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  چکیده

هایی ن براي دارومباحث داروشناسی و پزشکی دوره اسالمی است. داروشناسا ینترمهماصالح داروها براي دفع عوارض جانبی از  
که خود ضمن برطرف کردن خلط و مزاج و  اندکردهیمکه به علت تغییر مزاج موجب بیماري شده است دارویی را استفاده 

راي مقابله با این عوارض جانبی، آثاري در جهان اسالم به رشته است. ب شدهیمبدن نیز  فضوالت زائد، باعث تغییر مزاج اصلی
 اريگذیهپانخست هجري چهار رساله مهم در این خصوص نگاشته شد که سنت علمی را طی چند قرن  است. درتحریر درآمده 

) بر اساس آن شکل گرفت. رساله حاضر، به بررسی سنت نگارش اصالح ادویه متأخرکردند که پیکره اصلی داروشناسی بعدي(
ن ب و بررسی نظریات سه دانشمند برجسته: حبیشاصالح ادویه  يهاکتاببه تصحیح و ترجمه  نآ بر اساسپرداخته و  همسهل

است.   و موجود پرداخته ماندهیباق يهانسخهاعسم دمشقی، قسطا بن لوقا بعلبکی و محمد بن زکریا رازي با استفاده از حسن 
ی و پزشک ياهکتابگروه دارویی در  ینترمهم عنوانبه هاآنبررسی و تحلیل داروهاي مسهل و نحوه مقابله با عوارض جانبی 

پرسش اساسی که تالش شده است بدان پاسخ داده شود  ،روینازاداروشناسی دوره اسالمی از اهداف این پژوهش بوده است. 
در این  آثار ینترکهنبر داروهاي مسهل است و ناظر بر آن  یدتأکوجوه تمایز سنت علمی نگارش اصالح ادویه دوره اسالمی با 

یف مبتنی بر توص هاپرسش یانب. روش پژوهش براي پاسخ نمایدیمرا مشخص  هاآنو تمایزهاي  هاتفاوتزمینه را بررسی و 
و  يبندبقهط موردبحثنیز این تبیین در موضوع  یتدرنهااست. دانشمندان این حوزه  هايیینتبداده ا از منابع اصلی و تحلیل 

  .گیردیمدر جایگاه خود قرار 

 ياهرسالهبه عوارض جانبی داروها در بدن بیمار توجه کرده و که پزشکان دوره اسالمی  پژوهش حاکی از آن است هايیافته
نواع ب ا ایشان یتدرنهاو  که بسیار حائز اهمیت هستند اندنوشتهمستقلی در خصوص اصالح و دفع عوارض جانبی داروها 

  دهند.میصورت مفصل روش دفع عوارض جانبی را توضیح مضرت، نوع خوب مورداستفاده و به

  :کلیدواژه

  ابن ماسویهعوارض جانبی داروها، حبیش بن حسن، قسطا بن لوقا، محمد بن زکریا رازي، داروهاي مسهل، اصالح ادویه، 
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  پژوهش معرفی و کلیات -1
  مقدمه -1-1

نیان محقق ستاوردهاي پیشیگام و بر مبناي دبهصورت گامدستاورد ذهن بشر است و این پیشرفت به ترینبزرگعلم 
روز دوار گذشته تا اماي کلی از پیشرفت از ابیکران براي نظاره یهمیشه نوآور است و افق عرصه تاریخ علم شده است.

  گشاید.ن میرا به روي محققا

پدید  یداروشناسي و داروسازمختلف طب،  هايینهزم دري اعالمانهپزشکان و داروشناسان دوره اسالمی آثار بسیار 
 تأثیرید به با باآنکه( گرفته استدر چارچوب نظام پزشکی بقراطی و جالینوسی صورت  عمدتاً. این تحقیقات اندآورده

ه نیافت وز چندانیبریرات تأثی به منابع یونانی این و دسترساما با ترجمه  شود،پزشکی هندي در پزشکی اسالمی اعتراف 
هاي علمی در هر دوره تاریخی و یتفعالپیشرفت در شناخت داروها و داروشناسی از نتایج مهم  بر این اساس،) 1است
 توانیمي باستان تا عصر اسالمی هاتمدنهر تمدنی است. با نگاهی به سیر علمی در  در ي دانشمندانهاتالشثمره 

ان به زب ،مآبی وجود داشتی که در تمدن یونانی و یونانیداروشناسمنابع علمی میالدي،  8و  7گفت در طی قرون 
شایش و هیولی الطب فی الح«کتاب  شدهترجمهین اثر ترمهمگذاشتند.  جابهی را توجهقابل تأثیرو  ترجمه شدندعربی 
اصطفن بن باسیل نخست به زبان سریانی و بعد  را) بود. این کتاب م 1قرن نوشته پدانیوس دیسکوریدس (» السموم

  داًمجدو  مترجم معروف و پرتالش قرار نگرفتحنین بن اسحاق  موردقبول. ترجمه اصطفن زیاد 2کردبه عربی ترجمه 

                                                        
 34تا  5 صص ،25شماره  - 1385بهار  ،تاریخ اسالم؛ بهرامی، روح اهللا، انتقال دانش پزشکی هندیان به عالم اسالم .1
 69تا  3 صص ،المجمع العلمی العراقی ؛العراقی، یوسف حبی، تاریخ األدب السریانی 2
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میالدي  13تا قرن این ترجمه  . 3نیز بدان مبادرت ورزید اعسمتوسط حبیش بن   ازآنپس کاري که کرد؛ ترجمهآن را 
. جالینوس 4و استفاده بوده است موردتوجهگسترده  صورتبه ،کرد ارائههجري قمري) که ابن بیطار تفسیر جدید از آن  7(

 پزشکان و داروشناسان دوره اسالمی بوده مورداستفادهیربناي پزشکی دوره اسالمی از دیگر منابع ز عنوانبهو آثارش 
یم اما جایگاه بقراط حک؛ است قرارگرفتهزیاد در آثار دارویی مورد ارجاع  دفعاتبه» ادویه مفرده جالینوس«. کتاب 5است

اره که اش ايگونهبه ،پدر علم پزشکی در همه اعصار و مخصوصاً در دوره اسالمی جایگاهی ویژه و ممتاز بوده عنوانبه
فسیر دفعات مورد ترجمه شرح و تنیز به» فصول بقراط«شود. کتاب دیده می هاکتاب اکثریز وي در آمحکمتبه سخنان 

قرن دوم هـ ( یمبرعنوان دوره اسالمی نام میاي که ما از آن به. در طی دوره6استپزشکان دوره اسالمی قرارگرفته 
پزشکی  هايها و رسالهمانع از این نشد که کتاب هاآنی و استفاده از رجوع مکرر به منابع اصیل یونان ق تا پنجم هـ ق)

رش اصالح بررسی سنت نگا نوشتار حاضرمستقل و با توجه به تجربیات پزشکی این عصر به نگارش نیاید. موضوع 
اند شدهفونهاي خطی مدادویه مسهله در دوره اسالمی است که با توجه به وجود منابع ناشناخته بسیاري که در نسخه

عی شده ، سندقرار نگرفته ا موردتوجهچاپی پنهان مانده و یا  هايکتابو از سوي دیگر منابع و مطالب بسیاري که در 
 ردو مو ودهاي خطی موجود تصحیح، ترجمه و تفسیر شنسخهدفع عوارض جانبی داروها در موضوع  در وهله نخستتا 

ها و آثار داروشناسی بعدي پرداخته و موجود در دوره هايکتابیک از  هر به تأثیر و آن گاه مطالعه دقیق قرار گیرد
نیاز واقعی موردتوجه قرارگرفته است. از این آثار ت هریک اهمی شود؛ به عالوه ذکرمشخص  هاآنجایگاه هرکدام از 

و  شودفسیر د از نو تهاي جدیوسیله تحقیقات بیشتر و در پرتو بینشتاریخ داروشناسی دوره اسالمی این است که به
  توسعه یابد.

 

                                                        
 »دیسقوریدس یادگار پزشکی ماندگار از نخستین سده میالدي براي ده ها سده آینده :تاریخ علم«؛ طباطبایی، سید محمود: نک در خصوص کتاب دیسقوریدس. ٣

  95تا  85 صص، 8شماره  1392دوره سوم، آذر  کتاب ماه علوم و فنون
  163 تا 150از ، 14و  13العدد  - 1404محرم   التراث العربی :؛ مجلهمختار هاشم :نویسنده، دیسقوریدس و کتابه

  172تا  167 صص 16و  15شماره ، 1375پاییز و زمستان   ف میراث جاویدانوق؛ عرفانیان، غالمعلی)، کتاب الحشائش (نسخه اي نفیس در گیاه شناسی

 47تا  35 صص ،2شماره  1391پاییز و زمستان   میراث علمی اسالم و ایران :؛ مجلهمحمدي فر، شمامه، الحشائش تأثیرگذارترین کتاب داروشناسی دوره اسالمی
 
  106 تا 93صص، پژوهشی-علمی 7شماره  - 1387پاییز و زمستان   تاریخ علم؛ روغنی، شهره، عوامل مؤثر در توجه پزشکان اندلسی به داروشناسی. ٤

 87تا  69 ، صص9شماره  - 1385پاییز   فقه و تاریخ تمدن ملل اسالمی؛ خواجه میرزا، محمود، پیشرفت داروشناسی در اندلس تا ابن بیطار
، ب در اسالمطو نیز در  128تا  108صص ،25شماره ، 1368زمستان ، ةمشکو :؛ مجلهشیخی، حمید رضا ترجمه؛ زهیر البابا، محمد، زندگی و آثار علمی جالینوس. 5

 284تا  267 صص، 21و  20شماره ، 1376و بهار  1375زمستان  فرهنگ؛ محقق، مهدي
و  1375زمستان   فرهنگ :؛ مجلهاعلم، هوشنگ ترجمه؛ فرانتس روزنتال، بقراط» فصل«تفسیرهاي عربی بر نخستین »: عمر کوتاه است، صناعت طوالنی است«. 6

 310تا  285 صص ،21و  20شماره ، 1376بهار 
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  بیان مسئله پژوهش -1-2
متفاوت داروها، در شرح خواص دارویی هر  هاياسالمی در آثار داروشناسی خود به دلیل ویژگی داروشناسان دورة

  اند:ماده، اهتمامی ویژه در رعایت این پنج رکن اساسی داشته
  ؛هاي گوناگونتعریف لغوي و نام داروها به زبان

 ؛هاي چهارگانه براي تبیین جایگاه داروبیان طبایع گیاهان از حیث قوا و درجه دارو ازلحاظ کیفیت
 ؛توصیف ویژگی علمی داروها

 ؛داروهامنافع و  و بیان خواص )عوارض جانبی هر دارواصالح ادویه ( 
  .معرفی ابدال داروها

که در دوره اسالمی به آن اصالح ادویه گفته شناسایی عوارض داروها و الجرم برطرف کردن آن به این ترتیب،
  شده است موردتوجه پزشکان و دارو شناسان بوده است.می

یمارى و بطبیعت بدن انسان از خون و بلغم و صفرا و سودا ترکیب یافته و «بر اساس تعریف بقراط از بیماري: 
ودت است تندرستى درنهایت ج ،پایه اعتدال باشد بر هاآنبدین معنى که اگر نیروها و کیفیت  هاست؛تندرستى او از این

، (کتاب بقراط فى طبیعۀ االنسان» گردد.کمتر و یا زیادتر از دیگرها باشد بیمارى حادث مى هاآنو هرگاه که یکى از 
سهال ا یک عضو یا همه بدن را تغییر دهد،هرگاه خلط طبیعی یا غیرطبیعی در بدن افزایش یابد و کیفیت پس  .7)6ص 

در مواردي « سینا در کتاب قانون آورده است:ابن کهنحويبه ،بخش درمان باشد ترینواصلیتواند مرحله اول درمانی یم
د. تواند براي درمان کافی باشمی تنهاییبه وسیله داروهاروش مسهل نمودن بهکه ماده زائد باعث سوء مزاج شده باشد، 

 هاي درمانیپردازند. اسهال یکی ازجمله این روشبارتی مواد زائد بدن میبه دفع اخالط فاسد یا به ع داروهاي مسهل
اي مسهل هاي دافع مواد زائد یا فاسد بدن، با استفاده و تجویز داروهعنوان روشی از روشمورداستفاده است که به
  )462:ص 2.(ابن سینا، قانون، ج»پذیردتوسط پزشک صورت می

طور مثال سقمونیا به ؛نوان مسهل یکی از اخالط در بدن شناخته شوندعهر نوع داروي مسهل ممکن است به
د دفع بلغم از بدن کاربرشود و سنگ ارمنی در دفع سودا و غاریقون در عنوان مسهل صفرا از کل بدن شناخته میبه

فرا بر که بلغم و صکنند، مانند صاز داروهاي مسهل بیشتر از یک خلط را از بدن دفع می برخیبعضی از موارد  دارد. در
 کهاست براي این این پژوهشموضوع مهم  حالنمایند. بااینکه بلغم و صفرا و سودا را دفع می شحم حنظلو  را

براي امعاء، صبر براي روده  شحم حنظلمانند سقمونیا براي کبد،  ،مصرف داروهاي مسهل عوارض جانبی داشته است
  سورنجان براي معده مضر است. و

ل طور مثابه ؛ر دفع اخالط فاسد، داراي مالحظات و عوارض جانبی نیز هستها علیرغم تأثیرشان دلمصرف مسه 
ه ک زیرا اثر داروي مسهل در بدن همچون اثر صابون در شستن لباس است ،باید از مصرف زیاد مسهل پرهیز نمود

  )45ص: ،تنکابنی .(شودنیز میآن باوجود اثرش در پاك کردن باعث کهنگی 

                                                        
  ه.ش. 1387تهران، چاپ: اول،  -، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى جلد 1محقق، مهدى، مجموعه متون و مقاالت در تاریخ و اخالق پزشکى در اسالم و ایران،  7
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و ضررها و  هرکدام، تأثیر آن داروها در بدن، مزایاي هاآنم است که تأثیر و توان داروها، چگونگی مسهل بودن الز
را توضیح دهیم. ما این کار را از اطالعاتی که درباره شناخت این داروها الزم است کسب  کنندمیکه دفع  هاییآسیب

  .کنیممیشود شروع 
اي مسهل به یک اندازه و یک شدت مسهل نیستند بلکه برخی از داروها قبض و ضروري است بدانیم که همه داروه 

برخی دیگر  و گیردمیگیاهان شور و شیرین از راه شستشو انجام  ازجمله. اسهال برخی دیگر کنندمیگرفتگی را اسهال 
جاد جذب خلط، اسهال ای. برخی داروها مانند سقمونیا به کمک کنندمیایجاد اسهال  چسبندگیمانند لبالب از طریق 

وها . برخی دیگر از دارکندمیصفرا را جذب  کندمی، آهن را جذب رباآهنکه  ايشیوه. سقمونیا درست به همان کنندمی
  .کنندمینیز به همین منوال به کمک جذب اخالط، ایجاد اسهال 

ه داروي ک اندگفته. برخی اندپیداکرده نظراختالفپزشکان در تشخیص چگونگی جذب اخالط توسط داروهاي مسهل 
که پس از مصرف و رسیدن به معده، از معده خارج شود و به عضوي از بدن  شودمیمسهل اگر در صورتی مؤثر واقع 

که بتواند عمل جذب را انجام  کندمیعمل جذب را انجام دهد. این عضو شرایطی را براي دارو ایجاد  تواندمیبرسد که 
. عضو مزبور با دارو سازگاري کندمیدر اثر توان و قدرت دفعی که دارد دارو را از خود دفع آن عضو بدن  دهد. سپس

لبته . اگیردمیو عمل اسهال به این شکل انجام  یابندمیو به روده راه  شوندمیندارد و سرانجام دارو و خلط باهم دفع 
و آهن،  اربآهنارتباط  سانبهبلکه  کندمینحرکت  شوندهجذب سويبه کنندهجذباین نظر اشتباه است چون شیء 

که داروي مسهل وقتی به معده راه یافت توان و شرایط جذب خلطی را  اندگفته. برخی شودمی کنندهجذب شوندهجذب
در آن صورت  کشاندمیآهن را به سمت خود  رباآهنکه  گونههمان کندمیاز عضوي که خلط در آن قرار دارد پیدا 

امر اسهال است. این رأي نیز رأي ناصواب و غیردقیقی است چون در این صورت وقتی خلط به سمت خروجی این 
 کهقتیو رباآهندرست مانند  کردندمیاین دو نسبت به هم همگرایی پیدا  شدمیو به دارو نزدیک  کردمیمعده حرکت 

 اندتهگف. برخی دیگر شودنمیاز آن جدا و  چسبدمیآهن به سمت آن حرکت کند و به آن نزدیک شود سرانجام به آن 
البته  کندمیاخالط موجود در همه اعضاي نزدیک و دور از معده را جذب  یابدمیکه داروي مسهل وقتی به معده راه 

 هاییرگباشد. در آن صورت آن خلط در همه  جذبقابلبه شرطی که این اخالط با داروي مذکور سازگاري داشته و 
 کهاینتا  یابدمی. حرکت در این عروق کماکان ادامه کندمیجریان دارد از کبد تا آن عضو حرکت  اهآنکه خون در 

کبد و سپس به سیاهرگ باب سپس به روده یا معی صائم (یکی از امعاء که پیش از اثنی عشر قرار دارد) و سپس اثنی 
فع . دفرستدمیو به سمت روده بزرگ  کندیم. وقتی خلط به این بخش از روده رسید، روده آن را دفع رسدمیعشر 

چگونگی اعمال  باب در. این نظر و رأي اخیر گیردمیکردن این خلط توسط روده به روش دفع اشیاء مضر شکل 
از این رأي  ترآساندفع خلط به این شیوه بسیار  چراکهاز آراء و نظرهاي رقیب آن است.  ترصحیحداروهاي مسهل 

مت سپس دوباره از معده به س گرددبرمیخلط از معی صائم به اثنی عشر و سپس به معده  گویدمیکه  گیردمیانجام 
. عالوه بر این، این رأي اخیر متضمن پذیرفتن آسیب به شودمیعمل خروج و دفع انجام  ازآنجاو  رودمیمعی و روده 

تهوع و غم و غصه و دگرگونی احوال را اندوه، اضطراب،  رسدمییعنی خلط ناپاك و کثیف وقتی به معده  ؛معده است
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یست مگر ن قبولقابلاین رأي پذیرفتنی و  درنتیجه. همه این امور به جهت حساسیت فراوان معده است. شودمیباعث 
خلطی که قرار است جذب شود در بینی، حلق، حنجره و قصبه الریه باشد. خلط اگر در این اعضاي برشمرده شده  کهاین

. پس اگر اخالط در عروق بینی باشد شودمیو سپس به سمت معده خارج  کندمیا به سمت معده جذب باشد دارو آن ر
که اخالط از سایر اعضاي بدن  گونههمانآن را از آن عروق جذب کند سپس از سایر اعضا به کبد برساند  تواندمیدارو 

  .دکنمیحرکت  غلیظبه سمت امعاء  ازآنجا. سپس رسدمیو کبد و سپس اثنی عشر و معی صائم  شودمیجذب 
خاصیت سمی نسبت به بدن دارند و اگر در کمیت و یا کیفیت  دارندجاذبهالزم است بدانیم که داروهاي مسهلی که توان 

 کهاینو حتی ممکن است که موجب مرگ انسان شود یا  گیردمیشود اسهال شدت  انگاريسهل هاآنیا وقت مصرف 
  بدن او وارد کند. به ناپذیرجبرانآسیبی 

لط اگر خ کنندمیجذب پذیر را جذب  خلط اوالً توانندمیهمه داروهاي مسهل وقتی وارد معده « :گویدمیبقراط حکیم 
ب جذ هاآنکه ممکن است به سهولت جذب شود را از میان  هاییخلطجذب ناپذیر وجود داشته باشد فقط آن مقدار از 

توان تهی کردن اخالط صفراوي را داشته باشد در ابتدا فقط اخالطی که  ماهیتاًدارو  هکوقتیبه تعبیري دیگر ». کندمی
د بود در در دارو موجو ايکنندهدفع. پس از انجام این امر اگر هنوز توان کندمیبه سهولت تخلیه پذیر هستند را تخلیه 

و توانی  اگر قوت بازهماز سوداء باشد.  تر پذیرالبته به شرطی که آن بلغم نرم و جذب  کندمیآن صورت بلغم را جذب 
اما اگر خاصیت  کند؛می. در مرحله بعد اگر هنوز توانی داشت خون را جذب کندمیدر دارو باقی ماند سوداء را جذب 

 نماید؛یمسوداء را تخلیه  بعدازآنسپس صفراء را و  کندمیدارو اسهال بلغم باشد در آن صورت نخست بلغم را تخلیه 
. در کندیمبلغم و در مرتبه بعد خون را تخلیه  ازآنپسو مؤثرتر باشد در ابتدا سوداء، سپس صفراء و  ترپرتواناگر اما 

اما طبیعت و سرشت بدن اجازه این کار  ؛است ترغلیظچون از همه اخالط  شودمیاین حالت خون در مرتبه آخر تخلیه 
ر که دیگ دهدمیبه سیستم خود  اياجازهها در صورتی بدن چنین چون قوام بدن به وجود خون است و تن دهدنمیرا 

ل توان بدن تحلی کههنگامییعنی  کند؛میهیچ توان و رمقی نداشته باشد. پس دارو خون را در آخرین مرحله جذب 
  رفته باشد و دهانه عروق در اثر گزش دارو و قدرت آن در جذب اخالط گشاد شده باشد.

د براي تخلیه خلط از داروي مسهل استفاده کرد چون تخلیه کامل این اخالط در موارد بسیاري در بسیاري حاالت نبای
فقط هنگامی است که مطمئن باشیم که این دارو، قدرت و  هامسهل. لذا استفاده از این شودمیبه مرگ انسان منجر 

ی داروي یعن ؛و نه خون را کندمیرا تخلیه  یعنی بلغم، صفراء و سوداء گانهسهتوان بسیار باال و زیادي دارد و اخالط 
مسهل نباید به تخلیه خون منجر شود. اگر خاصیت دارو چنان باشد که تنها یکی از این انواع اخالط را تخلیه کند باید 

ده عرا تخلیه سازند. در این صورت نباید در کنار م گانهسهدو خلط از این اخالط  توانندمیدانست که بسیاري از داروها 
در امعاء دقیقه و در عروق اصلی نزدیک به معده خلط  غالباًیا در نزدیکی آن خلط جذب پذیر وجود داشته باشد. البته 

  مخالف با خاصیت موجود در داروهاي مسهل وجود دارد.
ه محلی ک. این مورد هنگامی است شودمیتأثیر و قدرت دارو به خلط دور برسد این خلط خارج  کهآنلذا نخست قبل از 

  نیروي دافعه تحریک شود. درنتیجهکه خلط نزدیک در آن وجود دارد در اثر خاصیت دارو متعرض آسیب شود و 
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 و ترس مصرف کند و مقداري بااحتیاطباشد که ذکر شد در آن صورت انسان باید داروي مسهل را  چنانآناگر واقعیت 
کیفی بیماري او را معالجه کند. هر بیماري یک دارویی  ازلحاظ کمی با بدن او سازگار باشد و ازلحاظرا مصرف کند که 

عمل کند خلط موذي را تخلیه  هاتوصیهو هر یک از اخالط به شیوه درمان خاصی نیاز دارد. اگر فرد به این  طلبدمی
عمل  فته شدگ آنچه. اگر برخالف زندمیو صحت و سالمتی را براي بدن خود رقم  یابدمیو از بیماري رهایی  کندمی

مانند  د؛شومیو یا این منجر به مرگ  کندمیآسیبی را به بدن وارد  کهاینشود مصرف دارو از دو حالت خارج نیست یا 
یا حتی اگر  آن را مصرف کند کیفیتبیسقمونیا که اگر انسان بیش از نیاز یا مقدار معین مصرف کند یا اگر فرد نوع 

تأثیر سقمونیا با آن مصرف نشوند یا اگر در گرماي  دهندهکاهشاروهاي کمکی و مصرف شود و همراه آن د تنهاییبه
ستفراغ و منجر به ا گیردمیانجام  آمیزافراطو عمل تخلیه به شیوه  انجامدمیتابستان مصرف شود به اسراف در اسهال 

ع دف خصوصاً. شودمیفشار دچار  شدتبه. در این حالت دهانه معده دهدمیو بیهوشی و گرفتگی رخ  شودمیروحی 
که  شودیممنجر به تخلیه موادي در بدن  اندنهاده پاداروي سقمونیا براي کسانی که مزاج بلغمی دارند یا به سن پیري 

و منجر به  دشومیاما با از دست رفتن این مواد، بلغم بر جسم چیره  ؛صاحب آن براي مقابله با بلغم به آن نیازمند است
. اگر پس از تخلیه صفرا سقمونیا همچنان قدرتی داشت بلغم و شودمیسخت و حتی مرگ شخص  ايهبیماريبروز 

 اندازهبها اما اگر سقمونی ؛اشاره شد نوبت به جذب خون نیز برسد ترپیش کهچنان کهاینتا  کندمیدیگر اخالط را جذب 
 دهدیمهایی که عوارض منفی سقمونیا را کاهش نیاز مصرف شد و نوع خوب و باکیفیت آن اختیار و انتخاب شود و دارو

آن را مصرف  ساالنمیانبه همراه آن مصرف شود و در فصلی مانند بهار که هوا معتدل است صرف شود یا جوانان و 
  .یابدمیفرد شفا  نهایتاًو  شودمیدر بدن کم  رسانآسیبصفراي  درنتیجهو  شودمیکنند دارو با بدنش سازگار 

و احتیاط مصرف شود که منجر به پیدایش  باتدبیرن الزم است که هریک از داروهاي مسهل چنان عالوه بر ای
  بعدي توضیح خواهیم داد بیمار را بهبود بخشد. هايبخشعوارض جدي نشود و به شکلی که در 

آثاري  ن کهن درداروشناسا .وشناس اثراتی ناخواسته نیز دارندبسیاري از داروها در کنار اثرات مطلوب پزشک یا دار
به بیان مضرت و نحوه اصالح آن  ،هر دارو رکن یادشده دربارة پس از یادکرد پنج »ادویۀ مفرده«با عنوان عمومی 

ل اي مستقاند. برخی از این داروشناسان همچون رازي، با توجه به اهمیت موضوع، نگارش رسالهمضرت نیز پرداخته
  دانستند.باره را الزم میرایند

جانبی دارو (اصالح ادویه) و چگونگی مصرف و پیشگیري عوارض ناخواسته داروها ازنظر پزشکان، عوارض 
از بسا پزشک براي درمان بیماري، یا داروسزیرا چه ،داروشناسان و داروسازان روزگاران پیشین اهمیت بسیار داشته است

ا که عوارض ناخواسته داشته یا در حین ی کردهبراي ساختن دارویی که پزشک تجویز کرده بود، از دارویی استفاده می
که در غیر این صورت عواقبی ناگوار و بحرانی براي بیمار پیش  کردهرعایت می را قبل از مصرف حتماً باید مواردي

اند که در حین استفاده از این داروها عالوه بر خارج اما پزشکان دوره اسالمی به این نکته توجه داشته؛ آمده استمی
ا توجه به اهمیت جه بدرنتی ؛اج اصلی بدن بیمار نیز تغییر کندممکن است مز ،خلط اضافی یا لزج شده و یا غلیظ اختنس

  .نوشته شده استدر خصوص اصالح و دفع عوارض جانبی داروها در دوره اسالمی  یهاي مستقلرساله ،این داروها
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گاشته است که ن »کتاب فی قوي االدویه المسهله«ه نام جالینوس اثري بگردد. پیشینه این مسئله به یونان بازمی
شود و در آن روشن ساخته است که اثر اسهال آور این کتاب نیز از یک مقاله تشکیل می« گوید:حنین درباره آن می

آورد و سپس خورد، به طبیعت خود درمی، آنچه را که در بدن به آن برمیهاآنداروها نه چنان است که هریک از 
ین حن .»کندشود، بلکه هر دارویی یکی از اخالط موافق و مشابه خود را به خود جذب میگردد و از بدن دفع میزمیبا

ه دارم و آن را به سریانی نیز ترجم نویس یونانی آن راایوب رهاوي این مقاله را به سریانی درآورد. من دست: «می افزاید
ص  3و نیز سزگین جلد  44، ش ها آثار جالینوس(ترجمه» مه درآورد.کردم. عیسی بن یحیی نیز آن را به عربی ترج

154(  
ته یوحنا ابن ماسویه نگارش یاف ابو زکریااولین رساله مستقل در خصوص اصالح ادویه و شیوه اصالح آن، توسط 

سیار هرتی باست. این کتاب به زبان عربی درباره شیوه دفع زیان داروهاي مسهل است. این کتاب در دوره اسالمی ش
ماسویه  هايبارها به گفته »فی الطب الحاوي«اند. رازي در کتاب جستهاستناد میبسیار  داشته و داروشناسان به آن

خربق: ابن ماسویه در کتاب اصالح ادویه آورده است: خربق سیاه، باعث بیرون راندن اخالط « کرده است مانند:اشاره
ی مربق سفید در این مورد نیروي کمتري داشته و باعث بیرون راندن اخالط بلغسودایی از راه شکم روش گردیده ولی خ

یک  فقط ظاهراً )421ص ، 20ج  يحاو زي،را(» ن دو درهم است.آمقدار مصرف  .شودو سودایی از راه اسهال می
  .8شودنسخه از این کتاب در جنوا ایتالیا نگهداري می

المقاله االولی من کتاب حنین فیما سیل من آالت الغذا وتدبیره « بانام ايرسالهحنین بن اسحاق نیز در این خصوص 
نگاشته است. کتاب در خصوص نحوه جذب، مشاکلت و نحوه اثر و خروج انواع داروهاي مسهل » و امر الدوا المسهل

یر الصحه یه علی تدبوفی االدویه المسهله و االغذ«نام کتاب حنین » اخبار العلما باخبار الحکما«. در کتاب استاز بدن 
ه شود کمرکزي تبریز نگهداري می خانهکتاباز این کتاب یک نسخه در  .)132(قفطی، ص است شدهضبط» لم یسبقه

تن که تا یاف ايگونهبه هستبسیار مغشوش و بد خط  چنینهمحاوي اغالط بسیار و افتادگی در صفحه نخست و 
  .ایدنممیدیگر، تصحیح آن سخت و ناممکن  اينسخه

یب براي ترک مؤثرتریندرباره بهترین و » رساله اصالح االدویه المسهله«دمشقی نیز در کتاب  اعسمحبیش بن 
اندازه خوراك  ،خاصیت ،ماهیت ازاعم  هامسهلخواص  ،پس از دیباچه مؤلفساختن داروهاي مسهل سخن گفته است. 

داروها سخن گفته و مصلح ایشان را نیز ذکر کرده  اتو مضرکرده است و از چگونگی دفع عوارض را بیان این داروها 
تاکنون پژوهش جدي در این زمینه صورت نگرفته و درنتیجه جایگاه  ،اهمیت ذاتی و تاریخی این کتاب رغمیعلاست. 

  آن در سنت داروشناسی و داروسازي دوره اسالمی هنوز روشن نشده است.
 ياهشاخهعنوان یکی از ن موضوع اصالح ادویه مسهله بهپس از برشمرد در مقدمه این کتاب اعسمحبیش بن 

ردي ي یا فیا بازار زادهیفشردوایی مسهل براي یک شاه یا  خواهدیمیک طبیب زمانی که « گوید:می مهم پزشکی
انتها ا را به دست گیرد و از ابتداي کار ت خودکاربلکه  ،معمولی در نظر بگیرد، باید در این کار به خدمتکار تکیه نکند

حاضر باشد و سپس با ختم انگشتري خود بر آن صحه گذارد و با دست خود به تناول کننده بدهد و اگر نیازمند این بود 
نیست،  نانیمورداطماز جانب دشمنان صورت نگیرد و از سوي کسی که  ياتوطئهکه فردي بفرستند، مهر کند تا اینکه 

                                                        
گین، تاریخ نگارش . براي اطالعات بیشتر نک: سز410ص . م 1876دوره جدي، فلورانس  . .Bolletino Ital. degli StudiOrنک: نسخه جنوا،. ٨

 .305 ، ص3 ، جهاي عربی
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 زمانیک ، نفرستد و دررودیمنامطمئن یا فردي که احتمال مصیبت از او  ياهفرستادمصیبتی به او رسد و دوا را همراه با 
کند، ارسال نکند تا اینکه اشتباهی در دواها رخ ندهد و بیمار چیزي که معالجه می یگرکسانیددواي نوشیدنی را با دواي 

  (فصل دوم رساله حاضر:ص ).»و عیب را همراه او گرداند یفتدبرا که نباید، بنوشد و مسئولیت آن بر عهده طبیب 
 ضرورتهبدر باب اصالح ادویه مسهله نگاشته و  ايرسالهاست نیز  حبیش عصرهم تقریباً قسطا بن لوقا بعلبکی که

حوه درست بر ن دهندمیمزاج اصلی بدن را تغییر  پرداخته است. وي در با تأکید بر خاصیت داروهایی که هاآندفع مضار 
خفیف  سوزشی هارگداروهایی است که طبعش این است اسهالی مرگبار ایجاد کند و در « :کندمی تأکید هاآناستفاده 

به وجود آورد مانند سقمونیا، روغن حنبل، عصاره خیار وحشی، تخم نیلوفر و امثال آن. اگر مقدار متوسط مخصوصی از 
و نوشیدن آن مفید است و اگر  دهدیمخ اخالطی که بدن به خروجش نیاز دارد ر ،هر یک از این داروها نوشیده شود

شود تا همه اخالط از بدن خارج اسهالی افراطی ایجاد می ،بنوشد هاآنبیشتر از مقدار متوسط مخصوص هر یک از 
 کشنده نیست ذاتاًشود. این داروها گردد و انسان به دلیل افراط در اسهال و خروج اخالط از بدن با عوارضی روبرو می

شود و زیرا این داروها خلط است و باعث اخالط بدن و خروج آن می ،شودرضی منجر به مرگ میصورت عو به
  .(فصل سوم رساله حاضر، ص:)»گرددمیدر آن افراط گردد باعث افراط در اسهال و درنتیجه کشنده  کهدرصورتی

کتابی مستقل در ، هاستنآ ینتراالطرافجامعپزشکان و از  ترینبزرگمحمد بن زکریا رازي که خود یکی از 
ه ت و نحوا، به بیان مضرهاآنو کیف  بردن انواع داروهاي مسهل و کم بانامخصوص اصالح ادویه مسهله نگاشته و 

قلی را به تفصل مس خود نیز به فراخور بحث آن، آثاراصالح آن داروها پرداخته است. البته باید افزود که رازي در دیگر 
  صاص داده است.اصالح ادویه مسهله اخت

 توانمی شود بنابراینداروشناسی دوره اسالمی دیده می مختلفکتب  بسیاري از در باال در شدهگفتهسیر مطالب 
شناسان دوره اسالمی را در علم ي داروتواند ارزش نوآورهاي موجود در این زمینه میرساله بررسی و تطبیقگفت 

 پزشکی تا جایی که بررسی شد موردتوجه قرار نگرفته است.پزشکی برجسته کند و این امر در تاریخ علم 
(توجیه لزوم انجام  هاپژوهشبا سایر  پژوهش زیتمااهمیت انجام پژوهش و وجه  -1-3

  پژوهش)
ـ ق،  هايکتابنگارش  معتبري براي داروشناسان  يهاروشو  مسائلاصالح ادویه مسهله در دو قرن سوم و چهارم ه
ادویه  اصالح این امر است. دهندهنشان یخوببهکه ارجاعات مکرر به این آثار تعیین کرد  بعدي يهانسلو پزشکان 

ثار هم هاي خطی این آحتی نسخه کهينحوبه موردتوجه قرار نگرفته تاکنونعنوان یک سنت پژوهشی علمی خاص به
در مورد رساله اصالح ادویه رازي با پژوهش حاضر است.  ماندهمورد شناسایی و بررسی قرار نگرفته و مهجور  تاکنون

، تصحیح، شناسایی درواقع. شداشتباه فهرست نگاران قبلی در خصوص فهرست اثر وي به نام حبیش بن حسن روشن 
 ن قرارعمل خود را بر اساس آ ياحرفهعنوان آثار کالسیکی که دانشمندان شیوه مقایسه این آثار به تفسیر و ترجمه و

  .استالزم بسیار مهم و  دادندیم
تواند اوالً معیاري براي ، به انجام رساندن این پژوهش میبه انجام نرسیده استپژوهشی  در این زمینه ازآنجاکه

و ثانیاً در مورد برخی داروها که هنوز در داروشناسی  شودتعیین میزان اهمیت تجربه در داروشناسی دورة اسالمی تلقی 
تواند دیگر به انجام رسیدن این پژوهش میعبارتبه ؛ید براي بررسی ارائه کندوعاتی جدها توجه نشده، موضنوین بدان
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راه را براي  از سوي و شودتاریخ داروشناسی دورة اسالمی تلقی ه پژوهش درباره سو گامی مهم درزمیناز یک
 .هاي دیگر در این زمینه بگشایدپژوهش

  اهداف پژوهش -1-4
سو گامی تواند از یکجامۀ عمل نپوشیده است، به انجام رسیدن این پژوهش میازآنجاکه پژوهشی مشابه این تاکنون 

ه هاي دیگر در این زمینمهم درزمینۀ پژوهش دربارة تاریخ داروشناسی دورة اسالمی تلقی گردیده و راه را براي پژوهش
اریخ براي کار در ت يترروشناصالح ادویه فضاي  يهاکتاب یسهو مقاتصحیح، ترجمه و تفسیر  چنینهم. بگشاید

خواهد  کمک یژهوبهپژوهش  نکته مغفول مانده و این این زیرا ،عرضه خواهد کردداروشناسی و پزشکی دوره اسالمی را 
ن دوره هاي دارو شناساتبیین و بررسی پژوهشزمینه مهم دارویی در طب اسالمی بیشتر مورد مداقه قرار گیرد.  کرد تا

عوارض جانبی دارو در طب دوره  تبیین میزان اهمیت و نیز (عوارض جانبی داروها) هاصالح ادوی اسالمی درزمینه
اصالح ادویه به استناد  هايکتاببررسی تاریخچه نگارش در نگاه کلی،  این پژوهش است. دیگر از اهداف اسالمی

  .اهداف این پژوهش بوده است نتریمهماز  ها در آثار مربوط به اصالح ادویهها و مشابهتتبیین تفاوتو  منابع تاریخی

  پژوهش سؤاالتیا  هاهیفرض -1-5
  اند؟گرفتهبراي داروهاي مختلف عوارض جانبی در نظر می هایییانبنچه داروشناسان دورة اسالمی بر 

  ؟چه بوده استسنت نگارش اصالح ادویه دوره اسالمی ه تمایز ووج

مطالب  و شیوه نگارش، اساس شدهنوشتهی انچه کس توسط سالمیر مستقل در باب اصالح ادویه در دوره ااثآ ینترکهن
  است؟ چه بوده هاآنمنابع  ینترمهمو 

 چگونه و با چه (پیشرفت یا کاهش) مفهوم عارض جانبی در منابع داروشناسی در طول زمان يهامشابهتو  هاتفاوت
 ؟شوندیمبررسی  معیارهایی

و معیارهاي اساسی براي  شوندیمتعریف ادویه در دوره اسالمی چگونه اصالح  هايکتابخاص هر یک از  هايیگاهجا
 ؟گیرندیمهایی قرار یانبنبر چه  هایگاهجاآن 

  )پیشینه پژوهش (بررسی اجمالی کارهاي مشابه پیشین -1-6
ین پژوهش ا ،تربه عبارت دقیق اند.پژوهشگران تاریخ پزشکی و داروشناسی توجهی اندك به موضوع اصالح ادویه داشته

در کلیت موضوع داروشناسی دوره اسالمی نیز مقاالتی  آید.ازنظر محتوي، گستره و موضوع کامالً نو به شمار می
ه بررسی نحوه ب» بر توجه پزشکان اندلسی به داروشناسی مؤثرعوامل «با عنوان  شهره روغنی دکترکه مقاله  شدهنوشته

 یشرادکت نامهیانپا. یونس کرامتی در مقاله و پردازدیمغرافیایی اندلس ورود و میزان توجه داروشناسان در محدوده ج
اصول و مبانی جایگزینی (ابدال) داروهاي مفرد (ادویۀ مفرده) در سنت داروشناسی دورة اسالمی و بررسی «با عنوان 

گزینی داروها پرداخته دویه و موضوع جایاابدال  يرسالهبه بررسی » هاي نوین داروشناسیبا توجه به پژوهش هاآن
ي داروشناسی و پزشکی در هاکتاببیشتر چاپ و برگردان  )و ... 3جلد  عربی يهانگارشسزگین (تاریخ  آثار است.

ه رداختپدیگر  هاکتاباصالح ادویه در کنار آثار و  يهارساله یشناختکتاب آدرسبه  ه اسالمی بوده است که فقطدور



11 
 

شناسی به ذکر تاریخ توصیفی مباحث دارو» بحوث فی تاریخ الطب و الصیدنه عند العرب« کتاباست. ابراهیم بن مراد در 
  قرار داده است. موردنظرو تاریخ عمومی آثار و داروشناسان را  کردهاشاره

 ینترناشناخته یکی از  عنوانبه درنتیجه این پژوهش در خصوص اصالح ادویه و عوارض جانبی داروها در دوره اسالمی،
 در قلمرو تاریخ علم و تاریخ پزشکی دوره اسالمی است. هابحث

  دامنه پژوهش -1-7
 ایران و نیز عراق عرببه حوزه  محدود انی، موضوع پژوهش: با توجه گستردگی قلمرو مکانی و زمقلمرو مکانیالف) 

 (به مرکزیت بغداد) شده است.

ق  5قرنزمان نگارش اصالح االدویه ابن ماسویه) تا ( ق 3 قرن هبه میاناین پژوهش قلمرو زمانی  :قلمرو زمانیب) 
 ) محدودشده است.یناسابنقانون (روزگار نگارش 

ه و نیز صالح ادویا ینهدرزمبه دلیل ماهیت پژوهش، قلمرو موضوعی به آثار اختصاصی تألیف شده  :قلمرو موضوعیج) 
بادین) و البته فصول مربوط به این موضوعات در مفرده و تا حدي آثار مربوط به ترکیب داروها (قرا هآثار مختص ادوی

  اختصاص یافته است. آثار عمومی پزشکی

  روش انجام پژوهش -1-8
  است: شدهاستفادهاز دو روش  که تحقیق موضوع محور است در رساله حاضر،

ع مورد موضوها و صفات پردازد و ویژگیمی منابعبه توصیف منظم وضعیت  پژوهش حاضر،  :روش توصیفی .1
 می کند.را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی  بحث

م دوره اسالمی گاسه دانشمند  هايیینتبج استخراجهت در  : این پژوهش با روش، تحلیلیروش تحلیلی .2
ر اساس . بستا ساختهرا روشن  هاآن مورداستفادهایشان، مبانی و ساختار  هايیینتبو با تحلیل  برداشته

و با  شدهائل ن موردبحث مسئلهدانشمندان در مورد  هايیینتب يبندطبقه بهاز چنین روشی، نهایتاً  گیريبهره
 .داده استخاص قرار  طبقاترا در  هاآن انمتأخراز  یکهربه رجوع 

  

  شدهاستفادههاي معرفی نسخه -1-9
  

 آیند؛آثار دوره اسالمی در این زمینه به شمار میترین که از کهن رساله اصالح ادویه مسهله سهاز  و ترجمه تصحیح ارائه
 یحصحتانجام آن و روش  یچگونگکهن و  تصحیح و تحقیق این متون جنبه دیگر این پژوهش است که در خصوص

  به شرح زیر است: آثار
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 نسخه در کتابخانه مجلس شوراي دو از این کتاب: دمشقی اعسمرساله اصالح ادویه مسهله اثر حبیش بن حسن 
نگهداري  460/3موجود است و یک نسخه نیز در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره  361و  1538 يهاشمارهاسالمی به 

شماره  است. نسخه شدهمشخصقرمز  بارنگشود. هر سه نسخه با مرکب سیاه نگاشته شده و ابتداي شروع مطالب می
   9.د داردوجو» مجمع النفائس و حجله العرائس«مجلس در مجموعه  361

                                                        
ون پزشکی دوره اسالمی عنوان کتاب درسی پزشکی از آثار بقراط، جالینوس و آثار اولین مترجمان مت 150است که به معرفی  دو مجموعهعنوان  »مجمع النفائس و حجله العرائس«.9

ه نام سالک الدین محمد حمویی شیرازي سعدي انصاري طبیب، فرزند مویدالدین حمویی طبیب شیرازي شخصی ب یلۀوستهماسب صفوي بهدر عصر شاهاست. این اثر  پرداخته
ها متن درسی پزشکی است از آثار بقراط، جالینوس و آثار اولین مترجمان متون پزشکی کتاب که اکثر آن 150شده و وي این اثر را گردآوري کرده است. در این دو مجموعه خوشنویسی
یفاتی پزشکانی را که تأل نامۀی. این اثر همچنین زندگاندشدهيمی، همچنین ترجمه یا آثار تألیفی تا زمان خود مؤلف همچون آثار عمادالدین محمود طبیب شیرازي، گردآوردورة اسال

  ت.تعدادي به زبان فارسی و تعدادي به زبان عربی اس ،عنوان کتاب 150و از این است داشتند مطرح کرده 

 



13 
 

شود نگهداري می هآن در کتابخانه ایاصوفیه ترکی نسخهتک رساله اصالح ادویه مسهله قسطا بن لوقا بعلبکی:
از روش  ،بودن آن فردمنحصربهبه  با توجه . در تصحیح این کتابه استنسخه دیگري از این کتاب به دست نیامد و
. دشاصالح ادویه تصحیح و ترجمه  هايکتابمشابه در دیگر  با موارد موردشکو موارد  استفاده » تصحیح قیاسی«

خود اختصاص  به شدهانجامبدون نقطه نیز بود بیشترین وقت و دقت را در بین سه تصحیح  کهآنبه دلیل این نسخه 
 داد.
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دو نسخه از این کتاب در زمان کنونی موجود است که یکی در رساله اصالح ادویه محمد بن زکریا رازي: 

اري نگهد و دیگري در کتابخانه ملک تهران )مجمع النفائس و حجله العرائستابخانه مجلس شوراي اسالمی (در ک
که نگارنده  دشیمو نگهداري  دمشقی ثبت اعسمبه نام حبیش بن  اشتباهبهنسخه ملک براي سالیان طوالنی  شود.می

 .شدمجلس آن اشتباه را متذکر با مقایسه نسخه موجود در کتابخانه  و پی به این اشتباه برد

 
 




