ﺳﺮﻛﻪ اﻧﮕﻮر
ﻧﺎﻣﻬﺎى دﻳﮕﺮ :اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ )ﺑﺎ آب( -ﺧﻞ. Vinegar -Vinaigre.
ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ :ﺳﺮﻛﻪ ﻣﺎﻳﻌﻰ اﺳﺖ ﺗﺮشﻣﺰه داراى ﺣﺎﻟﺖ اﺳﻴﺪى ﻛﻪ آن را ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ داراى ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .آب اﻧﮕﻮر را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﺎف ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺑﺪون ﺻﺎف ﻛﺮدن ﺑﺎ
ﺗﻔﺎﻟﻪﻫﺎى داﺧﻞ آن ﻫﻤﻪ را داﺧﻞ ﺧﻢ ﺳﻔﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻰ ﻳﺎ ﺑﺸﻜﻪاى ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ و ﻣﻌﺎدل ده درﺻﺪ وزن
آب اﻧﮕﻮر ﺳﺮﻛﻪ ﭘﺎك ﻣﺮﻏﻮب در آن رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﺮ ﺧﻢ را ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ و در آﻓﺘﺎب ﻳﺎ ﺟﺎى ﮔﺮم
ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
روش دﻳﮕﺮ :ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ ﺳﺮﻛﻪ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ داﺧﻞ آب اﻧﮕﻮر ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آب اﻧﮕﻮر ﺑﺠﻮش آﻳﺪ
ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻛﻪ و ﻧﻤﻚ را اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﺗﺮش ﮔﺮدد.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻛﻪﻫﺎ ﺳﺮﻛﻪ اﻧﮕﻮر ﻓﺨﺮى ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ اﻧﮕﻮر ﺷﻴﺮﻳﻦﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻛﻪ آن ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻴﻌﺖ آن :ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮﻛﻪ را ﺑﻌﻀﻰ ﺳﺮد و ﺗﺮ و ﺑﻌﻀﻰ ﺳﺮد و ﺧﺸﻚ ﻣﻰداﻧﻨﺪ.
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ :آﻫﻚ -اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ -اﺳﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﻚ -ﺗﺎرﺗﺎرات اﺳﻴﺪ ﺑﻄﺎس -ﻣﻮاد ﻛﺎﻧﻰ و ﻋﺎﻟﻰ.
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻰ -1 :آن را ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﻗﺎﺑﺾ و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺠﻔﻒ و ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻮذ اﺳﺖ ،رﺳﺎﻧﻨﺪه ﻗﻮاى ادوﻳﻪ ﺑﻪ
اﻋﻀﺎء ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﻄﻒ و ﻗﺎﻃﻊ اﺧﻼط ﻏﻠﻴﻆ ،ﺧﺸﻚﻛﻨﻨﺪه رﻃﻮﺑﺘﻬﺎ ،ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺻﻔﺮا و ﺑﺮﻃﺮفﻛﻨﻨﺪه
ﻋﻄﺶ ،ﻗﺎﻃﻊ ﻧﺰف اﻟﺪم اﻋﻀﺎى ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺘﻬﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻀﻢ و
ﮔﻮارش
اﺳﺮار ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ،ص63 :
را ﺗﺎ ﺣﺪى آﺳﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻋﻘﻞ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺪاوﻣﺖ در ﺧﻮردن آن ﺻﺒﺢﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺑﺪن را ﻻﻏﺮ و ﭘﻴﻪ ﺷﻜﻢ را آب ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -2ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آن را ﺑﺎ آب ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ از دود و دم زﻏﺎل را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
 -3ﺧﻮردن آن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺑﺎدام ﻳﺎ روﻏﻦ ﮔﻞ ﻳﺎ ﮔﻼب ﻳﺎ آب ﺧﻴﺎر ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺳﺮﺳﺎم و ﻫﺬﻳﺎن
ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
 -4اﮔﺮ ﺷﺐ ﻣﻘﺪارى ﻧﺨﻮد را در آن ﺑﺨﻴﺴﺎﻧﻴﺪ و ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻮرﻳﺪ اﻧﮕﻞﻫﺎى ﻣﻌﺪه را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
 -5ﻳﻚ اوﻗﻴﻪ ﭘﻴﺎز ﻋﻨﺼﻞ ﺧﺸﻚ را ورقورق ﻛﺮده در ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺮا ﺷﻮد ﺑﻌﺪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ در
آﻓﺘﺎب ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺳﭙﺲ ﺻﺎف ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻧﺎﺷﺘﺎ دو درم آن را ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﻴﺪ ﺑﺮاى رﻓﻊ ﺑﺪﺑﻮﻳﻰ

دﻫﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﻌﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺰﻣﺰه آن ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﺧﻮن ﺑﻦ دﻧﺪان ﻛﻪ ﻛﻨﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ.
 -6ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻟﻖ ﺑﻮدن دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﺗﺴﻜﻴﻦ درد آن ﺳﺮﻛﻪ را روزى ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در دﻫﻦ ﻗﺮﻗﺮه ﻛﻨﻴﺪ.
 -7ﻣﻘﺪارى ﺳﻴﺎﻫﺪاﻧﻪ را در آن ﺑﭙﺰﻳﺪ ﺑﻌﺪ آن ﺳﺮﻛﻪ را در دﻫﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،دﻧﺪان دردى ﻛﻪ از رﻃﻮﺑﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻛﺖ ﻣﻰﺷﻮد.
 -8ﺑﺨﻮر آن در ﮔﻮش ﺑﺮاى رﻓﻊ ﻃﻨﻴﻦ ﺻﺪاى ﮔﻮش و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺷﻨﻮاﻳﻰ و ﺑﺎزﻛﺮدن ﮔﺮﻓﺘﮕﻰﻫﺎ و
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻰ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
 -9ﺑﻮ ﻛﺮدن ﻣﺪاوم آن ﻳﺎ ﺑﺨﻮر در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﻳﺎ ﺗﺮ ﻛﺮدن دﺳﺘﻤﺎل در ﺳﺮﻛﻪ ﮔﺮم و ﮔﺬاﺷﺘﻦ
روى ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺳﺮدردﻫﺎى ﻛﻬﻨﻪ و ﻣﺰﻣﻦ و ﺳﺮدردى ﻛﻪ از ﻏﻠﺒﻪ ﺻﻔﺮا ﺑﺎﺷﺪ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -10رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﺮه ﺳﺮﻛﻪ ﻛﻬﻨﻪ در ﮔﻮش ﺑﺮاى ﺗﺴﻜﻴﻦ درد ﮔﻮش ﻣﺠﺮّب اﺳﺖ ،ﻛﺮم داﺧﻞ ﮔﻮش را
ﻣﻰﻛﺸﺪ.
 -11اﮔﺮ ﺳﺮﻛﻪ را ﺑﻪ داﺧﻞ دﻣﺎغ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ و ﻗﻬﻮه ﺳﺎﺋﻴﺪه را ﻫﻢ را ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ
ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ و آن را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و ﻧﻔﺲﻫﺎى ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻜﺸﻴﺪ .ﺳﺮدردى ﻛﻪ از دم ﻳﺎ ﺑﻮ ﻳﺎ ﮔﺎز ﺑﺎﺷﺪ را درﻣﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -12اﮔﺮ دﺳﺘﻤﺎﻟﻰ را در ﺳﺮﻛﻪ ﮔﺮم ﻓﺮوﺑﺮده و روى ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ .ﺳﺮدردى ﻛﻪ از آﻓﺘﺎب زدﮔﻰ
ﺑﺎﺷﺪ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -13ﺑﺮاى درﻣﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﻛﻪ آﻣﺎس ﻛﺮده و ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻛﻪ را ﺑﺎ آب ﺟﻮش ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺗﺎ ﮔﺮم
اﺳﺖ در ﻣﺜﺎﻧﻪ ﮔﺎو ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و درب آن را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ و روى آﻣﺎس ﮔﺬارﻳﺪ.
 -14ﺑﺮاى درﻣﺎن ﺑﻮاﺳﻴﺮ ﻫﺮ روز آن را روى ﺳﻨﮓ داغ ﻛﺮده ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﻣﻘﻌﺪ را ﻟﺨﺖ ﻛﺮده روى
اﺳﺮار ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ،ص64 :
آن ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و آن را ﺑﺨﻮر دﻫﻴﺪ.
 -15روﻏﻦ ﻣﻐﺰ ﺑﺎدام ﺗﻠﺨﻪ ﺳﺎﺋﻴﺪه را ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ ،ﺟﺮب و ﺗﺮكﻫﺎى ﭘﻮﺳﺖ و
زﺧﻢﻫﺎى ﺷﺪﻳﺪ و ﻋﻔﻮﻧﻰ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﻚوﻣﻚ را ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻣﺎﻟﻴﺪن آن در
ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ ،ﺑﻴﻨﺎﻳﻰ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -16ﻫﺮ روز آن را ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ ،ﺑﺮاى درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ و درﻣﺎن زﺧﻢﻫﺎى ﻋﻔﻮﻧﻰ ،زﺧﻢ ﺳﻔﻠﻴﺲ و
ﮔﻨﺪ ﻃﺎول ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ،اﮔﺰﻣﺎى ﻣﺘﻘﺮح و ﺑﺎد ﺳﺮخ و ﺧﺎرش ﺑﺪن را ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﺮاى درﻣﺎن
ﮔﺰﻳﺪﮔﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﻤﻰ ﮔﺮم ﻧﺎﻓﻊ اﺳﺖ ،ﻋﻘﺮﺑﻚ و ﺳﻔﻴﺪك ﻧﺎﺧﻦ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.

 -17آن را ﺑﺎ آب رﻗﻴﻖ ﻛﺮده ﺑﻌﺪ ﻧﻤﻚ ﺑﺰﻧﻴﺪ و داﺋﻢ در ﮔﻠﻮ ﻗﺮﻗﺮه ﻛﻨﻴﺪ .آﻧﮋﻳﻦ و ﮔﻠﻮدرد ﻛﻬﻨﻪ و
ﻣﺰﻣﻦ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى ﮔﻠﻮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و اﮔﺮ زاﻟﻮ ﻳﺎ ﻛﺮم در ﮔﻠﻮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
آن را ﻣﻰﻛﺸﺪ.
 -18داﺋﻢ ﺳﺮﻛﻪ ﻛﻬﻨﻪ را ﺑﻮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺮﻛﻪ را ﺑﺎ ﮔﻼب ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده در ﭼﺸﻢ ﺑﭽﻜﺎﻧﻴﺪ.
زردى ﭼﺸﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺑﻴﻤﺎرى ﻳﺮﻗﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻰﺳﺎزد.
 -19آن را ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮ دور ﭼﺸﻢ ﺿﻤﺎد ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﺒﻮدى دور ﭼﺸﻢ را
ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد.
 -20ﮔﻞ ارﻣﻨﻰ را در آن ﺣﻞ ﻛﺮده و ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ ،ﺧﺎرش ﺑﻴﻦ اﻧﮕﺸﺘﺎن را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
 -21ﺗﺨﻢ ﺗﺮب ﻛﻮﺑﻴﺪه را ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و ﺿﻤﺎد ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .ﻗﺎﻧﻘﺎرﻳﺎ ﻳﺎ ﻣﺮدﮔﻰ اﻋﻀﺎء ﻛﻪ در اﺛﺮ
ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎى ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -22آن را ﺑﺎ ﻛﻒ درﻳﺎى ﺳﺎﺋﻴﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ .ﺗﻜﺮار ﻣﺎﻟﻴﺪن
آن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻻﻏﺮ ﻛﺮدن آن ﻋﻀﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 -23اﮔﺮ ﻓﺮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻰﻫﻮﺷﻰ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ دو ﺳﻪ ﻗﻄﺮه ﺳﺮﻛﻪ در ﺑﻴﻨﻰ او ﺑﭽﻜﺎﻧﻴﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﻮش
آﻣﺪن ﺷﺨﺺ ﻣﻰﮔﺮدد.
 -24ﻛﻤﻰ ﻛﺎﻓﻮر در آن ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ ورم ﭘﻠﻚ ﭼﺸﻢ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
 -25ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮﻛﻪ ﭘﺎى دﻧﺪاﻧﻬﺎ ورم و درد ﻟﺜﻪ ﻛﻪ از ﮔﺮﻣﻰ ﻣﺰاج ﺑﺎﺷﺪ را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -26ﻫﺮ ﺻﺒﺢ و ﺷﺐ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻳﻚ ﻣﺜﻘﺎل زﻳﺮه را ﻧﻴﻢﻛﻮب ﻛﺮده در ﻳﻚ اﺳﺘﻜﺎن ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺠﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ
آن را ﺻﺎف ﻧﻤﻮده ﺑﺨﻮرﻳﺪ .ﺗﺐﻫﺎى دورهاى را درﻣﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -27اﮔﺮ آﻫﻚ آبﻧﺪﻳﺪه را در آن ﺣﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﻮ روﻳﻴﺪه ﻧﺸﻮد
ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ .ﻛﻢﻛﻢ ﭘﻴﺎز ﻣﻮ را ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮ ﻧﻤﻰروﻳﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ :ﺑﺮاى اﺷﺨﺎص ﭘﻴﺮ و ﺳﺎﻟﺨﻮرده و اﺷﺨﺎص ﺳﻮداوى ﻣﺰاج و ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎى رﻳﻮى،
اﺳﺮار ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻰ ،ص65 :
ﺳﺮﻓﻪ ﺗﺎزه و ﺧﺸﻚ ،درد ﻣﻔﺎﺻﻞ ،ﺿﻌﻒ اﺣﺸﺎء و آﻻت داﺧﻞ ﺷﻜﻢ ،ﺑﺮاى رﺣﻢ و اﻋﺼﺎب و اﻓﻌﺎل
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻋﺼﺎب ،ﻧﻴﺮوى ﺟﻨﺴﻰ و ﺳﺮدﻣﺰاﺟﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .ﻣﺪاوﻣﺖ در ﺧﻮردن آن ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺴﻘﺎء،
ﺿﻌﻒ دﻳﺪ ﭼﺸﻢ ،زردى رﻧﮓ رﺧﺴﺎر و ﻻﻏﺮى ﺑﺪن ﻣﻰﺷﻮد.

