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سنت نگارش اصالح ادويه در دورهی اسالمي
رضا محمدینسب* ،1عبدالرسول عمادی ،۲سيدمحمدرحيم

تاريخ انتشار۳۱/۳/۲۶ :

مقالهی مروری
چكيده
نگارش رسالههای اصالح ادويه (دفع عوارض جانبي داورها) از مهمترين مباحث داروشناسي و پزشكي دورهی اسالمي است .در طول چند
قرن اول تمدن اسالمي ،چهار رسالهی مهم در اين خصوص نگاشته شد که سنت علمي را پايهگذاری کرد و پيكرهی اصلي داروشناسي بعد،
براساس آنها شكل گرفت .در مقالهی حاضر ،سنت نگارش اصالح ادويهی مسهله بررسي شده است .اين بررسي با تكيه برر نظريرات سره
دانشمند برجسته (حبيشبناعصم دمشقي ،قسطابنلوقا بعلبكي و محمدبنزکريا رازی) و با استفاده از نسخههای باقيمانده و موجرود انجرا
گرفته است .بررسي و تحليل داروهای مسهل و نحوهی مقابله با عوارض جانبي آنها ،بهعنوان مهمترين گروه دارويي در کتابهای پزشكي
و داروشناسي دورهی اسالمي ،از اهداف اين پژوهش بوده است.
اصالح داروهای مسهل ،بهعنوان مهمترين بخش پيكرهی داروشناسي دورهی اسالمي ،در آثار داروشناسان و پزشكان دورههای بعد نيرز
متبلور بوده و از کتابهای مستقل در اين خصوص ،بهرهگيری و بهعنوان منبع بالفصل استفاده شده اسرت .تقريبرا در همرهی کترابهرای
پزشكي و داروشناسي ،بخش يا فصلي مفصل ،به معرفي داروهای مسهل و نحوهی اصالح آنها اختصاص يافته است .اين بخشها به دنبال
شاکلهی اصلي يک سنت پژوهشي که طي قرنهای متمادی کموبيش ادامه يافته ،شكل گرفتهاند .در اين مقاله به تفاوت و مشابهت هر کدا
پرداخته شده است تا بتوان چشماندازی مناسب از تاريخ داروشناسي عرضه کرد.
داروشناسان و پزشكان ،دارويي را استفاده ميکردهاند که ضمن برطرفکردن خلط و مزاج و فضوالت زيادشرده ،باعرث ت ييرر مرزاج
اصلي بدن نيز ميشده است؛ همچنين آنان برای مقابله با اين عوارض جانبي ضمن احصاء اين دستهی مهم دارويي ،به انواع مضرات ،نروع
خوب مورد استفاده و بهصورت مفصل به روش دفع عوارض جانبي آن اشاره ميکردهاند.
واژگان کليدی :ابنماسويه ،اصالح ادويه ،حبيشبنحسن ،داروهای مسهل ،عوارض جانبي داروها ،قسطابنلوقا ،محمدبنزکريا رازی

 .1دانشجوی دکتری تاريخ علم ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،تهران ،ايران.
 .۲هيأت علمي گروه تاريخ علم ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،تهران ،ايران.
* نويسندهی مسئول :تهران ،خيابان کريمخان زند ،بين ايرانشهر و سپهبدقرني ،پالک  ،1۷۱گروه تاريخ علم ،تلفن۹۱1۰۰۹۲۱۹۰۷ :
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دهيم.

مقدمه
فعاليتهای علمي در هر دورهی تاريخي و ثمرهی

در دو قرن سوم و چهارم هجری قمری (نهم و دهم

تالشهای دانشمندان هر تمدني است .از ممتازترين

ميالدی) ،مسائل و روشهای معتبری برای داروشناسان و

ابتکارات علمي دورهی اسالمي ،اختصاص کتابهايي

پزشکان نسلهای بعدی تعيين کردند که ارجاعات مکرر

مستقل درخصوص داروهای مسهل ،نحوهی استفاده از

به اين آثار بهخوبي نشاندهندهی اين امر است .اصالح

آنها ،شناسايي عوارض جانبي و دفع عوارض اين

ادويه ،بهعنوان يک سنت علميپژوهشي خاص تاکنون

دستهی مهم دارويي بوده است .در مرحلهی نخست ،بايد

مورد توجه قرار نگرفته ،تاجاييکه ،حتي نسخههای خطي

سررشتهی اين مسأله را در آثار بقراط و جالينوس جست.

اين آثار هم شناسايي و بررسي نشده و مهجور بوده

برهمخوردن اخالط در بدن ،لزوم خارجکردن اخالط

است؛ ازاينرو ،شناسايي ،تصحيح ،ترجمه ،تفسير و

اضافي و بهوجودآورندهی بيماری و همچنين،

مقايسهی اين آثار ،بهعنوان آثاری کالسيک که دانشمندان

خارجساختن فضوالت موجود در بدن که علت اصلي

شيوهی حرفهای عمل خود را براساس آن قرار ميدادند،

برخي از بيماریها هستند ،از ساختارهای اصلي پزشکي

بسيار مهم و الزم است.

بقراطي و جالينوسي است .يکي از راههای درمان بيمار

کتابهای مستقل درخصوص داروهای مسهل

در اين پزشکي ،خروج اخالط و فضوالت بد موجود در

جالينوس اثری به نام کتاب في قوی االدويه المسهله

بدن او بهوسيلهی روش مسهل و داروهايي بود که

نگاشته است که حنين درباره آن ميگويد« :اين کتاب نيز

موجب اسهال ميشد .هر دارو با توجه به نوع و خاصيت

از يک مقاله تشکيل ميشود و در آن روشن ساخته است

خود باعث روان شدن يکي از اخالط در بدن ميگرديد؛

که اثر اسهالآور داروها نه چنان است که هريک از آنها،

بنابراين ،دستهی مهم دارويي در دانش داروشناسي

آنچه را که در بدن به آن برميخورد ،به طبيعت خود

دورهی اسالمي شکل گرفت که به «داروهای مسهل»

درميآورد و سپس ،بازميگردد و از بدن دفع ميشود؛

(ادويهی مسهله) معروف شدند .پزشکان و داروشناسان

بلکه هر دارويي يکي از اخالط موافق و مشابه خود را به

آثاری مستقل و مهم درخصوص داروهای مسهل

خود جذب ميکند .حنين در مورد آن چنين مينويسد:

نگاشتهاند که در دورهای بعد نيز مورد استفاده و رجوع

«ايوب رهاوی اين مقاله را به سرياني درآورد .من

مکرر بوده است .در اين جستار بر آنيم تا با معرفي

دستنويس يوناني آن را دارم و آن را به سرياني نيز

کتابهای مستقل اصالح داروهای مسهل ازنظر محتوا و

ترجمه کردم .عيسيبنيحيي نيز آن را به عربي درآورد»

مضمون ،آنها را بررسي و بين کتابهای نوشتهشده در

(1۰و.)1۰

اين خصوص داوری کنيم و جايگاه واالی هريک را نشان

ابوزکريا يوحنا ابنماسويه اولين رسالهی مستقل را
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کتاب به زبان عربي دربارهی شيوهی دفع زيان داروهای

است و از چگونگي دفع عوارض و مضرات داروها

مسهل است .کتاب ابنماسويه در دورهی اسالمي شهرت

سخن گفته و مصلح ايشان را نيز ذکر کرده است.

فراوان داشته و داروشناسان به آن بسيار استناد

حبيشبنحسن در اين کتاب با ذکر نام بقراط و جالينوس

ميجستهاند .رازی در کتاب الحاوی بارها به گفتههای

مقدمهاش را شروع کرده و در چند مورد نيز به آزمودهها

ماسويه اشاره کرده است؛ مانند «خربق :ابنماسويه در

و تجربيات خود در پزشکي و داروشناسي و درمان اشاره

کتاب اصالح ادويه آورده است” :خربق سياه ،باعث

ميکند .او در مقدمهی اين کتاب ،پس از برشمردن

بيرونراندن اخالط سودايي از راه شکمروش گرديده؛

موضوع اصالح ادويهی مسهله ،بهعنوان يکي از

ولي خربق سفيد در اين مورد نيروی کمتری داشته و

شاخههای مهم پزشکي ،ميگويد« :يک طبيب زماني که

باعث بيرونراندن اخالط بلغمي و سودايي از راه اسهال

ميخواهد دوايي مسهل برای يک شاه يا شريفزاده يا

ميشود .مقدار مصرف آن دو درهم است“» (.)۲

بازاری يا فردی معمولي در نظر بگيرد ،بايد در اين کار

متأسفانه ،از اين کتاب نسخهای به جا نمانده است.

به خدمتکار تکيه نکند؛ بلکه خود کار را به دست گيرد و

حنينبناسحاق نيز رسالهای در اين خصوص با نام

از ابتدای کار تا انتها ،حاضر باشد و سپس ،با ختم

المقالةاالولي من کتاب حنين فيما سيل من آالت الغذا و

انگشتری خود بر آن صحه گذارد و با دست خود به

تدبيره و امر الدوا المسهل نگاشته است .کتاب دربارهی

تناولکننده بدهد و اگر نيازمند اين بود که فردی بفرستند،

نحوهی جذب ،مشاکلت و شيوهی اثر و خروج انواع

مهر کند تا اينکه توطئهای از جانب دشمنان صورت

داروهای مسهل از بدن است .در کتاب اخبار العلما

نگيرد و از سوی کسي که مورد اطمينان نيست ،مصيبتي

باخبار الحکما نام کتاب حنين و في االدويه المسهله و

به او رسد و دوا را همراه با فرستادهای نامطمئن يا فردی

االغذيه علي تدبير الصحه لم يسبقه ضبط شده است (.)۰

که احتمال مصيبت از او ميرود ،نفرستد و در يکزمان

از اين کتاب يک نسخه در کتابخانهی مرکزی تبريز

دوای نوشيدني را با دوای ديگرکساني که معالجه ميکند،

نگهداری ميشود که حاوی اغالط بسيار و افتادگي در

ارسال نکند تا اينکه اشتباهي در دواها رخ ندهد و بيمار

صفحهی نخست است و بسيار مغشوش و بد خط نوشته

چيزی را که نبايد ،بنوشد و مسئوليت آن بر عهده طبيب

شده است؛ بهگونهای که تا يافتن نسخهای ديگر ،تصحيح

بيفتد و عيب را همراه او گرداند» ( .)۰از اين کتاب سه

آن سخت و ناممکن مينمايد.

نسخه در کتابخانهی مجلس شورای اسالمي و همچنين

حبيشبنحسن اعسم دمشقي ،مترجم معروف و

کتابخانهی دانشگاه تهران موجود است.

خواهرزادهی حنينبناسحاق ،نيز در کتاب رسالهی

قسطابنلوقا بعلبکي ،پزشک و مترجم معروف قرن

اصالح االدويه المسهله دربارهی بهترين و مؤثرترين

سوم هجری قمری ،نيز کتابي به نام در باب اصالح

ترکيب برای ساختن داروهای مسهل سخن گفته است.

داروهای مسهل و نفي ضرر آن و مقدار مصرف و انواع

مؤلف ،پس از ديباچهی خواص مسهلها ،از ماهيت و

کاربرد آن نگاشته است که تکنسخهی آن در کتابخانهی
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اياصوفيهی ترکيه نگهداری ميشود .وی در اين کتاب

نحوهی اثرگذاری داروهای مسهل در بيرونراندن

ميگويد« :هر يک از اين داروها نوشيده شود ،اخالطي که

اخالط

مفيد است و اگر بيشتر از مقدار متوسط مخصوص هر
يک از آنها بنوشد ،اسهالي افراطي ايجاد ميشود تا
همهی اخالط از بدن خارج گردد و انسان به دليل افراط
در اسهال و خروج اخالط از بدن با عوارضي روبهرو
ميشود .اين داروها ذاتاً کشنده نيست و بهصورت عرضي
منجر به مرگ ميشود؛ زيرا اين داروها خلط است و
باعث اخالط بدن و خروج آن ميشود و درصورتيکه در
آن افراط گردد ،باعث افراط در اسهال و درنتيجه ،کشنده
ميگردد» ( .)۵قسطابنلوقا سپس به ذکر انواع ،خواص و
نحوهی مصرف و دفع مضرات هر يک ميپردازد.
محمدبنزکريای رازی ،معروف به جالينوس دوم،
پزشک و يکي از جامعاالطرافترين دانشمندان دورهی
اسالمي 1نيز با توجه به اهميت موضوع ادويهی مسهله،
نگارش رسالهای مستقل دراينباره را الزم ميدانسته
است .وی عالوه بر ذکر انواع داروهای مسهل در کتاب
الحاوی في الطب ،که يکي از بزرگترين و مهمترين
کتابهای دايرةالمعارف پزشکي در تاريخ پزشکي جهان
است ،کتاب اصالح ادويهی مسهله را نگاشته است .دو
نسخه از اين رساله در زمان کنوني موجود است که يکي
در کتابخانهی مجلس و ديگری در کتابخانهی ملک
تهران ۲نگهداری ميشود.

اينگونه معرفي ميکند« :داروی مسهل دارويي است که
به علت خاصيت گرمکننده و مسهلکننده و نفوذکننده و
جالدهنده و رقيقکننده و جذبکننده و دفعکنندهی خود،
اخالط فاسد و فضوالت را از اعماق بدن و از عروق و
منافذ جذب نمايد و از راه رودهها خارج سازد» (.)۲
پس با توجه به تعريف گفتهشده ،داروهای مسهل هر
يک خاصيت متفاوتي دارند که بايد مورد توجه قرار
گيرد ،وگرنه ،باعث زيان ميشود و شايد مرگ بيمار را
رقم بزند .اگر خاصيت دارو چنان باشد که تنها يکي از
اين انواع اخالط را تخليه کند ،بايد دانست که بسياری از
داروها ميتوانند دو خلط از اين اخالط سهگانه را تخليه
سازند .در اين صورت نبايد در کنار معده يا در نزديکي
آن ،خلط جذبپذير وجود داشته باشد؛ البته غالباً در
امعاء و عروق اصلي نزديک به معده ،خلط مخالف با
خاصيت موجود در داروهای مسهل وجود دارد؛ لذا
نخست قبل از آنکه تأثير و قدرت دارو به خلط دور
برسد ،اين خلط خارج ميشود .اين مورد هنگامي است
که محلي که خلطِ نزديک در آن وجود دارد ،در اثر
خاصيت دارو متعرض آسيب شود و درنتيجه ،نيروی
دافعه تحريک شود .اگر واقعيت آنچنان باشد که ذکر
شد ،در اين صورت انسان بايد داروی مسهل را بااحتياط

 .1وی طبيببب ،کيميبباگر و فيلسببوف بببوده و بببه سبببب مسببائل طبببي بببا
گياه شناسي ،جانورشناسي ،فيزيک و رياضي سبروکار داشبته اسبت (نبک:

و ترس مصرف کند و مقداری را مصرف کند که ازلحاظ
کمي با بدن او سازگار باشد و ازلحاظ کيفي بيماری او را

سزگين ،ج.)۰۷۰ :۰
 .۲نسبخهی کتابخانبهی ملبک ببرای سباليان طبوالني ،ببهاشبتباه ،ببه نبام
حبيشبناعثم دمشقي ثبت و نگهداری ميشد که نگارندهی مقالهی حاضر،

به اين اشتباه پي برد و با مقايسهی نسخهی موجود در کتابخانبهی مجلبس،
آن اشتباه را متذکر شد.
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رازی در کتاب الحاوی في الطب ،داروی مسهل را
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از اخالط به شيوهی درمان خاصي نياز دارد .اگر فرد به

 -شوری :نمک ،بورق و آب دريا.

اين توصيهها عمل کند ،خلط موذی را تخليه ميکند و از

 -سمهايي که خاصيت مسهلي شديد دارند و برای

بيماری رهايي مييابد و صحت و سالمتي را برای بدن

کساني که بياندازه بخورند مرگ را به دنبال خواهد

خود رقم ميزند .اگر برخالف آنچه گفته شد عمل شود،

داشت (۰و.)۵

مصرف دارو از دو حالت خارج نيست؛ يا آسيبي را به

محمدبنزکريای رازی در کتاب الحاوی في الطب،

بدن وارد ميکند يا منجر به مرگ ميشود .عالوه بر اين،

نحوهی اثر داروهای مسهل را بر سه نوع ميداند:

الزم است که هر يک از داروهای مسهل ،چنان باتدبير و

 -تيزی و تندی ،مانند سقمونيا و شحم حنظل؛

احتياط مصرف شود که منجر به پيدايش عوارض جدی

 -با عصاره ،مانند هليلج؛

نشود و بدينجهت ،شايسته است که از استعمال آنها

 -لزجبودگي ،مانند بنفشه و اسفرزه.

جز پس از پاکسازی بدن با داروهای قوی ،مانند حبها

و ابنسينا در کتاب قانون في الطب با ترکيب آثار

(تخمها) و پختنيهای قوی و امثال آن ،اجتناب شود؛

فوق به دستهبندی زير اشاره ميکند:

زيرا چنانچه اين داروها درحالي استعمال شود که بدن از

 -تحليل ،مانند تربد؛

اخالطِ غليظ پر و آکنده است ،اطميناني وجود ندارد که

 -فشردن ،مانند هليله؛

بتوانند اخالط را آب کرده ،تحليل برده و از بدن خارج

 -نرمکردن ،مانند شيرخشت؛

کنند؛ بلکه در اعضا ،سنگين ميشوند و چهبسا در مجاری

 -لزجبودگي يا لغزاندن ،مانند اسفرزه و آلو و گالبي.

تنگ باقي بمانند و باعث ايجاد سکته ،فلج و امثال آن

ابنسينا در ادامه ،با اشاره به خاصيت سميبودن

شوند؛ لذا بايد بعد از خوردن آن ،تدبيری برای

داروها ،توصيه ميکند که «سميت اين داروها را بايد

مصرفکننده انديشيده شود (۵و.)1۲

بهوسيلهی پادزهرها خنثي کرد» (.)۶

خواص داروهای مسهل که بهواسطهی آنها ايجاد

در ادامهی اين جستار ،با مقايسهی انواع ،تعداد و

اسهال ميکنند.

نحوهی اصالح داروهای مسهل در کتابهای گوناگون،

حبيشبنحسن اعصم و قسطابنلوقا داروهای مسهل را

چنانکه در ابتدا گفتيم ،به پيگيری اين سنت مهم

براساس نحوهی عملشان به شش دسته تقسيم ميکنند:

پژوهشي خواهيم پرداخت تا اوالً ،ميزان و جايگاه هر يک

 -قبض که عبارت از جمعشدن اجزاست :هليلج،

مشخص شود و ثانياً با توجه به دستهبندی برآمده از اين

بليلج ،روغن انار ،گالبي و سفرجل.

نوع داروها ،چشماندازی مناسب از شناخت عوارض

 -تيزی يا تندی :سقمونيا ،روغن حنظل ،صبر ،شبرم،

جانبي داروها نيز ترسيم کنيم؛ بهعبارتديگر ،برآنيم تا در

مازريون ،شير يتوع و انزروت.

زمينهی پژوهش در حوزهی تاريخ داروشناسي دورهی

 -لزجبودگي :لبالب ،بزرقطونا ،زردآلو ،بنفشه.

اسالمي ،گامي مهم برداريم و راه را برای انجام

 -شيريني :عسل ،شکر ،ترنجبين ،خيارشنبر و شهدی

پژوهشهای ديگر در اين زمينه بگشاييم.
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معالجه کند .هر بيماریای يک دارويي ميطلبد و هر يک

همانند شبنم که روی درخت قرار گرفته باشد.
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تقريباً ،در همهی آثار داروشناسي و پزشکي به اين دارو،

ابنماسه اشاره کرده و سقمونيا را مسهل صفرا و بلغم

بهعنوان يکي از مهمترين داروهای مسهل ،اشاره شده

ميداند و مضراتش را هم مانند ديگران برای معده و کبد

است.

ذکر ميکند (.)۲

ديوسقوريدس نام اين دارو را به معني «هر که مرا

همهی افراد ذکرشده ،به ممنوعيت مصرف فراوان

بخورد نميميرد» دانسته و افزوده است« :تازيان که

سقمونيا اشاره ميکنند و مصرف مقدار زياد آن را سبب

متوجه اين معني شدند ،شيفتهی اين گياه شده ،نام

مرگ مصرفکننده ميدانند (همان).

محموده را برای آن برگزيدند ».وی خاصيت سقمونيا را

صبر

اسهال اخالط بلغمي و صفراوی ذکر ميکند (.)۷

حبيش و ابنسينا به سه نوعِ اسقوطری ،عربي و سمنگاني

ديوسقوريدس ،در ادامه ،به شراب سقمونيا اشاره ميکند

صبر اشاره کردهاند (۰و .)۶قسطا و ديگران ،فقط ،از نوع

و ميگويد« :مصرف اين فراورده ،اخالط بلغمي و

زرد آن نام بردهاند .طبری به کندی آن اشاره ميکند (.)۱

صفراوی آزاردهنده را با اسهال بيرون ميراند» (همان).

صبر قوتي مسهل دارد و به اسافل تن ضرر ميرساند (.)۱

طبری در کتاب فردوس الحکمه ،ضرر سقمونيا را به

رازی در بيان خواص گياه صبر نقلقول ديوسقوريدس،
جالينوس ،کتاب اصالح ادويهی ابنماسويه و فارسي را

کبد ذکر کرده است (.)۱
هروی در االبنيه بهنقلاز جالينوس مينويسد« :اسهال

ميآورد (۲و .)۷صبر مسهل صفرا و بلغم است و اگر با

صفرا کند و از اقاصي تن بکشد و به معده و جگر زيان

ديگر داروهای مسهل مخلوط شود ،معده را از زيان حفظ

کند؛ خاصه که خود ضعفي اندر ايشان بود» (همان).

خواهد کرد (همان).

ابنسينا ،بدون اشاره به نام جالينوس و ديوسقوريدس،

به نظر ميرسد توضيح کامل در باب خصوصيات

جمالت ايشان را ذکر ميکند و ميگويد« :من خودم در

صبر را بايد در کتاب حبيش جستوجو کرد .او پس از

کتاب يکي از اطبا ،نسخهی آن را که شربت اسهالي بود،

اشاره به انواع آن و مرغوبيت صبر زرد ،استفادهنکردن از

ديدم؛ زياد از اندازه متوقع بود» ( .)۶به نظر ميرسد

صبر در فصل سرد و مضربودن آن را برای مقعد يادآوری

منظور ابنسينا ،ديوسقوريدس باشد .وی نيز اعتقاد داشت

ميکند (.)۰

سقمونيا مسهل بلغم و زردآب است .در نحوهی اصالح

شحم حنظل

آن نيز ،مانند رسالههايي که در اين پژوهش از آنها نام

هندوانهی ابوجهل که مسهل بلغم غليظ و اخالط

برده شد ،عمل ميکند« :برای بهکاربردنش بهتر است آن

صفراوی است ( ۶ ،۲و  .)۱رازی ،برخالف کتاب اصالح

را در داخل سيب ،بر آتش بريان کنند و با آب کرفس

ادويهی مسهله ،در الحاوی في الطب از ديوسقوريدس،

بياميزند تا هيچ خطری نداشته باشد» (همان).

جالينوس ،بديغورس و کندی نام ميبرد ( .)۲حبيش از

رازی در الحاوی به نامهای ديوسقوريدس ،ابنماسويه

بقراط و کتاب فصول او ياد و تأکيد ميکند که دارو نبايد
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سقمونيا

و کتابهای او (اصالح ادويه و المسائل الطبيعيه) و نيز،
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درمانياش با استفاده از اين گياه اشاره ميکند .قسطا هم،

()۵؛ اما حبيش برای اصالح آن تربد و هليلج و صبر و

تأکيد ميکند که اگر مصرف شحم حنظل بيتوجه به

نمک هندی را پيشنهاد ميکند .او ذيل اين گياه ،به

توصيههای مربوط به آن انجام شود ،به عوارض شديد و

تجربهی درمانياش اشاره ميکند و سپس به شِکوه از

درنهايت ،مرگ منجر خواهد شد .ابنسينا نيز بر احتياط

طبيبان دروغگو ميپردازد که مردم را به هالکت رهنمون

مصرف آن تأکيد ميکند؛ زيرا ممکن است« :بيمار را آزار

ميکنند.

دهد و شايد کشنده باشد» (.)۶

مازريون

تربد

رازی از ديوسقوريدس ،الخوز ،1بولس و دمشقي ۲نام

اين گياه مسهل بلغم است ( ۵ ،۰و .)۱جالينوس گويد:

ميبرد و پس از اشاره به نظرات آنها ،رأی خود را

«وی بلغم کند ،بهرفق»؛ اما به رودهها ضرر ميرساند (.)۱

درخصوص گياه مازريون بيان ميکند ( .)۲يوحنا

هروی و ابنسينا اصالح آن را با زنجبيل ميدانند ()۶؛ اما

[ابنماسويه] ميگويد« :ضررش به جگر است» ( .)۱همه

در رسالههای اصالح ادويه ،دستور دارويي مفصلي دارد

اصالحش را با افسنتين ذکر کردهاند .در کتابهای اصالح

که شامل جداکردن پوست نازک آن و کوبيدن ،الککردن

ادويه ،گفته شده است که اين گياه را بايد با تربد ،هليله و

و مخلوطکردن آن با بادام و روغن است .رازی از

گل کوبيد و سپس ،با شيرينبيان و نمک هندی مخلوط

ماسرجويه ،ابنماسه ،خوزی و همچنين ،نويسندهای

کرد .تنها تفاوت در کتاب حبيش است که به سن بيمار

ناشناس نام ميبرد و معتقد است عالوه بر بلغم ،اخالط

اشاره ميکند که جوانان تحمل اين دارو را ندارند (به

غليظ و نارس را اسهال ميکند ( .)۲وی در کتاب اصالح
ادويه ،ضررش را ايجاد بدحالي و اصالحش را نيز

 .1الخوز /الخوزى .اين نام مشخص نشده و در تأليفات ابنماسويه،

مخلوطکردن با بادام شيرين ذکر ميکند (۱و .)1۹قسطا

ابنسرابيون ،رازى ،ابنسينا ،ابنبيطار و ديگران نيز آمده است .در

ميگويد« :اگر بخواهند از آن برای شخصي که در

ترجمههاى التينى اين مؤلفان بهصورت  el-Khouzyنوشته شده است.

معدهاش خلط لزج وجود دارد ،استفاده کنند ،بايد خوب

لکلرک ) )Leclercمىپندارد که امکان دارد سخن بر سر پزشکان
مدرسهی معروف پزشکى «جندىشاپور» باشد که در سدهی پنجم ميالدى

بکوبند و حل کنند» (.)۵

تأسيس شد.

شبر

 .۲منظور از الدمشقى ،حکم الدمشقى پزشک دوران خالفت امويبان اسبت

اين گياه اسهال سودا و بلغم ميکند (۶و .)۱ابنسينا و

که در دمشق مىزيست و کار مبىکبرد و در سبال ۲1۹ق۱۲۶ -۱۲۵ /م در

حبيش يک جملهی کامالً مشابه به کار ميبرند« :پيشينيان

سن  1۹۵سالگى درگذشت .حکم الدمشقى ،پدر عيسىبنحکبم الدمشبقى،
پزشک برجسته ی مشهور به مسيح است .لکن پزشک و رياضىداني ديگبر

آن را در داروهای مسهل به کار ميبردند که بهعلت

به نام ابوعثمان سعيدبنيعقوب الدمشقى ،شاگرد حنينبناسحق ،نيبز نسبب

مضراتش ،ديگر در داروهای مسهل به کار نميبرند»

الدمشببقى داشببت .او در بغببداد در دوران خالفببت مقتببدر (۱۹۱تببا)۱۰۲

(همان) .مضرتش به بواسير است و زيان جنسي دارد
(۰و .)۶شبرم را بهمدت سه روز در شير ميخيسانند و

مىزيست .آثار ارسطو ،اقليدس ،جالينوس و ديگبران را ببه عرببى ترجمبه
کرده و بيمارستانهاى بغداد ،مکه و مدينبه را اداره مبىکبرده اسبت (نبک:
بيروني ،صيدنه.)۱۲ :
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در دل زمستان نوشانده شود .حبيش ،در ادامه ،به تجربهی

سپس ،با نمک و رازيانه ،انگور و عرق کاسني ميآميزند

اخالق و تاريخ پزشكي ،سال  ،۶۹۳۱دورهی ۶۱
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جذب خواهد کرد؛ بنابراين ،بر سن بيمار ،محل سکونتش

و مرار و خلطهای غليظ ميشود (۰و .)11ابنسينا

ازنظر آبوهوا و همچنين ،توان او تأکيد بسيار دارد.

کلمهی «يتوع» را داللت بر گياهاني ميداند که «شيرهی

ابنسينا تأکيد ميکند« :اگر مقصود بيرونراندن سودا

آنها ،تند ،مسهل ،تکهکننده و سوزنده باشد؛ مانندِ

باشد ،بايد داروهای ضد مواد سوداست همراه باشد» (.)۶

هفتبرگ ،چشميزک ،آذربويه ،ماهودانه ،مازريون و

دند

پنجانگشت که بلغم و مواد آبکي را خارج ميسازد»

ذيل اين دارو ،حبيش به منابع هندی اشاره ميکند« :و

(۲و.)۶

اهالي هند ،آن را با دواهای مسهل معروفشان مخلوط

خربق سياه /خربق سفيد

ميکنند» ( .)۰ابنسينا اين دارو را حب سالطين و مسهلي

ازنظر رازی ،خاصيت خربق سفيد اسهال بلغم با قي يا

قوی معرفي ميکند .در همهی منابع ،مخصوصاً ،آثار

استفراغ است و خاصيت خربق سياه ،اسهال بلغم و مره

قسطا ،حبيش و ابنسينا ،به مضربودن استفاده از دند در

سودا (رازی) .خربق سياه نسبت به خربق سفيد کمتر

مناطق گرم سير اشاره شده است .اصالح آن را نيز با

اسهال ايجاد ميکند (۲و)۵؛ اما حبيش مخالف است .از

نشاسته و زعفران انجام ميدادهاند (۰و .)۶هروی کتيرا را

نظر او «خربق سفيد سود کمتری نسبت به سياه دارد و آن

مصلح آن ميداند (.)۱

نيز بلغم را مسهل ميگرداند» ()۰؛ همچنين معتقد است

قثا الحمار

«و اگر ،بهکلي و بدون اصالح ،نوشانده شود ،موجب

حبيش در توضيح اصالح آن کمي طوالنيتر از قسطا و

فساد مزاج ميگردد و صورت را بدترکيب ميکند و

رازی سخن گفته است .وی به صمغ عربي و گل ارمني و

دردهايي در کبد و فسادی مزاج و معده و عدم لذت از

معجونها هم اشاره ميکند؛ اما در کليت اصالح باهم

غذا را به بار ميآورد» (همان) .برای اصالح آن نيز بهتر

موافق هستند که بايد آب آن را گرفت و در پارچهای

است در گندم و جو پخته شود ( ۵ ،۰و  .)1۹ابنسينا

خيسانده گذاشت و سپس ،روی سنگي قرار داد تا خشک

تأکيد ميکند« :خربق سياه باعث اختالف در مزاج ميشود

شود .رازی استفاده از عسل را نيز توصيه کرده است.

و بايد طبيب دراينباره دقت کند و سن و عادت و موسم

ابنسينا برای اصالحش افشردهی بانمک و گاودانه را

و ساعت را در نظر داشته باشد و علت تجويز دوا را

توصيه ميکند (.)۶

بداند؛ همچنين خوردنش بهتر آن است که در ماه آوريل

لبن يتوع

(فروردين-ارديبهشت) و در درجهی دوم در اکتبر باشد و

گياه يتوع انواع گوناگون دارد و اگر جايي از آن بريده

بايد قبل از تناول آن ،سه روز از خوردن و نوشابههای

شود ،شيرهای مثل شيرهی درخت انجير بيرون ميآيد که

غليظ پرهيز کنند و به بازی و شادی سرگرم شوند و بعد

انواع مختلف دارد .اين گياه ،بلغم و مره صفرا را بههمراه

از شامخوردن ،دو بار يا سه بار قي کنند و ازآنپس،

هم مسهل ميگرداند ()۰؛ همچنين ،وقتي بهاندازهی وزن

خربق را تناول نمايند» ( .)۶رازی اشاره ميکند که برخي
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علت سردی زياد) و معدهی پيران نيز بهکندی آن را

دو درهم نوشانده شود ،همزمان موجب مسهلشدن بلغم

02

رضا محمدینسب و همكاران :سنت نگارش اصالح ادويه در دورهی اسالمي

سياه ،پس از بهکاربردن پروردهی آن ،سير و شراب

ذکر بهترين نوع آن بسنده کردهاند .ابنسينا مخلوط

ميخورند ( .)۲هروی نيز به موسيبنسنان حراني،

غاريقون با عسل آب را مسهل انواع خلط پرمايهی

جالينوس و عيسيبنصهار بخت 1ارجاع ميدهد (.)۱

سودايي و بلغمي ميداند (.)۶

هليلج

جنطيانا

ابنسينا از ديوسقوريدس نقل ميکند که هليله را همه

از داروهای غيرِمسهلي است که فقط حبيش به آن اشاره

ميشناسند و تأکيد ميکند اگر از دو درهم تجاوز نکند

ميکند و دليل آن را اينگونه توضيح ميدهد« :هرچند که

زياني نميرساند ( .)۶هليلج سه نوع دارد :زرد ،کابلي و

غيرِمسهل است ،اما من آن را ذکر ميکنم و ديگر دواهای

هندی .خاصيتش بغلم را خشک و در اخراج مره سودا و

سودمند را نيز ذکر ميکنم و چارهای از ذکر داروهای

همچنين ،صفرا کارساز است ( .)۰رازی معتقد است:

ديگری که باعث نفع به مردم و دفع بيماریها از بدن

«خاصيت اهليلج زردرنگ اسهال مره صفرا و تقويت

است ،نيست .و اما ،جنطيانا از خاصيت زيادی برخوردار

معده است و نيز اهليلج سياه خاصيت تقويت معده را

است و در برابر گزيدن سگهای هار و برای مقاومت در

دارد؛ همچنين ،مره سودا را مسهل ميکند و اهليلج کابلي

برابر سمهای کشنده ،خواه سمهای نوشيدهشده و خواه

خاصيت آن اسهال مره سودا است؛ ولي اسهال آن شديد

سمهايي که با گزيدن و گازگرفت توسط درندگان سمي

نيست ،بلکه ضعيف است» ( .)1۹در اصالح آن نيز بايد

و گزيدن سگهای هار به بدن راهيافته ،سودمند است»

«شخصي که ميخواهد پودر اين ماده را استفاده کند ،بايد

(.)۰

آن را در روغن بادام شيرين بگذارد ،سپس ،در آب داغ

بسفايج

قرار دهد و رويش شکر يا شير بريزد تا از دلدرد شديد

اين گياه ،بهآرامي ،باعث مسهلشدن ميشود و مره سودا

جلوگيری کند» (.)۵

را خارج ميکند که حبيش ميگويد« :و برخي از طبيبان

غاريقون

برای کساني که از نوشيدن اين دارو کراهت بسيار دارند،

الغاريقون ،بهآرامي ،باعث مسهلشدن توأمان بلغم و صفرا

حيله به خرج ميدهند و آن را بهشکل آردشده در برخي

ميشود و داروهای بزرگ را در صورت مخلوطشدن با

از غذاهايشان قرار ميدهند» (همان) .برای مصرف آن،

آنها ،تقويت ميکند و اگر با برخي از آنها مخلوط شود،

بهتنهايي ،بايد آن را کوبيد و الک کرد و با شکر يا آب و

به اقصا نقاط بدن ميرود و اگر به نوشنده سم داده شود،

عسل جوشيده مصرف کرد .درصورتيکه بخواهيم آن را

در برابر سمهای کشنده مقاومت ميکند (۰و .)۵نکتهی

در دارويي ديگر مصرف کنيم ،نيازی به اصالح ندارد (.)۵

جالب اين است که حبيش و رازی باوجود نامبردن از

رازی ،بلغم را نيز به خاصيت دارويي آن اضافه ميکند:

 .1عيسيبنصهار بُخت (چهار بُخت) جندیشاپوری از شاگردان
جرجيسبنبختيشوع بود که در مدرسه و بيمارستان جندیشاپور سمت
معلّمي و پزشکي داشت.

«بسفايج نيز خاصيت اسهال سودا و بلغم را دارد و
اصالح آن از طريق پختنش در آب جو يا آب برگ
چغندر پختهشده يا آب خيار پختهشده يا آب عسل
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از مردم برای رهايي از پيامدهای زيانبار مصرف خربق

غاريقون ،بهنحوهی اصالح آن اشاره نکردهاند و فقط به
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قرار گيرد ،نيازی به اصالح ندارد؛ فقط در اين حالت

مخلوط کرد ( ۶ ،۰و  .)1۹رازی در الحاوی ،به

ميبايست کامالً خردشده و با موارد مذکور قاطي گردد»

ديوسقوريدس ،جالينوس و دمشقي ارجاع ميدهد و آن

( .)1۹تأکيد ابنسينا بر خوردن بسفايج با عسل آب

را مسهل بلغم و سودا ميداند (.)۲

همرأی با قسطاست (.)۶

افسنتين

بوزيدان

افسنتين دارای خاصيتهای بسيار است؛ ازجمله اينکه

بوزيدان از داروهايي است که فقط حبيش از آن نام

مره صفرا را بهسهولت مسهل ميکند و معده و رودهها را

ميبرد و ميگويد« :اين دارو بسيار گرم است و باعث

نرم ميگرداند؛ همچنين ،باعث روانشدن بول و مدفوع

هيجان خون ميشود و آن را نگه ميدارد و چهبسا ،در

ميشود ،معده و کبد را تقويت ميبخشد و گرفتگيهای

درون کسي که آن را مينوشد ،دردهای سوزناکي از صفرا

داخلي را باز ميکند (رازی) .حبيش و ابنسينا هم به

و خون را تهييج کند» (.)۶

بازکنندگي انسدادها توسط اين دارو اشاره کردهاند

سورنجان

(۰و .)۶بهگفتهی ديوسقوريدس ،اين گياه ،قبضکننده،

حبيش دربارهی سورنجان ميگويد« :اگر که با ديگر ادويه

گرميزا و زدايندهی اخالط صفراوی آزاردهندهای است

مخلوط گردند و حبس شوند و در معده قرار گيرند،

که در معده و دستگاه گوارش جايگزين شدهاند (.)۲

بسيار گرم خواهند بود و اگر نوشيده شوند ،بهخاطر تأثير

جالينوس در گفتار ششم آورده است که گرميزايي

نامطلوبشان منجر به مرگ ميشوند» ( .)۰ابنسينا نيز

افسنتين از همهگونهای ،کمتر؛ ولي قبضکنندگياش بيشتر

سورنجان را دارای نيروی اسهالي ميداند و متذکر

از آنهاست؛ ازهمينرو ،لطافت کمتری دارد؛ اما ازنظر

ميشود که مصرف آن آسيب و بالهای توانفرسا به دنبال

خشککنندگي ،نيروی افسنتين کمتر از آنها نيست .به

دارد ( .)۶رازی در کتاب الحاوی اشاره ميکند که بولس

گفته وی ،افسنتين مزهای گس دارد و همراه با گرمي،

ميگويد« :ريشه سورنجان ،بعد از جوشاندن ريشه،

تلخي و تندی سوزشآوری است .اين دارو ،گرميزا،

خاصيت مسهل دارد» (.)۲

پاککننده و نيروبخش است؛ ازاينرو ،باعث سرازيرشدن

افتيمون

اخالط آزاردهنده از معده و بيرونرفتن آنها از راه

افتيمون دارويي است که اگر از آن به افرادی که

شکمروش ميشود؛ جالينوس ،همچنين ،دراينباره ،به

بدنهايشان مره صفرا دارد ،نوشانده شود ،خوب بر

اريباسيوس و ديوسقوريدس ارجاع ميدهد (.)۶

طبعشان نميافتد و بعد از نوشيدن ،باعث ناراحتي ايشان

حبالنيل

ميشود و چهبسا ،منجر به مرگ شود ( .)۰خاصيت

حبيش اين گياه را برای جوانان مضر ميداند« :بلغم

افتيمون نيز اسهال مره سوداست؛ ولي منجر به غم و

چسبناک را مسهل ميکند و در خارجساختن مره صفرا

تشنگي و خشکي ميشود (۰و .)1۹درصورت مصرف

مؤثر ميافتد و چهبسا ،نوجوانان و جوانان با نوشيدن آن
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پختهشده است .اگر با اين موارد پختهشده مورد استفاده

آن بهتنهايي ،باي د آن را با روغن گل و روغن بنفشه
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شديد گردند و اگر زياد بنوشند ،به استفراغ مياندازد و

صاف کرد و مصرف نمود» ( .)۵ازنظر حبيش نيز

چهبسا ،در معده خراشي به وجود آورد» ( .)۰رازی هم به

خاصيت و مضرت اين دارو چنين است« :ناخوشي و

خاصيت اسهال بلغم اشاره ميکند .هر سه در اسهال بعد

ماندگاری در معده دارد و موجب مسهلشدن مره سودا و

از بيستوچهار ساعت ،همرأی هستند .رازی ميافزايد:

مره صفرا ميشود و جرم قلب را تقويت ميکند» (.)۰

«به نام قرطم هندی شناخته ميشود .بهگفتهی ابوجريح

لبالب

راهب ،اين دارو ،گرم و خشک و در درجهی دوم،

رازی ميگويد« :خاصيت لبالب (گل پيچيک) اسهال مره

خشک است .برخي هم آن را سرد و در درجهی نخست

صفراست و بايد از آب تصفيهشده و بهجوشنيامدهی آن

مرطوب ميدانند و بههرحال ،مصرف آن باعث

بين يکسوم رطل تا دوسوم رطل ،همراه با شکر سليماني

بيرونرفتن اخالط غليظ و آزاردهنده از راه اسهال

نوشيد» ( .)1۹در الحاوی نيز از ديوسقوريدس و

ميشود» .بهگفتهی بديغورس ،اين دارو ،برای رهايي از

ابنماسويه بدينسان نقلقول ميکند« :ديوسقوريدس

فزوني اخالط غليظ سودمند است و اخالط سودايي و

گويد” :آب برگ آن شکم را اسهال نمايد “.ابنماسويه

بلغمي را از راه اسهال بيرون ميراند ( .)۲ابنسينا خواص

گويد” :لبالب در وسط درجهی اول گرم و در ابتدای

حبل النيل را ازبينبردن کامل خلطهای غليظ ،سودا و

همين درجه ،خشک است .زبان گز و اندکي گسمزه

بلغم ميداند ( .)۶هروی مضرت اين گياه را چنين

است و صفرای سوخته را اسهال مينمايد .دارو بوده و

توصيف ميکند« :مغصي و کربي سخت ميآورد و سر

غذا نيست .چنانکه آب آن را بپزند ،انسدادها را خواهد

معده بگيرد» .او روش اصالح حبلالنيل را آميختن آن با

گشود؛ ليکن از خاصيت اسهالکنندهی آن کاسته خواهد

سقمونيا و هليله ميداند (.)۱

شد .چنانکه آن را نپخته ،بياشامند ،خاصيت

شحمالرمان

اسهالکنندهی قویتری در بر خواهد داشت؛ ليکن از اثر

شحمالرمان ،شيرهی انار است که طبيعت را روان

آن در گشودن انسدادها کاسته خواهد شد “.الخوز:

ميگرداند؛ چراکه موجب قبض دهانهی معده ميشود و

”لبالب سرد است .خاصيت مسهل دارد و برای تب

رطوبت آن را ميگيرد و به نيکي آن را روان ميگرداند

سودمند است“» ( .)۲ابنسينا معتقد است همهی انواع

( .)۰بايد شحمالرمان را بکوبيم تا شيرهاش ،بهاندازهی ده

لبالب با درون (احشا) ناسازگار است و خونريزی به

تا بيست درهم ،خارج شود و با بزرقطونا يا شکر،

دنبال دارد (.)۶

بههمراه تخم پنبه و صمغ ،مصرف شود تا راهش را باز

شاهترج

کند ( ۵ ،۰ ،۲و  .)1۹هروی مضرت اين گياه را به مقعد و

رازی و حبيش خاصيت گياه شاهتره را زياد توصيف

اصالحش را با مصطکي ميداند (.)۱

ميکنند؛ ازجمله اينکه فوايد بسيار برای معده و بهبود

سنا

پيسي و خوارش و جوشهای پوستي دارد؛ همچنين،

سنا همان ترنجبين است .قسطا ميگويد« :برای مصرف

باعث اسهال مره صفرا و تصفيهی خون و روانشدن
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دچار اندوه و درد و عفونت دهانهی معده و دلپيچه

اين دارو نبايد آن را پخت؛ بلکه بايد آن را کوبيده و
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يا همان تخم تيزک بياباني يا شاهتره را ناسازگاری با معده

بياشامند ،تهوعآور خواهد بود» (.)۲

ميداند .رازی در کتاب الحاوی به کتاب اصالح مسهله

بقلهالحمقا

اشاره ميکند (.)۲

بقلهالحمقا همان خُرفه است .رازی و قسطا نامي از اين

قاقلي

دارو نميبرند .بقلهالحمقا سرد است و به رطوبت گرايش

هر سه منبع اصالح ادويه ،يک سخن را در باب قاقلي

دارد .در آن ترشي و قبض و لزجي است و اين همان

تکرار ميکنند« :اين گياه مثل شاهترج و لبالب است و

ترشي آن است که آن را به يبوست و خشکي ميکشاند و

بايد مثل آنها کوبيده و شيرهاش را درآورد و نجوشيده،

لزجي آن است که باعث رطوبت ميشود و شهوت جماع

بههمراه شکر مصرف کرد» ( ۵ ،۰و .)1۹

را قطع ميکند .اگر آب اين گياه بهصورت نجوشيده،

عنبالثعلب

تزريق شود ،در برابر ريزش مره صفرا سودمند ميافتد

رازی از اين گياه نام برده است .او خاصيت عنبالثعلب

(.)۰

را در بهتحليلبردن ورمهای دروني کبد و طحال و

سفرجل (بِه)

حجاب بين کبد و طحال ،مثل جناحالزيتون ،دانسته و

حبيش در ذيل داروهايي که قبض ميکنند از آن نام

برای درمان ورمهای معده و بيماری آب زرد سودمند

ميبرد .رازی و قسطا سخني نگفتهاند .ابنسينا معتقد

بيان کرده است ( .)۰برای اصالح نيز بايد آن را کوبيد و

است که «بِه» را با عسل بپزند بيشتر بول را ريزش دهد؛

شيرهاش را درآورد؛ چهار برگ را کوبيده ،جوشانده و

اما ممکن است بهجای قبضويت باعث اسهال شود (.)۲

صاف ميکنيم؛ سپس به آن شکر ميافزاييم .همچنين اگر

اجاص (آلو) و تمر هندی

بخواهيم با گياهاني مثل رازيانه و کاسني و حشو و غيره

اجاص جزء داروهايي است که باعث رواني مواد لزجي

استفاده کنيم ،بايد همه را بجوشانيم و آنها را نجوشانده

ميشود که در معده است .اين دارو ،بهآرامي ،چسبندگي

مصرف نميکنيم زيرا نتيجهی مطلوب حاصل نميشود

و لزوجت معده را با گرفتگي هليلج مخلوط ميکند و

(.)۵

باعث نرمي و آرامي معده ميشود ( .)۰تمر هندی نيز در

کرفس

انواع طبخشدنيهايي قرار ميگيرد که مانند هليلج سياه و

تنها حبيش از اين گياه نام ميبرد .ازنظر او ،اگر کرفس

زرد ،االجاص ،عناب ،السبستان ،تمرهندی و شاهترجاند؛

زياد مصرف شود ،باعث استفراغ ميشود؛ اما اگر

چراکه آن با ترشح مواد لزجي که در برخي است و

عصارهی آبش در گياهان گرفته و نوشيده شود ،به

قبضي که در برخي ديگر است ،باعث مسهلشدن ميشود

استفراغ نمياندازد؛ همچنين ،درصورتيکه آب کرفس

(همان) .نظر رازی دربارهی آلو را بايد در الحاوی

پخته و نوشانده شود ،بيمار را به استفراغ مياندازد (.)۰

جستوجو کرد .وی ميگويد« :آلوی شيرين که معده را

رازی ،در کتاب الحاوی ،به روفس ،ابوجريح و مسيح

تر کند و سرد کند ،سستي دهد و عموماً ،با معده
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ناسازگار است .جالينوس گويد” :ديوسقوريدس در

آنها [از حقيقت] به دورند و سردى اين عصاره و گرمى

اشتباه است که گفته :آلوی دمشقي قابض است .آلوی

اشق را از ياد بردهاند “.پولس و رازى دربارهی جانشين

دمشقي مسهل است“» .به نظر ميرسد حبيش در خواص

[اشق] مىگويند که ريم کندو براى آن است» (.)11

ابنسينا ميگويد« :خوردن آبپز آن صفرا را بيرون

ارجاع ميدهد؛ اما از نحوهی اصالح صحبت نميکند

ميريزد» (.)۶

(.)۲

انزروت

قرطم

انزروت نيز دارای خاصيت مسهلکنندگي بلغم لزج،

رازی دربارهی قرطم ميگويد« :دارای خاصيت اسهال

خشککردن زخمها ،جذب رطوبت و ميکروبها و مواد

بلغم است و نوشيدن آن به وزن بيست درهم است؛ به

بد آنهاست؛ همچنين ،برای چشم نيز مفيد است (.)1۹

اين نحو که آب داغ را روی آن ريخته ،سپس بهخوبي

قسطا نيز در جمع صمغي ذکر ميکند که بايد اصالح

بکوبيد ،سپس آن را تصفيه کرده و مقدار ده درهم شکر

شوند« :صمغ انزروت ،بهتنهايي ،استفاده نشود؛ زيرا

سليماني يا فانيد سفيد را در آن حل کنيد» .قسطا همين

موجب ايجاد زخم ميشود ،بلکه بههمراه داروهای ديگر

روش را دارد؛ جز مخلوطکردن با شکر ( .)۵ابنسينا

مصرف شود .گياهاني مثل رزين از اثر آن ميکاهند» (.)۵

ميگويد برای معده خوب نيست و همان روش اصالح را

رازی در کتاب الحاوی از کتاب «عالج مسهله» ارجاع

توضيح ميدهد (.)۶

داده است (.)۲

نتيجهگيری

وشق (أشق)

بررسي ما نشان داد که اصالح ادويه ،بهعنوان

رازی اين گياه را از گياهان مشهوری ميداند (۶و )1۹که

برجستهترين ساحت داروشناسي و پزشکي دورهی

برای برطرفکردن عرقالنسا ،نقرس ،درد مفاصل و

اسالمي ،عمل ميکرده است .شناسايي عوارض و

خاصره و نشيمنگاه و همچنين ،ازبينبردن بلغم لزج،

نشاندادن مضرات هر دارو و همچنين ،بيان مفصل انواع

بسيار مفيد است ( .)1۹قسطا هم از اين گياه در بين

يک دستهی دارويي ،در کتابهای مستقل ،بسيار

صمغي که بايد اصالح شوند ،نام برده است« :برای

تعيينکننده بوده و به شکلگيری پيکرهی اصلي علم دارو

مصرف برخي يا همه يا يکي از اين صمغها در دارويي،

و داروشناسي بسيار کمک کرده است.

بايد آن را در آب جوشانده يا آب ترب يا آب حبوبات

رسالههای تصحيحشده در اين خصوص ،منابع اصلي

بگذاريم تا آب شود ،سپس ،آن را له ميکنيم و بهتنهايي،

و مهم در دورهی اسالمي بودهاند که بهوسيلهی

يا بههمراه ديگر داروها مصرف ميکنيم» (.)۵

دانشمندان بعد ،بسيار مورد استفاده قرار گرفتهاند؛

بيروني ذيل مدخل أشق از قسطا نام ميبرد« :قسطا
مىگويد[” :اشق] عصاره خشخاش است .هستند کسانى

بهنحویکه ذيل مدخل هر يک از اين داروهای مهم ،غالباً
به نامهای نويسندگان کتابهای

که مىگويند اين عصاره برگهاى [خشخاش] است؛ اما
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برميخوريم.
اما اينکه شروع نگارش اين کتابها ،انقالبي در
ميرسد چنانکه نشان داده شد ،انقالب محسوب نخواهد
شد؛ زيرا پايههای بسيار مستحکم در منابع

يوناني،

بهخصوص آثار بقراط ،جالينوس و کتاب ديوسقوريدس،
داشته است؛ اما بايد گفت داروهايي نيز وجود داشته که
در منابع قبلي نبوده و در دورهی متأخر شناسايي شده
است .نحوهی اصالح اين داروها نيز براساس تجربهی
علمي و پزشکي و درماني نويسندهی کتاب به داورهای
مسهل اضافه شده است.
نگارش و تدوين کتاب دربارهی اصالح عوارض
جانبي داروها برای ايشان بسيار مهم بوده است؛ چراکه
بهروشني به مرگباربودن بعضي داروها اشاره کرده و
عواقب آنها را ذکر ميکنند؛ بهصورتيکه حبيش بسيار
محتاطانه و شايد امنيتي ،به اين امر مينگريسته و توصيه
ميکرده اشرافزادگان و پادشاهان در مصرف اين داروها
به همه اعتماد نکنند و اگر پزشکي نيز از اين داروها برای
کسي نسخهای نوشت ،حتماً آن را مهروموم کند تا به
دست دشمنان نيفتد.
فضل تقدم رازی بر حبيش و قسطا اين است که وی،
بهعنوان پزشکي باليني ،در عرصهی پزشکي شناختهتر بود
و آثارش توانست در آينده اثرگذارتر باشد.
نکتهی آخر اينکه مصاديقي که حبيش و قسطا و رازی
بنا نهادهاند ،بهصورت پايدار باقي مانده و در بلندمدت،
پژوهشگران بهصورت اجتنابناپذير از آنها استفاده
کردهاند و بهعنوان بنياد و جهتگيری اصلي ،در همهی
روايتها در کانون توجه قرار گرفتهاند.
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Abstract
Writing treatise on Islah al-Adwiat (Reducing the Side-Effects of Drugs) is one of the most important issues
in Islamic medicine. During the first few centuries of Islamic civilization, four important treatises were
written on this subject, which established the scientific tradition that formed the bases of the subsequent
pharmacological formation. This paper addresses the tradition of writing books on reducing the side-effects
of purgatives and it also critically edits and translates the books written by three prominent scholars –
Hubaysh b. Atham of Damascus, Qusta b. Luqa of Balbak and Muhammad Zakaria Razi – relying on the
surviving manuscripts. The research objective followed by this paper is examining and analyzing the
purgatives as an important class in the pharmacological and medical books of the Islamic era.
Almost all books on medicine and pharmacology written in the old medical tradition have a section or a
chapter devoted to the detailed introduction of purgatives and counteracting their side effects. Examining
these bits, one may trace the main structure of the tradition, which continued for many centuries. Besides,
comparing them may provide an appropriate perspective to look at the history of pharmacology. To this end,
images of the material included in those books were obtained from libraries and museums, which have
housed such books for almost a millennium. Then they were analyzed along with translating and editing.
It may be concluded that pharmacologists belonging to the old medical paradigm would use drugs to treat
conditions of bad health caused by changes in the patient’s humors; the drugs, however, would cause some
side-effects along with removing humors and residues, leading to a change in the main humor of the body.
The pharmacologists; therefore, introduced the drugs, their harms, as well as the best type of the drug to be
used and finally suggested some methods in detail to reduce their side effects.
Keywords: Side effects of the drug, Hubaysh Asam of Damascus, Qusta Luqa of Balbak, Muhammad
Zakaria Raza, Ibn Masawiah, purgative drugs
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