از معدنی. پس باید که هر یک دانه به یک مرغ بیشتر ندهند چون از توبلی(؟) مرغ بیرون 

آرند آن را حکاک سوراخ کند. 

سرکه .١
کری: نسخه. ٢
نوعی ظرف شیشه. ٣
آسیاب کنند. ٤
مانند از تیرۀ پروانه گیاه بوته. ٥



فصل، در ساختن مروارید نوعی دیگر مجرب: بیارند مروارید ریــزه پــاکیزه بشــویند و در قــارورۀ 

د و آن را ترنج و لیمو و سیر و پیاز در سر آب کنند و سر آن شیشه ببندند و در آفتاب نهند. 

نگرند، چون آبها خورد دیگر مدد کند تا آنگاه که حــل شــود. و مــدت او هفــده روز 

از [و] شب تا بیست و یک باشد. چون حل شده محلول در کاسۀ چینی کنند و کاسۀ دیگــر بیارنــد و 

گردانند تا مدّور گردد. پس آهســته در 

نهند بدین منوال تا هم مرتب شود. باید که یکی به یکی الحق نشود و در سایه نهــد و 

مــوی لــب اســب 

[بیارند]، پس بر آن سوراخ کنند. آنگه چون تنور از نان پختن فارغ شود بیارد مــاهی فربــه و شــکم او 

پاک بشویند و مروارید مذکور در شکم او نهند که چرب باشد و در تنور به آتش یــک شــب بپزنــد و 

[فصل]، در صفت لؤلؤ: بیارند مروارید سفید خرد پاکیزه، سوده کنند چنان که هیچ درشتی در او 

[ای] کند که دهنش فراخ باشد و فرعونی بود و سفید بود و دو 

بعــد از آن 

مروارید در حریر پاکیزه کند و آن حریر در میان رکوی سفید پاکیزه نرم بندند چنانکه مروارید جملــه 

بچسبد و در او نم نماند. چون تمام شود صالیۀ آبگینه نهد و مقداری که خواهــد بــر مثــال مرواریــد 

اشت به دست توان گرفــت کــه 

[ای] نهند سفید و در سایه بیاویزند هفت روز تا خشک شود و سخت گــردد و 

در میان خمیر گیرند و به خورد ماکیان دهند و او را بکشند و از تنور بیاویزند بامداد تا شبانگاه. بایــد 

ماکیــان 

یک روز بلکه سه روز بگذارند. پس بردارند و بشویند و در ابریشم کننــد. بــراق و روشــن بــود، بــه از 

فصل، نوعی دیگر مروارید ساختن: این عمل بهترین اعمال است. بیارند مروارید خرد به غایــت 

به آب نمک چند نوبت بشوید و به آب ترنج در شیشۀ ســر فــراخ کنــد و ترشــۀ 

[ای] در خل نهد میان زبــل تــا 

از او 

اف گردد. بعد از آن مروارید خرد و بزرگ سازد، سوراخ کند به سوزن نقره و سر [و] بــن وی 

فصل، در ساختن مروارید نوعی دیگر مجرب: بیارند مروارید ریــزه پــاکیزه بشــویند و در قــارورۀ 

د و آن را ترنج و لیمو و سیر و پیاز در سر آب کنند و سر آن شیشه ببندند و در آفتاب نهند. 

نگرند، چون آبها خورد دیگر مدد کند تا آنگاه که حــل شــود. و مــدت او هفــده روز 

[و] شب تا بیست و یک باشد. چون حل شده محلول در کاسۀ چینی کنند و کاسۀ دیگــر بیارنــد و 

گردانند تا مدّور گردد. پس آهســته در 

نهند بدین منوال تا هم مرتب شود. باید که یکی به یکی الحق نشود و در سایه نهــد و 

مــوی لــب اســب  [ای] خشک شده باشد میلــی از نقــره بــه بــاریکی

[بیارند]، پس بر آن سوراخ کنند. آنگه چون تنور از نان پختن فارغ شود بیارد مــاهی فربــه و شــکم او 

پاک بشویند و مروارید مذکور در شکم او نهند که چرب باشد و در تنور به آتش یــک شــب بپزنــد و 

[فصل]، در صفت لؤلؤ: بیارند مروارید سفید خرد پاکیزه، سوده کنند چنان که هیچ درشتی در او 

[ای] کند که دهنش فراخ باشد و فرعونی بود و سفید بود و دو 

بعــد از آن  ترنج کند و سر شیشه محکم کنــد و در ســایه بیــاویزد تــا ده روز.

مروارید در حریر پاکیزه کند و آن حریر در میان رکوی سفید پاکیزه نرم بندند چنانکه مروارید جملــه 

بچسبد و در او نم نماند. چون تمام شود صالیۀ آبگینه نهد و مقداری که خواهــد بــر مثــال مرواریــد 

اشت به دست توان گرفــت کــه 

[ای] نهند سفید و در سایه بیاویزند هفت روز تا خشک شود و سخت گــردد و 

در میان خمیر گیرند و به خورد ماکیان دهند و او را بکشند و از تنور بیاویزند بامداد تا شبانگاه. بایــد 

ماکیــان  ٢ها در میان جــره

یک روز بلکه سه روز بگذارند. پس بردارند و بشویند و در ابریشم کننــد. بــراق و روشــن بــود، بــه از 

فصل، نوعی دیگر مروارید ساختن: این عمل بهترین اعمال است. بیارند مروارید خرد به غایــت 

به آب نمک چند نوبت بشوید و به آب ترنج در شیشۀ ســر فــراخ کنــد و ترشــۀ 

[ای] در خل نهد میان زبــل تــا 

از او  ٣مروارید حل شود چنان که موم. بعد از آن در کاسۀ چینی کند و به آب صافی بشوید تــا ترشــه

اف گردد. بعد از آن مروارید خرد و بزرگ سازد، سوراخ کند به سوزن نقره و سر [و] بــن وی 

فصل، در ساختن مروارید نوعی دیگر مجرب: بیارند مروارید ریــزه پــاکیزه بشــویند و در قــارورۀ 

د و آن را ترنج و لیمو و سیر و پیاز در سر آب کنند و سر آن شیشه ببندند و در آفتاب نهند. 

نگرند، چون آبها خورد دیگر مدد کند تا آنگاه که حــل شــود. و مــدت او هفــده روز 

[و] شب تا بیست و یک باشد. چون حل شده محلول در کاسۀ چینی کنند و کاسۀ دیگــر بیارنــد و 

گردانند تا مدّور گردد. پس آهســته در آن محلول به وزنی که خواهند گرد کرده در آن کاسه نهند و می

نهند بدین منوال تا هم مرتب شود. باید که یکی به یکی الحق نشود و در سایه نهــد و 

[ای] خشک شده باشد میلــی از نقــره بــه بــاریکی

[بیارند]، پس بر آن سوراخ کنند. آنگه چون تنور از نان پختن فارغ شود بیارد مــاهی فربــه و شــکم او 

پاک بشویند و مروارید مذکور در شکم او نهند که چرب باشد و در تنور به آتش یــک شــب بپزنــد و 

بیرون آورند و سرد کنند؛ هزار بار// به از بحری، هرگز تغییر نکند.

[فصل]، در صفت لؤلؤ: بیارند مروارید سفید خرد پاکیزه، سوده کنند چنان که هیچ درشتی در او 

[ای] کند که دهنش فراخ باشد و فرعونی بود و سفید بود و دو 

ترنج کند و سر شیشه محکم کنــد و در ســایه بیــاویزد تــا ده روز.

مروارید در حریر پاکیزه کند و آن حریر در میان رکوی سفید پاکیزه نرم بندند چنانکه مروارید جملــه 

بچسبد و در او نم نماند. چون تمام شود صالیۀ آبگینه نهد و مقداری که خواهــد بــر مثــال مرواریــد 

اشت به دست توان گرفــت کــه ببندد و به هر مروارید سوزنی نقره باریک کوتاه بگسترانند تا وقت برد

[ای] نهند سفید و در سایه بیاویزند هفت روز تا خشک شود و سخت گــردد و 

در میان خمیر گیرند و به خورد ماکیان دهند و او را بکشند و از تنور بیاویزند بامداد تا شبانگاه. بایــد 

ها در میان جــره ازو بکشند و آن دانه

یک روز بلکه سه روز بگذارند. پس بردارند و بشویند و در ابریشم کننــد. بــراق و روشــن بــود، بــه از 

فصل، نوعی دیگر مروارید ساختن: این عمل بهترین اعمال است. بیارند مروارید خرد به غایــت 

به آب نمک چند نوبت بشوید و به آب ترنج در شیشۀ ســر فــراخ کنــد و ترشــۀ 

[ای] در خل نهد میان زبــل تــا  ترنج در سر آن کنند و سر آن مهر کنند چنان که باد در آن نرود و هفته

مروارید حل شود چنان که موم. بعد از آن در کاسۀ چینی کند و به آب صافی بشوید تــا ترشــه

اف گردد. بعد از آن مروارید خرد و بزرگ سازد، سوراخ کند به سوزن نقره و سر [و] بــن وی 

فصل، در ساختن مروارید نوعی دیگر مجرب: بیارند مروارید ریــزه پــاکیزه بشــویند و در قــارورۀ 

د و آن را ترنج و لیمو و سیر و پیاز در سر آب کنند و سر آن شیشه ببندند و در آفتاب نهند. 

نگرند، چون آبها خورد دیگر مدد کند تا آنگاه که حــل شــود. و مــدت او هفــده روز 

[و] شب تا بیست و یک باشد. چون حل شده محلول در کاسۀ چینی کنند و کاسۀ دیگــر بیارنــد و 

آن محلول به وزنی که خواهند گرد کرده در آن کاسه نهند و می

نهند بدین منوال تا هم مرتب شود. باید که یکی به یکی الحق نشود و در سایه نهــد و 

[ای] خشک شده باشد میلــی از نقــره بــه بــاریکی

[بیارند]، پس بر آن سوراخ کنند. آنگه چون تنور از نان پختن فارغ شود بیارد مــاهی فربــه و شــکم او 

پاک بشویند و مروارید مذکور در شکم او نهند که چرب باشد و در تنور به آتش یــک شــب بپزنــد و 

بیرون آورند و سرد کنند؛ هزار بار// به از بحری، هرگز تغییر نکند.

[فصل]، در صفت لؤلؤ: بیارند مروارید سفید خرد پاکیزه، سوده کنند چنان که هیچ درشتی در او 

[ای] کند که دهنش فراخ باشد و فرعونی بود و سفید بود و دو 

ترنج کند و سر شیشه محکم کنــد و در ســایه بیــاویزد تــا ده روز.

مروارید در حریر پاکیزه کند و آن حریر در میان رکوی سفید پاکیزه نرم بندند چنانکه مروارید جملــه 

بچسبد و در او نم نماند. چون تمام شود صالیۀ آبگینه نهد و مقداری که خواهــد بــر مثــال مرواریــد 

ببندد و به هر مروارید سوزنی نقره باریک کوتاه بگسترانند تا وقت برد

[ای] نهند سفید و در سایه بیاویزند هفت روز تا خشک شود و سخت گــردد و 

در میان خمیر گیرند و به خورد ماکیان دهند و او را بکشند و از تنور بیاویزند بامداد تا شبانگاه. بایــد 

ازو بکشند و آن دانه های نقره در شکم ماکیان بود. بعده بیرون آرند و سوزن

یک روز بلکه سه روز بگذارند. پس بردارند و بشویند و در ابریشم کننــد. بــراق و روشــن بــود، بــه از 

فصل، نوعی دیگر مروارید ساختن: این عمل بهترین اعمال است. بیارند مروارید خرد به غایــت 

به آب نمک چند نوبت بشوید و به آب ترنج در شیشۀ ســر فــراخ کنــد و ترشــۀ 

ترنج در سر آن کنند و سر آن مهر کنند چنان که باد در آن نرود و هفته

مروارید حل شود چنان که موم. بعد از آن در کاسۀ چینی کند و به آب صافی بشوید تــا ترشــه

اف گردد. بعد از آن مروارید خرد و بزرگ سازد، سوراخ کند به سوزن نقره و سر [و] بــن وی 

فصل، در ساختن مروارید نوعی دیگر مجرب: بیارند مروارید ریــزه پــاکیزه بشــویند و در قــارورۀ 

د و آن را ترنج و لیمو و سیر و پیاز در سر آب کنند و سر آن شیشه ببندند و در آفتاب نهند. 

نگرند، چون آبها خورد دیگر مدد کند تا آنگاه که حــل شــود. و مــدت او هفــده روز 

[و] شب تا بیست و یک باشد. چون حل شده محلول در کاسۀ چینی کنند و کاسۀ دیگــر بیارنــد و 

آن محلول به وزنی که خواهند گرد کرده در آن کاسه نهند و می

نهند بدین منوال تا هم مرتب شود. باید که یکی به یکی الحق نشود و در سایه نهــد و 

[ای] خشک شده باشد میلــی از نقــره بــه بــاریکی سر او به جامه ببندد و چون پاره

[بیارند]، پس بر آن سوراخ کنند. آنگه چون تنور از نان پختن فارغ شود بیارد مــاهی فربــه و شــکم او 

پاک بشویند و مروارید مذکور در شکم او نهند که چرب باشد و در تنور به آتش یــک شــب بپزنــد و 

بیرون آورند و سرد کنند؛ هزار بار// به از بحری، هرگز تغییر نکند.

[فصل]، در صفت لؤلؤ: بیارند مروارید سفید خرد پاکیزه، سوده کنند چنان که هیچ درشتی در او 

[ای] کند که دهنش فراخ باشد و فرعونی بود و سفید بود و دو  نباشد و به حریر سفید ببیزد و در شیشه

ترنج کند و سر شیشه محکم کنــد و در ســایه بیــاویزد تــا ده روز.

مروارید در حریر پاکیزه کند و آن حریر در میان رکوی سفید پاکیزه نرم بندند چنانکه مروارید جملــه 

بچسبد و در او نم نماند. چون تمام شود صالیۀ آبگینه نهد و مقداری که خواهــد بــر مثــال مرواریــد 

ببندد و به هر مروارید سوزنی نقره باریک کوتاه بگسترانند تا وقت برد

[ای] نهند سفید و در سایه بیاویزند هفت روز تا خشک شود و سخت گــردد و 

در میان خمیر گیرند و به خورد ماکیان دهند و او را بکشند و از تنور بیاویزند بامداد تا شبانگاه. بایــد 

در شکم ماکیان بود. بعده بیرون آرند و سوزن

یک روز بلکه سه روز بگذارند. پس بردارند و بشویند و در ابریشم کننــد. بــراق و روشــن بــود، بــه از 

غایت مجّربست.

فصل، نوعی دیگر مروارید ساختن: این عمل بهترین اعمال است. بیارند مروارید خرد به غایــت 

به آب نمک چند نوبت بشوید و به آب ترنج در شیشۀ ســر فــراخ کنــد و ترشــۀ 

ترنج در سر آن کنند و سر آن مهر کنند چنان که باد در آن نرود و هفته

مروارید حل شود چنان که موم. بعد از آن در کاسۀ چینی کند و به آب صافی بشوید تــا ترشــه

اف گردد. بعد از آن مروارید خرد و بزرگ سازد، سوراخ کند به سوزن نقره و سر [و] بــن وی 

فصل، در ساختن مروارید نوعی دیگر مجرب: بیارند مروارید ریــزه پــاکیزه بشــویند و در قــارورۀ 

د و آن را ترنج و لیمو و سیر و پیاز در سر آب کنند و سر آن شیشه ببندند و در آفتاب نهند. سرفراخ کنن

نگرند، چون آبها خورد دیگر مدد کند تا آنگاه که حــل شــود. و مــدت او هفــده روز هر روز در او می

[و] شب تا بیست و یک باشد. چون حل شده محلول در کاسۀ چینی کنند و کاسۀ دیگــر بیارنــد و 

آن محلول به وزنی که خواهند گرد کرده در آن کاسه نهند و می

نهند بدین منوال تا هم مرتب شود. باید که یکی به یکی الحق نشود و در سایه نهــد و  کاسۀ دیگر می

سر او به جامه ببندد و چون پاره

[بیارند]، پس بر آن سوراخ کنند. آنگه چون تنور از نان پختن فارغ شود بیارد مــاهی فربــه و شــکم او 

پاک بشویند و مروارید مذکور در شکم او نهند که چرب باشد و در تنور به آتش یــک شــب بپزنــد و 

بیرون آورند و سرد کنند؛ هزار بار// به از بحری، هرگز تغییر نکند.

[فصل]، در صفت لؤلؤ: بیارند مروارید سفید خرد پاکیزه، سوده کنند چنان که هیچ درشتی در او 

نباشد و به حریر سفید ببیزد و در شیشه

ترنج کند و سر شیشه محکم کنــد و در ســایه بیــاویزد تــا ده روز. ١انگشت بر سر او ترشۀ

مروارید در حریر پاکیزه کند و آن حریر در میان رکوی سفید پاکیزه نرم بندند چنانکه مروارید جملــه 

بچسبد و در او نم نماند. چون تمام شود صالیۀ آبگینه نهد و مقداری که خواهــد بــر مثــال مرواریــد 

ببندد و به هر مروارید سوزنی نقره باریک کوتاه بگسترانند تا وقت برد

[ای] نهند سفید و در سایه بیاویزند هفت روز تا خشک شود و سخت گــردد و  بکشند. پس در شیشه

در میان خمیر گیرند و به خورد ماکیان دهند و او را بکشند و از تنور بیاویزند بامداد تا شبانگاه. بایــد 

در شکم ماکیان بود. بعده بیرون آرند و سوزن

یک روز بلکه سه روز بگذارند. پس بردارند و بشویند و در ابریشم کننــد. بــراق و روشــن بــود، بــه از 

غایت مجّربست. بحری، به

فصل، نوعی دیگر مروارید ساختن: این عمل بهترین اعمال است. بیارند مروارید خرد به غایــت 

به آب نمک چند نوبت بشوید و به آب ترنج در شیشۀ ســر فــراخ کنــد و ترشــۀ  روشن و صافی بود و

ترنج در سر آن کنند و سر آن مهر کنند چنان که باد در آن نرود و هفته

مروارید حل شود چنان که موم. بعد از آن در کاسۀ چینی کند و به آب صافی بشوید تــا ترشــه

اف گردد. بعد از آن مروارید خرد و بزرگ سازد، سوراخ کند به سوزن نقره و سر [و] بــن وی برود و ص

تراشه

ترسه

١۶٢

فصل، در ساختن مروارید نوعی دیگر مجرب: بیارند مروارید ریــزه پــاکیزه بشــویند و در قــارورۀ 

سرفراخ کنن

هر روز در او می

[و] شب تا بیست و یک باشد. چون حل شده محلول در کاسۀ چینی کنند و کاسۀ دیگــر بیارنــد و 

آن محلول به وزنی که خواهند گرد کرده در آن کاسه نهند و می

کاسۀ دیگر می

سر او به جامه ببندد و چون پاره

[بیارند]، پس بر آن سوراخ کنند. آنگه چون تنور از نان پختن فارغ شود بیارد مــاهی فربــه و شــکم او 

پاک بشویند و مروارید مذکور در شکم او نهند که چرب باشد و در تنور به آتش یــک شــب بپزنــد و 

بیرون آورند و سرد کنند؛ هزار بار// به از بحری، هرگز تغییر نکند.

[فصل]، در صفت لؤلؤ: بیارند مروارید سفید خرد پاکیزه، سوده کنند چنان که هیچ درشتی در او 

نباشد و به حریر سفید ببیزد و در شیشه

انگشت بر سر او ترشۀ

مروارید در حریر پاکیزه کند و آن حریر در میان رکوی سفید پاکیزه نرم بندند چنانکه مروارید جملــه 

بچسبد و در او نم نماند. چون تمام شود صالیۀ آبگینه نهد و مقداری که خواهــد بــر مثــال مرواریــد 

ببندد و به هر مروارید سوزنی نقره باریک کوتاه بگسترانند تا وقت برد

بکشند. پس در شیشه

در میان خمیر گیرند و به خورد ماکیان دهند و او را بکشند و از تنور بیاویزند بامداد تا شبانگاه. بایــد 

در شکم ماکیان بود. بعده بیرون آرند و سوزن

یک روز بلکه سه روز بگذارند. پس بردارند و بشویند و در ابریشم کننــد. بــراق و روشــن بــود، بــه از 

بحری، به

فصل، نوعی دیگر مروارید ساختن: این عمل بهترین اعمال است. بیارند مروارید خرد به غایــت 

روشن و صافی بود و

ترنج در سر آن کنند و سر آن مهر کنند چنان که باد در آن نرود و هفته

مروارید حل شود چنان که موم. بعد از آن در کاسۀ چینی کند و به آب صافی بشوید تــا ترشــه

برود و ص

تراشه: نسخه. ١
نرینه. ٢
ترسه: نسخه. ٣
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بسترند، اندکی جهت کشیدن بگذارد. بعد از آن شیر مایه زده از برای پنیر و کیسه کنند و بگذارند تــا 

ز آن کیسه در 

آب نهد تا وقتی که آن پنیر خشک کند و خــرد کنــد مثــل آرد و مرواریــدها را بگردانــد تــا از آن پنیــر 

خشک شده گردی بر او نشیند. بعد از آن جملۀ مروارید به مجری یا ستوده(؟) خلط کرده در گلــوی 

حــوض بیــرون آورنــد و 

خواهنــد و بــه 

طریقی که گفته شد حل کنند// و به پر مرغ سفید جمع کنند و از موم ریگ طوطکی قــالبی ســازند و 

ها را جمع کنند و در کاسۀ چینــی نهنــد و کاســۀ 

دیگر بر سر آن استوار کنند تا یک هفته بگذرد، عقد گشته باشد ولیکن هنوز نرم باشد. پــس از آن بــه 

 کاسۀ موخوک (؟) سوراخ کنند یعنی نان سرباکی(؟) و هم در آن کاسعموی (؟) بگذارند تا خشــک

کرده باشند و آرد میده باید پس جهارا (؟)در میان 

خمیر گیرند و در تنور گرم فرود آرند تا پخته شود. بعد از آن آهسته آن خمیــر از شــکم مــاهی بیــرون 

را (؟) بدان آب بشویند و 

زیتونی. در این دو موضع هفت روز مادام در این کاســه غلطاننــد 

تا بّراق شود چنانکه چشم در آن خیره بماند. پس بردارند، در رشته کشند، هر جا که خواهنــد قیمــت 

، در ساختن یاقوت رّمانی: بستانند بلور صافی چندان که خواهنــد و در هــاون 

[ای] پنبه بر سر آن کنند تا متفرق نشوند و بکوبنــد و ببیزنــد. چــون بیختــه باشــند صــالیه 

ند بــه آب و رهــا 

شــود. 

سایند تا وقتــی کــه آب ماننــد 

باالی صــالیه از او دور کننــد و آن 

را در قدحی دیگر بپاالیند و دیگر آب تازه کنند و بمالند [تا] همه آرد گردد. از این قدح به قدح دیگــر 

کنند تا هیچ نماند. رها کنند، سرش بپوشند تا بلور بر ته نشیند و آب صاف گردد. پس آن از ســر بــاز 

و در شیشه کنند و سرش محکم کنند تا گرد بر آن ننشیند. 

چون خواهند یاقوت سازند سه کیله از این بلور، یک مثقال زر سرخ و سه کیله بــرنج در هــم صــالیه 

بسترند، اندکی جهت کشیدن بگذارد. بعد از آن شیر مایه زده از برای پنیر و کیسه کنند و بگذارند تــا 

ز آن کیسه در آب برود. بعد از آن کیسه در آب نهند تا وقتی که اثر ترشی و سفیدی در آن نماند. بعد ا

آب نهد تا وقتی که آن پنیر خشک کند و خــرد کنــد مثــل آرد و مرواریــدها را بگردانــد تــا از آن پنیــر 

خشک شده گردی بر او نشیند. بعد از آن جملۀ مروارید به مجری یا ستوده(؟) خلط کرده در گلــوی 

حــوض بیــرون آورنــد و 

خواهنــد و بــه  چنــدان کــه

طریقی که گفته شد حل کنند// و به پر مرغ سفید جمع کنند و از موم ریگ طوطکی قــالبی ســازند و 

ها را جمع کنند و در کاسۀ چینــی نهنــد و کاســۀ 

دیگر بر سر آن استوار کنند تا یک هفته بگذرد، عقد گشته باشد ولیکن هنوز نرم باشد. پــس از آن بــه 

کاسۀ موخوک (؟) سوراخ کنند یعنی نان سرباکی(؟) و هم در آن کاسعموی (؟) بگذارند تا خشــک

کرده باشند و آرد میده باید پس جهارا (؟)در میان 

خمیر گیرند و در تنور گرم فرود آرند تا پخته شود. بعد از آن آهسته آن خمیــر از شــکم مــاهی بیــرون 

را (؟) بدان آب بشویند و 

زیتونی. در این دو موضع هفت روز مادام در این کاســه غلطاننــد 

تا بّراق شود چنانکه چشم در آن خیره بماند. پس بردارند، در رشته کشند، هر جا که خواهنــد قیمــت 

، در ساختن یاقوت رّمانی: بستانند بلور صافی چندان که خواهنــد و در هــاون 

[ای] پنبه بر سر آن کنند تا متفرق نشوند و بکوبنــد و ببیزنــد. چــون بیختــه باشــند صــالیه 

ند بــه آب و رهــا ســایکننــد و دگــر مــی

س و سفید و نرم مــی
ّ
شــود. شود. باز از نمک بشویند همچنین تا هفت بار مکل

سایند تا وقتــی کــه آب ماننــد 

باالی صــالیه از او دور کننــد و آن 

را در قدحی دیگر بپاالیند و دیگر آب تازه کنند و بمالند [تا] همه آرد گردد. از این قدح به قدح دیگــر 

کنند تا هیچ نماند. رها کنند، سرش بپوشند تا بلور بر ته نشیند و آب صاف گردد. پس آن از ســر بــاز 

و در شیشه کنند و سرش محکم کنند تا گرد بر آن ننشیند. 

چون خواهند یاقوت سازند سه کیله از این بلور، یک مثقال زر سرخ و سه کیله بــرنج در هــم صــالیه 

بسترند، اندکی جهت کشیدن بگذارد. بعد از آن شیر مایه زده از برای پنیر و کیسه کنند و بگذارند تــا 

آب برود. بعد از آن کیسه در آب نهند تا وقتی که اثر ترشی و سفیدی در آن نماند. بعد ا

آب نهد تا وقتی که آن پنیر خشک کند و خــرد کنــد مثــل آرد و مرواریــدها را بگردانــد تــا از آن پنیــر 

خشک شده گردی بر او نشیند. بعد از آن جملۀ مروارید به مجری یا ستوده(؟) خلط کرده در گلــوی 

حــوض بیــرون آورنــد و ماهی تازه اندازند و در حوض آب رهــا کننــد تــا ده روز تمــام. بعــد از آن از 

  مروارید از شکم او بیرون آورند، به از بحری؛ این عمل بی نظیر است.

چنــدان کــهتر است از همه: بیارنــد مرواریــد ریــزه 

طریقی که گفته شد حل کنند// و به پر مرغ سفید جمع کنند و از موم ریگ طوطکی قــالبی ســازند و 

ها را جمع کنند و در کاسۀ چینــی نهنــد و کاســۀ 

دیگر بر سر آن استوار کنند تا یک هفته بگذرد، عقد گشته باشد ولیکن هنوز نرم باشد. پــس از آن بــه 

کاسۀ موخوک (؟) سوراخ کنند یعنی نان سرباکی(؟) و هم در آن کاسعموی (؟) بگذارند تا خشــک

کرده باشند و آرد میده باید پس جهارا (؟)در میان 

خمیر گیرند و در تنور گرم فرود آرند تا پخته شود. بعد از آن آهسته آن خمیــر از شــکم مــاهی بیــرون 

را (؟) بدان آب بشویند و آرند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن به پر مرغ سفید تقطیر کنند و آن جها

زیتونی. در این دو موضع هفت روز مادام در این کاســه غلطاننــد 

تا بّراق شود چنانکه چشم در آن خیره بماند. پس بردارند، در رشته کشند، هر جا که خواهنــد قیمــت 

  موده است.تمام بستانند و نصیب مستحقان بدهند که در این شک نیست و آز

، در ساختن یاقوت رّمانی: بستانند بلور صافی چندان که خواهنــد و در هــاون 

[ای] پنبه بر سر آن کنند تا متفرق نشوند و بکوبنــد و ببیزنــد. چــون بیختــه باشــند صــالیه 

کننــد و دگــر مــیسایند و خشــک مــی

س و سفید و نرم مــی
ّ
شود. باز از نمک بشویند همچنین تا هفت بار مکل

سایند تا وقتــی کــه آب ماننــد  ریزند و می

باالی صــالیه از او دور کننــد و آن دوغ ستبر گردد از بس که مالیده باشد قوی شود. رها کنند و سنگ 

را در قدحی دیگر بپاالیند و دیگر آب تازه کنند و بمالند [تا] همه آرد گردد. از این قدح به قدح دیگــر 

کنند تا هیچ نماند. رها کنند، سرش بپوشند تا بلور بر ته نشیند و آب صاف گردد. پس آن از ســر بــاز 

و در شیشه کنند و سرش محکم کنند تا گرد بر آن ننشیند. 

چون خواهند یاقوت سازند سه کیله از این بلور، یک مثقال زر سرخ و سه کیله بــرنج در هــم صــالیه 

بسترند، اندکی جهت کشیدن بگذارد. بعد از آن شیر مایه زده از برای پنیر و کیسه کنند و بگذارند تــا 

آب برود. بعد از آن کیسه در آب نهند تا وقتی که اثر ترشی و سفیدی در آن نماند. بعد ا

آب نهد تا وقتی که آن پنیر خشک کند و خــرد کنــد مثــل آرد و مرواریــدها را بگردانــد تــا از آن پنیــر 

خشک شده گردی بر او نشیند. بعد از آن جملۀ مروارید به مجری یا ستوده(؟) خلط کرده در گلــوی 

ماهی تازه اندازند و در حوض آب رهــا کننــد تــا ده روز تمــام. بعــد از آن از 

مروارید از شکم او بیرون آورند، به از بحری؛ این عمل بی نظیر است.

تر است از همه: بیارنــد مرواریــد ریــزه 

طریقی که گفته شد حل کنند// و به پر مرغ سفید جمع کنند و از موم ریگ طوطکی قــالبی ســازند و 

ها را جمع کنند و در کاسۀ چینــی نهنــد و کاســۀ اسی که خواهند. بعد از آن محلوالت آن قالب

دیگر بر سر آن استوار کنند تا یک هفته بگذرد، عقد گشته باشد ولیکن هنوز نرم باشد. پــس از آن بــه 

کاسۀ موخوک (؟) سوراخ کنند یعنی نان سرباکی(؟) و هم در آن کاسعموی (؟) بگذارند تا خشــک

کرده باشند و آرد میده باید پس جهارا (؟)در میان  ١شود. بعد از آن بیاورد قدری خمیر به شیر عورتان

خمیر گیرند و در تنور گرم فرود آرند تا پخته شود. بعد از آن آهسته آن خمیــر از شــکم مــاهی بیــرون 

آرند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن به پر مرغ سفید تقطیر کنند و آن جها

زیتونی. در این دو موضع هفت روز مادام در این کاســه غلطاننــد 

تا بّراق شود چنانکه چشم در آن خیره بماند. پس بردارند، در رشته کشند، هر جا که خواهنــد قیمــت 

تمام بستانند و نصیب مستحقان بدهند که در این شک نیست و آز

، در ساختن یاقوت رّمانی: بستانند بلور صافی چندان که خواهنــد و در هــاون 

[ای] پنبه بر سر آن کنند تا متفرق نشوند و بکوبنــد و ببیزنــد. چــون بیختــه باشــند صــالیه 

کننــد و دگــر مــیسایند و خشــک مــی

س و سفید و نرم مــی
ّ
شود. باز از نمک بشویند همچنین تا هفت بار مکل

ریزند و می اما بر آن اعتماد نکنند، باز در صالیه اندازند و آب بر آن می

دوغ ستبر گردد از بس که مالیده باشد قوی شود. رها کنند و سنگ 

را در قدحی دیگر بپاالیند و دیگر آب تازه کنند و بمالند [تا] همه آرد گردد. از این قدح به قدح دیگــر 

کنند تا هیچ نماند. رها کنند، سرش بپوشند تا بلور بر ته نشیند و آب صاف گردد. پس آن از ســر بــاز 

و در شیشه کنند و سرش محکم کنند تا گرد بر آن ننشیند. 

چون خواهند یاقوت سازند سه کیله از این بلور، یک مثقال زر سرخ و سه کیله بــرنج در هــم صــالیه 

بسترند، اندکی جهت کشیدن بگذارد. بعد از آن شیر مایه زده از برای پنیر و کیسه کنند و بگذارند تــا 

آب برود. بعد از آن کیسه در آب نهند تا وقتی که اثر ترشی و سفیدی در آن نماند. بعد ا

آب نهد تا وقتی که آن پنیر خشک کند و خــرد کنــد مثــل آرد و مرواریــدها را بگردانــد تــا از آن پنیــر 

خشک شده گردی بر او نشیند. بعد از آن جملۀ مروارید به مجری یا ستوده(؟) خلط کرده در گلــوی 

ماهی تازه اندازند و در حوض آب رهــا کننــد تــا ده روز تمــام. بعــد از آن از 

مروارید از شکم او بیرون آورند، به از بحری؛ این عمل بی نظیر است.

تر است از همه: بیارنــد مرواریــد ریــزه  فصل، نوعی دیگر، این ستوده

طریقی که گفته شد حل کنند// و به پر مرغ سفید جمع کنند و از موم ریگ طوطکی قــالبی ســازند و 

اسی که خواهند. بعد از آن محلوالت آن قالب

دیگر بر سر آن استوار کنند تا یک هفته بگذرد، عقد گشته باشد ولیکن هنوز نرم باشد. پــس از آن بــه 

کاسۀ موخوک (؟) سوراخ کنند یعنی نان سرباکی(؟) و هم در آن کاسعموی (؟) بگذارند تا خشــک

شود. بعد از آن بیاورد قدری خمیر به شیر عورتان

خمیر گیرند و در تنور گرم فرود آرند تا پخته شود. بعد از آن آهسته آن خمیــر از شــکم مــاهی بیــرون 

آرند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن به پر مرغ سفید تقطیر کنند و آن جها

زیتونی. در این دو موضع هفت روز مادام در این کاســه غلطاننــد  ٢در کاسۀ چینی اندازند یا صحنک

تا بّراق شود چنانکه چشم در آن خیره بماند. پس بردارند، در رشته کشند، هر جا که خواهنــد قیمــت 

تمام بستانند و نصیب مستحقان بدهند که در این شک نیست و آز

، در ساختن یاقوت رّمانی: بستانند بلور صافی چندان که خواهنــد و در هــاون 

[ای] پنبه بر سر آن کنند تا متفرق نشوند و بکوبنــد و ببیزنــد. چــون بیختــه باشــند صــالیه 

سایند و خشــک مــیکنند، به وزن او نمک در او اندازند و می

س و سفید و نرم مــی
ّ
شود. باز از نمک بشویند همچنین تا هفت بار مکل

اما بر آن اعتماد نکنند، باز در صالیه اندازند و آب بر آن می

دوغ ستبر گردد از بس که مالیده باشد قوی شود. رها کنند و سنگ 

را در قدحی دیگر بپاالیند و دیگر آب تازه کنند و بمالند [تا] همه آرد گردد. از این قدح به قدح دیگــر 

کنند تا هیچ نماند. رها کنند، سرش بپوشند تا بلور بر ته نشیند و آب صاف گردد. پس آن از ســر بــاز 

و در شیشه کنند و سرش محکم کنند تا گرد بر آن ننشیند.  گیرند و بگذارند تا خشک شوند و بستانند

چون خواهند یاقوت سازند سه کیله از این بلور، یک مثقال زر سرخ و سه کیله بــرنج در هــم صــالیه 

بسترند، اندکی جهت کشیدن بگذارد. بعد از آن شیر مایه زده از برای پنیر و کیسه کنند و بگذارند تــا 

آب برود. بعد از آن کیسه در آب نهند تا وقتی که اثر ترشی و سفیدی در آن نماند. بعد ا

آب نهد تا وقتی که آن پنیر خشک کند و خــرد کنــد مثــل آرد و مرواریــدها را بگردانــد تــا از آن پنیــر 

خشک شده گردی بر او نشیند. بعد از آن جملۀ مروارید به مجری یا ستوده(؟) خلط کرده در گلــوی 

ماهی تازه اندازند و در حوض آب رهــا کننــد تــا ده روز تمــام. بعــد از آن از 

مروارید از شکم او بیرون آورند، به از بحری؛ این عمل بی نظیر است.

فصل، نوعی دیگر، این ستوده

طریقی که گفته شد حل کنند// و به پر مرغ سفید جمع کنند و از موم ریگ طوطکی قــالبی ســازند و 

اسی که خواهند. بعد از آن محلوالت آن قالب

دیگر بر سر آن استوار کنند تا یک هفته بگذرد، عقد گشته باشد ولیکن هنوز نرم باشد. پــس از آن بــه 

کاسۀ موخوک (؟) سوراخ کنند یعنی نان سرباکی(؟) و هم در آن کاسعموی (؟) بگذارند تا خشــک

شود. بعد از آن بیاورد قدری خمیر به شیر عورتان

خمیر گیرند و در تنور گرم فرود آرند تا پخته شود. بعد از آن آهسته آن خمیــر از شــکم مــاهی بیــرون 

آرند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن به پر مرغ سفید تقطیر کنند و آن جها

در کاسۀ چینی اندازند یا صحنک

تا بّراق شود چنانکه چشم در آن خیره بماند. پس بردارند، در رشته کشند، هر جا که خواهنــد قیمــت 

تمام بستانند و نصیب مستحقان بدهند که در این شک نیست و آز

، در ساختن یاقوت رّمانی: بستانند بلور صافی چندان که خواهنــد و در هــاون باب سی و پنجم

[ای] پنبه بر سر آن کنند تا متفرق نشوند و بکوبنــد و ببیزنــد. چــون بیختــه باشــند صــالیه  کنند و پاره

کنند، به وزن او نمک در او اندازند و می

س و سفید و نرم مــیکنند تا خشک می
ّ
شود. باز از نمک بشویند همچنین تا هفت بار مکل

اما بر آن اعتماد نکنند، باز در صالیه اندازند و آب بر آن می

دوغ ستبر گردد از بس که مالیده باشد قوی شود. رها کنند و سنگ 

را در قدحی دیگر بپاالیند و دیگر آب تازه کنند و بمالند [تا] همه آرد گردد. از این قدح به قدح دیگــر 

کنند تا هیچ نماند. رها کنند، سرش بپوشند تا بلور بر ته نشیند و آب صاف گردد. پس آن از ســر بــاز 

گیرند و بگذارند تا خشک شوند و بستانند

چون خواهند یاقوت سازند سه کیله از این بلور، یک مثقال زر سرخ و سه کیله بــرنج در هــم صــالیه 

طبق کوچک

بسترند، اندکی جهت کشیدن بگذارد. بعد از آن شیر مایه زده از برای پنیر و کیسه کنند و بگذارند تــا 

آب برود. بعد از آن کیسه در آب نهند تا وقتی که اثر ترشی و سفیدی در آن نماند. بعد ا

آب نهد تا وقتی که آن پنیر خشک کند و خــرد کنــد مثــل آرد و مرواریــدها را بگردانــد تــا از آن پنیــر 

خشک شده گردی بر او نشیند. بعد از آن جملۀ مروارید به مجری یا ستوده(؟) خلط کرده در گلــوی 

ماهی تازه اندازند و در حوض آب رهــا کننــد تــا ده روز تمــام. بعــد از آن از 

مروارید از شکم او بیرون آورند، به از بحری؛ این عمل بی نظیر است.

فصل، نوعی دیگر، این ستوده

طریقی که گفته شد حل کنند// و به پر مرغ سفید جمع کنند و از موم ریگ طوطکی قــالبی ســازند و 

اسی که خواهند. بعد از آن محلوالت آن قالبدر قی

دیگر بر سر آن استوار کنند تا یک هفته بگذرد، عقد گشته باشد ولیکن هنوز نرم باشد. پــس از آن بــه 

کاسۀ موخوک (؟) سوراخ کنند یعنی نان سرباکی(؟) و هم در آن کاسعموی (؟) بگذارند تا خشــک

شود. بعد از آن بیاورد قدری خمیر به شیر عورتان

خمیر گیرند و در تنور گرم فرود آرند تا پخته شود. بعد از آن آهسته آن خمیــر از شــکم مــاهی بیــرون 

آرند و بگذارند تا سرد شود. بعد از آن به پر مرغ سفید تقطیر کنند و آن جها

در کاسۀ چینی اندازند یا صحنک

تا بّراق شود چنانکه چشم در آن خیره بماند. پس بردارند، در رشته کشند، هر جا که خواهنــد قیمــت 

تمام بستانند و نصیب مستحقان بدهند که در این شک نیست و آز

باب سی و پنجم

کنند و پاره

کنند، به وزن او نمک در او اندازند و می

کنند تا خشک می می

اما بر آن اعتماد نکنند، باز در صالیه اندازند و آب بر آن می

دوغ ستبر گردد از بس که مالیده باشد قوی شود. رها کنند و سنگ 

را در قدحی دیگر بپاالیند و دیگر آب تازه کنند و بمالند [تا] همه آرد گردد. از این قدح به قدح دیگــر 

کنند تا هیچ نماند. رها کنند، سرش بپوشند تا بلور بر ته نشیند و آب صاف گردد. پس آن از ســر بــاز 

گیرند و بگذارند تا خشک شوند و بستانند

چون خواهند یاقوت سازند سه کیله از این بلور، یک مثقال زر سرخ و سه کیله بــرنج در هــم صــالیه 

ها زن. ١
طبق کوچک. ٢



دان نهند و در آتش مغلوب بگذارند و رها کنند تا سرد شود، یاقوت سرخ باشد. و اگر 

ســیاه 

و این نوع را مجوف خوانند: بیارد بلور کشــمیری 

مانند لعل بتراشد بر وزنی که خواهد و آب دهد تا عظیم روشن شود. بعد از آن بیارند دیگی پاکیزه از 

سنگ و بر آتش نهند. چون دیگ گرم شود آن بلور را در دیگ اندازند. چون نیک گــرم شــود از آتــش 

به آتش حل کرده بیندازند. بعد از آن بیرون آورنــد و بگذارنــد تــا 

ب کرده که تازه باشد اندازند، چون آن ســنگ بلــور 
ّ
هفت کرت بار دیگر گرم کنند و در آب شب جال

چهار کرت عظیم آبدار شده باشد. بعد از آن در کرت پنجم در آب بقم اندازند و یــک ســاعت تمــام 

، نوعی که مروارید نو شود و قیمت زیاده گردد: بیارند انبونی، بکوبند و سوراخ 

مروارید از دو طرف به موم گیرند و بعد از آن گیاه مذکور را گرد مروارید بگیرند و سه پاس بگذارنــد. 

  اند.

که آبدار شود: بیارند مرواریــد کــه آب او 

فرود آمده باشد. بیارند یک کوزۀ شیرۀ بلور و صاف کنند و بجوشانند. در عین جوش سلک مرواریــد 

آرند. پس سه کرت چنین کننــد و در شــیرۀ گــرم بــه 

هــا[ی] باریــک کــه در ســر درخــت 

یک  

و کنجد هر دو را پوســت بکننــد و بــا کــافور 

سحق کنند، هر سه به وزن راست. و قدری روغن گوسفند بر او افکنند و از این دارو قدری با شیر خــرد کننــد 

کوفته [که] اول یاد کرده شد قدری بر او افشــانند 

و در آتش نرم بنهند و نــرم بجوشــانند. و زردی از وی بربایــد کــه در میــان دارو پیــدا نباشــد. و اگــر مرواریــد 

دار و اسفند فارس و شّب یمانی به وزن راست سحق کنند و به شیر خمیر کننــد و دانــۀ مرواریــد در او 

دان نهند و در آتش مغلوب بگذارند و رها کنند تا سرد شود، یاقوت سرخ باشد. و اگر 

س چون بگذارند زرد آید. و اگر با آبگینــه بگذارنــد
ّ
ســیاه  ١(؟) یا مکل

و این نوع را مجوف خوانند: بیارد بلور کشــمیری 

مانند لعل بتراشد بر وزنی که خواهد و آب دهد تا عظیم روشن شود. بعد از آن بیارند دیگی پاکیزه از 

سنگ و بر آتش نهند. چون دیگ گرم شود آن بلور را در دیگ اندازند. چون نیک گــرم شــود از آتــش 

به آتش حل کرده بیندازند. بعد از آن بیرون آورنــد و بگذارنــد تــا 

ب کرده که تازه باشد اندازند، چون آن ســنگ بلــور 
ّ
هفت کرت بار دیگر گرم کنند و در آب شب جال

چهار کرت عظیم آبدار شده باشد. بعد از آن در کرت پنجم در آب بقم اندازند و یــک ســاعت تمــام 

، نوعی که مروارید نو شود و قیمت زیاده گردد: بیارند انبونی، بکوبند و سوراخ 

مروارید از دو طرف به موم گیرند و بعد از آن گیاه مذکور را گرد مروارید بگیرند و سه پاس بگذارنــد. 

اند. شود که گویا حاال از معدن آورده

که آبدار شود: بیارند مرواریــد کــه آب او 

فرود آمده باشد. بیارند یک کوزۀ شیرۀ بلور و صاف کنند و بجوشانند. در عین جوش سلک مرواریــد 

آرند. پس سه کرت چنین کننــد و در شــیرۀ گــرم بــه 

هــا[ی] باریــک کــه در ســر درخــت 

 ٣باشد، آن را خشک کرده آس کنند. و اگر مروارید بزرگ باشد آن را گرد گیرند در میان مسکه

و کنجد هر دو را پوســت بکننــد و بــا کــافور 

سحق کنند، هر سه به وزن راست. و قدری روغن گوسفند بر او افکنند و از این دارو قدری با شیر خــرد کننــد 

کوفته [که] اول یاد کرده شد قدری بر او افشــانند 

و در آتش نرم بنهند و نــرم بجوشــانند. و زردی از وی بربایــد کــه در میــان دارو پیــدا نباشــد. و اگــر مرواریــد 

دار و اسفند فارس و شّب یمانی به وزن راست سحق کنند و به شیر خمیر کننــد و دانــۀ مرواریــد در او 

ر میان آرد خمیر کرده در تنور نهند تا پخته شود، مروارید سفید نورانی و آبدار آید. 

دان نهند و در آتش مغلوب بگذارند و رها کنند تا سرد شود، یاقوت سرخ باشد. و اگر 

س چون بگذارند زرد آید. و اگر با آبگینــه بگذارنــد
ّ
(؟) یا مکل

آید و اگر با زنگار فرعونی یا مس بلور را بگذارند زمردی باشد// به قیمت تمام.

و این نوع را مجوف خوانند: بیارد بلور کشــمیری 

مانند لعل بتراشد بر وزنی که خواهد و آب دهد تا عظیم روشن شود. بعد از آن بیارند دیگی پاکیزه از 

سنگ و بر آتش نهند. چون دیگ گرم شود آن بلور را در دیگ اندازند. چون نیک گــرم شــود از آتــش 

به آتش حل کرده بیندازند. بعد از آن بیرون آورنــد و بگذارنــد تــا 

ب کرده که تازه باشد اندازند، چون آن ســنگ بلــور 
ّ
هفت کرت بار دیگر گرم کنند و در آب شب جال

چهار کرت عظیم آبدار شده باشد. بعد از آن در کرت پنجم در آب بقم اندازند و یــک ســاعت تمــام 

، نوعی که مروارید نو شود و قیمت زیاده گردد: بیارند انبونی، بکوبند و سوراخ 

مروارید از دو طرف به موم گیرند و بعد از آن گیاه مذکور را گرد مروارید بگیرند و سه پاس بگذارنــد. 

شود که گویا حاال از معدن آورده

که آبدار شود: بیارند مرواریــد کــه آب او 

فرود آمده باشد. بیارند یک کوزۀ شیرۀ بلور و صاف کنند و بجوشانند. در عین جوش سلک مرواریــد 

آرند. پس سه کرت چنین کننــد و در شــیرۀ گــرم بــه 

هــا[ی] باریــک کــه در ســر درخــت رنگ قدیم شود. بعد از آن بیارند بــرگ کنــار بــزرگ و آن شــاخه

باشد، آن را خشک کرده آس کنند. و اگر مروارید بزرگ باشد آن را گرد گیرند در میان مسکه

و کنجد هر دو را پوســت بکننــد و بــا کــافور 

سحق کنند، هر سه به وزن راست. و قدری روغن گوسفند بر او افکنند و از این دارو قدری با شیر خــرد کننــد 

کوفته [که] اول یاد کرده شد قدری بر او افشــانند 

و در آتش نرم بنهند و نــرم بجوشــانند. و زردی از وی بربایــد کــه در میــان دارو پیــدا نباشــد. و اگــر مرواریــد 

دار و اسفند فارس و شّب یمانی به وزن راست سحق کنند و به شیر خمیر کننــد و دانــۀ مرواریــد در او 

ر میان آرد خمیر کرده در تنور نهند تا پخته شود، مروارید سفید نورانی و آبدار آید. 

 .

دان نهند و در آتش مغلوب بگذارند و رها کنند تا سرد شود، یاقوت سرخ باشد. و اگر 

س چون بگذارند زرد آید. و اگر با آبگینــه بگذارنــد
ّ
(؟) یا مکل

آید و اگر با زنگار فرعونی یا مس بلور را بگذارند زمردی باشد// به قیمت تمام.

و این نوع را مجوف خوانند: بیارد بلور کشــمیری  ٢، در ساختن لعل بدخشانی

مانند لعل بتراشد بر وزنی که خواهد و آب دهد تا عظیم روشن شود. بعد از آن بیارند دیگی پاکیزه از 

سنگ و بر آتش نهند. چون دیگ گرم شود آن بلور را در دیگ اندازند. چون نیک گــرم شــود از آتــش 

به آتش حل کرده بیندازند. بعد از آن بیرون آورنــد و بگذارنــد تــا 

ب کرده که تازه باشد اندازند، چون آن ســنگ بلــور 
ّ
هفت کرت بار دیگر گرم کنند و در آب شب جال

چهار کرت عظیم آبدار شده باشد. بعد از آن در کرت پنجم در آب بقم اندازند و یــک ســاعت تمــام 

، نوعی که مروارید نو شود و قیمت زیاده گردد: بیارند انبونی، بکوبند و سوراخ 

مروارید از دو طرف به موم گیرند و بعد از آن گیاه مذکور را گرد مروارید بگیرند و سه پاس بگذارنــد. 

شود که گویا حاال از معدن آورده بعد از آن با برنج خاییده بمالند و به آب سرد بشویند، چنان

که آبدار شود: بیارند مرواریــد کــه آب او  ، نوعی دیگر جال دادن مروارید چنان

فرود آمده باشد. بیارند یک کوزۀ شیرۀ بلور و صاف کنند و بجوشانند. در عین جوش سلک مرواریــد 

آرند. پس سه کرت چنین کننــد و در شــیرۀ گــرم بــه  در او فرودارند و ساعتی بدارند. بعد از آن بیرون

رنگ قدیم شود. بعد از آن بیارند بــرگ کنــار بــزرگ و آن شــاخه

باشد، آن را خشک کرده آس کنند. و اگر مروارید بزرگ باشد آن را گرد گیرند در میان مسکه

  آمده باشد.

و کنجد هر دو را پوســت بکننــد و بــا کــافور  ٤نوعی دیگر جال دادن مروارید که زرد باشد: بیارند محلب

سحق کنند، هر سه به وزن راست. و قدری روغن گوسفند بر او افکنند و از این دارو قدری با شیر خــرد کننــد 

کوفته [که] اول یاد کرده شد قدری بر او افشــانند  و صالیه کنند و مروارید در میان آن نهند و باز از این اخالط

و در آتش نرم بنهند و نــرم بجوشــانند. و زردی از وی بربایــد کــه در میــان دارو پیــدا نباشــد. و اگــر مرواریــد 

دار و اسفند فارس و شّب یمانی به وزن راست سحق کنند و به شیر خمیر کننــد و دانــۀ مرواریــد در او 

ر میان آرد خمیر کرده در تنور نهند تا پخته شود، مروارید سفید نورانی و آبدار آید. 

بوده است.» بگدازند

. خوانند اش را حب محلب می

دان نهند و در آتش مغلوب بگذارند و رها کنند تا سرد شود، یاقوت سرخ باشد. و اگر 

س چون بگذارند زرد آید. و اگر با آبگینــه بگذارنــد به عوض زر سرخ آهن مرنجور
ّ
(؟) یا مکل

آید و اگر با زنگار فرعونی یا مس بلور را بگذارند زمردی باشد// به قیمت تمام.

، در ساختن لعل بدخشانی

مانند لعل بتراشد بر وزنی که خواهد و آب دهد تا عظیم روشن شود. بعد از آن بیارند دیگی پاکیزه از 

سنگ و بر آتش نهند. چون دیگ گرم شود آن بلور را در دیگ اندازند. چون نیک گــرم شــود از آتــش 

به آتش حل کرده بیندازند. بعد از آن بیرون آورنــد و بگذارنــد تــا  بیرون آرند و در میان شّب یمانی که

ب کرده که تازه باشد اندازند، چون آن ســنگ بلــور 
ّ
هفت کرت بار دیگر گرم کنند و در آب شب جال

چهار کرت عظیم آبدار شده باشد. بعد از آن در کرت پنجم در آب بقم اندازند و یــک ســاعت تمــام 

آرند، به از کانی.

، نوعی که مروارید نو شود و قیمت زیاده گردد: بیارند انبونی، بکوبند و سوراخ 

مروارید از دو طرف به موم گیرند و بعد از آن گیاه مذکور را گرد مروارید بگیرند و سه پاس بگذارنــد. 

بعد از آن با برنج خاییده بمالند و به آب سرد بشویند، چنان

، نوعی دیگر جال دادن مروارید چنان

فرود آمده باشد. بیارند یک کوزۀ شیرۀ بلور و صاف کنند و بجوشانند. در عین جوش سلک مرواریــد 

در او فرودارند و ساعتی بدارند. بعد از آن بیرون

رنگ قدیم شود. بعد از آن بیارند بــرگ کنــار بــزرگ و آن شــاخه

باشد، آن را خشک کرده آس کنند. و اگر مروارید بزرگ باشد آن را گرد گیرند در میان مسکه

آمده باشد.لحظه بریان کنند و بیرون آرند به رنگ قدیم 

نوعی دیگر جال دادن مروارید که زرد باشد: بیارند محلب

سحق کنند، هر سه به وزن راست. و قدری روغن گوسفند بر او افکنند و از این دارو قدری با شیر خــرد کننــد 

و صالیه کنند و مروارید در میان آن نهند و باز از این اخالط

و در آتش نرم بنهند و نــرم بجوشــانند. و زردی از وی بربایــد کــه در میــان دارو پیــدا نباشــد. و اگــر مرواریــد 

دار و اسفند فارس و شّب یمانی به وزن راست سحق کنند و به شیر خمیر کننــد و دانــۀ مرواریــد در او 

ر میان آرد خمیر کرده در تنور نهند تا پخته شود، مروارید سفید نورانی و آبدار آید. 

بگدازند«در اصل » بگذارند

. گیرند
اش را حب محلب می های سفید، میوه درختی است مانند درخت بید با گل

دان نهند و در آتش مغلوب بگذارند و رها کنند تا سرد شود، یاقوت سرخ باشد. و اگر  کنند و در نگین

به عوض زر سرخ آهن مرنجور

آید و اگر با زنگار فرعونی یا مس بلور را بگذارند زمردی باشد// به قیمت تمام.

، در ساختن لعل بدخشانیباب سی و ششم

مانند لعل بتراشد بر وزنی که خواهد و آب دهد تا عظیم روشن شود. بعد از آن بیارند دیگی پاکیزه از 

سنگ و بر آتش نهند. چون دیگ گرم شود آن بلور را در دیگ اندازند. چون نیک گــرم شــود از آتــش 

بیرون آرند و در میان شّب یمانی که

ب کرده که تازه باشد اندازند، چون آن ســنگ بلــور 
ّ
هفت کرت بار دیگر گرم کنند و در آب شب جال

چهار کرت عظیم آبدار شده باشد. بعد از آن در کرت پنجم در آب بقم اندازند و یــک ســاعت تمــام 

آرند، به از کانی. بگذارند. بعد از آن بیرون

، نوعی که مروارید نو شود و قیمت زیاده گردد: بیارند انبونی، بکوبند و سوراخ باب سی و هفتم

مروارید از دو طرف به موم گیرند و بعد از آن گیاه مذکور را گرد مروارید بگیرند و سه پاس بگذارنــد. 

بعد از آن با برنج خاییده بمالند و به آب سرد بشویند، چنان

، نوعی دیگر جال دادن مروارید چنانباب سی و هشتم

فرود آمده باشد. بیارند یک کوزۀ شیرۀ بلور و صاف کنند و بجوشانند. در عین جوش سلک مرواریــد 

در او فرودارند و ساعتی بدارند. بعد از آن بیرون

رنگ قدیم شود. بعد از آن بیارند بــرگ کنــار بــزرگ و آن شــاخه

باشد، آن را خشک کرده آس کنند. و اگر مروارید بزرگ باشد آن را گرد گیرند در میان مسکه

لحظه بریان کنند و بیرون آرند به رنگ قدیم 

نوعی دیگر جال دادن مروارید که زرد باشد: بیارند محلب

سحق کنند، هر سه به وزن راست. و قدری روغن گوسفند بر او افکنند و از این دارو قدری با شیر خــرد کننــد 

و صالیه کنند و مروارید در میان آن نهند و باز از این اخالط

و در آتش نرم بنهند و نــرم بجوشــانند. و زردی از وی بربایــد کــه در میــان دارو پیــدا نباشــد. و اگــر مرواریــد 

دار و اسفند فارس و شّب یمانی به وزن راست سحق کنند و به شیر خمیر کننــد و دانــۀ مرواریــد در او 

ر میان آرد خمیر کرده در تنور نهند تا پخته شود، مروارید سفید نورانی و آبدار آید. نهند، آنگاه باز د

بگذارند«های اخیر شاید فعل 
بداخشانی

گیرند ا زشیر یا دوغ می که   چربی
درختی است مانند درخت بید با گل
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کنند و در نگین

به عوض زر سرخ آهن مرنجور

آید و اگر با زنگار فرعونی یا مس بلور را بگذارند زمردی باشد// به قیمت تمام.

باب سی و ششم

مانند لعل بتراشد بر وزنی که خواهد و آب دهد تا عظیم روشن شود. بعد از آن بیارند دیگی پاکیزه از 

سنگ و بر آتش نهند. چون دیگ گرم شود آن بلور را در دیگ اندازند. چون نیک گــرم شــود از آتــش 

بیرون آرند و در میان شّب یمانی که

ب کرده که تازه باشد اندازند، چون آن ســنگ بلــور 
ّ
هفت کرت بار دیگر گرم کنند و در آب شب جال

چهار کرت عظیم آبدار شده باشد. بعد از آن در کرت پنجم در آب بقم اندازند و یــک ســاعت تمــام 

بگذارند. بعد از آن بیرون

باب سی و هفتم

مروارید از دو طرف به موم گیرند و بعد از آن گیاه مذکور را گرد مروارید بگیرند و سه پاس بگذارنــد. 

بعد از آن با برنج خاییده بمالند و به آب سرد بشویند، چنان

باب سی و هشتم

فرود آمده باشد. بیارند یک کوزۀ شیرۀ بلور و صاف کنند و بجوشانند. در عین جوش سلک مرواریــد 

در او فرودارند و ساعتی بدارند. بعد از آن بیرون

رنگ قدیم شود. بعد از آن بیارند بــرگ کنــار بــزرگ و آن شــاخه

باشد، آن را خشک کرده آس کنند. و اگر مروارید بزرگ باشد آن را گرد گیرند در میان مسکه می

لحظه بریان کنند و بیرون آرند به رنگ قدیم 

نوعی دیگر جال دادن مروارید که زرد باشد: بیارند محلب

سحق کنند، هر سه به وزن راست. و قدری روغن گوسفند بر او افکنند و از این دارو قدری با شیر خــرد کننــد 

و صالیه کنند و مروارید در میان آن نهند و باز از این اخالط

و در آتش نرم بنهند و نــرم بجوشــانند. و زردی از وی بربایــد کــه در میــان دارو پیــدا نباشــد. و اگــر مرواریــد 

دار و اسفند فارس و شّب یمانی به وزن راست سحق کنند و به شیر خمیر کننــد و دانــۀ مرواریــد در او  سرخی

نهند، آنگاه باز د

های اخیر شاید فعل  . در جمله١
بداخشانی :نسخه. ٢
چربی, کره. ٣
درختی است مانند درخت بید با گل. ٤
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نوعی دیگر، جال دادن مروارید که تباه شده باشد به انواع است: مرواریــد کــه از بــوی تبــاه شــده 

باشد صابون و نمک اندرونی و آهک خشک به وزن راست// بسایند و در ظرفی کنند از آبگینــه و آب 

وی ریزند و دانه در [آن] افکنند و در آتش نرم نهند که صابون کف برآرد. ازو بستانند و باز آب بــه 

جایش کنند چند نوبت. بعد از آن به آب پاکیزه بشویند، آبدار بیرون آید. و اگر پیاز سفید کوفته بر او 

و سفید گــردد. و اگــر ریشــۀ 

درخت توت ببرند تا شیر از او بیرون آید. ازو بستانند و مروارید در او افکنند و نرم و گرم کننــد و نــیم 

قدر که توانند. آنگاه بشویند و 

به کارد ازو پاره پاره برگیرند و خرد کنند و آنگاه رکو نو پاکیزه و اک خاس(؟) باشد بهتر باشد و طلــق 

هــای 

جزوی، آبگینــۀ شــامی جــزوی، 

سرکه جزوی، زنگار جزوی، سیماب جزوی. همه را در کوره[ای] کنند که شیشه در او دوانیده باشــد 

ا از او زر حل شود و بچکــد. و اگــر بــر 

آهن یا بر مس یا بر کاغذ مالند زرد گردد و اگر با صمغ عربی بیامیزند و بر پوســت مالنــد زرپوســت 

تر: زر خالص دو کیله، نوشادر کانی دانگی، کبریــت زرد دانگــی. زر را ورق یــا 

یت با زردۀ تخم مرغ سحق کنند و زر در کاسۀ چینی کننــد و دانگــی از 

این دارو در دو مثقال زر سرخ کنند و بمالند اندکی تا حل شود و قدری بر سر آتش نهنــد. نوشــادر و 

مثل آن زرنیخ، طبق بســایند بــه آب زاج کــرده و 

بر آفتاب بر صالیه [نهند] که حل شود در ساعت. اگر خواهد که بنویسد بر کاغــذ بــه صــمغ عربــی 

ان : بیاورند طبق زر چنــد

نوعی دیگر، جال دادن مروارید که تباه شده باشد به انواع است: مرواریــد کــه از بــوی تبــاه شــده 

باشد صابون و نمک اندرونی و آهک خشک به وزن راست// بسایند و در ظرفی کنند از آبگینــه و آب 

وی ریزند و دانه در [آن] افکنند و در آتش نرم نهند که صابون کف برآرد. ازو بستانند و باز آب بــه 

جایش کنند چند نوبت. بعد از آن به آب پاکیزه بشویند، آبدار بیرون آید. و اگر پیاز سفید کوفته بر او 

و سفید گــردد. و اگــر ریشــۀ 

درخت توت ببرند تا شیر از او بیرون آید. ازو بستانند و مروارید در او افکنند و نرم و گرم کننــد و نــیم 

روز در آن بگذارند. آنگاه اندر طلق محلول کرده نهند شش ساعت، روشن و صافی شود. 

قدر که توانند. آنگاه بشویند و 

به کارد ازو پاره پاره برگیرند و خرد کنند و آنگاه رکو نو پاکیزه و اک خاس(؟) باشد بهتر باشد و طلــق 

هــای ها خرد در دست بمالند تا مانند شیر ازو بیرون آید، و اگر یخ نباشد ریزه

جزوی، آبگینــۀ شــامی جــزوی، 

سرکه جزوی، زنگار جزوی، سیماب جزوی. همه را در کوره[ای] کنند که شیشه در او دوانیده باشــد 

ا از او زر حل شود و بچکــد. و اگــر بــر 

آهن یا بر مس یا بر کاغذ مالند زرد گردد و اگر با صمغ عربی بیامیزند و بر پوســت مالنــد زرپوســت 

تر: زر خالص دو کیله، نوشادر کانی دانگی، کبریــت زرد دانگــی. زر را ورق یــا 

یت با زردۀ تخم مرغ سحق کنند و زر در کاسۀ چینی کننــد و دانگــی از 

این دارو در دو مثقال زر سرخ کنند و بمالند اندکی تا حل شود و قدری بر سر آتش نهنــد. نوشــادر و 

مثل آن زرنیخ، طبق بســایند بــه آب زاج کــرده و 

بر آفتاب بر صالیه [نهند] که حل شود در ساعت. اگر خواهد که بنویسد بر کاغــذ بــه صــمغ عربــی 

: بیاورند طبق زر چنــد

نوعی دیگر، جال دادن مروارید که تباه شده باشد به انواع است: مرواریــد کــه از بــوی تبــاه شــده 

باشد صابون و نمک اندرونی و آهک خشک به وزن راست// بسایند و در ظرفی کنند از آبگینــه و آب 

وی ریزند و دانه در [آن] افکنند و در آتش نرم نهند که صابون کف برآرد. ازو بستانند و باز آب بــه 

جایش کنند چند نوبت. بعد از آن به آب پاکیزه بشویند، آبدار بیرون آید. و اگر پیاز سفید کوفته بر او 

و سفید گــردد. و اگــر ریشــۀ  افکنند و بمالند، آنگاه در دهان گیرند و بیرون آرند، بعد از زمانی صافی

درخت توت ببرند تا شیر از او بیرون آید. ازو بستانند و مروارید در او افکنند و نرم و گرم کننــد و نــیم 

روز در آن بگذارند. آنگاه اندر طلق محلول کرده نهند شش ساعت، روشن و صافی شود. 

قدر که توانند. آنگاه بشویند و  ، و طلق که محلول باید کرد، آن را بکوبی نیک آن

به کارد ازو پاره پاره برگیرند و خرد کنند و آنگاه رکو نو پاکیزه و اک خاس(؟) باشد بهتر باشد و طلــق 

ها خرد در دست بمالند تا مانند شیر ازو بیرون آید، و اگر یخ نباشد ریزه

ی شود؛ طلق در ته نشیند برگیرند.

جزوی، آبگینــۀ شــامی جــزوی،  ١، در حل کردن زر سرخ به آسانی: بیارند زر خالص

سرکه جزوی، زنگار جزوی، سیماب جزوی. همه را در کوره[ای] کنند که شیشه در او دوانیده باشــد 

ا از او زر حل شود و بچکــد. و اگــر بــر 

آهن یا بر مس یا بر کاغذ مالند زرد گردد و اگر با صمغ عربی بیامیزند و بر پوســت مالنــد زرپوســت 

تر: زر خالص دو کیله، نوشادر کانی دانگی، کبریــت زرد دانگــی. زر را ورق یــا 

یت با زردۀ تخم مرغ سحق کنند و زر در کاسۀ چینی کننــد و دانگــی از 

این دارو در دو مثقال زر سرخ کنند و بمالند اندکی تا حل شود و قدری بر سر آتش نهنــد. نوشــادر و 

همان عمل کنند که پیش گفته شد.

مثل آن زرنیخ، طبق بســایند بــه آب زاج کــرده و 

بر آفتاب بر صالیه [نهند] که حل شود در ساعت. اگر خواهد که بنویسد بر کاغــذ بــه صــمغ عربــی 

: بیاورند طبق زر چنــد٦نوعی دیگر به دست، در یک درم صد ورق حل توان کرد و بر کاغذ زد

نوعی دیگر، جال دادن مروارید که تباه شده باشد به انواع است: مرواریــد کــه از بــوی تبــاه شــده 

باشد صابون و نمک اندرونی و آهک خشک به وزن راست// بسایند و در ظرفی کنند از آبگینــه و آب 

وی ریزند و دانه در [آن] افکنند و در آتش نرم نهند که صابون کف برآرد. ازو بستانند و باز آب بــه 

جایش کنند چند نوبت. بعد از آن به آب پاکیزه بشویند، آبدار بیرون آید. و اگر پیاز سفید کوفته بر او 

افکنند و بمالند، آنگاه در دهان گیرند و بیرون آرند، بعد از زمانی صافی

درخت توت ببرند تا شیر از او بیرون آید. ازو بستانند و مروارید در او افکنند و نرم و گرم کننــد و نــیم 

روز در آن بگذارند. آنگاه اندر طلق محلول کرده نهند شش ساعت، روشن و صافی شود. 

، و طلق که محلول باید کرد، آن را بکوبی نیک آن

به کارد ازو پاره پاره برگیرند و خرد کنند و آنگاه رکو نو پاکیزه و اک خاس(؟) باشد بهتر باشد و طلــق 

ها خرد در دست بمالند تا مانند شیر ازو بیرون آید، و اگر یخ نباشد ریزه

ی شود؛ طلق در ته نشیند برگیرند.

، در حل کردن زر سرخ به آسانی: بیارند زر خالص

سرکه جزوی، زنگار جزوی، سیماب جزوی. همه را در کوره[ای] کنند که شیشه در او دوانیده باشــد 

ا از او زر حل شود و بچکــد. و اگــر بــر ت ٤نایژه بیرون باشد. بدمند

آهن یا بر مس یا بر کاغذ مالند زرد گردد و اگر با صمغ عربی بیامیزند و بر پوســت مالنــد زرپوســت 

تر: زر خالص دو کیله، نوشادر کانی دانگی، کبریــت زرد دانگــی. زر را ورق یــا 

یت با زردۀ تخم مرغ سحق کنند و زر در کاسۀ چینی کننــد و دانگــی از 

این دارو در دو مثقال زر سرخ کنند و بمالند اندکی تا حل شود و قدری بر سر آتش نهنــد. نوشــادر و 

همان عمل کنند که پیش گفته شد.

مثل آن زرنیخ، طبق بســایند بــه آب زاج کــرده و  تر: بگیرد برادۀ زر و

بر آفتاب بر صالیه [نهند] که حل شود در ساعت. اگر خواهد که بنویسد بر کاغــذ بــه صــمغ عربــی 

بیامیزد، لطیف آید و در نقاشی و ملّمع نظیر ندارد.

نوعی دیگر به دست، در یک درم صد ورق حل توان کرد و بر کاغذ زد

نوعی دیگر، جال دادن مروارید که تباه شده باشد به انواع است: مرواریــد کــه از بــوی تبــاه شــده 

باشد صابون و نمک اندرونی و آهک خشک به وزن راست// بسایند و در ظرفی کنند از آبگینــه و آب 

وی ریزند و دانه در [آن] افکنند و در آتش نرم نهند که صابون کف برآرد. ازو بستانند و باز آب بــه 

جایش کنند چند نوبت. بعد از آن به آب پاکیزه بشویند، آبدار بیرون آید. و اگر پیاز سفید کوفته بر او 

افکنند و بمالند، آنگاه در دهان گیرند و بیرون آرند، بعد از زمانی صافی

درخت توت ببرند تا شیر از او بیرون آید. ازو بستانند و مروارید در او افکنند و نرم و گرم کننــد و نــیم 

روز در آن بگذارند. آنگاه اندر طلق محلول کرده نهند شش ساعت، روشن و صافی شود. 

، و طلق که محلول باید کرد، آن را بکوبی نیک آن

به کارد ازو پاره پاره برگیرند و خرد کنند و آنگاه رکو نو پاکیزه و اک خاس(؟) باشد بهتر باشد و طلــق 

ها خرد در دست بمالند تا مانند شیر ازو بیرون آید، و اگر یخ نباشد ریزه

ی شود؛ طلق در ته نشیند برگیرند.بلور. بعد از [آن] بگذارند آب صاف

، در حل کردن زر سرخ به آسانی: بیارند زر خالص

سرکه جزوی، زنگار جزوی، سیماب جزوی. همه را در کوره[ای] کنند که شیشه در او دوانیده باشــد 

نایژه بیرون باشد. بدمند ٣بر او تعبیه کند، سر

آهن یا بر مس یا بر کاغذ مالند زرد گردد و اگر با صمغ عربی بیامیزند و بر پوســت مالنــد زرپوســت 

تر: زر خالص دو کیله، نوشادر کانی دانگی، کبریــت زرد دانگــی. زر را ورق یــا 

یت با زردۀ تخم مرغ سحق کنند و زر در کاسۀ چینی کننــد و دانگــی از براده باید کرد و نوشادر و کبر

این دارو در دو مثقال زر سرخ کنند و بمالند اندکی تا حل شود و قدری بر سر آتش نهنــد. نوشــادر و 
همان عمل کنند که پیش گفته شد. ٥

تر: بگیرد برادۀ زر ونوعی دیگر از آن بهتر و آسان

بر آفتاب بر صالیه [نهند] که حل شود در ساعت. اگر خواهد که بنویسد بر کاغــذ بــه صــمغ عربــی 

بیامیزد، لطیف آید و در نقاشی و ملّمع نظیر ندارد.

نوعی دیگر به دست، در یک درم صد ورق حل توان کرد و بر کاغذ زد

نوعی دیگر، جال دادن مروارید که تباه شده باشد به انواع است: مرواریــد کــه از بــوی تبــاه شــده 

باشد صابون و نمک اندرونی و آهک خشک به وزن راست// بسایند و در ظرفی کنند از آبگینــه و آب 

وی ریزند و دانه در [آن] افکنند و در آتش نرم نهند که صابون کف برآرد. ازو بستانند و باز آب بــه 

جایش کنند چند نوبت. بعد از آن به آب پاکیزه بشویند، آبدار بیرون آید. و اگر پیاز سفید کوفته بر او 

افکنند و بمالند، آنگاه در دهان گیرند و بیرون آرند، بعد از زمانی صافی

درخت توت ببرند تا شیر از او بیرون آید. ازو بستانند و مروارید در او افکنند و نرم و گرم کننــد و نــیم 

روز در آن بگذارند. آنگاه اندر طلق محلول کرده نهند شش ساعت، روشن و صافی شود. 

، و طلق که محلول باید کرد، آن را بکوبی نیک آنباب سی و نهم

به کارد ازو پاره پاره برگیرند و خرد کنند و آنگاه رکو نو پاکیزه و اک خاس(؟) باشد بهتر باشد و طلــق 

ها خرد در دست بمالند تا مانند شیر ازو بیرون آید، و اگر یخ نباشد ریزهدر او کنند و با یخ ریزه

بلور. بعد از [آن] بگذارند آب صاف

، در حل کردن زر سرخ به آسانی: بیارند زر خالصباب چهلم

سرکه جزوی، زنگار جزوی، سیماب جزوی. همه را در کوره[ای] کنند که شیشه در او دوانیده باشــد 

بر او تعبیه کند، سر ٢و نایژه[ای]

آهن یا بر مس یا بر کاغذ مالند زرد گردد و اگر با صمغ عربی بیامیزند و بر پوســت مالنــد زرپوســت 

 گردد یعنی یکسان.

تر: زر خالص دو کیله، نوشادر کانی دانگی، کبریــت زرد دانگــی. زر را ورق یــا  نوعی دیگر آسان

براده باید کرد و نوشادر و کبر

این دارو در دو مثقال زر سرخ کنند و بمالند اندکی تا حل شود و قدری بر سر آتش نهنــد. نوشــادر و 

٥گوگرد بر او در زحل بماند

نوعی دیگر از آن بهتر و آسان

بر آفتاب بر صالیه [نهند] که حل شود در ساعت. اگر خواهد که بنویسد بر کاغــذ بــه صــمغ عربــی 

بیامیزد، لطیف آید و در نقاشی و ملّمع نظیر ندارد.

نوعی دیگر به دست، در یک درم صد ورق حل توان کرد و بر کاغذ زد

و
نایرۀ

بدهند
جدا شود: در زحل بماند
زود

نوعی دیگر، جال دادن مروارید که تباه شده باشد به انواع است: مرواریــد کــه از بــوی تبــاه شــده 

باشد صابون و نمک اندرونی و آهک خشک به وزن راست// بسایند و در ظرفی کنند از آبگینــه و آب 

وی ریزند و دانه در [آن] افکنند و در آتش نرم نهند که صابون کف برآرد. ازو بستانند و باز آب بــه در 

جایش کنند چند نوبت. بعد از آن به آب پاکیزه بشویند، آبدار بیرون آید. و اگر پیاز سفید کوفته بر او 

افکنند و بمالند، آنگاه در دهان گیرند و بیرون آرند، بعد از زمانی صافی

درخت توت ببرند تا شیر از او بیرون آید. ازو بستانند و مروارید در او افکنند و نرم و گرم کننــد و نــیم 

روز در آن بگذارند. آنگاه اندر طلق محلول کرده نهند شش ساعت، روشن و صافی شود. 

باب سی و نهم

به کارد ازو پاره پاره برگیرند و خرد کنند و آنگاه رکو نو پاکیزه و اک خاس(؟) باشد بهتر باشد و طلــق 

در او کنند و با یخ ریزه

بلور. بعد از [آن] بگذارند آب صاف

باب چهلم

سرکه جزوی، زنگار جزوی، سیماب جزوی. همه را در کوره[ای] کنند که شیشه در او دوانیده باشــد 

و نایژه[ای]

آهن یا بر مس یا بر کاغذ مالند زرد گردد و اگر با صمغ عربی بیامیزند و بر پوســت مالنــد زرپوســت 

گردد یعنی یکسان.

نوعی دیگر آسان

براده باید کرد و نوشادر و کبر

این دارو در دو مثقال زر سرخ کنند و بمالند اندکی تا حل شود و قدری بر سر آتش نهنــد. نوشــادر و 

گوگرد بر او در زحل بماند

نوعی دیگر از آن بهتر و آسان

بر آفتاب بر صالیه [نهند] که حل شود در ساعت. اگر خواهد که بنویسد بر کاغــذ بــه صــمغ عربــی 

بیامیزد، لطیف آید و در نقاشی و ملّمع نظیر ندارد.

نوعی دیگر به دست، در یک درم صد ورق حل توان کرد و بر کاغذ زد

و: + نسخه. ١
نایرۀ: نسخه. ٢
بر: نسخه. ٣
بدهند: نسخه. ٤
در زحل بماند. ٥
زود: نسخه .٦



ها دور کنند و چــرک در هــیچ جــای 

دست نگذارد. آنگاه صمغ عربی نیکو سپید بــر کــف دســت بمالــد و ورق زر بــه دســت بمالــد// تــا 

متالشی شود. و همچنین قدری صمغ مالند و زر بر آن مالنــد چنــدان کــه خواهنــد. دســت بــر هــم 

مالند و هر چند بیشتر مالند بهتر آید. بعد از آن دست در کاسۀ چینی بشویند و بگذارند تا 

زر فرو نشیند و آب از سر او دور کند. و قدری صمغ با زر بیامیزند و غلوله کند، در دوات چینی کند 

و سرش محکم کند تا گرد نگیرد. چون خواهند عمل کنند قدری در گوش مــاهی کننــد و بــه صــمغ 

، در ساختن زمّرد: بگیرد زرنیخ [یک] کیله و مس سه کیلــه و نــیم و مرواریــد 

خرد پنج کیله، نمک قلیا بیست کیله. این داروها همه تدبیر کرده باید که مــنکلس باشــد. بعــد از آن 

گر نهنــد. و 

کند. و چون آتش کند و سرد شود بیــرون آورد، 

و در نگین 

ها نهند. و باز به آتش برند یک شبانه روز تا در نگین بگدازد و بیرون آرند تمام شده باشد و رنــگ 

و ماســه و بوتــه ســازند 

باشــد. 

کوچک از آن غوک به وزن زر [در] طبق مذکور اندازند و باید که غــوک خشــک کــرده باشــد و آتــش 

لبــد همــوار زانکــه نگــین در 

آنجا گنجد. اشیاء گداخته در آن ریزد و باالی آن آب ریزد. چون ســرد شــود بیــرون آورد و بــه چــرخ 

ها سازد. و بعــد 

های مینایی سبز را بــر ســفال آب نرســیده 

نهند و به آتش تیز گرم کنند. چون نیک گرم شود چنان که انگشتان بر آن قــرار نگیــرد از آن آب شــّب 

و  ٢آن بردارنــد

رنگ سلیمانی و دو جزو سرمۀ اصــفهانی 

ها دور کنند و چــرک در هــیچ جــای 

دست نگذارد. آنگاه صمغ عربی نیکو سپید بــر کــف دســت بمالــد و ورق زر بــه دســت بمالــد// تــا 

متالشی شود. و همچنین قدری صمغ مالند و زر بر آن مالنــد چنــدان کــه خواهنــد. دســت بــر هــم 

مالند و هر چند بیشتر مالند بهتر آید. بعد از آن دست در کاسۀ چینی بشویند و بگذارند تا 

زر فرو نشیند و آب از سر او دور کند. و قدری صمغ با زر بیامیزند و غلوله کند، در دوات چینی کند 

و سرش محکم کند تا گرد نگیرد. چون خواهند عمل کنند قدری در گوش مــاهی کننــد و بــه صــمغ 

 حل کنند و بنویسند. چون بنویسند و خشک شود به سنگ یشم یا عقیق جال دهند.

، در ساختن زمّرد: بگیرد زرنیخ [یک] کیله و مس سه کیلــه و نــیم و مرواریــد 

خرد پنج کیله، نمک قلیا بیست کیله. این داروها همه تدبیر کرده باید که مــنکلس باشــد. بعــد از آن 

گر نهنــد. و  گر یــا کاســه

کند. و چون آتش کند و سرد شود بیــرون آورد، 

و در نگین  بار دیگر بکوبند و اگر سیاه باشد به آب گرم بشویند و خشک کنند و مروارید به آن بسایند

ها نهند. و باز به آتش برند یک شبانه روز تا در نگین بگدازد و بیرون آرند تمام شده باشد و رنــگ 

گل بوته در آن مانده باشد. آن را به چرخ برگیرند زمّردی تمام باشد در آتش پایدار و دلپذیر.

و ماســه و بوتــه ســازند 

باشــد.  بــر درخــت مــوز می

کوچک از آن غوک به وزن زر [در] طبق مذکور اندازند و باید که غــوک خشــک کــرده باشــد و آتــش 

لبــد همــوار زانکــه نگــین در 

آنجا گنجد. اشیاء گداخته در آن ریزد و باالی آن آب ریزد. چون ســرد شــود بیــرون آورد و بــه چــرخ 

ها سازد. و بعــد ، در عمل زبرجد: بیارند مینای سبز چندان که خواهد و نگین

های مینایی سبز را بــر ســفال آب نرســیده 

نهند و به آتش تیز گرم کنند. چون نیک گرم شود چنان که انگشتان بر آن قــرار نگیــرد از آن آب شــّب 

آن بردارنــدها بچکاند الیزال تا سه کرت گرم و ســرد کنــد. بعــد از 

رنگ سلیمانی و دو جزو سرمۀ اصــفهانی 

ها دور کنند و چــرک در هــیچ جــای ها را به آب گرم و صابون پاک بشویند و ناخن

دست نگذارد. آنگاه صمغ عربی نیکو سپید بــر کــف دســت بمالــد و ورق زر بــه دســت بمالــد// تــا 

متالشی شود. و همچنین قدری صمغ مالند و زر بر آن مالنــد چنــدان کــه خواهنــد. دســت بــر هــم 

مالند و هر چند بیشتر مالند بهتر آید. بعد از آن دست در کاسۀ چینی بشویند و بگذارند تا 

زر فرو نشیند و آب از سر او دور کند. و قدری صمغ با زر بیامیزند و غلوله کند، در دوات چینی کند 

و سرش محکم کند تا گرد نگیرد. چون خواهند عمل کنند قدری در گوش مــاهی کننــد و بــه صــمغ 

حل کنند و بنویسند. چون بنویسند و خشک شود به سنگ یشم یا عقیق جال دهند.

، در ساختن زمّرد: بگیرد زرنیخ [یک] کیله و مس سه کیلــه و نــیم و مرواریــد 

خرد پنج کیله، نمک قلیا بیست کیله. این داروها همه تدبیر کرده باید که مــنکلس باشــد. بعــد از آن 

گر یــا کاســه کنند به غیر مروارید، بسایند و در بوته کنند و در کوزۀ آبگینه

کند. و چون آتش کند و سرد شود بیــرون آورد، 

بار دیگر بکوبند و اگر سیاه باشد به آب گرم بشویند و خشک کنند و مروارید به آن بسایند

ها نهند. و باز به آتش برند یک شبانه روز تا در نگین بگدازد و بیرون آرند تمام شده باشد و رنــگ 

گل بوته در آن مانده باشد. آن را به چرخ برگیرند زمّردی تمام باشد در آتش پایدار و دلپذیر.

و ماســه و بوتــه ســازند غش دو درم زر ورق د

بــر درخــت مــوز می ١پاکیزه و اینها در بوته اندازند. بعد از آن بیارند غوکی که در هوا به شکال

کوچک از آن غوک به وزن زر [در] طبق مذکور اندازند و باید که غــوک خشــک کــرده باشــد و آتــش 

لبــد همــوار زانکــه نگــین در کنند به طریق زرگران چنانکه آب شوند. پس سازند از سنگ جراحت کا

آنجا گنجد. اشیاء گداخته در آن ریزد و باالی آن آب ریزد. چون ســرد شــود بیــرون آورد و بــه چــرخ 

، در عمل زبرجد: بیارند مینای سبز چندان که خواهد و نگین

های مینایی سبز را بــر ســفال آب نرســیده 

نهند و به آتش تیز گرم کنند. چون نیک گرم شود چنان که انگشتان بر آن قــرار نگیــرد از آن آب شــّب 

ها بچکاند الیزال تا سه کرت گرم و ســرد کنــد. بعــد از 

بشویند، اعلی زبرجد کیانی باشد که هم رفرنده(؟) فرق نکند.

رنگ سلیمانی و دو جزو سرمۀ اصــفهانی 

ها را به آب گرم و صابون پاک بشویند و ناخن

دست نگذارد. آنگاه صمغ عربی نیکو سپید بــر کــف دســت بمالــد و ورق زر بــه دســت بمالــد// تــا 

متالشی شود. و همچنین قدری صمغ مالند و زر بر آن مالنــد چنــدان کــه خواهنــد. دســت بــر هــم 

مالند و هر چند بیشتر مالند بهتر آید. بعد از آن دست در کاسۀ چینی بشویند و بگذارند تا 

زر فرو نشیند و آب از سر او دور کند. و قدری صمغ با زر بیامیزند و غلوله کند، در دوات چینی کند 

و سرش محکم کند تا گرد نگیرد. چون خواهند عمل کنند قدری در گوش مــاهی کننــد و بــه صــمغ 

حل کنند و بنویسند. چون بنویسند و خشک شود به سنگ یشم یا عقیق جال دهند.

، در ساختن زمّرد: بگیرد زرنیخ [یک] کیله و مس سه کیلــه و نــیم و مرواریــد 

خرد پنج کیله، نمک قلیا بیست کیله. این داروها همه تدبیر کرده باید که مــنکلس باشــد. بعــد از آن 

کنند به غیر مروارید، بسایند و در بوته کنند و در کوزۀ آبگینه

کند. و چون آتش کند و سرد شود بیــرون آورد، اگر در کوزه مغلوب باشد بهتر باشد تا داند که چه می

یند و خشک کنند و مروارید به آن بسایند بار دیگر بکوبند و اگر سیاه باشد به آب گرم بشو

ها نهند. و باز به آتش برند یک شبانه روز تا در نگین بگدازد و بیرون آرند تمام شده باشد و رنــگ 

گل بوته در آن مانده باشد. آن را به چرخ برگیرند زمّردی تمام باشد در آتش پایدار و دلپذیر.

غش دو درم زر ورق د تر: بگیرد مینای ســبز چکیــدۀ بــی

پاکیزه و اینها در بوته اندازند. بعد از آن بیارند غوکی که در هوا به شکال

کوچک از آن غوک به وزن زر [در] طبق مذکور اندازند و باید که غــوک خشــک کــرده باشــد و آتــش 

کنند به طریق زرگران چنانکه آب شوند. پس سازند از سنگ جراحت کا

آنجا گنجد. اشیاء گداخته در آن ریزد و باالی آن آب ریزد. چون ســرد شــود بیــرون آورد و بــه چــرخ 

 هموار کند. و اگر سوراخ کند شاید، و اگر نگین نهد بهتر آید.

، در عمل زبرجد: بیارند مینای سبز چندان که خواهد و نگین

های مینایی سبز را بــر ســفال آب نرســیده از آن شّب یمانی به آب حل کرده موجود بدارد. و آن نگین

نهند و به آتش تیز گرم کنند. چون نیک گرم شود چنان که انگشتان بر آن قــرار نگیــرد از آن آب شــّب 

ها بچکاند الیزال تا سه کرت گرم و ســرد کنــد. بعــد از 

بشویند، اعلی زبرجد کیانی باشد که هم رفرنده(؟) فرق نکند.

رنگ سلیمانی و دو جزو سرمۀ اصــفهانی  ٣، در ساختن فیروزه: بیارند دو جزو

ها را به آب گرم و صابون پاک بشویند و ناخن

دست نگذارد. آنگاه صمغ عربی نیکو سپید بــر کــف دســت بمالــد و ورق زر بــه دســت بمالــد// تــا 

متالشی شود. و همچنین قدری صمغ مالند و زر بر آن مالنــد چنــدان کــه خواهنــد. دســت بــر هــم 

مالند و هر چند بیشتر مالند بهتر آید. بعد از آن دست در کاسۀ چینی بشویند و بگذارند تا 

زر فرو نشیند و آب از سر او دور کند. و قدری صمغ با زر بیامیزند و غلوله کند، در دوات چینی کند 

و سرش محکم کند تا گرد نگیرد. چون خواهند عمل کنند قدری در گوش مــاهی کننــد و بــه صــمغ 

حل کنند و بنویسند. چون بنویسند و خشک شود به سنگ یشم یا عقیق جال دهند.

، در ساختن زمّرد: بگیرد زرنیخ [یک] کیله و مس سه کیلــه و نــیم و مرواریــد 

خرد پنج کیله، نمک قلیا بیست کیله. این داروها همه تدبیر کرده باید که مــنکلس باشــد. بعــد از آن 

کنند به غیر مروارید، بسایند و در بوته کنند و در کوزۀ آبگینه

اگر در کوزه مغلوب باشد بهتر باشد تا داند که چه می

بار دیگر بکوبند و اگر سیاه باشد به آب گرم بشویند و خشک کنند و مروارید به آن بسایند

ها نهند. و باز به آتش برند یک شبانه روز تا در نگین بگدازد و بیرون آرند تمام شده باشد و رنــگ 

گل بوته در آن مانده باشد. آن را به چرخ برگیرند زمّردی تمام باشد در آتش پایدار و دلپذیر.

تر: بگیرد مینای ســبز چکیــدۀ بــی

پاکیزه و اینها در بوته اندازند. بعد از آن بیارند غوکی که در هوا به شکال

کوچک از آن غوک به وزن زر [در] طبق مذکور اندازند و باید که غــوک خشــک کــرده باشــد و آتــش 

کنند به طریق زرگران چنانکه آب شوند. پس سازند از سنگ جراحت کا

آنجا گنجد. اشیاء گداخته در آن ریزد و باالی آن آب ریزد. چون ســرد شــود بیــرون آورد و بــه چــرخ 

هموار کند. و اگر سوراخ کند شاید، و اگر نگین نهد بهتر آید.

، در عمل زبرجد: بیارند مینای سبز چندان که خواهد و نگین

از آن شّب یمانی به آب حل کرده موجود بدارد. و آن نگین

نهند و به آتش تیز گرم کنند. چون نیک گرم شود چنان که انگشتان بر آن قــرار نگیــرد از آن آب شــّب 

ها بچکاند الیزال تا سه کرت گرم و ســرد کنــد. بعــد از حل کرده به قطرات بر آن نگین

بشویند، اعلی زبرجد کیانی باشد که هم رفرنده(؟) فرق نکند.

، در ساختن فیروزه: بیارند دو جزو

ها را به آب گرم و صابون پاک بشویند و ناخنکه خواهد. دست

دست نگذارد. آنگاه صمغ عربی نیکو سپید بــر کــف دســت بمالــد و ورق زر بــه دســت بمالــد// تــا 

متالشی شود. و همچنین قدری صمغ مالند و زر بر آن مالنــد چنــدان کــه خواهنــد. دســت بــر هــم 

مالند و هر چند بیشتر مالند بهتر آید. بعد از آن دست در کاسۀ چینی بشویند و بگذارند تا محکم می

زر فرو نشیند و آب از سر او دور کند. و قدری صمغ با زر بیامیزند و غلوله کند، در دوات چینی کند 

و سرش محکم کند تا گرد نگیرد. چون خواهند عمل کنند قدری در گوش مــاهی کننــد و بــه صــمغ 

حل کنند و بنویسند. چون بنویسند و خشک شود به سنگ یشم یا عقیق جال دهند.

، در ساختن زمّرد: بگیرد زرنیخ [یک] کیله و مس سه کیلــه و نــیم و مرواریــد باب چهل و یکم

خرد پنج کیله، نمک قلیا بیست کیله. این داروها همه تدبیر کرده باید که مــنکلس باشــد. بعــد از آن 

کنند به غیر مروارید، بسایند و در بوته کنند و در کوزۀ آبگینه همه با هم جمع

اگر در کوزه مغلوب باشد بهتر باشد تا داند که چه می

بار دیگر بکوبند و اگر سیاه باشد به آب گرم بشویند و خشک کنند و مروارید به آن بسایند

ها نهند. و باز به آتش برند یک شبانه روز تا در نگین بگدازد و بیرون آرند تمام شده باشد و رنــگ 

گل بوته در آن مانده باشد. آن را به چرخ برگیرند زمّردی تمام باشد در آتش پایدار و دلپذیر.

تر: بگیرد مینای ســبز چکیــدۀ بــی نوعی دیگر آسان

پاکیزه و اینها در بوته اندازند. بعد از آن بیارند غوکی که در هوا به شکال

کوچک از آن غوک به وزن زر [در] طبق مذکور اندازند و باید که غــوک خشــک کــرده باشــد و آتــش 

کنند به طریق زرگران چنانکه آب شوند. پس سازند از سنگ جراحت کا

آنجا گنجد. اشیاء گداخته در آن ریزد و باالی آن آب ریزد. چون ســرد شــود بیــرون آورد و بــه چــرخ 

هموار کند. و اگر سوراخ کند شاید، و اگر نگین نهد بهتر آید.

، در عمل زبرجد: بیارند مینای سبز چندان که خواهد و نگینباب چهل و دوّیم

از آن شّب یمانی به آب حل کرده موجود بدارد. و آن نگین

نهند و به آتش تیز گرم کنند. چون نیک گرم شود چنان که انگشتان بر آن قــرار نگیــرد از آن آب شــّب 

حل کرده به قطرات بر آن نگین

بشویند، اعلی زبرجد کیانی باشد که هم رفرنده(؟) فرق نکند.

، در ساختن فیروزه: بیارند دو جزوباب چهل و سّیم

بار دارند
یعنی: + 

١۶۶

که خواهد. دست

دست نگذارد. آنگاه صمغ عربی نیکو سپید بــر کــف دســت بمالــد و ورق زر بــه دســت بمالــد// تــا 

متالشی شود. و همچنین قدری صمغ مالند و زر بر آن مالنــد چنــدان کــه خواهنــد. دســت بــر هــم 

محکم می

زر فرو نشیند و آب از سر او دور کند. و قدری صمغ با زر بیامیزند و غلوله کند، در دوات چینی کند 

و سرش محکم کند تا گرد نگیرد. چون خواهند عمل کنند قدری در گوش مــاهی کننــد و بــه صــمغ 

حل کنند و بنویسند. چون بنویسند و خشک شود به سنگ یشم یا عقیق جال دهند.

باب چهل و یکم

خرد پنج کیله، نمک قلیا بیست کیله. این داروها همه تدبیر کرده باید که مــنکلس باشــد. بعــد از آن 

همه با هم جمع

اگر در کوزه مغلوب باشد بهتر باشد تا داند که چه می

بار دیگر بکوبند و اگر سیاه باشد به آب گرم بشویند و خشک کنند و مروارید به آن بسایند

ها نهند. و باز به آتش برند یک شبانه روز تا در نگین بگدازد و بیرون آرند تمام شده باشد و رنــگ دان

گل بوته در آن مانده باشد. آن را به چرخ برگیرند زمّردی تمام باشد در آتش پایدار و دلپذیر.

نوعی دیگر آسان

پاکیزه و اینها در بوته اندازند. بعد از آن بیارند غوکی که در هوا به شکال

کوچک از آن غوک به وزن زر [در] طبق مذکور اندازند و باید که غــوک خشــک کــرده باشــد و آتــش 

کنند به طریق زرگران چنانکه آب شوند. پس سازند از سنگ جراحت کا

آنجا گنجد. اشیاء گداخته در آن ریزد و باالی آن آب ریزد. چون ســرد شــود بیــرون آورد و بــه چــرخ 

هموار کند. و اگر سوراخ کند شاید، و اگر نگین نهد بهتر آید.

باب چهل و دوّیم

از آن شّب یمانی به آب حل کرده موجود بدارد. و آن نگین

نهند و به آتش تیز گرم کنند. چون نیک گرم شود چنان که انگشتان بر آن قــرار نگیــرد از آن آب شــّب 

حل کرده به قطرات بر آن نگین

بشویند، اعلی زبرجد کیانی باشد که هم رفرنده(؟) فرق نکند.

باب چهل و سّیم

پای بند. ١
بار دارند: نسخه. ٢
: + نسخه. ٣
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، ملک یک جزو و بکوبند و با یکــدیگر بیامیزنــد.// بعــد از آن 

بند، مانند حریر صالیه کنند و به هر وقیه از حجر دو قیــراط  ٢د چندان که باید و بکو

از برادۀ نقره در هشت درم یک درم و از سیماب مصــعد نــیم قیــراط. بعــد از آن 

همه را در هم بیامیزند و به سرکه بسایند، آنگه بیامیزنــد و در بوتــۀ ســنگی نهنــد و تنــور ســرخ نهنــد 

در ساختن الماس قوسی و شمسی نیز گویند: اما ســاختن آن، بیارنــد بلــور 

کشمیری و آن را به چرخ به کردار الماس سازند به هر نوع که خواهند و [آتش] عظــیم روشــن کنــد. 

 
ّ
سفال آب نارسیده کنند و به آتش گرم کنند چندان که انگشت بر آن قرار نتواند گرفــت. و حــد

آتش نگه دارد که از تیزی آتش شق نیابد. پس در میــان زردچوبــۀ ســوده نهنــد و بمالنــد. هــم در آن 

ی که الماس در آن سرد شود و بیرون آورنــد. تــا ســه نوبــت چنــی
ّ
ن بگذارد و در کاغذ پیچد تا به حد

. و در آب هفت کنند و در پنبه پیچند. به توفیق اللــه تعــالی بــر یــک 

شمشیر کشته باشند آبگینه و چینی را ببرد و کسی از الماس اصل فرق نتواند کرد. و ایــن صــنعت بــر 

انکــه ذکــر 

کرده شد. بعد از آن زردچوبه را بسایند و عشر زردچوبه نیل با وی ضم کنند تا بر هم آمیختــه گــردد. 

، در صفت مرجان: بیار[ند] شیر گاو میش که اول بچه آورده باشد شــش درم 

کننــد ســه درم و 

شش درم سنگه یعنی مهرۀ صدف و سه درم شنگرف. باریک صالیه کنند و جامه سبز کنند و بــا شــیر 

آن و الکه یک جا تر کنند و بسرشند و به هم بیامیزند و غلوله سازند به هر نوع کــه خواهنــد. بعــد از 

 ٥های گرد او را بشویند و خشک کنند و در میان هر مهره قــدری بــرگ بزپایــان

بنهند [تا] به هم نچسبد و سرهای نای را به آرد بگیرند و بگذارند تــا خشــک شــود. و بیارنــد دیگــی 

نانچــه تمــام روی 

آب گرفته باشد. بعد از آن سر دیگ بنهد و به قدر دو پاس آتش کنــد آتــش کحیهــرین (؟). چــون دو 

پاس بگذرد فرود آرند و نای مذکور برکشند و در سایه// بگذارنــد تــا ســه روز. بعــد از آن بگشــایند و 

، ملک یک جزو و بکوبند و با یکــدیگر بیامیزنــد.// بعــد از آن 

د چندان که باید و بکوبند، مانند حریر صالیه کنند و به هر وقیه از حجر دو قیــراط

از برادۀ نقره در هشت درم یک درم و از سیماب مصــعد نــیم قیــراط. بعــد از آن 

همه را در هم بیامیزند و به سرکه بسایند، آنگه بیامیزنــد و در بوتــۀ ســنگی نهنــد و تنــور ســرخ نهنــد 

چنانکه بگدازد. بعد از آن بیرون آرند، فیروزۀ لطیف در غایت طراوت و لطافت پسندیده باشد.

در ساختن الماس قوسی و شمسی نیز گویند: اما ســاختن آن، بیارنــد بلــور 

کشمیری و آن را به چرخ به کردار الماس سازند به هر نوع که خواهند و [آتش] عظــیم روشــن کنــد. 

 
ّ
سفال آب نارسیده کنند و به آتش گرم کنند چندان که انگشت بر آن قرار نتواند گرفــت. و حــد

آتش نگه دارد که از تیزی آتش شق نیابد. پس در میــان زردچوبــۀ ســوده نهنــد و بمالنــد. هــم در آن 

ی که الماس در آن سرد شود و بیرون آورنــد. تــا ســه نوبــت چنــی
ّ
بگذارد و در کاغذ پیچد تا به حد

. و در آب هفت کنند و در پنبه پیچند. به توفیق اللــه تعــالی بــر یــک 

شمشیر کشته باشند آبگینه و چینی را ببرد و کسی از الماس اصل فرق نتواند کرد. و ایــن صــنعت بــر 

انکــه ذکــر اصل بود از صنعت الماس نیلی و آن نیز به غایت لطیف است: بیارند بلــور کشــمیری چن

کرده شد. بعد از آن زردچوبه را بسایند و عشر زردچوبه نیل با وی ضم کنند تا بر هم آمیختــه گــردد. 

بعد از آن چنانکه الماس قوسی در عمل آورده بودند، همان طریق عمل نگاه دارد.

، در صفت مرجان: بیار[ند] شیر گاو میش که اول بچه آورده باشد شــش درم 

کننــد ســه درم و هرۀ صدف که آن را باذمهره گویند و الکۀ پری که هندوی بر آن نــاخن رنــگ مــی

شش درم سنگه یعنی مهرۀ صدف و سه درم شنگرف. باریک صالیه کنند و جامه سبز کنند و بــا شــیر 

و الکه یک جا تر کنند و بسرشند و به هم بیامیزند و غلوله سازند به هر نوع کــه خواهنــد. بعــد از 

های گرد او را بشویند و خشک کنند و در میان هر مهره قــدری بــرگ بزپایــان

بنهند [تا] به هم نچسبد و سرهای نای را به آرد بگیرند و بگذارند تــا خشــک شــود. و بیارنــد دیگــی 

نانچــه تمــام روی پاکیزه و نصف دیگ آب کنند و مقدار چهار انگشت پنبه دانه بر باالی آن بریزند چ

آب گرفته باشد. بعد از آن سر دیگ بنهد و به قدر دو پاس آتش کنــد آتــش کحیهــرین (؟). چــون دو 

پاس بگذرد فرود آرند و نای مذکور برکشند و در سایه// بگذارنــد تــا ســه روز. بعــد از آن بگشــایند و 

، ملک یک جزو و بکوبند و با یکــدیگر بیامیزنــد.// بعــد از آن 

د چندان که باید و بکوبند، مانند حریر صالیه کنند و به هر وقیه از حجر دو قیــراط

از برادۀ نقره در هشت درم یک درم و از سیماب مصــعد نــیم قیــراط. بعــد از آن 

همه را در هم بیامیزند و به سرکه بسایند، آنگه بیامیزنــد و در بوتــۀ ســنگی نهنــد و تنــور ســرخ نهنــد 

چنانکه بگدازد. بعد از آن بیرون آرند، فیروزۀ لطیف در غایت طراوت و لطافت پسندیده باشد.

در ساختن الماس قوسی و شمسی نیز گویند: اما ســاختن آن، بیارنــد بلــور 

کشمیری و آن را به چرخ به کردار الماس سازند به هر نوع که خواهند و [آتش] عظــیم روشــن کنــد. 

 
ّ
سفال آب نارسیده کنند و به آتش گرم کنند چندان که انگشت بر آن قرار نتواند گرفــت. و حــد

آتش نگه دارد که از تیزی آتش شق نیابد. پس در میــان زردچوبــۀ ســوده نهنــد و بمالنــد. هــم در آن 

ی که الماس در آن سرد شود و بیرون آورنــد. تــا ســه نوبــت چنــی
ّ
بگذارد و در کاغذ پیچد تا به حد

. و در آب هفت کنند و در پنبه پیچند. به توفیق اللــه تعــالی بــر یــک 

شمشیر کشته باشند آبگینه و چینی را ببرد و کسی از الماس اصل فرق نتواند کرد. و ایــن صــنعت بــر 

اصل بود از صنعت الماس نیلی و آن نیز به غایت لطیف است: بیارند بلــور کشــمیری چن

کرده شد. بعد از آن زردچوبه را بسایند و عشر زردچوبه نیل با وی ضم کنند تا بر هم آمیختــه گــردد. 

بعد از آن چنانکه الماس قوسی در عمل آورده بودند، همان طریق عمل نگاه دارد.

، در صفت مرجان: بیار[ند] شیر گاو میش که اول بچه آورده باشد شــش درم 

هرۀ صدف که آن را باذمهره گویند و الکۀ پری که هندوی بر آن نــاخن رنــگ مــی

شش درم سنگه یعنی مهرۀ صدف و سه درم شنگرف. باریک صالیه کنند و جامه سبز کنند و بــا شــیر 

و الکه یک جا تر کنند و بسرشند و به هم بیامیزند و غلوله سازند به هر نوع کــه خواهنــد. بعــد از 

های گرد او را بشویند و خشک کنند و در میان هر مهره قــدری بــرگ بزپایــان

بنهند [تا] به هم نچسبد و سرهای نای را به آرد بگیرند و بگذارند تــا خشــک شــود. و بیارنــد دیگــی 

پاکیزه و نصف دیگ آب کنند و مقدار چهار انگشت پنبه دانه بر باالی آن بریزند چ

آب گرفته باشد. بعد از آن سر دیگ بنهد و به قدر دو پاس آتش کنــد آتــش کحیهــرین (؟). چــون دو 

پاس بگذرد فرود آرند و نای مذکور برکشند و در سایه// بگذارنــد تــا ســه روز. بعــد از آن بگشــایند و 

  ها باشد لطیف. آن را به چرخ جال دهند و سوراخ کنند.

، ملک یک جزو و بکوبند و با یکــدیگر بیامیزنــد.// بعــد از آن 

د چندان که باید و بکوبند، مانند حریر صالیه کنند و به هر وقیه از حجر دو قیــراط

از برادۀ نقره در هشت درم یک درم و از سیماب مصــعد نــیم قیــراط. بعــد از آن 

همه را در هم بیامیزند و به سرکه بسایند، آنگه بیامیزنــد و در بوتــۀ ســنگی نهنــد و تنــور ســرخ نهنــد 

چنانکه بگدازد. بعد از آن بیرون آرند، فیروزۀ لطیف در غایت طراوت و لطافت پسندیده باشد.

در ساختن الماس قوسی و شمسی نیز گویند: اما ســاختن آن، بیارنــد بلــور 

کشمیری و آن را به چرخ به کردار الماس سازند به هر نوع که خواهند و [آتش] عظــیم روشــن کنــد. 

 
ّ
سفال آب نارسیده کنند و به آتش گرم کنند چندان که انگشت بر آن قرار نتواند گرفــت. و حــد

آتش نگه دارد که از تیزی آتش شق نیابد. پس در میــان زردچوبــۀ ســوده نهنــد و بمالنــد. هــم در آن 

ی که الماس در آن سرد شود و بیرون آورنــد. تــا ســه نوبــت چنــی
ّ
بگذارد و در کاغذ پیچد تا به حد

. و در آب هفت کنند و در پنبه پیچند. به توفیق اللــه تعــالی بــر یــک 

شمشیر کشته باشند آبگینه و چینی را ببرد و کسی از الماس اصل فرق نتواند کرد. و ایــن صــنعت بــر 

اصل بود از صنعت الماس نیلی و آن نیز به غایت لطیف است: بیارند بلــور کشــمیری چن

کرده شد. بعد از آن زردچوبه را بسایند و عشر زردچوبه نیل با وی ضم کنند تا بر هم آمیختــه گــردد. 

بعد از آن چنانکه الماس قوسی در عمل آورده بودند، همان طریق عمل نگاه دارد.

، در صفت مرجان: بیار[ند] شیر گاو میش که اول بچه آورده باشد شــش درم 

هرۀ صدف که آن را باذمهره گویند و الکۀ پری که هندوی بر آن نــاخن رنــگ مــی

شش درم سنگه یعنی مهرۀ صدف و سه درم شنگرف. باریک صالیه کنند و جامه سبز کنند و بــا شــیر 

و الکه یک جا تر کنند و بسرشند و به هم بیامیزند و غلوله سازند به هر نوع کــه خواهنــد. بعــد از 

های گرد او را بشویند و خشک کنند و در میان هر مهره قــدری بــرگ بزپایــان

بنهند [تا] به هم نچسبد و سرهای نای را به آرد بگیرند و بگذارند تــا خشــک شــود. و بیارنــد دیگــی 

پاکیزه و نصف دیگ آب کنند و مقدار چهار انگشت پنبه دانه بر باالی آن بریزند چ

آب گرفته باشد. بعد از آن سر دیگ بنهد و به قدر دو پاس آتش کنــد آتــش کحیهــرین (؟). چــون دو 

پاس بگذرد فرود آرند و نای مذکور برکشند و در سایه// بگذارنــد تــا ســه روز. بعــد از آن بگشــایند و 

ها باشد لطیف. آن را به چرخ جال دهند و سوراخ کنند.

، ملک یک جزو و بکوبند و با یکــدیگر بیامیزنــد.// بعــد از آن ١گون و دو جزو آبگینۀ سلیمانی آسمان

بند، مانند حریر صالیه کنند و به هر وقیه از حجر دو قیــراط د چندان که باید و بکو

از برادۀ نقره در هشت درم یک درم و از سیماب مصــعد نــیم قیــراط. بعــد از آن 

همه را در هم بیامیزند و به سرکه بسایند، آنگه بیامیزنــد و در بوتــۀ ســنگی نهنــد و تنــور ســرخ نهنــد 

چنانکه بگدازد. بعد از آن بیرون آرند، فیروزۀ لطیف در غایت طراوت و لطافت پسندیده باشد.

در ساختن الماس قوسی و شمسی نیز گویند: اما ســاختن آن، بیارنــد بلــور 

کشمیری و آن را به چرخ به کردار الماس سازند به هر نوع که خواهند و [آتش] عظــیم روشــن کنــد. 

 
ّ
سفال آب نارسیده کنند و به آتش گرم کنند چندان که انگشت بر آن قرار نتواند گرفــت. و حــد

آتش نگه دارد که از تیزی آتش شق نیابد. پس در میــان زردچوبــۀ ســوده نهنــد و بمالنــد. هــم در آن 

ی که الماس در آن سرد شود و بیرون آورنــد. تــا ســه نوبــت چنــی
ّ
بگذارد و در کاغذ پیچد تا به حد

. و در آب هفت کنند و در پنبه پیچند. به توفیق اللــه تعــالی بــر یــک ٤عمل کنند. بار چهارم در آورند

شمشیر کشته باشند آبگینه و چینی را ببرد و کسی از الماس اصل فرق نتواند کرد. و ایــن صــنعت بــر 

اصل بود از صنعت الماس نیلی و آن نیز به غایت لطیف است: بیارند بلــور کشــمیری چن

کرده شد. بعد از آن زردچوبه را بسایند و عشر زردچوبه نیل با وی ضم کنند تا بر هم آمیختــه گــردد. 

بعد از آن چنانکه الماس قوسی در عمل آورده بودند، همان طریق عمل نگاه دارد.

، در صفت مرجان: بیار[ند] شیر گاو میش که اول بچه آورده باشد شــش درم 

هرۀ صدف که آن را باذمهره گویند و الکۀ پری که هندوی بر آن نــاخن رنــگ مــی

شش درم سنگه یعنی مهرۀ صدف و سه درم شنگرف. باریک صالیه کنند و جامه سبز کنند و بــا شــیر 

و الکه یک جا تر کنند و بسرشند و به هم بیامیزند و غلوله سازند به هر نوع کــه خواهنــد. بعــد از 

های گرد او را بشویند و خشک کنند و در میان هر مهره قــدری بــرگ بزپایــان

بنهند [تا] به هم نچسبد و سرهای نای را به آرد بگیرند و بگذارند تــا خشــک شــود. و بیارنــد دیگــی 

پاکیزه و نصف دیگ آب کنند و مقدار چهار انگشت پنبه دانه بر باالی آن بریزند چ

آب گرفته باشد. بعد از آن سر دیگ بنهد و به قدر دو پاس آتش کنــد آتــش کحیهــرین (؟). چــون دو 

پاس بگذرد فرود آرند و نای مذکور برکشند و در سایه// بگذارنــد تــا ســه روز. بعــد از آن بگشــایند و 

ها باشد لطیف. آن را به چرخ جال دهند و سوراخ کنند.

گرم ۰

.است) از تیرۀ سرخس

و دو جزو آبگینۀ سلیمانی آسمان

د چندان که باید و بکوبند، مانند حریر صالیه کنند و به هر وقیه از حجر دو قیــراطبیارند حجر سفی

از برادۀ نقره در هشت درم یک درم و از سیماب مصــعد نــیم قیــراط. بعــد از آن  ٣از دارویی که باشد

همه را در هم بیامیزند و به سرکه بسایند، آنگه بیامیزنــد و در بوتــۀ ســنگی نهنــد و تنــور ســرخ نهنــد 

چنانکه بگدازد. بعد از آن بیرون آرند، فیروزۀ لطیف در غایت طراوت و لطافت پسندیده باشد.

در ساختن الماس قوسی و شمسی نیز گویند: اما ســاختن آن، بیارنــد بلــور  باب چهل و چهارم

کشمیری و آن را به چرخ به کردار الماس سازند به هر نوع که خواهند و [آتش] عظــیم روشــن کنــد. 

 
ّ
سفال آب نارسیده کنند و به آتش گرم کنند چندان که انگشت بر آن قرار نتواند گرفــت. و حــد

آتش نگه دارد که از تیزی آتش شق نیابد. پس در میــان زردچوبــۀ ســوده نهنــد و بمالنــد. هــم در آن 

ی که الماس در آن سرد شود و بیرون آورنــد. تــا ســه نوبــت چنــی
ّ
بگذارد و در کاغذ پیچد تا به حد

عمل کنند. بار چهارم در آورند

شمشیر کشته باشند آبگینه و چینی را ببرد و کسی از الماس اصل فرق نتواند کرد. و ایــن صــنعت بــر 

اصل بود از صنعت الماس نیلی و آن نیز به غایت لطیف است: بیارند بلــور کشــمیری چن

کرده شد. بعد از آن زردچوبه را بسایند و عشر زردچوبه نیل با وی ضم کنند تا بر هم آمیختــه گــردد. 

بعد از آن چنانکه الماس قوسی در عمل آورده بودند، همان طریق عمل نگاه دارد.

، در صفت مرجان: بیار[ند] شیر گاو میش که اول بچه آورده باشد شــش درم باب چهل و پنجم

هرۀ صدف که آن را باذمهره گویند و الکۀ پری که هندوی بر آن نــاخن رنــگ مــی

شش درم سنگه یعنی مهرۀ صدف و سه درم شنگرف. باریک صالیه کنند و جامه سبز کنند و بــا شــیر 

و الکه یک جا تر کنند و بسرشند و به هم بیامیزند و غلوله سازند به هر نوع کــه خواهنــد. بعــد از 

های گرد او را بشویند و خشک کنند و در میان هر مهره قــدری بــرگ بزپایــانبیارند قلم سفید و نایه

بنهند [تا] به هم نچسبد و سرهای نای را به آرد بگیرند و بگذارند تــا خشــک شــود. و بیارنــد دیگــی 

پاکیزه و نصف دیگ آب کنند و مقدار چهار انگشت پنبه دانه بر باالی آن بریزند چ

آب گرفته باشد. بعد از آن سر دیگ بنهد و به قدر دو پاس آتش کنــد آتــش کحیهــرین (؟). چــون دو 

پاس بگذرد فرود آرند و نای مذکور برکشند و در سایه// بگذارنــد تــا ســه روز. بعــد از آن بگشــایند و 

ها باشد لطیف. آن را به چرخ جال دهند و سوراخ کنند.

اسماکون
۲/۰واحد وزن برای گوهرها معادل 

باد
دورند

 منظور گیاه بزپایک 
ً
از تیرۀ سرخس(احتماال

و دو جزو آبگینۀ سلیمانی آسمان

بیارند حجر سفی

از دارویی که باشد

همه را در هم بیامیزند و به سرکه بسایند، آنگه بیامیزنــد و در بوتــۀ ســنگی نهنــد و تنــور ســرخ نهنــد 

چنانکه بگدازد. بعد از آن بیرون آرند، فیروزۀ لطیف در غایت طراوت و لطافت پسندیده باشد.

باب چهل و چهارم

کشمیری و آن را به چرخ به کردار الماس سازند به هر نوع که خواهند و [آتش] عظــیم روشــن کنــد. 

  پس بر
ّ
سفال آب نارسیده کنند و به آتش گرم کنند چندان که انگشت بر آن قرار نتواند گرفــت. و حــد

آتش نگه دارد که از تیزی آتش شق نیابد. پس در میــان زردچوبــۀ ســوده نهنــد و بمالنــد. هــم در آن 

ی که الماس در آن سرد شود و بیرون آورنــد. تــا ســه نوبــت چنــی
ّ
بگذارد و در کاغذ پیچد تا به حد

عمل کنند. بار چهارم در آورند

شمشیر کشته باشند آبگینه و چینی را ببرد و کسی از الماس اصل فرق نتواند کرد. و ایــن صــنعت بــر 

اصل بود از صنعت الماس نیلی و آن نیز به غایت لطیف است: بیارند بلــور کشــمیری چن

کرده شد. بعد از آن زردچوبه را بسایند و عشر زردچوبه نیل با وی ضم کنند تا بر هم آمیختــه گــردد. 

بعد از آن چنانکه الماس قوسی در عمل آورده بودند، همان طریق عمل نگاه دارد.

باب چهل و پنجم

هرۀ صدف که آن را باذمهره گویند و الکۀ پری که هندوی بر آن نــاخن رنــگ مــیو م

شش درم سنگه یعنی مهرۀ صدف و سه درم شنگرف. باریک صالیه کنند و جامه سبز کنند و بــا شــیر 

و الکه یک جا تر کنند و بسرشند و به هم بیامیزند و غلوله سازند به هر نوع کــه خواهنــد. بعــد از 

بیارند قلم سفید و نایه

بنهند [تا] به هم نچسبد و سرهای نای را به آرد بگیرند و بگذارند تــا خشــک شــود. و بیارنــد دیگــی 

پاکیزه و نصف دیگ آب کنند و مقدار چهار انگشت پنبه دانه بر باالی آن بریزند چ

آب گرفته باشد. بعد از آن سر دیگ بنهد و به قدر دو پاس آتش کنــد آتــش کحیهــرین (؟). چــون دو 

پاس بگذرد فرود آرند و نای مذکور برکشند و در سایه// بگذارنــد تــا ســه روز. بعــد از آن بگشــایند و 

ها باشد لطیف. آن را به چرخ جال دهند و سوراخ کنند.مرجان

اسماکون: نسخه. ١
واحد وزن برای گوهرها معادل . ٢
باد: نسخه. ٣
دورند: نسخه. ٤
 منظور گیاه بزپایک . ٥

ً
احتماال



، در رنگ کردن عاج در شیر [که] اندرون و بیــرون ســبز گــردد: بیارنــد عــاج 

لطیف و از آن هر چه خواهند بتراشند. بعد از آن در شیر گاو اندازند، اگر شیر نباشد ماست تــرش، و 

در ظرف مسین کنند و یک شبانه روز بذارند. بیارند زنگار ترسایی و هر روز هر سیر بر ده سیر اســت 

گیــرد و اگــر 

و در سرخ کردن عاج: بیارند عاج پاکیزه تراشیده و او را یک هفته در شیر گاو سرخ بخیســانند تــا 

ردارند و خواهند که بر آن نقش کنند فرو رود. آنگاه بیارنــد رنــگ الک 

روز بگذارند تا مطلق به رنگ لعل گردد.

پاشد 

خواهند اندرون و بیرون یک ماه در سیاه: بیارنــد پوســت انــار و 

بکوبند و در پاتیل آهن کنند و آب در وی ریزند و آتش کنند. چون بــه جــوش آیــد بــاز فــرو گیرنــد و 

گران بر وی ریزند و بگذارند و قدری آب نارنج در وی کنند. به غایت روشن گردد و ده 

در زرد: بیارند عاج و در میان شیر ترش اندازند. شیر ترش دیگر باید که جدا باشد و هر روز ربــع 

سیر زردچوبۀ صالیه کرده و نه درم زرنیخ نیک صالیه کــرده بــر او افکنــد و بگردانــد تــا چهــل روز. 

، [اگر] خواهند عاج را حل کنند تا ازو هرچه خواهند بســازند: بیارنــد خــردۀ 

عاج و از آن در شیر گاو فرو برند و بعد از ده شبانه روز آن خــرده را از شــیر بیــرون کننــد، و سریشــم 

ســاخت و هــر چــه 

و بگذارند تــا خشــک شــود. بعــد از آن وی را بســابند تــا 

هــا بــر آبگینــه 

همچنین هموار بیرون آید. و این جملــه اخــالط کــه 

باید کرد. آنگاه به قلم نگارگران بر آبگینه باید نگاشت تا به مراد 

، در رنگ کردن عاج در شیر [که] اندرون و بیــرون ســبز گــردد: بیارنــد عــاج 

لطیف و از آن هر چه خواهند بتراشند. بعد از آن در شیر گاو اندازند، اگر شیر نباشد ماست تــرش، و 

در ظرف مسین کنند و یک شبانه روز بذارند. بیارند زنگار ترسایی و هر روز هر سیر بر ده سیر اســت 

گیــرد و اگــر گردانند. اگر ده روز چنین کند برابر یک روز کارد (؟) رنگ مــی

و در سرخ کردن عاج: بیارند عاج پاکیزه تراشیده و او را یک هفته در شیر گاو سرخ بخیســانند تــا 

ردارند و خواهند که بر آن نقش کنند فرو رود. آنگاه بیارنــد رنــگ الک 

روز بگذارند تا مطلق به رنگ لعل گردد.

پاشد  ترش فرو برند و هر روز نیل خوب ساییده درو می

خواهند اندرون و بیرون یک ماه در سیاه: بیارنــد پوســت انــار و 

بکوبند و در پاتیل آهن کنند و آب در وی ریزند و آتش کنند. چون بــه جــوش آیــد بــاز فــرو گیرنــد و 

گران بر وی ریزند و بگذارند و قدری آب نارنج در وی کنند. به غایت روشن گردد و ده 

در زرد: بیارند عاج و در میان شیر ترش اندازند. شیر ترش دیگر باید که جدا باشد و هر روز ربــع 

سیر زردچوبۀ صالیه کرده و نه درم زرنیخ نیک صالیه کــرده بــر او افکنــد و بگردانــد تــا چهــل روز. 

، [اگر] خواهند عاج را حل کنند تا ازو هرچه خواهند بســازند: بیارنــد خــردۀ 

عاج و از آن در شیر گاو فرو برند و بعد از ده شبانه روز آن خــرده را از شــیر بیــرون کننــد، و سریشــم 

ســاخت و هــر چــه و با هم بیامیزند. چون چنین شــوند از وی هــر چــه خواهنــد 

و بگذارند تــا خشــک شــود. بعــد از آن وی را بســابند تــا 

هــا بــر آبگینــه اند تا چون رنگ

همچنین هموار بیرون آید. و این جملــه اخــالط کــه 

باید کرد. آنگاه به قلم نگارگران بر آبگینه باید نگاشت تا به مراد 

، در رنگ کردن عاج در شیر [که] اندرون و بیــرون ســبز گــردد: بیارنــد عــاج 

لطیف و از آن هر چه خواهند بتراشند. بعد از آن در شیر گاو اندازند، اگر شیر نباشد ماست تــرش، و 

در ظرف مسین کنند و یک شبانه روز بذارند. بیارند زنگار ترسایی و هر روز هر سیر بر ده سیر اســت 

گردانند. اگر ده روز چنین کند برابر یک روز کارد (؟) رنگ مــی

چهل روز کنند به رنگ به میان برسد و همه سبز و لطیف شود.

و در سرخ کردن عاج: بیارند عاج پاکیزه تراشیده و او را یک هفته در شیر گاو سرخ بخیســانند تــا 

ردارند و خواهند که بر آن نقش کنند فرو رود. آنگاه بیارنــد رنــگ الک 

روز بگذارند تا مطلق به رنگ لعل گردد.

ترش فرو برند و هر روز نیل خوب ساییده درو می

خواهند اندرون و بیرون یک ماه در سیاه: بیارنــد پوســت انــار و 

بکوبند و در پاتیل آهن کنند و آب در وی ریزند و آتش کنند. چون بــه جــوش آیــد بــاز فــرو گیرنــد و 

گران بر وی ریزند و بگذارند و قدری آب نارنج در وی کنند. به غایت روشن گردد و ده 

در زرد: بیارند عاج و در میان شیر ترش اندازند. شیر ترش دیگر باید که جدا باشد و هر روز ربــع 

سیر زردچوبۀ صالیه کرده و نه درم زرنیخ نیک صالیه کــرده بــر او افکنــد و بگردانــد تــا چهــل روز. 

، [اگر] خواهند عاج را حل کنند تا ازو هرچه خواهند بســازند: بیارنــد خــردۀ 

عاج و از آن در شیر گاو فرو برند و بعد از ده شبانه روز آن خــرده را از شــیر بیــرون کننــد، و سریشــم 

و با هم بیامیزند. چون چنین شــوند از وی هــر چــه خواهنــد 

و بگذارند تــا خشــک شــود. بعــد از آن وی را بســابند تــا 

اند تا چون رنگهای بلور: و این عمل به تنور ساخته

همچنین هموار بیرون آید. و این جملــه اخــالط کــه 

باید کرد. آنگاه به قلم نگارگران بر آبگینه باید نگاشت تا به مراد 

، در رنگ کردن عاج در شیر [که] اندرون و بیــرون ســبز گــردد: بیارنــد عــاج 

لطیف و از آن هر چه خواهند بتراشند. بعد از آن در شیر گاو اندازند، اگر شیر نباشد ماست تــرش، و 

در ظرف مسین کنند و یک شبانه روز بذارند. بیارند زنگار ترسایی و هر روز هر سیر بر ده سیر اســت 

گردانند. اگر ده روز چنین کند برابر یک روز کارد (؟) رنگ مــی

چهل روز کنند به رنگ به میان برسد و همه سبز و لطیف شود.

و در سرخ کردن عاج: بیارند عاج پاکیزه تراشیده و او را یک هفته در شیر گاو سرخ بخیســانند تــا 

ردارند و خواهند که بر آن نقش کنند فرو رود. آنگاه بیارنــد رنــگ الک 

روز بگذارند تا مطلق به رنگ لعل گردد. و آن را از شیر ترش در میان رنگ الک اندازند. سه شبانه
ترش فرو برند و هر روز نیل خوب ساییده درو می ١

خواهند اندرون و بیرون یک ماه در سیاه: بیارنــد پوســت انــار و 

بکوبند و در پاتیل آهن کنند و آب در وی ریزند و آتش کنند. چون بــه جــوش آیــد بــاز فــرو گیرنــد و 

گران بر وی ریزند و بگذارند و قدری آب نارنج در وی کنند. به غایت روشن گردد و ده 

که عاج درو باشد به فرمان خدا تمام سیاه شود.

در زرد: بیارند عاج و در میان شیر ترش اندازند. شیر ترش دیگر باید که جدا باشد و هر روز ربــع 

سیر زردچوبۀ صالیه کرده و نه درم زرنیخ نیک صالیه کــرده بــر او افکنــد و بگردانــد تــا چهــل روز. 

غایت خوبی.

، [اگر] خواهند عاج را حل کنند تا ازو هرچه خواهند بســازند: بیارنــد خــردۀ 

عاج و از آن در شیر گاو فرو برند و بعد از ده شبانه روز آن خــرده را از شــیر بیــرون کننــد، و سریشــم 

و با هم بیامیزند. چون چنین شــوند از وی هــر چــه خواهنــد 

و بگذارند تــا خشــک شــود. بعــد از آن وی را بســابند تــا 

های بلور: و این عمل به تنور ساخته

همچنین هموار بیرون آید. و این جملــه اخــالط کــه طال کنند و در تنور ریزند آبگینه شکسته نشود و 

باید کرد. آنگاه به قلم نگارگران بر آبگینه باید نگاشت تا به مراد 

، در رنگ کردن عاج در شیر [که] اندرون و بیــرون ســبز گــردد: بیارنــد عــاج 

لطیف و از آن هر چه خواهند بتراشند. بعد از آن در شیر گاو اندازند، اگر شیر نباشد ماست تــرش، و 

در ظرف مسین کنند و یک شبانه روز بذارند. بیارند زنگار ترسایی و هر روز هر سیر بر ده سیر اســت 

گردانند. اگر ده روز چنین کند برابر یک روز کارد (؟) رنگ مــی

چهل روز کنند به رنگ به میان برسد و همه سبز و لطیف شود.

و در سرخ کردن عاج: بیارند عاج پاکیزه تراشیده و او را یک هفته در شیر گاو سرخ بخیســانند تــا 

ردارند و خواهند که بر آن نقش کنند فرو رود. آنگاه بیارنــد رنــگ الک بدان غایت برسد که اگر کارد ب

و آن را از شیر ترش در میان رنگ الک اندازند. سه شبانه

١در الجوردی: بیارند عاج را و به جقرات

خواهند اندرون و بیرون یک ماه در سیاه: بیارنــد پوســت انــار و  ٢. و اگر رنگ نّمامه

بکوبند و در پاتیل آهن کنند و آب در وی ریزند و آتش کنند. چون بــه جــوش آیــد بــاز فــرو گیرنــد و 

گران بر وی ریزند و بگذارند و قدری آب نارنج در وی کنند. به غایت روشن گردد و ده 

که عاج درو باشد به فرمان خدا تمام سیاه شود.

در زرد: بیارند عاج و در میان شیر ترش اندازند. شیر ترش دیگر باید که جدا باشد و هر روز ربــع 

سیر زردچوبۀ صالیه کرده و نه درم زرنیخ نیک صالیه کــرده بــر او افکنــد و بگردانــد تــا چهــل روز. 

غایت خوبی.اندرون و بیرون زرد و نارنجی گردد در 

، [اگر] خواهند عاج را حل کنند تا ازو هرچه خواهند بســازند: بیارنــد خــردۀ 

عاج و از آن در شیر گاو فرو برند و بعد از ده شبانه روز آن خــرده را از شــیر بیــرون کننــد، و سریشــم 

و با هم بیامیزند. چون چنین شــوند از وی هــر چــه خواهنــد 

و بگذارند تــا خشــک شــود. بعــد از آن وی را بســابند تــا  ٤خواهند راست کنند و ازو بر آن طال کنند

عجایب بینند، عجب ترک بود.

های بلور: و این عمل به تنور ساخته، در رنگ

طال کنند و در تنور ریزند آبگینه شکسته نشود و 

باید کرد. آنگاه به قلم نگارگران بر آبگینه باید نگاشت تا به مراد شود// به سرکه سحق می

اندود کردن، نشاندن الیۀ نازکی روی جسم

، در رنگ کردن عاج در شیر [که] اندرون و بیــرون ســبز گــردد: بیارنــد عــاج ششم باب چهل و

لطیف و از آن هر چه خواهند بتراشند. بعد از آن در شیر گاو اندازند، اگر شیر نباشد ماست تــرش، و 

در ظرف مسین کنند و یک شبانه روز بذارند. بیارند زنگار ترسایی و هر روز هر سیر بر ده سیر اســت 

گردانند. اگر ده روز چنین کند برابر یک روز کارد (؟) رنگ مــی زنند و می ؟) می

چهل روز کنند به رنگ به میان برسد و همه سبز و لطیف شود.

و در سرخ کردن عاج: بیارند عاج پاکیزه تراشیده و او را یک هفته در شیر گاو سرخ بخیســانند تــا 

بدان غایت برسد که اگر کارد ب

و آن را از شیر ترش در میان رنگ الک اندازند. سه شبانه

در الجوردی: بیارند عاج را و به جقرات

. و اگر رنگ نّمامهقریب دوازده روز

بکوبند و در پاتیل آهن کنند و آب در وی ریزند و آتش کنند. چون بــه جــوش آیــد بــاز فــرو گیرنــد و 

گران بر وی ریزند و بگذارند و قدری آب نارنج در وی کنند. به غایت روشن گردد و ده  سونش سوزن

که عاج درو باشد به فرمان خدا تمام سیاه شود.

در زرد: بیارند عاج و در میان شیر ترش اندازند. شیر ترش دیگر باید که جدا باشد و هر روز ربــع 

سیر زردچوبۀ صالیه کرده و نه درم زرنیخ نیک صالیه کــرده بــر او افکنــد و بگردانــد تــا چهــل روز. 

اندرون و بیرون زرد و نارنجی گردد در 

، [اگر] خواهند عاج را حل کنند تا ازو هرچه خواهند بســازند: بیارنــد خــردۀ باب چهل و هفتم

عاج و از آن در شیر گاو فرو برند و بعد از ده شبانه روز آن خــرده را از شــیر بیــرون کننــد، و سریشــم 

و با هم بیامیزند. چون چنین شــوند از وی هــر چــه خواهنــد  ٣سفید پاکیزه بپزند

خواهند راست کنند و ازو بر آن طال کنند

عجایب بینند، عجب ترک بود.

، در رنگباب چهل و هشتم

طال کنند و در تنور ریزند آبگینه شکسته نشود و 

شود// به سرکه سحق میذکر کرده می

دل بیرون آید.

بپزرند
اندود کردن، نشاندن الیۀ نازکی روی جسم= طال کردن 
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باب چهل و

لطیف و از آن هر چه خواهند بتراشند. بعد از آن در شیر گاو اندازند، اگر شیر نباشد ماست تــرش، و 

در ظرف مسین کنند و یک شبانه روز بذارند. بیارند زنگار ترسایی و هر روز هر سیر بر ده سیر اســت 

؟) می(ماست

چهل روز کنند به رنگ به میان برسد و همه سبز و لطیف شود.

و در سرخ کردن عاج: بیارند عاج پاکیزه تراشیده و او را یک هفته در شیر گاو سرخ بخیســانند تــا 

بدان غایت برسد که اگر کارد ب

و آن را از شیر ترش در میان رنگ الک اندازند. سه شبانه

در الجوردی: بیارند عاج را و به جقرات

قریب دوازده روز

بکوبند و در پاتیل آهن کنند و آب در وی ریزند و آتش کنند. چون بــه جــوش آیــد بــاز فــرو گیرنــد و 

سونش سوزن

که عاج درو باشد به فرمان خدا تمام سیاه شود.روز 

در زرد: بیارند عاج و در میان شیر ترش اندازند. شیر ترش دیگر باید که جدا باشد و هر روز ربــع 

سیر زردچوبۀ صالیه کرده و نه درم زرنیخ نیک صالیه کــرده بــر او افکنــد و بگردانــد تــا چهــل روز. 

اندرون و بیرون زرد و نارنجی گردد در 

باب چهل و هفتم

عاج و از آن در شیر گاو فرو برند و بعد از ده شبانه روز آن خــرده را از شــیر بیــرون کننــد، و سریشــم 

سفید پاکیزه بپزند

خواهند راست کنند و ازو بر آن طال کنند

عجایب بینند، عجب ترک بود.

باب چهل و هشتم

طال کنند و در تنور ریزند آبگینه شکسته نشود و 

ذکر کرده می

دل بیرون آید.

ماست. ١
پونۀ آبی. ٢
بپزرند: نسخه. ٣
طال کردن  ٤

١۶٨
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اول رنگ یاقوتی: زرنیخ زرد دو جزو، گوگرد سه جزو، شّب یمانی یک جزو، سحق کنند چنانچه 

الجوردی: سیم سوخته دوازده جزو و توبال آهن به وزن سیم الجوردی چهــار دانــگ و جــزوی. 

. ســیم 

د نیکو آید.

در رنگ دادن بلور و گداختن و سرخ کردن و این هنر غریبه است. بیارند بلور و نیکو بسایند و در 

یند و  نمک بشــو

رنگ سبز: رو[ی] سوخته ده درم، خون سیاوشان یک درم، برنج سه درم، بر یک رطــل بلــور نــه، 

رنگ زرد: بر صد درم آبگینه شصت درم توتیــا و یــک درم زاج و یــک درم رو[ی] ســوخته نهنــد، 

گونی: آبگینه صد و پنجاه درم، سرنج سه درم، ســیم ســوخته چهــار درم بــا هــم بگذارنــد 

چینــی: اول در ســاختن گونــۀ فرنگــی 

سه جــزو، زردچوبــه 

یک جزو، چوب بقم دو جزو، سپند سوختنی یک جزو، آب انگور شیرین ده جزو. جمله بر هم کنند 

اول رنگ یاقوتی: زرنیخ زرد دو جزو، گوگرد سه جزو، شّب یمانی یک جزو، سحق کنند چنانچه 

الجوردی: سیم سوخته دوازده جزو و توبال آهن به وزن سیم الجوردی چهــار دانــگ و جــزوی. 

. ســیم ١یک روز به آب دنبال سیر سحق کنند و یک روز با سرکۀ انگــوری کــه بــه کــار برنــد خلــوتی

د نیکو آید.سوخته با زرنیخ به وزن برابر به آب مورد تر یا خشک و اگر نباشد به آب برگ لیمو بردارن

نیم جزو نیکو آید.

و سیم سوخته خرد بکوبند و صالیه کنند و برگیرند.

در رنگ دادن بلور و گداختن و سرخ کردن و این هنر غریبه است. بیارند بلور و نیکو بسایند و در 

نمک بشــویند و  ده درم دو درم برنج دمشقی بر او افکنند و بگذارند (بگدازند؟) و باز بسایند و به آب

بدان قالب که خواهند فرو ریزند.

رنگ سبز: رو[ی] سوخته ده درم، خون سیاوشان یک درم، برنج سه درم، بر یک رطــل بلــور نــه، 

رنگ زرد: بر صد درم آبگینه شصت درم توتیــا و یــک درم زاج و یــک درم رو[ی] ســوخته نهنــد، 

گونی: آبگینه صد و پنجاه درم، سرنج سه درم، ســیم ســوخته چهــار درم بــا هــم بگذارنــد 

چینــی: اول در ســاختن گونــۀ فرنگــی 

سه جــزو، زردچوبــه  

یک جزو، چوب بقم دو جزو، سپند سوختنی یک جزو، آب انگور شیرین ده جزو. جمله بر هم کنند 

).بتونه

اول رنگ یاقوتی: زرنیخ زرد دو جزو، گوگرد سه جزو، شّب یمانی یک جزو، سحق کنند چنانچه 

الجوردی: سیم سوخته دوازده جزو و توبال آهن به وزن سیم الجوردی چهــار دانــگ و جــزوی. 

یک روز به آب دنبال سیر سحق کنند و یک روز با سرکۀ انگــوری کــه بــه کــار برنــد خلــوتی

سوخته با زرنیخ به وزن برابر به آب مورد تر یا خشک و اگر نباشد به آب برگ لیمو بردارن

نیم جزو نیکو آید. ٢ناردانی: شنگرف شش جزو، سیم سوخته یک جزو قلقطار

رنگ سرخ: سیم نیم سوخته بکوبند و به آب مورد برگیرند.

و سیم سوخته خرد بکوبند و صالیه کنند و برگیرند.

سحق کنند نیکو آید.

در رنگ دادن بلور و گداختن و سرخ کردن و این هنر غریبه است. بیارند بلور و نیکو بسایند و در 

ده درم دو درم برنج دمشقی بر او افکنند و بگذارند (بگدازند؟) و باز بسایند و به آب

بدان قالب که خواهند فرو ریزند.

رنگ سبز: رو[ی] سوخته ده درم، خون سیاوشان یک درم، برنج سه درم، بر یک رطــل بلــور نــه، 

رنگ زرد: بر صد درم آبگینه شصت درم توتیــا و یــک درم زاج و یــک درم رو[ی] ســوخته نهنــد، 

گونی: آبگینه صد و پنجاه درم، سرنج سه درم، ســیم ســوخته چهــار درم بــا هــم بگذارنــد 

با ارزیز بار کنند و با بلور در کوره نهند نیکو آید.
چینــی: اول در ســاختن گونــۀ فرنگــی  ٥

 ٦دار ده جزو و صبر سقوطری

یک جزو، چوب بقم دو جزو، سپند سوختنی یک جزو، آب انگور شیرین ده جزو. جمله بر هم کنند 

بتونه(رود  خمیر گل سفید مخلوط با روغن َبزَرک که برای محکم کردن درزگیری شیشه و در نقاشی به کار می

اول رنگ یاقوتی: زرنیخ زرد دو جزو، گوگرد سه جزو، شّب یمانی یک جزو، سحق کنند چنانچه 

الجوردی: سیم سوخته دوازده جزو و توبال آهن به وزن سیم الجوردی چهــار دانــگ و جــزوی. 

یک روز به آب دنبال سیر سحق کنند و یک روز با سرکۀ انگــوری کــه بــه کــار برنــد خلــوتی

سوخته با زرنیخ به وزن برابر به آب مورد تر یا خشک و اگر نباشد به آب برگ لیمو بردارن

ناردانی: شنگرف شش جزو، سیم سوخته یک جزو قلقطار

رنگ سرخ: سیم نیم سوخته بکوبند و به آب مورد برگیرند.

و سیم سوخته خرد بکوبند و صالیه کنند و برگیرند.

سحق کنند نیکو آید.زرد لیمویی: رو[ی] سوخته یک جزو و زاج دو جزو 

در رنگ دادن بلور و گداختن و سرخ کردن و این هنر غریبه است. بیارند بلور و نیکو بسایند و در 

ده درم دو درم برنج دمشقی بر او افکنند و بگذارند (بگدازند؟) و باز بسایند و به آب

بدان قالب که خواهند فرو ریزند. دیگر بگذارند (بگدازند؟) و اندک برنج دیگر بر آن افکنند و

رنگ سبز: رو[ی] سوخته ده درم، خون سیاوشان یک درم، برنج سه درم، بر یک رطــل بلــور نــه، 

رنگ زرد: بر صد درم آبگینه شصت درم توتیــا و یــک درم زاج و یــک درم رو[ی] ســوخته نهنــد، 

نگار همه برابر، نیکو آید. 

سرخ دلربا: دو جزو سرنج بر صد جزو بلور باید نهاد.

گونی: آبگینه صد و پنجاه درم، سرنج سه درم، ســیم ســوخته چهــار درم بــا هــم بگذارنــد 

با ارزیز بار کنند و با بلور در کوره نهند نیکو آید.

٥های فرنگــی و بطانــۀ

دار ده جزو و صبر سقوطری کار آید. بیارند الک شیره

یک جزو، چوب بقم دو جزو، سپند سوختنی یک جزو، آب انگور شیرین ده جزو. جمله بر هم کنند 

.ای به همین نام از انواع سرو کوهی
خمیر گل سفید مخلوط با روغن َبزَرک که برای محکم کردن درزگیری شیشه و در نقاشی به کار می

اول رنگ یاقوتی: زرنیخ زرد دو جزو، گوگرد سه جزو، شّب یمانی یک جزو، سحق کنند چنانچه 

عمل نمایند.

الجوردی: سیم سوخته دوازده جزو و توبال آهن به وزن سیم الجوردی چهــار دانــگ و جــزوی. 

یک روز به آب دنبال سیر سحق کنند و یک روز با سرکۀ انگــوری کــه بــه کــار برنــد خلــوتی

سوخته با زرنیخ به وزن برابر به آب مورد تر یا خشک و اگر نباشد به آب برگ لیمو بردارن

ناردانی: شنگرف شش جزو، سیم سوخته یک جزو قلقطار

رنگ سرخ: سیم نیم سوخته بکوبند و به آب مورد برگیرند.

و سیم سوخته خرد بکوبند و صالیه کنند و برگیرند. ٣فیروزه[ای]: زنگار ترسایی و مغنیسا

زرد لیمویی: رو[ی] سوخته یک جزو و زاج دو جزو 

در رنگ دادن بلور و گداختن و سرخ کردن و این هنر غریبه است. بیارند بلور و نیکو بسایند و در 

ده درم دو درم برنج دمشقی بر او افکنند و بگذارند (بگدازند؟) و باز بسایند و به آب

دیگر بگذارند (بگدازند؟) و اندک برنج دیگر بر آن افکنند و

رنگ سبز: رو[ی] سوخته ده درم، خون سیاوشان یک درم، برنج سه درم، بر یک رطــل بلــور نــه، 

رنگ زرد: بر صد درم آبگینه شصت درم توتیــا و یــک درم زاج و یــک درم رو[ی] ســوخته نهنــد، 

بگذارند (بگدازند؟) نیکو آید.

نگار همه برابر، نیکو آید. زبرجد: بلور و آبگینه و ز

سرخ دلربا: دو جزو سرنج بر صد جزو بلور باید نهاد.

گونی: آبگینه صد و پنجاه درم، سرنج سه درم، ســیم ســوخته چهــار درم بــا هــم بگذارنــد 

با ارزیز بار کنند و با بلور در کوره نهند نیکو آید.

های فرنگــی و بطانــۀساختن رنگ

کار آید. بیارند الک شیره

یک جزو، چوب بقم دو جزو، سپند سوختنی یک جزو، آب انگور شیرین ده جزو. جمله بر هم کنند 

ای به همین نام از انواع سرو کوهی
خمیر گل سفید مخلوط با روغن َبزَرک که برای محکم کردن درزگیری شیشه و در نقاشی به کار می

.شودسقوطر گیاهی است که صبر از آن حاصل می

اول رنگ یاقوتی: زرنیخ زرد دو جزو، گوگرد سه جزو، شّب یمانی یک جزو، سحق کنند چنانچه 

عمل نمایند.گفته شد، در زجاجی 

الجوردی: سیم سوخته دوازده جزو و توبال آهن به وزن سیم الجوردی چهــار دانــگ و جــزوی. 

یک روز به آب دنبال سیر سحق کنند و یک روز با سرکۀ انگــوری کــه بــه کــار برنــد خلــوتی

سوخته با زرنیخ به وزن برابر به آب مورد تر یا خشک و اگر نباشد به آب برگ لیمو بردارن

ناردانی: شنگرف شش جزو، سیم سوخته یک جزو قلقطار

رنگ سرخ: سیم نیم سوخته بکوبند و به آب مورد برگیرند.

فیروزه[ای]: زنگار ترسایی و مغنیسا

زرد لیمویی: رو[ی] سوخته یک جزو و زاج دو جزو 

در رنگ دادن بلور و گداختن و سرخ کردن و این هنر غریبه است. بیارند بلور و نیکو بسایند و در 

ده درم دو درم برنج دمشقی بر او افکنند و بگذارند (بگدازند؟) و باز بسایند و به آب

دیگر بگذارند (بگدازند؟) و اندک برنج دیگر بر آن افکنند و

رنگ سبز: رو[ی] سوخته ده درم، خون سیاوشان یک درم، برنج سه درم، بر یک رطــل بلــور نــه، 

رنگ زرد: بر صد درم آبگینه شصت درم توتیــا و یــک درم زاج و یــک درم رو[ی] ســوخته نهنــد، 

بگذارند (بگدازند؟) نیکو آید.

زبرجد: بلور و آبگینه و ز

سرخ دلربا: دو جزو سرنج بر صد جزو بلور باید نهاد.

گونی: آبگینه صد و پنجاه درم، سرنج سه درم، ســیم ســوخته چهــار درم بــا هــم بگذارنــد  آسمان

(بگدازند؟).

با ارزیز بار کنند و با بلور در کوره نهند نیکو آید. ٤نارنجی: سندروس

ساختن رنگ، در باب چهل و نهم

کار آید. بیارند الک شیرهبهستوده [که] بسیار جا

یک جزو، چوب بقم دو جزو، سپند سوختنی یک جزو، آب انگور شیرین ده جزو. جمله بر هم کنند 

 منظور شراب است
ً
.احتماال

Fe2(SO4)3سولفات آهن 

مغنیسیا، اکسید منیزیم
ای به همین نام از انواع سرو کوهی صمغ زردرنگ درختچه

خمیر گل سفید مخلوط با روغن َبزَرک که برای محکم کردن درزگیری شیشه و در نقاشی به کار می
سقوطر گیاهی است که صبر از آن حاصل می

اول رنگ یاقوتی: زرنیخ زرد دو جزو، گوگرد سه جزو، شّب یمانی یک جزو، سحق کنند چنانچه 

گفته شد، در زجاجی 

الجوردی: سیم سوخته دوازده جزو و توبال آهن به وزن سیم الجوردی چهــار دانــگ و جــزوی. 

یک روز به آب دنبال سیر سحق کنند و یک روز با سرکۀ انگــوری کــه بــه کــار برنــد خلــوتی

سوخته با زرنیخ به وزن برابر به آب مورد تر یا خشک و اگر نباشد به آب برگ لیمو بردارن

ناردانی: شنگرف شش جزو، سیم سوخته یک جزو قلقطار

رنگ سرخ: سیم نیم سوخته بکوبند و به آب مورد برگیرند.

فیروزه[ای]: زنگار ترسایی و مغنیسا

زرد لیمویی: رو[ی] سوخته یک جزو و زاج دو جزو 

در رنگ دادن بلور و گداختن و سرخ کردن و این هنر غریبه است. بیارند بلور و نیکو بسایند و در 

ده درم دو درم برنج دمشقی بر او افکنند و بگذارند (بگدازند؟) و باز بسایند و به آب

دیگر بگذارند (بگدازند؟) و اندک برنج دیگر بر آن افکنند و

رنگ سبز: رو[ی] سوخته ده درم، خون سیاوشان یک درم، برنج سه درم، بر یک رطــل بلــور نــه، 

نیکو آید.

رنگ زرد: بر صد درم آبگینه شصت درم توتیــا و یــک درم زاج و یــک درم رو[ی] ســوخته نهنــد، 

بگذارند (بگدازند؟) نیکو آید.

زبرجد: بلور و آبگینه و ز

سرخ دلربا: دو جزو سرنج بر صد جزو بلور باید نهاد.

آسمان

(بگدازند؟).

نارنجی: سندروس

باب چهل و نهم

ستوده [که] بسیار جا

یک جزو، چوب بقم دو جزو، سپند سوختنی یک جزو، آب انگور شیرین ده جزو. جمله بر هم کنند 

 منظور شراب است. ١
ً
احتماال

سولفات آهن . ٢
مغنیسیا، اکسید منیزیم. ٣
صمغ زردرنگ درختچه. ٤
خمیر گل سفید مخلوط با روغن َبزَرک که برای محکم کردن درزگیری شیشه و در نقاشی به کار می. ٥
سقوطر گیاهی است که صبر از آن حاصل می. ٦



روز بگذارنــد 

تا نیکو تر شود. بعد از آن یک جزو نوشادر سوده در آن کنند و به آتش نرم بجوشانند، چهــار جــوش. 

بعد از آن اخالط جمله از میان آب بیرون آرند و صاف کننــد و پــنج جــزو نبــات دوبــاره در ایــن آب 

تا به قوام آید مثل جالب. پس// از دیگ بیرون آورند و بگذارند که تا ســرد شــود. 

در شیشۀ پاکیزه کند. وقت حاجت اگر در نقاشی خانه کار فرماید مانند لعل سیالنی باشد و در قلــم 

بگذارد. و اگر به قالب زنگار مالند واال و اطلس و غیره بدان قالب زنند. چون نزدیک به خشکی بــود 

غایت روشن و لطیف نماید. و اگــر زر هــم بچســبانند نیکــو بــود. در 

افتد و به رنــگ گــردن طــاووس 

صالیه اندازند با روغن نارجیل چنــدان کــه چــون مســکه 

که روغن در آن نماند. اگر بیارند ُســم 

گاو که مانند کفش است، آن را بسوزانند تا نیک خاکستر شود. بعده بیارند نارگیل کهنه با پوست و او 

شود. بعده بیارند نشاسته و در آوند آهنی کند و بسوزاند تــا نیــک ســوخته 

شود. پس بیارند طلق سیاه، او را چندان بکوبند که چون سرمه گردد و ده جزو از ایــن طلــق [بــا] دو 

جزو نمک ساجی در بوته کنند، نیک سرش محکم کنند و بدمند تا منکلس شــود. بعــد از آن بیارنــد 

د تا نیک سوخته گردد. نیکو صالیه کنند تا غباری شود. بعــد از آن دو جــزو از آهــن 

پخته و یک جزو ُسم گاو سوخته و یک جزو نارگیل سوخته و یک جزو نشاستۀ ســوخته و یــک جــزو 

طلق سیاه منکلس و نیم جزو استخوان قلم گاو سوخته در هم صالیه کنند تا غبــار شــود. آنگــه یــک 

و دو جــزو سریشــم 

پنیر که نیک صالیه یافته باشد، این جمله در هاونی آهنی چندان بکوبند و اگــر ســر دســت بچســبد 

کاری، روغن کمان داخل کنند. و اگر در میان 

ها را بپوشانند، در آفتاب نهد و در میانۀ خانه کاغذی بر 

مــالش 

ن کنند. چون هموار کنند طلق سفید محلول و سفیدۀ قلعی و بلور سوده در میان رکوی بندد. اما چنــا

باشد که این دارو ازو تالوث در بطانه بمالد چندان که جال گیرد و مانند آینۀ چینی شــود کــه روی در 

روز بگذارنــد  مسین کنند و سی و سه جزو آب در وی کنند و سه شبانه

تا نیکو تر شود. بعد از آن یک جزو نوشادر سوده در آن کنند و به آتش نرم بجوشانند، چهــار جــوش. 

بعد از آن اخالط جمله از میان آب بیرون آرند و صاف کننــد و پــنج جــزو نبــات دوبــاره در ایــن آب 

تا به قوام آید مثل جالب. پس// از دیگ بیرون آورند و بگذارند که تا ســرد شــود. 

در شیشۀ پاکیزه کند. وقت حاجت اگر در نقاشی خانه کار فرماید مانند لعل سیالنی باشد و در قلــم 

بگذارد. و اگر به قالب زنگار مالند واال و اطلس و غیره بدان قالب زنند. چون نزدیک به خشکی بــود 

غایت روشن و لطیف نماید. و اگــر زر هــم بچســبانند نیکــو بــود. در 

افتد و به رنــگ گــردن طــاووس 

صالیه اندازند با روغن نارجیل چنــدان کــه چــون مســکه 

که روغن در آن نماند. اگر بیارند ُســم 

گاو که مانند کفش است، آن را بسوزانند تا نیک خاکستر شود. بعده بیارند نارگیل کهنه با پوست و او 

شود. بعده بیارند نشاسته و در آوند آهنی کند و بسوزاند تــا نیــک ســوخته 

شود. پس بیارند طلق سیاه، او را چندان بکوبند که چون سرمه گردد و ده جزو از ایــن طلــق [بــا] دو 

جزو نمک ساجی در بوته کنند، نیک سرش محکم کنند و بدمند تا منکلس شــود. بعــد از آن بیارنــد 

د تا نیک سوخته گردد. نیکو صالیه کنند تا غباری شود. بعــد از آن دو جــزو از آهــن 

پخته و یک جزو ُسم گاو سوخته و یک جزو نارگیل سوخته و یک جزو نشاستۀ ســوخته و یــک جــزو 

طلق سیاه منکلس و نیم جزو استخوان قلم گاو سوخته در هم صالیه کنند تا غبــار شــود. آنگــه یــک 
و دو جــزو سریشــم  ٣

پنیر که نیک صالیه یافته باشد، این جمله در هاونی آهنی چندان بکوبند و اگــر ســر دســت بچســبد 

کاری، روغن کمان داخل کنند. و اگر در میان 

ها را بپوشانند، در آفتاب نهد و در میانۀ خانه کاغذی بر 

مــالش  ٤سر او نهند تا گرد نگیرد. چندان بگذارند که اگر ناخن در آن زند بگیرد. آنگه به سنگ فســان

کنند. چون هموار کنند طلق سفید محلول و سفیدۀ قلعی و بلور سوده در میان رکوی بندد. اما چنــا

باشد که این دارو ازو تالوث در بطانه بمالد چندان که جال گیرد و مانند آینۀ چینی شــود کــه روی در 

مسین کنند و سی و سه جزو آب در وی کنند و سه شبانه

تا نیکو تر شود. بعد از آن یک جزو نوشادر سوده در آن کنند و به آتش نرم بجوشانند، چهــار جــوش. 

بعد از آن اخالط جمله از میان آب بیرون آرند و صاف کننــد و پــنج جــزو نبــات دوبــاره در ایــن آب 

تا به قوام آید مثل جالب. پس// از دیگ بیرون آورند و بگذارند که تا ســرد شــود. 

در شیشۀ پاکیزه کند. وقت حاجت اگر در نقاشی خانه کار فرماید مانند لعل سیالنی باشد و در قلــم 

بگذارد. و اگر به قالب زنگار مالند واال و اطلس و غیره بدان قالب زنند. چون نزدیک به خشکی بــود 

غایت روشن و لطیف نماید. و اگــر زر هــم بچســبانند نیکــو بــود. در 

افتد و به رنــگ گــردن طــاووس در صنعت بطانۀ ستوده: بیارند آهن سوخته که از بوتۀ آهنگران می

صالیه اندازند با روغن نارجیل چنــدان کــه چــون مســکه 
که روغن در آن نماند. اگر بیارند ُســم  ٢

گاو که مانند کفش است، آن را بسوزانند تا نیک خاکستر شود. بعده بیارند نارگیل کهنه با پوست و او 

شود. بعده بیارند نشاسته و در آوند آهنی کند و بسوزاند تــا نیــک ســوخته 

شود. پس بیارند طلق سیاه، او را چندان بکوبند که چون سرمه گردد و ده جزو از ایــن طلــق [بــا] دو 

جزو نمک ساجی در بوته کنند، نیک سرش محکم کنند و بدمند تا منکلس شــود. بعــد از آن بیارنــد 

د تا نیک سوخته گردد. نیکو صالیه کنند تا غباری شود. بعــد از آن دو جــزو از آهــن 

پخته و یک جزو ُسم گاو سوخته و یک جزو نارگیل سوخته و یک جزو نشاستۀ ســوخته و یــک جــزو 

طلق سیاه منکلس و نیم جزو استخوان قلم گاو سوخته در هم صالیه کنند تا غبــار شــود. آنگــه یــک 

٣که ذکر رفت و یک جزو سریشم ماهی و دو جزو روغن کمان

پنیر که نیک صالیه یافته باشد، این جمله در هاونی آهنی چندان بکوبند و اگــر ســر دســت بچســبد 

کاری، روغن کمان داخل کنند. و اگر در میان 

ها را بپوشانند، در آفتاب نهد و در میانۀ خانه کاغذی بر 

سر او نهند تا گرد نگیرد. چندان بگذارند که اگر ناخن در آن زند بگیرد. آنگه به سنگ فســان

کنند. چون هموار کنند طلق سفید محلول و سفیدۀ قلعی و بلور سوده در میان رکوی بندد. اما چنــا

باشد که این دارو ازو تالوث در بطانه بمالد چندان که جال گیرد و مانند آینۀ چینی شــود کــه روی در 

مسین کنند و سی و سه جزو آب در وی کنند و سه شبانه

تا نیکو تر شود. بعد از آن یک جزو نوشادر سوده در آن کنند و به آتش نرم بجوشانند، چهــار جــوش. 

بعد از آن اخالط جمله از میان آب بیرون آرند و صاف کننــد و پــنج جــزو نبــات دوبــاره در ایــن آب 

تا به قوام آید مثل جالب. پس// از دیگ بیرون آورند و بگذارند که تا ســرد شــود. 

در شیشۀ پاکیزه کند. وقت حاجت اگر در نقاشی خانه کار فرماید مانند لعل سیالنی باشد و در قلــم 

بگذارد. و اگر به قالب زنگار مالند واال و اطلس و غیره بدان قالب زنند. چون نزدیک به خشکی بــود 

غایت روشن و لطیف نماید. و اگــر زر هــم بچســبانند نیکــو بــود. در 

 بطانه و چینی بال مثل بود و بسیار [به] کار آید.

در صنعت بطانۀ ستوده: بیارند آهن سوخته که از بوتۀ آهنگران می

صالیه اندازند با روغن نارجیل چنــدان کــه چــون مســکه 

٢شود. آنگه بر سر آتش نهند در میان ظرف آهنی و چندان بپزد

گاو که مانند کفش است، آن را بسوزانند تا نیک خاکستر شود. بعده بیارند نارگیل کهنه با پوست و او 

شود. بعده بیارند نشاسته و در آوند آهنی کند و بسوزاند تــا نیــک ســوخته 

شود. پس بیارند طلق سیاه، او را چندان بکوبند که چون سرمه گردد و ده جزو از ایــن طلــق [بــا] دو 

جزو نمک ساجی در بوته کنند، نیک سرش محکم کنند و بدمند تا منکلس شــود. بعــد از آن بیارنــد 

د تا نیک سوخته گردد. نیکو صالیه کنند تا غباری شود. بعــد از آن دو جــزو از آهــن 

پخته و یک جزو ُسم گاو سوخته و یک جزو نارگیل سوخته و یک جزو نشاستۀ ســوخته و یــک جــزو 

طلق سیاه منکلس و نیم جزو استخوان قلم گاو سوخته در هم صالیه کنند تا غبــار شــود. آنگــه یــک 

که ذکر رفت و یک جزو سریشم ماهی و دو جزو روغن کمان

پنیر که نیک صالیه یافته باشد، این جمله در هاونی آهنی چندان بکوبند و اگــر ســر دســت بچســبد 

کاری، روغن کمان داخل کنند. و اگر در میان  ساده نتوان پاک کردن. بعد از آن اگر نرم خواهند جهت

ها را بپوشانند، در آفتاب نهد و در میانۀ خانه کاغذی بر  و هموار کنند چنانچه برگ

سر او نهند تا گرد نگیرد. چندان بگذارند که اگر ناخن در آن زند بگیرد. آنگه به سنگ فســان

کنند. چون هموار کنند طلق سفید محلول و سفیدۀ قلعی و بلور سوده در میان رکوی بندد. اما چنــا

باشد که این دارو ازو تالوث در بطانه بمالد چندان که جال گیرد و مانند آینۀ چینی شــود کــه روی در 

مسین کنند و سی و سه جزو آب در وی کنند و سه شبانه ١و خرد بسایند. پس در آوندی

تا نیکو تر شود. بعد از آن یک جزو نوشادر سوده در آن کنند و به آتش نرم بجوشانند، چهــار جــوش. 

بعد از آن اخالط جمله از میان آب بیرون آرند و صاف کننــد و پــنج جــزو نبــات دوبــاره در ایــن آب 

تا به قوام آید مثل جالب. پس// از دیگ بیرون آورند و بگذارند که تا ســرد شــود. 

در شیشۀ پاکیزه کند. وقت حاجت اگر در نقاشی خانه کار فرماید مانند لعل سیالنی باشد و در قلــم 

بگذارد. و اگر به قالب زنگار مالند واال و اطلس و غیره بدان قالب زنند. چون نزدیک به خشکی بــود 

غایت روشن و لطیف نماید. و اگــر زر هــم بچســبانند نیکــو بــود. در  رق زبر باالی آن چسبانند، به

بطانه و چینی بال مثل بود و بسیار [به] کار آید.

در صنعت بطانۀ ستوده: بیارند آهن سوخته که از بوتۀ آهنگران می

صالیه اندازند با روغن نارجیل چنــدان کــه چــون مســکه باشد یک جزو. صاف کنند و پاکیزه در 

شود. آنگه بر سر آتش نهند در میان ظرف آهنی و چندان بپزد

گاو که مانند کفش است، آن را بسوزانند تا نیک خاکستر شود. بعده بیارند نارگیل کهنه با پوست و او 

شود. بعده بیارند نشاسته و در آوند آهنی کند و بسوزاند تــا نیــک ســوخته  

شود. پس بیارند طلق سیاه، او را چندان بکوبند که چون سرمه گردد و ده جزو از ایــن طلــق [بــا] دو 

جزو نمک ساجی در بوته کنند، نیک سرش محکم کنند و بدمند تا منکلس شــود. بعــد از آن بیارنــد 

د تا نیک سوخته گردد. نیکو صالیه کنند تا غباری شود. بعــد از آن دو جــزو از آهــن 

پخته و یک جزو ُسم گاو سوخته و یک جزو نارگیل سوخته و یک جزو نشاستۀ ســوخته و یــک جــزو 

طلق سیاه منکلس و نیم جزو استخوان قلم گاو سوخته در هم صالیه کنند تا غبــار شــود. آنگــه یــک 

که ذکر رفت و یک جزو سریشم ماهی و دو جزو روغن کمان

پنیر که نیک صالیه یافته باشد، این جمله در هاونی آهنی چندان بکوبند و اگــر ســر دســت بچســبد 

نتوان پاک کردن. بعد از آن اگر نرم خواهند جهت

و هموار کنند چنانچه برگ

سر او نهند تا گرد نگیرد. چندان بگذارند که اگر ناخن در آن زند بگیرد. آنگه به سنگ فســان

کنند. چون هموار کنند طلق سفید محلول و سفیدۀ قلعی و بلور سوده در میان رکوی بندد. اما چنــا

باشد که این دارو ازو تالوث در بطانه بمالد چندان که جال گیرد و مانند آینۀ چینی شــود کــه روی در 

مخلوطی از روغن بزرک، روغن سندروس و روغن جال
.کنند میسنگی که لبۀ چاقو و شمشیر را با آن تیز 

و خرد بسایند. پس در آوندی

تا نیکو تر شود. بعد از آن یک جزو نوشادر سوده در آن کنند و به آتش نرم بجوشانند، چهــار جــوش. 

بعد از آن اخالط جمله از میان آب بیرون آرند و صاف کننــد و پــنج جــزو نبــات دوبــاره در ایــن آب 

تا به قوام آید مثل جالب. پس// از دیگ بیرون آورند و بگذارند که تا ســرد شــود.  اندازند و بجوشانند

در شیشۀ پاکیزه کند. وقت حاجت اگر در نقاشی خانه کار فرماید مانند لعل سیالنی باشد و در قلــم 

بگذارد. و اگر به قالب زنگار مالند واال و اطلس و غیره بدان قالب زنند. چون نزدیک به خشکی بــود 

رق زبر باالی آن چسبانند، به

بطانه و چینی بال مثل بود و بسیار [به] کار آید.

در صنعت بطانۀ ستوده: بیارند آهن سوخته که از بوتۀ آهنگران می

باشد یک جزو. صاف کنند و پاکیزه در 

شود. آنگه بر سر آتش نهند در میان ظرف آهنی و چندان بپزد

گاو که مانند کفش است، آن را بسوزانند تا نیک خاکستر شود. بعده بیارند نارگیل کهنه با پوست و او 

 را بسوزاند تا نیک خاکستر

شود. پس بیارند طلق سیاه، او را چندان بکوبند که چون سرمه گردد و ده جزو از ایــن طلــق [بــا] دو 

جزو نمک ساجی در بوته کنند، نیک سرش محکم کنند و بدمند تا منکلس شــود. بعــد از آن بیارنــد 

د تا نیک سوخته گردد. نیکو صالیه کنند تا غباری شود. بعــد از آن دو جــزو از آهــن قلم گاو، بسوزانن

پخته و یک جزو ُسم گاو سوخته و یک جزو نارگیل سوخته و یک جزو نشاستۀ ســوخته و یــک جــزو 

طلق سیاه منکلس و نیم جزو استخوان قلم گاو سوخته در هم صالیه کنند تا غبــار شــود. آنگــه یــک 

که ذکر رفت و یک جزو سریشم ماهی و دو جزو روغن کمانجزو گونۀ فرنگی 

پنیر که نیک صالیه یافته باشد، این جمله در هاونی آهنی چندان بکوبند و اگــر ســر دســت بچســبد 

نتوان پاک کردن. بعد از آن اگر نرم خواهند جهت

و هموار کنند چنانچه برگصدف کاری کنند 

سر او نهند تا گرد نگیرد. چندان بگذارند که اگر ناخن در آن زند بگیرد. آنگه به سنگ فســان

کنند. چون هموار کنند طلق سفید محلول و سفیدۀ قلعی و بلور سوده در میان رکوی بندد. اما چنــا

باشد که این دارو ازو تالوث در بطانه بمالد چندان که جال گیرد و مانند آینۀ چینی شــود کــه روی در 

میزد
مخلوطی از روغن بزرک، روغن سندروس و روغن جال

سنگی که لبۀ چاقو و شمشیر را با آن تیز 
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و خرد بسایند. پس در آوندی

تا نیکو تر شود. بعد از آن یک جزو نوشادر سوده در آن کنند و به آتش نرم بجوشانند، چهــار جــوش. 

بعد از آن اخالط جمله از میان آب بیرون آرند و صاف کننــد و پــنج جــزو نبــات دوبــاره در ایــن آب 

اندازند و بجوشانند

در شیشۀ پاکیزه کند. وقت حاجت اگر در نقاشی خانه کار فرماید مانند لعل سیالنی باشد و در قلــم 

بگذارد. و اگر به قالب زنگار مالند واال و اطلس و غیره بدان قالب زنند. چون نزدیک به خشکی بــود 

رق زبر باالی آن چسبانند، بهو

بطانه و چینی بال مثل بود و بسیار [به] کار آید.

در صنعت بطانۀ ستوده: بیارند آهن سوخته که از بوتۀ آهنگران می

باشد یک جزو. صاف کنند و پاکیزه در  می

شود. آنگه بر سر آتش نهند در میان ظرف آهنی و چندان بپزد

گاو که مانند کفش است، آن را بسوزانند تا نیک خاکستر شود. بعده بیارند نارگیل کهنه با پوست و او 

را بسوزاند تا نیک خاکستر

شود. پس بیارند طلق سیاه، او را چندان بکوبند که چون سرمه گردد و ده جزو از ایــن طلــق [بــا] دو 

جزو نمک ساجی در بوته کنند، نیک سرش محکم کنند و بدمند تا منکلس شــود. بعــد از آن بیارنــد 

قلم گاو، بسوزانن

پخته و یک جزو ُسم گاو سوخته و یک جزو نارگیل سوخته و یک جزو نشاستۀ ســوخته و یــک جــزو 

طلق سیاه منکلس و نیم جزو استخوان قلم گاو سوخته در هم صالیه کنند تا غبــار شــود. آنگــه یــک 

جزو گونۀ فرنگی 

پنیر که نیک صالیه یافته باشد، این جمله در هاونی آهنی چندان بکوبند و اگــر ســر دســت بچســبد 

نتوان پاک کردن. بعد از آن اگر نرم خواهند جهت

صدف کاری کنند 

سر او نهند تا گرد نگیرد. چندان بگذارند که اگر ناخن در آن زند بگیرد. آنگه به سنگ فســان

کنند. چون هموار کنند طلق سفید محلول و سفیدۀ قلعی و بلور سوده در میان رکوی بندد. اما چنــا

باشد که این دارو ازو تالوث در بطانه بمالد چندان که جال گیرد و مانند آینۀ چینی شــود کــه روی در 

ظرف. ١
میزد: نسخه. ٢
مخلوطی از روغن بزرک، روغن سندروس و روغن جال. ٣
سنگی که لبۀ چاقو و شمشیر را با آن تیز . ٤
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معروف اســت ایــن 

ن سنگ سخت باشد// و جال پذیرد و به آب خــراب 

نشود: بیارند زنگار فرعونی ده جزو، سریشم پنیر دو جزو، روغن کمان دو جــزو. اول زنگــار چنــدان 

بکوبد که غبار گردد. آنگاه با روغن کمان بیامیزد و در صالیه نیک بساید. بعد از آن سریشــم مــذکور 

مذکور در صالیه بچسبد که سنگ بتوان بست. چون همه 

یک ذات شود هر جا خواهند کار بندند. زود خشک شود و جال به همان طریق است که گفتــه شــد. 

یر یــک جــزو، روغــن 

کمان یک جزو [و] نیم. چندان صالیه کرده که یک ذات شود. و اگر روغــن کمــان تنــک باشــد یــک 

جزو سنگ سلیمانی بر آن افزایند و در صالیه تقصیر نکنند و به کار برند طاووسی سنگ جال دهنــده 

ی بــّران باشــد کــه 
ّ
شــکند و بــه حــد

آبگینه ببّرد و رخنه نکند: اول بیارند آهن نعل اسبان چنانچه در زیر سم اسبان بود کشته باشد. چندان 

که خواهند بر هم نهند و یکی کنند و هر چه خواهند از آن بسازند. و هرگــاه کــه آن را از آتــش بیــرون 

د پیش از آن که به آتش برند به آب نمــک ســاجی در آن 

کنند تا وقتی کــه تمــام شــود. 

ی باشد که بر مثال کاغذ ته توان کرد و براق باشد و درم از زمین بر دارد و آبگینه ببّرد.
ّ
نرمی به حد

یت لطیف باشد: بیارند پنج سیر آهن نعل کهنــه و دو قــرص کننــد و 

سوراخ چند هشت نهی یا ده وز آن کنند(؟) پس بیارند چهار درم قلعی و [دو] درم مرقشیشــا و [دو] 

درم زیبق مصعد و دو درم ریزۀ مس و دو درم سرب قلعی. و ریزۀ مس و سرب و زیبق بگذارند. چون 

های آهن ریزند و هر دو طبق آهن به یک جا کننــد و بــر 

هم نهند و درزها به گل حکمت بگیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در آتش اندازند و بدمند و 

بیرون آرند و هر بار در آتش اندازند و بردارند و ببویند، چنان که در هشت بار یا ده بــار هــر دو طبــق 

بسازند و اگر خواهند کــارد و کنــاره و ایــن عمــل 

معروف اســت ایــن  ١آن توان دید، و به غایت سخت باشد. این بطانۀ اصلی گویند [را] آنچه در چین

ن سنگ سخت باشد// و جال پذیرد و به آب خــراب 

نشود: بیارند زنگار فرعونی ده جزو، سریشم پنیر دو جزو، روغن کمان دو جــزو. اول زنگــار چنــدان 

بکوبد که غبار گردد. آنگاه با روغن کمان بیامیزد و در صالیه نیک بساید. بعد از آن سریشــم مــذکور 

مذکور در صالیه بچسبد که سنگ بتوان بست. چون همه 

یک ذات شود هر جا خواهند کار بندند. زود خشک شود و جال به همان طریق است که گفتــه شــد. 

یر یــک جــزو، روغــن 

کمان یک جزو [و] نیم. چندان صالیه کرده که یک ذات شود. و اگر روغــن کمــان تنــک باشــد یــک 

جزو سنگ سلیمانی بر آن افزایند و در صالیه تقصیر نکنند و به کار برند طاووسی سنگ جال دهنــده 

ی بــّران باشــد کــه 
ّ
شــکند و بــه حــد

آبگینه ببّرد و رخنه نکند: اول بیارند آهن نعل اسبان چنانچه در زیر سم اسبان بود کشته باشد. چندان 

که خواهند بر هم نهند و یکی کنند و هر چه خواهند از آن بسازند. و هرگــاه کــه آن را از آتــش بیــرون 

د پیش از آن که به آتش برند به آب نمــک ســاجی در آن 

کنند تا وقتی کــه تمــام شــود. 

ی باشد که بر مثال کاغذ ته توان کرد و براق باشد و درم از زمین بر دارد و آبگینه ببّرد.
ّ
نرمی به حد

یت لطیف باشد: بیارند پنج سیر آهن نعل کهنــه و دو قــرص کننــد و 

سوراخ چند هشت نهی یا ده وز آن کنند(؟) پس بیارند چهار درم قلعی و [دو] درم مرقشیشــا و [دو] 

درم زیبق مصعد و دو درم ریزۀ مس و دو درم سرب قلعی. و ریزۀ مس و سرب و زیبق بگذارند. چون 

های آهن ریزند و هر دو طبق آهن به یک جا کننــد و بــر 

هم نهند و درزها به گل حکمت بگیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در آتش اندازند و بدمند و 

بیرون آرند و هر بار در آتش اندازند و بردارند و ببویند، چنان که در هشت بار یا ده بــار هــر دو طبــق 

بسازند و اگر خواهند کــارد و کنــاره و ایــن عمــل 

آن توان دید، و به غایت سخت باشد. این بطانۀ اصلی گویند [را] آنچه در چین

ن سنگ سخت باشد// و جال پذیرد و به آب خــراب 

نشود: بیارند زنگار فرعونی ده جزو، سریشم پنیر دو جزو، روغن کمان دو جــزو. اول زنگــار چنــدان 

بکوبد که غبار گردد. آنگاه با روغن کمان بیامیزد و در صالیه نیک بساید. بعد از آن سریشــم مــذکور 

مذکور در صالیه بچسبد که سنگ بتوان بست. چون همه 

یک ذات شود هر جا خواهند کار بندند. زود خشک شود و جال به همان طریق است که گفتــه شــد. 

از فیروزه فرق نتوان کرد و به آب خراب نشود و درخشنده و براق باشد.

یر یــک جــزو، روغــن در بطانۀ طاووسی: گونۀ فرنگی سه جزو، مس سوخته یک جزو، سریشم پن

کمان یک جزو [و] نیم. چندان صالیه کرده که یک ذات شود. و اگر روغــن کمــان تنــک باشــد یــک 

جزو سنگ سلیمانی بر آن افزایند و در صالیه تقصیر نکنند و به کار برند طاووسی سنگ جال دهنــده 

ی بــّران باشــد کــه ، در ساختن تیغ فرنگی چنانکه کاغذ بچیند و ن
ّ
شــکند و بــه حــد

آبگینه ببّرد و رخنه نکند: اول بیارند آهن نعل اسبان چنانچه در زیر سم اسبان بود کشته باشد. چندان 

که خواهند بر هم نهند و یکی کنند و هر چه خواهند از آن بسازند. و هرگــاه کــه آن را از آتــش بیــرون 

د پیش از آن که به آتش برند به آب نمــک ســاجی در آن 

کنند تا وقتی کــه تمــام شــود. کنند و هر بار به آب ساجی سرد می

ی باشد که بر مثال کاغذ ته توان کرد و براق باشد و درم از زمین بر دارد و آبگینه ببّرد.
ّ
نرمی به حد

یت لطیف باشد: بیارند پنج سیر آهن نعل کهنــه و دو قــرص کننــد و 

سوراخ چند هشت نهی یا ده وز آن کنند(؟) پس بیارند چهار درم قلعی و [دو] درم مرقشیشــا و [دو] 

درم زیبق مصعد و دو درم ریزۀ مس و دو درم سرب قلعی. و ریزۀ مس و سرب و زیبق بگذارند. چون 

های آهن ریزند و هر دو طبق آهن به یک جا کننــد و بــر 

هم نهند و درزها به گل حکمت بگیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در آتش اندازند و بدمند و 

بیرون آرند و هر بار در آتش اندازند و بردارند و ببویند، چنان که در هشت بار یا ده بــار هــر دو طبــق 

بسازند و اگر خواهند کــارد و کنــاره و ایــن عمــل 

مصر است. با مصری در قیمت برابر بود و الیق خزانۀ شاهان باشد.

آن توان دید، و به غایت سخت باشد. این بطانۀ اصلی گویند [را] آنچه در چین

ن سنگ سخت باشد// و جال پذیرد و به آب خــراب در بطانه[ای] که او را رنگ فیروزه خوانند چو

نشود: بیارند زنگار فرعونی ده جزو، سریشم پنیر دو جزو، روغن کمان دو جــزو. اول زنگــار چنــدان 

بکوبد که غبار گردد. آنگاه با روغن کمان بیامیزد و در صالیه نیک بساید. بعد از آن سریشــم مــذکور 

مذکور در صالیه بچسبد که سنگ بتوان بست. چون همه 

یک ذات شود هر جا خواهند کار بندند. زود خشک شود و جال به همان طریق است که گفتــه شــد. 

از فیروزه فرق نتوان کرد و به آب خراب نشود و درخشنده و براق باشد.

در بطانۀ طاووسی: گونۀ فرنگی سه جزو، مس سوخته یک جزو، سریشم پن

کمان یک جزو [و] نیم. چندان صالیه کرده که یک ذات شود. و اگر روغــن کمــان تنــک باشــد یــک 

جزو سنگ سلیمانی بر آن افزایند و در صالیه تقصیر نکنند و به کار برند طاووسی سنگ جال دهنــده 

، در ساختن تیغ فرنگی چنانکه کاغذ بچیند و ن

آبگینه ببّرد و رخنه نکند: اول بیارند آهن نعل اسبان چنانچه در زیر سم اسبان بود کشته باشد. چندان 

که خواهند بر هم نهند و یکی کنند و هر چه خواهند از آن بسازند. و هرگــاه کــه آن را از آتــش بیــرون 

د پیش از آن که به آتش برند به آب نمــک ســاجی در آن آرند و کار کنند. چون باز در آتش خواهند بر

کنند و هر بار به آب ساجی سرد می

ی باشد که بر مثال کاغذ ته توان کرد و براق باشد و درم از زمین بر دارد و آبگینه ببّرد.
ّ
نرمی به حد

یت لطیف باشد: بیارند پنج سیر آهن نعل کهنــه و دو قــرص کننــد و 

سوراخ چند هشت نهی یا ده وز آن کنند(؟) پس بیارند چهار درم قلعی و [دو] درم مرقشیشــا و [دو] 

درم زیبق مصعد و دو درم ریزۀ مس و دو درم سرب قلعی. و ریزۀ مس و سرب و زیبق بگذارند. چون 

های آهن ریزند و هر دو طبق آهن به یک جا کننــد و بــر نند و در سوراخ

هم نهند و درزها به گل حکمت بگیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در آتش اندازند و بدمند و 

یند، چنان که در هشت بار یا ده بــار هــر دو طبــق  بیرون آرند و هر بار در آتش اندازند و بردارند و ببو

بسازند و اگر خواهند کــارد و کنــاره و ایــن عمــل  ٣باشند. و اگر خواهند از آن تیغ محرابی

مصر است. با مصری در قیمت برابر بود و الیق خزانۀ شاهان باشد.

آن توان دید، و به غایت سخت باشد. این بطانۀ اصلی گویند [را] آنچه در چین
دارند.  ٢

در بطانه[ای] که او را رنگ فیروزه خوانند چو

نشود: بیارند زنگار فرعونی ده جزو، سریشم پنیر دو جزو، روغن کمان دو جــزو. اول زنگــار چنــدان 

بکوبد که غبار گردد. آنگاه با روغن کمان بیامیزد و در صالیه نیک بساید. بعد از آن سریشــم مــذکور 

مذکور در صالیه بچسبد که سنگ بتوان بست. چون همه  را صالیه کرده داخل کند، چنانچه سریشم

یک ذات شود هر جا خواهند کار بندند. زود خشک شود و جال به همان طریق است که گفتــه شــد. 

از فیروزه فرق نتوان کرد و به آب خراب نشود و درخشنده و براق باشد.

در بطانۀ طاووسی: گونۀ فرنگی سه جزو، مس سوخته یک جزو، سریشم پن

کمان یک جزو [و] نیم. چندان صالیه کرده که یک ذات شود. و اگر روغــن کمــان تنــک باشــد یــک 

جزو سنگ سلیمانی بر آن افزایند و در صالیه تقصیر نکنند و به کار برند طاووسی سنگ جال دهنــده 

، در ساختن تیغ فرنگی چنانکه کاغذ بچیند و ن

آبگینه ببّرد و رخنه نکند: اول بیارند آهن نعل اسبان چنانچه در زیر سم اسبان بود کشته باشد. چندان 

که خواهند بر هم نهند و یکی کنند و هر چه خواهند از آن بسازند. و هرگــاه کــه آن را از آتــش بیــرون 

آرند و کار کنند. چون باز در آتش خواهند بر

کنند و هر بار به آب ساجی سرد میآب سرد کنند. و همچنین عمل می

ی باشد که بر مثال کاغذ ته توان کرد و براق باشد و درم از زمین بر دارد و آبگینه ببّرد.
ّ
نرمی به حد

یت لطیف باشد: بیارند پنج سیر آهن نعل کهنــه و دو قــرص کننــد و ساختن تیغ محرابی که به غا

سوراخ چند هشت نهی یا ده وز آن کنند(؟) پس بیارند چهار درم قلعی و [دو] درم مرقشیشــا و [دو] 

درم زیبق مصعد و دو درم ریزۀ مس و دو درم سرب قلعی. و ریزۀ مس و سرب و زیبق بگذارند. چون 

نند و در سوراخگداخته گردد مرقشیشا آس ک

هم نهند و درزها به گل حکمت بگیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در آتش اندازند و بدمند و 

بیرون آرند و هر بار در آتش اندازند و بردارند و ببویند، چنان که در هشت بار یا ده بــار هــر دو طبــق 

باشند. و اگر خواهند از آن تیغ محرابی

مصر است. با مصری در قیمت برابر بود و الیق خزانۀ شاهان باشد.

آن توان دید، و به غایت سخت باشد. این بطانۀ اصلی گویند [را] آنچه در چین

٢است. باید که از غبار نگه

در بطانه[ای] که او را رنگ فیروزه خوانند چو

نشود: بیارند زنگار فرعونی ده جزو، سریشم پنیر دو جزو، روغن کمان دو جــزو. اول زنگــار چنــدان 

بکوبد که غبار گردد. آنگاه با روغن کمان بیامیزد و در صالیه نیک بساید. بعد از آن سریشــم مــذکور 

را صالیه کرده داخل کند، چنانچه سریشم

یک ذات شود هر جا خواهند کار بندند. زود خشک شود و جال به همان طریق است که گفتــه شــد. 

از فیروزه فرق نتوان کرد و به آب خراب نشود و درخشنده و براق باشد.

در بطانۀ طاووسی: گونۀ فرنگی سه جزو، مس سوخته یک جزو، سریشم پن

کمان یک جزو [و] نیم. چندان صالیه کرده که یک ذات شود. و اگر روغــن کمــان تنــک باشــد یــک 

جزو سنگ سلیمانی بر آن افزایند و در صالیه تقصیر نکنند و به کار برند طاووسی سنگ جال دهنــده 

و به آب خراب نشود.

، در ساختن تیغ فرنگی چنانکه کاغذ بچیند و نباب پنجاهم

آبگینه ببّرد و رخنه نکند: اول بیارند آهن نعل اسبان چنانچه در زیر سم اسبان بود کشته باشد. چندان 

که خواهند بر هم نهند و یکی کنند و هر چه خواهند از آن بسازند. و هرگــاه کــه آن را از آتــش بیــرون 

آرند و کار کنند. چون باز در آتش خواهند بر

آب سرد کنند. و همچنین عمل می

ی باشد که بر مثال کاغذ ته توان کرد و براق باشد و درم از زمین بر دارد و آبگینه ببّرد.
ّ
نرمی به حد

ساختن تیغ محرابی که به غا

سوراخ چند هشت نهی یا ده وز آن کنند(؟) پس بیارند چهار درم قلعی و [دو] درم مرقشیشــا و [دو] 

درم زیبق مصعد و دو درم ریزۀ مس و دو درم سرب قلعی. و ریزۀ مس و سرب و زیبق بگذارند. چون 

گداخته گردد مرقشیشا آس ک

هم نهند و درزها به گل حکمت بگیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در آتش اندازند و بدمند و 

یند، چنان که در هشت بار یا ده بــار هــر دو طبــق  بیرون آرند و هر بار در آتش اندازند و بردارند و ببو

باشند. و اگر خواهند از آن تیغ محرابی یکی گشته

مصر است. با مصری در قیمت برابر بود و الیق خزانۀ شاهان باشد.

حین
مکه

به شکل محراب

آن توان دید، و به غایت سخت باشد. این بطانۀ اصلی گویند [را] آنچه در چین

است. باید که از غبار نگه

در بطانه[ای] که او را رنگ فیروزه خوانند چو

نشود: بیارند زنگار فرعونی ده جزو، سریشم پنیر دو جزو، روغن کمان دو جــزو. اول زنگــار چنــدان 

بکوبد که غبار گردد. آنگاه با روغن کمان بیامیزد و در صالیه نیک بساید. بعد از آن سریشــم مــذکور 

را صالیه کرده داخل کند، چنانچه سریشم

یک ذات شود هر جا خواهند کار بندند. زود خشک شود و جال به همان طریق است که گفتــه شــد. 

از فیروزه فرق نتوان کرد و به آب خراب نشود و درخشنده و براق باشد.

در بطانۀ طاووسی: گونۀ فرنگی سه جزو، مس سوخته یک جزو، سریشم پن

کمان یک جزو [و] نیم. چندان صالیه کرده که یک ذات شود. و اگر روغــن کمــان تنــک باشــد یــک 

جزو سنگ سلیمانی بر آن افزایند و در صالیه تقصیر نکنند و به کار برند طاووسی سنگ جال دهنــده 

و به آب خراب نشود.

باب پنجاهم

آبگینه ببّرد و رخنه نکند: اول بیارند آهن نعل اسبان چنانچه در زیر سم اسبان بود کشته باشد. چندان 

که خواهند بر هم نهند و یکی کنند و هر چه خواهند از آن بسازند. و هرگــاه کــه آن را از آتــش بیــرون 

آرند و کار کنند. چون باز در آتش خواهند بر

آب سرد کنند. و همچنین عمل می

ی باشد که بر مثال کاغذ ته توان کرد و براق باشد و درم از زمین بر دارد و آبگینه ببّرد.
ّ
نرمی به حد

ساختن تیغ محرابی که به غا

سوراخ چند هشت نهی یا ده وز آن کنند(؟) پس بیارند چهار درم قلعی و [دو] درم مرقشیشــا و [دو] 

درم زیبق مصعد و دو درم ریزۀ مس و دو درم سرب قلعی. و ریزۀ مس و سرب و زیبق بگذارند. چون 

گداخته گردد مرقشیشا آس ک

هم نهند و درزها به گل حکمت بگیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در آتش اندازند و بدمند و 

بیرون آرند و هر بار در آتش اندازند و بردارند و ببویند، چنان که در هشت بار یا ده بــار هــر دو طبــق 

یکی گشته

مصر است. با مصری در قیمت برابر بود و الیق خزانۀ شاهان باشد.

حین: نسخه. ١
مکه: نسخه. ٢
به شکل محراب. ٣



، در ساختن تیغ و پیکانی و سرنیزه که چون دشمن در او نصیب یابد عالجش 

نرم ده جزو و مس سه جزو. [و] ارزیز سوخته// و ســرب و بــرنج 

زنند و به آتش قوی بگذارند. بعــد از 

بوته را فرو برند تا سرد شود، هم بر این طریق سه بار. بعد از آن هر چــه ســازند بــه 

، در آب دادن که چون بریده شود یا خراشیده شود دشمن در آن هالک گــردد 

و اگر مقدار سر سوزنی برسد یک ساعت امان نیابد: بیارند آهــک کنــدی و ســرگین و خــاک، در آب 

در آب 

افکنند، در این آب غوطه دهند. در آب دادن که روی در آن توان دید و بّران باشد: بگیرند شّب یمانی 

و نوشادر پیکانی از هر یک، یک جزوی سحق کرده در آب بگذارند و آب دهند تیغ را آب دادنی کــه 

تر، هــر دو بــه هــم 

بیامیزند و بیندایند، بر روی تیغ گرم بتابند و آب دهند که برنده آید یا خراشیده شــود نیکــو شــود. آب 

ح (؟) 

بیامیزند و تر کنند به بول حمیر و آن چه خواهند بر آن بیندازند و باز بگیرند جــزوی از زراریــح (؟) و 

را  و آن

به انبر بگیرند و در آتش نهند یک نفس کشیدن. و آنگه برگیرد و رنگ در آب زند، دیگر باره بــر آتــش 

برد و بگذارد سه نفس کشیدن. پس برگیرد و در آب زند نرمک. پس دیگر به آتش برند تا چه بیند کــه 

ت بر آن نهند نسوزد. پس 

در رنگ نهند در میان دروناش (؟) خرد بکوبند و در میان موم کنند و در هــم بزننــد و بلــور در آنجــا 

باشد. چون ببیند رنگ هموار است برگیرند و اگر سیر خواهند یک لحظه بگــذارد. در 

، قطران شاهی و زیت هر یک نیم کیله، 

زهرۀ گاو به هم آرند و چندان بسایند که در او تری نماند و حــل کننــد. آنگــاه 

، در ساختن تیغ و پیکانی و سرنیزه که چون دشمن در او نصیب یابد عالجش 

نرم ده جزو و مس سه جزو. [و] ارزیز سوخته// و ســرب و بــرنج 

زنند و به آتش قوی بگذارند. بعــد از 

بوته را فرو برند تا سرد شود، هم بر این طریق سه بار. بعد از آن هر چــه ســازند بــه 

، در آب دادن که چون بریده شود یا خراشیده شود دشمن در آن هالک گــردد 

و اگر مقدار سر سوزنی برسد یک ساعت امان نیابد: بیارند آهــک کنــدی و ســرگین و خــاک، در آب 

در آب  کنند، به بول حمیر تر کنند، بر تیغ اندایند. بعد از آن بفشاد (؟) را یک مثقــال نیــک بســایند و

افکنند، در این آب غوطه دهند. در آب دادن که روی در آن توان دید و بّران باشد: بگیرند شّب یمانی 

و نوشادر پیکانی از هر یک، یک جزوی سحق کرده در آب بگذارند و آب دهند تیغ را آب دادنی کــه 

تر، هــر دو بــه هــم  نی که چون ببرد به زودی نیکو شود و خارش افتد: بیارند گل و ســرگین

بیامیزند و بیندایند، بر روی تیغ گرم بتابند و آب دهند که برنده آید یا خراشیده شــود نیکــو شــود. آب 

ح (؟) دادنی که چون ببّرد به نشود و هالک شود: خاک [و] سرگین در هم بکوبند و مثل هر دو زراری

بیامیزند و تر کنند به بول حمیر و آن چه خواهند بر آن بیندازند و باز بگیرند جــزوی از زراریــح (؟) و 

 به بول حمیر بمالند تا بگدازد. آنگه گرم کنند و آنچه خواهند در این غوطه دهند.

و آن ها سازند و جــال دهنــد

به انبر بگیرند و در آتش نهند یک نفس کشیدن. و آنگه برگیرد و رنگ در آب زند، دیگر باره بــر آتــش 

برد و بگذارد سه نفس کشیدن. پس برگیرد و در آب زند نرمک. پس دیگر به آتش برند تا چه بیند کــه 

ت بر آن نهند نسوزد. پس 

در رنگ نهند در میان دروناش (؟) خرد بکوبند و در میان موم کنند و در هــم بزننــد و بلــور در آنجــا 

باشد. چون ببیند رنگ هموار است برگیرند و اگر سیر خواهند یک لحظه بگــذارد. در 

، قطران شاهی و زیت هر یک نیم کیله، 

زهرۀ گاو به هم آرند و چندان بسایند که در او تری نماند و حــل کننــد. آنگــاه 

بلور گرم کنند و در میان اخالط ها نهند سه ساعت و چنان باید که اخالط بلور را پوشیده دارد.

، در ساختن تیغ و پیکانی و سرنیزه که چون دشمن در او نصیب یابد عالجش 

نرم ده جزو و مس سه جزو. [و] ارزیز سوخته// و ســرب و بــرنج 

زنند و به آتش قوی بگذارند. بعــد از بر وی می

بوته را فرو برند تا سرد شود، هم بر این طریق سه بار. بعد از آن هر چــه ســازند بــه 

، در آب دادن که چون بریده شود یا خراشیده شود دشمن در آن هالک گــردد 

و اگر مقدار سر سوزنی برسد یک ساعت امان نیابد: بیارند آهــک کنــدی و ســرگین و خــاک، در آب 

کنند، به بول حمیر تر کنند، بر تیغ اندایند. بعد از آن بفشاد (؟) را یک مثقــال نیــک بســایند و

افکنند، در این آب غوطه دهند. در آب دادن که روی در آن توان دید و بّران باشد: بگیرند شّب یمانی 

و نوشادر پیکانی از هر یک، یک جزوی سحق کرده در آب بگذارند و آب دهند تیغ را آب دادنی کــه 

 ٣فوالد را ببّرد. طلق اندوده به روی زیر نمد و بول حمیر آب دهند.

نی که چون ببرد به زودی نیکو شود و خارش افتد: بیارند گل و ســرگین

بیامیزند و بیندایند، بر روی تیغ گرم بتابند و آب دهند که برنده آید یا خراشیده شــود نیکــو شــود. آب 

دادنی که چون ببّرد به نشود و هالک شود: خاک [و] سرگین در هم بکوبند و مثل هر دو زراری

بیامیزند و تر کنند به بول حمیر و آن چه خواهند بر آن بیندازند و باز بگیرند جــزوی از زراریــح (؟) و 

به بول حمیر بمالند تا بگدازد. آنگه گرم کنند و آنچه خواهند در این غوطه دهند.

ها سازند و جــال دهنــد، در رنگ کردن بلور: بیارند بلور صاف و نگین

به انبر بگیرند و در آتش نهند یک نفس کشیدن. و آنگه برگیرد و رنگ در آب زند، دیگر باره بــر آتــش 

برد و بگذارد سه نفس کشیدن. پس برگیرد و در آب زند نرمک. پس دیگر به آتش برند تا چه بیند کــه 

ت بر آن نهند نسوزد. پس که انگش سفید شده باشد، برگیرند و در کاسۀ چینی نهند تا سرد شود، چنان

در رنگ نهند در میان دروناش (؟) خرد بکوبند و در میان موم کنند و در هــم بزننــد و بلــور در آنجــا 

باشد. چون ببیند رنگ هموار است برگیرند و اگر سیر خواهند یک لحظه بگــذارد. در 

، قطران شاهی و زیت هر یک نیم کیله، 

زهرۀ گاو به هم آرند و چندان بسایند که در او تری نماند و حــل کننــد. آنگــاه 

بلور گرم کنند و در میان اخالط ها نهند سه ساعت و چنان باید که اخالط بلور را پوشیده دارد.

، در ساختن تیغ و پیکانی و سرنیزه که چون دشمن در او نصیب یابد عالجش 

نرم ده جزو و مس سه جزو. [و] ارزیز سوخته// و ســرب و بــرنج 

بر وی می ١سه جزو. به هم بیامیزند و در بوتۀ بزرگ نهند و تنکار

بوته را فرو برند تا سرد شود، هم بر این طریق سه بار. بعد از آن هر چــه ســازند بــه 

، در آب دادن که چون بریده شود یا خراشیده شود دشمن در آن هالک گــردد 

و اگر مقدار سر سوزنی برسد یک ساعت امان نیابد: بیارند آهــک کنــدی و ســرگین و خــاک، در آب 

کنند، به بول حمیر تر کنند، بر تیغ اندایند. بعد از آن بفشاد (؟) را یک مثقــال نیــک بســایند و

افکنند، در این آب غوطه دهند. در آب دادن که روی در آن توان دید و بّران باشد: بگیرند شّب یمانی 

و نوشادر پیکانی از هر یک، یک جزوی سحق کرده در آب بگذارند و آب دهند تیغ را آب دادنی کــه 

فوالد را ببّرد. طلق اندوده به روی زیر نمد و بول حمیر آب دهند.

نی که چون ببرد به زودی نیکو شود و خارش افتد: بیارند گل و ســرگین

بیامیزند و بیندایند، بر روی تیغ گرم بتابند و آب دهند که برنده آید یا خراشیده شــود نیکــو شــود. آب 

دادنی که چون ببّرد به نشود و هالک شود: خاک [و] سرگین در هم بکوبند و مثل هر دو زراری

بیامیزند و تر کنند به بول حمیر و آن چه خواهند بر آن بیندازند و باز بگیرند جــزوی از زراریــح (؟) و 

به بول حمیر بمالند تا بگدازد. آنگه گرم کنند و آنچه خواهند در این غوطه دهند.

، در رنگ کردن بلور: بیارند بلور صاف و نگین

به انبر بگیرند و در آتش نهند یک نفس کشیدن. و آنگه برگیرد و رنگ در آب زند، دیگر باره بــر آتــش 

برد و بگذارد سه نفس کشیدن. پس برگیرد و در آب زند نرمک. پس دیگر به آتش برند تا چه بیند کــه 

سفید شده باشد، برگیرند و در کاسۀ چینی نهند تا سرد شود، چنان

در رنگ نهند در میان دروناش (؟) خرد بکوبند و در میان موم کنند و در هــم بزننــد و بلــور در آنجــا 

باشد. چون ببیند رنگ هموار است برگیرند و اگر سیر خواهند یک لحظه بگــذارد. در 

، قطران شاهی و زیت هر یک نیم کیله، رنگ بلور سرخ که با یاقوت ماند: بگیر صمغ صنوبر دو کیله

زهرۀ گاو به هم آرند و چندان بسایند که در او تری نماند و حــل کننــد. آنگــاه 

بلور گرم کنند و در میان اخالط ها نهند سه ساعت و چنان باید که اخالط بلور را پوشیده دارد.

.

، در ساختن تیغ و پیکانی و سرنیزه که چون دشمن در او نصیب یابد عالجش 

نرم ده جزو و مس سه جزو. [و] ارزیز سوخته// و ســرب و بــرنج  نبا[شد] بجز مردن: اول بیارند آهن

سه جزو. به هم بیامیزند و در بوتۀ بزرگ نهند و تنکار

بوته را فرو برند تا سرد شود، هم بر این طریق سه بار. بعد از آن هر چــه ســازند بــه 

، در آب دادن که چون بریده شود یا خراشیده شود دشمن در آن هالک گــردد 

و اگر مقدار سر سوزنی برسد یک ساعت امان نیابد: بیارند آهــک کنــدی و ســرگین و خــاک، در آب 

کنند، به بول حمیر تر کنند، بر تیغ اندایند. بعد از آن بفشاد (؟) را یک مثقــال نیــک بســایند و

افکنند، در این آب غوطه دهند. در آب دادن که روی در آن توان دید و بّران باشد: بگیرند شّب یمانی 

و نوشادر پیکانی از هر یک، یک جزوی سحق کرده در آب بگذارند و آب دهند تیغ را آب دادنی کــه 

فوالد را ببّرد. طلق اندوده به روی زیر نمد و بول حمیر آب دهند.

نی که چون ببرد به زودی نیکو شود و خارش افتد: بیارند گل و ســرگین

بیامیزند و بیندایند، بر روی تیغ گرم بتابند و آب دهند که برنده آید یا خراشیده شــود نیکــو شــود. آب 

دادنی که چون ببّرد به نشود و هالک شود: خاک [و] سرگین در هم بکوبند و مثل هر دو زراری

بیامیزند و تر کنند به بول حمیر و آن چه خواهند بر آن بیندازند و باز بگیرند جــزوی از زراریــح (؟) و 

به بول حمیر بمالند تا بگدازد. آنگه گرم کنند و آنچه خواهند در این غوطه دهند.

، در رنگ کردن بلور: بیارند بلور صاف و نگین

به انبر بگیرند و در آتش نهند یک نفس کشیدن. و آنگه برگیرد و رنگ در آب زند، دیگر باره بــر آتــش 

برد و بگذارد سه نفس کشیدن. پس برگیرد و در آب زند نرمک. پس دیگر به آتش برند تا چه بیند کــه 

سفید شده باشد، برگیرند و در کاسۀ چینی نهند تا سرد شود، چنان

در رنگ نهند در میان دروناش (؟) خرد بکوبند و در میان موم کنند و در هــم بزننــد و بلــور در آنجــا 

باشد. چون ببیند رنگ هموار است برگیرند و اگر سیر خواهند یک لحظه بگــذارد. در 

رنگ بلور سرخ که با یاقوت ماند: بگیر صمغ صنوبر دو کیله

زهرۀ گاو به هم آرند و چندان بسایند که در او تری نماند و حــل کننــد. آنگــاه 

بلور گرم کنند و در میان اخالط ها نهند سه ساعت و چنان باید که اخالط بلور را پوشیده دارد.

.کننده و گدازآور است بوره، تترابورات طبیعی سدیم که پاک

.جاست

، در ساختن تیغ و پیکانی و سرنیزه که چون دشمن در او نصیب یابد عالجش باب پنجاه و یکم

نبا[شد] بجز مردن: اول بیارند آهن

سه جزو. به هم بیامیزند و در بوتۀ بزرگ نهند و تنکار

بوته را فرو برند تا سرد شود، هم بر این طریق سه بار. بعد از آن هر چــه ســازند بــه  ٢آن در بول حمیر

د.همان عمل کنن

، در آب دادن که چون بریده شود یا خراشیده شود دشمن در آن هالک گــردد باب پنجاه و دوّیم

و اگر مقدار سر سوزنی برسد یک ساعت امان نیابد: بیارند آهــک کنــدی و ســرگین و خــاک، در آب 

کنند، به بول حمیر تر کنند، بر تیغ اندایند. بعد از آن بفشاد (؟) را یک مثقــال نیــک بســایند و

افکنند، در این آب غوطه دهند. در آب دادن که روی در آن توان دید و بّران باشد: بگیرند شّب یمانی 

و نوشادر پیکانی از هر یک، یک جزوی سحق کرده در آب بگذارند و آب دهند تیغ را آب دادنی کــه 

فوالد را ببّرد. طلق اندوده به روی زیر نمد و بول حمیر آب دهند.

نی که چون ببرد به زودی نیکو شود و خارش افتد: بیارند گل و ســرگینآب داد

بیامیزند و بیندایند، بر روی تیغ گرم بتابند و آب دهند که برنده آید یا خراشیده شــود نیکــو شــود. آب 

دادنی که چون ببّرد به نشود و هالک شود: خاک [و] سرگین در هم بکوبند و مثل هر دو زراری

بیامیزند و تر کنند به بول حمیر و آن چه خواهند بر آن بیندازند و باز بگیرند جــزوی از زراریــح (؟) و 

به بول حمیر بمالند تا بگدازد. آنگه گرم کنند و آنچه خواهند در این غوطه دهند.

، در رنگ کردن بلور: بیارند بلور صاف و نگینباب پنجاه و سّیم

به انبر بگیرند و در آتش نهند یک نفس کشیدن. و آنگه برگیرد و رنگ در آب زند، دیگر باره بــر آتــش 

برد و بگذارد سه نفس کشیدن. پس برگیرد و در آب زند نرمک. پس دیگر به آتش برند تا چه بیند کــه 

سفید شده باشد، برگیرند و در کاسۀ چینی نهند تا سرد شود، چنان

در رنگ نهند در میان دروناش (؟) خرد بکوبند و در میان موم کنند و در هــم بزننــد و بلــور در آنجــا 

ُنک
ُ
باشد. چون ببیند رنگ هموار است برگیرند و اگر سیر خواهند یک لحظه بگــذارد. در  ٤نهند اگر ت

رنگ بلور سرخ که با یاقوت ماند: بگیر صمغ صنوبر دو کیله

زهرۀ گاو به هم آرند و چندان بسایند که در او تری نماند و حــل کننــد. آنگــاه  ٥جمله سوده با نه کیله

بلور گرم کنند و در میان اخالط ها نهند سه ساعت و چنان باید که اخالط بلور را پوشیده دارد.

بوره، تترابورات طبیعی سدیم که پاک
)خر
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باب پنجاه و یکم

نبا[شد] بجز مردن: اول بیارند آهن

سه جزو. به هم بیامیزند و در بوتۀ بزرگ نهند و تنکار

آن در بول حمیر

همان عمل کنن

باب پنجاه و دوّیم

و اگر مقدار سر سوزنی برسد یک ساعت امان نیابد: بیارند آهــک کنــدی و ســرگین و خــاک، در آب 

کنند، به بول حمیر تر کنند، بر تیغ اندایند. بعد از آن بفشاد (؟) را یک مثقــال نیــک بســایند و

افکنند، در این آب غوطه دهند. در آب دادن که روی در آن توان دید و بّران باشد: بگیرند شّب یمانی 

و نوشادر پیکانی از هر یک، یک جزوی سحق کرده در آب بگذارند و آب دهند تیغ را آب دادنی کــه 

فوالد را ببّرد. طلق اندوده به روی زیر نمد و بول حمیر آب دهند.

آب داد

بیامیزند و بیندایند، بر روی تیغ گرم بتابند و آب دهند که برنده آید یا خراشیده شــود نیکــو شــود. آب 

دادنی که چون ببّرد به نشود و هالک شود: خاک [و] سرگین در هم بکوبند و مثل هر دو زراری

بیامیزند و تر کنند به بول حمیر و آن چه خواهند بر آن بیندازند و باز بگیرند جــزوی از زراریــح (؟) و 

به بول حمیر بمالند تا بگدازد. آنگه گرم کنند و آنچه خواهند در این غوطه دهند.

باب پنجاه و سّیم

به انبر بگیرند و در آتش نهند یک نفس کشیدن. و آنگه برگیرد و رنگ در آب زند، دیگر باره بــر آتــش 

برد و بگذارد سه نفس کشیدن. پس برگیرد و در آب زند نرمک. پس دیگر به آتش برند تا چه بیند کــه 

سفید شده باشد، برگیرند و در کاسۀ چینی نهند تا سرد شود، چنان

در رنگ نهند در میان دروناش (؟) خرد بکوبند و در میان موم کنند و در هــم بزننــد و بلــور در آنجــا 

ُنک
ُ
نهند اگر ت

رنگ بلور سرخ که با یاقوت ماند: بگیر صمغ صنوبر دو کیله

جمله سوده با نه کیله

بلور گرم کنند و در میان اخالط ها نهند سه ساعت و چنان باید که اخالط بلور را پوشیده دارد.

بوره، تترابورات طبیعی سدیم که پاک. ١
خر(حمار .٢
 این جمله در اینجا نابه. ٣
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شّب یمــانی افکننــد کــه محلــول بــود بــه آب. آنگــاه 

بجوشاند// نیک تا رنگ گرداند. این کار چنان است که در محلش باز ندانند و آبدار باشــد. اصــل آن 

است که نگین را گرم کنند و در آب شّب افکنند تا بسته شود و رنگ گیرد. آنگــاه گــرم کننــد و در آب 

به روغن زیت چرب کنند، به آب آهک بمالند. اگر در رکــوی یــا 

کننــد و بــه 

[و]  

لور گرم کنند و در آب بقم و یا به آب بستان افروز اندازد و رنگ پــذیرد. و اگــر زر 

دیگر در زمّردی: زهرۀ گاو سحق کنند و مرقشیشای ذهبی در روغن به آن افکنند تا خمیــر شــود. 

ین اخــالط نهنــد ســه ســاعت، 

دیگر: بلور شفاف بمالند تا سفید شود. آنگاه بگیرند روناس و پارۀ موم بر سر آتش نهند تا بگدازد 

و روناس در آن اندازند و قدری آب گلنار در آن داخل کنند. پس نگین در آتش نهند تــا گــرم شــود و 

د یا در صحن چینی تا سرد [شود] چنان که دست نسوزد. 

پس در میان آب رنگ اندازد. باید که رنگ بر سر آتش باشد گداخته، نه گرم و نه سرد. اگــر گــرم بــود 

هــا ســازند. پــس ســنگ 

ها طال کنند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کارخانۀ 

. بعــد از آن بیــرون آرنــد بــر لــون 

یک جزو، زرنیخ سرخ یک جــزو و عقــاب 

ســفید 

یک جزو و قطران شاهی یک جزو. و داروها جمله بسایند و قطران و روغن بیامیزند تا چون مرهمی 

[ای] کنند از مس که در غایــت 

سرخی باشد و دارو جمله در بوتۀ دیگر کنند. آنگه بلور را در بوتۀ مس گرم کند. چون سرخ شود در 

این معجونش فرو برند چنان که میان دارو غرق شود و بگذارند تا سرخ شود .آنگه همچنین بــا دارو 

شّب یمــانی افکننــد کــه محلــول بــود بــه آب. آنگــاه 

بجوشاند// نیک تا رنگ گرداند. این کار چنان است که در محلش باز ندانند و آبدار باشــد. اصــل آن 

است که نگین را گرم کنند و در آب شّب افکنند تا بسته شود و رنگ گیرد. آنگــاه گــرم کننــد و در آب 

به روغن زیت چرب کنند، به آب آهک بمالند. اگر در رکــوی یــا 

کننــد و بــه کاغذی پیچند و بمالند آنگه جال گیرد، رنگ بسته بماند. دیگر: نگین بلور را در طبقی می

 ١چسبانند شفافکنند و به مصطکی به هم می

لور گرم کنند و در آب بقم و یا به آب بستان افروز اندازد و رنگ پــذیرد. و اگــر زر 

دیگر در زمّردی: زهرۀ گاو سحق کنند و مرقشیشای ذهبی در روغن به آن افکنند تا خمیــر شــود. 

ین اخــالط نهنــد ســه ســاعت، 

دیگر: بلور شفاف بمالند تا سفید شود. آنگاه بگیرند روناس و پارۀ موم بر سر آتش نهند تا بگدازد 

و روناس در آن اندازند و قدری آب گلنار در آن داخل کنند. پس نگین در آتش نهند تــا گــرم شــود و 

د یا در صحن چینی تا سرد [شود] چنان که دست نسوزد. 

پس در میان آب رنگ اندازد. باید که رنگ بر سر آتش باشد گداخته، نه گرم و نه سرد. اگــر گــرم بــود 

هــا ســازند. پــس ســنگ 

ها طال کنند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کارخانۀ 

. بعــد از آن بیــرون آرنــد بــر لــون 

یک جزو، زرنیخ سرخ یک جــزو و عقــاب 

ســفید  ٤زرد یعنی نوشادر زرد مصعد که سرخ شده باشد یک جزو و روغن بلسان یک جزو و نفــت

یک جزو و قطران شاهی یک جزو. و داروها جمله بسایند و قطران و روغن بیامیزند تا چون مرهمی 

[ای] کنند از مس که در غایــت 

سرخی باشد و دارو جمله در بوتۀ دیگر کنند. آنگه بلور را در بوتۀ مس گرم کند. چون سرخ شود در 

این معجونش فرو برند چنان که میان دارو غرق شود و بگذارند تا سرخ شود .آنگه همچنین بــا دارو 

شّب یمــانی افکننــد کــه محلــول بــود بــه آب. آنگــاه 

بجوشاند// نیک تا رنگ گرداند. این کار چنان است که در محلش باز ندانند و آبدار باشــد. اصــل آن 

است که نگین را گرم کنند و در آب شّب افکنند تا بسته شود و رنگ گیرد. آنگــاه گــرم کننــد و در آب 

به روغن زیت چرب کنند، به آب آهک بمالند. اگر در رکــوی یــا 

کاغذی پیچند و بمالند آنگه جال گیرد، رنگ بسته بماند. دیگر: نگین بلور را در طبقی می

کنند و به مصطکی به هم می

لور گرم کنند و در آب بقم و یا به آب بستان افروز اندازد و رنگ پــذیرد. و اگــر زر 

دیگر در زمّردی: زهرۀ گاو سحق کنند و مرقشیشای ذهبی در روغن به آن افکنند تا خمیــر شــود. 

ین اخــالط نهنــد ســه ســاعت، آنگاه زنگار و مرقشیشا به هم سحق کنند و بلور گرم کنند و در میان ا

دیگر: بلور شفاف بمالند تا سفید شود. آنگاه بگیرند روناس و پارۀ موم بر سر آتش نهند تا بگدازد 

و روناس در آن اندازند و قدری آب گلنار در آن داخل کنند. پس نگین در آتش نهند تــا گــرم شــود و 

د یا در صحن چینی تا سرد [شود] چنان که دست نسوزد. 

پس در میان آب رنگ اندازد. باید که رنگ بر سر آتش باشد گداخته، نه گرم و نه سرد. اگــر گــرم بــود 

هــا ســازند. پــس ســنگ رنگ نگیرد و اگر بسته بود رنگ نگیرد. دیگــر: بگیــرد بلــور کشــمیر و مهــره

ها طال کنند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کارخانۀ 

. بعــد از آن بیــرون آرنــد بــر لــون ٢گران در آتش یک ساعت در گوشه[ای] نهند تا رنگ بگیــرد

یک جزو، زرنیخ سرخ یک جــزو و عقــاب 

زرد یعنی نوشادر زرد مصعد که سرخ شده باشد یک جزو و روغن بلسان یک جزو و نفــت

یک جزو و قطران شاهی یک جزو. و داروها جمله بسایند و قطران و روغن بیامیزند تا چون مرهمی 

[ای] کنند از مس که در غایــت  در بوته

سرخی باشد و دارو جمله در بوتۀ دیگر کنند. آنگه بلور را در بوتۀ مس گرم کند. چون سرخ شود در 

این معجونش فرو برند چنان که میان دارو غرق شود و بگذارند تا سرخ شود .آنگه همچنین بــا دارو 

شّب یمــانی افکننــد کــه محلــول بــود بــه آب. آنگــاه نوعی دیگر: نگین بلور را گرم کنند، در آب 

بجوشاند// نیک تا رنگ گرداند. این کار چنان است که در محلش باز ندانند و آبدار باشــد. اصــل آن 

است که نگین را گرم کنند و در آب شّب افکنند تا بسته شود و رنگ گیرد. آنگــاه گــرم کننــد و در آب 

به روغن زیت چرب کنند، به آب آهک بمالند. اگر در رکــوی یــا 

کاغذی پیچند و بمالند آنگه جال گیرد، رنگ بسته بماند. دیگر: نگین بلور را در طبقی می

کنند و به مصطکی به هم میافروز یا به آب بقم به هم رنگ عملی می

لور گرم کنند و در آب بقم و یا به آب بستان افروز اندازد و رنگ پــذیرد. و اگــر زر 

دیگر در زمّردی: زهرۀ گاو سحق کنند و مرقشیشای ذهبی در روغن به آن افکنند تا خمیــر شــود. 

آنگاه زنگار و مرقشیشا به هم سحق کنند و بلور گرم کنند و در میان ا

دیگر: بلور شفاف بمالند تا سفید شود. آنگاه بگیرند روناس و پارۀ موم بر سر آتش نهند تا بگدازد 

و روناس در آن اندازند و قدری آب گلنار در آن داخل کنند. پس نگین در آتش نهند تــا گــرم شــود و 

د یا در صحن چینی تا سرد [شود] چنان که دست نسوزد. 

پس در میان آب رنگ اندازد. باید که رنگ بر سر آتش باشد گداخته، نه گرم و نه سرد. اگــر گــرم بــود 

رنگ نگیرد و اگر بسته بود رنگ نگیرد. دیگــر: بگیــرد بلــور کشــمیر و مهــره

ها طال کنند و بگذارند تا خشک شود. آنگاه در کارخانۀ این مهره

گران در آتش یک ساعت در گوشه[ای] نهند تا رنگ بگیــرد

یک جزو، زرنیخ سرخ یک جــزو و عقــاب  ٣غایت سرخ اعلی: بیارند دم االخوین

زرد یعنی نوشادر زرد مصعد که سرخ شده باشد یک جزو و روغن بلسان یک جزو و نفــت

یک جزو و قطران شاهی یک جزو. و داروها جمله بسایند و قطران و روغن بیامیزند تا چون مرهمی 

در بوته راشود. آنگاه فراگیرند بلور صافی و آنچه خواهند بسازند. آن

سرخی باشد و دارو جمله در بوتۀ دیگر کنند. آنگه بلور را در بوتۀ مس گرم کند. چون سرخ شود در 

این معجونش فرو برند چنان که میان دارو غرق شود و بگذارند تا سرخ شود .آنگه همچنین بــا دارو 

.خون سیاوشان؛ درخت دو پایه از تیرۀ نخل به رنگ سرخ تیره که دارای رزین است

نوعی دیگر: نگین بلور را گرم کنند، در آب 

بجوشاند// نیک تا رنگ گرداند. این کار چنان است که در محلش باز ندانند و آبدار باشــد. اصــل آن 

است که نگین را گرم کنند و در آب شّب افکنند تا بسته شود و رنگ گیرد. آنگــاه گــرم کننــد و در آب 

به روغن زیت چرب کنند، به آب آهک بمالند. اگر در رکــوی یــا بقم پخته افکنند و از بهر جال دادن 

کاغذی پیچند و بمالند آنگه جال گیرد، رنگ بسته بماند. دیگر: نگین بلور را در طبقی می

افروز یا به آب بقم به هم رنگ عملی می

لور گرم کنند و در آب بقم و یا به آب بستان افروز اندازد و رنگ پــذیرد. و اگــر زر 

  و رغفار (؟) رنگ کند بهتر آید.

دیگر در زمّردی: زهرۀ گاو سحق کنند و مرقشیشای ذهبی در روغن به آن افکنند تا خمیــر شــود. 

آنگاه زنگار و مرقشیشا به هم سحق کنند و بلور گرم کنند و در میان ا

دیگر: بلور شفاف بمالند تا سفید شود. آنگاه بگیرند روناس و پارۀ موم بر سر آتش نهند تا بگدازد 

و روناس در آن اندازند و قدری آب گلنار در آن داخل کنند. پس نگین در آتش نهند تــا گــرم شــود و 

د یا در صحن چینی تا سرد [شود] چنان که دست نسوزد. سفید گردد. پس برگیرد و بر سنگی پاک نه

پس در میان آب رنگ اندازد. باید که رنگ بر سر آتش باشد گداخته، نه گرم و نه سرد. اگــر گــرم بــود 

رنگ نگیرد و اگر بسته بود رنگ نگیرد. دیگــر: بگیــرد بلــور کشــمیر و مهــره

این مهرهسلیمانی را به آب ترنج بسایند و بر 

گران در آتش یک ساعت در گوشه[ای] نهند تا رنگ بگیــرد

غایت سرخ اعلی: بیارند دم االخوین

زرد یعنی نوشادر زرد مصعد که سرخ شده باشد یک جزو و روغن بلسان یک جزو و نفــت

یک جزو و قطران شاهی یک جزو. و داروها جمله بسایند و قطران و روغن بیامیزند تا چون مرهمی 

شود. آنگاه فراگیرند بلور صافی و آنچه خواهند بسازند. آن

سرخی باشد و دارو جمله در بوتۀ دیگر کنند. آنگه بلور را در بوتۀ مس گرم کند. چون سرخ شود در 

این معجونش فرو برند چنان که میان دارو غرق شود و بگذارند تا سرخ شود .آنگه همچنین بــا دارو 

خون سیاوشان؛ درخت دو پایه از تیرۀ نخل به رنگ سرخ تیره که دارای رزین است

نوعی دیگر: نگین بلور را گرم کنند، در آب 

بجوشاند// نیک تا رنگ گرداند. این کار چنان است که در محلش باز ندانند و آبدار باشــد. اصــل آن 

است که نگین را گرم کنند و در آب شّب افکنند تا بسته شود و رنگ گیرد. آنگــاه گــرم کننــد و در آب 

بقم پخته افکنند و از بهر جال دادن 

کاغذی پیچند و بمالند آنگه جال گیرد، رنگ بسته بماند. دیگر: نگین بلور را در طبقی می

افروز یا به آب بقم به هم رنگ عملی می آب بستان

لور گرم کنند و در آب بقم و یا به آب بستان افروز اندازد و رنگ پــذیرد. و اگــر زر آید. و اگر ب

و رغفار (؟) رنگ کند بهتر آید.

دیگر در زمّردی: زهرۀ گاو سحق کنند و مرقشیشای ذهبی در روغن به آن افکنند تا خمیــر شــود. 

آنگاه زنگار و مرقشیشا به هم سحق کنند و بلور گرم کنند و در میان ا

زمّردی نیکو آید.

دیگر: بلور شفاف بمالند تا سفید شود. آنگاه بگیرند روناس و پارۀ موم بر سر آتش نهند تا بگدازد 

و روناس در آن اندازند و قدری آب گلنار در آن داخل کنند. پس نگین در آتش نهند تــا گــرم شــود و 

سفید گردد. پس برگیرد و بر سنگی پاک نه

پس در میان آب رنگ اندازد. باید که رنگ بر سر آتش باشد گداخته، نه گرم و نه سرد. اگــر گــرم بــود 

رنگ نگیرد و اگر بسته بود رنگ نگیرد. دیگــر: بگیــرد بلــور کشــمیر و مهــره

سلیمانی را به آب ترنج بسایند و بر 

گران در آتش یک ساعت در گوشه[ای] نهند تا رنگ بگیــرد

یاقوت نیلی باشد. 

غایت سرخ اعلی: بیارند دم االخوین نوعی دیگر به

زرد یعنی نوشادر زرد مصعد که سرخ شده باشد یک جزو و روغن بلسان یک جزو و نفــت

یک جزو و قطران شاهی یک جزو. و داروها جمله بسایند و قطران و روغن بیامیزند تا چون مرهمی 

شود. آنگاه فراگیرند بلور صافی و آنچه خواهند بسازند. آن

سرخی باشد و دارو جمله در بوتۀ دیگر کنند. آنگه بلور را در بوتۀ مس گرم کند. چون سرخ شود در 

این معجونش فرو برند چنان که میان دارو غرق شود و بگذارند تا سرخ شود .آنگه همچنین بــا دارو 

شناف
بروید بدود

خون سیاوشان؛ درخت دو پایه از تیرۀ نخل به رنگ سرخ تیره که دارای رزین است
نفط

نوعی دیگر: نگین بلور را گرم کنند، در آب 

بجوشاند// نیک تا رنگ گرداند. این کار چنان است که در محلش باز ندانند و آبدار باشــد. اصــل آن 

است که نگین را گرم کنند و در آب شّب افکنند تا بسته شود و رنگ گیرد. آنگــاه گــرم کننــد و در آب 

بقم پخته افکنند و از بهر جال دادن 

کاغذی پیچند و بمالند آنگه جال گیرد، رنگ بسته بماند. دیگر: نگین بلور را در طبقی می

آب بستان

آید. و اگر بنیکو می

و رغفار (؟) رنگ کند بهتر آید.

دیگر در زمّردی: زهرۀ گاو سحق کنند و مرقشیشای ذهبی در روغن به آن افکنند تا خمیــر شــود. 

آنگاه زنگار و مرقشیشا به هم سحق کنند و بلور گرم کنند و در میان ا

زمّردی نیکو آید.

دیگر: بلور شفاف بمالند تا سفید شود. آنگاه بگیرند روناس و پارۀ موم بر سر آتش نهند تا بگدازد 

و روناس در آن اندازند و قدری آب گلنار در آن داخل کنند. پس نگین در آتش نهند تــا گــرم شــود و 

سفید گردد. پس برگیرد و بر سنگی پاک نه

پس در میان آب رنگ اندازد. باید که رنگ بر سر آتش باشد گداخته، نه گرم و نه سرد. اگــر گــرم بــود 

رنگ نگیرد و اگر بسته بود رنگ نگیرد. دیگــر: بگیــرد بلــور کشــمیر و مهــره

سلیمانی را به آب ترنج بسایند و بر 

گران در آتش یک ساعت در گوشه[ای] نهند تا رنگ بگیــرد آبگینه

یاقوت نیلی باشد. 

نوعی دیگر به

زرد یعنی نوشادر زرد مصعد که سرخ شده باشد یک جزو و روغن بلسان یک جزو و نفــت

یک جزو و قطران شاهی یک جزو. و داروها جمله بسایند و قطران و روغن بیامیزند تا چون مرهمی 

شود. آنگاه فراگیرند بلور صافی و آنچه خواهند بسازند. آن

سرخی باشد و دارو جمله در بوتۀ دیگر کنند. آنگه بلور را در بوتۀ مس گرم کند. چون سرخ شود در 

این معجونش فرو برند چنان که میان دارو غرق شود و بگذارند تا سرخ شود .آنگه همچنین بــا دارو 

شناف: نسخه. ١
بروید بدود: نسخه. ٢
خون سیاوشان؛ درخت دو پایه از تیرۀ نخل به رنگ سرخ تیره که دارای رزین است .٣
نفط: نسخه. ٤



غایت// اعلی: اول هفت رنگ بیارنــد بلــور بــا ســنگ 

و سفیدۀ ارزیز یــک 

ز بوتۀ اول در بوتۀ دوّیم بچکد بر هــم 

نهند و آتش قوی کند تا بگــدازد و 

آنچه لطیف شود در بوتۀ زیرین آید. بگذارد سرد شود، مینای سرگشــته باشــد. رنــگ آبگــون: بیارنــد 

زیز، یک جزو شنجار، با هم آمیزند و بر همان طریــق 

دو جزو سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار با ده جزو جوهر اصــل بیامیزنــد، بــر 

بــا ده جــزو بلــور 

ک جزو کبریت کحلی و یک جزو ســفیدۀ 

ارزیز، جمله [به] هم بیامیزند به همان طریق عمل کنند. چکیده که مقابل باشد رنــگ او بــه فیــروزۀ 

ارزیــر یــک جــزو و ســنگ 

و] بــر آن طریــق عمــل کننــد. پــس 

های لطیف: بیارند چهار جزو شنگرف رومی و چهار جــزو 

آهنــین کننــد. 

اقلیمیا و کبریت بر او افزایند و بجنبانند تا آمیخته شود. پس بر او ریزند و ســرد کننــد و بســایند [بــه] 

سرکۀ ترش و خشک کنند اندر سایه و در بوته نهند و بدمند تا بگردد، سخت شود. پس ســرد کننــد و 

، در صفت خضابی که دست و انگشتان عورتان بدان رنگ کننــد. از صــفت 

رنگ اول طاوسی قلقند: پس دو کیله توبال آهن، سه کیله پوست انار ترش، نیم کیلــه حنــا، ده کیلــه 

اعت بگذارنــد 

[بعد] بشویند، طاوسی باشد. سیاه: حنا بیست کیله، وسمه و زاج از هر یک دو کیله، مــازو و صــمغ 

. چون بیرون آید مانند یاقوت [باشد].

غایت// اعلی: اول هفت رنگ بیارنــد بلــور بــا ســنگ 

و سفیدۀ ارزیز یــک  ٢سوده یک جزو و روی سوخته یک جزو

ز بوتۀ اول در بوتۀ دوّیم بچکد بر هــم 

نهند و آتش قوی کند تا بگــدازد و 

آنچه لطیف شود در بوتۀ زیرین آید. بگذارد سرد شود، مینای سرگشــته باشــد. رنــگ آبگــون: بیارنــد 

زیز، یک جزو شنجار، با هم آمیزند و بر همان طریــق 

دو جزو سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار با ده جزو جوهر اصــل بیامیزنــد، بــر 

بــا ده جــزو بلــور  ٥همان طریق عمل کنند. رنگ زرد: دو جزو، سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار سرخ

ک جزو کبریت کحلی و یک جزو ســفیدۀ 

ارزیز، جمله [به] هم بیامیزند به همان طریق عمل کنند. چکیده که مقابل باشد رنــگ او بــه فیــروزۀ 

ارزیــر یــک جــزو و ســنگ 

و] بــر آن طریــق عمــل کننــد. پــس 

ان دریغ ندارد تا مراد یابد.
ّ
بیرون آرند، جوهری چکیده باشد مانند فیروزۀ کان. از مستحق

های لطیف: بیارند چهار جزو شنگرف رومی و چهار جــزو 

آهنــین کننــد.  ٨مغرفــه

اقلیمیا و کبریت بر او افزایند و بجنبانند تا آمیخته شود. پس بر او ریزند و ســرد کننــد و بســایند [بــه] 

سرکۀ ترش و خشک کنند اندر سایه و در بوته نهند و بدمند تا بگردد، سخت شود. پس ســرد کننــد و 

  دان نشانند.

، در صفت خضابی که دست و انگشتان عورتان بدان رنگ کننــد. از صــفت 

رنگ اول طاوسی قلقند: پس دو کیله توبال آهن، سه کیله پوست انار ترش، نیم کیلــه حنــا، ده کیلــه 

اعت بگذارنــد (افتادگی)، خرد بکوبند [و] به آب برگ چغندر خمیر کنند و بر دست نهنــد. یــک ســ

[بعد] بشویند، طاوسی باشد. سیاه: حنا بیست کیله، وسمه و زاج از هر یک دو کیله، مــازو و صــمغ 

. چون بیرون آید مانند یاقوت [باشد].

غایت// اعلی: اول هفت رنگ بیارنــد بلــور بــا ســنگ 

٢سوده یک جزو و روی سوخته یک جزو

ز بوتۀ اول در بوتۀ دوّیم بچکد بر هــم جزو و جمله بر هم آمیزند و در بوتۀ دیگر وصل کنند چنانچه ا

نهند و آتش قوی کند تا بگــدازد و  ٣استوار کنند. باید که بر نویی (نونی؟) ساخته باشد بر مثال بر نون

آنچه لطیف شود در بوتۀ زیرین آید. بگذارد سرد شود، مینای سرگشــته باشــد. رنــگ آبگــون: بیارنــد 

زیز، یک جزو شنجار، با هم آمیزند و بر همان طریــق 

دو جزو سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار با ده جزو جوهر اصــل بیامیزنــد، بــر 

همان طریق عمل کنند. رنگ زرد: دو جزو، سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار سرخ

ک جزو کبریت کحلی و یک جزو ســفیدۀ 

ارزیز، جمله [به] هم بیامیزند به همان طریق عمل کنند. چکیده که مقابل باشد رنــگ او بــه فیــروزۀ 

ارزیــر یــک جــزو و ســنگ  ٦اصفهانی: بیارند جوهر اصل ده جزو و مس سوخته یک جــزو، ســفیدۀ

و] بــر آن طریــق عمــل کننــد. پــس سلیمانی نیم جزو، شنجار یک جزو. همه را به هم در بوته کنند [

ان دریغ ندارد تا مراد یابد.
ّ
بیرون آرند، جوهری چکیده باشد مانند فیروزۀ کان. از مستحق

های لطیف: بیارند چهار جزو شنگرف رومی و چهار جــزو 

مغرفــه سوخته به کبریت [و] یک مثقال اقلیمیا سیم. همه را بکوبند و انــدر

اقلیمیا و کبریت بر او افزایند و بجنبانند تا آمیخته شود. پس بر او ریزند و ســرد کننــد و بســایند [بــه] 

سرکۀ ترش و خشک کنند اندر سایه و در بوته نهند و بدمند تا بگردد، سخت شود. پس ســرد کننــد و 

دان نشانند. در نگینبیرون آرند، سنگ یاقوت سرخ نیکو بود. به چرخ جال دهند و 

، در صفت خضابی که دست و انگشتان عورتان بدان رنگ کننــد. از صــفت 

رنگ اول طاوسی قلقند: پس دو کیله توبال آهن، سه کیله پوست انار ترش، نیم کیلــه حنــا، ده کیلــه 

(افتادگی)، خرد بکوبند [و] به آب برگ چغندر خمیر کنند و بر دست نهنــد. یــک ســ

[بعد] بشویند، طاوسی باشد. سیاه: حنا بیست کیله، وسمه و زاج از هر یک دو کیله، مــازو و صــمغ 

.شنگار، گیاه علفی از تیرۀ گاوزبانیان که ریشۀ قرمز مایل به بنفش آن مصرف دارویی دارد

. چون بیرون آید مانند یاقوت [باشد].در خمیر کهنه گیرند یا [در] سرکۀ کهنه افکنند

غایت// اعلی: اول هفت رنگ بیارنــد بلــور بــا ســنگ  ، در عمل میناگری به

سوده یک جزو و روی سوخته یک جزو

جزو و جمله بر هم آمیزند و در بوتۀ دیگر وصل کنند چنانچه ا

استوار کنند. باید که بر نویی (نونی؟) ساخته باشد بر مثال بر نون

آنچه لطیف شود در بوتۀ زیرین آید. بگذارد سرد شود، مینای سرگشــته باشــد. رنــگ آبگــون: بیارنــد 

زیز، یک جزو شنجار، با هم آمیزند و بر همان طریــق همان سنگ مذکور ده جزو و دو جزو سفیدۀ ار

دو جزو سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار با ده جزو جوهر اصــل بیامیزنــد، بــر 

همان طریق عمل کنند. رنگ زرد: دو جزو، سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار سرخ

ک جزو کبریت کحلی و یک جزو ســفیدۀ صاف کشمیری سوده، یک جزو شنجار، یک جزو زیبق، ی

ارزیز، جمله [به] هم بیامیزند به همان طریق عمل کنند. چکیده که مقابل باشد رنــگ او بــه فیــروزۀ 

اصفهانی: بیارند جوهر اصل ده جزو و مس سوخته یک جــزو، ســفیدۀ

سلیمانی نیم جزو، شنجار یک جزو. همه را به هم در بوته کنند [

ان دریغ ندارد تا مراد یابد.
ّ
بیرون آرند، جوهری چکیده باشد مانند فیروزۀ کان. از مستحق

های لطیف: بیارند چهار جزو شنگرف رومی و چهار جــزو 

سوخته به کبریت [و] یک مثقال اقلیمیا سیم. همه را بکوبند و انــدر

اقلیمیا و کبریت بر او افزایند و بجنبانند تا آمیخته شود. پس بر او ریزند و ســرد کننــد و بســایند [بــه] 

سرکۀ ترش و خشک کنند اندر سایه و در بوته نهند و بدمند تا بگردد، سخت شود. پس ســرد کننــد و 

بیرون آرند، سنگ یاقوت سرخ نیکو بود. به چرخ جال دهند و 

، در صفت خضابی که دست و انگشتان عورتان بدان رنگ کننــد. از صــفت 

رنگ اول طاوسی قلقند: پس دو کیله توبال آهن، سه کیله پوست انار ترش، نیم کیلــه حنــا، ده کیلــه 

(افتادگی)، خرد بکوبند [و] به آب برگ چغندر خمیر کنند و بر دست نهنــد. یــک ســ

[بعد] بشویند، طاوسی باشد. سیاه: حنا بیست کیله، وسمه و زاج از هر یک دو کیله، مــازو و صــمغ 

شنگار، گیاه علفی از تیرۀ گاوزبانیان که ریشۀ قرمز مایل به بنفش آن مصرف دارویی دارد

در خمیر کهنه گیرند یا [در] سرکۀ کهنه افکنند

، در عمل میناگری به

سوده یک جزو و روی سوخته یک جزو ١نمک و خرد بسایند ده جزو، و شنجار

جزو و جمله بر هم آمیزند و در بوتۀ دیگر وصل کنند چنانچه ا

استوار کنند. باید که بر نویی (نونی؟) ساخته باشد بر مثال بر نون

آنچه لطیف شود در بوتۀ زیرین آید. بگذارد سرد شود، مینای سرگشــته باشــد. رنــگ آبگــون: بیارنــد 

همان سنگ مذکور ده جزو و دو جزو سفیدۀ ار

دو جزو سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار با ده جزو جوهر اصــل بیامیزنــد، بــر 

همان طریق عمل کنند. رنگ زرد: دو جزو، سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار سرخ

صاف کشمیری سوده، یک جزو شنجار، یک جزو زیبق، ی

ارزیز، جمله [به] هم بیامیزند به همان طریق عمل کنند. چکیده که مقابل باشد رنــگ او بــه فیــروزۀ 

اصفهانی: بیارند جوهر اصل ده جزو و مس سوخته یک جــزو، ســفیدۀ

سلیمانی نیم جزو، شنجار یک جزو. همه را به هم در بوته کنند [

ان دریغ ندارد تا مراد یابد.
ّ
بیرون آرند، جوهری چکیده باشد مانند فیروزۀ کان. از مستحق

های لطیف: بیارند چهار جزو شنگرف رومی و چهار جــزو ، در صفت نگین

سوخته به کبریت [و] یک مثقال اقلیمیا سیم. همه را بکوبند و انــدر

اقلیمیا و کبریت بر او افزایند و بجنبانند تا آمیخته شود. پس بر او ریزند و ســرد کننــد و بســایند [بــه] 

سرکۀ ترش و خشک کنند اندر سایه و در بوته نهند و بدمند تا بگردد، سخت شود. پس ســرد کننــد و 

بیرون آرند، سنگ یاقوت سرخ نیکو بود. به چرخ جال دهند و 

، در صفت خضابی که دست و انگشتان عورتان بدان رنگ کننــد. از صــفت 

رنگ اول طاوسی قلقند: پس دو کیله توبال آهن، سه کیله پوست انار ترش، نیم کیلــه حنــا، ده کیلــه 

(افتادگی)، خرد بکوبند [و] به آب برگ چغندر خمیر کنند و بر دست نهنــد. یــک ســ

[بعد] بشویند، طاوسی باشد. سیاه: حنا بیست کیله، وسمه و زاج از هر یک دو کیله، مــازو و صــمغ 

شنگار، گیاه علفی از تیرۀ گاوزبانیان که ریشۀ قرمز مایل به بنفش آن مصرف دارویی دارد

در خمیر کهنه گیرند یا [در] سرکۀ کهنه افکنند

، در عمل میناگری بهباب پنجاه و چهارم

نمک و خرد بسایند ده جزو، و شنجار

جزو و جمله بر هم آمیزند و در بوتۀ دیگر وصل کنند چنانچه ا

استوار کنند. باید که بر نویی (نونی؟) ساخته باشد بر مثال بر نون

آنچه لطیف شود در بوتۀ زیرین آید. بگذارد سرد شود، مینای سرگشــته باشــد. رنــگ آبگــون: بیارنــد 

همان سنگ مذکور ده جزو و دو جزو سفیدۀ ار

دو جزو سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار با ده جزو جوهر اصــل بیامیزنــد، بــر  ٤عمل کنند. رنگ زرد:

همان طریق عمل کنند. رنگ زرد: دو جزو، سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار سرخ

صاف کشمیری سوده، یک جزو شنجار، یک جزو زیبق، ی

ارزیز، جمله [به] هم بیامیزند به همان طریق عمل کنند. چکیده که مقابل باشد رنــگ او بــه فیــروزۀ 

اصفهانی: بیارند جوهر اصل ده جزو و مس سوخته یک جــزو، ســفیدۀ

سلیمانی نیم جزو، شنجار یک جزو. همه را به هم در بوته کنند [

ان دریغ ندارد تا مراد یابد.
ّ
بیرون آرند، جوهری چکیده باشد مانند فیروزۀ کان. از مستحق

، در صفت نگینباب پنجاه و پنجم

سوخته به کبریت [و] یک مثقال اقلیمیا سیم. همه را بکوبند و انــدر 

اقلیمیا و کبریت بر او افزایند و بجنبانند تا آمیخته شود. پس بر او ریزند و ســرد کننــد و بســایند [بــه] 

سرکۀ ترش و خشک کنند اندر سایه و در بوته نهند و بدمند تا بگردد، سخت شود. پس ســرد کننــد و 

بیرون آرند، سنگ یاقوت سرخ نیکو بود. به چرخ جال دهند و 

، در صفت خضابی که دست و انگشتان عورتان بدان رنگ کننــد. از صــفت باب پنجاه و ششم

رنگ اول طاوسی قلقند: پس دو کیله توبال آهن، سه کیله پوست انار ترش، نیم کیلــه حنــا، ده کیلــه 

(افتادگی)، خرد بکوبند [و] به آب برگ چغندر خمیر کنند و بر دست نهنــد. یــک ســ

[بعد] بشویند، طاوسی باشد. سیاه: حنا بیست کیله، وسمه و زاج از هر یک دو کیله، مــازو و صــمغ 

شنگار، گیاه علفی از تیرۀ گاوزبانیان که ریشۀ قرمز مایل به بنفش آن مصرف دارویی دارد
روی سوخته

تنۀ درخت
و

با سرخ
سفیدو

مالقه، کفگیر

١٧۴

در خمیر کهنه گیرند یا [در] سرکۀ کهنه افکنند

باب پنجاه و چهارم

نمک و خرد بسایند ده جزو، و شنجار

جزو و جمله بر هم آمیزند و در بوتۀ دیگر وصل کنند چنانچه ا

استوار کنند. باید که بر نویی (نونی؟) ساخته باشد بر مثال بر نون

آنچه لطیف شود در بوتۀ زیرین آید. بگذارد سرد شود، مینای سرگشــته باشــد. رنــگ آبگــون: بیارنــد 

همان سنگ مذکور ده جزو و دو جزو سفیدۀ ار

عمل کنند. رنگ زرد:

همان طریق عمل کنند. رنگ زرد: دو جزو، سفیدۀ سرب، یک جزو شنجار سرخ

صاف کشمیری سوده، یک جزو شنجار، یک جزو زیبق، ی

ارزیز، جمله [به] هم بیامیزند به همان طریق عمل کنند. چکیده که مقابل باشد رنــگ او بــه فیــروزۀ 

اصفهانی: بیارند جوهر اصل ده جزو و مس سوخته یک جــزو، ســفیدۀ

سلیمانی نیم جزو، شنجار یک جزو. همه را به هم در بوته کنند [

ان دریغ ندارد تا مراد یابد.
ّ
بیرون آرند، جوهری چکیده باشد مانند فیروزۀ کان. از مستحق

باب پنجاه و پنجم

 ٧رصاص

اقلیمیا و کبریت بر او افزایند و بجنبانند تا آمیخته شود. پس بر او ریزند و ســرد کننــد و بســایند [بــه] 

سرکۀ ترش و خشک کنند اندر سایه و در بوته نهند و بدمند تا بگردد، سخت شود. پس ســرد کننــد و 

بیرون آرند، سنگ یاقوت سرخ نیکو بود. به چرخ جال دهند و 

باب پنجاه و ششم

رنگ اول طاوسی قلقند: پس دو کیله توبال آهن، سه کیله پوست انار ترش، نیم کیلــه حنــا، ده کیلــه 

(افتادگی)، خرد بکوبند [و] به آب برگ چغندر خمیر کنند و بر دست نهنــد. یــک ســ

[بعد] بشویند، طاوسی باشد. سیاه: حنا بیست کیله، وسمه و زاج از هر یک دو کیله، مــازو و صــمغ 

شنگار، گیاه علفی از تیرۀ گاوزبانیان که ریشۀ قرمز مایل به بنفش آن مصرف دارویی دارد. ١
روی سوخته: + نسخه. ٢
تنۀ درخت. ٣
و: + نسخه. ٤
با سرخ: + نسخه. ٥
سفیدو: نسخه. ٦
سرب. ٧
مالقه، کفگیر. ٨

١٧۴
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از هر یک نیم کیلــه. هــر یــک بکوبنــد، جملــه بــه 

نگشتان و رنگ بر زیر آن 

[ای]: زنگار پنج کیله، زاج یک کیله، شّب بیســت کیلــه، زرنــیخ و رامخــت و صــمغ 

عربی از هر یک، یک کیله، زعفران سه حبه. جمله بکوبند [و] با ده کیلــه حنــا بیامیزنــد و بــا ســرکه 

از هــر یــک نــیم جــزوی، 

؛ یک شب. رنگی بــه 

رنگ فرسته (فرشته؟): بگیرند الجورد، کرکم، وسمه از هر یک نیم جزو، مصــطکی نــیم جــزو و 

بکوبند و به آب صمغ عربی خمیر کنند و بگذارند تا نیک ســرد شــود و بــر دســت 

چندان حنــا بسرشــند و 

خمیر کنند و بگذارنــد 

رنگ بنفش: حنا بیست درم، آهک سه کیله، مردارسنگ سه کیله، زاج و صمغ عربی و کتیــرا ســه 

صــد 

 اگر سه درم مس، بود دو درم زر به او زیاد کنند و طبق کننــد و بــه 
ً
درم و مانند زرورق تنک کنند. مثال

مقراض ریزه کنند و در بوته نهند. و اگر طبق مس ده درم باشد دو درم زیبق بلکه زیادت و اگر کبریت 

کننــد و زیبــق در او درآورد و بمالنــد. چــون کبریــت از ســیماب ســیه 

گشت، سیماب کروی شد، بعد از آن قدری ازین در بوته[ای] فرش کنند و طبــق مــذکوره قــدری بــر 

روی این دارو بدارد و بازدارد بر روی آن ریزد و باز طبق بر باالی آن نهند. بعد از آن سفال بــر بــاالی 

زمین نهد و بوته بر باالی او نهد و صد پاچک بــرو نهــد و دیگــر آتــش در او 

کــه  زند. چون سرد شود بیرون آورند و مس ازو بدارند و باز آس کنند. ایــن اســت مــس کشــته. چنان

از هر یک نیم کیلــه. هــر یــک بکوبنــد، جملــه بــه 

نگشتان و رنگ بر زیر آن 

[ای]: زنگار پنج کیله، زاج یک کیله، شّب بیســت کیلــه، زرنــیخ و رامخــت و صــمغ 

عربی از هر یک، یک کیله، زعفران سه حبه. جمله بکوبند [و] با ده کیلــه حنــا بیامیزنــد و بــا ســرکه 

از هــر یــک نــیم جــزوی، 

؛ یک شب. رنگی بــه 

رنگ فرسته (فرشته؟): بگیرند الجورد، کرکم، وسمه از هر یک نیم جزو، مصــطکی نــیم جــزو و 

بکوبند و به آب صمغ عربی خمیر کنند و بگذارند تا نیک ســرد شــود و بــر دســت 

چندان حنــا بسرشــند و 

خمیر کنند و بگذارنــد 

رنگ بنفش: حنا بیست درم، آهک سه کیله، مردارسنگ سه کیله، زاج و صمغ عربی و کتیــرا ســه 

کیله و نیم، الجورد سوده نیم کیله با سفیدۀ تخم مرغ خمیر کنند و بر دست بندند نیکو بود.

صــد  ٥[که] خواص بسیار دارد: بیارند مس منقی

 اگر سه درم مس، بود دو درم زر به او زیاد کنند و طبق کننــد و بــه 
ً
درم و مانند زرورق تنک کنند. مثال

مقراض ریزه کنند و در بوته نهند. و اگر طبق مس ده درم باشد دو درم زیبق بلکه زیادت و اگر کبریت 

کننــد و زیبــق در او درآورد و بمالنــد. چــون کبریــت از ســیماب ســیه 

گشت، سیماب کروی شد، بعد از آن قدری ازین در بوته[ای] فرش کنند و طبــق مــذکوره قــدری بــر 

روی این دارو بدارد و بازدارد بر روی آن ریزد و باز طبق بر باالی آن نهند. بعد از آن سفال بــر بــاالی 

زمین نهد و بوته بر باالی او نهد و صد پاچک بــرو نهــد و دیگــر آتــش در او 

زند. چون سرد شود بیرون آورند و مس ازو بدارند و باز آس کنند. ایــن اســت مــس کشــته. چنان

از هر یک نیم کیلــه. هــر یــک بکوبنــد، جملــه بــه 

نگشتان و رنگ بر زیر آن کهنه برد بر دست. اگر از کاغذ نقش خوب بر اندازۀ دست بگیرد// دست و ا

[ای]: زنگار پنج کیله، زاج یک کیله، شّب بیســت کیلــه، زرنــیخ و رامخــت و صــمغ 

عربی از هر یک، یک کیله، زعفران سه حبه. جمله بکوبند [و] با ده کیلــه حنــا بیامیزنــد و بــا ســرکه 

از هــر یــک نــیم جــزوی،  ٣: خون سیاوشان، وســمه، زعفــران و عــروق کــرکم وســمه

؛ یک شب. رنگی بــه ٤مصطکی نیم جزو. همه را بکوبند و به آب صمغ بسرشند و بر دست بندند

رنگ فرسته (فرشته؟): بگیرند الجورد، کرکم، وسمه از هر یک نیم جزو، مصــطکی نــیم جــزو و 

بکوبند و به آب صمغ عربی خمیر کنند و بگذارند تا نیک ســرد شــود و بــر دســت 

چندان حنــا بسرشــند و  رنگ سبز: پوست ترنج تر و خشک از هر یک جزوی کوفته و بیخته با هم

خمیر کنند و بگذارنــد  سه درم مازو و سه درم قلقند و دو درم آمله و نیم درم مصطکی به آب نیم گرم

رنگ بنفش: حنا بیست درم، آهک سه کیله، مردارسنگ سه کیله، زاج و صمغ عربی و کتیــرا ســه 

کیله و نیم، الجورد سوده نیم کیله با سفیدۀ تخم مرغ خمیر کنند و بر دست بندند نیکو بود.

[که] خواص بسیار دارد: بیارند مس منقی

 اگر سه درم مس، بود دو درم زر به او زیاد کنند و طبق کننــد و بــه 
ً
درم و مانند زرورق تنک کنند. مثال

مقراض ریزه کنند و در بوته نهند. و اگر طبق مس ده درم باشد دو درم زیبق بلکه زیادت و اگر کبریت 

کننــد و زیبــق در او درآورد و بمالنــد. چــون کبریــت از ســیماب ســیه 

گشت، سیماب کروی شد، بعد از آن قدری ازین در بوته[ای] فرش کنند و طبــق مــذکوره قــدری بــر 

روی این دارو بدارد و بازدارد بر روی آن ریزد و باز طبق بر باالی آن نهند. بعد از آن سفال بــر بــاالی 

زمین نهد و بوته بر باالی او نهد و صد پاچک بــرو نهــد و دیگــر آتــش در او 

زند. چون سرد شود بیرون آورند و مس ازو بدارند و باز آس کنند. ایــن اســت مــس کشــته. چنان

.ای راست و بلندکه مصرف دارویی دارد
 ).دهخدا(، نوعی زبرجد هندی زرد رنگ 

از هر یک نیم کیلــه. هــر یــک بکوبنــد، جملــه بــه  ١عربی از هر یک، یک مثقال، توبال آهن و زرنباد

کهنه برد بر دست. اگر از کاغذ نقش خوب بر اندازۀ دست بگیرد// دست و ا

[ای]: زنگار پنج کیله، زاج یک کیله، شّب بیســت کیلــه، زرنــیخ و رامخــت و صــمغ 

عربی از هر یک، یک کیله، زعفران سه حبه. جمله بکوبند [و] با ده کیلــه حنــا بیامیزنــد و بــا ســرکه 

: خون سیاوشان، وســمه، زعفــران و عــروق کــرکم وســمه

بند و به آب صمغ بسرشند و بر دست بندند مصطکی نیم جزو. همه را بکو

رنگ فرسته (فرشته؟): بگیرند الجورد، کرکم، وسمه از هر یک نیم جزو، مصــطکی نــیم جــزو و 

بکوبند و به آب صمغ عربی خمیر کنند و بگذارند تا نیک ســرد شــود و بــر دســت 

رنگ سبز: پوست ترنج تر و خشک از هر یک جزوی کوفته و بیخته با هم

سه درم مازو و سه درم قلقند و دو درم آمله و نیم درم مصطکی به آب نیم گرم

رنگ بنفش: حنا بیست درم، آهک سه کیله، مردارسنگ سه کیله، زاج و صمغ عربی و کتیــرا ســه 

کیله و نیم، الجورد سوده نیم کیله با سفیدۀ تخم مرغ خمیر کنند و بر دست بندند نیکو بود.

[که] خواص بسیار دارد: بیارند مس منقی، کشتن مس جهت خوردن 

 اگر سه درم مس، بود دو درم زر به او زیاد کنند و طبق کننــد و بــه 
ً
درم و مانند زرورق تنک کنند. مثال

مقراض ریزه کنند و در بوته نهند. و اگر طبق مس ده درم باشد دو درم زیبق بلکه زیادت و اگر کبریت 

کننــد و زیبــق در او درآورد و بمالنــد. چــون کبریــت از ســیماب ســیه 

گشت، سیماب کروی شد، بعد از آن قدری ازین در بوته[ای] فرش کنند و طبــق مــذکوره قــدری بــر 

روی این دارو بدارد و بازدارد بر روی آن ریزد و باز طبق بر باالی آن نهند. بعد از آن سفال بــر بــاالی 

زمین نهد و بوته بر باالی او نهد و صد پاچک بــرو نهــد و دیگــر آتــش در او 

زند. چون سرد شود بیرون آورند و مس ازو بدارند و باز آس کنند. ایــن اســت مــس کشــته. چنان

ای راست و بلندکه مصرف دارویی دارد
، نوعی زبرجد هندی زرد رنگ 

عربی از هر یک، یک مثقال، توبال آهن و زرنباد

کهنه برد بر دست. اگر از کاغذ نقش خوب بر اندازۀ دست بگیرد// دست و ا

[ای]: زنگار پنج کیله، زاج یک کیله، شّب بیســت کیلــه، زرنــیخ و رامخــت و صــمغ 

عربی از هر یک، یک کیله، زعفران سه حبه. جمله بکوبند [و] با ده کیلــه حنــا بیامیزنــد و بــا ســرکه 

بسرشند، فیروزه آید؛ بر دست نهند.

: خون سیاوشان، وســمه، زعفــران و عــروق کــرکم وســمه

مصطکی نیم جزو. همه را بکوبند و به آب صمغ بسرشند و بر دست بندند

رنگ فرسته (فرشته؟): بگیرند الجورد، کرکم، وسمه از هر یک نیم جزو، مصــطکی نــیم جــزو و 

بکوبند و به آب صمغ عربی خمیر کنند و بگذارند تا نیک ســرد شــود و بــر دســت 

بندند؛ رنگی لطیف در غایت لطافت آید.

رنگ سبز: پوست ترنج تر و خشک از هر یک جزوی کوفته و بیخته با هم

سه درم مازو و سه درم قلقند و دو درم آمله و نیم درم مصطکی به آب نیم گرم

تا نیک سرشته شود؛ بر دست بندند.

رنگ بنفش: حنا بیست درم، آهک سه کیله، مردارسنگ سه کیله، زاج و صمغ عربی و کتیــرا ســه 

کیله و نیم، الجورد سوده نیم کیله با سفیدۀ تخم مرغ خمیر کنند و بر دست بندند نیکو بود.

، کشتن مس جهت خوردن 

 اگر سه درم مس، بود دو درم زر به او زیاد کنند و طبق کننــد و بــه 
ً
درم و مانند زرورق تنک کنند. مثال

مقراض ریزه کنند و در بوته نهند. و اگر طبق مس ده درم باشد دو درم زیبق بلکه زیادت و اگر کبریت 

کننــد و زیبــق در او درآورد و بمالنــد. چــون کبریــت از ســیماب ســیه پاکیزه چهار درم، همه را آتش 

گشت، سیماب کروی شد، بعد از آن قدری ازین در بوته[ای] فرش کنند و طبــق مــذکوره قــدری بــر 

روی این دارو بدارد و بازدارد بر روی آن ریزد و باز طبق بر باالی آن نهند. بعد از آن سفال بــر بــاالی 

زمین نهد و بوته بر باالی او نهد و صد پاچک بــرو نهــد و دیگــر آتــش در او 

زند. چون سرد شود بیرون آورند و مس ازو بدارند و باز آس کنند. ایــن اســت مــس کشــته. چنان

ای راست و بلندکه مصرف دارویی دارد های زردرنگ و ساقه های بزرگ و دراز، گل
، نوعی زبرجد هندی زرد رنگ )بیرونی الجماهر(به رنگ زرد ارغوانی؛ نوعی یاقوت 

عربی از هر یک، یک مثقال، توبال آهن و زرنباد

کهنه برد بر دست. اگر از کاغذ نقش خوب بر اندازۀ دست بگیرد// دست و ا

بندند به غایت خوب آید. 

[ای]: زنگار پنج کیله، زاج یک کیله، شّب بیســت کیلــه، زرنــیخ و رامخــت و صــمغ  رنگ فیروزه

عربی از هر یک، یک کیله، زعفران سه حبه. جمله بکوبند [و] با ده کیلــه حنــا بیامیزنــد و بــا ســرکه 

بسرشند، فیروزه آید؛ بر دست نهند.

: خون سیاوشان، وســمه، زعفــران و عــروق کــرکم وســمه٢خلوقی

مصطکی نیم جزو. همه را بکوبند و به آب صمغ بسرشند و بر دست بندند

غایت لطیف آید.

رنگ فرسته (فرشته؟): بگیرند الجورد، کرکم، وسمه از هر یک نیم جزو، مصــطکی نــیم جــزو و 

بکوبند و به آب صمغ عربی خمیر کنند و بگذارند تا نیک ســرد شــود و بــر دســت  این جمله را نیکو

بندند؛ رنگی لطیف در غایت لطافت آید.

رنگ سبز: پوست ترنج تر و خشک از هر یک جزوی کوفته و بیخته با هم

سه درم مازو و سه درم قلقند و دو درم آمله و نیم درم مصطکی به آب نیم گرم

تا نیک سرشته شود؛ بر دست بندند.

رنگ بنفش: حنا بیست درم، آهک سه کیله، مردارسنگ سه کیله، زاج و صمغ عربی و کتیــرا ســه 

کیله و نیم، الجورد سوده نیم کیله با سفیدۀ تخم مرغ خمیر کنند و بر دست بندند نیکو بود.

، کشتن مس جهت خوردن باب پنجاه و هفتم

 اگر سه درم مس، بود دو درم زر به او زیاد کنند و طبق کننــد و بــه 
ً
درم و مانند زرورق تنک کنند. مثال

مقراض ریزه کنند و در بوته نهند. و اگر طبق مس ده درم باشد دو درم زیبق بلکه زیادت و اگر کبریت 

پاکیزه چهار درم، همه را آتش 

گشت، سیماب کروی شد، بعد از آن قدری ازین در بوته[ای] فرش کنند و طبــق مــذکوره قــدری بــر 

روی این دارو بدارد و بازدارد بر روی آن ریزد و باز طبق بر باالی آن نهند. بعد از آن سفال بــر بــاالی 

زمین نهد و بوته بر باالی او نهد و صد پاچک بــرو نهــد و دیگــر آتــش در او  بوته نهد. صد پاچک در

زند. چون سرد شود بیرون آورند و مس ازو بدارند و باز آس کنند. ایــن اســت مــس کشــته. چنان

های بزرگ و دراز، گل گیاهی با برگ
به رنگ زرد ارغوانی؛ نوعی یاقوت 

وسمه
پندارند
خالص، پاکیزه

عربی از هر یک، یک مثقال، توبال آهن و زرنباد

کهنه برد بر دست. اگر از کاغذ نقش خوب بر اندازۀ دست بگیرد// دست و ا

بندند به غایت خوب آید. 

رنگ فیروزه

عربی از هر یک، یک کیله، زعفران سه حبه. جمله بکوبند [و] با ده کیلــه حنــا بیامیزنــد و بــا ســرکه 

بسرشند، فیروزه آید؛ بر دست نهند.

خلوقی

مصطکی نیم جزو. همه را بکوبند و به آب صمغ بسرشند و بر دست بندند

غایت لطیف آید.

رنگ فرسته (فرشته؟): بگیرند الجورد، کرکم، وسمه از هر یک نیم جزو، مصــطکی نــیم جــزو و 

این جمله را نیکو

بندند؛ رنگی لطیف در غایت لطافت آید.

رنگ سبز: پوست ترنج تر و خشک از هر یک جزوی کوفته و بیخته با هم

سه درم مازو و سه درم قلقند و دو درم آمله و نیم درم مصطکی به آب نیم گرم

تا نیک سرشته شود؛ بر دست بندند.

رنگ بنفش: حنا بیست درم، آهک سه کیله، مردارسنگ سه کیله، زاج و صمغ عربی و کتیــرا ســه 

کیله و نیم، الجورد سوده نیم کیله با سفیدۀ تخم مرغ خمیر کنند و بر دست بندند نیکو بود.

باب پنجاه و هفتم

 اگر سه درم مس، بود دو درم زر به او زیاد کنند و طبق کننــد و بــه 
ً
درم و مانند زرورق تنک کنند. مثال

مقراض ریزه کنند و در بوته نهند. و اگر طبق مس ده درم باشد دو درم زیبق بلکه زیادت و اگر کبریت 

پاکیزه چهار درم، همه را آتش 

گشت، سیماب کروی شد، بعد از آن قدری ازین در بوته[ای] فرش کنند و طبــق مــذکوره قــدری بــر 

روی این دارو بدارد و بازدارد بر روی آن ریزد و باز طبق بر باالی آن نهند. بعد از آن سفال بــر بــاالی 

بوته نهد. صد پاچک در

زند. چون سرد شود بیرون آورند و مس ازو بدارند و باز آس کنند. ایــن اســت مــس کشــته. چنان

گیاهی با برگ. ١
به رنگ زرد ارغوانی؛ نوعی یاقوت . ٢
وسمه: + نسخه. ٣
پندارند: + نسخه. ٤
خالص، پاکیزه. ٥



منافع فوالد گفته شد، همان منافع در این اســت و زر نیــز بــدین نــوع کشــته بایــد کــرد. امــا اگــر بــه 

و نیز آب شّب داخل کنند و با او بمالنــد 

و تیرۀ (؟) زر با آن خلط کرده در شرابه نهد و ده پاچک در زیــر آن و ده بــر بــاالی آن// نهنــد و آتــش 

لوط کــرده کشــته کننــد، از همــه بــر 

پیچان (؟) مثل طلــق. 

صبر سحق کنند، چنانچه ده روز متصل در آن مشغول باشند و 

و صد پاچک دشتی جمله زنند و بوتــه 

 ٤ها نهند و از چهار سو آتش بیرون آورند و آس کنند و در حقه و زر نهند اگر بــه مــدقوق

غیــر شــاهان و 

تر و به روغن گوسفند آس کنند و دو سیر شیره و دو ســیر تنکــار و 

یک سیر هوبیر(؟) و زردچوبه یک سیر و یک سیر زهرۀ گاو در او کنند و شش سیر شهد در او کنند و 

بسیار آتش کنند. چون چهارده پاس بدمنــد 

ها به خاک اندر رود. و چــون ســرد شــود بیــرون آرنــد و بشــویند و 

و زهرهاست. و باز بگذارند و نگین سازند. اگر سر 

 مار در دست گیرند نتواند گزید تا وقتی که این جسد در دهان باشد. و زیبد از همۀ شــاهان کــه ایــن

نوعی دیگر به از آن، رنگ او و لعل رنگ بود: خراطین از او بیرون آورند و در سبویی کنند و یــک 

سبوی شیر گوسفند بر سر آن کنند و در آتش تیز نهند تــا جملــه بســوزند و خــاک شــوند. بعــد از آن 

[ای] لعل تازه به وزن تنکار و آس کنند و شهد با 

از هر یک دو درم یــا 

منافع فوالد گفته شد، همان منافع در این اســت و زر نیــز بــدین نــوع کشــته بایــد کــرد. امــا اگــر بــه 

و نیز آب شّب داخل کنند و با او بمالنــد 

و تیرۀ (؟) زر با آن خلط کرده در شرابه نهد و ده پاچک در زیــر آن و ده بــر بــاالی آن// نهنــد و آتــش 

لوط کــرده کشــته کننــد، از همــه بــر 

پیچان (؟) مثل طلــق. 

صبر سحق کنند، چنانچه ده روز متصل در آن مشغول باشند و 

و صد پاچک دشتی جمله زنند و بوتــه 

ها نهند و از چهار سو آتش بیرون آورند و آس کنند و در حقه و زر نهند اگر بــه مــدقوق

غیــر شــاهان و  [ای] از آن بدهند به فضل حق شفا یابد و این عمــل کســی را مجــال نباشــد، بــه

تر و به روغن گوسفند آس کنند و دو سیر شیره و دو ســیر تنکــار و 

یک سیر هوبیر(؟) و زردچوبه یک سیر و یک سیر زهرۀ گاو در او کنند و شش سیر شهد در او کنند و 

بسیار آتش کنند. چون چهارده پاس بدمنــد 

ها به خاک اندر رود. و چــون ســرد شــود بیــرون آرنــد و بشــویند و 

و زهرهاست. و باز بگذارند و نگین سازند. اگر سر 

مار در دست گیرند نتواند گزید تا وقتی که این جسد در دهان باشد. و زیبد از همۀ شــاهان کــه ایــن

نوعی دیگر به از آن، رنگ او و لعل رنگ بود: خراطین از او بیرون آورند و در سبویی کنند و یــک 

سبوی شیر گوسفند بر سر آن کنند و در آتش تیز نهند تــا جملــه بســوزند و خــاک شــوند. بعــد از آن 

[ای] لعل تازه به وزن تنکار و آس کنند و شهد با 
از هر یک دو درم یــا  ١٠

Indian Bedellium  وGuggul.(

منافع فوالد گفته شد، همان منافع در این اســت و زر نیــز بــدین نــوع کشــته بایــد کــرد. امــا اگــر بــه 

و نیز آب شّب داخل کنند و با او بمالنــد 

و تیرۀ (؟) زر با آن خلط کرده در شرابه نهد و ده پاچک در زیــر آن و ده بــر بــاالی آن// نهنــد و آتــش 

لوط کــرده کشــته کننــد، از همــه بــر دیگر اگر زر و زیبق و نقره و فوالد مخ

پیچان (؟) مثل طلــق.  ٢دارند و سرب کشته نیز مثل یکی از ایشان و مثل سرب طلق مفتول و نحاس

صبر سحق کنند، چنانچه ده روز متصل در آن مشغول باشند و 

و صد پاچک دشتی جمله زنند و بوتــه بسی شیره در آن خرج شود. چون خشک شود در بوته نهند و د

ها نهند و از چهار سو آتش بیرون آورند و آس کنند و در حقه و زر نهند اگر بــه مــدقوق

[ای] از آن بدهند به فضل حق شفا یابد و این عمــل کســی را مجــال نباشــد، بــه

تر و به روغن گوسفند آس کنند و دو سیر شیره و دو ســیر تنکــار و 

یک سیر هوبیر(؟) و زردچوبه یک سیر و یک سیر زهرۀ گاو در او کنند و شش سیر شهد در او کنند و 

بسیار آتش کنند. چون چهارده پاس بدمنــد 

ها به خاک اندر رود. و چــون ســرد شــود بیــرون آرنــد و بشــویند و 

و زهرهاست. و باز بگذارند و نگین سازند. اگر سر 

مار در دست گیرند نتواند گزید تا وقتی که این جسد در دهان باشد. و زیبد از همۀ شــاهان کــه ایــن

نوعی دیگر به از آن، رنگ او و لعل رنگ بود: خراطین از او بیرون آورند و در سبویی کنند و یــک 

سبوی شیر گوسفند بر سر آن کنند و در آتش تیز نهند تــا جملــه بســوزند و خــاک شــوند. بعــد از آن 

[ای] لعل تازه به وزن تنکار و آس کنند و شهد با 

١٠. و قدری پشم شتر با سم میش و روغن گاو و هلیله و آُمله و ُسعد

Indian Bedellium: نام انگلیسی

منافع فوالد گفته شد، همان منافع در این اســت و زر نیــز بــدین نــوع کشــته بایــد کــرد. امــا اگــر بــه 

و نیز آب شّب داخل کنند و با او بمالنــد  ١شد به شود. و مردارسنگ را سحق کنند

و تیرۀ (؟) زر با آن خلط کرده در شرابه نهد و ده پاچک در زیــر آن و ده بــر بــاالی آن// نهنــد و آتــش 

دیگر اگر زر و زیبق و نقره و فوالد مخ

دارند و سرب کشته نیز مثل یکی از ایشان و مثل سرب طلق مفتول و نحاس

صبر سحق کنند، چنانچه ده روز متصل در آن مشغول باشند و 

بسی شیره در آن خرج شود. چون خشک شود در بوته نهند و د

ها نهند و از چهار سو آتش بیرون آورند و آس کنند و در حقه و زر نهند اگر بــه مــدقوق

[ای] از آن بدهند به فضل حق شفا یابد و این عمــل کســی را مجــال نباشــد، بــه

تر و به روغن گوسفند آس کنند و دو سیر شیره و دو ســیر تنکــار و 

یک سیر هوبیر(؟) و زردچوبه یک سیر و یک سیر زهرۀ گاو در او کنند و شش سیر شهد در او کنند و 

بسیار آتش کنند. چون چهارده پاس بدمنــد  ٦بمالند و از آن نانی چند بپزند و در کوره کنند و انگشت

ها به خاک اندر رود. و چــون ســرد شــود بیــرون آرنــد و بشــویند و 

و زهرهاست. و باز بگذارند و نگین سازند. اگر سر  ٧ها پاک بستانند و این پا[د]زهر همۀ جانوران

مار در دست گیرند نتواند گزید تا وقتی که این جسد در دهان باشد. و زیبد از همۀ شــاهان کــه ایــن

نگین دارند. منافع تمام دارد [که به] نوشتن راست نیاید.

نوعی دیگر به از آن، رنگ او و لعل رنگ بود: خراطین از او بیرون آورند و در سبویی کنند و یــک 

سبوی شیر گوسفند بر سر آن کنند و در آتش تیز نهند تــا جملــه بســوزند و خــاک شــوند. بعــد از آن 

[ای] لعل تازه به وزن تنکار و آس کنند و شهد با  او تنکار و دیگر حّبه

. و قدری پشم شتر با سم میش و روغن گاو و هلیله و آُمله و ُسعد

نام انگلیسی(اسم هندی درخت ُمقل که دارای میوه و صمغ است و کاربرد دارویی دارد 

منافع فوالد گفته شد، همان منافع در این اســت و زر نیــز بــدین نــوع کشــته بایــد کــرد. امــا اگــر بــه 

شد به شود. و مردارسنگ را سحق کنند

و تیرۀ (؟) زر با آن خلط کرده در شرابه نهد و ده پاچک در زیــر آن و ده بــر بــاالی آن// نهنــد و آتــش 

  کنند. چون زرد شود زر کشته شده باشد.

دیگر اگر زر و زیبق و نقره و فوالد مخ

دارند و سرب کشته نیز مثل یکی از ایشان و مثل سرب طلق مفتول و نحاس

صبر سحق کنند، چنانچه ده روز متصل در آن مشغول باشند و  ٣بعد از آن این جمله را ده روز در لب

بسی شیره در آن خرج شود. چون خشک شود در بوته نهند و د

ها نهند و از چهار سو آتش بیرون آورند و آس کنند و در حقه و زر نهند اگر بــه مــدقوق

[ای] از آن بدهند به فضل حق شفا یابد و این عمــل کســی را مجــال نباشــد، بــه

تر و به روغن گوسفند آس کنند و دو سیر شیره و دو ســیر تنکــار و   ٥فصل: بیارند یک من خراطین

یک سیر هوبیر(؟) و زردچوبه یک سیر و یک سیر زهرۀ گاو در او کنند و شش سیر شهد در او کنند و 

بمالند و از آن نانی چند بپزند و در کوره کنند و انگشت

ها به خاک اندر رود. و چــون ســرد شــود بیــرون آرنــد و بشــویند و ز آن بریزد و دانه

ها پاک بستانند و این پا[د]زهر همۀ جانوران

مار در دست گیرند نتواند گزید تا وقتی که این جسد در دهان باشد. و زیبد از همۀ شــاهان کــه ایــن

نگین دارند. منافع تمام دارد [که به] نوشتن راست نیاید.

نوعی دیگر به از آن، رنگ او و لعل رنگ بود: خراطین از او بیرون آورند و در سبویی کنند و یــک 

سبوی شیر گوسفند بر سر آن کنند و در آتش تیز نهند تــا جملــه بســوزند و خــاک شــوند. بعــد از آن 

او تنکار و دیگر حّبهجزوی و به وزن 

. و قدری پشم شتر با سم میش و روغن گاو و هلیله و آُمله و ُسعد

اسم هندی درخت ُمقل که دارای میوه و صمغ است و کاربرد دارویی دارد 

منافع فوالد گفته شد، همان منافع در این اســت و زر نیــز بــدین نــوع کشــته بایــد کــرد. امــا اگــر بــه 

شد به شود. و مردارسنگ را سحق کنندمردارسنگ کشته با

و تیرۀ (؟) زر با آن خلط کرده در شرابه نهد و ده پاچک در زیــر آن و ده بــر بــاالی آن// نهنــد و آتــش 

کنند. چون زرد شود زر کشته شده باشد.

دیگر اگر زر و زیبق و نقره و فوالد مخ باب پنجاه و هشتم:

دارند و سرب کشته نیز مثل یکی از ایشان و مثل سرب طلق مفتول و نحاس

بعد از آن این جمله را ده روز در لب

بسی شیره در آن خرج شود. چون خشک شود در بوته نهند و د

ها نهند و از چهار سو آتش بیرون آورند و آس کنند و در حقه و زر نهند اگر بــه مــدقوقبر آن پاچک

[ای] از آن بدهند به فضل حق شفا یابد و این عمــل کســی را مجــال نباشــد، بــه

خواص این در قلم نیاید.

فصل: بیارند یک من خراطین

یک سیر هوبیر(؟) و زردچوبه یک سیر و یک سیر زهرۀ گاو در او کنند و شش سیر شهد در او کنند و 

بمالند و از آن نانی چند بپزند و در کوره کنند و انگشت

ز آن بریزد و دانههای نحاس ا

ها پاک بستانند و این پا[د]زهر همۀ جانوران

مار در دست گیرند نتواند گزید تا وقتی که این جسد در دهان باشد. و زیبد از همۀ شــاهان کــه ایــن

نگین دارند. منافع تمام دارد [که به] نوشتن راست نیاید.

نوعی دیگر به از آن، رنگ او و لعل رنگ بود: خراطین از او بیرون آورند و در سبویی کنند و یــک 

سبوی شیر گوسفند بر سر آن کنند و در آتش تیز نهند تــا جملــه بســوزند و خــاک شــوند. بعــد از آن 

جزوی و به وزن  ٨بستانند گوگل

. و قدری پشم شتر با سم میش و روغن گاو و هلیله و آُمله و ُسعد٩آن یار کنند

مغز، بخش درونی

کرم خاکی

است
اسم هندی درخت ُمقل که دارای میوه و صمغ است و کاربرد دارویی دارد 

آسیاب کنند
گیاهی با نام فارسی مشک زمین

١٧۶

منافع فوالد گفته شد، همان منافع در این اســت و زر نیــز بــدین نــوع کشــته بایــد کــرد. امــا اگــر بــه 

مردارسنگ کشته با

و تیرۀ (؟) زر با آن خلط کرده در شرابه نهد و ده پاچک در زیــر آن و ده بــر بــاالی آن// نهنــد و آتــش 

کنند. چون زرد شود زر کشته شده باشد.

باب پنجاه و هشتم:

دارند و سرب کشته نیز مثل یکی از ایشان و مثل سرب طلق مفتول و نحاس

بعد از آن این جمله را ده روز در لب

بسی شیره در آن خرج شود. چون خشک شود در بوته نهند و د

بر آن پاچک

[ای] از آن بدهند به فضل حق شفا یابد و این عمــل کســی را مجــال نباشــد، بــه حّبه

خواص این در قلم نیاید.

فصل: بیارند یک من خراطین

یک سیر هوبیر(؟) و زردچوبه یک سیر و یک سیر زهرۀ گاو در او کنند و شش سیر شهد در او کنند و 

بمالند و از آن نانی چند بپزند و در کوره کنند و انگشت

های نحاس ادانه

ها پاک بستانند و این پا[د]زهر همۀ جانوران دانه

مار در دست گیرند نتواند گزید تا وقتی که این جسد در دهان باشد. و زیبد از همۀ شــاهان کــه ایــن

نگین دارند. منافع تمام دارد [که به] نوشتن راست نیاید.

نوعی دیگر به از آن، رنگ او و لعل رنگ بود: خراطین از او بیرون آورند و در سبویی کنند و یــک 

سبوی شیر گوسفند بر سر آن کنند و در آتش تیز نهند تــا جملــه بســوزند و خــاک شــوند. بعــد از آن 

بستانند گوگل

آن یار کنند

بسایند. ١
مس. ٢
مغز، بخش درونی. ٣
مسلول. ٤
کرم خاکی. ٥
زغال. ٦
است: + نسخه. ٧
اسم هندی درخت ُمقل که دارای میوه و صمغ است و کاربرد دارویی دارد . ٨
آسیاب کنند. ٩
گیاهی با نام فارسی مشک زمین. ١٠

١٧۶
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بسایند و از خاک خراطین با یکدیگر با سرگین گاو ضــم کننــد و از آن صــد پاچــک 

ک کنند. بعد از آن گوی دراز بکنند و پر از چوب جهوک (؟) کننــد و آن پاچــک بــر آن 

بدارند و آتش از چهار سو در زنند. چون سرد شود بعد از آنکه چهار روز بگذرد جمله گرد آرند و بــه 

ن اسکندری و تعبیۀ روغــن نــی جهــت آتــش در قــالع و 

شهرستان دشمنان// افکندن و این [از] اسرار غریبه اســت. صــفت روغــن اســکندری: بیارنــد نفــت 

جــا در دیگــی 

سر دیگ هــم از زمــین باشــد چنانچــه 

جست بنشیند. و این جمله در دیگ بنهند و سر دیگ محکم کنند اســتوار و در تنــور تافتــه دو شــبانه 

روز، آنگــه 

برد، چنانچه گفتــه 

شود. و اگر دو درم از این روغن در شهر دشمنان بریزند همۀ آن شهر بسوزد. هر چند که خاک و آب 

بر آن ریزند بدتر شود. اگر آنکه چارۀ کشتن سازند، چاره آن بود که دم عذرالّنساء به سرکه بیامیزنــد و 

، گرفتن روغن نی از برای ساختن روغن اسکندری و عمــل بــدان کــردن؛ اســرار 

بزرگ است، مخفی باید داشت: بیارند نی بسیار که هنوز تر باشد ولی زرد شده باشد و آن را وصله 

روغن چرب شود، نه چنانکه روغن 

ل حکمــت گرفتــه  در آن ایستاده باشد. پس او را در شیشه کنند و شیشه را ِگل گرفته، باید که به ِگــ

باشند. پس موی یال اسب در گلوی شیشه نهنــد و ســرنگون بگذارنــد در ســوراخ خشــت پختــه، 

در ِگل گیرند و ته بر ســر 

شیشۀ ظرفی نهند و گرد بر گرد شیشه پاچک دشتی بچینند و آتش زنند که روغن نی خواهد آمد و 

اند که غلوله سازند گرد از آهن که میان او خالی 

راخی در این غلوله باشد به قدر 

آنکه فتیلۀ تیز در آن سوراخ رود. ولی غلوله به غایت استوار باشد چنانکه او را در کمان رعد نهد و 

فتیلۀ تیز در میان سوراخ غلوله نهد. سوراخ رعد را فتیله نهند و روی به شهر دشمن آتش در فتیلــۀ 

ه در آن قالع آتــش در بــه انــدرون بــه روغــن غلولــه 

رسیده باشد و آن روغن ها بر غلوله آلوده شــود و در گیــرد و شــهر دشــمنان ســوخته شــود. و نیــز 

بسایند و از خاک خراطین با یکدیگر با سرگین گاو ضــم کننــد و از آن صــد پاچــک 

ک کنند. بعد از آن گوی دراز بکنند و پر از چوب جهوک (؟) کننــد و آن پاچــک بــر آن 

بدارند و آتش از چهار سو در زنند. چون سرد شود بعد از آنکه چهار روز بگذرد جمله گرد آرند و بــه 

ن اسکندری و تعبیۀ روغــن نــی جهــت آتــش در قــالع و 

شهرستان دشمنان// افکندن و این [از] اسرار غریبه اســت. صــفت روغــن اســکندری: بیارنــد نفــت 

جــا در دیگــی فارسی جزوی و سندروس و طلق مکلس جزوی [و] روغن نی جزوی. همه را به یــک

سر دیگ هــم از زمــین باشــد چنانچــه 

جست بنشیند. و این جمله در دیگ بنهند و سر دیگ محکم کنند اســتوار و در تنــور تافتــه دو شــبانه 

روز، آنگــه  روز. آنگه به در آورند و کوره بسازند و او را انــدرون کــوره کننــد و آتــش کننــد یــک شــبانه

برد، چنانچه گفتــه [و] به وقت حاجت به کار می

شود. و اگر دو درم از این روغن در شهر دشمنان بریزند همۀ آن شهر بسوزد. هر چند که خاک و آب 

بر آن ریزند بدتر شود. اگر آنکه چارۀ کشتن سازند، چاره آن بود که دم عذرالّنساء به سرکه بیامیزنــد و 

، گرفتن روغن نی از برای ساختن روغن اسکندری و عمــل بــدان کــردن؛ اســرار 

بزرگ است، مخفی باید داشت: بیارند نی بسیار که هنوز تر باشد ولی زرد شده باشد و آن را وصله 

روغن چرب شود، نه چنانکه روغن 

ل حکمــت گرفتــه  در آن ایستاده باشد. پس او را در شیشه کنند و شیشه را ِگل گرفته، باید که به ِگــ

باشند. پس موی یال اسب در گلوی شیشه نهنــد و ســرنگون بگذارنــد در ســوراخ خشــت پختــه، 

در ِگل گیرند و ته بر ســر 

شیشۀ ظرفی نهند و گرد بر گرد شیشه پاچک دشتی بچینند و آتش زنند که روغن نی خواهد آمد و 

اند که غلوله سازند گرد از آهن که میان او خالی 

راخی در این غلوله باشد به قدر 

آنکه فتیلۀ تیز در آن سوراخ رود. ولی غلوله به غایت استوار باشد چنانکه او را در کمان رعد نهد و 

فتیلۀ تیز در میان سوراخ غلوله نهد. سوراخ رعد را فتیله نهند و روی به شهر دشمن آتش در فتیلــۀ 

ه در آن قالع آتــش در بــه انــدرون بــه روغــن غلولــه 

رسیده باشد و آن روغن ها بر غلوله آلوده شــود و در گیــرد و شــهر دشــمنان ســوخته شــود. و نیــز 

بسایند و از خاک خراطین با یکدیگر با سرگین گاو ضــم کننــد و از آن صــد پاچــک 

ک کنند. بعد از آن گوی دراز بکنند و پر از چوب جهوک (؟) کننــد و آن پاچــک بــر آن 

بدارند و آتش از چهار سو در زنند. چون سرد شود بعد از آنکه چهار روز بگذرد جمله گرد آرند و بــه 

 ها چون بسته شود بستانند و در خاتم نهند.

ن اسکندری و تعبیۀ روغــن نــی جهــت آتــش در قــالع و 

شهرستان دشمنان// افکندن و این [از] اسرار غریبه اســت. صــفت روغــن اســکندری: بیارنــد نفــت 

فارسی جزوی و سندروس و طلق مکلس جزوی [و] روغن نی جزوی. همه را به یــک

سر دیگ هــم از زمــین باشــد چنانچــه  

جست بنشیند. و این جمله در دیگ بنهند و سر دیگ محکم کنند اســتوار و در تنــور تافتــه دو شــبانه 

روز. آنگه به در آورند و کوره بسازند و او را انــدرون کــوره کننــد و آتــش کننــد یــک شــبانه

[و] به وقت حاجت به کار می

شود. و اگر دو درم از این روغن در شهر دشمنان بریزند همۀ آن شهر بسوزد. هر چند که خاک و آب 

بر آن ریزند بدتر شود. اگر آنکه چارۀ کشتن سازند، چاره آن بود که دم عذرالّنساء به سرکه بیامیزنــد و 

 ه تعالی.

، گرفتن روغن نی از برای ساختن روغن اسکندری و عمــل بــدان کــردن؛ اســرار 

بزرگ است، مخفی باید داشت: بیارند نی بسیار که هنوز تر باشد ولی زرد شده باشد و آن را وصله 

روغن چرب شود، نه چنانکه روغن  وصله کنند و در میان روغن کنجد اندازد بسیار، چنانچه در آن

ل حکمــت گرفتــه  در آن ایستاده باشد. پس او را در شیشه کنند و شیشه را ِگل گرفته، باید که به ِگــ

باشند. پس موی یال اسب در گلوی شیشه نهنــد و ســرنگون بگذارنــد در ســوراخ خشــت پختــه، 

در ِگل گیرند و ته بر ســر چنانچه سرش از آن طرف خشت بیرون آمده و ته باال بود. پس خشت را 

شیشۀ ظرفی نهند و گرد بر گرد شیشه پاچک دشتی بچینند و آتش زنند که روغن نی خواهد آمد و 

اند که غلوله سازند گرد از آهن که میان او خالی 

راخی در این غلوله باشد به قدر باشد. مقدار دو سه درم از این روغن یا بیشتر در میان گنجد و سو

آنکه فتیلۀ تیز در آن سوراخ رود. ولی غلوله به غایت استوار باشد چنانکه او را در کمان رعد نهد و 

فتیلۀ تیز در میان سوراخ غلوله نهد. سوراخ رعد را فتیله نهند و روی به شهر دشمن آتش در فتیلــۀ 

ه در آن قالع آتــش در بــه انــدرون بــه روغــن غلولــه 

رسیده باشد و آن روغن ها بر غلوله آلوده شــود و در گیــرد و شــهر دشــمنان ســوخته شــود. و نیــز 

بسایند و از خاک خراطین با یکدیگر با سرگین گاو ضــم کننــد و از آن صــد پاچــک 

ک کنند. بعد از آن گوی دراز بکنند و پر از چوب جهوک (؟) کننــد و آن پاچــک بــر آن 

بدارند و آتش از چهار سو در زنند. چون سرد شود بعد از آنکه چهار روز بگذرد جمله گرد آرند و بــه 

ها چون بسته شود بستانند و در خاتم نهند.

ن اسکندری و تعبیۀ روغــن نــی جهــت آتــش در قــالع و 

شهرستان دشمنان// افکندن و این [از] اسرار غریبه اســت. صــفت روغــن اســکندری: بیارنــد نفــت 

فارسی جزوی و سندروس و طلق مکلس جزوی [و] روغن نی جزوی. همه را به یــک

 زمین کنند ستبر، سرتنگ استوار و با عشر نفت سیماب کنند.

جست بنشیند. و این جمله در دیگ بنهند و سر دیگ محکم کنند اســتوار و در تنــور تافتــه دو شــبانه 

روز. آنگه به در آورند و کوره بسازند و او را انــدرون کــوره کننــد و آتــش کننــد یــک شــبانه

[و] به وقت حاجت به کار میبرآورند و بنهند. یک هفته بعد از آن سرش بگشایند 

شود. و اگر دو درم از این روغن در شهر دشمنان بریزند همۀ آن شهر بسوزد. هر چند که خاک و آب 

بر آن ریزند بدتر شود. اگر آنکه چارۀ کشتن سازند، چاره آن بود که دم عذرالّنساء به سرکه بیامیزنــد و 

 
ّ
ه تعالی.ندازند، آتش بمیرد، باذن الل

، گرفتن روغن نی از برای ساختن روغن اسکندری و عمــل بــدان کــردن؛ اســرار 

بزرگ است، مخفی باید داشت: بیارند نی بسیار که هنوز تر باشد ولی زرد شده باشد و آن را وصله 

وصله کنند و در میان روغن کنجد اندازد بسیار، چنانچه در آن

ل حکمــت گرفتــه  در آن ایستاده باشد. پس او را در شیشه کنند و شیشه را ِگل گرفته، باید که به ِگــ

باشند. پس موی یال اسب در گلوی شیشه نهنــد و ســرنگون بگذارنــد در ســوراخ خشــت پختــه، 

چنانچه سرش از آن طرف خشت بیرون آمده و ته باال بود. پس خشت را 

شیشۀ ظرفی نهند و گرد بر گرد شیشه پاچک دشتی بچینند و آتش زنند که روغن نی خواهد آمد و 

اند که غلوله سازند گرد از آهن که میان او خالی  خواهد چکید. عمل کردن این روغن چنانکه گفته

باشد. مقدار دو سه درم از این روغن یا بیشتر در میان گنجد و سو

آنکه فتیلۀ تیز در آن سوراخ رود. ولی غلوله به غایت استوار باشد چنانکه او را در کمان رعد نهد و 

فتیلۀ تیز در میان سوراخ غلوله نهد. سوراخ رعد را فتیله نهند و روی به شهر دشمن آتش در فتیلــۀ 

ه در آن قالع آتــش در بــه انــدرون بــه روغــن غلولــه غلوله و فتیلۀ رعد زنند. به مجّرد رسیدن غلول

رسیده باشد و آن روغن ها بر غلوله آلوده شــود و در گیــرد و شــهر دشــمنان ســوخته شــود. و نیــز 

بسایند و از خاک خراطین با یکدیگر با سرگین گاو ضــم کننــد و از آن صــد پاچــک 

ک کنند. بعد از آن گوی دراز بکنند و پر از چوب جهوک (؟) کننــد و آن پاچــک بــر آن 

بدارند و آتش از چهار سو در زنند. چون سرد شود بعد از آنکه چهار روز بگذرد جمله گرد آرند و بــه 

ها چون بسته شود بستانند و در خاتم نهند.

ن اسکندری و تعبیۀ روغــن نــی جهــت آتــش در قــالع و ، به آب حکمت روغ

شهرستان دشمنان// افکندن و این [از] اسرار غریبه اســت. صــفت روغــن اســکندری: بیارنــد نفــت 

فارسی جزوی و سندروس و طلق مکلس جزوی [و] روغن نی جزوی. همه را به یــک

زمین کنند ستبر، سرتنگ استوار و با عشر نفت سیماب کنند.

جست بنشیند. و این جمله در دیگ بنهند و سر دیگ محکم کنند اســتوار و در تنــور تافتــه دو شــبانه 

روز. آنگه به در آورند و کوره بسازند و او را انــدرون کــوره کننــد و آتــش کننــد یــک شــبانه

برآورند و بنهند. یک هفته بعد از آن سرش بگشایند 

شود. و اگر دو درم از این روغن در شهر دشمنان بریزند همۀ آن شهر بسوزد. هر چند که خاک و آب 

بر آن ریزند بدتر شود. اگر آنکه چارۀ کشتن سازند، چاره آن بود که دم عذرالّنساء به سرکه بیامیزنــد و 

 اندک سنگی مالند و در آن آتش ا
ّ
ندازند، آتش بمیرد، باذن الل

، گرفتن روغن نی از برای ساختن روغن اسکندری و عمــل بــدان کــردن؛ اســرار 

بزرگ است، مخفی باید داشت: بیارند نی بسیار که هنوز تر باشد ولی زرد شده باشد و آن را وصله 

وصله کنند و در میان روغن کنجد اندازد بسیار، چنانچه در آن

ل حکمــت گرفتــه  در آن ایستاده باشد. پس او را در شیشه کنند و شیشه را ِگل گرفته، باید که به ِگــ

باشند. پس موی یال اسب در گلوی شیشه نهنــد و ســرنگون بگذارنــد در ســوراخ خشــت پختــه، 

چنانچه سرش از آن طرف خشت بیرون آمده و ته باال بود. پس خشت را 

شیشۀ ظرفی نهند و گرد بر گرد شیشه پاچک دشتی بچینند و آتش زنند که روغن نی خواهد آمد و 

خواهد چکید. عمل کردن این روغن چنانکه گفته

باشد. مقدار دو سه درم از این روغن یا بیشتر در میان گنجد و سو

آنکه فتیلۀ تیز در آن سوراخ رود. ولی غلوله به غایت استوار باشد چنانکه او را در کمان رعد نهد و 

فتیلۀ تیز در میان سوراخ غلوله نهد. سوراخ رعد را فتیله نهند و روی به شهر دشمن آتش در فتیلــۀ 

غلوله و فتیلۀ رعد زنند. به مجّرد رسیدن غلول

رسیده باشد و آن روغن ها بر غلوله آلوده شــود و در گیــرد و شــهر دشــمنان ســوخته شــود. و نیــز 

.یایی داردخاکستر گیاهان کویری که خاصیت قل

بسایند و از خاک خراطین با یکدیگر با سرگین گاو ضــم کننــد و از آن صــد پاچــک  ١نه درم با شخار

ک کنند. بعد از آن گوی دراز بکنند و پر از چوب جهوک (؟) کننــد و آن پاچــک بــر آن سازند و خش

بدارند و آتش از چهار سو در زنند. چون سرد شود بعد از آنکه چهار روز بگذرد جمله گرد آرند و بــه 

ها چون بسته شود بستانند و در خاتم نهند.آتش بشویند و دانه

، به آب حکمت روغباب پنجاه و نهم

شهرستان دشمنان// افکندن و این [از] اسرار غریبه اســت. صــفت روغــن اســکندری: بیارنــد نفــت 

فارسی جزوی و سندروس و طلق مکلس جزوی [و] روغن نی جزوی. همه را به یــک

زمین کنند ستبر، سرتنگ استوار و با عشر نفت سیماب کنند.

جست بنشیند. و این جمله در دیگ بنهند و سر دیگ محکم کنند اســتوار و در تنــور تافتــه دو شــبانه 

روز. آنگه به در آورند و کوره بسازند و او را انــدرون کــوره کننــد و آتــش کننــد یــک شــبانه

برآورند و بنهند. یک هفته بعد از آن سرش بگشایند 

شود. و اگر دو درم از این روغن در شهر دشمنان بریزند همۀ آن شهر بسوزد. هر چند که خاک و آب 

بر آن ریزند بدتر شود. اگر آنکه چارۀ کشتن سازند، چاره آن بود که دم عذرالّنساء به سرکه بیامیزنــد و 

اندک سنگی مالند و در آن آتش ا

، گرفتن روغن نی از برای ساختن روغن اسکندری و عمــل بــدان کــردن؛ اســرار باب شصتم

بزرگ است، مخفی باید داشت: بیارند نی بسیار که هنوز تر باشد ولی زرد شده باشد و آن را وصله 

وصله کنند و در میان روغن کنجد اندازد بسیار، چنانچه در آن

ل حکمــت گرفتــه  در آن ایستاده باشد. پس او را در شیشه کنند و شیشه را ِگل گرفته، باید که به ِگــ

باشند. پس موی یال اسب در گلوی شیشه نهنــد و ســرنگون بگذارنــد در ســوراخ خشــت پختــه، 

چنانچه سرش از آن طرف خشت بیرون آمده و ته باال بود. پس خشت را 

شیشۀ ظرفی نهند و گرد بر گرد شیشه پاچک دشتی بچینند و آتش زنند که روغن نی خواهد آمد و 

خواهد چکید. عمل کردن این روغن چنانکه گفته

باشد. مقدار دو سه درم از این روغن یا بیشتر در میان گنجد و سو

آنکه فتیلۀ تیز در آن سوراخ رود. ولی غلوله به غایت استوار باشد چنانکه او را در کمان رعد نهد و 

فتیلۀ تیز در میان سوراخ غلوله نهد. سوراخ رعد را فتیله نهند و روی به شهر دشمن آتش در فتیلــۀ 

غلوله و فتیلۀ رعد زنند. به مجّرد رسیدن غلول

رسیده باشد و آن روغن ها بر غلوله آلوده شــود و در گیــرد و شــهر دشــمنان ســوخته شــود. و نیــز 

خاکستر گیاهان کویری که خاصیت قل

نه درم با شخار

سازند و خش

بدارند و آتش از چهار سو در زنند. چون سرد شود بعد از آنکه چهار روز بگذرد جمله گرد آرند و بــه 

آتش بشویند و دانه

باب پنجاه و نهم

شهرستان دشمنان// افکندن و این [از] اسرار غریبه اســت. صــفت روغــن اســکندری: بیارنــد نفــت 

فارسی جزوی و سندروس و طلق مکلس جزوی [و] روغن نی جزوی. همه را به یــک

زمین کنند ستبر، سرتنگ استوار و با عشر نفت سیماب کنند.

جست بنشیند. و این جمله در دیگ بنهند و سر دیگ محکم کنند اســتوار و در تنــور تافتــه دو شــبانه 

روز. آنگه به در آورند و کوره بسازند و او را انــدرون کــوره کننــد و آتــش کننــد یــک شــبانه

برآورند و بنهند. یک هفته بعد از آن سرش بگشایند 

شود. و اگر دو درم از این روغن در شهر دشمنان بریزند همۀ آن شهر بسوزد. هر چند که خاک و آب 

بر آن ریزند بدتر شود. اگر آنکه چارۀ کشتن سازند، چاره آن بود که دم عذرالّنساء به سرکه بیامیزنــد و 

اندک سنگی مالند و در آن آتش ا

باب شصتم

بزرگ است، مخفی باید داشت: بیارند نی بسیار که هنوز تر باشد ولی زرد شده باشد و آن را وصله 

وصله کنند و در میان روغن کنجد اندازد بسیار، چنانچه در آن

ل حکمــت گرفتــه  در آن ایستاده باشد. پس او را در شیشه کنند و شیشه را ِگل گرفته، باید که به ِگــ

باشند. پس موی یال اسب در گلوی شیشه نهنــد و ســرنگون بگذارنــد در ســوراخ خشــت پختــه، 

چنانچه سرش از آن طرف خشت بیرون آمده و ته باال بود. پس خشت را 

شیشۀ ظرفی نهند و گرد بر گرد شیشه پاچک دشتی بچینند و آتش زنند که روغن نی خواهد آمد و 

خواهد چکید. عمل کردن این روغن چنانکه گفته

باشد. مقدار دو سه درم از این روغن یا بیشتر در میان گنجد و سو

آنکه فتیلۀ تیز در آن سوراخ رود. ولی غلوله به غایت استوار باشد چنانکه او را در کمان رعد نهد و 

فتیلۀ تیز در میان سوراخ غلوله نهد. سوراخ رعد را فتیله نهند و روی به شهر دشمن آتش در فتیلــۀ 

غلوله و فتیلۀ رعد زنند. به مجّرد رسیدن غلول

رسیده باشد و آن روغن ها بر غلوله آلوده شــود و در گیــرد و شــهر دشــمنان ســوخته شــود. و نیــز 

خاکستر گیاهان کویری که خاصیت قل. ١



توان کرد که آتش در آن زنند.

دشمنان یا در موضعی: بیارند موی زنان و ریزه کنند 

و زیر آن خاشاک نرم برافکنند و آبگینــۀ شــامی بــر او افکننــد و پــاره[ای] بلــور در آن نهنــد و دســت 

به آفتاب بنهند به هر طرف کــه روی حراقــت 

دیگر: زبل الحمیر خشک کوفته و بیخته و سندروس خــورد کوفتــه بــا او بیــامیزد و گــوگرد 

دشــمن کننــد و در حصــن دشــمن آتــش 

، در ساختن کوتکه جهت امساک [که اگــر] آن را در دهــان گیرنــد امســاک 

بستن کوتکه: بیارند چهار درم سیماب در کری یعنی در دیگ سفالی اندازند با شــیرۀ کــوار 

یعنی صبرتر سحق بلیغ کند با خشت پخته. بعد از آن سحق کنند چنانچه ســفیدی بمانــد و ســیاهی 

برود. بعد از آن یک درم مس را خوب سرخ کنند میان سیماب مــذکور اســتاده بجنباننــد. بعــد از آن 

ذکور در جامه اندازند و بنشینند. آن چیزی که در جامــه بمانــد بگذارنــد و آنچــه از جامــه 

بیرون آید باز مس سرخ کرده در آن بجنبانند تا سه نوبت. هر بــار طریــق مــذکور نگــاه دارنــد. آنگــه 

 سیماب مذکور تمام در جامه بماند و بچکد. بعده بیست غلوله سازند و در جامه با ریسمان بندنــد و

بدارند. بعده تیمن (؟) نمک شور درتکریتی (؟) و مقدار [دو] بار یا سه بار بریــان کنــد تــا آنگــه کــه 

سیاه فام شود. بعد از آن یک هندی گلی که گردن او دراز باشد مقدار آن که گلــی از یــاغ کــر باشــد و 

شیشــه 

ه کنند و نــیم فــرودی در 
ّ
مقدار پنج انگشت دراز باشد. بعد از آن بیارند یک سبوی باالی او و علیحد

دیگدان بگذارند و بریک (؟) و پالور (؟) کنند و در هندی مقدار معمول اندازند کــه از دهــن هنــدی 

ل گیرنــد. بعــد از آن 

هندی مذکور بر باالی دیگ بدارند چنانچه جانب دهن قدری بلند باشد و شیشه دهن دیگدان نباشد 

و فرود نالکه سر شیشه یک اونه (؟) بدارند و باالی هندی پنج شــش انگشــت دیــگ اندازنــد و نــیم 

ذارد و در آونــد 

جمیع شود و بگذارد تا تمام بچکد و آنچه جمع شده باشد// در دیگ کننــد. و کوتکــه را در ریســمان 

بسته میان روغن بغلطانند چنانچه فرونشیند و آتش کنند چنانچه تمام در خورد. بعده سیر و نیم تخم 

توان کرد که آتش در آن زنند.

دشمنان یا در موضعی: بیارند موی زنان و ریزه کنند 

و زیر آن خاشاک نرم برافکنند و آبگینــۀ شــامی بــر او افکننــد و پــاره[ای] بلــور در آن نهنــد و دســت 

به آفتاب بنهند به هر طرف کــه روی حراقــت 

دیگر: زبل الحمیر خشک کوفته و بیخته و سندروس خــورد کوفتــه بــا او بیــامیزد و گــوگرد 

دشــمن کننــد و در حصــن دشــمن آتــش 

، در ساختن کوتکه جهت امساک [که اگــر] آن را در دهــان گیرنــد امســاک 

بستن کوتکه: بیارند چهار درم سیماب در کری یعنی در دیگ سفالی اندازند با شــیرۀ کــوار 

یعنی صبرتر سحق بلیغ کند با خشت پخته. بعد از آن سحق کنند چنانچه ســفیدی بمانــد و ســیاهی 

برود. بعد از آن یک درم مس را خوب سرخ کنند میان سیماب مــذکور اســتاده بجنباننــد. بعــد از آن 

ذکور در جامه اندازند و بنشینند. آن چیزی که در جامــه بمانــد بگذارنــد و آنچــه از جامــه 

بیرون آید باز مس سرخ کرده در آن بجنبانند تا سه نوبت. هر بــار طریــق مــذکور نگــاه دارنــد. آنگــه 

سیماب مذکور تمام در جامه بماند و بچکد. بعده بیست غلوله سازند و در جامه با ریسمان بندنــد و

بدارند. بعده تیمن (؟) نمک شور درتکریتی (؟) و مقدار [دو] بار یا سه بار بریــان کنــد تــا آنگــه کــه 

سیاه فام شود. بعد از آن یک هندی گلی که گردن او دراز باشد مقدار آن که گلــی از یــاغ کــر باشــد و 

شیشــه  یک شیشه که دهن او گشاده باشد چنانچه در دهن هندی مــذکور و چســت بنشــیند و نالکــۀ

ه کنند و نــیم فــرودی در 
ّ
مقدار پنج انگشت دراز باشد. بعد از آن بیارند یک سبوی باالی او و علیحد

دیگدان بگذارند و بریک (؟) و پالور (؟) کنند و در هندی مقدار معمول اندازند کــه از دهــن هنــدی 

ل گیرنــد. بعــد از آن دور باشد. و سرش وصل کنند چنان که تا نالکه فرود باشد و دهن هر دو را به گــ

هندی مذکور بر باالی دیگ بدارند چنانچه جانب دهن قدری بلند باشد و شیشه دهن دیگدان نباشد 

و فرود نالکه سر شیشه یک اونه (؟) بدارند و باالی هندی پنج شــش انگشــت دیــگ اندازنــد و نــیم 

ذارد و در آونــد باالی سبو وصل کنند و آتش سخت کنند چنانچه روغن نمک شود [و] بچکــد و بگــ

جمیع شود و بگذارد تا تمام بچکد و آنچه جمع شده باشد// در دیگ کننــد. و کوتکــه را در ریســمان 

بسته میان روغن بغلطانند چنانچه فرونشیند و آتش کنند چنانچه تمام در خورد. بعده سیر و نیم تخم 

توان کرد که آتش در آن زنند.اند که در شیب دار و تیز هوای (تیر هوایی؟) // از این روغن می

دشمنان یا در موضعی: بیارند موی زنان و ریزه کنند 

و زیر آن خاشاک نرم برافکنند و آبگینــۀ شــامی بــر او افکننــد و پــاره[ای] بلــور در آن نهنــد و دســت 

به آفتاب بنهند به هر طرف کــه روی حراقــت 

دیگر: زبل الحمیر خشک کوفته و بیخته و سندروس خــورد کوفتــه بــا او بیــامیزد و گــوگرد 

دشــمن کننــد و در حصــن دشــمن آتــش 

، در ساختن کوتکه جهت امساک [که اگــر] آن را در دهــان گیرنــد امســاک 

بستن کوتکه: بیارند چهار درم سیماب در کری یعنی در دیگ سفالی اندازند با شــیرۀ کــوار 

یعنی صبرتر سحق بلیغ کند با خشت پخته. بعد از آن سحق کنند چنانچه ســفیدی بمانــد و ســیاهی 

برود. بعد از آن یک درم مس را خوب سرخ کنند میان سیماب مــذکور اســتاده بجنباننــد. بعــد از آن 

ذکور در جامه اندازند و بنشینند. آن چیزی که در جامــه بمانــد بگذارنــد و آنچــه از جامــه 

بیرون آید باز مس سرخ کرده در آن بجنبانند تا سه نوبت. هر بــار طریــق مــذکور نگــاه دارنــد. آنگــه 

سیماب مذکور تمام در جامه بماند و بچکد. بعده بیست غلوله سازند و در جامه با ریسمان بندنــد و

بدارند. بعده تیمن (؟) نمک شور درتکریتی (؟) و مقدار [دو] بار یا سه بار بریــان کنــد تــا آنگــه کــه 

سیاه فام شود. بعد از آن یک هندی گلی که گردن او دراز باشد مقدار آن که گلــی از یــاغ کــر باشــد و 

یک شیشه که دهن او گشاده باشد چنانچه در دهن هندی مــذکور و چســت بنشــیند و نالکــۀ

ه کنند و نــیم فــرودی در 
ّ
مقدار پنج انگشت دراز باشد. بعد از آن بیارند یک سبوی باالی او و علیحد

دیگدان بگذارند و بریک (؟) و پالور (؟) کنند و در هندی مقدار معمول اندازند کــه از دهــن هنــدی 

دور باشد. و سرش وصل کنند چنان که تا نالکه فرود باشد و دهن هر دو را به گــ

هندی مذکور بر باالی دیگ بدارند چنانچه جانب دهن قدری بلند باشد و شیشه دهن دیگدان نباشد 

و فرود نالکه سر شیشه یک اونه (؟) بدارند و باالی هندی پنج شــش انگشــت دیــگ اندازنــد و نــیم 

باالی سبو وصل کنند و آتش سخت کنند چنانچه روغن نمک شود [و] بچکــد و بگــ

جمیع شود و بگذارد تا تمام بچکد و آنچه جمع شده باشد// در دیگ کننــد. و کوتکــه را در ریســمان 

بسته میان روغن بغلطانند چنانچه فرونشیند و آتش کنند چنانچه تمام در خورد. بعده سیر و نیم تخم 

اند که در شیب دار و تیز هوای (تیر هوایی؟) // از این روغن می

دشمنان یا در موضعی: بیارند موی زنان و ریزه کنند ، آتش انگیختن در شهر 

و زیر آن خاشاک نرم برافکنند و آبگینــۀ شــامی بــر او افکننــد و پــاره[ای] بلــور در آن نهنــد و دســت 

به آفتاب بنهند به هر طرف کــه روی حراقــت  ١بازدارند تا آفتاب بر او تابد و آتش درگیرد. اگر حراقت

دیگر: زبل الحمیر خشک کوفته و بیخته و سندروس خــورد کوفتــه بــا او بیــامیزد و گــوگرد 

دشــمن کننــد و در حصــن دشــمن آتــش  ٢خورد کرده داخل کند و در آفتاب نهند. روی سوی حصن

، در ساختن کوتکه جهت امساک [که اگــر] آن را در دهــان گیرنــد امســاک 

بستن کوتکه: بیارند چهار درم سیماب در کری یعنی در دیگ سفالی اندازند با شــیرۀ کــوار 

یعنی صبرتر سحق بلیغ کند با خشت پخته. بعد از آن سحق کنند چنانچه ســفیدی بمانــد و ســیاهی 

برود. بعد از آن یک درم مس را خوب سرخ کنند میان سیماب مــذکور اســتاده بجنباننــد. بعــد از آن 

ذکور در جامه اندازند و بنشینند. آن چیزی که در جامــه بمانــد بگذارنــد و آنچــه از جامــه 

بیرون آید باز مس سرخ کرده در آن بجنبانند تا سه نوبت. هر بــار طریــق مــذکور نگــاه دارنــد. آنگــه 

سیماب مذکور تمام در جامه بماند و بچکد. بعده بیست غلوله سازند و در جامه با ریسمان بندنــد و

بدارند. بعده تیمن (؟) نمک شور درتکریتی (؟) و مقدار [دو] بار یا سه بار بریــان کنــد تــا آنگــه کــه 

سیاه فام شود. بعد از آن یک هندی گلی که گردن او دراز باشد مقدار آن که گلــی از یــاغ کــر باشــد و 

یک شیشه که دهن او گشاده باشد چنانچه در دهن هندی مــذکور و چســت بنشــیند و نالکــۀ

ه کنند و نــیم فــرودی در 
ّ
مقدار پنج انگشت دراز باشد. بعد از آن بیارند یک سبوی باالی او و علیحد

دیگدان بگذارند و بریک (؟) و پالور (؟) کنند و در هندی مقدار معمول اندازند کــه از دهــن هنــدی 

دور باشد. و سرش وصل کنند چنان که تا نالکه فرود باشد و دهن هر دو را به گــ

هندی مذکور بر باالی دیگ بدارند چنانچه جانب دهن قدری بلند باشد و شیشه دهن دیگدان نباشد 

و فرود نالکه سر شیشه یک اونه (؟) بدارند و باالی هندی پنج شــش انگشــت دیــگ اندازنــد و نــیم 

باالی سبو وصل کنند و آتش سخت کنند چنانچه روغن نمک شود [و] بچکــد و بگــ

جمیع شود و بگذارد تا تمام بچکد و آنچه جمع شده باشد// در دیگ کننــد. و کوتکــه را در ریســمان 

بسته میان روغن بغلطانند چنانچه فرونشیند و آتش کنند چنانچه تمام در خورد. بعده سیر و نیم تخم 

حراقه، آیینۀ سوزان؛ نوعی منجنیق برای پرتاب آتش به سوی دشمن

اند که در شیب دار و تیز هوای (تیر هوایی؟) // از این روغن می

، آتش انگیختن در شهر 

و زیر آن خاشاک نرم برافکنند و آبگینــۀ شــامی بــر او افکننــد و پــاره[ای] بلــور در آن نهنــد و دســت 

بازدارند تا آفتاب بر او تابد و آتش درگیرد. اگر حراقت

دیگر: زبل الحمیر خشک کوفته و بیخته و سندروس خــورد کوفتــه بــا او بیــامیزد و گــوگرد 

خورد کرده داخل کند و در آفتاب نهند. روی سوی حصن

، در ساختن کوتکه جهت امساک [که اگــر] آن را در دهــان گیرنــد امســاک 

بستن کوتکه: بیارند چهار درم سیماب در کری یعنی در دیگ سفالی اندازند با شــیرۀ کــوار 

یعنی صبرتر سحق بلیغ کند با خشت پخته. بعد از آن سحق کنند چنانچه ســفیدی بمانــد و ســیاهی 

برود. بعد از آن یک درم مس را خوب سرخ کنند میان سیماب مــذکور اســتاده بجنباننــد. بعــد از آن 

ذکور در جامه اندازند و بنشینند. آن چیزی که در جامــه بمانــد بگذارنــد و آنچــه از جامــه 

بیرون آید باز مس سرخ کرده در آن بجنبانند تا سه نوبت. هر بــار طریــق مــذکور نگــاه دارنــد. آنگــه 

سیماب مذکور تمام در جامه بماند و بچکد. بعده بیست غلوله سازند و در جامه با ریسمان بندنــد و

بدارند. بعده تیمن (؟) نمک شور درتکریتی (؟) و مقدار [دو] بار یا سه بار بریــان کنــد تــا آنگــه کــه 

سیاه فام شود. بعد از آن یک هندی گلی که گردن او دراز باشد مقدار آن که گلــی از یــاغ کــر باشــد و 

یک شیشه که دهن او گشاده باشد چنانچه در دهن هندی مــذکور و چســت بنشــیند و نالکــۀ

ه کنند و نــیم فــرودی در 
ّ
مقدار پنج انگشت دراز باشد. بعد از آن بیارند یک سبوی باالی او و علیحد

دیگدان بگذارند و بریک (؟) و پالور (؟) کنند و در هندی مقدار معمول اندازند کــه از دهــن هنــدی 

دور باشد. و سرش وصل کنند چنان که تا نالکه فرود باشد و دهن هر دو را به گــ

هندی مذکور بر باالی دیگ بدارند چنانچه جانب دهن قدری بلند باشد و شیشه دهن دیگدان نباشد 

و فرود نالکه سر شیشه یک اونه (؟) بدارند و باالی هندی پنج شــش انگشــت دیــگ اندازنــد و نــیم 

باالی سبو وصل کنند و آتش سخت کنند چنانچه روغن نمک شود [و] بچکــد و بگــ

جمیع شود و بگذارد تا تمام بچکد و آنچه جمع شده باشد// در دیگ کننــد. و کوتکــه را در ریســمان 

بسته میان روغن بغلطانند چنانچه فرونشیند و آتش کنند چنانچه تمام در خورد. بعده سیر و نیم تخم 

حراقه، آیینۀ سوزان؛ نوعی منجنیق برای پرتاب آتش به سوی دشمن

اند که در شیب دار و تیز هوای (تیر هوایی؟) // از این روغن می

، آتش انگیختن در شهر باب شصت و یکم

و زیر آن خاشاک نرم برافکنند و آبگینــۀ شــامی بــر او افکننــد و پــاره[ای] بلــور در آن نهنــد و دســت 

بازدارند تا آفتاب بر او تابد و آتش درگیرد. اگر حراقت

باشد آتش در آنجا افتد.

دیگر: زبل الحمیر خشک کوفته و بیخته و سندروس خــورد کوفتــه بــا او بیــامیزد و گــوگرد نوعی 

خورد کرده داخل کند و در آفتاب نهند. روی سوی حصن

 خیزد فی الحال.

، در ساختن کوتکه جهت امساک [که اگــر] آن را در دهــان گیرنــد امســاک باب شصت و دوّیم

بستن کوتکه: بیارند چهار درم سیماب در کری یعنی در دیگ سفالی اندازند با شــیرۀ کــوار شود. اول 

یعنی صبرتر سحق بلیغ کند با خشت پخته. بعد از آن سحق کنند چنانچه ســفیدی بمانــد و ســیاهی 

برود. بعد از آن یک درم مس را خوب سرخ کنند میان سیماب مــذکور اســتاده بجنباننــد. بعــد از آن 

ذکور در جامه اندازند و بنشینند. آن چیزی که در جامــه بمانــد بگذارنــد و آنچــه از جامــه سیماب م

بیرون آید باز مس سرخ کرده در آن بجنبانند تا سه نوبت. هر بــار طریــق مــذکور نگــاه دارنــد. آنگــه 

سیماب مذکور تمام در جامه بماند و بچکد. بعده بیست غلوله سازند و در جامه با ریسمان بندنــد و

بدارند. بعده تیمن (؟) نمک شور درتکریتی (؟) و مقدار [دو] بار یا سه بار بریــان کنــد تــا آنگــه کــه 

سیاه فام شود. بعد از آن یک هندی گلی که گردن او دراز باشد مقدار آن که گلــی از یــاغ کــر باشــد و 

یک شیشه که دهن او گشاده باشد چنانچه در دهن هندی مــذکور و چســت بنشــیند و نالکــۀ

ه کنند و نــیم فــرودی در 
ّ
مقدار پنج انگشت دراز باشد. بعد از آن بیارند یک سبوی باالی او و علیحد

دیگدان بگذارند و بریک (؟) و پالور (؟) کنند و در هندی مقدار معمول اندازند کــه از دهــن هنــدی 

دور باشد. و سرش وصل کنند چنان که تا نالکه فرود باشد و دهن هر دو را به گــ

هندی مذکور بر باالی دیگ بدارند چنانچه جانب دهن قدری بلند باشد و شیشه دهن دیگدان نباشد 

و فرود نالکه سر شیشه یک اونه (؟) بدارند و باالی هندی پنج شــش انگشــت دیــگ اندازنــد و نــیم 

باالی سبو وصل کنند و آتش سخت کنند چنانچه روغن نمک شود [و] بچکــد و بگــ

جمیع شود و بگذارد تا تمام بچکد و آنچه جمع شده باشد// در دیگ کننــد. و کوتکــه را در ریســمان 

بسته میان روغن بغلطانند چنانچه فرونشیند و آتش کنند چنانچه تمام در خورد. بعده سیر و نیم تخم 

حراقه، آیینۀ سوزان؛ نوعی منجنیق برای پرتاب آتش به سوی دشمن

١٧٨

اند که در شیب دار و تیز هوای (تیر هوایی؟) // از این روغن می گفته

باب شصت و یکم

و زیر آن خاشاک نرم برافکنند و آبگینــۀ شــامی بــر او افکننــد و پــاره[ای] بلــور در آن نهنــد و دســت 

بازدارند تا آفتاب بر او تابد و آتش درگیرد. اگر حراقت

باشد آتش در آنجا افتد.

نوعی 

خورد کرده داخل کند و در آفتاب نهند. روی سوی حصن

خیزد فی الحال.

باب شصت و دوّیم

شود. اول 

یعنی صبرتر سحق بلیغ کند با خشت پخته. بعد از آن سحق کنند چنانچه ســفیدی بمانــد و ســیاهی 

برود. بعد از آن یک درم مس را خوب سرخ کنند میان سیماب مــذکور اســتاده بجنباننــد. بعــد از آن 

سیماب م

بیرون آید باز مس سرخ کرده در آن بجنبانند تا سه نوبت. هر بــار طریــق مــذکور نگــاه دارنــد. آنگــه 

سیماب مذکور تمام در جامه بماند و بچکد. بعده بیست غلوله سازند و در جامه با ریسمان بندنــد و

بدارند. بعده تیمن (؟) نمک شور درتکریتی (؟) و مقدار [دو] بار یا سه بار بریــان کنــد تــا آنگــه کــه 

سیاه فام شود. بعد از آن یک هندی گلی که گردن او دراز باشد مقدار آن که گلــی از یــاغ کــر باشــد و 

یک شیشه که دهن او گشاده باشد چنانچه در دهن هندی مــذکور و چســت بنشــیند و نالکــۀ

ه کنند و نــیم فــرودی در 
ّ
مقدار پنج انگشت دراز باشد. بعد از آن بیارند یک سبوی باالی او و علیحد

دیگدان بگذارند و بریک (؟) و پالور (؟) کنند و در هندی مقدار معمول اندازند کــه از دهــن هنــدی 

دور باشد. و سرش وصل کنند چنان که تا نالکه فرود باشد و دهن هر دو را به گــ

هندی مذکور بر باالی دیگ بدارند چنانچه جانب دهن قدری بلند باشد و شیشه دهن دیگدان نباشد 

و فرود نالکه سر شیشه یک اونه (؟) بدارند و باالی هندی پنج شــش انگشــت دیــگ اندازنــد و نــیم 

باالی سبو وصل کنند و آتش سخت کنند چنانچه روغن نمک شود [و] بچکــد و بگــ

جمیع شود و بگذارد تا تمام بچکد و آنچه جمع شده باشد// در دیگ کننــد. و کوتکــه را در ریســمان 

بسته میان روغن بغلطانند چنانچه فرونشیند و آتش کنند چنانچه تمام در خورد. بعده سیر و نیم تخم 

حراقه، آیینۀ سوزان؛ نوعی منجنیق برای پرتاب آتش به سوی دشمن. ١
قلعه. ٢
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ور را در آن اندازند و ســه روز 

آتش آهسته کنند تا خورد. و اگر چیزی روغن بماند به همان طریق دیگر بخورانند. بعد از آن دو سیر 

و نیم حبۀ سرخ را روغن بکشد، هم بر این طریق عمل کنند. بعد از آن دو سیر و نــیم تخــم کروریــز 

ق عمل کنند. بعده سه درم کــال کســمه (؟) بــه 

آب آس کنند و کوتکۀ مذکور را بگیرند و یک سیر گوشت حلوان کوفته کرده باالی کوتکه گیرنــد [و] 

در آب اندازند و مقدار چهار پاس آتش کنند. بعد از آن بیــرون آرنــد و بعــد از آن پــنج [...] شــیر در 

د تا تمام شیر درخورد. بعد از آن که مرتب شده باشد، چــون 

کند یک درم سیماب خــام کوتکــه را 

بخوراند و بعد از آن کوتکۀ مذکور را در جامۀ باریک کمرتو (؟) پیچند و ریسمان در گردن اندازنــد و 

دهن باشد فارغ نشود. چون خواهد که خــالص شــود از دهــن بیــرون 

های کارد: بیارند صدف سنگه یعنــی ســفیدمهره و او را در 

ویند و خشــک کننــد. بــه هــر ده درم دو درم شــنگرف 

صالیه کردۀ زرداب گرفته داخل کنند و با هم صالیه کنند و بشویند و خشک کننــد و قــدری صــدف 

عروسک بر آتش نرم داشته، چنانچه ورق از یکدیگر فرو ریزد مانند برگ سیر. ازین صدف قــدری در 

اول بچه آورده باشد بسرشند و به قدری دستۀ کارد 

سازند. پس بیارند قلم گاو و سرهای آن دور کنند و اندرونش پاک سازند و این دسته بر یــک بــرگ از 

بود بهتر، در آن میان قلم گاو نهند و سرها به آرد ماش بگیرند و دانگی را 

هــای گــاو بــر 

دانه نهند پهلوی یکدیگر و سرپوش بر سر دیگ نهند و از صباح تــا وقــت ســه پــاس آتــش 

کجری (؟) کنند، نه تیز و نه نرم. بعد از سه پاس//  دست باز دارند تا سرد شود. بیــرون آورنــد و ســه 

را  ٣ک کنند. بعد از آن بیرون آرنــد و بــه خــرج در امــوال آورنــد. بعــد از آن خلیطــه

دانه پر کنند و چند عدد از این دستۀ کارد در میان افکند و به دســت مــی مالــد تــا جلــی گــردد و 

غیر مکّرر که در دستۀ کارد عمل کنند. سبز به غایــت طــوطی رنــگ: ده درم 

ا که گفته شد با چهار درم [...] بسرشند و دو درم ریزۀ صــدف و اگــر زرد 
ّ
سنگ و سه درم زنگار مصف

ور را در آن اندازند و ســه روز 

آتش آهسته کنند تا خورد. و اگر چیزی روغن بماند به همان طریق دیگر بخورانند. بعد از آن دو سیر 

و نیم حبۀ سرخ را روغن بکشد، هم بر این طریق عمل کنند. بعد از آن دو سیر و نــیم تخــم کروریــز 

ق عمل کنند. بعده سه درم کــال کســمه (؟) بــه 

آب آس کنند و کوتکۀ مذکور را بگیرند و یک سیر گوشت حلوان کوفته کرده باالی کوتکه گیرنــد [و] 

در آب اندازند و مقدار چهار پاس آتش کنند. بعد از آن بیــرون آرنــد و بعــد از آن پــنج [...] شــیر در 

د تا تمام شیر درخورد. بعد از آن که مرتب شده باشد، چــون 

کند یک درم سیماب خــام کوتکــه را 

بخوراند و بعد از آن کوتکۀ مذکور را در جامۀ باریک کمرتو (؟) پیچند و ریسمان در گردن اندازنــد و 

دهن باشد فارغ نشود. چون خواهد که خــالص شــود از دهــن بیــرون 

  آرند و اگر از دهان بیرون آرند و فارغ نشوند، قدری ترشی در دهن گیرند، فارغ گردند.

های کارد: بیارند صدف سنگه یعنــی ســفیدمهره و او را در 

ویند و خشــک کننــد. بــه هــر ده درم دو درم شــنگرف 

صالیه کردۀ زرداب گرفته داخل کنند و با هم صالیه کنند و بشویند و خشک کننــد و قــدری صــدف 

عروسک بر آتش نرم داشته، چنانچه ورق از یکدیگر فرو ریزد مانند برگ سیر. ازین صدف قــدری در 

اول بچه آورده باشد بسرشند و به قدری دستۀ کارد 

سازند. پس بیارند قلم گاو و سرهای آن دور کنند و اندرونش پاک سازند و این دسته بر یــک بــرگ از 

بود بهتر، در آن میان قلم گاو نهند و سرها به آرد ماش بگیرند و دانگی را 

هــای گــاو بــر دانه بر سر آب کنند و ایــن قلــم

دانه نهند پهلوی یکدیگر و سرپوش بر سر دیگ نهند و از صباح تــا وقــت ســه پــاس آتــش 

کجری (؟) کنند، نه تیز و نه نرم. بعد از سه پاس//  دست باز دارند تا سرد شود. بیــرون آورنــد و ســه 

ک کنند. بعد از آن بیرون آرنــد و بــه خــرج در امــوال آورنــد. بعــد از آن خلیطــه

دانه پر کنند و چند عدد از این دستۀ کارد در میان افکند و به دســت مــی مالــد تــا جلــی گــردد و 

ُحسنی پیدا کند که عقل حیران بماند که صدف ریزه و جوهردارو به مانند زر نمایند.

غیر مکّرر که در دستۀ کارد عمل کنند. سبز به غایــت طــوطی رنــگ: ده درم 

ا که گفته شد با چهار درم [...] بسرشند و دو درم ریزۀ صــدف و اگــر زرد 
ّ
سنگ و سه درم زنگار مصف

ور را در آن اندازند و ســه روز ده توردان (؟) کرده همچنین روغن بکشند و در آوند کنند و کوتکۀ مذک

آتش آهسته کنند تا خورد. و اگر چیزی روغن بماند به همان طریق دیگر بخورانند. بعد از آن دو سیر 

و نیم حبۀ سرخ را روغن بکشد، هم بر این طریق عمل کنند. بعد از آن دو سیر و نــیم تخــم کروریــز 

ق عمل کنند. بعده سه درم کــال کســمه (؟) بــه 

آب آس کنند و کوتکۀ مذکور را بگیرند و یک سیر گوشت حلوان کوفته کرده باالی کوتکه گیرنــد [و] 

در آب اندازند و مقدار چهار پاس آتش کنند. بعد از آن بیــرون آرنــد و بعــد از آن پــنج [...] شــیر در 

د تا تمام شیر درخورد. بعد از آن که مرتب شده باشد، چــون 

کند یک درم سیماب خــام کوتکــه را  ١خواهد که عمل کند اگر نیت داشته باشد، سه مجلس صحبت

بخوراند و بعد از آن کوتکۀ مذکور را در جامۀ باریک کمرتو (؟) پیچند و ریسمان در گردن اندازنــد و 

دهن باشد فارغ نشود. چون خواهد که خــالص شــود از دهــن بیــرون 

آرند و اگر از دهان بیرون آرند و فارغ نشوند، قدری ترشی در دهن گیرند، فارغ گردند.

های کارد: بیارند صدف سنگه یعنــی ســفیدمهره و او را در 

ویند و خشــک کننــد. بــه هــر ده درم دو درم شــنگرف 

صالیه کردۀ زرداب گرفته داخل کنند و با هم صالیه کنند و بشویند و خشک کننــد و قــدری صــدف 

عروسک بر آتش نرم داشته، چنانچه ورق از یکدیگر فرو ریزد مانند برگ سیر. ازین صدف قــدری در 

اول بچه آورده باشد بسرشند و به قدری دستۀ کارد 

سازند. پس بیارند قلم گاو و سرهای آن دور کنند و اندرونش پاک سازند و این دسته بر یــک بــرگ از 

بود بهتر، در آن میان قلم گاو نهند و سرها به آرد ماش بگیرند و دانگی را 

دانه بر سر آب کنند و ایــن قلــم

دانه نهند پهلوی یکدیگر و سرپوش بر سر دیگ نهند و از صباح تــا وقــت ســه پــاس آتــش 

کجری (؟) کنند، نه تیز و نه نرم. بعد از سه پاس//  دست باز دارند تا سرد شود. بیــرون آورنــد و ســه 

ک کنند. بعد از آن بیرون آرنــد و بــه خــرج در امــوال آورنــد. بعــد از آن خلیطــه

دانه پر کنند و چند عدد از این دستۀ کارد در میان افکند و به دســت مــی مالــد تــا جلــی گــردد و 

ُحسنی پیدا کند که عقل حیران بماند که صدف ریزه و جوهردارو به مانند زر نمایند.

غیر مکّرر که در دستۀ کارد عمل کنند. سبز به غایــت طــوطی رنــگ: ده درم 

ا که گفته شد با چهار درم [...] بسرشند و دو درم ریزۀ صــدف و اگــر زرد 
ّ
سنگ و سه درم زنگار مصف

ده توردان (؟) کرده همچنین روغن بکشند و در آوند کنند و کوتکۀ مذک

آتش آهسته کنند تا خورد. و اگر چیزی روغن بماند به همان طریق دیگر بخورانند. بعد از آن دو سیر 

و نیم حبۀ سرخ را روغن بکشد، هم بر این طریق عمل کنند. بعد از آن دو سیر و نــیم تخــم کروریــز 

ق عمل کنند. بعده سه درم کــال کســمه (؟) بــه (؟) را دو سیر و نیم روغن بکشد و همه را بر این طری

آب آس کنند و کوتکۀ مذکور را بگیرند و یک سیر گوشت حلوان کوفته کرده باالی کوتکه گیرنــد [و] 

در آب اندازند و مقدار چهار پاس آتش کنند. بعد از آن بیــرون آرنــد و بعــد از آن پــنج [...] شــیر در 

د تا تمام شیر درخورد. بعد از آن که مرتب شده باشد، چــون 

خواهد که عمل کند اگر نیت داشته باشد، سه مجلس صحبت

بخوراند و بعد از آن کوتکۀ مذکور را در جامۀ باریک کمرتو (؟) پیچند و ریسمان در گردن اندازنــد و 

دهن باشد فارغ نشود. چون خواهد که خــالص شــود از دهــن بیــرون 

آرند و اگر از دهان بیرون آرند و فارغ نشوند، قدری ترشی در دهن گیرند، فارغ گردند.

های کارد: بیارند صدف سنگه یعنــی ســفیدمهره و او را در 

ویند و خشــک کننــد. بــه هــر ده درم دو درم شــنگرف هاون خرد بکوبد و بیزند و صالیه کننــد و بشــ

صالیه کردۀ زرداب گرفته داخل کنند و با هم صالیه کنند و بشویند و خشک کننــد و قــدری صــدف 

عروسک بر آتش نرم داشته، چنانچه ورق از یکدیگر فرو ریزد مانند برگ سیر. ازین صدف قــدری در 

اول بچه آورده باشد بسرشند و به قدری دستۀ کارد آن سنگه و شنگرف افکنند و با شیر گا[و]میش که 

سازند. پس بیارند قلم گاو و سرهای آن دور کنند و اندرونش پاک سازند و این دسته بر یــک بــرگ از 

بود بهتر، در آن میان قلم گاو نهند و سرها به آرد ماش بگیرند و دانگی را 

دانه بر سر آب کنند و ایــن قلــم و مقدار چهار انگشت پنبه

دانه نهند پهلوی یکدیگر و سرپوش بر سر دیگ نهند و از صباح تــا وقــت ســه پــاس آتــش 

کجری (؟) کنند، نه تیز و نه نرم. بعد از سه پاس//  دست باز دارند تا سرد شود. بیــرون آورنــد و ســه 

ک کنند. بعد از آن بیرون آرنــد و بــه خــرج در امــوال آورنــد. بعــد از آن خلیطــه

دانه پر کنند و چند عدد از این دستۀ کارد در میان افکند و به دســت مــی مالــد تــا جلــی گــردد و 

ُحسنی پیدا کند که عقل حیران بماند که صدف ریزه و جوهردارو به مانند زر نمایند.

غیر مکّرر که در دستۀ کارد عمل کنند. سبز به غایــت طــوطی رنــگ: ده درم 

ا که گفته شد با چهار درم [...] بسرشند و دو درم ریزۀ صــدف و اگــر زرد 
ّ
سنگ و سه درم زنگار مصف

.درخت بومی شمال هند که برگ، دانه و غالفش خوردنی است

ده توردان (؟) کرده همچنین روغن بکشند و در آوند کنند و کوتکۀ مذک

آتش آهسته کنند تا خورد. و اگر چیزی روغن بماند به همان طریق دیگر بخورانند. بعد از آن دو سیر 

و نیم حبۀ سرخ را روغن بکشد، هم بر این طریق عمل کنند. بعد از آن دو سیر و نــیم تخــم کروریــز 

(؟) را دو سیر و نیم روغن بکشد و همه را بر این طری

آب آس کنند و کوتکۀ مذکور را بگیرند و یک سیر گوشت حلوان کوفته کرده باالی کوتکه گیرنــد [و] 

در آب اندازند و مقدار چهار پاس آتش کنند. بعد از آن بیــرون آرنــد و بعــد از آن پــنج [...] شــیر در 

د تا تمام شیر درخورد. بعد از آن که مرتب شده باشد، چــون تغاری کنند و کوتکۀ مذکور در آن اندازن

خواهد که عمل کند اگر نیت داشته باشد، سه مجلس صحبت

بخوراند و بعد از آن کوتکۀ مذکور را در جامۀ باریک کمرتو (؟) پیچند و ریسمان در گردن اندازنــد و 

دهن باشد فارغ نشود. چون خواهد که خــالص شــود از دهــن بیــرون در دهن گیرند تا آنگه [که] در 

آرند و اگر از دهان بیرون آرند و فارغ نشوند، قدری ترشی در دهن گیرند، فارغ گردند.

های کارد: بیارند صدف سنگه یعنــی ســفیدمهره و او را در ، در صنعت دسته

هاون خرد بکوبد و بیزند و صالیه کننــد و بشــ

صالیه کردۀ زرداب گرفته داخل کنند و با هم صالیه کنند و بشویند و خشک کننــد و قــدری صــدف 

عروسک بر آتش نرم داشته، چنانچه ورق از یکدیگر فرو ریزد مانند برگ سیر. ازین صدف قــدری در 

آن سنگه و شنگرف افکنند و با شیر گا[و]میش که 

سازند. پس بیارند قلم گاو و سرهای آن دور کنند و اندرونش پاک سازند و این دسته بر یــک بــرگ از 

بود بهتر، در آن میان قلم گاو نهند و سرها به آرد ماش بگیرند و دانگی را  ٢هر برگ که باشد، و اگر بان

و مقدار چهار انگشت پنبه آب کنند چنانچه نیمه شود.

دانه نهند پهلوی یکدیگر و سرپوش بر سر دیگ نهند و از صباح تــا وقــت ســه پــاس آتــش 

کجری (؟) کنند، نه تیز و نه نرم. بعد از سه پاس//  دست باز دارند تا سرد شود. بیــرون آورنــد و ســه 

ک کنند. بعد از آن بیرون آرنــد و بــه خــرج در امــوال آورنــد. بعــد از آن خلیطــه

دانه پر کنند و چند عدد از این دستۀ کارد در میان افکند و به دســت مــی مالــد تــا جلــی گــردد و 

ُحسنی پیدا کند که عقل حیران بماند که صدف ریزه و جوهردارو به مانند زر نمایند.

غیر مکّرر که در دستۀ کارد عمل کنند. سبز به غایــت طــوطی رنــگ: ده درم 

ا که گفته شد با چهار درم [...] بسرشند و دو درم ریزۀ صــدف و اگــر زرد 
ّ
سنگ و سه درم زنگار مصف

درخت بومی شمال هند که برگ، دانه و غالفش خوردنی است

ده توردان (؟) کرده همچنین روغن بکشند و در آوند کنند و کوتکۀ مذک

آتش آهسته کنند تا خورد. و اگر چیزی روغن بماند به همان طریق دیگر بخورانند. بعد از آن دو سیر 

و نیم حبۀ سرخ را روغن بکشد، هم بر این طریق عمل کنند. بعد از آن دو سیر و نــیم تخــم کروریــز 

(؟) را دو سیر و نیم روغن بکشد و همه را بر این طری

آب آس کنند و کوتکۀ مذکور را بگیرند و یک سیر گوشت حلوان کوفته کرده باالی کوتکه گیرنــد [و] 

در آب اندازند و مقدار چهار پاس آتش کنند. بعد از آن بیــرون آرنــد و بعــد از آن پــنج [...] شــیر در 

تغاری کنند و کوتکۀ مذکور در آن اندازن

خواهد که عمل کند اگر نیت داشته باشد، سه مجلس صحبت

بخوراند و بعد از آن کوتکۀ مذکور را در جامۀ باریک کمرتو (؟) پیچند و ریسمان در گردن اندازنــد و 

در دهن گیرند تا آنگه [که] در 

آرند و اگر از دهان بیرون آرند و فارغ نشوند، قدری ترشی در دهن گیرند، فارغ گردند.

، در صنعت دستهباب شصت و سّیم

هاون خرد بکوبد و بیزند و صالیه کننــد و بشــ

صالیه کردۀ زرداب گرفته داخل کنند و با هم صالیه کنند و بشویند و خشک کننــد و قــدری صــدف 

عروسک بر آتش نرم داشته، چنانچه ورق از یکدیگر فرو ریزد مانند برگ سیر. ازین صدف قــدری در 

آن سنگه و شنگرف افکنند و با شیر گا[و]میش که 

سازند. پس بیارند قلم گاو و سرهای آن دور کنند و اندرونش پاک سازند و این دسته بر یــک بــرگ از 

هر برگ که باشد، و اگر بان

آب کنند چنانچه نیمه شود.

دانه نهند پهلوی یکدیگر و سرپوش بر سر دیگ نهند و از صباح تــا وقــت ســه پــاس آتــش  باالی پنبه

کجری (؟) کنند، نه تیز و نه نرم. بعد از سه پاس//  دست باز دارند تا سرد شود. بیــرون آورنــد و ســه 

ک کنند. بعد از آن بیرون آرنــد و بــه خــرج در امــوال آورنــد. بعــد از آن خلیطــهروز در سایه خش

دانه پر کنند و چند عدد از این دستۀ کارد در میان افکند و به دســت مــی مالــد تــا جلــی گــردد و 

ُحسنی پیدا کند که عقل حیران بماند که صدف ریزه و جوهردارو به مانند زر نمایند.

غیر مکّرر که در دستۀ کارد عمل کنند. سبز به غایــت طــوطی رنــگ: ده درم های  در صفت رنگ

ا که گفته شد با چهار درم [...] بسرشند و دو درم ریزۀ صــدف و اگــر زرد 
ّ
سنگ و سه درم زنگار مصف

آمیزش جنسی
درخت بومی شمال هند که برگ، دانه و غالفش خوردنی است

)کیسۀ چرمی

ده توردان (؟) کرده همچنین روغن بکشند و در آوند کنند و کوتکۀ مذک

آتش آهسته کنند تا خورد. و اگر چیزی روغن بماند به همان طریق دیگر بخورانند. بعد از آن دو سیر 

و نیم حبۀ سرخ را روغن بکشد، هم بر این طریق عمل کنند. بعد از آن دو سیر و نــیم تخــم کروریــز 

(؟) را دو سیر و نیم روغن بکشد و همه را بر این طری

آب آس کنند و کوتکۀ مذکور را بگیرند و یک سیر گوشت حلوان کوفته کرده باالی کوتکه گیرنــد [و] 

در آب اندازند و مقدار چهار پاس آتش کنند. بعد از آن بیــرون آرنــد و بعــد از آن پــنج [...] شــیر در 

تغاری کنند و کوتکۀ مذکور در آن اندازن

خواهد که عمل کند اگر نیت داشته باشد، سه مجلس صحبت

بخوراند و بعد از آن کوتکۀ مذکور را در جامۀ باریک کمرتو (؟) پیچند و ریسمان در گردن اندازنــد و 

در دهن گیرند تا آنگه [که] در 

آرند و اگر از دهان بیرون آرند و فارغ نشوند، قدری ترشی در دهن گیرند، فارغ گردند.

باب شصت و سّیم

هاون خرد بکوبد و بیزند و صالیه کننــد و بشــ

صالیه کردۀ زرداب گرفته داخل کنند و با هم صالیه کنند و بشویند و خشک کننــد و قــدری صــدف 

عروسک بر آتش نرم داشته، چنانچه ورق از یکدیگر فرو ریزد مانند برگ سیر. ازین صدف قــدری در 

آن سنگه و شنگرف افکنند و با شیر گا[و]میش که 

سازند. پس بیارند قلم گاو و سرهای آن دور کنند و اندرونش پاک سازند و این دسته بر یــک بــرگ از 

هر برگ که باشد، و اگر بان

آب کنند چنانچه نیمه شود.

باالی پنبه

کجری (؟) کنند، نه تیز و نه نرم. بعد از سه پاس//  دست باز دارند تا سرد شود. بیــرون آورنــد و ســه 

روز در سایه خش

دانه پر کنند و چند عدد از این دستۀ کارد در میان افکند و به دســت مــی مالــد تــا جلــی گــردد و  پنبه

ُحسنی پیدا کند که عقل حیران بماند که صدف ریزه و جوهردارو به مانند زر نمایند.

در صفت رنگ

ا که گفته شد با چهار درم [...] بسرشند و دو درم ریزۀ صــدف و اگــر زرد 
ّ
سنگ و سه درم زنگار مصف

آمیزش جنسی. ١
درخت بومی شمال هند که برگ، دانه و غالفش خوردنی است. ٢
کیسۀ چرمی(خریطه . ٣



خواهند ده درم از این و سه درم زرنیخ زرد نیکو صالیه کرده باشند و اگــر الجــوردی خواهنــد چهــار 

ورد سرآب اول و دو درم ریزۀ صدف عروسک با همان شیر خمیر کنند و پختن و جلی 

، ١دادن همان ترتیب [است] که گفته شد. دیگر هر جنس از این دارو توان ساخت، پختن نیکو اســت

ها که خداوندان زرق نماید. اگــر خــواهی چیــزی در دســت 

ننماید و غایب شود: بیارند طاووس و او را زرنیخ زرد و سرخ هر دو در میــان آرد خمیــر کــرده 

بخورانند و زبل او را جمع کنند. هرگاه که او را در دست بمالند، هر چه به دست گیرند غایب نماید. 

الــد چنانکــه 

کسی نبیند. بگذارد تا خشک شود. هر چند آتش بزرگ بود و در آن روند ســوختن نتواننــد و نســوزد؛ 

نوعی دیگر: بیارند طلق حل کرده و نوشادر بر آن بشویند. یک دو بار خشــک کننــد و بیــاورد نفــت 

ند. باز در حال بمالند باز درگیرد.

نوعی دیگر: طلق محلول به سرکه بیامیزند و در دهان گیرند، غرغره کننــد. آنگــاه انگشــت آتــش 

شده باشد بر دهان گیرد نسوزد. چون بیرون آرد در آب بجوشد و اگر کسی انگشت در دهــان او کنــد 

ها که هر یک نوعی نماید. چراغی که خانه پر آب نمایــد: بیــارد پیــه گــرگ و پیــه 

دانــی نهنــد و بــا روغــن 

ها سازند، به روغن نفت چــرب کننــد و چهــار 

دانی سازند و به خون مرغ سیاه یا گربۀ سیاه یا خون خرگوش برافروزند. بعــد از 

دان مسین در روغن رازقی و زنگار و زیــت جوشــیده در آن کننــد و فتیلــۀ ســبز بــر آن 

میــان 

خواهند ده درم از این و سه درم زرنیخ زرد نیکو صالیه کرده باشند و اگــر الجــوردی خواهنــد چهــار 

ورد سرآب اول و دو درم ریزۀ صدف عروسک با همان شیر خمیر کنند و پختن و جلی 

دادن همان ترتیب [است] که گفته شد. دیگر هر جنس از این دارو توان ساخت، پختن نیکو اســت

ها که خداوندان زرق نماید. اگــر خــواهی چیــزی در دســت 

ننماید و غایب شود: بیارند طاووس و او را زرنیخ زرد و سرخ هر دو در میــان آرد خمیــر کــرده 

بخورانند و زبل او را جمع کنند. هرگاه که او را در دست بمالند، هر چه به دست گیرند غایب نماید. 

الــد چنانکــه . بیارند کافور حل کرده و آب نوشادر به همۀ اندام خود بم

کسی نبیند. بگذارد تا خشک شود. هر چند آتش بزرگ بود و در آن روند ســوختن نتواننــد و نســوزد؛ 

نوعی دیگر: بیارند طلق حل کرده و نوشادر بر آن بشویند. یک دو بار خشــک کننــد و بیــاورد نفــت 

ند. باز در حال بمالند باز درگیرد.

نوعی دیگر: طلق محلول به سرکه بیامیزند و در دهان گیرند، غرغره کننــد. آنگــاه انگشــت آتــش 

شده باشد بر دهان گیرد نسوزد. چون بیرون آرد در آب بجوشد و اگر کسی انگشت در دهــان او کنــد 

ها که هر یک نوعی نماید. چراغی که خانه پر آب نمایــد: بیــارد پیــه گــرگ و پیــه 

دان برافروزند.

دانــی نهنــد و بــا روغــن 

ها سازند، به روغن نفت چــرب کننــد و چهــار 

دانی سازند و به خون مرغ سیاه یا گربۀ سیاه یا خون خرگوش برافروزند. بعــد از 

دان مسین در روغن رازقی و زنگار و زیــت جوشــیده در آن کننــد و فتیلــۀ ســبز بــر آن 

میــان نمایــد. ســر آن کــرم در 

خواهند ده درم از این و سه درم زرنیخ زرد نیکو صالیه کرده باشند و اگــر الجــوردی خواهنــد چهــار 

ورد سرآب اول و دو درم ریزۀ صدف عروسک با همان شیر خمیر کنند و پختن و جلی 

دادن همان ترتیب [است] که گفته شد. دیگر هر جنس از این دارو توان ساخت، پختن نیکو اســت

ها که خداوندان زرق نماید. اگــر خــواهی چیــزی در دســت 

ننماید و غایب شود: بیارند طاووس و او را زرنیخ زرد و سرخ هر دو در میــان آرد خمیــر کــرده 

بخورانند و زبل او را جمع کنند. هرگاه که او را در دست بمالند، هر چه به دست گیرند غایب نماید. 

. بیارند کافور حل کرده و آب نوشادر به همۀ اندام خود بم

کسی نبیند. بگذارد تا خشک شود. هر چند آتش بزرگ بود و در آن روند ســوختن نتواننــد و نســوزد؛ 

نوعی دیگر: بیارند طلق حل کرده و نوشادر بر آن بشویند. یک دو بار خشــک کننــد و بیــاورد نفــت 

ند. باز در حال بمالند باز درگیرد.سامری و بر انگشتان بمالد و به چراغ دارند تا درگیرد، دست زیان نک

نوعی دیگر: طلق محلول به سرکه بیامیزند و در دهان گیرند، غرغره کننــد. آنگــاه انگشــت آتــش 

شده باشد بر دهان گیرد نسوزد. چون بیرون آرد در آب بجوشد و اگر کسی انگشت در دهــان او کنــد 

زد.

ها که هر یک نوعی نماید. چراغی که خانه پر آب نمایــد: بیــارد پیــه گــرگ و پیــه 

دان برافروزند. ماهی. هر دو به هم بگدازند و به هم بیامیزند و فتیله کنند و در چراغ

دانــی نهنــد و بــا روغــن  دیگر: هفت ملخ بگیرند و در روغن زیت افکنند. پس برگیرند و در چراغ

ها سازند، به روغن نفت چــرب کننــد و چهــار 

دانی سازند و به خون مرغ سیاه یا گربۀ سیاه یا خون خرگوش برافروزند. بعــد از 

دان مسین در روغن رازقی و زنگار و زیــت جوشــیده در آن کننــد و فتیلــۀ ســبز بــر آن 

نمایــد. ســر آن کــرم در باشد و به شب مثل چــراغ مــی

خواهند ده درم از این و سه درم زرنیخ زرد نیکو صالیه کرده باشند و اگــر الجــوردی خواهنــد چهــار 

ورد سرآب اول و دو درم ریزۀ صدف عروسک با همان شیر خمیر کنند و پختن و جلی 

دادن همان ترتیب [است] که گفته شد. دیگر هر جنس از این دارو توان ساخت، پختن نیکو اســت

ها که خداوندان زرق نماید. اگــر خــواهی چیــزی در دســت 

ننماید و غایب شود: بیارند طاووس و او را زرنیخ زرد و سرخ هر دو در میــان آرد خمیــر کــرده 

بخورانند و زبل او را جمع کنند. هرگاه که او را در دست بمالند، هر چه به دست گیرند غایب نماید. 

. بیارند کافور حل کرده و آب نوشادر به همۀ اندام خود بم

کسی نبیند. بگذارد تا خشک شود. هر چند آتش بزرگ بود و در آن روند ســوختن نتواننــد و نســوزد؛ 

نوعی دیگر: بیارند طلق حل کرده و نوشادر بر آن بشویند. یک دو بار خشــک کننــد و بیــاورد نفــت 

سامری و بر انگشتان بمالد و به چراغ دارند تا درگیرد، دست زیان نک

نوعی دیگر: طلق محلول به سرکه بیامیزند و در دهان گیرند، غرغره کننــد. آنگــاه انگشــت آتــش 

شده باشد بر دهان گیرد نسوزد. چون بیرون آرد در آب بجوشد و اگر کسی انگشت در دهــان او کنــد 

زد.انگشت او بسوزد. و اگر موم در دهان گیرند فی الحال بگدا

ها که هر یک نوعی نماید. چراغی که خانه پر آب نمایــد: بیــارد پیــه گــرگ و پیــه 

ماهی. هر دو به هم بگدازند و به هم بیامیزند و فتیله کنند و در چراغ

دیگر: هفت ملخ بگیرند و در روغن زیت افکنند. پس برگیرند و در چراغ

ها سازند، به روغن نفت چــرب کننــد و چهــار دان سازند. از پوست مار فتیله

پنج از این چراغ دان برافروزند. خانه پر مار نماید.

دانی سازند و به خون مرغ سیاه یا گربۀ سیاه یا خون خرگوش برافروزند. بعــد از 

جوشیده بر سر آن کنند. خانه بنفش نماید.

دان مسین در روغن رازقی و زنگار و زیــت جوشــیده در آن کننــد و فتیلــۀ ســبز بــر آن 

نهند. به شب بیفروزند. هر که در آن خانه باشد سبز نماید.

باشد و به شب مثل چــراغ مــی

خواهند ده درم از این و سه درم زرنیخ زرد نیکو صالیه کرده باشند و اگــر الجــوردی خواهنــد چهــار 

ورد سرآب اول و دو درم ریزۀ صدف عروسک با همان شیر خمیر کنند و پختن و جلی 

دادن همان ترتیب [است] که گفته شد. دیگر هر جنس از این دارو توان ساخت، پختن نیکو اســت

ها که خداوندان زرق نماید. اگــر خــواهی چیــزی در دســت ، در عجایبباب شصت و چهارم

ننماید و غایب شود: بیارند طاووس و او را زرنیخ زرد و سرخ هر دو در میــان آرد خمیــر کــرده 

بخورانند و زبل او را جمع کنند. هرگاه که او را در دست بمالند، هر چه به دست گیرند غایب نماید. 

. بیارند کافور حل کرده و آب نوشادر به همۀ اندام خود بم٢ما یمنع الّنار من الحرق

کسی نبیند. بگذارد تا خشک شود. هر چند آتش بزرگ بود و در آن روند ســوختن نتواننــد و نســوزد؛ 

نوعی دیگر: بیارند طلق حل کرده و نوشادر بر آن بشویند. یک دو بار خشــک کننــد و بیــاورد نفــت 

سامری و بر انگشتان بمالد و به چراغ دارند تا درگیرد، دست زیان نک

نوعی دیگر: طلق محلول به سرکه بیامیزند و در دهان گیرند، غرغره کننــد. آنگــاه انگشــت آتــش 

شده باشد بر دهان گیرد نسوزد. چون بیرون آرد در آب بجوشد و اگر کسی انگشت در دهــان او کنــد 

انگشت او بسوزد. و اگر موم در دهان گیرند فی الحال بگدا

ها که هر یک نوعی نماید. چراغی که خانه پر آب نمایــد: بیــارد پیــه گــرگ و پیــه 

ماهی. هر دو به هم بگدازند و به هم بیامیزند و فتیله کنند و در چراغ

دیگر: هفت ملخ بگیرند و در روغن زیت افکنند. پس برگیرند و در چراغ

خانه// پر کژدم نماید.

دان سازند. از پوست مار فتیله

پنج از این چراغ دان برافروزند. خانه پر مار نماید.

دانی سازند و به خون مرغ سیاه یا گربۀ سیاه یا خون خرگوش برافروزند. بعــد از 

جوشیده بر سر آن کنند. خانه بنفش نماید.

دان مسین در روغن رازقی و زنگار و زیــت جوشــیده در آن کننــد و فتیلــۀ ســبز بــر آن 

نهند. به شب بیفروزند. هر که در آن خانه باشد سبز نماید.

باشد و به شب مثل چــراغ مــیدیگر بیارند کرمی که در مرغزار می

.شود

خواهند ده درم از این و سه درم زرنیخ زرد نیکو صالیه کرده باشند و اگــر الجــوردی خواهنــد چهــار 

ورد سرآب اول و دو درم ریزۀ صدف عروسک با همان شیر خمیر کنند و پختن و جلی درم نیل با الج

دادن همان ترتیب [است] که گفته شد. دیگر هر جنس از این دارو توان ساخت، پختن نیکو اســت

از هنرهای غریبه است.

باب شصت و چهارم

ننماید و غایب شود: بیارند طاووس و او را زرنیخ زرد و سرخ هر دو در میــان آرد خمیــر کــرده 

بخورانند و زبل او را جمع کنند. هرگاه که او را در دست بمالند، هر چه به دست گیرند غایب نماید. 

ما یمنع الّنار من الحرق

کسی نبیند. بگذارد تا خشک شود. هر چند آتش بزرگ بود و در آن روند ســوختن نتواننــد و نســوزد؛ 

غریبه است.

نوعی دیگر: بیارند طلق حل کرده و نوشادر بر آن بشویند. یک دو بار خشــک کننــد و بیــاورد نفــت 

سامری و بر انگشتان بمالد و به چراغ دارند تا درگیرد، دست زیان نک

نوعی دیگر: طلق محلول به سرکه بیامیزند و در دهان گیرند، غرغره کننــد. آنگــاه انگشــت آتــش 

شده باشد بر دهان گیرد نسوزد. چون بیرون آرد در آب بجوشد و اگر کسی انگشت در دهــان او کنــد 

انگشت او بسوزد. و اگر موم در دهان گیرند فی الحال بگدا

ها که هر یک نوعی نماید. چراغی که خانه پر آب نمایــد: بیــارد پیــه گــرگ و پیــه در صفت چراغ

ماهی. هر دو به هم بگدازند و به هم بیامیزند و فتیله کنند و در چراغ

دیگر: هفت ملخ بگیرند و در روغن زیت افکنند. پس برگیرند و در چراغ

خانه// پر کژدم نماید.

دان سازند. از پوست مار فتیله دیگر: از مس چراغ

پنج از این چراغ دان برافروزند. خانه پر مار نماید.

دانی سازند و به خون مرغ سیاه یا گربۀ سیاه یا خون خرگوش برافروزند. بعــد از  نوعی دیگر: چراغ

جوشیده بر سر آن کنند. خانه بنفش نماید.آن روغن 

دان مسین در روغن رازقی و زنگار و زیــت جوشــیده در آن کننــد و فتیلــۀ ســبز بــر آن  دیگر: چراغ

نهند. به شب بیفروزند. هر که در آن خانه باشد سبز نماید.

دیگر بیارند کرمی که در مرغزار می

عست
شود یعنی آنچه مانع سوزاندن آتش می

١٨٠

خواهند ده درم از این و سه درم زرنیخ زرد نیکو صالیه کرده باشند و اگــر الجــوردی خواهنــد چهــار 

درم نیل با الج

دادن همان ترتیب [است] که گفته شد. دیگر هر جنس از این دارو توان ساخت، پختن نیکو اســت

از هنرهای غریبه است.

باب شصت و چهارم

ننماید و غایب شود: بیارند طاووس و او را زرنیخ زرد و سرخ هر دو در میــان آرد خمیــر کــرده  گیری

بخورانند و زبل او را جمع کنند. هرگاه که او را در دست بمالند، هر چه به دست گیرند غایب نماید. 

ما یمنع الّنار من الحرق

کسی نبیند. بگذارد تا خشک شود. هر چند آتش بزرگ بود و در آن روند ســوختن نتواننــد و نســوزد؛ 

غریبه است.

نوعی دیگر: بیارند طلق حل کرده و نوشادر بر آن بشویند. یک دو بار خشــک کننــد و بیــاورد نفــت 

سامری و بر انگشتان بمالد و به چراغ دارند تا درگیرد، دست زیان نک

نوعی دیگر: طلق محلول به سرکه بیامیزند و در دهان گیرند، غرغره کننــد. آنگــاه انگشــت آتــش 

شده باشد بر دهان گیرد نسوزد. چون بیرون آرد در آب بجوشد و اگر کسی انگشت در دهــان او کنــد 

انگشت او بسوزد. و اگر موم در دهان گیرند فی الحال بگدا

در صفت چراغ

ماهی. هر دو به هم بگدازند و به هم بیامیزند و فتیله کنند و در چراغ

دیگر: هفت ملخ بگیرند و در روغن زیت افکنند. پس برگیرند و در چراغ

خانه// پر کژدم نماید. چراغ

دیگر: از مس چراغ

پنج از این چراغ دان برافروزند. خانه پر مار نماید.

نوعی دیگر: چراغ

آن روغن 

دیگر: چراغ

نهند. به شب بیفروزند. هر که در آن خانه باشد سبز نماید.

دیگر بیارند کرمی که در مرغزار می

عست: نسخه. ١
یعنی آنچه مانع سوزاندن آتش می. ٢

١٨٠



١٨١

سال
ر

 ۀ
ل

اع
 

غر
ال

ی
 به

ش
ر 

د
می

ی

دان  دیگر: بگیرنــد خرچنــگ و در روغــن زیــت بجوشــانند و بمالــد و در فتیلــه کنــد و در چــراغ

یک جــزو. و گــوگرد یــک 

دانــی پــر از 

روغن زیت کنند و سر فتیله بسوزانند و او را بلند نهند و این فتیله را که از پیاز و گوگرد کرده باشد بنــد 

بندند و سر گوگرد بر فتیلۀ چراغ تعبیــه کنــد. و چــون 

ها[ی] غیر مکّرر: بیارند آهن به روغن بلسان چرب کننــد و بــر 

مرغ کشته شود، بگیرد مرغی را و موی از حلق او بــر کنــد و در 

خانۀ خالی کاردی در زمین فرو کند چنانکه سر کارد باال بود و مرغ را رها کنــد. مــرغ حلــق خــود را 

، در صنعت سریشم پنیر و جوهر الصــنایع بــود. بســتانند 

تر باشــد بهتــر بــود. 

آنگه یک نو از آن پنیر و یک نو از آهک و در جای هموار سنگ پهنی هموار بر ســرش نهنــد و ده روز 

آهــک بشــویند و بــا نمــک خــرد پختــه بــه همــان ترتیــب تلحیــف کننــد، 

همچنانکه آهک را کردند. و زیر سنگ نهد هفــت روز دیگــر بگــذارد تــا پلیــدی از او بــرود و آنچــه 

سرخی که در وی بود بکشد. و اگر در آفتاب چربی باز در روی آورد در دیگ کنند و باز آب نمک در 

مانده باشد برود و همه بر روی آورد و// بــر ســر آب آورد. آنگــه بــه 

[ای] پنبه آن چربیش از سر بردارند تا به حدی بجوشانند که هیچ سرخی انــدرو نمانــد. پــس آب 

بریزند، دیگر باره در آفتاب نهند تا خشک شود. اگر سرخی مانده باشد دیگر دور کنند تــا آنگــاه کــه 

باشد. آنگاه به غایت کمال بود. پس خرد بسایند مانند سرمه و در شیشــه کننــد و 

از گرد و غبار نگاه دارند. چون خواهند که کار فرمایند بستانند ســفیدۀ تخــم مــرغ و در شیشــۀ دیگــر 

[ای] زرد خــام 

به رنگ مروارید. پس این آب برگیرند و قطره قطره در این پنیر می چکانند و می سایند تا آنگــاه 

که این آب بیضه با سنگ باال و سنگ زیرین به هــم چســبد و نگــذارد کــه ســنگ از ســنگ برخیــزد. 

چیزی بود در غایت محکمی و سختی. چون خواهند که جاری و رونــده گــردد، آب آهــک بگیــرد و 

ره می چکاند تا رونده شود. و این سریشمی باشد کــه آب و آتــش در وی کــار نکنــد. و بایــد 

چندان آب آهک بر وی افکنند که در آن ساعت به کار برد. چون بگشاید و پــاره[ای] بمانــد خشــک 

پوست آهو کند و مجلس در آرد و چراغ را برافروزد. هر چه در آن خانه باشد سبز نماید.

دیگر: بگیرنــد خرچنــگ و در روغــن زیــت بجوشــانند و بمالــد و در فتیلــه کنــد و در چــراغ

یک جــزو. و گــوگرد یــک 

دانــی پــر از  جزو. هر دو را به هم بکوبند و خمیر کنند و بمالند تا چون فتیلــه شــود. بعــد از آن چراغ

روغن زیت کنند و سر فتیله بسوزانند و او را بلند نهند و این فتیله را که از پیاز و گوگرد کرده باشد بنــد 

بندند و سر گوگرد بر فتیلۀ چراغ تعبیــه کنــد. و چــون 

ها[ی] غیر مکّرر: بیارند آهن به روغن بلسان چرب کننــد و بــر 

مرغ کشته شود، بگیرد مرغی را و موی از حلق او بــر کنــد و در 

خانۀ خالی کاردی در زمین فرو کند چنانکه سر کارد باال بود و مرغ را رها کنــد. مــرغ حلــق خــود را 

، در صنعت سریشم پنیر و جوهر الصــنایع بــود. بســتانند 

تر باشــد بهتــر بــود.  پنیر تازه چندان که خواهد و به کارد تنک به درازی ببرد تا به پهنا و هر چند تنــک

آنگه یک نو از آن پنیر و یک نو از آهک و در جای هموار سنگ پهنی هموار بر ســرش نهنــد و ده روز 

آهــک بشــویند و بــا نمــک خــرد پختــه بــه همــان ترتیــب تلحیــف کننــد، 

همچنانکه آهک را کردند. و زیر سنگ نهد هفــت روز دیگــر بگــذارد تــا پلیــدی از او بــرود و آنچــه 

سرخی که در وی بود بکشد. و اگر در آفتاب چربی باز در روی آورد در دیگ کنند و باز آب نمک در 

مانده باشد برود و همه بر روی آورد و// بــر ســر آب آورد. آنگــه بــه 

[ای] پنبه آن چربیش از سر بردارند تا به حدی بجوشانند که هیچ سرخی انــدرو نمانــد. پــس آب 

بریزند، دیگر باره در آفتاب نهند تا خشک شود. اگر سرخی مانده باشد دیگر دور کنند تــا آنگــاه کــه 

باشد. آنگاه به غایت کمال بود. پس خرد بسایند مانند سرمه و در شیشــه کننــد و 

از گرد و غبار نگاه دارند. چون خواهند که کار فرمایند بستانند ســفیدۀ تخــم مــرغ و در شیشــۀ دیگــر 

[ای] زرد خــام  کنند. بزنند تا کف برآرد و بگذارند تا آن سفیده در شیشه مثل آب رونــده گــردد. پــاره

به رنگ مروارید. پس این آب برگیرند و قطره قطره در این پنیر می چکانند و می سایند تا آنگــاه 

که این آب بیضه با سنگ باال و سنگ زیرین به هــم چســبد و نگــذارد کــه ســنگ از ســنگ برخیــزد. 

چیزی بود در غایت محکمی و سختی. چون خواهند که جاری و رونــده گــردد، آب آهــک بگیــرد و 

ره می چکاند تا رونده شود. و این سریشمی باشد کــه آب و آتــش در وی کــار نکنــد. و بایــد 

چندان آب آهک بر وی افکنند که در آن ساعت به کار برد. چون بگشاید و پــاره[ای] بمانــد خشــک 

پوست آهو کند و مجلس در آرد و چراغ را برافروزد. هر چه در آن خانه باشد سبز نماید.

دیگر: بگیرنــد خرچنــگ و در روغــن زیــت بجوشــانند و بمالــد و در فتیلــه کنــد و در چــراغ

یک جــزو. و گــوگرد یــک  دیگر: اگر خواهند که بی دست چراغی روشن شود، بیارند پیاز سوخته

جزو. هر دو را به هم بکوبند و خمیر کنند و بمالند تا چون فتیلــه شــود. بعــد از آن چراغ

روغن زیت کنند و سر فتیله بسوزانند و او را بلند نهند و این فتیله را که از پیاز و گوگرد کرده باشد بنــد 

بندند و سر گوگرد بر فتیلۀ چراغ تعبیــه کنــد. و چــون 

آتش زنند بند بند از آن فتیله آتش گیرد، باال رود تا به چراغ برسد. 

ها[ی] غیر مکّرر: بیارند آهن به روغن بلسان چرب کننــد و بــر 

مرغ کشته شود، بگیرد مرغی را و موی از حلق او بــر کنــد و در 

خانۀ خالی کاردی در زمین فرو کند چنانکه سر کارد باال بود و مرغ را رها کنــد. مــرغ حلــق خــود را 

، در صنعت سریشم پنیر و جوهر الصــنایع بــود. بســتانند 

پنیر تازه چندان که خواهد و به کارد تنک به درازی ببرد تا به پهنا و هر چند تنــک

آنگه یک نو از آن پنیر و یک نو از آهک و در جای هموار سنگ پهنی هموار بر ســرش نهنــد و ده روز 

آهــک بشــویند و بــا نمــک خــرد پختــه بــه همــان ترتیــب تلحیــف کننــد، 

همچنانکه آهک را کردند. و زیر سنگ نهد هفــت روز دیگــر بگــذارد تــا پلیــدی از او بــرود و آنچــه 

سرخی که در وی بود بکشد. و اگر در آفتاب چربی باز در روی آورد در دیگ کنند و باز آب نمک در 

مانده باشد برود و همه بر روی آورد و// بــر ســر آب آورد. آنگــه بــه 

[ای] پنبه آن چربیش از سر بردارند تا به حدی بجوشانند که هیچ سرخی انــدرو نمانــد. پــس آب 

بریزند، دیگر باره در آفتاب نهند تا خشک شود. اگر سرخی مانده باشد دیگر دور کنند تــا آنگــاه کــه 

باشد. آنگاه به غایت کمال بود. پس خرد بسایند مانند سرمه و در شیشــه کننــد و 

از گرد و غبار نگاه دارند. چون خواهند که کار فرمایند بستانند ســفیدۀ تخــم مــرغ و در شیشــۀ دیگــر 

کنند. بزنند تا کف برآرد و بگذارند تا آن سفیده در شیشه مثل آب رونــده گــردد. پــاره

به رنگ مروارید. پس این آب برگیرند و قطره قطره در این پنیر می چکانند و می سایند تا آنگــاه 

که این آب بیضه با سنگ باال و سنگ زیرین به هــم چســبد و نگــذارد کــه ســنگ از ســنگ برخیــزد. 

چیزی بود در غایت محکمی و سختی. چون خواهند که جاری و رونــده گــردد، آب آهــک بگیــرد و 

ره می چکاند تا رونده شود. و این سریشمی باشد کــه آب و آتــش در وی کــار نکنــد. و بایــد 

چندان آب آهک بر وی افکنند که در آن ساعت به کار برد. چون بگشاید و پــاره[ای] بمانــد خشــک 

پوست آهو کند و مجلس در آرد و چراغ را برافروزد. هر چه در آن خانه باشد سبز نماید.

دیگر: بگیرنــد خرچنــگ و در روغــن زیــت بجوشــانند و بمالــد و در فتیلــه کنــد و در چــراغ

دیگر: اگر خواهند که بی دست چراغی روشن شود، بیارند پیاز سوخته

جزو. هر دو را به هم بکوبند و خمیر کنند و بمالند تا چون فتیلــه شــود. بعــد از آن چراغ

روغن زیت کنند و سر فتیله بسوزانند و او را بلند نهند و این فتیله را که از پیاز و گوگرد کرده باشد بنــد 

بندند و سر گوگرد بر فتیلۀ چراغ تعبیــه کنــد. و چــون کند. و بندی ازین و بندی از گوگرد بر یکدیگر ب

آتش زنند بند بند از آن فتیله آتش گیرد، باال رود تا به چراغ برسد. 

ها[ی] غیر مکّرر: بیارند آهن به روغن بلسان چرب کننــد و بــر 

مرغ کشته شود، بگیرد مرغی را و موی از حلق او بــر کنــد و در 

خانۀ خالی کاردی در زمین فرو کند چنانکه سر کارد باال بود و مرغ را رها کنــد. مــرغ حلــق خــود را 

، در صنعت سریشم پنیر و جوهر الصــنایع بــود. بســتانند 

پنیر تازه چندان که خواهد و به کارد تنک به درازی ببرد تا به پهنا و هر چند تنــک

آنگه یک نو از آن پنیر و یک نو از آهک و در جای هموار سنگ پهنی هموار بر ســرش نهنــد و ده روز 

آهــک بشــویند و بــا نمــک خــرد پختــه بــه همــان ترتیــب تلحیــف کننــد، 

همچنانکه آهک را کردند. و زیر سنگ نهد هفــت روز دیگــر بگــذارد تــا پلیــدی از او بــرود و آنچــه 

سرخی که در وی بود بکشد. و اگر در آفتاب چربی باز در روی آورد در دیگ کنند و باز آب نمک در 

مانده باشد برود و همه بر روی آورد و// بــر ســر آب آورد. آنگــه بــه 

[ای] پنبه آن چربیش از سر بردارند تا به حدی بجوشانند که هیچ سرخی انــدرو نمانــد. پــس آب 

بریزند، دیگر باره در آفتاب نهند تا خشک شود. اگر سرخی مانده باشد دیگر دور کنند تــا آنگــاه کــه 

باشد. آنگاه به غایت کمال بود. پس خرد بسایند مانند سرمه و در شیشــه کننــد و 

از گرد و غبار نگاه دارند. چون خواهند که کار فرمایند بستانند ســفیدۀ تخــم مــرغ و در شیشــۀ دیگــر 

کنند. بزنند تا کف برآرد و بگذارند تا آن سفیده در شیشه مثل آب رونــده گــردد. پــاره

به رنگ مروارید. پس این آب برگیرند و قطره قطره در این پنیر می چکانند و می سایند تا آنگــاه 

که این آب بیضه با سنگ باال و سنگ زیرین به هــم چســبد و نگــذارد کــه ســنگ از ســنگ برخیــزد. 

چیزی بود در غایت محکمی و سختی. چون خواهند که جاری و رونــده گــردد، آب آهــک بگیــرد و 

ره می چکاند تا رونده شود. و این سریشمی باشد کــه آب و آتــش در وی کــار نکنــد. و بایــد 

چندان آب آهک بر وی افکنند که در آن ساعت به کار برد. چون بگشاید و پــاره[ای] بمانــد خشــک 

پوست آهو کند و مجلس در آرد و چراغ را برافروزد. هر چه در آن خانه باشد سبز نماید.

دیگر: بگیرنــد خرچنــگ و در روغــن زیــت بجوشــانند و بمالــد و در فتیلــه کنــد و در چــراغ

برافروزد. همۀ خانه پر آب نماید.

دیگر: اگر خواهند که بی دست چراغی روشن شود، بیارند پیاز سوخته

جزو. هر دو را به هم بکوبند و خمیر کنند و بمالند تا چون فتیلــه شــود. بعــد از آن چراغ

روغن زیت کنند و سر فتیله بسوزانند و او را بلند نهند و این فتیله را که از پیاز و گوگرد کرده باشد بنــد 

کند. و بندی ازین و بندی از گوگرد بر یکدیگر ب

آتش زنند بند بند از آن فتیله آتش گیرد، باال رود تا به چراغ برسد. 

ها[ی] غیر مکّرر: بیارند آهن به روغن بلسان چرب کننــد و بــر ها و عجایب

آتش دارند چون شمع بسوزد.

مرغ کشته شود، بگیرد مرغی را و موی از حلق او بــر کنــد و در شعبده: اگر خواهند که بی دست 

خانۀ خالی کاردی در زمین فرو کند چنانکه سر کارد باال بود و مرغ را رها کنــد. مــرغ حلــق خــود را 

، در صنعت سریشم پنیر و جوهر الصــنایع بــود. بســتانند باب شصت و پنجم

پنیر تازه چندان که خواهد و به کارد تنک به درازی ببرد تا به پهنا و هر چند تنــک

آنگه یک نو از آن پنیر و یک نو از آهک و در جای هموار سنگ پهنی هموار بر ســرش نهنــد و ده روز 

آهــک بشــویند و بــا نمــک خــرد پختــه بــه همــان ترتیــب تلحیــف کننــد، 

همچنانکه آهک را کردند. و زیر سنگ نهد هفــت روز دیگــر بگــذارد تــا پلیــدی از او بــرود و آنچــه 

سرخی که در وی بود بکشد. و اگر در آفتاب چربی باز در روی آورد در دیگ کنند و باز آب نمک در 

مانده باشد برود و همه بر روی آورد و// بــر ســر آب آورد. آنگــه بــه  وی کنند و بجوشانند تا چربی که

[ای] پنبه آن چربیش از سر بردارند تا به حدی بجوشانند که هیچ سرخی انــدرو نمانــد. پــس آب 

بریزند، دیگر باره در آفتاب نهند تا خشک شود. اگر سرخی مانده باشد دیگر دور کنند تــا آنگــاه کــه 

باشد. آنگاه به غایت کمال بود. پس خرد بسایند مانند سرمه و در شیشــه کننــد و 

از گرد و غبار نگاه دارند. چون خواهند که کار فرمایند بستانند ســفیدۀ تخــم مــرغ و در شیشــۀ دیگــر 

کنند. بزنند تا کف برآرد و بگذارند تا آن سفیده در شیشه مثل آب رونــده گــردد. پــاره

به رنگ مروارید. پس این آب برگیرند و قطره قطره در این پنیر می چکانند و می سایند تا آنگــاه 

که این آب بیضه با سنگ باال و سنگ زیرین به هــم چســبد و نگــذارد کــه ســنگ از ســنگ برخیــزد. 

چیزی بود در غایت محکمی و سختی. چون خواهند که جاری و رونــده گــردد، آب آهــک بگیــرد و 

ره می چکاند تا رونده شود. و این سریشمی باشد کــه آب و آتــش در وی کــار نکنــد. و بایــد 

چندان آب آهک بر وی افکنند که در آن ساعت به کار برد. چون بگشاید و پــاره[ای] بمانــد خشــک 

پوست آهو کند و مجلس در آرد و چراغ را برافروزد. هر چه در آن خانه باشد سبز نماید.

دیگر: بگیرنــد خرچنــگ و در روغــن زیــت بجوشــانند و بمالــد و در فتیلــه کنــد و در چــراغ

برافروزد. همۀ خانه پر آب نماید.

دیگر: اگر خواهند که بی دست چراغی روشن شود، بیارند پیاز سوخته

جزو. هر دو را به هم بکوبند و خمیر کنند و بمالند تا چون فتیلــه شــود. بعــد از آن چراغ

روغن زیت کنند و سر فتیله بسوزانند و او را بلند نهند و این فتیله را که از پیاز و گوگرد کرده باشد بنــد 

کند. و بندی ازین و بندی از گوگرد بر یکدیگر ب

آتش زنند بند بند از آن فتیله آتش گیرد، باال رود تا به چراغ برسد. 

ها و عجایبها و تعبیهو از شعبده

آتش دارند چون شمع بسوزد.

شعبده: اگر خواهند که بی دست 

خانۀ خالی کاردی در زمین فرو کند چنانکه سر کارد باال بود و مرغ را رها کنــد. مــرغ حلــق خــود را 

باب شصت و پنجم بدان کارد خود ببرد.

پنیر تازه چندان که خواهد و به کارد تنک به درازی ببرد تا به پهنا و هر چند تنــک

آنگه یک نو از آن پنیر و یک نو از آهک و در جای هموار سنگ پهنی هموار بر ســرش نهنــد و ده روز 

آهــک بشــویند و بــا نمــک خــرد پختــه بــه همــان ترتیــب تلحیــف کننــد، بگذارند به آفتاب. پس از 

همچنانکه آهک را کردند. و زیر سنگ نهد هفــت روز دیگــر بگــذارد تــا پلیــدی از او بــرود و آنچــه 

سرخی که در وی بود بکشد. و اگر در آفتاب چربی باز در روی آورد در دیگ کنند و باز آب نمک در 

وی کنند و بجوشانند تا چربی که

[ای] پنبه آن چربیش از سر بردارند تا به حدی بجوشانند که هیچ سرخی انــدرو نمانــد. پــس آب 

بریزند، دیگر باره در آفتاب نهند تا خشک شود. اگر سرخی مانده باشد دیگر دور کنند تــا آنگــاه کــه 

باشد. آنگاه به غایت کمال بود. پس خرد بسایند مانند سرمه و در شیشــه کننــد و هیچ سرخی نمانده 

از گرد و غبار نگاه دارند. چون خواهند که کار فرمایند بستانند ســفیدۀ تخــم مــرغ و در شیشــۀ دیگــر 

کنند. بزنند تا کف برآرد و بگذارند تا آن سفیده در شیشه مثل آب رونــده گــردد. پــاره

به رنگ مروارید. پس این آب برگیرند و قطره قطره در این پنیر می چکانند و می سایند تا آنگــاه 

که این آب بیضه با سنگ باال و سنگ زیرین به هــم چســبد و نگــذارد کــه ســنگ از ســنگ برخیــزد. 

چیزی بود در غایت محکمی و سختی. چون خواهند که جاری و رونــده گــردد، آب آهــک بگیــرد و 

ره می چکاند تا رونده شود. و این سریشمی باشد کــه آب و آتــش در وی کــار نکنــد. و بایــد 

چندان آب آهک بر وی افکنند که در آن ساعت به کار برد. چون بگشاید و پــاره[ای] بمانــد خشــک 

پوست آهو کند و مجلس در آرد و چراغ را برافروزد. هر چه در آن خانه باشد سبز نماید.

دیگر: بگیرنــد خرچنــگ و در روغــن زیــت بجوشــانند و بمالــد و در فتیلــه کنــد و در چــراغ

برافروزد. همۀ خانه پر آب نماید.

دیگر: اگر خواهند که بی دست چراغی روشن شود، بیارند پیاز سوخته

جزو. هر دو را به هم بکوبند و خمیر کنند و بمالند تا چون فتیلــه شــود. بعــد از آن چراغ

روغن زیت کنند و سر فتیله بسوزانند و او را بلند نهند و این فتیله را که از پیاز و گوگرد کرده باشد بنــد 

کند. و بندی ازین و بندی از گوگرد بر یکدیگر ب

آتش زنند بند بند از آن فتیله آتش گیرد، باال رود تا به چراغ برسد. 

و از شعبده

آتش دارند چون شمع بسوزد.

شعبده: اگر خواهند که بی دست 

خانۀ خالی کاردی در زمین فرو کند چنانکه سر کارد باال بود و مرغ را رها کنــد. مــرغ حلــق خــود را 

بدان کارد خود ببرد.

پنیر تازه چندان که خواهد و به کارد تنک به درازی ببرد تا به پهنا و هر چند تنــک

آنگه یک نو از آن پنیر و یک نو از آهک و در جای هموار سنگ پهنی هموار بر ســرش نهنــد و ده روز 

بگذارند به آفتاب. پس از 

همچنانکه آهک را کردند. و زیر سنگ نهد هفــت روز دیگــر بگــذارد تــا پلیــدی از او بــرود و آنچــه 

سرخی که در وی بود بکشد. و اگر در آفتاب چربی باز در روی آورد در دیگ کنند و باز آب نمک در 

وی کنند و بجوشانند تا چربی که

[ای] پنبه آن چربیش از سر بردارند تا به حدی بجوشانند که هیچ سرخی انــدرو نمانــد. پــس آب  پاره

بریزند، دیگر باره در آفتاب نهند تا خشک شود. اگر سرخی مانده باشد دیگر دور کنند تــا آنگــاه کــه 

هیچ سرخی نمانده 

از گرد و غبار نگاه دارند. چون خواهند که کار فرمایند بستانند ســفیدۀ تخــم مــرغ و در شیشــۀ دیگــر 

کنند. بزنند تا کف برآرد و بگذارند تا آن سفیده در شیشه مثل آب رونــده گــردد. پــاره

به رنگ مروارید. پس این آب برگیرند و قطره قطره در این پنیر می چکانند و می سایند تا آنگــاه  باشد

که این آب بیضه با سنگ باال و سنگ زیرین به هــم چســبد و نگــذارد کــه ســنگ از ســنگ برخیــزد. 

چیزی بود در غایت محکمی و سختی. چون خواهند که جاری و رونــده گــردد، آب آهــک بگیــرد و 

ره می چکاند تا رونده شود. و این سریشمی باشد کــه آب و آتــش در وی کــار نکنــد. و بایــد قطره قط

چندان آب آهک بر وی افکنند که در آن ساعت به کار برد. چون بگشاید و پــاره[ای] بمانــد خشــک 



نشود دیگر باره حل نتوان کرد، مانند سنگ و چیزی بر او کار نکند. و بسی کار ازین آید کــه در عقــل 

، در چسبانیدن پر تیر که از باران و آب بر نیاید، اگــر ده روز در آب باشــد. 

بیارند سریشم ماهی یک جزو و روغن کمان نیم جزو و سریشم پنیر یک جزو و نیم. و سریشم ماهی 

ذات شــود. 

سریشم پنیر به طریقه[ای] که گفته شد با سفیدۀ بیضه و آب آهک نرم گردانند. چون جاری شود این 

ادویه که گفته شد بیامیزند و صالیه کنند. هر چند زودتر پر تیر و خاتم بندی و آنچــه خواهنــد بــه آن 

اب نهند. اگــر ظــرف چینــی بــدین 

، در ساختن گوی که اگر هزار بــار بجنباننــد چــون بلبــل آواز دهــد و بــوی 

مشک از آن آید و این را سیب سخن گوی گویند. اول بتراشند از چوب گویی به مثل سیبی مجــّوف. 

ر راست بر راست و بر هر سوراخی یــک سوســوی مســین بنهنــد و 

سوسو [به] سریشم بچسبانند و در گرد او مقداری مشک و عنبر تعبیه کننــد و بعــد از آن، آن گــوی را 

از کاغذ که بسیار جا به کار آید. بیارنــد کاغــذ 

ها هــر 

کدام که خواهند صالیه کنند. بعد از آن با روغن کمان که تنک باشد دیگر صالیه کنند چنــان کــه در 

آن، آن کاغذ را در تخته[ای] بگسترانند و از این روغن یک 

روی تنک بمالند و در آفتاب نهند تا نیک خشک شود. آنگه یــک بــار دیگــر بمالــد. آنگــه در آفتــاب 

خشک کند. آنگه طوسی باشد در غایت خوبی از جهت کمان بال نظیر. و نارنج نیز از این نقش توان 

خواهنــد و تنــک 

تر باشد بهتر. پس ربع نحــاس ســنگ بصــری خــرد 

کرده بسرشند و مانند نان قــرص ســازند و 

بر سفال آب نارسیده نهند. در زیر آن سفال آتش کنند چندان که بسوزد که سیاه شود و سخت گــردد. 

پس بار دیگر از سفال برگیرد و بساید و ثلث توتیا آبگینۀ سوده بر این توتیا اندازنــد و بــر هــم آمیزنــد. 

نشود دیگر باره حل نتوان کرد، مانند سنگ و چیزی بر او کار نکند. و بسی کار ازین آید کــه در عقــل 

، در چسبانیدن پر تیر که از باران و آب بر نیاید، اگــر ده روز در آب باشــد. 

بیارند سریشم ماهی یک جزو و روغن کمان نیم جزو و سریشم پنیر یک جزو و نیم. و سریشم ماهی 

ذات شــود.  یک در آب بر سر آتش بگذارند و صاف کنند و بعد از آن روغن کمان با او بیامیزند چون 

سریشم پنیر به طریقه[ای] که گفته شد با سفیدۀ بیضه و آب آهک نرم گردانند. چون جاری شود این 

ادویه که گفته شد بیامیزند و صالیه کنند. هر چند زودتر پر تیر و خاتم بندی و آنچــه خواهنــد بــه آن 

اب نهند. اگــر ظــرف چینــی بــدین 

، در ساختن گوی که اگر هزار بــار بجنباننــد چــون بلبــل آواز دهــد و بــوی 

مشک از آن آید و این را سیب سخن گوی گویند. اول بتراشند از چوب گویی به مثل سیبی مجــّوف. 

ر راست بر راست و بر هر سوراخی یــک سوســوی مســین بنهنــد و 

سوسو [به] سریشم بچسبانند و در گرد او مقداری مشک و عنبر تعبیه کننــد و بعــد از آن، آن گــوی را 

  های لطیف کنند و روغن دهند. اگر بجنبانند بلبل صفت سخن گوید و بوی مشک آید.

از کاغذ که بسیار جا به کار آید. بیارنــد کاغــذ 

ها هــر خطایی دارو داده و شنگرف مصفا و زنگار مصفا و زرنیخ مطبق و نیل سرآب اول. از این رنگ

کدام که خواهند صالیه کنند. بعد از آن با روغن کمان که تنک باشد دیگر صالیه کنند چنــان کــه در 

آن، آن کاغذ را در تخته[ای] بگسترانند و از این روغن یک 

روی تنک بمالند و در آفتاب نهند تا نیک خشک شود. آنگه یــک بــار دیگــر بمالــد. آنگــه در آفتــاب 

خشک کند. آنگه طوسی باشد در غایت خوبی از جهت کمان بال نظیر. و نارنج نیز از این نقش توان 

و سه پایه و آنچه قابل باشد از این طوس به کار دارند.

خواهنــد و تنــک  چندان که

تر باشد بهتر. پس ربع نحــاس ســنگ بصــری خــرد 

کرده بسرشند و مانند نان قــرص ســازند و 

بر سفال آب نارسیده نهند. در زیر آن سفال آتش کنند چندان که بسوزد که سیاه شود و سخت گــردد. 

پس بار دیگر از سفال برگیرد و بساید و ثلث توتیا آبگینۀ سوده بر این توتیا اندازنــد و بــر هــم آمیزنــد. 

نشود دیگر باره حل نتوان کرد، مانند سنگ و چیزی بر او کار نکند. و بسی کار ازین آید کــه در عقــل 

، در چسبانیدن پر تیر که از باران و آب بر نیاید، اگــر ده روز در آب باشــد. 

بیارند سریشم ماهی یک جزو و روغن کمان نیم جزو و سریشم پنیر یک جزو و نیم. و سریشم ماهی 

در آب بر سر آتش بگذارند و صاف کنند و بعد از آن روغن کمان با او بیامیزند چون 

سریشم پنیر به طریقه[ای] که گفته شد با سفیدۀ بیضه و آب آهک نرم گردانند. چون جاری شود این 

ادویه که گفته شد بیامیزند و صالیه کنند. هر چند زودتر پر تیر و خاتم بندی و آنچــه خواهنــد بــه آن 

اب نهند. اگــر ظــرف چینــی بــدین بچسبانند و در میان پر تیر از سه طرف از این دارو بمالند و در آفت

، در ساختن گوی که اگر هزار بــار بجنباننــد چــون بلبــل آواز دهــد و بــوی 

مشک از آن آید و این را سیب سخن گوی گویند. اول بتراشند از چوب گویی به مثل سیبی مجــّوف. 

ر راست بر راست و بر هر سوراخی یــک سوســوی مســین بنهنــد و 

سوسو [به] سریشم بچسبانند و در گرد او مقداری مشک و عنبر تعبیه کننــد و بعــد از آن، آن گــوی را 

های لطیف کنند و روغن دهند. اگر بجنبانند بلبل صفت سخن گوید و بوی مشک آید.

از کاغذ که بسیار جا به کار آید. بیارنــد کاغــذ 

خطایی دارو داده و شنگرف مصفا و زنگار مصفا و زرنیخ مطبق و نیل سرآب اول. از این رنگ

کدام که خواهند صالیه کنند. بعد از آن با روغن کمان که تنک باشد دیگر صالیه کنند چنــان کــه در 

آن، آن کاغذ را در تخته[ای] بگسترانند و از این روغن یک 

روی تنک بمالند و در آفتاب نهند تا نیک خشک شود. آنگه یــک بــار دیگــر بمالــد. آنگــه در آفتــاب 

خشک کند. آنگه طوسی باشد در غایت خوبی از جهت کمان بال نظیر. و نارنج نیز از این نقش توان 

و سه پایه و آنچه قابل باشد از این طوس به کار دارند.

چندان که، در ساختن برنج دمشقی بالمثال. بیارند نحاس 

تر باشد بهتر. پس ربع نحــاس ســنگ بصــری خــرد 

کرده بسرشند و مانند نان قــرص ســازند و 

بر سفال آب نارسیده نهند. در زیر آن سفال آتش کنند چندان که بسوزد که سیاه شود و سخت گــردد. 

پس بار دیگر از سفال برگیرد و بساید و ثلث توتیا آبگینۀ سوده بر این توتیا اندازنــد و بــر هــم آمیزنــد. 

نشود دیگر باره حل نتوان کرد، مانند سنگ و چیزی بر او کار نکند. و بسی کار ازین آید کــه در عقــل 

، در چسبانیدن پر تیر که از باران و آب بر نیاید، اگــر ده روز در آب باشــد. 

بیارند سریشم ماهی یک جزو و روغن کمان نیم جزو و سریشم پنیر یک جزو و نیم. و سریشم ماهی 

در آب بر سر آتش بگذارند و صاف کنند و بعد از آن روغن کمان با او بیامیزند چون 

سریشم پنیر به طریقه[ای] که گفته شد با سفیدۀ بیضه و آب آهک نرم گردانند. چون جاری شود این 

ادویه که گفته شد بیامیزند و صالیه کنند. هر چند زودتر پر تیر و خاتم بندی و آنچــه خواهنــد بــه آن 

بچسبانند و در میان پر تیر از سه طرف از این دارو بمالند و در آفت

، در ساختن گوی که اگر هزار بــار بجنباننــد چــون بلبــل آواز دهــد و بــوی 

مشک از آن آید و این را سیب سخن گوی گویند. اول بتراشند از چوب گویی به مثل سیبی مجــّوف. 

ر راست بر راست و بر هر سوراخی یــک سوســوی مســین بنهنــد و 

سوسو [به] سریشم بچسبانند و در گرد او مقداری مشک و عنبر تعبیه کننــد و بعــد از آن، آن گــوی را 

های لطیف کنند و روغن دهند. اگر بجنبانند بلبل صفت سخن گوید و بوی مشک آید.

از کاغذ که بسیار جا به کار آید. بیارنــد کاغــذ کمان//  ١، در ساختن طوس

خطایی دارو داده و شنگرف مصفا و زنگار مصفا و زرنیخ مطبق و نیل سرآب اول. از این رنگ

کدام که خواهند صالیه کنند. بعد از آن با روغن کمان که تنک باشد دیگر صالیه کنند چنــان کــه در 

آن، آن کاغذ را در تخته[ای] بگسترانند و از این روغن یک 

روی تنک بمالند و در آفتاب نهند تا نیک خشک شود. آنگه یــک بــار دیگــر بمالــد. آنگــه در آفتــاب 

خشک کند. آنگه طوسی باشد در غایت خوبی از جهت کمان بال نظیر. و نارنج نیز از این نقش توان 

و سه پایه و آنچه قابل باشد از این طوس به کار دارند.

، در ساختن برنج دمشقی بالمثال. بیارند نحاس 

تر باشد بهتر. پس ربع نحــاس ســنگ بصــری خــرد گردانند و ریزه ریزه سازند قیاس درمی، اگر ریزه

ب
ّ
کرده بسرشند و مانند نان قــرص ســازند و  ٢قند کهنه ُجال

بر سفال آب نارسیده نهند. در زیر آن سفال آتش کنند چندان که بسوزد که سیاه شود و سخت گــردد. 

پس بار دیگر از سفال برگیرد و بساید و ثلث توتیا آبگینۀ سوده بر این توتیا اندازنــد و بــر هــم آمیزنــد. 

نشود دیگر باره حل نتوان کرد، مانند سنگ و چیزی بر او کار نکند. و بسی کار ازین آید کــه در عقــل 

، در چسبانیدن پر تیر که از باران و آب بر نیاید، اگــر ده روز در آب باشــد. 

بیارند سریشم ماهی یک جزو و روغن کمان نیم جزو و سریشم پنیر یک جزو و نیم. و سریشم ماهی 

در آب بر سر آتش بگذارند و صاف کنند و بعد از آن روغن کمان با او بیامیزند چون 

سریشم پنیر به طریقه[ای] که گفته شد با سفیدۀ بیضه و آب آهک نرم گردانند. چون جاری شود این 

ادویه که گفته شد بیامیزند و صالیه کنند. هر چند زودتر پر تیر و خاتم بندی و آنچــه خواهنــد بــه آن 

بچسبانند و در میان پر تیر از سه طرف از این دارو بمالند و در آفت

 دارو وصل کنند احتمال محکم شدن دارد.

، در ساختن گوی که اگر هزار بــار بجنباننــد چــون بلبــل آواز دهــد و بــوی 

مشک از آن آید و این را سیب سخن گوی گویند. اول بتراشند از چوب گویی به مثل سیبی مجــّوف. 

ر راست بر راست و بر هر سوراخی یــک سوســوی مســین بنهنــد و بر هر طرف سوراخی بگذارند براب

سوسو [به] سریشم بچسبانند و در گرد او مقداری مشک و عنبر تعبیه کننــد و بعــد از آن، آن گــوی را 

های لطیف کنند و روغن دهند. اگر بجنبانند بلبل صفت سخن گوید و بوی مشک آید.

، در ساختن طوس

خطایی دارو داده و شنگرف مصفا و زنگار مصفا و زرنیخ مطبق و نیل سرآب اول. از این رنگ

کدام که خواهند صالیه کنند. بعد از آن با روغن کمان که تنک باشد دیگر صالیه کنند چنــان کــه در 

آن، آن کاغذ را در تخته[ای] بگسترانند و از این روغن یک  هشت درم روغن دو درم رنگ بود. بعد از

روی تنک بمالند و در آفتاب نهند تا نیک خشک شود. آنگه یــک بــار دیگــر بمالــد. آنگــه در آفتــاب 

خشک کند. آنگه طوسی باشد در غایت خوبی از جهت کمان بال نظیر. و نارنج نیز از این نقش توان 

و سه پایه و آنچه قابل باشد از این طوس به کار دارند. کرد. و پوشش دایره و دف و چماق

، در ساختن برنج دمشقی بالمثال. بیارند نحاس 

گردانند و ریزه ریزه سازند قیاس درمی، اگر ریزه

ب بسایند. بعد از آن او را با دوشاب مویز یا
ّ
قند کهنه ُجال

بر سفال آب نارسیده نهند. در زیر آن سفال آتش کنند چندان که بسوزد که سیاه شود و سخت گــردد. 

پس بار دیگر از سفال برگیرد و بساید و ثلث توتیا آبگینۀ سوده بر این توتیا اندازنــد و بــر هــم آمیزنــد. 

نشود دیگر باره حل نتوان کرد، مانند سنگ و چیزی بر او کار نکند. و بسی کار ازین آید کــه در عقــل 

 ست نیاید.

، در چسبانیدن پر تیر که از باران و آب بر نیاید، اگــر ده روز در آب باشــد. باب شصت و ششم

بیارند سریشم ماهی یک جزو و روغن کمان نیم جزو و سریشم پنیر یک جزو و نیم. و سریشم ماهی 

در آب بر سر آتش بگذارند و صاف کنند و بعد از آن روغن کمان با او بیامیزند چون 

سریشم پنیر به طریقه[ای] که گفته شد با سفیدۀ بیضه و آب آهک نرم گردانند. چون جاری شود این 

ادویه که گفته شد بیامیزند و صالیه کنند. هر چند زودتر پر تیر و خاتم بندی و آنچــه خواهنــد بــه آن 

بچسبانند و در میان پر تیر از سه طرف از این دارو بمالند و در آفت

دارو وصل کنند احتمال محکم شدن دارد.

، در ساختن گوی که اگر هزار بــار بجنباننــد چــون بلبــل آواز دهــد و بــوی باب شصت و هفتم

مشک از آن آید و این را سیب سخن گوی گویند. اول بتراشند از چوب گویی به مثل سیبی مجــّوف. 

بر هر طرف سوراخی بگذارند براب

سوسو [به] سریشم بچسبانند و در گرد او مقداری مشک و عنبر تعبیه کننــد و بعــد از آن، آن گــوی را 

های لطیف کنند و روغن دهند. اگر بجنبانند بلبل صفت سخن گوید و بوی مشک آید.

، در ساختن طوسباب شصت و هشتم

خطایی دارو داده و شنگرف مصفا و زنگار مصفا و زرنیخ مطبق و نیل سرآب اول. از این رنگ

کدام که خواهند صالیه کنند. بعد از آن با روغن کمان که تنک باشد دیگر صالیه کنند چنــان کــه در 

هشت درم روغن دو درم رنگ بود. بعد از

روی تنک بمالند و در آفتاب نهند تا نیک خشک شود. آنگه یــک بــار دیگــر بمالــد. آنگــه در آفتــاب 

خشک کند. آنگه طوسی باشد در غایت خوبی از جهت کمان بال نظیر. و نارنج نیز از این نقش توان 

کرد. و پوشش دایره و دف و چماق

، در ساختن برنج دمشقی بالمثال. بیارند نحاس باب شصت و نهم

گردانند و ریزه ریزه سازند قیاس درمی، اگر ریزه

بسایند. بعد از آن او را با دوشاب مویز یا

بر سفال آب نارسیده نهند. در زیر آن سفال آتش کنند چندان که بسوزد که سیاه شود و سخت گــردد. 

پس بار دیگر از سفال برگیرد و بساید و ثلث توتیا آبگینۀ سوده بر این توتیا اندازنــد و بــر هــم آمیزنــد. 

درختی از تیرۀ توسکا
شیرین

١٨٢

نشود دیگر باره حل نتوان کرد، مانند سنگ و چیزی بر او کار نکند. و بسی کار ازین آید کــه در عقــل 

ست نیاید.را

باب شصت و ششم

بیارند سریشم ماهی یک جزو و روغن کمان نیم جزو و سریشم پنیر یک جزو و نیم. و سریشم ماهی 

در آب بر سر آتش بگذارند و صاف کنند و بعد از آن روغن کمان با او بیامیزند چون 

سریشم پنیر به طریقه[ای] که گفته شد با سفیدۀ بیضه و آب آهک نرم گردانند. چون جاری شود این 

ادویه که گفته شد بیامیزند و صالیه کنند. هر چند زودتر پر تیر و خاتم بندی و آنچــه خواهنــد بــه آن 

بچسبانند و در میان پر تیر از سه طرف از این دارو بمالند و در آفت

دارو وصل کنند احتمال محکم شدن دارد.

باب شصت و هفتم

مشک از آن آید و این را سیب سخن گوی گویند. اول بتراشند از چوب گویی به مثل سیبی مجــّوف. 

بر هر طرف سوراخی بگذارند براب

سوسو [به] سریشم بچسبانند و در گرد او مقداری مشک و عنبر تعبیه کننــد و بعــد از آن، آن گــوی را 

های لطیف کنند و روغن دهند. اگر بجنبانند بلبل صفت سخن گوید و بوی مشک آید.نقش

باب شصت و هشتم

خطایی دارو داده و شنگرف مصفا و زنگار مصفا و زرنیخ مطبق و نیل سرآب اول. از این رنگ

کدام که خواهند صالیه کنند. بعد از آن با روغن کمان که تنک باشد دیگر صالیه کنند چنــان کــه در 

هشت درم روغن دو درم رنگ بود. بعد از

روی تنک بمالند و در آفتاب نهند تا نیک خشک شود. آنگه یــک بــار دیگــر بمالــد. آنگــه در آفتــاب 

خشک کند. آنگه طوسی باشد در غایت خوبی از جهت کمان بال نظیر. و نارنج نیز از این نقش توان 

کرد. و پوشش دایره و دف و چماق

باب شصت و نهم

گردانند و ریزه ریزه سازند قیاس درمی، اگر ریزه

بسایند. بعد از آن او را با دوشاب مویز یا

بر سفال آب نارسیده نهند. در زیر آن سفال آتش کنند چندان که بسوزد که سیاه شود و سخت گــردد. 

پس بار دیگر از سفال برگیرد و بساید و ثلث توتیا آبگینۀ سوده بر این توتیا اندازنــد و بــر هــم آمیزنــد. 

درختی از تیرۀ توسکا. ١
شیریننوشابۀ . ٢

١٨٢
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زۀ نحاس ریزه در بوتۀ تنگ کنند. پس از این سنگ بصری قدری باالی او پر کنــد و 

ریزۀ مس دیگر باالی سنگ پراکنده، سنگ باالی مس همچنین تا تمام بوته بنهــد و بــه گــل حکمــت 

گیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در کوزه نهند و به انگشت بســیار دم بــزرگ بنهنــد در آتــش 

تمام، چنانچه گداخته شود. بعد از آن بیرون آورند و سرد کنند، برنج دمشقی باشد 

، ساختن سیماب [که] از اسرار غریبه است. بیارند ده جزو سرب محلول که بــه آب 

ه چاشنی ساجی بگداخته باشند پــس هــر دو را در 

جایی کنند و آب ساجی بر سرش کنند و به صالیه می سایند تا هر دو به هم ممزوج گردند. پــس در 

کرباس ستبر اندازد به قوت لحاح (؟) بنشیند تا صاف آن بیرون آید، بتوفیق الله تعالی. از کانی فــرق 

هــای 

های بلور و به دست بمالند. چیزی ماننــد دوغ از آن بیــرون آیــد. آن را در 

نچه بماند بگذارند تــا خشــک شــود. جمــع کننــد و در 

گران نهنــد و ســر آن بگیرنــد. ســه روز چنــین 

بندند. این طلق مانندۀ سفیده بیرون آید. آن را صالیه کنند و در شیشه[ای] کنند و سرش مهر کننــد و 

فته شد و به طریقی که هــر ســه روز زبــل تــازه کننــد. بعــد از آن 

کنند و سرش به کافور بگیرند و زنجیر آهن در آن بندند و در تنور خبــازی 

بیاویزند یک شب و صباح. [چون] بیرون آرند چیزی باشد که از سیماب فرق نتوان کرد و هر جا کــه 

نوعی دیگر: ده درم طلق ورق کرده، بیست درم شیر گــاو زرد کــه گــرم و تــازه بدوشــند و چنــدان 

هــای 

ده درم سنگ بصری، به وزن او قند کهنۀ زرد پــاکیزه، هــر دو را در دیــگ ســفالی 

گــاو، 

شش درم سحادرکه (؟) و شش درم عسل بر نهند و بمالند و در بوته نهند و سرش بپوشند کــه دود آن 

زۀ نحاس ریزه در بوتۀ تنگ کنند. پس از این سنگ بصری قدری باالی او پر کنــد و 

ریزۀ مس دیگر باالی سنگ پراکنده، سنگ باالی مس همچنین تا تمام بوته بنهــد و بــه گــل حکمــت 

گیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در کوزه نهند و به انگشت بســیار دم بــزرگ بنهنــد در آتــش 

تمام، چنانچه گداخته شود. بعد از آن بیرون آورند و سرد کنند، برنج دمشقی باشد 

، ساختن سیماب [که] از اسرار غریبه است. بیارند ده جزو سرب محلول که بــه آب 

ه چاشنی ساجی بگداخته باشند پــس هــر دو را در 

جایی کنند و آب ساجی بر سرش کنند و به صالیه می سایند تا هر دو به هم ممزوج گردند. پــس در 

کرباس ستبر اندازد به قوت لحاح (؟) بنشیند تا صاف آن بیرون آید، بتوفیق الله تعالی. از کانی فــرق 

هــای : بیاورند طلق کوفته در کیسه کنند و مقدار طلق دانــه

های بلور و به دست بمالند. چیزی ماننــد دوغ از آن بیــرون آیــد. آن را در 

نچه بماند بگذارند تــا خشــک شــود. جمــع کننــد و در 

گران نهنــد و ســر آن بگیرنــد. ســه روز چنــین 

بندند. این طلق مانندۀ سفیده بیرون آید. آن را صالیه کنند و در شیشه[ای] کنند و سرش مهر کننــد و 

فته شد و به طریقی که هــر ســه روز زبــل تــازه کننــد. بعــد از آن 

کنند و سرش به کافور بگیرند و زنجیر آهن در آن بندند و در تنور خبــازی 

بیاویزند یک شب و صباح. [چون] بیرون آرند چیزی باشد که از سیماب فرق نتوان کرد و هر جا کــه 

نوعی دیگر: ده درم طلق ورق کرده، بیست درم شیر گــاو زرد کــه گــرم و تــازه بدوشــند و چنــدان 

هــای ، در صالیۀ نوربخش که هر گه صبح و شام در چشم کشند هرگز علــت

ده درم سنگ بصری، به وزن او قند کهنۀ زرد پــاکیزه، هــر دو را در دیــگ ســفالی 

گــاو،  ٤کنند و به آتش بریان سازند چنانچه نسوزد. چون سرد شود بیــرون آورنــد و شــش درم مســکۀ

شش درم سحادرکه (؟) و شش درم عسل بر نهند و بمالند و در بوته نهند و سرش بپوشند کــه دود آن 

زۀ نحاس ریزه در بوتۀ تنگ کنند. پس از این سنگ بصری قدری باالی او پر کنــد و 

ریزۀ مس دیگر باالی سنگ پراکنده، سنگ باالی مس همچنین تا تمام بوته بنهــد و بــه گــل حکمــت 

گیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در کوزه نهند و به انگشت بســیار دم بــزرگ بنهنــد در آتــش 

تمام، چنانچه گداخته شود. بعد از آن بیرون آورند و سرد کنند، برنج دمشقی باشد 

، ساختن سیماب [که] از اسرار غریبه است. بیارند ده جزو سرب محلول که بــه آب 

ه چاشنی ساجی بگداخته باشند پــس هــر دو را در 

جایی کنند و آب ساجی بر سرش کنند و به صالیه می سایند تا هر دو به هم ممزوج گردند. پــس در 

کرباس ستبر اندازد به قوت لحاح (؟) بنشیند تا صاف آن بیرون آید، بتوفیق الله تعالی. از کانی فــرق 

رید زرد را در او برکشند منّور// گرداند.

: بیاورند طلق کوفته در کیسه کنند و مقدار طلق دانــه

های بلور و به دست بمالند. چیزی ماننــد دوغ از آن بیــرون آیــد. آن را در 

نچه بماند بگذارند تــا خشــک شــود. جمــع کننــد و در 

گران نهنــد و ســر آن بگیرنــد. ســه روز چنــین 

بندند. این طلق مانندۀ سفیده بیرون آید. آن را صالیه کنند و در شیشه[ای] کنند و سرش مهر کننــد و 

فته شد و به طریقی که هــر ســه روز زبــل تــازه کننــد. بعــد از آن 

کنند و سرش به کافور بگیرند و زنجیر آهن در آن بندند و در تنور خبــازی 

بیاویزند یک شب و صباح. [چون] بیرون آرند چیزی باشد که از سیماب فرق نتوان کرد و هر جا کــه 

نوعی دیگر: ده درم طلق ورق کرده، بیست درم شیر گــاو زرد کــه گــرم و تــازه بدوشــند و چنــدان 

  بمالند که حل شود. باز در خل نهند. هر جا که خواهند عمل کنند.

، در صالیۀ نوربخش که هر گه صبح و شام در چشم کشند هرگز علــت

ده درم سنگ بصری، به وزن او قند کهنۀ زرد پــاکیزه، هــر دو را در دیــگ ســفالی 

کنند و به آتش بریان سازند چنانچه نسوزد. چون سرد شود بیــرون آورنــد و شــش درم مســکۀ

شش درم سحادرکه (؟) و شش درم عسل بر نهند و بمالند و در بوته نهند و سرش بپوشند کــه دود آن 

زۀ نحاس ریزه در بوتۀ تنگ کنند. پس از این سنگ بصری قدری باالی او پر کنــد و 

ریزۀ مس دیگر باالی سنگ پراکنده، سنگ باالی مس همچنین تا تمام بوته بنهــد و بــه گــل حکمــت 

گیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در کوزه نهند و به انگشت بســیار دم بــزرگ بنهنــد در آتــش 

تمام، چنانچه گداخته شود. بعد از آن بیرون آورند و سرد کنند، برنج دمشقی باشد 

 با زر مغربی برابر و در قیمت ده پانزده برابر برنج اعال.

، ساختن سیماب [که] از اسرار غریبه است. بیارند ده جزو سرب محلول که بــه آب 

ه چاشنی ساجی بگداخته باشند پــس هــر دو را در ساجی حل کرده باشند و پنج جزو طلق سیاه که ب

جایی کنند و آب ساجی بر سرش کنند و به صالیه می سایند تا هر دو به هم ممزوج گردند. پــس در 

کرباس ستبر اندازد به قوت لحاح (؟) بنشیند تا صاف آن بیرون آید، بتوفیق الله تعالی. از کانی فــرق 

رید زرد را در او برکشند منّور// گرداند.

: بیاورند طلق کوفته در کیسه کنند و مقدار طلق دانــه

های بلور و به دست بمالند. چیزی ماننــد دوغ از آن بیــرون آیــد. آن را در 

نچه بماند بگذارند تــا خشــک شــود. جمــع کننــد و در کاسه جمع کنند و آنچه بر سر آورد بریزند و آ

گران نهنــد و ســر آن بگیرنــد. ســه روز چنــین  گران یا کــوزه

بندند. این طلق مانندۀ سفیده بیرون آید. آن را صالیه کنند و در شیشه[ای] کنند و سرش مهر کننــد و 

فته شد و به طریقی که هــر ســه روز زبــل تــازه کننــد. بعــد از آن 

کنند و سرش به کافور بگیرند و زنجیر آهن در آن بندند و در تنور خبــازی 

بیاویزند یک شب و صباح. [چون] بیرون آرند چیزی باشد که از سیماب فرق نتوان کرد و هر جا کــه 

نوعی دیگر: ده درم طلق ورق کرده، بیست درم شیر گــاو زرد کــه گــرم و تــازه بدوشــند و چنــدان 

بمالند که حل شود. باز در خل نهند. هر جا که خواهند عمل کنند.

، در صالیۀ نوربخش که هر گه صبح و شام در چشم کشند هرگز علــت

ده درم سنگ بصری، به وزن او قند کهنۀ زرد پــاکیزه، هــر دو را در دیــگ ســفالی 

کنند و به آتش بریان سازند چنانچه نسوزد. چون سرد شود بیــرون آورنــد و شــش درم مســکۀ

شش درم سحادرکه (؟) و شش درم عسل بر نهند و بمالند و در بوته نهند و سرش بپوشند کــه دود آن 

زۀ نحاس ریزه در بوتۀ تنگ کنند. پس از این سنگ بصری قدری باالی او پر کنــد و 

ریزۀ مس دیگر باالی سنگ پراکنده، سنگ باالی مس همچنین تا تمام بوته بنهــد و بــه گــل حکمــت 

گیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در کوزه نهند و به انگشت بســیار دم بــزرگ بنهنــد در آتــش 

تمام، چنانچه گداخته شود. بعد از آن بیرون آورند و سرد کنند، برنج دمشقی باشد 

با زر مغربی برابر و در قیمت ده پانزده برابر برنج اعال.

، ساختن سیماب [که] از اسرار غریبه است. بیارند ده جزو سرب محلول که بــه آب 

ساجی حل کرده باشند و پنج جزو طلق سیاه که ب

جایی کنند و آب ساجی بر سرش کنند و به صالیه می سایند تا هر دو به هم ممزوج گردند. پــس در 

کرباس ستبر اندازد به قوت لحاح (؟) بنشیند تا صاف آن بیرون آید، بتوفیق الله تعالی. از کانی فــرق 

رید زرد را در او برکشند منّور// گرداند.نتوان کرد و بسیار کار آید. اگر مروا

: بیاورند طلق کوفته در کیسه کنند و مقدار طلق دانــه٢، صفت حل طلق

های بلور و به دست بمالند. چیزی ماننــد دوغ از آن بیــرون آیــد. آن را در خرما بر سرش کنند با ریزه

کاسه جمع کنند و آنچه بر سر آورد بریزند و آ

گران یا کــوزه کوزه کنند و صباح آن کوزه در کارگاه کاسه

بندند. این طلق مانندۀ سفیده بیرون آید. آن را صالیه کنند و در شیشه[ای] کنند و سرش مهر کننــد و 

فته شد و به طریقی که هــر ســه روز زبــل تــازه کننــد. بعــد از آن بیست و هفت روز در چاه خل که گ
کنند و سرش به کافور بگیرند و زنجیر آهن در آن بندند و در تنور خبــازی  ٣

بیاویزند یک شب و صباح. [چون] بیرون آرند چیزی باشد که از سیماب فرق نتوان کرد و هر جا کــه 

راد از این است.

نوعی دیگر: ده درم طلق ورق کرده، بیست درم شیر گــاو زرد کــه گــرم و تــازه بدوشــند و چنــدان 

بمالند که حل شود. باز در خل نهند. هر جا که خواهند عمل کنند.

، در صالیۀ نوربخش که هر گه صبح و شام در چشم کشند هرگز علــت

ده درم سنگ بصری، به وزن او قند کهنۀ زرد پــاکیزه، هــر دو را در دیــگ ســفالی 

کنند و به آتش بریان سازند چنانچه نسوزد. چون سرد شود بیــرون آورنــد و شــش درم مســکۀ

شش درم سحادرکه (؟) و شش درم عسل بر نهند و بمالند و در بوته نهند و سرش بپوشند کــه دود آن 

زۀ نحاس ریزه در بوتۀ تنگ کنند. پس از این سنگ بصری قدری باالی او پر کنــد و بزرگ بر اندا

ریزۀ مس دیگر باالی سنگ پراکنده، سنگ باالی مس همچنین تا تمام بوته بنهــد و بــه گــل حکمــت 

گیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در کوزه نهند و به انگشت بســیار دم بــزرگ بنهنــد در آتــش 

تمام، چنانچه گداخته شود. بعد از آن بیرون آورند و سرد کنند، برنج دمشقی باشد  قوی، یک ساعت

با زر مغربی برابر و در قیمت ده پانزده برابر برنج اعال.

، ساختن سیماب [که] از اسرار غریبه است. بیارند ده جزو سرب محلول که بــه آب باب هفتادم

ساجی حل کرده باشند و پنج جزو طلق سیاه که ب

جایی کنند و آب ساجی بر سرش کنند و به صالیه می سایند تا هر دو به هم ممزوج گردند. پــس در 

کرباس ستبر اندازد به قوت لحاح (؟) بنشیند تا صاف آن بیرون آید، بتوفیق الله تعالی. از کانی فــرق 

نتوان کرد و بسیار کار آید. اگر مروا

، صفت حل طلقباب هفتاد و یکم

خرما بر سرش کنند با ریزه

کاسه جمع کنند و آنچه بر سر آورد بریزند و آ

کوزه کنند و صباح آن کوزه در کارگاه کاسه

بندند. این طلق مانندۀ سفیده بیرون آید. آن را صالیه کنند و در شیشه[ای] کنند و سرش مهر کننــد و 

بیست و هفت روز در چاه خل که گ

٣بیرون آرند و در کوزۀ فقاع

بیاویزند یک شب و صباح. [چون] بیرون آرند چیزی باشد که از سیماب فرق نتوان کرد و هر جا کــه 

راد از این است.طلق محلول گفته شد م

نوعی دیگر: ده درم طلق ورق کرده، بیست درم شیر گــاو زرد کــه گــرم و تــازه بدوشــند و چنــدان 

بمالند که حل شود. باز در خل نهند. هر جا که خواهند عمل کنند.

، در صالیۀ نوربخش که هر گه صبح و شام در چشم کشند هرگز علــتباب هفتاد و دوّیم

ده درم سنگ بصری، به وزن او قند کهنۀ زرد پــاکیزه، هــر دو را در دیــگ ســفالی  چشم بدو راه نیابد.

کنند و به آتش بریان سازند چنانچه نسوزد. چون سرد شود بیــرون آورنــد و شــش درم مســکۀ

شش درم سحادرکه (؟) و شش درم عسل بر نهند و بمالند و در بوته نهند و سرش بپوشند کــه دود آن 

و
را

سرشیر، کره

بزرگ بر اندا ١بوتۀ

ریزۀ مس دیگر باالی سنگ پراکنده، سنگ باالی مس همچنین تا تمام بوته بنهــد و بــه گــل حکمــت 

گیرند و در آفتاب خشک کنند. بعد از آن در کوزه نهند و به انگشت بســیار دم بــزرگ بنهنــد در آتــش 

قوی، یک ساعت

با زر مغربی برابر و در قیمت ده پانزده برابر برنج اعال.

باب هفتادم

ساجی حل کرده باشند و پنج جزو طلق سیاه که ب

جایی کنند و آب ساجی بر سرش کنند و به صالیه می سایند تا هر دو به هم ممزوج گردند. پــس در 

کرباس ستبر اندازد به قوت لحاح (؟) بنشیند تا صاف آن بیرون آید، بتوفیق الله تعالی. از کانی فــرق 

نتوان کرد و بسیار کار آید. اگر مروا

باب هفتاد و یکم

خرما بر سرش کنند با ریزه

کاسه جمع کنند و آنچه بر سر آورد بریزند و آ

کوزه کنند و صباح آن کوزه در کارگاه کاسه

بندند. این طلق مانندۀ سفیده بیرون آید. آن را صالیه کنند و در شیشه[ای] کنند و سرش مهر کننــد و 

بیست و هفت روز در چاه خل که گ

بیرون آرند و در کوزۀ فقاع

بیاویزند یک شب و صباح. [چون] بیرون آرند چیزی باشد که از سیماب فرق نتوان کرد و هر جا کــه 

طلق محلول گفته شد م

نوعی دیگر: ده درم طلق ورق کرده، بیست درم شیر گــاو زرد کــه گــرم و تــازه بدوشــند و چنــدان 

بمالند که حل شود. باز در خل نهند. هر جا که خواهند عمل کنند.

باب هفتاد و دوّیم

چشم بدو راه نیابد.

کنند و به آتش بریان سازند چنانچه نسوزد. چون سرد شود بیــرون آورنــد و شــش درم مســکۀ

شش درم سحادرکه (؟) و شش درم عسل بر نهند و بمالند و در بوته نهند و سرش بپوشند کــه دود آن 

و: + نسخه. ١
را: + نسخه. ٢
آبجو. ٣
سرشیر، کره. ٤



پاس بدمند. بعد از آن دهن بوته گشاده کنند و بــه انبــر برکشــند و ســرنگون بریزنــد. 

آنچه جسد که ازو بریزد باز به همان طریق عمل کنند. چون یک دو توله جسد بدین نوع جمع شــود، 

ال، یــاقوت رّمــانی دو کیلــه، 

فرنگــی، 

عدسی، از هر یک دو کیله، نبات مصری ده کیله. اول دهنج را به آب انار ترش بیســت روز 

کنند و بسایند و با دهنج آمیخته کنند. 

، در تیزاب فاروقی و خواص آن چنان// باشــد کــه بیارنــد بــه مــاقو کــه آن را 

پیکانی به سفیدۀ مرغ برنهــد. 

این هر سه با یکدیگر بسایند و در قرع و انبیق مصّعد کنند. تیزابی ازو بچکد که اگر کاردی در او فرو 

برند کارد گداخته شود و دسته در دست بماند. اما چنان باشد که دو پاس آتش معتدل کنند، در میان 

کیدن گیرد. چون قرع ســرخ شــد، انبیــق نهنــد، از 

قرع دودی پیدا گردد، انبیق نیز سرخ شود. باید که انبیق را بگذارند که آن دود سفید بــود بــر تیــزاب و 

باشد بر وی مالنــد، رنــگ 

کلی دفع شود. اگــر جراحــت شــود بــه مــوم روغــن دوا کننــد. و 

اند اگر بیست توله نقره در وی افکنند گداخته شود، هجده توله نقره شود، دو تولــه زر. امــا جــدا 

، در رنگ کردن یاقوت سفید که لعــل شــود، قیمــت یــاقوت ســرخ گیــرد. 

االخوین از هر یک جــزوی. از 

پوست پیاز تلخ جزوی، همه بسایند به سرکه و بول صبیان یک روز و یک شب. چون خشک شود، 

شۀ دیگر نهند بر سر آن و سر شیشۀ زیــرین بایــد کــه در شیشــۀ 

باالیین باشد. آنگه در زیر زبل تر کنند تا حل شود. بیرون آورند، آنچه در او بود ســرخ بــود ماننــد 

خون. آنگه یاقوت سفید بستانند و در قرع آبگینه کنند که در گل گرفتــه باشــند افکننــد و از آن آب 

که در او آغشته شود. قدحی بر سر آن نهند و آتش در زیر آن کنند تا رنگ 

پاس بدمند. بعد از آن دهن بوته گشاده کنند و بــه انبــر برکشــند و ســرنگون بریزنــد. 

آنچه جسد که ازو بریزد باز به همان طریق عمل کنند. چون یک دو توله جسد بدین نوع جمع شــود، 

ال، یــاقوت رّمــانی دو کیلــه، 

فرنگــی،  ٢ســرخ، عقیــق یمنــی، دهــنج

عدسی، از هر یک دو کیله، نبات مصری ده کیله. اول دهنج را به آب انار ترش بیســت روز 

کنند و بسایند و با دهنج آمیخته کنند. 

، در تیزاب فاروقی و خواص آن چنان// باشــد کــه بیارنــد بــه مــاقو کــه آن را 

پیکانی به سفیدۀ مرغ برنهــد. 

این هر سه با یکدیگر بسایند و در قرع و انبیق مصّعد کنند. تیزابی ازو بچکد که اگر کاردی در او فرو 

برند کارد گداخته شود و دسته در دست بماند. اما چنان باشد که دو پاس آتش معتدل کنند، در میان 

کیدن گیرد. چون قرع ســرخ شــد، انبیــق نهنــد، از 

قرع دودی پیدا گردد، انبیق نیز سرخ شود. باید که انبیق را بگذارند که آن دود سفید بــود بــر تیــزاب و 

باشد بر وی مالنــد، رنــگ 

کلی دفع شود. اگــر جراحــت شــود بــه مــوم روغــن دوا کننــد. و 

اند اگر بیست توله نقره در وی افکنند گداخته شود، هجده توله نقره شود، دو تولــه زر. امــا جــدا 

، در رنگ کردن یاقوت سفید که لعــل شــود، قیمــت یــاقوت ســرخ گیــرد. 

االخوین از هر یک جــزوی. از 

پوست پیاز تلخ جزوی، همه بسایند به سرکه و بول صبیان یک روز و یک شب. چون خشک شود، 

شۀ دیگر نهند بر سر آن و سر شیشۀ زیــرین بایــد کــه در شیشــۀ 

باالیین باشد. آنگه در زیر زبل تر کنند تا حل شود. بیرون آورند، آنچه در او بود ســرخ بــود ماننــد 

خون. آنگه یاقوت سفید بستانند و در قرع آبگینه کنند که در گل گرفتــه باشــند افکننــد و از آن آب 

که در او آغشته شود. قدحی بر سر آن نهند و آتش در زیر آن کنند تا رنگ 

پاس بدمند. بعد از آن دهن بوته گشاده کنند و بــه انبــر برکشــند و ســرنگون بریزنــد. 

آنچه جسد که ازو بریزد باز به همان طریق عمل کنند. چون یک دو توله جسد بدین نوع جمع شــود، 

ال، یــاقوت رّمــانی دو کیلــه، ، در کحــل الجــواهر ســلیمانی. فیــروزه دو مثقــ

ســرخ، عقیــق یمنــی، دهــنج

عدسی، از هر یک دو کیله، نبات مصری ده کیله. اول دهنج را به آب انار ترش بیســت روز 

کنند و بسایند و با دهنج آمیخته کنند. پرورده کنند. داروی دیگر را پرورده در آب باران بهاری خشک 

کار برند. خاصیت این به نوشتن و گفتن راست نیاید.

، در تیزاب فاروقی و خواص آن چنان// باشــد کــه بیارنــد بــه مــاقو کــه آن را 

پیکانی به سفیدۀ مرغ برنهــد.  شورۀ دوباره گویند و در آن مقدار رمح تنکاری و ربع شوره [و] نوشادر

این هر سه با یکدیگر بسایند و در قرع و انبیق مصّعد کنند. تیزابی ازو بچکد که اگر کاردی در او فرو 

برند کارد گداخته شود و دسته در دست بماند. اما چنان باشد که دو پاس آتش معتدل کنند، در میان 

کیدن گیرد. چون قرع ســرخ شــد، انبیــق نهنــد، از 

قرع دودی پیدا گردد، انبیق نیز سرخ شود. باید که انبیق را بگذارند که آن دود سفید بــود بــر تیــزاب و 

باشد بر وی مالنــد، رنــگ  ٥یا برص ٤چون سرد شود فرود آرند. خواص بسیار دارد. اگر کسی را بهک

کلی دفع شود. اگــر جراحــت شــود بــه مــوم روغــن دوا کننــد. و 

اند اگر بیست توله نقره در وی افکنند گداخته شود، هجده توله نقره شود، دو تولــه زر. امــا جــدا 
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، در رنگ کردن یاقوت سفید که لعــل شــود، قیمــت یــاقوت ســرخ گیــرد. 

االخوین از هر یک جــزوی. از  بگیرند قلقیت و زاگ سیاه و قلقطار و قلقدیس و سخالۀ فوالد و دم

پوست پیاز تلخ جزوی، همه بسایند به سرکه و بول صبیان یک روز و یک شب. چون خشک شود، 

شۀ دیگر نهند بر سر آن و سر شیشۀ زیــرین بایــد کــه در شیشــۀ 

باالیین باشد. آنگه در زیر زبل تر کنند تا حل شود. بیرون آورند، آنچه در او بود ســرخ بــود ماننــد 

خون. آنگه یاقوت سفید بستانند و در قرع آبگینه کنند که در گل گرفتــه باشــند افکننــد و از آن آب 

که در او آغشته شود. قدحی بر سر آن نهند و آتش در زیر آن کنند تا رنگ 

پاس بدمند. بعد از آن دهن بوته گشاده کنند و بــه انبــر برکشــند و ســرنگون بریزنــد. 

آنچه جسد که ازو بریزد باز به همان طریق عمل کنند. چون یک دو توله جسد بدین نوع جمع شــود، 

، در کحــل الجــواهر ســلیمانی. فیــروزه دو مثقــ

ــد ســرخ، عقیــق یمنــی، دهــنج ١مروارید ناسفته، اقلیمیا، زر نقــره، مارقشیشــا ذهبــی، ُبسَّ

عدسی، از هر یک دو کیله، نبات مصری ده کیله. اول دهنج را به آب انار ترش بیســت روز 

پرورده کنند. داروی دیگر را پرورده در آب باران بهاری خشک 

کار برند. خاصیت این به نوشتن و گفتن راست نیاید.

، در تیزاب فاروقی و خواص آن چنان// باشــد کــه بیارنــد بــه مــاقو کــه آن را 

شورۀ دوباره گویند و در آن مقدار رمح تنکاری و ربع شوره [و] نوشادر

این هر سه با یکدیگر بسایند و در قرع و انبیق مصّعد کنند. تیزابی ازو بچکد که اگر کاردی در او فرو 

برند کارد گداخته شود و دسته در دست بماند. اما چنان باشد که دو پاس آتش معتدل کنند، در میان 

کیدن گیرد. چون قرع ســرخ شــد، انبیــق نهنــد، از یک پاس قرع سرخ شود. آنگه انبیق بنهند و آب چ

قرع دودی پیدا گردد، انبیق نیز سرخ شود. باید که انبیق را بگذارند که آن دود سفید بــود بــر تیــزاب و 

چون سرد شود فرود آرند. خواص بسیار دارد. اگر کسی را بهک

کلی دفع شود. اگــر جراحــت شــود بــه مــوم روغــن دوا کننــد. و 

اند اگر بیست توله نقره در وی افکنند گداخته شود، هجده توله نقره شود، دو تولــه زر. امــا جــدا 

  کردن او به غایت دشوار بود، میسر نشود. و ُسُپرز دور کنند ان
ّ
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، در رنگ کردن یاقوت سفید که لعــل شــود، قیمــت یــاقوت ســرخ گیــرد. 

بگیرند قلقیت و زاگ سیاه و قلقطار و قلقدیس و سخالۀ فوالد و دم

پوست پیاز تلخ جزوی، همه بسایند به سرکه و بول صبیان یک روز و یک شب. چون خشک شود، 

شۀ دیگر نهند بر سر آن و سر شیشۀ زیــرین بایــد کــه در شیشــۀ 

باالیین باشد. آنگه در زیر زبل تر کنند تا حل شود. بیرون آورند، آنچه در او بود ســرخ بــود ماننــد 

خون. آنگه یاقوت سفید بستانند و در قرع آبگینه کنند که در گل گرفتــه باشــند افکننــد و از آن آب 

که در او آغشته شود. قدحی بر سر آن نهند و آتش در زیر آن کنند تا رنگ 

پاس بدمند. بعد از آن دهن بوته گشاده کنند و بــه انبــر برکشــند و ســرنگون بریزنــد. 

آنچه جسد که ازو بریزد باز به همان طریق عمل کنند. چون یک دو توله جسد بدین نوع جمع شــود، 

 آن را در چشم کشند، به شرح راست نیاید.

، در کحــل الجــواهر ســلیمانی. فیــروزه دو مثقــ

ــد مروارید ناسفته، اقلیمیا، زر نقــره، مارقشیشــا ذهبــی، ُبسَّ

عدسی، از هر یک دو کیله، نبات مصری ده کیله. اول دهنج را به آب انار ترش بیســت روز 

پرورده کنند. داروی دیگر را پرورده در آب باران بهاری خشک 

کار برند. خاصیت این به نوشتن و گفتن راست نیاید.

، در تیزاب فاروقی و خواص آن چنان// باشــد کــه بیارنــد بــه مــاقو کــه آن را 

شورۀ دوباره گویند و در آن مقدار رمح تنکاری و ربع شوره [و] نوشادر

این هر سه با یکدیگر بسایند و در قرع و انبیق مصّعد کنند. تیزابی ازو بچکد که اگر کاردی در او فرو 

برند کارد گداخته شود و دسته در دست بماند. اما چنان باشد که دو پاس آتش معتدل کنند، در میان 

یک پاس قرع سرخ شود. آنگه انبیق بنهند و آب چ

قرع دودی پیدا گردد، انبیق نیز سرخ شود. باید که انبیق را بگذارند که آن دود سفید بــود بــر تیــزاب و 

چون سرد شود فرود آرند. خواص بسیار دارد. اگر کسی را بهک

کلی دفع شود. اگــر جراحــت شــود بــه مــوم روغــن دوا کننــد. و وی مبدل شود. و به کّرات بمالند به 

اند اگر بیست توله نقره در وی افکنند گداخته شود، هجده توله نقره شود، دو تولــه زر. امــا جــدا 

کردن او به غایت دشوار بود، میسر نشود. و ُسُپرز دور کنند ان

، در رنگ کردن یاقوت سفید که لعــل شــود، قیمــت یــاقوت ســرخ گیــرد. 

بگیرند قلقیت و زاگ سیاه و قلقطار و قلقدیس و سخالۀ فوالد و دم

پوست پیاز تلخ جزوی، همه بسایند به سرکه و بول صبیان یک روز و یک شب. چون خشک شود، 

شۀ دیگر نهند بر سر آن و سر شیشۀ زیــرین بایــد کــه در شیشــۀ آنگه شیشه در گل گرفته کنند و شی

باالیین باشد. آنگه در زیر زبل تر کنند تا حل شود. بیرون آورند، آنچه در او بود ســرخ بــود ماننــد 

خون. آنگه یاقوت سفید بستانند و در قرع آبگینه کنند که در گل گرفتــه باشــند افکننــد و از آن آب 

که در او آغشته شود. قدحی بر سر آن نهند و آتش در زیر آن کنند تا رنگ 

.دهنه، کانی سبز متشکل از کربنات مس، ماالکیت

).پیسی(رنگ شدن پوست 

پاس بدمند. بعد از آن دهن بوته گشاده کنند و بــه انبــر برکشــند و ســرنگون بریزنــد.  بیرون نرود. یک

آنچه جسد که ازو بریزد باز به همان طریق عمل کنند. چون یک دو توله جسد بدین نوع جمع شــود، 

آن را در چشم کشند، به شرح راست نیاید.

، در کحــل الجــواهر ســلیمانی. فیــروزه دو مثقــباب هفتاد و سّیم

ــد مروارید ناسفته، اقلیمیا، زر نقــره، مارقشیشــا ذهبــی، ُبسَّ

عدسی، از هر یک دو کیله، نبات مصری ده کیله. اول دهنج را به آب انار ترش بیســت روز  

پرورده کنند. داروی دیگر را پرورده در آب باران بهاری خشک 

کار برند. خاصیت این به نوشتن و گفتن راست نیاید. باز همه را بسایند و به

، در تیزاب فاروقی و خواص آن چنان// باشــد کــه بیارنــد بــه مــاقو کــه آن را باب هفتاد و چهارم

شورۀ دوباره گویند و در آن مقدار رمح تنکاری و ربع شوره [و] نوشادر

این هر سه با یکدیگر بسایند و در قرع و انبیق مصّعد کنند. تیزابی ازو بچکد که اگر کاردی در او فرو 

برند کارد گداخته شود و دسته در دست بماند. اما چنان باشد که دو پاس آتش معتدل کنند، در میان 

یک پاس قرع سرخ شود. آنگه انبیق بنهند و آب چ

قرع دودی پیدا گردد، انبیق نیز سرخ شود. باید که انبیق را بگذارند که آن دود سفید بــود بــر تیــزاب و 

چون سرد شود فرود آرند. خواص بسیار دارد. اگر کسی را بهک

وی مبدل شود. و به کّرات بمالند به 

اند اگر بیست توله نقره در وی افکنند گداخته شود، هجده توله نقره شود، دو تولــه زر. امــا جــدا 

کردن او به غایت دشوار بود، میسر نشود. و ُسُپرز دور کنند ان

، در رنگ کردن یاقوت سفید که لعــل شــود، قیمــت یــاقوت ســرخ گیــرد. باب هفتاد و پنجم

بگیرند قلقیت و زاگ سیاه و قلقطار و قلقدیس و سخالۀ فوالد و دم

پوست پیاز تلخ جزوی، همه بسایند به سرکه و بول صبیان یک روز و یک شب. چون خشک شود، 

آنگه شیشه در گل گرفته کنند و شی

باالیین باشد. آنگه در زیر زبل تر کنند تا حل شود. بیرون آورند، آنچه در او بود ســرخ بــود ماننــد 

خون. آنگه یاقوت سفید بستانند و در قرع آبگینه کنند که در گل گرفتــه باشــند افکننــد و از آن آب 

که در او آغشته شود. قدحی بر سر آن نهند و آتش در زیر آن کنند تا رنگ سرخ بر آن ریزند چندان 

دهنه، کانی سبز متشکل از کربنات مس، ماالکیت

لکۀ روی پوست
رنگ شدن پوست  بیماری پوستی به صورت بی
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بیرون نرود. یک

آنچه جسد که ازو بریزد باز به همان طریق عمل کنند. چون یک دو توله جسد بدین نوع جمع شــود، 

آن را در چشم کشند، به شرح راست نیاید.

باب هفتاد و سّیم

ــد مروارید ناسفته، اقلیمیا، زر نقــره، مارقشیشــا ذهبــی، ُبسَّ

 ٣دنج شاه

پرورده کنند. داروی دیگر را پرورده در آب باران بهاری خشک 

باز همه را بسایند و به

باب هفتاد و چهارم

شورۀ دوباره گویند و در آن مقدار رمح تنکاری و ربع شوره [و] نوشادر

این هر سه با یکدیگر بسایند و در قرع و انبیق مصّعد کنند. تیزابی ازو بچکد که اگر کاردی در او فرو 

برند کارد گداخته شود و دسته در دست بماند. اما چنان باشد که دو پاس آتش معتدل کنند، در میان 

یک پاس قرع سرخ شود. آنگه انبیق بنهند و آب چ

قرع دودی پیدا گردد، انبیق نیز سرخ شود. باید که انبیق را بگذارند که آن دود سفید بــود بــر تیــزاب و 

چون سرد شود فرود آرند. خواص بسیار دارد. اگر کسی را بهک

وی مبدل شود. و به کّرات بمالند به 

اند اگر بیست توله نقره در وی افکنند گداخته شود، هجده توله نقره شود، دو تولــه زر. امــا جــدا  گفته

کردن او به غایت دشوار بود، میسر نشود. و ُسُپرز دور کنند ان

باب هفتاد و پنجم

بگیرند قلقیت و زاگ سیاه و قلقطار و قلقدیس و سخالۀ فوالد و دم

پوست پیاز تلخ جزوی، همه بسایند به سرکه و بول صبیان یک روز و یک شب. چون خشک شود، 

آنگه شیشه در گل گرفته کنند و شی

باالیین باشد. آنگه در زیر زبل تر کنند تا حل شود. بیرون آورند، آنچه در او بود ســرخ بــود ماننــد 

خون. آنگه یاقوت سفید بستانند و در قرع آبگینه کنند که در گل گرفتــه باشــند افکننــد و از آن آب 

سرخ بر آن ریزند چندان 

مرجان. ١
دهنه، کانی سبز متشکل از کربنات مس، ماالکیت. ٢
شاهدانه. ٣
لکۀ روی پوست .٤
بیماری پوستی به صورت بی. ٥
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گیرد. آنگه بیرون آرند، یاقوت سرخ باشد، مانند دانۀ انار لطیف، هر جا که خواهند به کار برند.

، در صفت نوشتۀ عقیق: بستانند پاره[ای] ساجی و پاره[ای] بــرگ ســرو و 

بسایند. آنگه به سرکۀ تیز بمالد. هر چه خواهد بر عقیق نویســد، بگــذارد 

تا خشک شود. در کورۀ آتش برند تا نیک گرم شود و چون زمانی برآید از آتش بیرون آرند و چــون 

سرد شود دارو از وی پاک کنند. آنچه نوشته پیدا شود. مانند سیم سفید یــا مرواریــد خــام لطیــف 

، در اقلیمیا سیم ساختن. بیارند سیم پاک و سولس (؟) مس مثــل وی و هــر 

بزنند.// هر چه سوخته بود بار دیگر به همان طریق که گفتــه شــد 

س، در گداز آورند، کبریــت زرد ســوخته 

اندکی به خوردش دهند تا سوخته گردد و بیرون آرند. آنچه سوخته بود جدار بدارند و باقی بــه همــان 

کــرده یــا چیــزی ســاخته از 

ها از او برود. اگر تنــگ باشــد بهتــر. بیارنــد 

 اگر ده درم آهن ریزه باشد یک درم مهاقله. در ده درم آب اندازند 
ً
مهاقله (؟) و بجوشانند در آب مثال

میان آب مهاقله ریزد 

ها، در آب بجوشانند سه جوش و بگذارنــد تــا ســه هفتــه. بعــد از آن 

بجوشانند تا آب هیچ نماند. پس از آن بر دارند. از دیگ در بوته کنند. به قدر یک درم تنکار بار کننــد 

از آن از آتش بیرون آرنــد، بوتــه را شــکنند و 

های رنگین. بیارند صدف بادمهره، بسایند و بشویند. 

نــیخ هــر رنــگ کــه خواهنــد. پــس در 

ها ســازد و 

بگذارد سه روز تا خشک شود. بعد از آن به چرخ زند، هموار کند. آنچه از این جنس جمــع شــود در 

ها به روغن 

گیرد. آنگه بیرون آرند، یاقوت سرخ باشد، مانند دانۀ انار لطیف، هر جا که خواهند به کار برند.

، در صفت نوشتۀ عقیق: بستانند پاره[ای] ساجی و پاره[ای] بــرگ ســرو و 

بسایند. آنگه به سرکۀ تیز بمالد. هر چه خواهد بر عقیق نویســد، بگــذارد 

تا خشک شود. در کورۀ آتش برند تا نیک گرم شود و چون زمانی برآید از آتش بیرون آرند و چــون 

سرد شود دارو از وی پاک کنند. آنچه نوشته پیدا شود. مانند سیم سفید یــا مرواریــد خــام لطیــف 

، در اقلیمیا سیم ساختن. بیارند سیم پاک و سولس (؟) مس مثــل وی و هــر 

بزنند.// هر چه سوخته بود بار دیگر به همان طریق که گفتــه شــد 

س، در گداز آورند، کبریــت زرد ســوخته 

اندکی به خوردش دهند تا سوخته گردد و بیرون آرند. آنچه سوخته بود جدار بدارند و باقی بــه همــان 

کــرده یــا چیــزی ســاخته از 

ها از او برود. اگر تنــگ باشــد بهتــر. بیارنــد 

 اگر ده درم آهن ریزه باشد یک درم مهاقله. در ده درم آب اندازند 
ً
مهاقله (؟) و بجوشانند در آب مثال

میان آب مهاقله ریزد و چندان بجوشانند که پنج درم باز آید. و در قیاس نیم درم نمک سنگ سوده در 

ها، در آب بجوشانند سه جوش و بگذارنــد تــا ســه هفتــه. بعــد از آن 

بجوشانند تا آب هیچ نماند. پس از آن بر دارند. از دیگ در بوته کنند. به قدر یک درم تنکار بار کننــد 

از آن از آتش بیرون آرنــد، بوتــه را شــکنند و 

  . به امر خدا جوهری نحاس نرم شده باشد و این از اسرار غریبه است.

های رنگین. بیارند صدف بادمهره، بسایند و بشویند. 

نــیخ هــر رنــگ کــه خواهنــد. پــس در 

ها ســازد و ها و تعویذها کرده و دانه

بگذارد سه روز تا خشک شود. بعد از آن به چرخ زند، هموار کند. آنچه از این جنس جمــع شــود در 

ها به روغن  مالد. باید که مهره

گیرد. آنگه بیرون آرند، یاقوت سرخ باشد، مانند دانۀ انار لطیف، هر جا که خواهند به کار برند.

، در صفت نوشتۀ عقیق: بستانند پاره[ای] ساجی و پاره[ای] بــرگ ســرو و 

بسایند. آنگه به سرکۀ تیز بمالد. هر چه خواهد بر عقیق نویســد، بگــذارد 

تا خشک شود. در کورۀ آتش برند تا نیک گرم شود و چون زمانی برآید از آتش بیرون آرند و چــون 

سرد شود دارو از وی پاک کنند. آنچه نوشته پیدا شود. مانند سیم سفید یــا مرواریــد خــام لطیــف 

، در اقلیمیا سیم ساختن. بیارند سیم پاک و سولس (؟) مس مثــل وی و هــر 

بزنند.// هر چه سوخته بود بار دیگر به همان طریق که گفتــه شــد 

س، در گداز آورند، کبریــت زرد ســوخته 

اندکی به خوردش دهند تا سوخته گردد و بیرون آرند. آنچه سوخته بود جدار بدارند و باقی بــه همــان 

کــرده یــا چیــزی ســاخته از  ٢، در صفت ساختن مس از آهن: بیارند آهن تنگ

ها از او برود. اگر تنــگ باشــد بهتــر. بیارنــد 

 اگر ده درم آهن ریزه باشد یک درم مهاقله. در ده درم آب اندازند 
ً
مهاقله (؟) و بجوشانند در آب مثال

و چندان بجوشانند که پنج درم باز آید. و در قیاس نیم درم نمک سنگ سوده در 

ها، در آب بجوشانند سه جوش و بگذارنــد تــا ســه هفتــه. بعــد از آن 

بجوشانند تا آب هیچ نماند. پس از آن بر دارند. از دیگ در بوته کنند. به قدر یک درم تنکار بار کننــد 

از آن از آتش بیرون آرنــد، بوتــه را شــکنند و 

. به امر خدا جوهری نحاس نرم شده باشد و این از اسرار غریبه است.

های رنگین. بیارند صدف بادمهره، بسایند و بشویند. 

ا خمیر کنند یا با شنگرف یا زر
ّ
نــیخ هــر رنــگ کــه خواهنــد. پــس در باز صالیه کنند و با زنگار مصف

ها و تعویذها کرده و دانه صالیه خشک کند و باز با سریشم پنیر خمیر کرده به زودی دکمه

بگذارد سه روز تا خشک شود. بعد از آن به چرخ زند، هموار کند. آنچه از این جنس جمــع شــود در 

مالد. باید که مهرهمحکم کند و می

گیرد. آنگه بیرون آرند، یاقوت سرخ باشد، مانند دانۀ انار لطیف، هر جا که خواهند به کار برند.

، در صفت نوشتۀ عقیق: بستانند پاره[ای] ساجی و پاره[ای] بــرگ ســرو و 

بسایند. آنگه به سرکۀ تیز بمالد. هر چه خواهد بر عقیق نویســد، بگــذارد 

تا خشک شود. در کورۀ آتش برند تا نیک گرم شود و چون زمانی برآید از آتش بیرون آرند و چــون 

سرد شود دارو از وی پاک کنند. آنچه نوشته پیدا شود. مانند سیم سفید یــا مرواریــد خــام لطیــف 

، در اقلیمیا سیم ساختن. بیارند سیم پاک و سولس (؟) مس مثــل وی و هــر 

بزنند.// هر چه سوخته بود بار دیگر به همان طریق که گفتــه شــد 

س، در گداز آورند، کبریــت زرد ســوخته ، صفت رو سوخته: بیارند برادۀ م

اندکی به خوردش دهند تا سوخته گردد و بیرون آرند. آنچه سوخته بود جدار بدارند و باقی بــه همــان 

طریق عمل کنند. بعد از آن پاکیزه بشویند، بدارند.

، در صفت ساختن مس از آهن: بیارند آهن تنگ

ها از او برود. اگر تنــگ باشــد بهتــر. بیارنــد  ٣ها و ریم او را پاکیزه کنند به سوهان تا جمله رنگ

 اگر ده درم آهن ریزه باشد یک درم مهاقله. در ده درم آب اندازند 
ً
مهاقله (؟) و بجوشانند در آب مثال

و چندان بجوشانند که پنج درم باز آید. و در قیاس نیم درم نمک سنگ سوده در 

ها، در آب بجوشانند سه جوش و بگذارنــد تــا ســه هفتــه. بعــد از آن 

بجوشانند تا آب هیچ نماند. پس از آن بر دارند. از دیگ در بوته کنند. به قدر یک درم تنکار بار کننــد 

از آن از آتش بیرون آرنــد، بوتــه را شــکنند و نهند و بگذارند تا سرد شود. بعد 

. به امر خدا جوهری نحاس نرم شده باشد و این از اسرار غریبه است.

های رنگین. بیارند صدف بادمهره، بسایند و بشویند. ٥ها و تعویذ

ا خمیر کنند یا با شنگرف یا زر
ّ
باز صالیه کنند و با زنگار مصف

صالیه خشک کند و باز با سریشم پنیر خمیر کرده به زودی دکمه

بگذارد سه روز تا خشک شود. بعد از آن به چرخ زند، هموار کند. آنچه از این جنس جمــع شــود در 

محکم کند و می [ای] کنند که پر از پنبه دانه باشد و سر خلیطه

گیرد. آنگه بیرون آرند، یاقوت سرخ باشد، مانند دانۀ انار لطیف، هر جا که خواهند به کار برند.

، در صفت نوشتۀ عقیق: بستانند پاره[ای] ساجی و پاره[ای] بــرگ ســرو و 

بسایند. آنگه به سرکۀ تیز بمالد. هر چه خواهد بر عقیق نویســد، بگــذارد 

تا خشک شود. در کورۀ آتش برند تا نیک گرم شود و چون زمانی برآید از آتش بیرون آرند و چــون 

سرد شود دارو از وی پاک کنند. آنچه نوشته پیدا شود. مانند سیم سفید یــا مرواریــد خــام لطیــف 

، در اقلیمیا سیم ساختن. بیارند سیم پاک و سولس (؟) مس مثــل وی و هــر 

بزنند.// هر چه سوخته بود بار دیگر به همان طریق که گفتــه شــد  ١دو را بر بره فرو کنند و به خایسک

 کار فرمایند. این [را] اقلیمیا سیم گویند.

، صفت رو سوخته: بیارند برادۀ م

اندکی به خوردش دهند تا سوخته گردد و بیرون آرند. آنچه سوخته بود جدار بدارند و باقی بــه همــان 

طریق عمل کنند. بعد از آن پاکیزه بشویند، بدارند.

، در صفت ساختن مس از آهن: بیارند آهن تنگ

او را پاکیزه کنند به سوهان تا جمله رنگ

 اگر ده درم آهن ریزه باشد یک درم مهاقله. در ده درم آب اندازند 
ً
مهاقله (؟) و بجوشانند در آب مثال

و چندان بجوشانند که پنج درم باز آید. و در قیاس نیم درم نمک سنگ سوده در 

ها، در آب بجوشانند سه جوش و بگذارنــد تــا ســه هفتــه. بعــد از آن تا حل شود. پس بیارد آهن پاره

بجوشانند تا آب هیچ نماند. پس از آن بر دارند. از دیگ در بوته کنند. به قدر یک درم تنکار بار کننــد 

نهند و بگذارند تا سرد شود. بعد 

. به امر خدا جوهری نحاس نرم شده باشد و این از اسرار غریبه است.

ها و تعویذ، در صنعت رنگ

ا خمیر کنند یا با شنگرف یا زر
ّ
باز صالیه کنند و با زنگار مصف

صالیه خشک کند و باز با سریشم پنیر خمیر کرده به زودی دکمه

بگذارد سه روز تا خشک شود. بعد از آن به چرخ زند، هموار کند. آنچه از این جنس جمــع شــود در 

[ای] کنند که پر از پنبه دانه باشد و سر خلیطه

گیرد. آنگه بیرون آرند، یاقوت سرخ باشد، مانند دانۀ انار لطیف، هر جا که خواهند به کار برند.

، در صفت نوشتۀ عقیق: بستانند پاره[ای] ساجی و پاره[ای] بــرگ ســرو و باب هفتاد و ششم

بسایند. آنگه به سرکۀ تیز بمالد. هر چه خواهد بر عقیق نویســد، بگــذارد  عرعر، هر دو مثل سرمه

تا خشک شود. در کورۀ آتش برند تا نیک گرم شود و چون زمانی برآید از آتش بیرون آرند و چــون 

سرد شود دارو از وی پاک کنند. آنچه نوشته پیدا شود. مانند سیم سفید یــا مرواریــد خــام لطیــف 

اعال باشد.

، در اقلیمیا سیم ساختن. بیارند سیم پاک و سولس (؟) مس مثــل وی و هــر اد و هفتمباب هفت

دو را بر بره فرو کنند و به خایسک

کار فرمایند. این [را] اقلیمیا سیم گویند.

، صفت رو سوخته: بیارند برادۀ م[باب] هفتاد و هشتم

اندکی به خوردش دهند تا سوخته گردد و بیرون آرند. آنچه سوخته بود جدار بدارند و باقی بــه همــان 

طریق عمل کنند. بعد از آن پاکیزه بشویند، بدارند.

، در صفت ساختن مس از آهن: بیارند آهن تنگباب هفتاد و نهم

او را پاکیزه کنند به سوهان تا جمله رنگ

 اگر ده درم آهن ریزه باشد یک درم مهاقله. در ده درم آب اندازند 
ً
مهاقله (؟) و بجوشانند در آب مثال

و چندان بجوشانند که پنج درم باز آید. و در قیاس نیم درم نمک سنگ سوده در 

تا حل شود. پس بیارد آهن پاره

بجوشانند تا آب هیچ نماند. پس از آن بر دارند. از دیگ در بوته کنند. به قدر یک درم تنکار بار کننــد 

نهند و بگذارند تا سرد شود. بعد و به قوۀ آن آتش تیز می
. به امر خدا جوهری نحاس نرم شده باشد و این از اسرار غریبه است.٤

، در صنعت رنگباب هشتادم

ا خمیر کنند یا با شنگرف یا زر
ّ
باز صالیه کنند و با زنگار مصف

صالیه خشک کند و باز با سریشم پنیر خمیر کرده به زودی دکمه

بگذارد سه روز تا خشک شود. بعد از آن به چرخ زند، هموار کند. آنچه از این جنس جمــع شــود در 

[ای] کنند که پر از پنبه دانه باشد و سر خلیطه

بدارند
.زخم آویزند آنچه برای دفع چشم

گیرد. آنگه بیرون آرند، یاقوت سرخ باشد، مانند دانۀ انار لطیف، هر جا که خواهند به کار برند.

باب هفتاد و ششم

عرعر، هر دو مثل سرمه

تا خشک شود. در کورۀ آتش برند تا نیک گرم شود و چون زمانی برآید از آتش بیرون آرند و چــون 

سرد شود دارو از وی پاک کنند. آنچه نوشته پیدا شود. مانند سیم سفید یــا مرواریــد خــام لطیــف 

اعال باشد.

باب هفت

دو را بر بره فرو کنند و به خایسک

کار فرمایند. این [را] اقلیمیا سیم گویند.

[باب] هفتاد و هشتم

اندکی به خوردش دهند تا سوخته گردد و بیرون آرند. آنچه سوخته بود جدار بدارند و باقی بــه همــان 

طریق عمل کنند. بعد از آن پاکیزه بشویند، بدارند.

باب هفتاد و نهم

او را پاکیزه کنند به سوهان تا جمله رنگآهن. 

 اگر ده درم آهن ریزه باشد یک درم مهاقله. در ده درم آب اندازند 
ً
مهاقله (؟) و بجوشانند در آب مثال

و چندان بجوشانند که پنج درم باز آید. و در قیاس نیم درم نمک سنگ سوده در 

تا حل شود. پس بیارد آهن پاره

بجوشانند تا آب هیچ نماند. پس از آن بر دارند. از دیگ در بوته کنند. به قدر یک درم تنکار بار کننــد 

و به قوۀ آن آتش تیز می

٤بدر آرند

باب هشتادم

ا خمیر کنند یا با شنگرف یا زر
ّ
باز صالیه کنند و با زنگار مصف

صالیه خشک کند و باز با سریشم پنیر خمیر کرده به زودی دکمه

بگذارد سه روز تا خشک شود. بعد از آن به چرخ زند، هموار کند. آنچه از این جنس جمــع شــود در 

[ای] کنند که پر از پنبه دانه باشد و سر خلیطه خلیطه

چکش. ١
نوار. ٢
چرک. ٣
بدارند: نسخه. ٤
آنچه برای دفع چشم. ٥



زیت چرب کرده باشند، یک دو روزی بمالند. آنچه جال گیرد مانند مروارید و فیروزه و یاقوت، نه بــه 

کنگــره 

هر چه باشد از لبــاس. 

با اناردانه بجوشاند و بدان بشــوید. آنگــه [بــه] 

آب گرم بشویند پاک گردد. و اگر قیر در جامه افتد روغن زیت گرم کنند و بدان جامه زننــد 

و به صابون// بشویند. دیگر هر سیاهی که بر جامه افتد اول در آب باید زدن تا از خــاک پــاک شــود. 

فتد یخ 

باید مالید تا برخیزد یا به روغن جوشانیده زنند، باز به آب باقلی بشویند. اگر جامــه بــه آب معصــفر 

الّصــبیان و 

ســرکه و اناردانــه و اشــنان 

[ای] آلوده به آب ســرکه شــود 

به آب انار بشویند. و اگر به آب انگور شود به آب غوره بشویند. اگر جامه نمناک شود اول بــه انجیــر 

آلوده] شود به آب غوره بشویند. اگــر بــه آب 

شهوت شود به آب گرم بشویند. اگر به خون شود یک شب در نمک آب بنهند، روز دیگر بــه صــابون 

بشویند. اگر خون دیرینه بود به سرگین کبوتر [بشویند] جوشانیده و بشویند به صــابون. اگــر ســیاهی 

بر جامه افتد به سرگین کبوتر بشــویند. 

الّصبیان بشویند. و اگر به حنا شود تخم معصــفر 

یعنی ساجی و آب گرم و صابون بشویند. اگر جامۀ پشمین سخت بود بــه آب 

ند، هر بار به آفتاب نهنــد. اگــر پــاک نشــود بــه آهــک ورق و وام (؟) و 

موم گرم بچکد سنگی را به آتش گــرم کننــد، بعــد از آن در 

زیت چرب کرده باشند، یک دو روزی بمالند. آنچه جال گیرد مانند مروارید و فیروزه و یاقوت، نه بــه 

کنگــره که هر اناری چند دانه دارد. بشمارد سر انــار چنــد 

هر چه باشد از لبــاس. 

با اناردانه بجوشاند و بدان بشــوید. آنگــه [بــه] 

آب گرم بشویند پاک گردد. و اگر قیر در جامه افتد روغن زیت گرم کنند و بدان جامه زننــد 

و به صابون// بشویند. دیگر هر سیاهی که بر جامه افتد اول در آب باید زدن تا از خــاک پــاک شــود. 

یند. اگر موم در جامه بی فتد یخ برنج به وی مالند و به آفتاب خشک کنند و به صابون بشو

باید مالید تا برخیزد یا به روغن جوشانیده زنند، باز به آب باقلی بشویند. اگر جامــه بــه آب معصــفر 

الّصــبیان و  و اشنان بشویند، پاک گردد. و اگر به آب پوست انار بیاالیــد بــه بول

ســرکه و اناردانــه و اشــنان 

[ای] آلوده به آب ســرکه شــود 

یند. اگر جامه نمناک شود اول بــه انجیــر  به آب انار بشویند. و اگر به آب انگور شود به آب غوره بشو

آلوده] شود به آب غوره بشویند. اگــر بــه آب 

شهوت شود به آب گرم بشویند. اگر به خون شود یک شب در نمک آب بنهند، روز دیگر بــه صــابون 

بشویند. اگر خون دیرینه بود به سرگین کبوتر [بشویند] جوشانیده و بشویند به صــابون. اگــر ســیاهی 

یند.  بر جامه افتد به سرگین کبوتر بشــو

الّصبیان بشویند. و اگر به حنا شود تخم معصــفر 

یعنی ساجی و آب گرم و صابون بشویند. اگر جامۀ پشمین سخت بود بــه آب 

ند، هر بار به آفتاب نهنــد. اگــر پــاک نشــود بــه آهــک ورق و وام (؟) و 

موم گرم بچکد سنگی را به آتش گــرم کننــد، بعــد از آن در 

زیت چرب کرده باشند، یک دو روزی بمالند. آنچه جال گیرد مانند مروارید و فیروزه و یاقوت، نه بــه 

که هر اناری چند دانه دارد. بشمارد سر انــار چنــد 

  اند راست است.

هر چه باشد از لبــاس.  ٣و اطلس ٢ها از جامه بر داشتن مثل کمخا

با اناردانه بجوشاند و بدان بشــوید. آنگــه [بــه] 

آب گرم بشویند پاک گردد. و اگر قیر در جامه افتد روغن زیت گرم کنند و بدان جامه زننــد 

یند. دیگر هر سیاهی که بر جامه افتد اول در آب باید زدن تا از خــاک پــاک شــود.  و به صابون// بشو

برنج به وی مالند و به آفتاب خشک کنند و به صابون بشویند. اگر موم در جامه بی

باید مالید تا برخیزد یا به روغن جوشانیده زنند، باز به آب باقلی بشویند. اگر جامــه بــه آب معصــفر 

و اشنان بشویند، پاک گردد. و اگر به آب پوست انار بیاالیــد بــه بول

ســرکه و اناردانــه و اشــنان بــه جامــه رســد بــا 

[ای] آلوده به آب ســرکه شــود  بجوشانند و آن سیاهی بشویند پاک گردد و دود کنند برود. و اگر جامه

به آب انار بشویند. و اگر به آب انگور شود به آب غوره بشویند. اگر جامه نمناک شود اول بــه انجیــر 

آلوده] شود به آب غوره بشویند. اگــر بــه آب 

شهوت شود به آب گرم بشویند. اگر به خون شود یک شب در نمک آب بنهند، روز دیگر بــه صــابون 

بشویند. اگر خون دیرینه بود به سرگین کبوتر [بشویند] جوشانیده و بشویند به صــابون. اگــر ســیاهی 

بر جامه افتد به سرگین کبوتر بشــویند.  

الّصبیان بشویند. و اگر به حنا شود تخم معصــفر 

یعنی ساجی و آب گرم و صابون بشویند. اگر جامۀ پشمین سخت بود بــه آب 

ند، هر بار به آفتاب نهنــد. اگــر پــاک نشــود بــه آهــک ورق و وام (؟) و 

موم گرم بچکد سنگی را به آتش گــرم کننــد، بعــد از آن در 

).چوبک

زیت چرب کرده باشند، یک دو روزی بمالند. آنچه جال گیرد مانند مروارید و فیروزه و یاقوت، نه بــه 

آب نه به آتش تغییر کند، مگر به سنگ بشکند.

که هر اناری چند دانه دارد. بشمارد سر انــار چنــد 

اند راست است.دانه حساب کند. آزموده

ها از جامه بر داشتن مثل کمخا

با اناردانه بجوشاند و بدان بشــوید. آنگــه [بــه]  ٤اگر رنگ بر جامه افتد و نداند چه رنگ است، اشنان

آب گرم بشویند پاک گردد. و اگر قیر در جامه افتد روغن زیت گرم کنند و بدان جامه زننــد 

و به صابون// بشویند. دیگر هر سیاهی که بر جامه افتد اول در آب باید زدن تا از خــاک پــاک شــود. 

یند. اگر موم در جامه بی برنج به وی مالند و به آفتاب خشک کنند و به صابون بشو

باید مالید تا برخیزد یا به روغن جوشانیده زنند، باز به آب باقلی بشویند. اگر جامــه بــه آب معصــفر 

و اشنان بشویند، پاک گردد. و اگر به آب پوست انار بیاالیــد بــه بول

بــه جامــه رســد بــا  ٧بورۀ یمانی باید شست، آنگه به صــابون. و اگــر مــداد

بجوشانند و آن سیاهی بشویند پاک گردد و دود کنند برود. و اگر جامه

به آب انار بشویند. و اگر به آب انگور شود به آب غوره بشویند. اگر جامه نمناک شود اول بــه انجیــر 

آلوده] شود به آب غوره بشویند. اگــر بــه آب رنگین باید شستن تا پاک شود. و اگر جامه به آب توت [

شهوت شود به آب گرم بشویند. اگر به خون شود یک شب در نمک آب بنهند، روز دیگر بــه صــابون 

بشویند. اگر خون دیرینه بود به سرگین کبوتر [بشویند] جوشانیده و بشویند به صــابون. اگــر ســیاهی 

 ٨ه از میوه معنادیرینه بود به سرکه و سرگین کبوتر بشویند. آنچ

الّصبیان بشویند. و اگر به حنا شود تخم معصــفر  اگر جامه رنگین بود مثل کمخا و غیره به زهره و بول

یعنی ساجی و آب گرم و صابون بشویند. اگر جامۀ پشمین سخت بود بــه آب 

ند، هر بار به آفتاب نهنــد. اگــر پــاک نشــود بــه آهــک ورق و وام (؟) و 

موم گرم بچکد سنگی را به آتش گــرم کننــد، بعــد از آن در 

چوبک(شستند  ای از تیرۀ اسفناجیان که با ریشۀ کوبیدۀ آن رخت و دست می

.بافتند و شهرت بسیار داشت

زیت چرب کرده باشند، یک دو روزی بمالند. آنچه جال گیرد مانند مروارید و فیروزه و یاقوت، نه بــه 

آب نه به آتش تغییر کند، مگر به سنگ بشکند.

که هر اناری چند دانه دارد. بشمارد سر انــار چنــد  ، در دانستن آن
دانه حساب کند. آزموده ١

ها از جامه بر داشتن مثل کمخا، در نشانه

اگر رنگ بر جامه افتد و نداند چه رنگ است، اشنان

آب گرم بشویند پاک گردد. و اگر قیر در جامه افتد روغن زیت گرم کنند و بدان جامه زننــد 

و به صابون// بشویند. دیگر هر سیاهی که بر جامه افتد اول در آب باید زدن تا از خــاک پــاک شــود. 

یند. اگر موم در جامه بی برنج به وی مالند و به آفتاب خشک کنند و به صابون بشو

باید مالید تا برخیزد یا به روغن جوشانیده زنند، باز به آب باقلی بشویند. اگر جامــه بــه آب معصــفر 

و اشنان بشویند، پاک گردد. و اگر به آب پوست انار بیاالیــد بــه بول

بورۀ یمانی باید شست، آنگه به صــابون. و اگــر مــداد

بجوشانند و آن سیاهی بشویند پاک گردد و دود کنند برود. و اگر جامه

به آب انار بشویند. و اگر به آب انگور شود به آب غوره بشویند. اگر جامه نمناک شود اول بــه انجیــر 

رنگین باید شستن تا پاک شود. و اگر جامه به آب توت [

شهوت شود به آب گرم بشویند. اگر به خون شود یک شب در نمک آب بنهند، روز دیگر بــه صــابون 

بشویند. اگر خون دیرینه بود به سرگین کبوتر [بشویند] جوشانیده و بشویند به صــابون. اگــر ســیاهی 

دیرینه بود به سرکه و سرگین کبوتر بشویند. آنچ

اگر جامه رنگین بود مثل کمخا و غیره به زهره و بول

یعنی ساجی و آب گرم و صابون بشویند. اگر جامۀ پشمین سخت بود بــه آب 

ند، هر بار به آفتاب نهنــد. اگــر پــاک نشــود بــه آهــک ورق و وام (؟) و گرم و زهرۀ گاو چند بار بشوی

موم گرم بچکد سنگی را به آتش گــرم کننــد، بعــد از آن در  ١٠سرگین کبوتر [بشویند]. اگر بر سقرالط

ای از تیرۀ اسفناجیان که با ریشۀ کوبیدۀ آن رخت و دست می

)هایی که داریم
.خاکستر گیاهان کویری که بسیار قلیایی است

بافتند و شهرت بسیار داشتنوعی پارچۀ ابریشمی زردوزی شده که در بغداد می

زیت چرب کرده باشند، یک دو روزی بمالند. آنچه جال گیرد مانند مروارید و فیروزه و یاقوت، نه بــه 

آب نه به آتش تغییر کند، مگر به سنگ بشکند.

، در دانستن آنباب هشتاد و یکم

١[ای] هفتاد دارد. به کنگره

، در نشانهباب هشتاد و دوّیم

اگر رنگ بر جامه افتد و نداند چه رنگ است، اشنان

آب گرم بشویند پاک گردد. و اگر قیر در جامه افتد روغن زیت گرم کنند و بدان جامه زننــد صابون و 

و به صابون// بشویند. دیگر هر سیاهی که بر جامه افتد اول در آب باید زدن تا از خــاک پــاک شــود. 

برنج به وی مالند و به آفتاب خشک کنند و به صابون بشویند. اگر موم در جامه بی ٥آنگه ترشۀ

باید مالید تا برخیزد یا به روغن جوشانیده زنند، باز به آب باقلی بشویند. اگر جامــه بــه آب معصــفر 

و اشنان بشویند، پاک گردد. و اگر به آب پوست انار بیاالیــد بــه بول ٦آلوده گردد به حرمل

بورۀ یمانی باید شست، آنگه به صــابون. و اگــر مــداد

بجوشانند و آن سیاهی بشویند پاک گردد و دود کنند برود. و اگر جامه

به آب انار بشویند. و اگر به آب انگور شود به آب غوره بشویند. اگر جامه نمناک شود اول بــه انجیــر 

رنگین باید شستن تا پاک شود. و اگر جامه به آب توت [

شهوت شود به آب گرم بشویند. اگر به خون شود یک شب در نمک آب بنهند، روز دیگر بــه صــابون 

بشویند. اگر خون دیرینه بود به سرگین کبوتر [بشویند] جوشانیده و بشویند به صــابون. اگــر ســیاهی 

دیرینه بود به سرکه و سرگین کبوتر بشویند. آنچ

اگر جامه رنگین بود مثل کمخا و غیره به زهره و بول

یعنی ساجی و آب گرم و صابون بشویند. اگر جامۀ پشمین سخت بود بــه آب  ٩بکوبند و اندک شخار

گرم و زهرۀ گاو چند بار بشوی

سرگین کبوتر [بشویند]. اگر بر سقرالط

.و
جامۀ منقش رنگارنگ
نوعی پارچۀ ابریشمی

ای از تیرۀ اسفناجیان که با ریشۀ کوبیدۀ آن رخت و دست می

دانۀ اسفند

هایی که داریم میوه(های رایج 
خاکستر گیاهان کویری که بسیار قلیایی است

نوعی پارچۀ ابریشمی زردوزی شده که در بغداد می

١٨۶

زیت چرب کرده باشند، یک دو روزی بمالند. آنچه جال گیرد مانند مروارید و فیروزه و یاقوت، نه بــه 

آب نه به آتش تغییر کند، مگر به سنگ بشکند.

باب هشتاد و یکم

دارد. به کنگره

باب هشتاد و دوّیم

اگر رنگ بر جامه افتد و نداند چه رنگ است، اشنان

صابون و 

و به صابون// بشویند. دیگر هر سیاهی که بر جامه افتد اول در آب باید زدن تا از خــاک پــاک شــود. 

آنگه ترشۀ

باید مالید تا برخیزد یا به روغن جوشانیده زنند، باز به آب باقلی بشویند. اگر جامــه بــه آب معصــفر 

آلوده گردد به حرمل

بورۀ یمانی باید شست، آنگه به صــابون. و اگــر مــداد

بجوشانند و آن سیاهی بشویند پاک گردد و دود کنند برود. و اگر جامه

به آب انار بشویند. و اگر به آب انگور شود به آب غوره بشویند. اگر جامه نمناک شود اول بــه انجیــر 

رنگین باید شستن تا پاک شود. و اگر جامه به آب توت [

شهوت شود به آب گرم بشویند. اگر به خون شود یک شب در نمک آب بنهند، روز دیگر بــه صــابون 

بشویند. اگر خون دیرینه بود به سرگین کبوتر [بشویند] جوشانیده و بشویند به صــابون. اگــر ســیاهی 

دیرینه بود به سرکه و سرگین کبوتر بشویند. آنچ

اگر جامه رنگین بود مثل کمخا و غیره به زهره و بول

بکوبند و اندک شخار

گرم و زهرۀ گاو چند بار بشوی

سرگین کبوتر [بشویند]. اگر بر سقرالط

و: + نسخه. ١
جامۀ منقش رنگارنگ. ٢
نوعی پارچۀ ابریشمی. ٣
ای از تیرۀ اسفناجیان که با ریشۀ کوبیدۀ آن رخت و دست می درختچه. ٤
خمیرمایه. ٥
دانۀ اسفند. ٦
مرکب. ٧
های رایج  میوه. ٨
خاکستر گیاهان کویری که بسیار قلیایی است. ٩
نوعی پارچۀ ابریشمی زردوزی شده که در بغداد می. ١٠

١٨۶
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یک ته کاغذ بپیچد و بر آن محل که موم چکیده بمالد. اگر یک بار کافی نباشد مکرر کند، بر طــرف 

و صوف را همین عمل باید نمود و این مجّرب است. اگر جامه سبز بــه روغــن 

شود سرکه بر آن بمالند و باز به صابون بشویند پاک شود. و اگر ســفیده بــه روغــن بگذارنــد، کــارد و 

شمشیر بدو بیاالیند رنگ نگیرد. اما روغن پخته به هیچ نرود، زودتر از گل بوته و نمــک و روغــن. از 

ها پاک شود، اما ایــن چیزهــا 

قــدری و بــا قــدری زیــت در قــدح 

حکمت گرفته باشند و در آتش نهند نرم نرم و آتش کنند تــا بگــدازد. بعــد از آن 

قدری// استخوان خرمای سوخته بر آن افشانند و با هم بیامیزند و بر سر آتش نهند و استعمال کننــد. 

بجوشانند و به کار برند.

صنعت دراز کردن مو که خوش دراز شود: الدن در آب چغندر بجوشــانند در روغــن شــیر بخــت 

ستبر شود. بعد از آن [که] آب نماند روغن بر دارد. پس سر را بشوید و بگذارد تــا خشــک 

دیگر: عروق توت بکوبند و در آب بپزند و در هفته یک بار موی بدان بشــویند و شــانه کننــد، بــه 

دیگر موی برویاند: سیاه دانه آن قدر که خواهد بسوزند و بسایند به آب بشــویند، بمالنــد و بــاقی 

بر هر موضعی کــه خواهنــد 

دیگر موی بسیار برویاند و دراز کند: بگیرند کالغی سیاه در سبویی کنند در زیر سرگین تــا گنــده 

شود و کرم در او افتد. بعد از آن بیرون آورند کرمی سیاه بود و در سایه خشک کنــد. بعــد از آن خــرد 

، آنچه از موی افتادن باز دارد: الدن سه درم، مازو یک درم، قرومان (؟) دو 

غایت سود دارد.

ه و دراز گرداند: مردارسنگ و آهک از هــر یــک 

جزوی در ظرفی کنند و چندان آب بر سرش کنند که چهار انگشت از سر آن برآید و در آفتــاب نهــد 

یک ته کاغذ بپیچد و بر آن محل که موم چکیده بمالد. اگر یک بار کافی نباشد مکرر کند، بر طــرف 

و صوف را همین عمل باید نمود و این مجّرب است. اگر جامه سبز بــه روغــن 

شود سرکه بر آن بمالند و باز به صابون بشویند پاک شود. و اگر ســفیده بــه روغــن بگذارنــد، کــارد و 

شمشیر بدو بیاالیند رنگ نگیرد. اما روغن پخته به هیچ نرود، زودتر از گل بوته و نمــک و روغــن. از 

ها پاک شود، اما ایــن چیزهــا 

 که یاد کردیم پس از آن [به] صابون بشویند تا پاک شود. مثل این چیز بسیار بود.

قــدری و بــا قــدری زیــت در قــدح 

حکمت گرفته باشند و در آتش نهند نرم نرم و آتش کنند تــا بگــدازد. بعــد از آن 

قدری// استخوان خرمای سوخته بر آن افشانند و با هم بیامیزند و بر سر آتش نهند و استعمال کننــد. 

بجوشانند و به کار برند.

صنعت دراز کردن مو که خوش دراز شود: الدن در آب چغندر بجوشــانند در روغــن شــیر بخــت 

ستبر شود. بعد از آن [که] آب نماند روغن بر دارد. پس سر را بشوید و بگذارد تــا خشــک 

دیگر: عروق توت بکوبند و در آب بپزند و در هفته یک بار موی بدان بشــویند و شــانه کننــد، بــه 

یند، بمالنــد و بــاقی  دیگر موی برویاند: سیاه دانه آن قدر که خواهد بسوزند و بسایند به آب بشــو

بر هر موضعی کــه خواهنــد 

دیگر موی بسیار برویاند و دراز کند: بگیرند کالغی سیاه در سبویی کنند در زیر سرگین تــا گنــده 

شود و کرم در او افتد. بعد از آن بیرون آورند کرمی سیاه بود و در سایه خشک کنــد. بعــد از آن خــرد 

 دیک نبرند با پر مرغ هر جا که خواهد بمالد.

، آنچه از موی افتادن باز دارد: الدن سه درم، مازو یک درم، قرومان (؟) دو 

غایت سود دارد. درم، کندر و مصطکی یک درم، همه در روغن گل بگذارند، موی بدان طال کنند به

ه و دراز گرداند: مردارسنگ و آهک از هــر یــک 

جزوی در ظرفی کنند و چندان آب بر سرش کنند که چهار انگشت از سر آن برآید و در آفتــاب نهــد 

یک ته کاغذ بپیچد و بر آن محل که موم چکیده بمالد. اگر یک بار کافی نباشد مکرر کند، بر طــرف 

و صوف را همین عمل باید نمود و این مجّرب است. اگر جامه سبز بــه روغــن 

شود سرکه بر آن بمالند و باز به صابون بشویند پاک شود. و اگر ســفیده بــه روغــن بگذارنــد، کــارد و 

شمشیر بدو بیاالیند رنگ نگیرد. اما روغن پخته به هیچ نرود، زودتر از گل بوته و نمــک و روغــن. از 

 آهک و نمک. و جامۀ پشمین به همۀ گل
ّ
ها پاک شود، اما ایــن چیزهــا اغذ به هیچ نرود اال

که یاد کردیم پس از آن [به] صابون بشویند تا پاک شود. مثل این چیز بسیار بود.

قــدری و بــا قــدری زیــت در قــدح  ٢در صفت دراز کردن موی. بیارند الدن

حکمت گرفته باشند و در آتش نهند نرم نرم و آتش کنند تــا بگــدازد. بعــد از آن 

قدری// استخوان خرمای سوخته بر آن افشانند و با هم بیامیزند و بر سر آتش نهند و استعمال کننــد. 

بجوشانند و به کار برند. ٣شیر بختصنعت دیگر: بذر الکتان چندان که خواهند بسوزند و در روغن 

صنعت دراز کردن مو که خوش دراز شود: الدن در آب چغندر بجوشــانند در روغــن شــیر بخــت 

ستبر شود. بعد از آن [که] آب نماند روغن بر دارد. پس سر را بشوید و بگذارد تــا خشــک 

دیگر: عروق توت بکوبند و در آب بپزند و در هفته یک بار موی بدان بشــویند و شــانه کننــد، بــه 

یند، بمالنــد و بــاقی  دیگر موی برویاند: سیاه دانه آن قدر که خواهد بسوزند و بسایند به آب بشــو

بر هر موضعی کــه خواهنــد بگذارند. در حال موی برویاند. دیگر: زهرۀ میش به روغن خرد بسایند و 

دیگر موی بسیار برویاند و دراز کند: بگیرند کالغی سیاه در سبویی کنند در زیر سرگین تــا گنــده 

شود و کرم در او افتد. بعد از آن بیرون آورند کرمی سیاه بود و در سایه خشک کنــد. بعــد از آن خــرد 

دیک نبرند با پر مرغ هر جا که خواهد بمالد.

، آنچه از موی افتادن باز دارد: الدن سه درم، مازو یک درم، قرومان (؟) دو 

درم، کندر و مصطکی یک درم، همه در روغن گل بگذارند، موی بدان طال کنند به

ه و دراز گرداند: مردارسنگ و آهک از هــر یــک 

جزوی در ظرفی کنند و چندان آب بر سرش کنند که چهار انگشت از سر آن برآید و در آفتــاب نهــد 

یک ته کاغذ بپیچد و بر آن محل که موم چکیده بمالد. اگر یک بار کافی نباشد مکرر کند، بر طــرف 

و صوف را همین عمل باید نمود و این مجّرب است. اگر جامه سبز بــه روغــن 

شود سرکه بر آن بمالند و باز به صابون بشویند پاک شود. و اگر ســفیده بــه روغــن بگذارنــد، کــارد و 

شمشیر بدو بیاالیند رنگ نگیرد. اما روغن پخته به هیچ نرود، زودتر از گل بوته و نمــک و روغــن. از 

 آهک و نمک. و جامۀ پشمین به همۀ گل
ّ
اغذ به هیچ نرود اال

که یاد کردیم پس از آن [به] صابون بشویند تا پاک شود. مثل این چیز بسیار بود.

در صفت دراز کردن موی. بیارند الدن

حکمت گرفته باشند و در آتش نهند نرم نرم و آتش کنند تــا بگــدازد. بعــد از آن 

قدری// استخوان خرمای سوخته بر آن افشانند و با هم بیامیزند و بر سر آتش نهند و استعمال کننــد. 

صنعت دیگر: بذر الکتان چندان که خواهند بسوزند و در روغن 

صنعت دراز کردن مو که خوش دراز شود: الدن در آب چغندر بجوشــانند در روغــن شــیر بخــت 

ستبر شود. بعد از آن [که] آب نماند روغن بر دارد. پس سر را بشوید و بگذارد تــا خشــک 

دیگر: عروق توت بکوبند و در آب بپزند و در هفته یک بار موی بدان بشــویند و شــانه کننــد، بــه 

دیگر موی برویاند: سیاه دانه آن قدر که خواهد بسوزند و بسایند به آب بشــویند، بمالنــد و بــاقی 

بگذارند. در حال موی برویاند. دیگر: زهرۀ میش به روغن خرد بسایند و 

دیگر موی بسیار برویاند و دراز کند: بگیرند کالغی سیاه در سبویی کنند در زیر سرگین تــا گنــده 

شود و کرم در او افتد. بعد از آن بیرون آورند کرمی سیاه بود و در سایه خشک کنــد. بعــد از آن خــرد 

دیک نبرند با پر مرغ هر جا که خواهد بمالد.

، آنچه از موی افتادن باز دارد: الدن سه درم، مازو یک درم، قرومان (؟) دو 

درم، کندر و مصطکی یک درم، همه در روغن گل بگذارند، موی بدان طال کنند به

ه و دراز گرداند: مردارسنگ و آهک از هــر یــک ها که موی سیا

جزوی در ظرفی کنند و چندان آب بر سرش کنند که چهار انگشت از سر آن برآید و در آفتــاب نهــد 

یک ته کاغذ بپیچد و بر آن محل که موم چکیده بمالد. اگر یک بار کافی نباشد مکرر کند، بر طــرف 

و صوف را همین عمل باید نمود و این مجّرب است. اگر جامه سبز بــه روغــن 

شود سرکه بر آن بمالند و باز به صابون بشویند پاک شود. و اگر ســفیده بــه روغــن بگذارنــد، کــارد و 

شمشیر بدو بیاالیند رنگ نگیرد. اما روغن پخته به هیچ نرود، زودتر از گل بوته و نمــک و روغــن. از 

 آهک و نمک. و جامۀ پشمین به همۀ گل
ّ
اغذ به هیچ نرود اال

که یاد کردیم پس از آن [به] صابون بشویند تا پاک شود. مثل این چیز بسیار بود.

در صفت دراز کردن موی. بیارند الدن

حکمت گرفته باشند و در آتش نهند نرم نرم و آتش کنند تــا بگــدازد. بعــد از آن 

قدری// استخوان خرمای سوخته بر آن افشانند و با هم بیامیزند و بر سر آتش نهند و استعمال کننــد. 

به غایت مجّرب است، مکرر کنند چند بار.

صنعت دیگر: بذر الکتان چندان که خواهند بسوزند و در روغن 

صنعت دراز کردن مو که خوش دراز شود: الدن در آب چغندر بجوشــانند در روغــن شــیر بخــت 

ستبر شود. بعد از آن [که] آب نماند روغن بر دارد. پس سر را بشوید و بگذارد تــا خشــک 

دیگر: عروق توت بکوبند و در آب بپزند و در هفته یک بار موی بدان بشــویند و شــانه کننــد، بــه 

دیگر موی برویاند: سیاه دانه آن قدر که خواهد بسوزند و بسایند به آب بشــویند، بمالنــد و بــاقی 

بگذارند. در حال موی برویاند. دیگر: زهرۀ میش به روغن خرد بسایند و 

دیگر موی بسیار برویاند و دراز کند: بگیرند کالغی سیاه در سبویی کنند در زیر سرگین تــا گنــده 

شود و کرم در او افتد. بعد از آن بیرون آورند کرمی سیاه بود و در سایه خشک کنــد. بعــد از آن خــرد 

دیک نبرند با پر مرغ هر جا که خواهد بمالد.بسایند و در روغن بگذارند. دست نز

، آنچه از موی افتادن باز دارد: الدن سه درم، مازو یک درم، قرومان (؟) دو 

درم، کندر و مصطکی یک درم، همه در روغن گل بگذارند، موی بدان طال کنند به

ها که موی سیا، در خضاب

جزوی در ظرفی کنند و چندان آب بر سرش کنند که چهار انگشت از سر آن برآید و در آفتــاب نهــد 

گل زینتی به رنگ زرد ، قرمز یا نارنجی

یک ته کاغذ بپیچد و بر آن محل که موم چکیده بمالد. اگر یک بار کافی نباشد مکرر کند، بر طــرف 

و صوف را همین عمل باید نمود و این مجّرب است. اگر جامه سبز بــه روغــن  شود. و مطلق پشمینه

شود سرکه بر آن بمالند و باز به صابون بشویند پاک شود. و اگر ســفیده بــه روغــن بگذارنــد، کــارد و 

شمشیر بدو بیاالیند رنگ نگیرد. اما روغن پخته به هیچ نرود، زودتر از گل بوته و نمــک و روغــن. از 

 آهک و نمک. و جامۀ پشمین به همۀ گل
ّ
اغذ به هیچ نرود اال

که یاد کردیم پس از آن [به] صابون بشویند تا پاک شود. مثل این چیز بسیار بود.

در صفت دراز کردن موی. بیارند الدن باب هشتاد و سّیم:

حکمت گرفته باشند و در آتش نهند نرم نرم و آتش کنند تــا بگــدازد. بعــد از آن  آبگینه کنند که به گل

قدری// استخوان خرمای سوخته بر آن افشانند و با هم بیامیزند و بر سر آتش نهند و استعمال کننــد. 

به غایت مجّرب است، مکرر کنند چند بار.

صنعت دیگر: بذر الکتان چندان که خواهند بسوزند و در روغن 

صنعت دراز کردن مو که خوش دراز شود: الدن در آب چغندر بجوشــانند در روغــن شــیر بخــت 

ستبر شود. بعد از آن [که] آب نماند روغن بر دارد. پس سر را بشوید و بگذارد تــا خشــک  چندان که

شود، از آن به سر بمالد. 

دیگر: عروق توت بکوبند و در آب بپزند و در هفته یک بار موی بدان بشــویند و شــانه کننــد، بــه 

غایت سودمند است. 

یند، بمالنــد و بــاقی  دیگر موی برویاند: سیاه دانه آن قدر که خواهد بسوزند و بسایند به آب بشــو

بگذارند. در حال موی برویاند. دیگر: زهرۀ میش به روغن خرد بسایند و 

طال کنند، موی بر آید. 

دیگر موی بسیار برویاند و دراز کند: بگیرند کالغی سیاه در سبویی کنند در زیر سرگین تــا گنــده 

شود و کرم در او افتد. بعد از آن بیرون آورند کرمی سیاه بود و در سایه خشک کنــد. بعــد از آن خــرد 

بسایند و در روغن بگذارند. دست نز

، آنچه از موی افتادن باز دارد: الدن سه درم، مازو یک درم، قرومان (؟) دو باب هشتاد و چهارم

درم، کندر و مصطکی یک درم، همه در روغن گل بگذارند، موی بدان طال کنند به

، در خضابباب هشتاد و پنجم

جزوی در ظرفی کنند و چندان آب بر سرش کنند که چهار انگشت از سر آن برآید و در آفتــاب نهــد 

چرم، سفرۀ چرمی
گل زینتی به رنگ زرد ، قرمز یا نارنجی

روغن کنجد

یک ته کاغذ بپیچد و بر آن محل که موم چکیده بمالد. اگر یک بار کافی نباشد مکرر کند، بر طــرف 

شود. و مطلق پشمینه

شود سرکه بر آن بمالند و باز به صابون بشویند پاک شود. و اگر ســفیده بــه روغــن بگذارنــد، کــارد و 

شمشیر بدو بیاالیند رنگ نگیرد. اما روغن پخته به هیچ نرود، زودتر از گل بوته و نمــک و روغــن. از 

 آهک و نمک. و جامۀ پشمین به همۀ گلو ک ١ادیم
ّ
اغذ به هیچ نرود اال

که یاد کردیم پس از آن [به] صابون بشویند تا پاک شود. مثل این چیز بسیار بود.

باب هشتاد و سّیم:

آبگینه کنند که به گل

قدری// استخوان خرمای سوخته بر آن افشانند و با هم بیامیزند و بر سر آتش نهند و استعمال کننــد. 

به غایت مجّرب است، مکرر کنند چند بار.

صنعت دیگر: بذر الکتان چندان که خواهند بسوزند و در روغن 

صنعت دراز کردن مو که خوش دراز شود: الدن در آب چغندر بجوشــانند در روغــن شــیر بخــت 

چندان که

شود، از آن به سر بمالد. 

دیگر: عروق توت بکوبند و در آب بپزند و در هفته یک بار موی بدان بشــویند و شــانه کننــد، بــه 

غایت سودمند است. 

دیگر موی برویاند: سیاه دانه آن قدر که خواهد بسوزند و بسایند به آب بشــویند، بمالنــد و بــاقی 

بگذارند. در حال موی برویاند. دیگر: زهرۀ میش به روغن خرد بسایند و 

طال کنند، موی بر آید. 

دیگر موی بسیار برویاند و دراز کند: بگیرند کالغی سیاه در سبویی کنند در زیر سرگین تــا گنــده 

شود و کرم در او افتد. بعد از آن بیرون آورند کرمی سیاه بود و در سایه خشک کنــد. بعــد از آن خــرد 

بسایند و در روغن بگذارند. دست نز

باب هشتاد و چهارم

درم، کندر و مصطکی یک درم، همه در روغن گل بگذارند، موی بدان طال کنند به

باب هشتاد و پنجم

جزوی در ظرفی کنند و چندان آب بر سرش کنند که چهار انگشت از سر آن برآید و در آفتــاب نهــد 

چرم، سفرۀ چرمی. ١
گل زینتی به رنگ زرد ، قرمز یا نارنجی. ٢
روغن کنجد. ٣



آن بیندازند. پــس دو 

صفت خضاب دیگر: حنا، وسمه، مردارسنگ، آهک، مازوی بریــان کــرده راســخت (؟)، شــّب 

  یمانی، کتیرا، قرنفل، از هر یک [یک] جزو، روغن زیت یک جزو به آب گرم بسرشد، خضاب کند.

، رصاص، هر یک، یــک 

و ترشــی تــرنج، هــر 

بپرند و موی را برکنند و بدان موضع طــال کننــد، نیکــو بــود. 

سه نوبت این دارو ترتیب کند، موی مطلق بر نیاید. دیگر:// زرنیخ ســوده بــا عصــارۀ نیــل بــدان 

، صفت روغنی که موی را بی مضرتی ببرد: ساجی و آهک آب ندیده از هــر 

آن ریزند که چهــار انگشــت از 

سر آن بگذرد. یک روز بدارند، باز همین عمل کند تا سه روز تا قوة آهک برود. بعد از آن هــر روغــن 

که باشد، اگر روغن کافشه باشد بهتر، جزوی، از این دارو سه جزو، با هــم بیامیزنــد و بــه آتــش نــرم 

به وقت حاجت، به هر جا چرب کنند، موی 

، منع کردن موی و سفید و سیاه کردن و رنگ کردن اسب و ایــن طرفــه کارهاســت. 

اسب دفن کنند، آنگه بیرون آرند. بر هــر مــوی 

که سترده بود بی موی بپوشد و سفید دیگر بر نیاید. اگر مغز سر میش با آهک بر موی مالند دیگر بر نیاید.

به هر موی سیاه 

نهند سفید شود. دیگر غوکی را در طاسی از آبگینه کند و روغن زیبق در او کند، بگذارند تا بمیرد. به 

آن بیندازند. پــس دو  ١

صفت خضاب دیگر: حنا، وسمه، مردارسنگ، آهک، مازوی بریــان کــرده راســخت (؟)، شــّب 

یمانی، کتیرا، قرنفل، از هر یک [یک] جزو، روغن زیت یک جزو به آب گرم بسرشد، خضاب کند.

، رصاص، هر یک، یــک 

زو، شّب یمانی نیم جزو، همه به آب نیک بسایند، موی برکنند و بدان طال کنند نافع بود. 
و ترشــی تــرنج، هــر  ٣

بپرند و موی را برکنند و بدان موضع طــال کننــد، نیکــو بــود. 

سه نوبت این دارو ترتیب کند، موی مطلق بر نیاید. دیگر:// زرنیخ ســوده بــا عصــارۀ نیــل بــدان 

، صفت روغنی که موی را بی مضرتی ببرد: ساجی و آهک آب ندیده از هــر 

آن ریزند که چهــار انگشــت از 

سر آن بگذرد. یک روز بدارند، باز همین عمل کند تا سه روز تا قوة آهک برود. بعد از آن هــر روغــن 

که باشد، اگر روغن کافشه باشد بهتر، جزوی، از این دارو سه جزو، با هــم بیامیزنــد و بــه آتــش نــرم 

به وقت حاجت، به هر جا چرب کنند، موی 
 

، منع کردن موی و سفید و سیاه کردن و رنگ کردن اسب و ایــن طرفــه کارهاســت. 

اسب دفن کنند، آنگه بیرون آرند. بر هــر مــوی 

که سترده بود بی موی بپوشد و سفید دیگر بر نیاید. اگر مغز سر میش با آهک بر موی مالند دیگر بر نیاید.

اف
ّ
ط
ُ
به هر موی سیاه  ٧ق و خ

نهند سفید شود. دیگر غوکی را در طاسی از آبگینه کند و روغن زیبق در او کند، بگذارند تا بمیرد. به 

١چون پشم پاره در آن نهند سیاه شود. آنگه آب ازو صافی کنند و ثفل

غایت خوبی است. 

صفت خضاب دیگر: حنا، وسمه، مردارسنگ، آهک، مازوی بریــان کــرده راســخت (؟)، شــّب 

یمانی، کتیرا، قرنفل، از هر یک [یک] جزو، روغن زیت یک جزو به آب گرم بسرشد، خضاب کند.

، رصاص، هر یک، یــک ٢آنچه موی را منع کند و برنیاید: اقلیمیا، اسفداج

زو، شّب یمانی نیم جزو، همه به آب نیک بسایند، موی برکنند و بدان طال کنند نافع بود. 

٣دریــا داروی دیگر به غایت نیکو: بگیرند شیرۀ انجیر و تخم مورچه، به کف

بپرند و موی را برکنند و بدان موضع طــال کننــد، نیکــو بــود. 

سه نوبت این دارو ترتیب کند، موی مطلق بر نیاید. دیگر:// زرنیخ ســوده بــا عصــارۀ نیــل بــدان 

، صفت روغنی که موی را بی مضرتی ببرد: ساجی و آهک آب ندیده از هــر 

آن ریزند که چهــار انگشــت از یک جزوی، زرنیخ زرد ده جزو، همه را جمع کند، چندان آب بر سر 

سر آن بگذرد. یک روز بدارند، باز همین عمل کند تا سه روز تا قوة آهک برود. بعد از آن هــر روغــن 

که باشد، اگر روغن کافشه باشد بهتر، جزوی، از این دارو سه جزو، با هــم بیامیزنــد و بــه آتــش نــرم 

به وقت حاجت، به هر جا چرب کنند، موی 

 را ببرد. بعد از آن بشویند و زعفران و اندکی گالب بدانجا بمالد تا بوی آن ببرد.

، منع کردن موی و سفید و سیاه کردن و رنگ کردن اسب و ایــن طرفــه کارهاســت. 

اسب دفن کنند، آنگه بیرون آرند. بر هــر مــوی 

که سترده بود بی موی بپوشد و سفید دیگر بر نیاید. اگر مغز سر میش با آهک بر موی مالند دیگر بر نیاید.

اگر خواهند ریش سیاه سفید شود آب شکر و طلق در ریش مالد.

افاگر خواهد باز سیاه شود به سنگ توتیا بشویند. دیگر زهرۀ گاو و ور
ّ
ط
ُ
ق و خ

نهند سفید شود. دیگر غوکی را در طاسی از آبگینه کند و روغن زیبق در او کند، بگذارند تا بمیرد. به 

.رود

چون پشم پاره در آن نهند سیاه شود. آنگه آب ازو صافی کنند و ثفل

غایت خوبی است. جزو حنا و یک جزو وسمه بدان تر کنند، در 

صفت خضاب دیگر: حنا، وسمه، مردارسنگ، آهک، مازوی بریــان کــرده راســخت (؟)، شــّب 

یمانی، کتیرا، قرنفل، از هر یک [یک] جزو، روغن زیت یک جزو به آب گرم بسرشد، خضاب کند.

آنچه موی را منع کند و برنیاید: اقلیمیا، اسفداج

زو، شّب یمانی نیم جزو، همه به آب نیک بسایند، موی برکنند و بدان طال کنند نافع بود. 

داروی دیگر به غایت نیکو: بگیرند شیرۀ انجیر و تخم مورچه، به کف

بپرند و موی را برکنند و بدان موضع طــال کننــد، نیکــو بــود. 

سه نوبت این دارو ترتیب کند، موی مطلق بر نیاید. دیگر:// زرنیخ ســوده بــا عصــارۀ نیــل بــدان 

، صفت روغنی که موی را بی مضرتی ببرد: ساجی و آهک آب ندیده از هــر 

یک جزوی، زرنیخ زرد ده جزو، همه را جمع کند، چندان آب بر سر 

سر آن بگذرد. یک روز بدارند، باز همین عمل کند تا سه روز تا قوة آهک برود. بعد از آن هــر روغــن 

که باشد، اگر روغن کافشه باشد بهتر، جزوی، از این دارو سه جزو، با هــم بیامیزنــد و بــه آتــش نــرم 

به وقت حاجت، به هر جا چرب کنند، موی  بپزند تا آب برود، روغن بماند. پس در قاروره[ای] کنند

را ببرد. بعد از آن بشویند و زعفران و اندکی گالب بدانجا بمالد تا بوی آن ببرد.

، منع کردن موی و سفید و سیاه کردن و رنگ کردن اسب و ایــن طرفــه کارهاســت. 

اسب دفن کنند، آنگه بیرون آرند. بر هــر مــوی با سرکه در شیشه کنند، چهل روز بر سرگین 

که سترده بود بی موی بپوشد و سفید دیگر بر نیاید. اگر مغز سر میش با آهک بر موی مالند دیگر بر نیاید.

اگر خواهند ریش سیاه سفید شود آب شکر و طلق در ریش مالد.

اگر خواهد باز سیاه شود به سنگ توتیا بشویند. دیگر زهرۀ گاو و ور

نهند سفید شود. دیگر غوکی را در طاسی از آبگینه کند و روغن زیبق در او کند، بگذارند تا بمیرد. به 

رود های پوست به کار می صدف داخلی مردۀ ماهی مرکب که در نقاشی و زدودن لکه

.زند

چون پشم پاره در آن نهند سیاه شود. آنگه آب ازو صافی کنند و ثفل

جزو حنا و یک جزو وسمه بدان تر کنند، در 

صفت خضاب دیگر: حنا، وسمه، مردارسنگ، آهک، مازوی بریــان کــرده راســخت (؟)، شــّب 

یمانی، کتیرا، قرنفل، از هر یک [یک] جزو، روغن زیت یک جزو به آب گرم بسرشد، خضاب کند.

آنچه موی را منع کند و برنیاید: اقلیمیا، اسفداج

زو، شّب یمانی نیم جزو، همه به آب نیک بسایند، موی برکنند و بدان طال کنند نافع بود. 

داروی دیگر به غایت نیکو: بگیرند شیرۀ انجیر و تخم مورچه، به کف

بپرند و موی را برکنند و بدان موضع طــال کننــد، نیکــو بــود.  ٤یک، یک جزو و همه با شراب حماض

سه نوبت این دارو ترتیب کند، موی مطلق بر نیاید. دیگر:// زرنیخ ســوده بــا عصــارۀ نیــل بــدان 

  موضع اندایند، منع موی رستن بکند.

، صفت روغنی که موی را بی مضرتی ببرد: ساجی و آهک آب ندیده از هــر 

یک جزوی، زرنیخ زرد ده جزو، همه را جمع کند، چندان آب بر سر 

سر آن بگذرد. یک روز بدارند، باز همین عمل کند تا سه روز تا قوة آهک برود. بعد از آن هــر روغــن 

که باشد، اگر روغن کافشه باشد بهتر، جزوی، از این دارو سه جزو، با هــم بیامیزنــد و بــه آتــش نــرم 

بپزند تا آب برود، روغن بماند. پس در قاروره[ای] کنند

را ببرد. بعد از آن بشویند و زعفران و اندکی گالب بدانجا بمالد تا بوی آن ببرد.

، منع کردن موی و سفید و سیاه کردن و رنگ کردن اسب و ایــن طرفــه کارهاســت. 

با سرکه در شیشه کنند، چهل روز بر سرگین 

که سترده بود بی موی بپوشد و سفید دیگر بر نیاید. اگر مغز سر میش با آهک بر موی مالند دیگر بر نیاید.

اگر خواهند ریش سیاه سفید شود آب شکر و طلق در ریش مالد.

اگر خواهد باز سیاه شود به سنگ توتیا بشویند. دیگر زهرۀ گاو و ور

نهند سفید شود. دیگر غوکی را در طاسی از آبگینه کند و روغن زیبق در او کند، بگذارند تا بمیرد. به 

هر موی سیاه که مالند سفید شود.

صدف داخلی مردۀ ماهی مرکب که در نقاشی و زدودن لکه

زند افتد و به آن آسیب می

چون پشم پاره در آن نهند سیاه شود. آنگه آب ازو صافی کنند و ثفل چندان که

جزو حنا و یک جزو وسمه بدان تر کنند، در 

صفت خضاب دیگر: حنا، وسمه، مردارسنگ، آهک، مازوی بریــان کــرده راســخت (؟)، شــّب 

یمانی، کتیرا، قرنفل، از هر یک [یک] جزو، روغن زیت یک جزو به آب گرم بسرشد، خضاب کند.

آنچه موی را منع کند و برنیاید: اقلیمیا، اسفداج باب هشتاد و ششم:

زو، شّب یمانی نیم جزو، همه به آب نیک بسایند، موی برکنند و بدان طال کنند نافع بود. 

داروی دیگر به غایت نیکو: بگیرند شیرۀ انجیر و تخم مورچه، به کف

یک، یک جزو و همه با شراب حماض

سه نوبت این دارو ترتیب کند، موی مطلق بر نیاید. دیگر:// زرنیخ ســوده بــا عصــارۀ نیــل بــدان 

موضع اندایند، منع موی رستن بکند.

، صفت روغنی که موی را بی مضرتی ببرد: ساجی و آهک آب ندیده از هــر باب هشتاد و هفتم

یک جزوی، زرنیخ زرد ده جزو، همه را جمع کند، چندان آب بر سر 

سر آن بگذرد. یک روز بدارند، باز همین عمل کند تا سه روز تا قوة آهک برود. بعد از آن هــر روغــن 

که باشد، اگر روغن کافشه باشد بهتر، جزوی، از این دارو سه جزو، با هــم بیامیزنــد و بــه آتــش نــرم 

بپزند تا آب برود، روغن بماند. پس در قاروره[ای] کنند

را ببرد. بعد از آن بشویند و زعفران و اندکی گالب بدانجا بمالد تا بوی آن ببرد.

، منع کردن موی و سفید و سیاه کردن و رنگ کردن اسب و ایــن طرفــه کارهاســت. باب هشتاد و هشتم

با سرکه در شیشه کنند، چهل روز بر سرگین  ٦ابلی ٥اگر دیوچۀ

که سترده بود بی موی بپوشد و سفید دیگر بر نیاید. اگر مغز سر میش با آهک بر موی مالند دیگر بر نیاید.

اگر خواهند ریش سیاه سفید شود آب شکر و طلق در ریش مالد.

اگر خواهد باز سیاه شود به سنگ توتیا بشویند. دیگر زهرۀ گاو و ور

نهند سفید شود. دیگر غوکی را در طاسی از آبگینه کند و روغن زیبق در او کند، بگذارند تا بمیرد. به 

هر موی سیاه که مالند سفید شود.

مانده تفاله، باقی
سفیداب سرب

صدف داخلی مردۀ ماهی مرکب که در نقاشی و زدودن لکه

افتد و به آن آسیب می نوعی کرم که در پارچۀ پشمی می
به رنگ شتر

١٨٨

چندان که

جزو حنا و یک جزو وسمه بدان تر کنند، در 

صفت خضاب دیگر: حنا، وسمه، مردارسنگ، آهک، مازوی بریــان کــرده راســخت (؟)، شــّب 

یمانی، کتیرا، قرنفل، از هر یک [یک] جزو، روغن زیت یک جزو به آب گرم بسرشد، خضاب کند.

باب هشتاد و ششم:

زو، شّب یمانی نیم جزو، همه به آب نیک بسایند، موی برکنند و بدان طال کنند نافع بود. ج

داروی دیگر به غایت نیکو: بگیرند شیرۀ انجیر و تخم مورچه، به کف

یک، یک جزو و همه با شراب حماض

سه نوبت این دارو ترتیب کند، موی مطلق بر نیاید. دیگر:// زرنیخ ســوده بــا عصــارۀ نیــل بــدان  باید

موضع اندایند، منع موی رستن بکند.

باب هشتاد و هفتم

یک جزوی، زرنیخ زرد ده جزو، همه را جمع کند، چندان آب بر سر 

سر آن بگذرد. یک روز بدارند، باز همین عمل کند تا سه روز تا قوة آهک برود. بعد از آن هــر روغــن 

که باشد، اگر روغن کافشه باشد بهتر، جزوی، از این دارو سه جزو، با هــم بیامیزنــد و بــه آتــش نــرم 

بپزند تا آب برود، روغن بماند. پس در قاروره[ای] کنند

را ببرد. بعد از آن بشویند و زعفران و اندکی گالب بدانجا بمالد تا بوی آن ببرد.

باب هشتاد و هشتم

اگر دیوچۀ

که سترده بود بی موی بپوشد و سفید دیگر بر نیاید. اگر مغز سر میش با آهک بر موی مالند دیگر بر نیاید.

اگر خواهند ریش سیاه سفید شود آب شکر و طلق در ریش مالد.

اگر خواهد باز سیاه شود به سنگ توتیا بشویند. دیگر زهرۀ گاو و ور

نهند سفید شود. دیگر غوکی را در طاسی از آبگینه کند و روغن زیبق در او کند، بگذارند تا بمیرد. به 

هر موی سیاه که مالند سفید شود.

تفاله، باقی. ١
سفیداب سرب. ٢
صدف داخلی مردۀ ماهی مرکب که در نقاشی و زدودن لکه. ٣
ترش. ٤
نوعی کرم که در پارچۀ پشمی می. ٥
به رنگ شتر. ٦
پِر پرستو. ٧
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چنــدان 

پاک گــردد. ســکری یعنــی شــّب 

یمانی به قّوت در او بریزند و بقم پخته به آب نیل ممزوج بر او ریزند بنفش خواهد بــود. و اگــر نیــل 

و  بریزند و بقم ممزوج به آب ساجی به آب صاف، ارغوانی گردد. و اگر بقم خالص بود لعــل گــردد.

یند قرمزی شود. و اگر به همان تبکری (؟) اول بریزد زرد شود. و اگر نیل کمتر بر وی  اگر به آب بشو

ریزند فستقی شود. و اگر نیل به مرزنجوش بخورانند و متصل نیل بر او ریزند فیروزه گردد. اگر بیشتر 

، در آتش بازی. اول در ذکر داروی تیر زرد این است: شوره دو درم، گوگرد دو 

درم، زرنیخ دو درم، گیاه کمری (؟) دو درم، این جمله را نیک بکوبند و در کندو یکتا کاغــذ کننــد،// 

چهــار درم، ایــن 

داروی طیار هوایی: شوره دوازده کیله، فحم دو کیله [و] چهار دانگ و نیم، گوگرد یک کیله و نیم 

ر باشد و کندوی ایــن پنجــاه 

[ای] خــاک در آن دود 

عیار ماهتاب عرفی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله و دو دانگ، زرنیخ طبق چهار دانگ، سفیداب 

عیار آفتاب: شوره دو کیله، گوگرد دو کیله و نیم، نمک اندرونی دو کیله و نیم، زغال دو دانگ.

). غیاث
.)ناظم االطباء

چنــدان در رنگ کردن اسب: اول خاکستر پخته در آب تنک گیرد و بر پشت او بمالد و کف بزند 

پاک گــردد. ســکری یعنــی شــّب 

یمانی به قّوت در او بریزند و بقم پخته به آب نیل ممزوج بر او ریزند بنفش خواهد بــود. و اگــر نیــل 

بریزند و بقم ممزوج به آب ساجی به آب صاف، ارغوانی گردد. و اگر بقم خالص بود لعــل گــردد.

یند قرمزی شود. و اگر به همان تبکری (؟) اول بریزد زرد شود. و اگر نیل کمتر بر وی  اگر به آب بشو

ریزند فستقی شود. و اگر نیل به مرزنجوش بخورانند و متصل نیل بر او ریزند فیروزه گردد. اگر بیشتر 

 فید گردد.

، در آتش بازی. اول در ذکر داروی تیر زرد این است: شوره دو درم، گوگرد دو 

درم، زرنیخ دو درم، گیاه کمری (؟) دو درم، این جمله را نیک بکوبند و در کندو یکتا کاغــذ کننــد،// 

چهــار درم، ایــن  ١م و نیم، فحــم

ها افکندن به غایت مجّربست.

داروی طیار هوایی: شوره دوازده کیله، فحم دو کیله [و] چهار دانگ و نیم، گوگرد یک کیله و نیم 

ر باشد و کندوی ایــن پنجــاه 

[ای] خــاک در آن دود 

کنند و محکم ضرب بزنند و دارو تر کردن و بند در بند و به هر بندی بیست ضرب محکم بزنند.

ش کیله.

عیار مهتاب: الجوردی سوده ده کیله، گوگرد سه کیله، زرنیخ یک مثقال، نیل دانگی.

عیار گل مروارید: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال یک کیله و نیم.

عیار ماهتاب عرفی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله و دو دانگ، زرنیخ طبق چهار دانگ، سفیداب 

دو کیله، فوالد پنج کیله.

عیار آفتاب: شوره دو کیله، گوگرد دو کیله و نیم، نمک اندرونی دو کیله و نیم، زغال دو دانگ.

غیاث. (نمک تلخ مزه به هندی، سهاگا گویند
ناظم االطباء(شود  کنند و تنکار و ملح ایرانی نیز نامیده می

در رنگ کردن اسب: اول خاکستر پخته در آب تنک گیرد و بر پشت او بمالد و کف بزند 

پاک گــردد. ســکری یعنــی شــّب  چندان که

یمانی به قّوت در او بریزند و بقم پخته به آب نیل ممزوج بر او ریزند بنفش خواهد بــود. و اگــر نیــل 

بریزند و بقم ممزوج به آب ساجی به آب صاف، ارغوانی گردد. و اگر بقم خالص بود لعــل گــردد.

اگر به آب بشویند قرمزی شود. و اگر به همان تبکری (؟) اول بریزد زرد شود. و اگر نیل کمتر بر وی 

ریزند فستقی شود. و اگر نیل به مرزنجوش بخورانند و متصل نیل بر او ریزند فیروزه گردد. اگر بیشتر 

فید گردد.ریزند الجوردی گردد. و اگر سیاه بود به همان روغن زیبق و غوک بمالند، س

، در آتش بازی. اول در ذکر داروی تیر زرد این است: شوره دو درم، گوگرد دو 

درم، زرنیخ دو درم، گیاه کمری (؟) دو درم، این جمله را نیک بکوبند و در کندو یکتا کاغــذ کننــد،// 

م و نیم، فحــمدر صفت داروی تیز جهت قالع: شوره چهار درم، گوگرد سه در

ها افکندن به غایت مجّربست.

داروی طیار هوایی: شوره دوازده کیله، فحم دو کیله [و] چهار دانگ و نیم، گوگرد یک کیله و نیم 

ر باشد و کندوی ایــن پنجــاه دانگ، جمله را خرد بکوبند و طریق العاده تر کنند به نشاسته تا آتش گی

[ای] خــاک در آن دود  طاق کاغذ بندند و سربستن محکم حالجان ببندند و چند ضرب بزنند و پــاره

کنند و محکم ضرب بزنند و دارو تر کردن و بند در بند و به هر بندی بیست ضرب محکم بزنند.

ش کیله.ش ٢عیار گل: شوره یازده کیله، گوگرد یک کیله، فحم دو مثقال، بوره

عیار [...]: شوره دو کیله، گوگرد سه کیله [و] دو دانگ، زرنیخ یک مثقال.

عیار مهتاب: الجوردی سوده ده کیله، گوگرد سه کیله، زرنیخ یک مثقال، نیل دانگی.

عیار پر عملی: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ، زغال کیله [و] دانگی. 

و نیم، زرنیخ یک کیله.

عیار گل مروارید: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال یک کیله و نیم.

عیار ماهتاب عرفی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله و دو دانگ، زرنیخ طبق چهار دانگ، سفیداب 

دو کیله، فوالد پنج کیله.

عیار آفتاب: شوره دو کیله، گوگرد دو کیله و نیم، نمک اندرونی دو کیله و نیم، زغال دو دانگ.

نمک تلخ مزه به هندی، سهاگا گویند). انجمن آرا
کنند و تنکار و ملح ایرانی نیز نامیده می

در رنگ کردن اسب: اول خاکستر پخته در آب تنک گیرد و بر پشت او بمالد و کف بزند 

چندان کهروغن و چرک برود. بعد از آن به آب شیر گرم شویند 

یمانی به قّوت در او بریزند و بقم پخته به آب نیل ممزوج بر او ریزند بنفش خواهد بــود. و اگــر نیــل 

بریزند و بقم ممزوج به آب ساجی به آب صاف، ارغوانی گردد. و اگر بقم خالص بود لعــل گــردد.

اگر به آب بشویند قرمزی شود. و اگر به همان تبکری (؟) اول بریزد زرد شود. و اگر نیل کمتر بر وی 

ریزند فستقی شود. و اگر نیل به مرزنجوش بخورانند و متصل نیل بر او ریزند فیروزه گردد. اگر بیشتر 

ریزند الجوردی گردد. و اگر سیاه بود به همان روغن زیبق و غوک بمالند، س

، در آتش بازی. اول در ذکر داروی تیر زرد این است: شوره دو درم، گوگرد دو 

درم، زرنیخ دو درم، گیاه کمری (؟) دو درم، این جمله را نیک بکوبند و در کندو یکتا کاغــذ کننــد،// 

در صفت داروی تیز جهت قالع: شوره چهار درم، گوگرد سه در

ها افکندن به غایت مجّربست.دارو از برای سنگ بزرگ و تحمار زرک (؟) در قلعه

داروی طیار هوایی: شوره دوازده کیله، فحم دو کیله [و] چهار دانگ و نیم، گوگرد یک کیله و نیم 

دانگ، جمله را خرد بکوبند و طریق العاده تر کنند به نشاسته تا آتش گی

طاق کاغذ بندند و سربستن محکم حالجان ببندند و چند ضرب بزنند و پــاره

کنند و محکم ضرب بزنند و دارو تر کردن و بند در بند و به هر بندی بیست ضرب محکم بزنند.

عیار گل: شوره یازده کیله، گوگرد یک کیله، فحم دو مثقال، بوره

عیار [...]: شوره دو کیله، گوگرد سه کیله [و] دو دانگ، زرنیخ یک مثقال.

عیار مهتاب: الجوردی سوده ده کیله، گوگرد سه کیله، زرنیخ یک مثقال، نیل دانگی.

عیار پر عملی: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ، زغال کیله [و] دانگی. 

و نیم، زرنیخ یک کیله.عیار ماهتاب: شوره ده کیله، گوگرد کیله 

عیار گل مروارید: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال یک کیله و نیم.

عیار ماهتاب عرفی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله و دو دانگ، زرنیخ طبق چهار دانگ، سفیداب 

دو کیله، فوالد پنج کیله.عیار گل آتشی: شوره [یک] کیله، گوگرد پنج کیله، زغال 

عیار آفتاب: شوره دو کیله، گوگرد دو کیله و نیم، نمک اندرونی دو کیله و نیم، زغال دو دانگ.

انجمن آرا) (آنندراج) (برهان
کنند و تنکار و ملح ایرانی نیز نامیده می چین و تبت و هندوستان اخذ می

در رنگ کردن اسب: اول خاکستر پخته در آب تنک گیرد و بر پشت او بمالد و کف بزند 

روغن و چرک برود. بعد از آن به آب شیر گرم شویند 

یمانی به قّوت در او بریزند و بقم پخته به آب نیل ممزوج بر او ریزند بنفش خواهد بــود. و اگــر نیــل 

بریزند و بقم ممزوج به آب ساجی به آب صاف، ارغوانی گردد. و اگر بقم خالص بود لعــل گــردد.

یند قرمزی شود. و اگر به همان تبکری (؟) اول بریزد زرد شود. و اگر نیل کمتر بر وی  اگر به آب بشو

ریزند فستقی شود. و اگر نیل به مرزنجوش بخورانند و متصل نیل بر او ریزند فیروزه گردد. اگر بیشتر 

ریزند الجوردی گردد. و اگر سیاه بود به همان روغن زیبق و غوک بمالند، س

، در آتش بازی. اول در ذکر داروی تیر زرد این است: شوره دو درم، گوگرد دو 

درم، زرنیخ دو درم، گیاه کمری (؟) دو درم، این جمله را نیک بکوبند و در کندو یکتا کاغــذ کننــد،// 

در صفت داروی تیز جهت قالع: شوره چهار درم، گوگرد سه در

دارو از برای سنگ بزرگ و تحمار زرک (؟) در قلعه

داروی طیار هوایی: شوره دوازده کیله، فحم دو کیله [و] چهار دانگ و نیم، گوگرد یک کیله و نیم 

دانگ، جمله را خرد بکوبند و طریق العاده تر کنند به نشاسته تا آتش گی

طاق کاغذ بندند و سربستن محکم حالجان ببندند و چند ضرب بزنند و پــاره

کنند و محکم ضرب بزنند و دارو تر کردن و بند در بند و به هر بندی بیست ضرب محکم بزنند.

عیار گل: شوره یازده کیله، گوگرد یک کیله، فحم دو مثقال، بوره

عیار [...]: شوره دو کیله، گوگرد سه کیله [و] دو دانگ، زرنیخ یک مثقال.

عیار مهتاب: الجوردی سوده ده کیله، گوگرد سه کیله، زرنیخ یک مثقال، نیل دانگی.

عیار پر عملی: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ، زغال کیله [و] دانگی. 

عیار ماهتاب: شوره ده کیله، گوگرد کیله 

عیار گل مروارید: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال یک کیله و نیم.

عیار ماهتاب عرفی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله و دو دانگ، زرنیخ طبق چهار دانگ، سفیداب 

دانگی، کافور نیک نیم دانگ.

عیار گل آتشی: شوره [یک] کیله، گوگرد پنج کیله، زغال 

عیار آفتاب: شوره دو کیله، گوگرد دو کیله و نیم، نمک اندرونی دو کیله و نیم، زغال دو دانگ.

برهان. (چیزی است مانند نمک و آن را زرگران به کار برند
چین و تبت و هندوستان اخذ میهای آسیا و 

در رنگ کردن اسب: اول خاکستر پخته در آب تنک گیرد و بر پشت او بمالد و کف بزند 

روغن و چرک برود. بعد از آن به آب شیر گرم شویند 

یمانی به قّوت در او بریزند و بقم پخته به آب نیل ممزوج بر او ریزند بنفش خواهد بــود. و اگــر نیــل 

بریزند و بقم ممزوج به آب ساجی به آب صاف، ارغوانی گردد. و اگر بقم خالص بود لعــل گــردد.

اگر به آب بشویند قرمزی شود. و اگر به همان تبکری (؟) اول بریزد زرد شود. و اگر نیل کمتر بر وی 

ریزند فستقی شود. و اگر نیل به مرزنجوش بخورانند و متصل نیل بر او ریزند فیروزه گردد. اگر بیشتر 

ریزند الجوردی گردد. و اگر سیاه بود به همان روغن زیبق و غوک بمالند، س

، در آتش بازی. اول در ذکر داروی تیر زرد این است: شوره دو درم، گوگرد دو باب هشتاد و نهم

درم، زرنیخ دو درم، گیاه کمری (؟) دو درم، این جمله را نیک بکوبند و در کندو یکتا کاغــذ کننــد،// 

عجایب بینند. 

در صفت داروی تیز جهت قالع: شوره چهار درم، گوگرد سه در

دارو از برای سنگ بزرگ و تحمار زرک (؟) در قلعه

داروی طیار هوایی: شوره دوازده کیله، فحم دو کیله [و] چهار دانگ و نیم، گوگرد یک کیله و نیم 

دانگ، جمله را خرد بکوبند و طریق العاده تر کنند به نشاسته تا آتش گی

طاق کاغذ بندند و سربستن محکم حالجان ببندند و چند ضرب بزنند و پــاره

کنند و محکم ضرب بزنند و دارو تر کردن و بند در بند و به هر بندی بیست ضرب محکم بزنند.

عیار گل: شوره یازده کیله، گوگرد یک کیله، فحم دو مثقال، بوره

عیار [...]: شوره دو کیله، گوگرد سه کیله [و] دو دانگ، زرنیخ یک مثقال.

عیار مهتاب: الجوردی سوده ده کیله، گوگرد سه کیله، زرنیخ یک مثقال، نیل دانگی.

عیار پر عملی: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ، زغال کیله [و] دانگی. 

عیار ماهتاب: شوره ده کیله، گوگرد کیله 

عیار گل مروارید: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال یک کیله و نیم.

عیار ماهتاب عرفی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله و دو دانگ، زرنیخ طبق چهار دانگ، سفیداب 

دانگی، کافور نیک نیم دانگ.

عیار گل آتشی: شوره [یک] کیله، گوگرد پنج کیله، زغال 

عیار آفتاب: شوره دو کیله، گوگرد دو کیله و نیم، نمک اندرونی دو کیله و نیم، زغال دو دانگ.

چیزی است مانند نمک و آن را زرگران به کار برند
های آسیا و ملحی است که از آب دریاچه

در رنگ کردن اسب: اول خاکستر پخته در آب تنک گیرد و بر پشت او بمالد و کف بزند 

روغن و چرک برود. بعد از آن به آب شیر گرم شویند  که

یمانی به قّوت در او بریزند و بقم پخته به آب نیل ممزوج بر او ریزند بنفش خواهد بــود. و اگــر نیــل 

بریزند و بقم ممزوج به آب ساجی به آب صاف، ارغوانی گردد. و اگر بقم خالص بود لعــل گــردد.

اگر به آب بشویند قرمزی شود. و اگر به همان تبکری (؟) اول بریزد زرد شود. و اگر نیل کمتر بر وی 

ریزند فستقی شود. و اگر نیل به مرزنجوش بخورانند و متصل نیل بر او ریزند فیروزه گردد. اگر بیشتر 

ریزند الجوردی گردد. و اگر سیاه بود به همان روغن زیبق و غوک بمالند، س

باب هشتاد و نهم

درم، زرنیخ دو درم، گیاه کمری (؟) دو درم، این جمله را نیک بکوبند و در کندو یکتا کاغــذ کننــد،// 

عجایب بینند. 

در صفت داروی تیز جهت قالع: شوره چهار درم، گوگرد سه در

دارو از برای سنگ بزرگ و تحمار زرک (؟) در قلعه

داروی طیار هوایی: شوره دوازده کیله، فحم دو کیله [و] چهار دانگ و نیم، گوگرد یک کیله و نیم 

دانگ، جمله را خرد بکوبند و طریق العاده تر کنند به نشاسته تا آتش گی

طاق کاغذ بندند و سربستن محکم حالجان ببندند و چند ضرب بزنند و پــاره

کنند و محکم ضرب بزنند و دارو تر کردن و بند در بند و به هر بندی بیست ضرب محکم بزنند.

عیار گل: شوره یازده کیله، گوگرد یک کیله، فحم دو مثقال، بوره

عیار [...]: شوره دو کیله، گوگرد سه کیله [و] دو دانگ، زرنیخ یک مثقال.

عیار مهتاب: الجوردی سوده ده کیله، گوگرد سه کیله، زرنیخ یک مثقال، نیل دانگی.

عیار پر عملی: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ، زغال کیله [و] دانگی. 

عیار ماهتاب: شوره ده کیله، گوگرد کیله 

عیار گل مروارید: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال یک کیله و نیم.

عیار ماهتاب عرفی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله و دو دانگ، زرنیخ طبق چهار دانگ، سفیداب 

دانگی، کافور نیک نیم دانگ.

عیار گل آتشی: شوره [یک] کیله، گوگرد پنج کیله، زغال 

عیار آفتاب: شوره دو کیله، گوگرد دو کیله و نیم، نمک اندرونی دو کیله و نیم، زغال دو دانگ.

زغال. ١
چیزی است مانند نمک و آن را زرگران به کار برند. ٢

ملحی است که از آب دریاچه



عیار گل ماهی: شوره دو کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال چهــار دانــگ، فــوالد دو دانــگ و 

[عیار] گل طاووس: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال دو کیله و دانگی، فوالد ده کیله.

[عیار] گل زرافشان: شوره ده کیله، گوگرد ده کیله، زغال ده کیله و دانگی، فوالد نرگسی سه کیله.

] کیله، فوالد نرگسی 

[عیار] لسان معلق: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال یک کیلــه و دانگــی، خــورمعر 

[عیار] گل زنبق (؟): شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زغال یک مثقال و نیم، فوالد رنگکــی 

] کیله.

شوره ده کیله، گوگرد پنج دانگ، زغال پنج دانــگ، همــه را بلغــور// کننــد. 

[یک] مثقال، زغــال ســه کیلــه، دو تخــت (؟) چهــار 

[عیار] گل صد برگ: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله و نیم، زغال دو کیله و نیم، فوالد زرچک پــنج 

شوره ده کیله، گوگرد، زغال پنج کیله، فــوالد زرچــک پــنج کیلــه، کاغــذ 

[عیار] طبقۀ زرچک: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ و نیم، زغال چهار دانــگ، فــوالد نرگســی 

عیار گل ماهی: شوره دو کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال چهــار دانــگ، فــوالد دو دانــگ و 

کیله و چهار دانگ، زغال پنج کیله.

[عیار] گل طاووس: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال دو کیله و دانگی، فوالد ده کیله.

[عیار] گل زرافشان: شوره ده کیله، گوگرد ده کیله، زغال ده کیله و دانگی، فوالد نرگسی سه کیله.

] کیله، فوالد نرگسی ؟

[عیار] لسان معلق: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال یک کیلــه و دانگــی، خــورمعر 

[عیار] گل پزتاب: شوره ده کیله، زغال ده کیله و نیم، فوالد زرچک پنج کیله و نیم.

[عیار] گل زنبق (؟): شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زغال یک مثقال و نیم، فوالد رنگکــی 

ه کیله، فوالد پنج کیله.

] کیله.؟[عیار] گل خرگاهی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله، زغال یک کیله، فوالد نرگسی [یک

شوره ده کیله، گوگرد پنج دانگ، زغال پنج دانــگ، همــه را بلغــور// کننــد. 

[یک] مثقال، زغــال ســه کیلــه، دو تخــت (؟) چهــار 

[عیار] گل صد برگ: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله و نیم، زغال دو کیله و نیم، فوالد زرچک پــنج 

[عیار] گل آزموده: شوره دوازده کیله، زغال دو کیله کم دانگی، فوالد زرگلستان شش کیله.

شوره ده کیله، گوگرد، زغال پنج کیله، فــوالد زرچــک پــنج کیلــه، کاغــذ 

[عیار] طبقۀ زرچک: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ و نیم، زغال چهار دانــگ، فــوالد نرگســی 

عیار گل ماهی: شوره دو کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال چهــار دانــگ، فــوالد دو دانــگ و 

کیله و چهار دانگ، زغال پنج کیله.

[عیار] گل طاووس: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال دو کیله و دانگی، فوالد ده کیله.

[عیار] گل زرافشان: شوره ده کیله، گوگرد ده کیله، زغال ده کیله و دانگی، فوالد نرگسی سه کیله.

؟روشن: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله کم دانگی، زغال [یک

[عیار] تیر مخفی: شوره ده کیله، زغال دو کیله [و] چهار دانگ.

[عیار] لسان معلق: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال یک کیلــه و دانگــی، خــورمعر 

[عیار] گل پزتاب: شوره ده کیله، زغال ده کیله و نیم، فوالد زرچک پنج کیله و نیم.

[عیار] گل زنبق (؟): شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زغال یک مثقال و نیم، فوالد رنگکــی 

ه کیله، فوالد پنج کیله.[عیار] گل زر خّبازی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زغال س

[عیار] گل خرگاهی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله، زغال یک کیله، فوالد نرگسی [یک

شوره ده کیله، گوگرد پنج دانگ، زغال پنج دانــگ، همــه را بلغــور// کننــد. 

[یک] مثقال، زغــال ســه کیلــه، دو تخــت (؟) چهــار 

[عیار] گل صد برگ: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله و نیم، زغال دو کیله و نیم، فوالد زرچک پــنج 

[عیار] گل آزموده: شوره دوازده کیله، زغال دو کیله کم دانگی، فوالد زرگلستان شش کیله.

شوره ده کیله، گوگرد، زغال پنج کیله، فــوالد زرچــک پــنج کیلــه، کاغــذ 

[عیار] طبقۀ زرچک: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ و نیم، زغال چهار دانــگ، فــوالد نرگســی 

عیار گل ماهی: شوره دو کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال چهــار دانــگ، فــوالد دو دانــگ و 

کیله و چهار دانگ، زغال پنج کیله.؟] [یک

[عیار] گل طاووس: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال دو کیله و دانگی، فوالد ده کیله.

[عیار] گل زرافشان: شوره ده کیله، گوگرد ده کیله، زغال ده کیله و دانگی، فوالد نرگسی سه کیله.

روشن: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله کم دانگی، زغال [یک

[عیار] تیر مخفی: شوره ده کیله، زغال دو کیله [و] چهار دانگ.

[عیار] لسان معلق: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال یک کیلــه و دانگــی، خــورمعر 

خ دو کیله، کافور دانگی.

[عیار] گل پزتاب: شوره ده کیله، زغال ده کیله و نیم، فوالد زرچک پنج کیله و نیم.

[عیار] گل زنبق (؟): شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زغال یک مثقال و نیم، فوالد رنگکــی 

[عیار] گل زر خّبازی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زغال س

[عیار] گل خرگاهی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله، زغال یک کیله، فوالد نرگسی [یک

شوره ده کیله، گوگرد پنج دانگ، زغال پنج دانــگ، همــه را بلغــور// کننــد. 

[یک] مثقال، زغــال ســه کیلــه، دو تخــت (؟) چهــار [عیار] گل طاووسی: شوره ده کیله، گوگرد 

[عیار] گل صد برگ: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله و نیم، زغال دو کیله و نیم، فوالد زرچک پــنج 

[عیار] گل آزموده: شوره دوازده کیله، زغال دو کیله کم دانگی، فوالد زرگلستان شش کیله.

شوره ده کیله، گوگرد، زغال پنج کیله، فــوالد زرچــک پــنج کیلــه، کاغــذ 

[عیار] طبقۀ زرچک: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ و نیم، زغال چهار دانــگ، فــوالد نرگســی 

عیار گل ماهی: شوره دو کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال چهــار دانــگ، فــوالد دو دانــگ و 

[یک عیار گل نرگس: شوره ده کیله، گوگرد

[عیار] گل طاووس: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال دو کیله و دانگی، فوالد ده کیله.

[عیار] گل زرافشان: شوره ده کیله، گوگرد ده کیله، زغال ده کیله و دانگی، فوالد نرگسی سه کیله.

روشن: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله کم دانگی، زغال [یک

[عیار] تیر مخفی: شوره ده کیله، زغال دو کیله [و] چهار دانگ.

[عیار] لسان معلق: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال یک کیلــه و دانگــی، خــورمعر 

خ دو کیله، کافور دانگی.(؟) دو کیله یا سه کیله، زرنی

[عیار] گل پزتاب: شوره ده کیله، زغال ده کیله و نیم، فوالد زرچک پنج کیله و نیم.

[عیار] گل زنبق (؟): شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زغال یک مثقال و نیم، فوالد رنگکــی 

[عیار] گل زر خّبازی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زغال س

[عیار] گل خرگاهی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله، زغال یک کیله، فوالد نرگسی [یک

شوره ده کیله، گوگرد پنج دانگ، زغال پنج دانــگ، همــه را بلغــور// کننــد. 

[عیار] گل طاووسی: شوره ده کیله، گوگرد 

[عیار] گل صد برگ: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله و نیم، زغال دو کیله و نیم، فوالد زرچک پــنج 

[عیار] گل آزموده: شوره دوازده کیله، زغال دو کیله کم دانگی، فوالد زرگلستان شش کیله.

شوره ده کیله، گوگرد، زغال پنج کیله، فــوالد زرچــک پــنج کیلــه، کاغــذ 

[عیار] طبقۀ زرچک: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ و نیم، زغال چهار دانــگ، فــوالد نرگســی 

عیار گل ماهی: شوره دو کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال چهــار دانــگ، فــوالد دو دانــگ و 

نیم، نیل عود پنج کیله.

عیار گل نرگس: شوره ده کیله، گوگرد

[عیار] گل طاووس: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال دو کیله و دانگی، فوالد ده کیله.

[عیار] گل زرافشان: شوره ده کیله، گوگرد ده کیله، زغال ده کیله و دانگی، فوالد نرگسی سه کیله.

روشن: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله کم دانگی، زغال [یک ١[عیار] ذهابی

چهار کیله.

[عیار] تیر مخفی: شوره ده کیله، زغال دو کیله [و] چهار دانگ.

[عیار] لسان معلق: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال یک کیلــه و دانگــی، خــورمعر 

(؟) دو کیله یا سه کیله، زرنی

[عیار] گل پزتاب: شوره ده کیله، زغال ده کیله و نیم، فوالد زرچک پنج کیله و نیم.

[عیار] گل زنبق (؟): شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زغال یک مثقال و نیم، فوالد رنگکــی 

پنج کیله.

[عیار] گل زر خّبازی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زغال س

[عیار] گل خرگاهی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله، زغال یک کیله، فوالد نرگسی [یک

شوره ده کیله، گوگرد پنج دانگ، زغال پنج دانــگ، همــه را بلغــور// کننــد. :٢عیار زرچک آفتابی

فوالد زرچک چهار کیله.

[عیار] گل طاووسی: شوره ده کیله، گوگرد 

کیله، فوالد یک کیله.

[عیار] گل صد برگ: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله و نیم، زغال دو کیله و نیم، فوالد زرچک پــنج 

[عیار] گل آزموده: شوره دوازده کیله، زغال دو کیله کم دانگی، فوالد زرگلستان شش کیله.

شوره ده کیله، گوگرد، زغال پنج کیله، فــوالد زرچــک پــنج کیلــه، کاغــذ  :شن[عیار] نرگس رو

چهار طاق.

[عیار] طبقۀ زرچک: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ و نیم، زغال چهار دانــگ، فــوالد نرگســی 

. به رنگ زردۀ تخم مرغ
قندلی

١٩٠

عیار گل ماهی: شوره دو کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال چهــار دانــگ، فــوالد دو دانــگ و 

نیم، نیل عود پنج کیله.

عیار گل نرگس: شوره ده کیله، گوگرد

[عیار] گل طاووس: شوره ده کیله، گوگرد کیله و دانگی، زغال دو کیله و دانگی، فوالد ده کیله.

[عیار] گل زرافشان: شوره ده کیله، گوگرد ده کیله، زغال ده کیله و دانگی، فوالد نرگسی سه کیله.

[عیار] ذهابی

چهار کیله.

[عیار] تیر مخفی: شوره ده کیله، زغال دو کیله [و] چهار دانگ.

[عیار] لسان معلق: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و دانگی، زغال یک کیلــه و دانگــی، خــورمعر 

(؟) دو کیله یا سه کیله، زرنی

[عیار] گل پزتاب: شوره ده کیله، زغال ده کیله و نیم، فوالد زرچک پنج کیله و نیم.

[عیار] گل زنبق (؟): شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زغال یک مثقال و نیم، فوالد رنگکــی 

پنج کیله.

[عیار] گل زر خّبازی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زغال س

[عیار] گل خرگاهی: شوره ده کیله، گوگرد سه کیله، زغال یک کیله، فوالد نرگسی [یک

عیار زرچک آفتابی

فوالد زرچک چهار کیله.

[عیار] گل طاووسی: شوره ده کیله، گوگرد 

کیله، فوالد یک کیله.

[عیار] گل صد برگ: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله و نیم، زغال دو کیله و نیم، فوالد زرچک پــنج 

[کیله].

[عیار] گل آزموده: شوره دوازده کیله، زغال دو کیله کم دانگی، فوالد زرگلستان شش کیله.

[عیار] نرگس رو

چهار طاق.

[عیار] طبقۀ زرچک: شوره ده کیله، گوگرد سه دانگ و نیم، زغال چهار دانــگ، فــوالد نرگســی 

سه کیله.

. به رنگ زردۀ تخم مرغ١
قندلی: نسخه. ٢
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[عیار] زرچک کشنایی نوربخش: شورده ده کیله، زغال یک کیله، گوگرد یک کیله کافور دانگی.

سونش هفت درم، فوالد چهار درم، 

دهــد: گــوگرد دو درم، شــوره یــک درم، 

رنگ: شوره ده درم، گوگرد یک درم، انگشت هفت درم، سونش چهــار درم، فــوالد 

درم، گوگرد یک درم و نیم، انگشت هفت درم، سونش هفت درم. 

عیار الچی، بر سبو بندند: گوگرد دو کیله و نیم، انگشت دو کیله و نیم، شــوره ســی کیلــه، فــوالد 

نیم، انگشت سه درم و نیم، فوالد سه درم.

[عیار] زرچک کشنایی نوربخش: شورده ده کیله، زغال یک کیله، گوگرد یک کیله کافور دانگی.

عیار تیر نهانی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زرنیخ یک کیله، فوالد چهار کیله.

[عیار] تیر زرد: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زرنیخ زرد اعال سه کیله.

سونش هفت درم، فوالد چهار درم، 

دهــد: گــوگرد دو درم، شــوره یــک درم، 

رود: شوره ده درم، انگشت دو درم و نیم.

رنگ: شوره ده درم، گوگرد یک درم، انگشت هفت درم، سونش چهــار درم، فــوالد 

درم، گوگرد یک درم و نیم، انگشت هفت درم، سونش هفت درم. 

عیار الچی، بر سبو بندند: گوگرد دو کیله و نیم، انگشت دو کیله و نیم، شــوره ســی کیلــه، فــوالد 

نیم، انگشت سه درم و نیم، فوالد سه درم.

[عیار] گل شیرین: شوره دوازده کیله، گوگرد سه کیله، زغال سه کیله.

کیله، گوگرد [یک] کیله، زغال چهار کیله.

[عیار] زرچک کشنایی نوربخش: شورده ده کیله، زغال یک کیله، گوگرد یک کیله کافور دانگی.

عیار تیر نهانی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زرنیخ یک کیله، فوالد چهار کیله.

یله و نیم.[عیار] تیر بزرگ: شوره ده کیله، گوگرد نیم کیله، زغال دو ک

[عیار] تیر زرد: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زرنیخ زرد اعال سه کیله.

[عیار] تیر سفید: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، نفت سه کیله.

سونش هفت درم، فوالد چهار درم،  خوار کشته: شوره ده درم، گوگرد یک درم و نیم،

دهــد: گــوگرد دو درم، شــوره یــک درم، 

رود: شوره ده درم، انگشت دو درم و نیم.

رنگ: شوره ده درم، گوگرد یک درم، انگشت هفت درم، سونش چهــار درم، فــوالد 

[عیار] ماهتاب هوایی: شوره هفت درم، گوگرد دو درم، انگشت یک درم. 

درم، توتیا یک درم.

درم، گوگرد یک درم و نیم، انگشت هفت درم، سونش هفت درم. 

 کم باید کرد.
ّ
کنند و اال

عیار الچی، بر سبو بندند: گوگرد دو کیله و نیم، انگشت دو کیله و نیم، شــوره ســی کیلــه، فــوالد 

نیم، انگشت سه درم و نیم، فوالد سه درم.

[عیار] گل شیرین: شوره دوازده کیله، گوگرد سه کیله، زغال سه کیله.

کیله، گوگرد [یک] کیله، زغال چهار کیله.

[عیار] زرچک کشنایی نوربخش: شورده ده کیله، زغال یک کیله، گوگرد یک کیله کافور دانگی.

عیار تیر نهانی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زرنیخ یک کیله، فوالد چهار کیله.

[عیار] تیر بزرگ: شوره ده کیله، گوگرد نیم کیله، زغال دو ک

[عیار] تیر زرد: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زرنیخ زرد اعال سه کیله.

[عیار] تیر سفید: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، نفت سه کیله.

عیار موشک: شوره ده درم، گوگرد دو درم، آهن سه درم.

خوار کشته: شوره ده درم، گوگرد یک درم و نیم،

سونش گل سه درم، برنجی سه درم، انگشت هفت درم.

دهــد: گــوگرد دو درم، شــوره یــک درم، ٣پیچند آواز بیشــتر

رود: شوره ده درم، انگشت دو درم و نیم.

رنگ: شوره ده درم، گوگرد یک درم، انگشت هفت درم، سونش چهــار درم، فــوالد 

[عیار] ماهتاب هوایی: شوره هفت درم، گوگرد دو درم، انگشت یک درم. 

درم، توتیا یک درم. [عیار] گل مله: [شوره؟] یک درم، رزنیخ نیم 

درم، گوگرد یک درم و نیم، انگشت هفت درم، سونش هفت درم. 

 کم باید کرد.
ّ
کنند و اال

عیار الچی، بر سبو بندند: گوگرد دو کیله و نیم، انگشت دو کیله و نیم، شــوره ســی کیلــه، فــوالد 

نیم، انگشت سه درم و نیم، فوالد سه درم. عیار گل چرخ: شوره دوازده درم، گوگرد یک درم و

  .۱۱۱۰سنۀ 

[عیار] گل شیرین: شوره دوازده کیله، گوگرد سه کیله، زغال سه کیله.

کیله، گوگرد [یک] کیله، زغال چهار کیله. [عیار] نرگس شیرین: شوره ده

[عیار] زرچک کشنایی نوربخش: شورده ده کیله، زغال یک کیله، گوگرد یک کیله کافور دانگی.

عیار تیر نهانی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زرنیخ یک کیله، فوالد چهار کیله.

[عیار] تیر بزرگ: شوره ده کیله، گوگرد نیم کیله، زغال دو ک

[عیار] تیر زرد: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زرنیخ زرد اعال سه کیله.

[عیار] تیر سفید: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، نفت سه کیله.

عیار موشک: شوره ده درم، گوگرد دو درم، آهن سه درم.

خوار کشته: شوره ده درم، گوگرد یک درم و نیم،

سونش گل سه درم، برنجی سه درم، انگشت هفت درم.

پیچند آواز بیشــتر ٢: هر چند کاغذ بیشتر

رود: شوره ده درم، انگشت دو درم و نیم.[عیار] هوایی بر وزن طراق بلند می

رنگ: شوره ده درم، گوگرد یک درم، انگشت هفت درم، سونش چهــار درم، فــوالد 

برنجی چهار درم، سونش گل یک درم.

[عیار] ماهتاب هوایی: شوره هفت درم، گوگرد دو درم، انگشت یک درم. 

[عیار] گل مله: [شوره؟] یک درم، رزنیخ نیم 

درم، گوگرد یک درم و نیم، انگشت هفت درم، سونش هفت درم. صد برگ: شوره ده 

 کم باید کرد.کند چیزی زیاد می
ّ
کنند و اال

عیار الچی، بر سبو بندند: گوگرد دو کیله و نیم، انگشت دو کیله و نیم، شــوره ســی کیلــه، فــوالد 

عیار گل چرخ: شوره دوازده درم، گوگرد یک درم و

سنۀ  الغریبه  اعماله اعلم. تمت الّرسالة 

[عیار] گل شیرین: شوره دوازده کیله، گوگرد سه کیله، زغال سه کیله.

[عیار] نرگس شیرین: شوره ده

[عیار] زرچک کشنایی نوربخش: شورده ده کیله، زغال یک کیله، گوگرد یک کیله کافور دانگی.

عیار تیر نهانی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زرنیخ یک کیله، فوالد چهار کیله.

[عیار] تیر بزرگ: شوره ده کیله، گوگرد نیم کیله، زغال دو ک

[عیار] تیر زرد: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زرنیخ زرد اعال سه کیله.

[عیار] تیر سفید: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، نفت سه کیله.

عیار موشک: شوره ده درم، گوگرد دو درم، آهن سه درم.

خوار کشته: شوره ده درم، گوگرد یک درم و نیم، [عیار] غوطه

سونش گل سه درم، برنجی سه درم، انگشت هفت درم.

: هر چند کاغذ بیشتر١عیار طراقک

انگشت دو درم.

[عیار] هوایی بر وزن طراق بلند می

رنگ: شوره ده درم، گوگرد یک درم، انگشت هفت درم، سونش چهــار درم، فــوالد  [عیار] گل دو

برنجی چهار درم، سونش گل یک درم.

[عیار] ماهتاب هوایی: شوره هفت درم، گوگرد دو درم، انگشت یک درم. 

[عیار] گل مله: [شوره؟] یک درم، رزنیخ نیم 

صد برگ: شوره ده  ٤[عیار] گل

کند چیزی زیاد میاگر دانند که دور می

عیار الچی، بر سبو بندند: گوگرد دو کیله و نیم، انگشت دو کیله و نیم، شــوره ســی کیلــه، فــوالد 

شش کیله.

عیار گل چرخ: شوره دوازده درم، گوگرد یک درم و

ه اعلم. تمت الّرسالة 
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[عیار] گل شیرین: شوره دوازده کیله، گوگرد سه کیله، زغال سه کیله.

[عیار] نرگس شیرین: شوره ده

[عیار] زرچک کشنایی نوربخش: شورده ده کیله، زغال یک کیله، گوگرد یک کیله کافور دانگی.

عیار تیر نهانی: شوره ده کیله، گوگرد دو کیله، زرنیخ یک کیله، فوالد چهار کیله.

[عیار] تیر بزرگ: شوره ده کیله، گوگرد نیم کیله، زغال دو ک

[عیار] تیر زرد: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، زرنیخ زرد اعال سه کیله.

[عیار] تیر سفید: شوره ده کیله، گوگرد یک کیله و نیم، نفت سه کیله.

عیار موشک: شوره ده درم، گوگرد دو درم، آهن سه درم.

[عیار] غوطه

سونش گل سه درم، برنجی سه درم، انگشت هفت درم.

عیار طراقک

انگشت دو درم.

[عیار] هوایی بر وزن طراق بلند می

[عیار] گل دو

برنجی چهار درم، سونش گل یک درم.

[عیار] ماهتاب هوایی: شوره هفت درم، گوگرد دو درم، انگشت یک درم. 

[عیار] گل مله: [شوره؟] یک درم، رزنیخ نیم 

[عیار] گل

اگر دانند که دور می

عیار الچی، بر سبو بندند: گوگرد دو کیله و نیم، انگشت دو کیله و نیم، شــوره ســی کیلــه، فــوالد 

شش کیله.

عیار گل چرخ: شوره دوازده درم، گوگرد یک درم و

 
ّ
ه اعلم. تمت الّرسالة والل
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پیشتر: نسخه. ٢
پیشتر: نسخه. ٣
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