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 چكيده
شود. با توجه به  از انواع شايع مسموميت بوده كه در اثر تناول مواد غذايي، داروها و مواد سمي از راه دهان ايجاد ميمسموميت خوراكي يكي  سابقه و هدف:

هاي خوراكي در قرون سوم تا هفتم هجري در متون تاريخي  بندي، تشخيص و درمان مسموميت ذخاير ارزندة طب ايراني، هدف از اين مطالعه تعيين طبقه
 المي است.پزشكي ايران اس

، في الطب الحكمه  فردوسهاي  يك مطالعة مروري است. در اين مطالعه لغات كليدي به زبان فارسي، عربي و انگليسي در كتاب پژوهشاين  ها: مواد و روش
برداري و سپس  لب موردنظر فيشوجو شدند و مطا المللي جست هاي علمي داخلي و بين و پايگاهخوارزمشاهي  الطب و ذخيرة في  الطب، الحاوي  في  القانون 

هاي طب ايراني و تاريخ علوم پزشكي  مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در انتهاي امر نتايج استخراج شده با استفاده از يك تيم دو نفره از تخصص
 بندي و در نهايت نتايج گزارش شد. جمع
بودن  هاي خوراكي را براساس مزاج، نوع مفردة سمي (گياهي، حيواني و معدني)، كشنده طب ايراني مسموميت نتايج اصلي اين مطالعه نشان داد كه اطباي ها: يافته

كارگيري  شده و به هاي تشخيصي شامل معاينه و بررسي دقيق بيمار، استشمام بدن بيمار، بررسي مادة قي كردند. روش بندي مي مادة سمي و گوهر دروني ماده طبقه
هاي اختصاصي  كردن، خوردن شير، حقنه كردن و درمان هاي عمومي مانند اقدام سريع، قي ن خانگي بوده است. در درمان مسموميت از درمانجانوران و پرندگا

 كردند. متناسب با نوع و جنس سم و نيز اقدامات دارويي و غيردارويي استفاده مي
هاي  بندي، تشخيص و درمان مسموميت في شده در متون طبي تاريخي ايران در مورد طبقهدهد كه الگوهاي معر هاي اين مطالعه نشان مي يافته گيري: نتيجه

هاي باليني دربارة خواص داروها و مفردات طب  توان با بازنگري متون و تحقيق و كارآزمايي خوراكي با شرايط عصر حاضر مشتركات زيادي دارد. بنابراين مي
هاي فعلي دست  هاي خوراكي يا ارتقاي روش تر در درمان مسموميت عارضه تر و كم تر، در دسترس جديدتر، آسان هاي اي براي روش هاي تازه سنّتي، به سرنخ

 يافت. 
 هاي پزشكي، طب ايراني، تاريخ پزشكي بندي، تشخيص، درمان، فوريت مسموميت، طبقه ها: كليدواژه

 

 
 

 مقدمه: 
هاي شايع پزشكي بوده كه در  مسموميت يكي از اورژانس

هاي  ر ورود و تماس مادة خارجي به بدن انسان از راهاث
گوناگون (خوراكي، استنشاقي، تماسي و تزريقي) ايجاد گشته و 

هم خوردن تعادل فيزيولوژيك، جسماني يا رواني  موجب به

شود  هاي خاصي در فرد مسموم مي انسان و بروز عالئم و نشانه
ترين انواع  خوراكي يكي از شايع  ). بر اين اساس مسموميت1(

). در اين نوع مسموميت، مادة 2آيد ( شمار مي مسموميت به
سمي از راه دهان وارد بدن گشته و پس از مدتي عوارضي در 

هاي رايج مسموميت خوراكي  كند. درمان فرد مسموم ايجاد مي

 1399مهر  :افتيدر خيتار
1400د خردا تاريخ پذيرش:
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وشوي معده، تجويز مسهل  القاي استفراغ، شست«اند از:  عبارت
 ).3» (و تجويز شاركول فعال

كننده،  خوراكي شامل مصرف مايعات، مواد پاك  موميتمس
غذاهاي آلوده، گياهان، الكل و تناول انواع گوناگون داروها و 

هاي  ). مصرف خوراكي گياهان و قارچ4مواد شيميايي است (
سمي موجب تحريك دستگاه گوارش، ايجاد مسموميت و 

رف دنبال مص ). مسموميت غذايي به5شود ( مير افراد مي و مرگ
غذاي آلوده به سموم طبيعي، شيميايي يا ميكروبي ظاهر 

، ساالنه بهداشت جهاني). براساس گزارش سازمان 6گردد ( مي
). 7شوند ( ميليون نفر دچار مسموميت غذايي مي 600تا 

مسموميت غذاهاي دريايي در آمريكا و آسياي جنوب شرقي 
ر موارد هاي ناشي از مواد غذايي بوده كه د عامل اصلي بيماري

). بوتوليسم نوعي مسموميت 8انجامد ( جدي به مرگ مي
). مسموميت خوراكي با قرص برنج طي 9غذايي كشنده است (

ومير در ايران شده است  ساليان اخير موجب افزايش مرگ
). همچنين آمارها بيانگر اين است كه در ايران و ساير نقاط 10(

اروها، علت در اثر مصرف خوراكي انواع د  دنيا مسموميت
 ).12، 11باشد ( بستري و مرگ تعداد زيادي از افراد مي

با ظهور اسالم و با توجه به تأكيدات فراوان در جهت 
هاى  رعايت بهداشت فردى و جمعى و نيز با توجه به توصيه

هاى قوى و جديدى  آنان به فراگيرى دانش، زمينه و انگيزه
جود آمد. از و درمانى به -هاى بهداشتى جهت گسترش آموزه

تدريج تعدادى از پزشكان شروع به تأليف و  سوى ديگر به
). اين حركت در 13هاي طبي ارزشمند نمودند ( تصنيف كتاب

اى جديد در تاريخ طب  واقع طليعة تحولى بزرگ و دوره
اسالمى بود كه در آن پزشكان مسلمان به تأليف كتب  -ايرانى

هاي بعدي با نگارش  طبى و نوآورى در طب پرداختند. در سده
هاى متعددى در  آثار بزرگ پزشكي و تأسيس بيمارستان

شهرهاى مختلف رشد چشمگيرى در سطح بهداشتى و درمانى 
 ).14وجود آمد ( جوامع اسالمى به

اي، در متون  بر اين اساس با توجه به چنين ذخاير ارزنده
تاريخي پزشكي ايران از قرن سوم تا هفتم هجري با تأكيد بر 

ربن  بن تأليف علي» في الطب فردوس الحكمه«ار كتاب چه
زكرياي  تأليف محمدبن» الحاوي في الطب«طبري (قرن سوم)، 

تأليف ابوعلي » القانون في الطب«رازي (قرن سوم و چهارم)، 
تأليف سيد » ذخيرة خوارزمشاهي«سينا (قرن چهارم و پنجم) و 

شمندي اسماعيل جرجاني (قرن پنجم و ششم) به مباحث ارز
). 18-15هاي خوراكي اشاره شده است ( در مورد مسموميت

هايي جداگانه و اختصاصي از آثارشان،  طبيبان ايراني در بخش
اند  بندي كرده طور منظم طبقه هاي خوراكي را به انواع مسموميت

هاي درماني در  ها و انواع روش نحوة تشخيص، عالئم، نشانه و
لذا با توجه به منابع  .اند دهونمهاي خوراكي را بيان  مسموميت

يابي  ارزشمند طبي تاريخي ايران ممكن است در جهت ريشه
مسموميت خوراكي و عوامل ايجادكنندة آن و همچنين 

هاي  بندي، پيشگيري و درمان مسموميت خوراكي يا راه طبقه
 كننده باشند. كاهش آن كمك

با بررسي متون و كتب تاريخي و نيز پژوهش در مقاالت 
طور  يد، ظاهراً تا كنون مقاله يا تحقيقي با اين عنوان كه بهجد

بندي،  مستقل، اختصاصي و جامع به بررسي مسئلة طبقه
هاي خوراكي براساس منابع طب  تشخيص و درمان مسموميت

ها و  ايراني بپردازد، وجود ندارد. اما با بررسي در پژوهش
ايران، تحقيقات موجود در حوزة طب ايراني و تاريخ پزشكي 

صورت جداگانه به اين مقوله شده  توان فهميد اشاراتي به مي
شناسي در متون  سير سم«است. الحمود در تحقيقي با عنوان 

) به بررسي آثار دانشمندان اسالمي در 19» (پزشكي اسالمي
شناسي پرداخته است كه تا حدودي مشابه تحقيق  مورد علم سم

تاريخ «با عنوان حاضر است. همچنين اسالمي در پژوهشي 
شناسي در ايران را  ) سير دانش سم20» (زهرشناسي در ايران

قرار داده و معطر نيز در تحقيقي با عنوان  بررسي مورد
به » ها در آثار سيد اسماعيل شناسي و درمان مسموميت سم«

ذخيرة هاي خوراكي در كتب  بررسي درمان مسموميت
ر سيد اسماعيل و ساير آثا االغراض الطبيهو  خوارزمشاهي

هاي  اي از درمان كنندة پاره ) كه بيان21جرجاني پرداخته است (
 رايج در طب ايراني هستند.

بندي، تشخيص و درمان  هدف از اين مطالعه تعيين طبقه
هاي خوراكي در قرون سوم  هاي پزشكي در مسموميت فوريت

تا هفتم هجري در متون طب ايراني و مقايسة آن با طب نوين 
باشد. در اين مطالعه به اين پرسش پاسخ داده  ي ميامروز
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هاي  خواهد شد كه منابع طب ايراني چگونه مسموميت
هاي تشخيصي و  بندي نموده و از چه روش خوراكي را طبقه

هاي  درماني و چه نوع مفردات دارويي براي درمان مسموميت
 اند. نموده خوراكي استفاده مي

مة كارشناسي ارشد رشتة نا اين مطالعه برگرفته از پايان
بررسي «تاريخ علوم پزشكي جمال رضايي اوريمي با عنوان 

ها در  هاي پزشكي در مسموميت بندي و درمان فوريت طبقه
قرون سوم تا هفتم هجري در متون تاريخي پزشكي ايران 

در دانشگاه علوم پزشكي » اسالمي و مقايسة آن با عصر حاضر
 مازندران است.

 ها: مواد و روش
يك مطالعة مروري است. در اين مطالعه لغات  پژوهشاين 

سم، مسموميت خوراكي، گياهان «هاي فارسي  كليدي به زبان
السم، السموم المشروبه، «، عربي »سمي و داروهاي سمي

 ,Poison« و انگليسي»  السموم النباتيه، األدويه النافعه للسموم

Gastrointestinal poisoning, Poisoning, Poisonous 
plants «تأليف  في الطب الحكمه فردوس هاي  در كتاب

اثر  الطب في  الحاوي )، ه.ق. 3ربن طبري (قرن  بن علي
 الطب في  القانون  ،)ه.ق. 4و  3رازي (قرن زكرياي  محمدبن

 ذخيرة خوارزمشاهي) و ه.ق. 5و  4سينا (قرن  علي  نوشته ابو
) و همچنين .ه.ق 6و  5نگاشته سيد اسماعيل جرجاني (قرن 

و   ,SID, Magiran, Irandocهاي علمي داخلي نظير  پايگاه
 ,PubMed Scopus, ISIالمللي نظير  هاي بين پايگاه
وجو براي  وجو شدند. بازة زماني موردجست جست

در  2020تا  1995هاي موردنظر از سال  نمودن مقاله مشخص
يل و نظر گرفته شد. در اين مطالعه تنها مطالعات پژوهشي اص

هاي غير از  مروري امكان حضور داشته و مقاالت به زبان
فارسي، عربي و انگليسي از مطالعه خارج شدند. در انتهاي امر 

 بندي و تدوين گرديد. شده جمع نيز نتايج استخراج
 ها: يافته

نتايج اصلي اين مطالعه كه بر مبناي چهار كتاب اصلي متون 
فردوس ي شامل طبي تاريخي در قرون طاليي طب اسالم

ذخيرة و  في الطب ، القانونفي الطب ، الحاويفي الطب الحكمه

بندي  ترتيب به بررسي طبقه )، به18-15باشد ( مي خوارزمشاهي
هاي  هاي تشخيصي و درمان مسموميت سموم خوراكي، روش

جداگانه  صورت موردنظر بهخوراكي پرداخته است و موارد 
 است.  وتحليل شده تجزيه

 بندي انواع سموم خوراكي بررسي طبقهبخش اول: 
 بندي براساس مزاج مادة سمي . تقسيم1

طبق نظر اطباي طب ايراني تمامي سموم خوراكي موجود 
مزاج و سردمزاج  در طبيعت براساس مزاج به دو دستة گرم

فردوس شوند. طبق اين تعريف در مقالة پنجم كتاب  تقسيم مي
زهر گياهاني همچون مزاج شامل  سموم گرم في الطب الحكمه

بيش، بالدر و افربيون و سموم سردمزاج شامل زهر گياهاني 
). طبق 18باشند ( سنگ ميرهمچون بنگ، افيون (ترياك) و مردا

 القانون في الطبسينا در بخش ششم كتاب  اين اصل، ابن
مزاج و سردمزاج تقسيم  گياهان سمي را نيز به دو دستة گرم

السنبل، فرفيون،  بيش، قرون نمايد. گياهان سمي همچون مي
مزاج و  خربق سفيد و خربق سياه جزء دستة گياهان سمي گرم

گياهان سمي همچون افيون (ترياك)، جوزماثل (تاتوره)، يبروح 
، شوكران و قارج از دستة گياهان  (مهرگياه)، دروقينون (زيتونيه)

 .)15( )1(جدول  آيند ميشمار  سمي سردمزاج به
 وم براساس نوع مفردة سميبندي سم . تقسيم2

بندي ديگر براساس نوع مفردة سمي، سموم  در يك تقسيم
توانند  به سه دستة گياهي، حيواني و معدني تقسيم شده كه مي

از راه خوراكي موجب مسموميت در انسان شوند. گياهان سمي 
مانند حشيش، قارچ، شوكران، تاتوره، خرزهره و خربق سياه، 

كلنگ (ذراريح) و خرگوش دريايي و حيوانات سمي مانند آال
معدنيات سمي مانند گچ (جبسين)، مردارسنگ، جيوه، آهك و 

الحاوي رازي در كتاب  .)3، 2، 1هاي  باشند (جدول زرنيخ مي
مادة معدني  9حيوان سمي و  18گياه سمي،  46، في الطب

سم) را نام برده است. او در جلد پنجم  73سمي (مجموعاً 
كند كه اگر ترب را بخورند،  بيان مي الطبالحاوي في كتاب 

براي خفگي ناشي از مصرف قارچ كشنده سودمند خواهد بود 
)17.(
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 )26-22( ها آن با مسموميت درمان و گياهي، عالئم سموم انواع مشخصات .1جدول

ينام سنت   طبيعت نام فارسي انگليسي خانواده نام علمي 
عالئم مسموميت با گياهان 

 سمي
وميتمسم درمان  

1 
آزاد 
 درخت

Melia 
azedarach linn 

persian lilac 
Terebinthacees Melia azedarach آزاذ درخت 

شكوفه در 
سوم گرم و در 

 اول خشك
 است.

اگر حيوان برگ درخت آزاد 
ميرد. شايد  را بخورد مى

 باشد. يچوبش هم سم

 از ناشي مسموميت درمان
 خرزهرهآزاددرخت همانند درمان 

 است.

ونافي 2  Papaver 
somniferum L. Papaveraceae Opium poppy ترياك 

در چهارم سرد 
 و خشك است.

عالئم مسموميت ناشي از 
از: سردي  اند عبارتترياك 
، خارش و بوي وپا دست

، سرگيجه، بدنترياك 
، اختالل بينايي، سكسكه

 نفس، گي، تنگيحوصل كم
 گي.آلود خواب

ترياق و مثروديطوس بايد داد. 
ايد آورد و نبايد گذاشت عطسه ب

بايد  كه در خواب شود. موى او مى
كند خاصه موى صدغ و 

هاى گرم چون روغن قسط  روغن
هاى او و  بايد ماليد در اندام مى

بايد بويانيد و در  جندبيدستر مى
 آبزن گرم بايد نشاند تا تشنج نكند.

 Cannabis sativa بنگ 3
L. Cannabinaceae Hemp 

بنج، 
حشيش، 

 دانهشاه

بنگ سفيد در 
اول سرد و 

بنگ  و خشك
سياه در سوم 
 سرد و خشك

 است.

تورم ها،  اندامدچار سستي 
كف از دهان، برآمدن ، زبان

، سرگيجه ،ها چشمقرمزي 
 يي ونفس، ناشنوا تنگي

شود و  ذهني مي اختالل
صداى استر و كالغ يا بوم را 

 تقليد كند.

العسل بايد داد و شير  در حال ماء
ر بز و شير گوسفند با گاو و شي

انگبين و حب الصنوبر   انگبين و بى
با ميپخته حلوا كرده و طبيخ انجير 
و خردل و حرف و سير و پياز 

سود دارد. ترياق بزرگ و 
 مثروديطوس نافع است.

 بزر گزنه Urtica dioica L. Urticaceae  Nettle انجره 4
در اول سوم 

در دوم و  گرم
 است. خشك

 در اثركسى كه عالئم 
دچار خوردن بزر گزنه 

 مانندشود،  يتمسموم
ي دشت پياز با مسموميت

 است.

 شدن از پياز همان عالج مسموم
 دشتى الزم است

 Plantago بزرقطونا 5
psyllium L. Plantaginaceae Psyllium اسفرزه  

همه تن سرد گردد و غمناك 
شود و نفس تنگ شود و 
تمدد و تاسه و خدر پديد 

 آيد.

مسموميت با بزرقطونا  درمان
همانند درمان مسموميت با گشنيز 

 است.

 Anacardium بالدر 6
occidentale L. Anacardiaceae Cashew nut 

قرص كمر، 
 حب الفهم

در آخر چهارم 
گرم و خشك 

 است.

شود و  به التهاب مبتال مى
گيرد و  هاى سخت مى بيماري

گاهى اوقات اندامى از 
 .فتدا اندامان تنش از كار مى

كنجد،   بادام، روغن  روغنابتدا 
كره، روغن حيوانى، شير، غذاهاى 

چرب  يها آبگوشتو  چرب
بخورد تا درد سوزش و گزش 

 ماست گاوى و تسكين يابد. بعداً
 و سردشده ةبنفش  روغن

 د.هاى سردشده بخور ميوه آب
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 )26-22ها ( آنبا مشخصات انواع سموم گياهي، عالئم و درمان مسموميت  .1ادامة جدول

 طبيعت نام فارسي انگليسي خانواده نام علمي نام سنتي
عالئم مسموميت با گياهان 

 سمي
 درمان مسموميت

 Aconitum ferox بيش 7
wall Ranunculaceae Aconite بيش 

در منتهاي 
گرمي و 

 خشكي است.

ها، تورم زبان،  آماسيدن لب
ها، سرگيجه  برآمدن چشم

كردن و  پياپي، غش
ازكارافتادن ساق پاها كه 

 نشانة بدحالي است.

كردن همراه با تناول پياپي  قي
حيوانى و تناول آب پوست   روغن

بلوط با خمير ترش پخته مفيد 
است. داروى مشك و ترياق بزرگ 

پادزهرند. بيخ كبر پادزهر بيش 
 است.

8 
پوست 
 Oryza sativa L. Gramineae Rice  كُرِنج

شلتوك، ارز، 
 برنج

دوم، خشك در 
و در سردي و 
 گرمي معتدل

فرد دچار درد دهان و زبان، 
تورم زبان، سرايت درد به 

ها و  مرى و معده و روده
 شود. التهاب سراسر بدن مي

درمان آزارديدن از خوردن شلتوك 
شدن از  همان درمان مسموم

 آالكلنگ (ذراريح) است.

9 
خانق 
 الذئب

Aquilegia 
vulgaris L. Ranunculaceae Columbine الملوك تاج 

در آخر سوم 
سرد و خشك 

 است.

دچار خشكي و تورم دهان، 
عدم تكلم، پرش گيجگاه و 

پريدگي  لرز و تشنج، رنگ
صورت، تورم شكم و خفگي 

 شود. مي

درمان مسموميت ناشي از 
الملوك همانند درمان  تاج

مسموميت با درونه است. 
خبث كردن، حقنه و خوردن  قي

ه و حسوهاى الحديد، پنيرماي
  چرب (غذايي رقيق از حبوبات)

 مفيدند.

 Operculinaتربد زرد 10
turpethum Convolvulaceae Indian jalap تربد 

در اولِ سوم، 
گرم و در آخر 

 خشك

عالئم مسموميت با تربد 
شبيه به عالئم مسموميت با 
خربق سياه و قارچ سمى 

 سياه است.

هاي  عالجش همان عالج
ز خربق سياه و مسموميت ناشي ا

قارچ سمى سياه است، جز اينكه 
 بادام بخورد. بايد زياد روغن 

 Thapsia   ثافسيا 11
garganica 

صمغ فيجن 
 كوهى

در آخر سوم 
گرم و خشك 

است.

احتباس مدفوع و ادرار، 
آماسيدن زبان، تورم و قرقر 

شكم، سوزش گلو، درد 
زدگي  سوزشى معده، بيرون

 ها، برافروختگي چهره، چشم
  هاى ريز سرخ ظهور جوش
كردن و تنفس  بر بدن، غش

 كوتاه.

كه احساس  بايد همين 
درنگ قى  شدن كردند، بى مسموم

كردن شير و  كنند و بعد از قى
حيوانى و كره بخورند.  روغن 

روغن گل در شير ريزند و بدان 
غرغره كنند. روغن گل با 

اسكنجبين و خاراگوش خيسيده 
وش در آب بخورند. بزر خاراگ

پادزهر سم صمغ فيجن كوهى 
است. سقز درخت بنه، بيخ انگدان 

 پز مرزه مفيدند. و آب

 جبالهنگ 12
Reseda 

canescens 
Sesamoides 

 Reseda alba تخم خار زرد 
گرم و خشك 

 است.
پيامدهاي آن با پيامد كندس 

 و خربق سياه يكى است.

درمان مسموميت با جبالهنگ 
همچون درمان كندس و خربق 

 اه است.سي

 
 
 
 



 مسموميت خوراكي ... ، تشخيص و درمانبررسي
 

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 386

 )26-22ها ( آنمشخصات انواع سموم گياهي، عالئم و درمان مسموميت با  .1ادامة جدول

 طبيعت نام فارسي انگليسي خانواده نام علمي نام سنتي
عالئم مسموميت با گياهان 

 سمي
 درمان مسموميت

 Cardopatium  خاماالون 13
corymbosum Pers Compositae  

كماليون، 
اشخيص، 

 بند هفت
 

قي و اسهال زياد، درد شديد 
گزشى در درون بدن، 

دادن گلو و سكسكه،  غلغلك
 ابتال به كزاز و گرفتگي صدا.

بايد پياپى و بدون تأخير و فاصله 
براي كاستن از تأثير آن شير و 

حيوانى و گالب و قند   روغن
بخورند. اگر كار به دشوارتر كشيد، 
ناگزير بايد ترياق و مثروديطوس 

 خورند.ب

14 
خانق 
 النمر

Aconitum napellus 
L. Ranunculaceae Aconite 

ببركش، 
 قونيطون

در چهارم سرد 
 و خشك است.

 سم قاتل است.

برگ اين گياه با پيه مخلوط كنند و 
با نان بپزد گرگ و سگ و روباه و 

پلنگ از اين نان بخورند فوراً 
 ميرند. مى

15 
خربق 
 Veratrum album L. Liliaceae Whiteابيض

hellebore 
سفيد،  خربق 

 وراتر

در وسط سوم 
گرم و خشك 

 است.

عالئم ناشي از مسموميت 
خربق سفيد شامل استفراغ، 
خفگي، اسهال شديد، سستي 
بدن و تعريق سرد و تشنج 

 باشد. مي

وسيلة  بايد هرچه زودتر دارو را به
هاي  حقنه و قي بيرون دهند. روش

برد. كار  جلوگيري از خفگي را به
اگر بيمار به تشنج مبتال شد، شير و 

حيوانى به حد زياد بخورد.  روغن 
هاي نرم و  ماليدن بدن با مرهم

كننده و نشستن در آبزن ولرم و  نرم
هاي معالجة تشنج  بردن روش كار به

 خشك مفيد است.

16 
خربق 
 Helleborus niger L. Ranunculaceae Hellebor اسود

Black 
 خربق سياه

م گرم و تا سو
 خشك است.

از مصرف خربق سياه مسموم 
به اسهال شديد و خفگى 

شود. اگر به وزن دو  مبتال مى
درهم بخورند متشنج 

 ميرند. شوند و مى مى

ابتدا بايد با وسايلى كه اثر سم را 
دهند اثر سم خربق سياه  كاهش مى

را كاهش داد. خوردن خاراگوش و 
آبگوشت چرب مفيد است. 

ى گرم بر جاي ا گذاشتن پارچه
متورم و گذاشتن داروهاى 

 بادپراكن سودمند است.

 Hypericum دادى 17
perforatum L. Hypericaceae Hypericum 

Hard hay 
جوجادو، 
 هوفاريقون

مايل به گرمى 
و در دوم 

 خشك است.

چون از وى بسيار خورند 
بكشد.

كردن، اسهال،  عالج وى قى
شيرخوردن، مسكه و روغن گاو 

يد طبع را نرم كرد و است. با
اسفيدباى چرب بياشامند و 

 غذاهاى چرب بخورند.

 مويزك عسلى Viscum album L. Loranthaceae Mistletoe  دبق 18
در سوم گرم و 
 خشك است.

پيچه، قرقر  دچار سرگيجه، دل
 گردد. شكم و قبض شكم مى

كردن با خوردن  درمان شامل قي
وسيلة  كردن به آب و عسل، حقنه

بخش،  حقنه نرم و نرمىماية 
خوردن خاراگوش و اسكنجبين 

 است.
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)26-22ها ( آنمشخصات انواع سموم گياهي، عالئم و درمان مسموميت با  .1ادامة جدول

 طبيعت نام فارسي انگليسي خانواده نام علمي نام سنتي
عالئم مسموميت با گياهان 

 سمي
 درمان مسموميت

 Dorycnium L. Leguminosae Dorycnium دروقينون 19
spp 

زيتونك، 
 زيتونيه

در سوم گرم و 
 است. خشك

هم خوردن دل، سكسكه،  به
پيچه، غش و اسهال و  دل

حالتش به حالت بيمارى 
 ماند. ايالوس مى

از چهار روز الى هفت روز مسموم 
ميرد و قبل از مرگ  از زيتونك مى

شود.  سراسر بدنش تخدير مى
عالجش همان عالج هر داروى 

 خدر سمى ديگر است.م

 Doronicum  درونه 20
Pardalianches L. Compositeae  Roman 

leopard's bane 
درونه، 
درونك

در سوم گرم و 
خشك است.

خوردن درونه موجب 
سراسيمگي و سياهى و 

ها هنگام  تيرگى چشم
شود و در سينه  ايستادن مي

كند. احساس سنگينى مى

 درنگ آب قدومه بنوشند و بايد بى
قى كنند و بعد حقنه شوند. بعد از 

حقنه داروهايى از قبيل مرزه 
كوهى، گندناى بيابانى، فيجن، 

خاراگوش، درمنه ارمنى بخورد يا 
به وزن يك درهم و نيم روغن 

و سپس   بلسان بخورد. پنيرمايه
 هاي چرب مفيدند. آبگوشت

 Nerium oleander دفلى 21
L. Apocynaceae Oleander خرزهره 

سوم گرم و در 
در دوم خشك 

 است.

تناول زياد موجب مرگ و 
اگر كمتر از حالتى كه 

كشد بخورند، دچار  مى
افسردگى شديد، تورم شكم 

 شوند. و التهاب شديد مي

بزر و . طبيخ خرما و حلبه بايد داد
پز  انگشت، آب خود پنج

انگشت و پادزهرى كه از  پنج
انگشت سازند، رب انگور،  پنج

شكر، گالب، قند و انجير با عسل، 
عالوه  اند. ها همگى خوب شيريني

ها بايد از غذاهاى چرب  بر شيريني
ها) و لزج استفاده كنند.  (هريسه

 بعد از اين معالجات حقنه شوند.

 ختايى كرچك Croton tiglium Euphorbiaceae Croton tiglium دند چينى 22
بسيار گرم 

 است.
از خوردن اين سم اسهال 

 دهد. رخ مىبسيار شديد 

اگر امكان داشته باشد فوراً سم 
خورده قى كند. خوردن شير و كره 

صورت پياپى اثرات  و دوغ زياد به
سم را كاهش دهد. بايد بازدارنده 
اسهال استعمال شود. ترياق مفيد 

 است.

 Convolvulus سقمونيا 23
scammonia L. Convolvulaceae Scammony 

plant 
 محموده

در سوم گرم و 
ر دوم خشك د

 است.

كسى به وزن دو درهم 
 ميرد. سقمونيا بخورد مى

وسيله دوغ و قاوت سيب و  بايد به
رب به و رب ريواس و سماق از 

 اثر سميش بكاهند.

 Conium  شوكران 24
maculatum L. Umbelliferae Hemlock 

تفتي،  بيخ
باريقون

در چهارم، 
سرد و در 
  سوم، خشك

 است.

خناق مضرّت او آن است كه 
كند و دست و پاى سرد شود 

و چشم تاريك گردد، به 
تشنج و خناق صعب ادا كند 

 و بكشد.

ابتدا بايد سم خورده حقنه و بعد 
از آن قي و سپس اسهال شود. بعد 
از آن، ماست گاوى و خاراگوش 

شده و  بخورد. آرد گندم سرشته
گذاشتن بر شكم و معدة بيمار 

 مفيد است.
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 )26-22ها ( آنصات انواع سموم گياهي، عالئم و درمان مسموميت با مشخ .1ادامة جدول

 طبيعت نام فارسي انگليسي خانواده نام علمي نام سنتي
عالئم مسموميت با گياهان 

 سمي
 درمان مسموميت

 Calotropis شير استبرك 25
procera. Asclepiadaceae  French cotton خرك، اكرس 

در سوم گرم و 
در چهارم 

 خشك

خوردن سه درهم موجب 
پاره شدن جگر خواهد  پاره

 ميرد. شد و در روز دوم مى

درمان مسموميت ناشي از شير 
استبرك، همان درمان مسموميت از 

 شير گاو كشك است.

26 
شير گاو 

 كشك
Euphorbia 
pityutha L. Euphorbiacea Pityusa شبرم 

در دوم گرم و 
 در سوم خشك

درد گزشى زياد و اسهال 
 ز حد.بيش ا

 بايد در آبزن سرد نشيند.

 Euphorbia فرفيون 27
helioscopia L. Euphorbiaceae Euphorbia 

شيرگياه 
شيرسگ، 

 افربيون

سرد و خشك 
 .است

افسردگى بيش از حد 
(تاسه)، احساس درد گزشى 
در شكم، سكسكه (فواق) و 

تيرگي چشم اسهال افراطي، 
 ها. و سردي اندام

ن كردن و سپس خوردن روغ قي
 حيوانى گدازيده و كره مفيد است.
نشستن در آب سرد و بعد از آن 
درمان مسموم قرون السنبل انجام 

 دهد.
در ادامه آب انار ترش، آب سيب، 

 آب ماست بخورد.

 Agaricus فطر 28
campestris L. Agaricaceae Mushroom سماروغ 

سرد و تر در 
 . آخر سوم

مضرّت او آن است كه خناق 
النفس و باد در  آرد و ضيق

شكم و معده پديد آيد و 
فواق و زردى روى و 

قشعريره و غشى و عرق سرد 
 پس بكشد.

قى بايد كرد به طبيخ ترب و پوره 
و خوردن خاكستر چوب رز با 

گرم برنهادن  سكنكبين و چيزهاى
ها) مانند  بر معده و شراسيف (دنده

سوده و  كرده و نمك ارزن گرم
درخت كرده. آبكامه و برگ  گرم

انبروت و پوره و انگبين ترياق آن 
 است.

 Ruta graveolens فيجن بياباني 29
L. Rutaceae Wild سذاب بري 

در چهارم گرم 
 و خشك است.

ها از حدقه  زدگي چشم بيرون
چشم و احساس سوزش و 

 التهاب شديد.

وسيلة آب  عالجش آن است كه به
زيتون قى كنند و بعد  گرم و روغن 

زهره و امثال آن را از آن عالج خر
 كار برد. به

30 
قرون 
- Cornes d'ipis Ranunculaceae Qorun -e  السنبل

Sonbol 
 سنگهيا

در چهارم گرم 
 و خشك است.

هاي بيمارى سرسام در  نشاني
آيد، زبانش سياه  او پديد مى

قطره خون از  شود و قطره مى
 چكد. ذكرش مى

كردن با روغن گل ولرم و  قي
فيد است. كافور و گالب م

داروهاى گذاشتنى سرد مانند 
كافور و صندل بر كبد و قلب 

بيمار، خوردن قاوت سيب و قاوت 
(آرد) جو با گالب قند و خوردن 

آب انار ترش، افشره پنيرك، 
 هندوانه و آب تاجريزى مفيدند.

 Conium قونيون 31
maculatum L. Umbelliferae Hemlock شوكران كبير 

خيلي سرد و 
ك خيلي خش
 است.

درد گزشى، سكسكه، 
كردن، زردي رخسار،  غش

 بوي بد و سردي تنفس.

درمان مسموميت با قونيون همانند 
درمان مسموميت با بيش و ساير 

 مزاج است. داروهاي سمى گرم

32 
كنجاده 
 كنجد

Sesamum 
indicum L. Pedaliacea Sesame 

سمسم، 
 جلجالن

در اول گرم و 
 تر است.

زياد  تفالة كنجد كه بسيار
فشرده شده باشند، سم قاتل 

 شوند. مى

عالج آن مانند عالج كنجاده 
 كرچك است.
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 )26-22ها ( آنمشخصات انواع سموم گياهي، عالئم و درمان مسموميت با  .1ادامة جدول

 طبيعت نام فارسي انگليسي خانواده نام علمي نام سنتي
عالئم مسموميت با گياهان 

 سمي
 درمان مسموميت

 Ranunculus يكجكب 33
sceleratus L. Ranunculaceae Ranunculus كبيكه 

در دوم گرم و 
 خشك است.

اين دارويى تيز است و به 
تيزى بكشد و سمش 

 تندمزگى دارد.

درمان مسموميت با كبيكج همچون 
ها و  درمان بالدر است. روغن

 ها بهترين عالج آن هستند. چربي

34 
الكزبره 
 الرطبه

Coriandrum 
sativum L. Umbelliferae Coriander 

و گشنيز
جلجالن

سردى و 
خشكى آن در 

 دوم است.

سرگيجه و سراسيمگي، 
اختالل عقل، كلفتي صدا، 

گفتن و  آلودگي، فحش خواب
بوى گشنيز از او پخش 

 شود. مى

وسيلة روغن سوسن يا  دادن به قى
زيتون. خوردن زردة  روغن 

مرغ با نمك و فلفل، خوردن  تخم
مرغ چاق بسيار شور،  آبگوشت

خوردن آبگوشت غاز، خوردن آب 
 شورشده با نمك.

35 
كنجاده 
 كرچك

Ricinus communis 
L. Euphorbiaceae  Castor oil 

plant 
خروع، 
 بيدانجير

در آخر دوم 
گرم و خشك 

 است.

تفالة كرچك كه بسيار زياد 
فشرده شده باشند، سم قاتل 

 شوند. مى

ه درمان آن مانند درمان كنجاد
 .كنجد است

 Daphne gnidium  گرم دانه36
L. Thymelaeaceae  برگ هفت 

تا سوم گرم و 
خشك است.

تناول دو درهم موجب 
خارش، تورم و مرگ 

 شود. مي

درمان مسموميت از گرمدانه همان 
درمان مسموم شدن از فربيون 

 است.

 Datura گوزمايل 37
stramonium L. Solanaceae  Datura 

گوزماتل، 
اتورهت

در اوِل چهارم، 
سرد و در دوم، 

 خشك است.

عالئم خوردن تاتوره كمتر از 
اند از:  نيم درهم عبارت

شود،  معموالً سبب مرگ نمى
آلودگي، مستي،  خواب

سرگيجه، قرمزي چشمان و 
 آيد. تم پيش چشم مى

بهترين عالج مسموم از تاتوره 
وسيلة آب و بوره قرمز  كردن به قى

روغن گرفته از و روغن معمولى و 
پيه است. خوردن روغن و چربى، 

فلفل و عاقرقرحا و ثمر غار و 
دارچين و گند بيدستر سودمند 

وپايش را در آب گرم  است. دست
 فروكند.

 Daphne mezereum مازريون 38
L. Thymelaeaceae Mezerum هفت برگ 

گرم و خشك 
 در چهارم

عالئم مسموميت با مازريون 
 شبيه به مسموميت با

 خاماالون است.

درمان مسموميت با مازريون شبيه 
به درمان مسموميت با خاماالون 

 است.

 Delphinium ميويزج 39
staphysagria L.   Ranunculaceae Delphinium زبيب الجبل 

گرم و خشك 
 به درجة سوم

عالئم آن همچون عالئم 
 مسموميت با زراريح است.

درمان آن همچون درمان 
 ريح است.مسموميت با زرا

 Mandragora  يبروج 40
officinarum L. Solanaceae  Mandragora مهرگياه

در سوم سرد و 
تا سوم خشك 

 است.

عالئم مسموميت ناشي از 
مهرگياه شبيه حاالت 

خورده است و بيمار  تاتوره
دچار مرگ دروغين (خواب 
بدون اراده)، خارش شديد 

بدن، كزاز و ناشنوايى 
 .شود مى

خورده  ند تاتوره و افيوندرمان همان
آور مانند  است. داروهاي عطسه

فلفل، جندبيدستر، فيجن، خردل و 
سركه مفيدند. زفت بو كنند، دود 

شده  موشى تازه خاموش فتيله چراغ
 را به بينى بكشند و تند بو كنند.

 
 

 بندي براساس گوهر دروني ماده تقسيم. 3
دو نوع اطباي طب ايراني مفردات دارويي سمي را به 

كنند. نوع اول، نوعى خاصيت سمى در آن هست و  تقسيم مي

آور مانند  در گوهر سمى نيست كه شامل داروهاي عفونت
كننده،  آور و گرم ، داروهاي التهاب گوشت خرگوش دريايى

و داروهاي   گرداننده مانند افيون (ترياك) داروهاي سرد
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اشند. نوع دوم ب مي  بندآورندة راه نفس در بدن مانند مردارسنگ
مانند گياه سمي همان است كه سرتاپاى وجودش سمي است 
). انواع 16، 15بيش كه از بدترين نوع سموم است (

هاي خوراكي براساس نوع مادة سمي طبق نظر رازي  مسموميت
پنج نوع هستند كه شامل سموم  الحاوي في الطبدر كتاب 

كنندة  خوراكي ايجادكنندة سوزش، سموم سرد، سموم دگرگون
آور هستند  كنندة اندام و سموم خفگي طبيعت بدن، سموم متورم

)17.( 
 بندي سميت جانوران سمي . تقسيم4

طبق نظر اطباي طب ايراني، تمامي جانوران سمي از نظر 
سميت بر دو نوع هستند. نوع اول اين است كه خود جانور 

پرست  گوهر سمى داشته باشد، مانند خرگوش دريايى و آفتاب
رباء) و نوع دوم اين است كه حيوان در گوهر سمى نيست، (ح

شود، مانند گوشت  گردد و به سم تبديل مى اما دگرگون مى
شود.  ماهى سردشده و كهنه و شيرى كه در معده منعقد مى

سم  في الطب نونالقاسينا در گفتار دوم بخش ششم كتاب  ابن
كه گوشت نمايد: يكي اين جانداران را به چهار نوع تقسيم مي

خود سمى باشد؛ دوم اينكه همة اندامان حيوان  حيوان خودبه
هاي جاندار سمي باشد؛  سمي باشد؛ سوم اينكه يكي از اندام

چهارم اينكه نوعى از مادة رطوبى در جاندار، سم باشد 
  .)15() 2(جدول

 بودن آور بندي براساس مرگ . تقسيم5
دانسته و  طبيبان ايراني برخي از سموم را بسيار كشنده

ها،  مصرف آن را موجب آسيب شديد و مرگ در انسان
برخي  الحاوي في الطبدانند. در كتاب  حيوانات و گياهان مي

مفردة گياهي) همچون دارچين، كنجد،  27از گياهان دارويي (
). 17پونه و خربق سياه خاصيت سمي و كشندة جنين دارند (

 25مفردة كشنده ( 29تعداد  القانون في الطبسينا در كتاب  ابن
الملك  مفردة حيواني) همچون اكليل 4مفردة گياهي و 

(ناخنك)، اسقيل (پياز دشتي)، ابهل (ريس)، آذرگون (آذريون) 
ها را مصرف  برد كه چنانچه زن باردار آن و زرشك را نام مي

). همچنين برخي از 15شوند ( نمايد موجب سقط جنين مي
و هليون (مارچوبه)، خاصيت گياهان مانند خربق سفيد، درمنه 

كنندة  سمي و كشندة حيوانات و برخي ديگر نيز خاصيت نابود

في  الحاويگياهان را دارند. رازي در بخش مفردات دارويي 
جعفيل (اسد العدس) «گويد:  (جلد ششم، جزء دهم) مي الطب

» گردد اي است كه موجب از بين بردن گياهان مي مفردة كشنده
في  فردوس الحكمهلة هشتم نوع هفتم ). طبري در مقا17(

من در طبرستان ديدم مردم برگ درخت «گويد:  مي الطب
بدبويي را چون در آب ريزند ماهيان مرده در آب پديدار 

آور است و حشرات  گردند. خرزهره يا دفلي چهارپايان را مرگ
 ).18» (بكشد را

هاي تشخيصي در  بخش دوم: بررسي روش
 هاي خوراكي مسموميت

نشمندان ايراني براي تشخيص مسموميت خوراكي عالوه دا
هاي متعددي را ذكر  شده، روش بندي گفته بر توجه به طبقه

سينا نحوة تشخيص سموم خوراكي را  ). ابن18-15نمودند (
كردن و بررسي دقيق، استشمام بدن بيمار، بررسي مادة  معاينه

عنوان مثال  كند؛ به بندي ذكرشده بيان مي شده و توجه به طبقه قي
 القانون في الطبوي در بخش ششم كتاب چهارم مسموميت 

كند كه عالئم مصرف داروى سمى از نوع بسيار گرم و  بيان مي
تند مانند زرنيخ و مرگ موش اين است كه مسموم احساس 

پيچه دارد كه  آيد و دل كند، نفسش بريده برمي درد گزشى مى
باشد. همچنين كسى  مي دهندة معاينه و بررسي دقيق بيمار نشان

كه از خوردن افيون مسموم شده است، تمام بدنش بوى افيون 
كنندة استشمام بدن بيمار است و اگر كسى از  دهد كه بيان مى

كرده  خوردن خرگوش دريايى يا قورباغه مسموم شده باشد، قى
شده  دهندة بررسي مادة قي دهد كه نشان گوشت و عرق مىبوى 

). طبيبان طب ايراني بروز برخي از 15ت (سينا اس از سوي ابن
بودن فرد مسموم  دهندة وخيم عالئم را خطرناك دانسته كه نشان

سينا در قسمت سموم تناولي كتاب  است. بر اين اساس ابن
خورده غش كرد،  گويد كه اگر شخص سم القانون في الطب

هايش برگشت و سياهى ناپديد شد، اميد به  كرة چشم
). همچنين سيد اسماعيل جرجاني در 15ت (ماندنش نيس زنده

كند كه  بيان ميذخيرة خوارزمشاهي گفتار نخستين از كتاب نهم 
ها سرخ شود و زبان از دهان بيرون افتد و نبض  اگر چشم

ساقط شود و عرق سرد آمدن گيرد در حال سخت بد باشد 
)16.( 
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  )18-15( ها با آنانواع سموم حيواني، عالئم و درمان مسموميت  2جدول

 طبيعت گونه نام انگليسي نام سنتي نام جاندار 
عالئم مسموميت با 

 حيوانات سمي
 درمان مسموميت با حيوانات سمي

 آالكلنگ 1
باغوجه، 

دارساس،  
 ذراريح

Cantharides كانتاريس 

اند  بعضى گفته
بسيار گرم 

است و بعضى 
عقيده دارند كه 
در دوم گرم و 
خشك است و 

گفتة اولى 
تر  درست
 است.

پيچه، درد از  درد شديد و دل شكم
شدن و  دهان تا زهار، زخم

شدن و تورم و درد مثانه،  آلود چرك
التهاب شديد اطراف ذكر و عانه، 
اختالل در ادراركردن، وجود خون 

كردن،  در ادرار، اسهال، غش
سنگيني بدن و اختالل عقل و 

هم خوردن دل، احساس مزه  به
 قطران و زفت در دهان.

وسيلة آب  درنگ به بايد قبل از هر چيز و بى
تودرى (قدومه) مخلوط با بوره قرمز قى كنند و 

پز كاه حقنه  وسيلة آب تكرار شود. سپس بايد به
 كرد.

اگر براى حفظ مثانه، خون از مسموم 
خورده بگيرند (فصد باسليق) خالى از  آالكلنگ

كردن و  سازى از راه قى بهره نيست. بعد از پاك
پياپى، شير بنوشند، لعاب اسفرزه و آب  حقنه

خرفه و كره زياد بخورند و در اين حالت 
 اش كنند. حقنه

روغن گُل را در ذكر مسموم از آالكلنگ بچكانند 
 و وي را در آبزن پر از آب ولرم بنشانند.

2 
خرگوش 

 دريايى
بسيار گرم و  درياييليسه Sea bunniesارنب بحرى

 حاد است.

زي چشم، سرفة نفس، قرم تنگي 
كند،  خشك، خون تف مى
رنگ، درد  هماچوري يا ادرار بنفش

معده، قى صفرا و خون افراطي، 
، مدفوع  يرقان، افسردگي، درد كليه

اشتهايي،  رنگ، عرق بدبو، بي بنفش
 شود. ماهى را اگر ببيند متنفر مى

كردن و سپس خوردن شير بز و شير پستان  قى
ت. خوردن زن كه تازه دوشيده شده خوب اس

پزشده،   هاى پنيرك و خطمى سبز آب شاخه
اى و خوردن  خوردن آبگوشت خرچنگ رودخانه

گوشت چلپاسه آبزى خوب است. گوشت يا 
تيغى پادزهر سم خرگوش دريايى  خون جوجه

 است.

 وزغه 3
مارمولك 
خانگى، 
 چلپاسه

Hemidactylus در سوم گرم و  گگو
 خشك است.

كند و دلش  فرد مسموم قى مى
 آيد. شدت به درد مى هب

هاى از اين قبيل و عالج  همان عالج ساير سم
 خواهد. آالكلنگ را مى

حرباء،  پرست آفتاب 4
در چهارم، گرم  داران پولك Chamaeleonidae الحربا بيض

 و خشك است.
پرست بخورد،  هر كس تخم آفتاب

 ميرد. درنگ مى بى
پرست همانند درمان  درمان مسموميت با آفتاب

 ميت با آالكلنگ است.مسمو

 حرذون 5
بزمجه، 

در سوم، گرم و  داران پولك Varanus مالى مال
 است.  خشك

كسى كه گوشت حرذون بخورد، 
كند، بدنش  زبانش ورم مى

گيرد، احساس  خارد، سردرد مى مى
 كند. درد سوزشى مى

خوردن مخلوط كنجد، خرنوب معمولى و شكر 
دوشيده در روغن گاوى و خوردن زياد شير تازه 

كردن بدن با روغن چرب و  مفيد است. چرب
 كردن در حمام مفيد است. آبتني

سمندر،  ساالمندرا 6
دادن عقل،  تورم زبان، از دست سرد است. Caudata Urodela عظائه

 سستى و سياهي و عفونت بدن.

عالج آن قى و حقنه است. همچنين عالج 
خورده  مسموميت با سمندر همان عالج افيون

و بايد پادزهرهاى زيادى از قبيل ترياق است 
 كار برند. ها را به فاروق، مثروديطوس و امثال آن

 دوزيستان Anura ضفدع قورباغه 7
در سوم، سرد 

و در اول، 
 خشك است.

فرد مسموم دچار بدرنگي، سستي 
و تورم بدن، درد سوزشى در گلو، 

نفس، سرگيجه، بوي بد  تنگي
، دهان، تشنج، اسهال ديزانترى

اختياري ادرار و  اختالل ذهني و بي
 شوند. مدفوع مي

زيتون و آب گرم خود  وسيلة روغن  ابتدا بايد به
را قى دهند، زياد ورزش كنند، در حمام يا آبزن 

بخش بر تن  عرق كنند. روغن دارويى گرمى
 مالند. داروى كركم و داروى الك بخورند.

 دوزيستان Anura ضفدع زرد قورباغه زرد 8
سوم، سرد در 

و در اول، 
 خشك است.

اشتهايي، آروغ ترش،  دچار بي
پريدگي، استفراغ، درد و تورم  رنگ

 شود. شكم مي
زى و  عالجش همان عالج قورباغه سبز مرداب

 زي است. قورباغه سرخ آب

 - - زهره مار مراره الحيه 9
در درجة 

چهارم گرم و 
 خشك است.

كند و اميد چندانى  پياپى غش مى
 نيست. در عالج

وسيلة روغن  بايد قبل از هر چيز و به فوريت به
دادن تكرار  حيوانى مسموم را قى داد و بارها قى

كردن كافى، ترياق و معجون  شود. بعد از قى
مثروديطوس بخورد. پادزهر از هر چيزى در اين 

 حالت بهتر است.

 - درناسانان Otididae هوبره چرز 10
و هر كه گوشت او بخورد زفان ا

بياماسد و درد سرين پديد آيد و 
چشم تاريك شود و خارش در 

 همة تن او تولّد كند.

 ابتدا قى بايد كرد. سپس حقنه بايد كرد.
در مرحلة بعد، ترياق بزرگ دادن و مثروديطوس 
بايد داد. در نهايت شير تازه و اسفيدباهاى چرب 

 بايد داد.
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 )18-15ها ( آنمسموميت با  . انواع سموم معدني، عالئم و درمان3جدول
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نوره،  آهك 1
 Calx Quick  الشعر حالق

در آخر اول 
گرم و در آخر 

  دوم خشك
 است.

، احتباس  دچار خشكي دهان، درد معده
آمدن آهك  نادراري، اسهال خونى و بيرو

 شود. از ادرار و غش و خفگي مي
كردن و خوردن غذاهاى چرب و نرم و  كردن، حقنه قى

 بخش نرمى

زاج و زاج  2
در سوم گرم و  Ferrous sulphate شب، زاك بلورى

 خشك است.
كند و  شدت خشك مي زاج ريه را به

 ادام مفيد است.ماءالشعير و روغن بخوردن كره، شكر،  شود. همين دليل باعث مرگ مي به

زرنيق، كبريت  زرنيخ 3
 االرض

 Orpiment 
Yellow Sulphioe 

of Arsenic 

در سوم گرم و 
در دوم خشك 

 است.

اگر كسى آهك و زرنيخ باهم خورده و 
گيرد و  پيچه مى مسموم شده است، دل

شود و اگر تنها  ها پيدا مى قرحه در روده
زرنيخ خورده است، همان بر سرش آيد كه 

 آيد. خورده مى وم مرگ موشبر مسم

كردن  ابتدا بايد عالج همگانى و مقدماتى انجام داد. براي قي
بايد آب گرم با گالب قند به بيمار داد يا آب گرم و روغن 

 بخورد و قى كند.
) را با عسل بخورد و بر دوام،  افشره پنيرك بستانى (ملوكيه

ها و غذاهاى لزج و غذاهاى چرب و  شير و لعاب
 وسيلة پيه، بخورد. شده به ي چربها سوپ

زنگ مس،  زنگار 4
قينطوس

Basic acetate of 
copper verdigris 

گرم و خشك 
 بود در چهارم.

پيچه شديد، احساس درد شديد گزشى  دل
شدن اندامان درون،  در گلوى بيمار، پاره

 اراده و ظهور زخم در بدن. كردن بى قى
درمان مسموميت درمان مسموميت با زنگارخورده همانند 

 خورده است. با زرنيخ

جيوه، سيماب،  زيبق 5
شنگرف

Hydrargyrum 
vivum 

در دوم گرم و 
 تر است.

عالئم و درمان مسموميت با جيوه همانند 
عالئم و درمان مسموميت با مردارسنج 
است. كسى كه جيوه مرده بخورد، دچار 

ها، مدفوع خوني،  پيچه و پيچش روده دل
عده، تورم بدن و احتباس سنگيني زبان و م

 شود. ادراري مي

كردن  درمان مسموميت با جيوه نوشيدن شير و استفراغ
دادن انجام گردد  وسيلة قى سازي الزم به است. ابتدا بايد پاك

و سپس بايد داروهاى پادزهر جيوه استعمال شود كه 
خوردن مر، خوردن پياپى عسالب، خوردن  :اند از عبارت

اندازى درونى و در نهايت  جام پوستهعسالب با بورك، ان
 وسيلة داروهاى نيروبخش قلب. كردن به حقنه

 Cerussa اسفيداج سفيداب 6
در دوم سرد و 

در سوم 
 خشك است.

عالئم مسموميت شامل سپيدشدن رنگ 
زبان، سستي اندامان بدن، تشديد سرفه و 
سكسكه، اختالل ذهني، احساس سردي 

، درد كردن مغز و بدن، خشكي بدن، غش
شدن اطراف  نفس، كشيده قلب، تنگي

هاى نزديك شكم، سفيدشدن رنگ  دنده
 باشد. آلود مي بدن و ادرار سياه و خون

خورده همان عالج مردارسنگ سفيدخورده  عالج سفيدآب
 است.

خوردن سقمونيا با عسالب، خوردن داروهاي مدر، 
آور مانند  كردن، عدم خوابيدن، خوردن داروهاى قى حقنه

گاوى، روغن سوسن و روغن نرگس،  بابونه چشم روغن
خوردن انگم، آلوبخارا و داروى شيره مغز درخت پشّه و 

 باشد. جويدن كنجد مفيد مي

سونش  7
 سرب

ابار، رصاص 
در دوم سرد و  Lead اسود

است.  خشك
عالئم مسموميت با سونش سرب مانند 

 مردارسنگ سفيدشده است.
مردارسنگ سفيدشده  درمان مسموميت با سونش سرب مثل

 است.

سونش و  8
 آهن ريم

الحديد،  خبث
گرم و خشك  Iron rustالحديد سحاله

 دوماست در 
آهن مسموم شده  خوردن ريم كسى كه از 

دچار درد بسيار شديد شكم، خشكي 
 شود. دهان، التهاب و سردرد شديد مي

آور قوى ابتدا بايد در شير تازه ريزند و  داروهاى اسهال
شده  سازي شوند. روغن حيوانى داغ كه به كلى پاك بنوشند

آورها فروكش  شدن بخورند تا روى و كره، بعد از اسهال
روغن گل و روغن بنفشه و روغن بيد در سركه ريزند  .كنند 

 هم زنند و بر سر بپاشند و هر روز بخورند. و به
آنگاه آبگوشت چرب كه با روغن گاوى پخته است 

 بخورند.

، ، شكفرزنج شنگرف 9
 مرگ موش

Murcuric 
sulphide 
Cinnabar 

در آخر دوم 
گرم و خشك 

 است.

عالئم آن همانند مسموميت با جيوه است، 
اما ممكن است به حالت اسهالى شديد 
مبتال آيد و همين اسهال زياد و شديد 

  موش  آشكارترين نشانة خوردن مرگ
 است.

ا درمان مسموميت با مرگ موش همان درمان مسموميت ب
هاى  شده است. بايد سوپ شده و غذاى مسموم جيوه كشته

 چرب و پيه نرم باشد.

سنگ گچ،  گچ 10
 جبسين، جص

Gypsum 
inustum 

سرد و خشك 
 است.

عالئم مسموميت ناشي از خوردن گچ شبيه 
عالئم ناشي از مسموميت با سفيدآب 

 باشد، اما خطر خفگى بيشتر است. مي

ن مسموميت با سفيدآب درمان مسموميت با گچ همان درما
هاى لزج در مراحل نهايى  و قارچ سمى است. خوردن لعاب

وسيلة  دادن به بخش، اسهال هاى نرمى معالجه، خوردن سوپ
اندازى  سقمونيا و ماء العسل و تكرار آن و انجام پوسته

 درونى مفيد است.

مردارسنگ  11
 سفيدشده

مردارسنج، 
سرد و خشك  Lithargyoum ليتارژ

 است.

اند از: تورم بدن، سنگينى  الئم آن عبارتع
زبان، بندآمدن ادرار و مدفوع، اسهال بيش 

ها و ممكن  از حد، سنگيني معده و روده
اندازى  است مقعد بيرون جهد و پوست

شوند،  هاي بدن بادكرده مى كند، بااليي
هاي بسيار سخت در شكم،  برآمدن غده

تنگى نفس و  شدن رنگ بيمار،  طوسي
 مار.خفگي بي

كردن، ادرارريختن و  درمان مسموميت با مردارسنگ عرق
 شدن است. اسهال
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تشخيص  الحاوي في الطبطبق نظر رازي در 
هاي خوراكي از طريق معاينه و بررسي دقيق بيمار،  مسموميت

ها و وضعيت باليني بيمار مسموم  مشاهدة عالئم، نشانه
مسموميت ناشي شود. وي پيامد  مي ) انجام3، 2، 1هاي (جدول

خوردگي عقل، سرگيجه،  هم از خوردن گياه بنگ را مستي، به
رفتن  نفس و ازحال تاري ديد، سرخي رخساره، تنگيسستي، 
 ).17كند ( بيان مي

يكي از  الحاوي في الطبرازي در جلد پنجم كتاب 
منظور كشف  هاي خوراكي به هاي تشخيص مسموميت روش

يي را اسـتفاده از جـانوران و در مواد غذا  شده هاي آميخته سم
  كند كه بايد در خانه داند. وي تأكيد مي مي  خانگي  پرندگان

حيواناتي از قبيل طاووس، قو، طوطي و خارپشت نگه داشت؛ 
هاي نمايان، هشداردهندة وجود سم  زيرا اين حيوانات با نشانه

ها و رفتارهايي از خودشان  در جايي هستند و عالئم، نشانه
باشد. رازي در مورد  دهند كه داللت بر وجود سم مي يبروز م

گويد كه طاووس  رفتار پرندگان هنگام مسموميت با سموم مي
رفتنش سنگين و  افتد. قو راه كوبي و فريادكشيدن مي به پاي

كند و  كشد و خود را پرتاب مي ميشود. طوطي فرياد  دشوار مي
 ).17گريزد ( گيرد و مي خارپشت آرام مي

ي تشخيص سموم خوراكي از نظر جرجاني شامل سه ها راه
شده و  راه استشمام بدن، تشخيص از طريق بررسي نوع مادة قي

بررسي احواالت فرد است. جرجاني در باب سوم گفتار 
نخست «گويد:  مي ذخيرة خوارزمشاهينخستين از كتاب نهم 

ها نگاه بايد كرد كه بعضى داروهاست كه  بوى دهان و اندام
ن از آن خبر دهند، چون افيون (ترياك) كه بوى او بوى دها

 ).16» (بتوان دانست
هاي  هاي درماني در مسموميت بخش سوم: بررسي روش

 خوراكي
هاي  در بخش سوم اين پژوهش به تعيين انواع روش

هاي مسموميت  دارويي در فوريت درماني دارويي و غير
شده ) پرداخته 18-15براساس متون تاريخي پزشكي ايران (

ها توسط اطباي طب ايراني در درمان  است. اين روش
 ).3، 2، 1 هاي شدند (جدول ها، استفاده مي مسموميت

فردوس ربن طبري در بخش مسموميت كتاب  بن علي
، درمان مسموميت با سموم گياهي (مانند في الطب الحكمه 

بيش، قارچ و سورنجان)، سموم جانوري (مانند موش و 
عدني (مانند مردارسنگ و برادة پوالد) را عنكبوت) و سموم م

كه براي درمان  طوري صورت جداگانه بيان كرده است، به به
هاي دارويي همچون  مسموميت ناشي از گياهان سمي به روش

استفاده از مفردات دارويي تناولي و ماليدني، انواع پادزهرها و 
وس)، ها (مانند ترياك اكبر، داروي قيصر، داروي متروديت ترياق

دارويي  هاي غير ها و تناول شير و روش داروهاي مركب، مرهم
كردن (تنقيه) و  كردن)، حقنه نمودن (استفراغ مانند قي

عنوان مثال از نظر طبري درمان  كردن اشاره كرده است؛ به عطسه
مسموميت ناشي از افيون يا ترياك شامل ايجاد تهوع با خوردن 

كردن و خوردن سداب و  هنمودن، عطس آب شويد و عسل، تنقيه
 ).18آب افسنتين است (

رازي در درمان مسموميت خوراكي به استعمال مواد 
نمودن  دارويي)، قي هاي دارويي و غير غذايي، داروها (روش

هاي  كند. درمان كردن تأكيد مي كردن) و حقنه (استفراغ
كارگيري  گيري يا حجامت، به خون«اند از:  غيردارويي عبارت

ها در آب  كردن، قراردادن اندام مسهل، وادار به عطسهداروهاي 
). رازي 17» (رفتن كردن و حمام داغ، واداركردن به دويدن، عرق 

گويد كه ابتدا  در درمان مسموميت ناشي از گياه سمي تاتوره مي
بايد با بورة ارمني قي نموده و سپس شوربا را خورانده و تن 

خته نشود. بعد از آن او را فرد مسموم را داغ كرده تا خون او ل
). 17وادار به دويدن كنند و روغن بان به تن او بمالند (
 بندي همچنين براي درمان مسموميت خوراكي طبق طبقه

شير براي درمان «گويد:  طور اختصاصي رازي مي شده و به گفته
خورندگان زهري كه گزندگي و سوزش دارد خوب است. سير 

د است. سركه براي درمان سازگار با درمان زهرهاي سر
آورند مانند  كند و خفگي زهرهايي كه اندام را بادناك و ستبر مي

كنندة جوهر داروها و مواد و  است. نمك دگرگونقارچ خوب 
 ).17» (اخالط زائد است

در مورد درمان  الحاوي في الطبرازي در كتاب 
 هرگاه كسي «گويد:  علل ناشناخته مي هاي خوراكي با مسموميت
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درنگ به درمان او بپردازيد و  داند چه خورده است بايد بين
ها نباشيد. بايد او را با نوشيدن  انتظار پيداشدن نشانه هرگز چشم

گرم و روغن جانوري به باالآوردن وادار نمود يا پخته  آب نيمه
تخم گزنه و روغن جانوري بخورانيد تا شكم را روان نمايد و 

زندگي زهر را بكاهد. كره نيز قي كند. سپس شير بخورد تا سو
مناسب است؛ بنابراين تا جايي كه امكان دارد معده را 

سازي بايد  سازي نماييد و سپس تنقيه كنيد. بعد از تهي پاك
كنندة مزاج هر چيزي است  كار برد كه دگرگون ها را به گرم نيم

وجوي پيامدهاي  جا مانده است. سپس بايد در جست كه به
 ).17» (باشيدبرد زهر پديدآمده از كار

و در بخش مسموميت،  في الطب القانونسينا در كتاب  ابن
دارويي و نحوة استعمال انواع  هاي دارويي و غير به درمان

طور منظم و در  گوناگون مفردات گياهي، حيواني و معدني را به
بندي خاص اشاره كرده است. براساس تحقيقات ما  يك دسته
حيوان سمي و  23گياه سمي،  74، بالقانون في الطدر كتاب 

سم) موجب مسموميت  112مجموعاً مادة معدني سمي ( 15
 ).15شوند ( خوراكي در انسان مي

هاي خوراكي، چهار مرحلة  سينا در درمان مسموميت ابن
كردن و درمان  نمودن، حقنه العمل سريع، قي درماني عكس

است. از اختصاصي متناسب با نوع و جنس سم را پيشنهاد داده 
، اولين اقدام در درمان مسموميت خوراكي واكنش وينظر 

مسئلة مهم و حياتى در عالج كسى «گويد:  سريع است. وي مي
درنگ به عالج  كه سم خورده است زود به داد رسيدن و بى

 ).15» (پرداختن است
 بخشسينا در  نمودن است. ابن دومين اقدام درماني قي

كه كسى  همين «گويد:  مي بالقانون في الطداروهاي سمي 
احساس كرد كه سم خورده، بايد قبل از آنكه تأثير سم بدن را 

زيتون  كنجد و روغن  فراگيرد و انتشار يابد، آب ولرم، روغن 
تواند اين كار را ادامه دهد.  بخورد و خود را قى دهد و تا مى
كردن، بايد گالب سردشده  براي درمان التهاب شديد بعد از قي

نمودن بدن از  سازي د. همچنين در انتهاي قي و بعد از پاكبخور
وي در اين ». باال و پايين، فرد مسموم بايد شير فراوان بنوشد

مرحله توصيه به نوشيدن آب زياد، خوردن غذاي زياد، خروج 
سم از بدن همراه با مدفوع اسهالي و تناول پادزهر گل مهرزده 

ند كه در هيچ حالتى نبايد ك نمايد و تأكيد مي (طين مختوم) مي
 ).15غافل شد (از خوردن شير 

سينا   علي كردن (تنقيه) است. ابو سومين اقدام درماني حقنه
خورده الزم است كه  كند كه بعد از قى، سم در ادامه بيان مي

ويژه اگر احساس كرد كه درد ناشى از سم به  حقنه شود. به
). ساير 15شود ( هاى بدن رسيده است حتماً بايد حقنه پايين

بخش  سينا در راهكارها و اقدامات مؤثر درماني مورداشاره ابن
شامل واداركردن بيمار به بيدارماندن، استعمال  قانونمسموميت 

بو، جاي راحت  بو (عطر)، پوشيدن لباس خوش چيزهاى خوش
، دميدن هوا در دهان و  كردن، ماساژ دهانة معده و خنك، عطسه

 .چيدن مو از بدن است
اقدام درماني بعدي، درمان اختصاصي متناسب با نوع و 

دوشيده،  هاي تندمزه شامل شير تازه جنس سم است. درمان سم
هاي  بادام و روغن حيوانى است. درمان سم كره و روغن 

آور استفاده از كافور و گالب و آب گشنيز و نيز  التهاب
م شده از ماست گاو است. درمان س آشاميدن دوغ سرد تهيه

مخدر شامل ترياق، داروى صمغ انگدان و خوردن سير است. 
درمان مسموميت با موادي كه تمام اجزاي آن سمي است مانند 

تناول مثروديطوس (ميترادات)، ترياق، گياه سمي بيش شامل 
 ).15داروى مشك و پادزهر است (

هاي  داروهاي مورداستفاده در درمان مسموميت الرئيس شيخ
دهندة شدت اثر سم  دستة داروهاي كاهش خوراكي را به سه

كنندة سم مانند گل مهرزده  مانند شير و پادزهر، داروهاي خارج
كننده با تأثير سم در بدن مانند  (طين مختوم) و داروهاي مقابله

برد كه  كند. همچنين وي داروهايي را نام مي سير تقسيم مي
ها را  براي درمان هر حالتي از مسموميت مفيد هستند و آن

داند. اين پادزهرها  خورده مي پادزهر مناسبي براي افراد سم
اند از: الف) پادزهرهاي گياهي: مانند ثمر درخت عرعر،  عبارت

بيخ گياه بخور مريم، پونه، بزر شلغم، قارچ چمنى، پرسياوشان، 
بزر و برگ پنيرك، دارچين، بزر ترتيزك آبى، صمغ انگدان و 

ب) پادزهرهاي حيواني: مانند مغز ثمر درخت سكبينج بيابانى؛ 
خرگوش، جندبيدستر (گناد سگ آبي) و گوشت راسوى 

ها: مانند ترياق  بيابانى؛ ج) پادزهرهاي تركيبي و د) ترياق
 ).15مثروديطوس (



 نصيري و همكاران           

  395 ---1399چهارم، زمستان  ة، شمارسال يازدهم 

 ذخيرة خوارزمشاهيسيد اسماعيل جرجاني در كتاب نهم 
نمودن، خوردن شير تازه،  هاي خوراكي را قي درمان مسموميت

دن و درمان اختصاصي متناسب با نوع و جنس سم كر حقنه
اگر بينند «گويد  دهد و مي ها را موردتأكيد قرار مي داند و آن مي

آيد،  افتد و عرق سرد همى شود و غشى مى كه قوت ضعيف مى
ببايد دانست كه دارويى است كه گوهر آن ضدگوهر مردم 

 ).16» (است و اين بدترين زهرهاست
 بحث:

هاي اين مطالعه در دو بخش مطالعة متون  فتهبا توجه به يا
طب ايراني و مطالعة پزشكي نوين مشخص شده است كه 

هاي تشخيصي، پيشگيري و درمان  هاي نزديكي در زمينه قرابت
هاي خوراكي وجود دارد كه در اين مطالعه شامل  مسموميت

گونه سمومي است كه از طريق مفردات و داروها از راه  هر
 يابند. انسان راه مي گوارش به بدن

نتايج اصلي اين مطالعه كه بر مبناي متون منتخب طب 
)، موادي 18-15باشد ( ايراني در قرون سوم تا هفتم هجري مي

شوند شامل گياهان سمي،  كه موجب مسموميت خوراكي مي
هاي  باشند. شيوع مسموميت جانوران سمي و معدنيات سمي مي

شته بسيار شايع است عصر حاضر همانند گذخوراكي در طب 
بودن راه دسترسي و  تواند سهولت و آسان كه علت آن مي

 ).27، 2كارگيري آن باشد ( به
هاي خوراكي در گذشته  با توجه به شيوع باالي مسموميت

كه اغلب موارد ناشي از تناول انواع گوناگون مفردات دارويي 
هاي  به باالبودن مسموميت بوده است و از طرفي با توجه

صورت خوراكي رخ  رويي در عصر حاضر كه اغلب بهدا
ترين  طور استنباط كرد كه شايع توان اين )، مي11، 2دهد ( مي

هاي خوراكي در گذشته و عصر حاضر استفاده  علت مسموميت
از دارو بوده است؛ يعني در گذشته مفردات دارويي (گياهي، 
حيواني و معدني) و در عصر حاضر داروهاي شيميايي و 

 هاي خوراكي هستند. عي، ايجادكنندة اغلب مسموميتصنا
هاي خوراكي براساس نوع مادة  در طب ايراني، مسموميت

سمي مشتمل بر سه طبقة گياهي، حيواني و معدني هستند. اما 
بندي  ها براساس طبقه طبق طب امروزي، انواع مسموميت

 ) به دو نوع مسموميت با دارو وICD-10ها ( المللي بيماري بين
پزشكي  دارويي و غير و مسموميت با مواد غيرمواد پزشكي 

بندي  رسد اين تفاوت در تقسيم نظر مي ). به7شوند ( تقسيم مي
مع امروزي و وجود مواد و داروهاي دليل رشد و توسعة جوا به

هاي قبل در  شيميايي و صنعتي فراواني است كه از دهه
ها را  انسان هاي گوناگون وارد جامعه گرديده و زندگي عرصه

كه گرايش  طوري تحت شعاع خويش قرار داده است، به
سمت مواد  بندي سموم را از نوع مواد طبيعي به تقسيم

غيرطبيعي، شيميايي و صنعتي سوق داده است. البته نوعي ديگر 
وجود دارد  ذخيرة خوارزمشاهيبندي سموم در كتاب  از دسته

) ICD-10ها ( بيماريالمللي  بندي بين كه تا حدودي مشابه طبقه
صورت كه جرجاني سموم را به دو دستة دارويي   است. به اين

دارويي تقسيم كرده است. نوع دارويي آن است كه نوعى  و غير
خاصيت سمى در آن هست و گوهرش سمى نيست كه شامل 

، داروهاي  آور (مانند خرگوش دريايي) داروهاي عفونت
گياه شيرسگ)، داروهاي كننده (مانند شير  آور و گرم التهاب

سردگرداننده (مانند افيون) و داروهاي بندآورندة راه نفس در 
آن است كه دارويي  باشند و نوع غير مي  بدن (مانند مردارسنگ)

 ).16گوهرش سمي است مانند بيش، هالهل و زهرة پلنگ (
طبق مطالعة ما، در طب ايراني گياهان سمي ايجادكنندة 

مزاج  ساس مزاجشان به دو دستة گرممسموميت خوراكي را برا
 كردند، اما در طب امروزي بندي مي مزاج تقسيم و سرد

شان است كه  بندي گياهان سمي براساس مواد مؤثره تقسيم
كولينرژيك،  ها، آلكالوييدهاي آنتي شامل توكسالبومين

گليكوزيدهاي قلبي، آميگدالين و گليكوزيدهاي سيانوژنيك، 
گياهان مؤثر بر محلول،  محلول و غيرهاي  سوالنين، اگزاالت

). 29، 28باشند ( ها و گياهان با سميت عصبي مي ميكروتوبول
همچنين گياهان سمي را از نظر تأثيراتي كه بر بدن انسان 

هاي گوناگون همچون گياهان سـمي مؤثر  گذارند، به دسته مي
عصبي، دستگاه گوارش، دستگاه ادراري، پوست و   بر دسـتگاه

كش، گياهان كشندة انسان و گياهان سمي  گياهان جنينچشم، 
). دليل چنين 30كنند ( ايجادكنندة خونريزي تقسيم مي

  است. طب امروزي بندي تفاوت در مباني طب ايراني و تقسيم
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طب سنتي ايران بر پاية امور طبيعيه، بنا نهاده شده است و آن 
د و ننك مياموري هستند كه تعادل بدن را از هر جهت حفظ 

شامل اركان، امزجه، اخالط، اعضا، ارواح، قوا و افعال هستند 
دهندة وضعيت بيولوژيكي بدن  ). مزاج هر فرد سالمي نشان31(

تواند تعادل بدن وي را حفظ كند. به اين صورت  اوست كه مي
شناخت مزاج گياهان يا مفردات سمي نقش مهمي در نوع 

). همچنان كه 32رد (درمان فرد مبتال به مسموميت خوراكي دا
نتايج برخي تحقيقات جديد در مورد تأثير عوامل گوناگون بر 

دهندة مطابقت آن با نظرات حكماي طب  روي مزاج افراد نشان
). همچنين محمدي فارساني و همكاران در 33ايراني است (

كه تظاهرات گرمي و سردي مزاج و  تحقيقي تعيين كردند
راني داراي تشابهاتي با عوامل ها در طب اي عوامل مؤثر بر آن

تواند  ميمؤثر بر ميزان متابوليسم پايه در طب جديد است كه 
 ).34ها موردتوجه قرار گيرد ( در حفظ سالمتي و درمان بيماري

هاي  براساس منابع طب ايراني، سموم خوراكي از راه
كردن)،  شوند كه شامل راه دهاني (قي گوناگون از بدن دفع مي

كردن)، راه كليوي  (اسهال)، راه پوستي (عرق اي راه روده
كردن)، راه عروقي (حجامت،  (ادراركردن)، راه تنفسي (عطسه

باشد. در طب  فصد و زالودرماني) و دفع از طريق شير مادر مي
امروزي راه دفع سموم از طرق كليه، كبد، تنفس، دهان، ترشح 

دقت در  ). با35ها و دفع در شير است ( در بزاق، موها، ناخن
هايي كه اطباي طب ايراني  شويم كه راه اين مورد متوجه مي
بردند، با توجه به وضعيت فرد  كار مي براي دفع سموم به

مسموم و نيز نوع سم موردنظر متفاوت و در عين حال متنوع 
كند.  بوده است كه اين امر با دانش پزشكي امروزي برابري مي

انش پزشكي و توسعة طبيعتاً با توجه به پيشرفت گستردة د
ها و ابزارهاي پيشرفته موردنياز بيماران مانند دستگاه  دستگاه

توان به اين نتيجه رسيد كه تفاوت در ابزاري است كه  دياليز مي
هاي دفع سموم  كنند وگرنه راه سموم را از بدن خارج مي

 شده بودند. خوبي در گذشته شناخته به
در بررسي متون طبي  شده بنابراين با توجه به مطالب گفته

ترين علت مسموميت خوراكي مربوط به  تاريخي، شايع
جانوران و گياهان سمي بوده است. در حال حاضر مسموميت 

شدت بيان  با گياهان سمي وجود دارد، اما فراواني آن به

هايي كه در متون تاريخي عنوان شده است، نيست  مسموميت
ن وضعيت تغييرات ترين داليل اي ). شايد يكي از مهم5، 3(

صورت صنعتي و  اقليمي و جغرافيايي و رويكرد زندگي مردم به
استفاده از داروها براي درمان بيماران باشد. همچنين 

هاي كشاورزي قرون  هاي اقليمي، جغرافيايي و فعاليت ويژگي
هاي  هاي اقليمي امروزه تفاوت سوم تا هفتم هجري با ويژگي

 زيادي دارد.
دهد كه دانشمندان ايراني  عة ما نشان مينتايج اصلي مطال

هاي خوراكي،  براي تشخيص و شناسايي نوع سم در مسموميت
هاي گوناگوني همچون معاينه و بررسي دقيق بيمار،  از روش

ها، استشمام بدن بيمار، بررسي مادة  بررسي عالئم و نشانه
كارگيري جانوران و پرندگان خانگي استفاده  شده و به قي
هاي قانون بوعلي اشاره به ايجاد حالت  . از شگفتيكردند مي

كننده در اثر مسموميت با افيون (ترياك) است. اين  كزاز خفه
توان سفتي قفسة سينه و بندآمدن نفس دانست كه  عارضه را مي

عنوان يكي از عوارض تجويز مواد افيوني كامالً  بهامروزه 
يص هاي تشخ رازي يكي از روش ).36شده است ( شناخته

  خانگي  مسموميت خوراكي را اسـتفاده از جـانوران و پرندگان
داند كه از  در مواد غذايي مي  شده منظور كشف سموم آميخته به

پيـرامون   در  عـلمي  هاي جديد لحاظ پيشرفت در سطح روش
منظور آزمايش  باشند كه به آزمايشگاهي مي  استفاده از جانوران

هاي  و دارويي و در زمينه  ياييهاي شيم تركيب  درجة سميت
 ).19شود ( ديگر پژوهش علمي انجام مي

هاي حاصل از متون طبي تاريخي، درمان  براساس يافته
هاي عمومي يعني اقدام  هاي خوراكي شامل درمان مسموميت

هاي  نمودن و درمان كردن، خوردن شير، حقنه سريع، قي
هر نوع اختصاصي متناسب با نوع و جنس سم است. همچنين 

سمى كه فرد را مبتال كرده باشد داروى ويژه يا پادزهر 
مخصوص به خود را دارد كه شامل پادزهرهاي گياهي، 

ها است.  پادزهرهاي حيواني، پادزهرهاي تركيبي و ترياق
هاي خوراكي و مصرف  كه اساس درمان مسموميت درحالي

بيش از حد داروها در طب امروزي شامل مراقبت حمايتي، 
يري از جذب بيشتر سم، تشديد دفع سم و تجويز پيشگ
 ).4دوت و پادزهرهاي اختصاصي است ( آنتي
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هاي كلي در درمان مسموميت خوراكي در متون  مشابهت
طبي ايراني و طب امروزي وجود دارد كه در طب ايراني سه 

دهندة شدت  اقدام مهم درماني شامل استفاده از داروهاي كاهش
كننده با  كنندة سم و داروهاي مقابله اثر سم، داروهاي خارج

تأثير سم در بدن است و همچنين اعمال يداوي مثل حجامت، 
شود. بر اين اساس  گذاري توصيه مي مكيدن، حقنه و داغفصد، 

هاي جديد كاربرد حقنه و قي در درمان  هاي پژوهش يافته
)، استفاده از سير در درمان مسموميت با 38، 37ها ( مسموميت

كارگيري حجامت در مسموميت با قرص برنج  ) و به39سرب (
هاي درماني اطباي طب ايراني تأكيد  ) بر مؤثربودن روش40(

وجودآمده در  هاي به با توجه به پيشرفت دارند. همچنين
هاي مداخله در طب امروزي براي دسترسي به سه منظور  روش

فوق مواردي مثل كاهش ورود سم به بدن، كاهش جذب سم 
وشوي كامل روده با  فعال) و افزايش دفع (شست (شاركول

هاي الزم و تجويز  با حمايتگليكول) همراه  اتيلن محلول پلي
  ).35، 4() 4(جدول شود  دوت از بيماران مسموم انجام مي آنتي

از بارزترين خصوصيات طب ايراني، اورژانس و فوريت 
 كردن موضوع مسموميت خوراكي است. با توجه به اينكه تلقي

هاي شايع و مهم در منابع  اورژانسمسموميت خوراكي يكي از 
). 35آيد ( شمار مي طبي جديد و رشتة طب اورژانس به

الرئيس در هزار سال قبل به درمان سريع و فوري  شيخ
ورزيد و آن را اورژانس و فوريت  مسموميت تأكيد مي

مسئله مهم و حياتى در عالج كسى «گويد:  نگاشت. وي مي ا مي
درنگ به عالج  سم خورده است زود به داد رسيدن و بىكه 

هاي  ). رازي نيز در مورد درمان مسموميت15» (پرداختن است
هرگاه كسي نداند چه « گويد: خوراكي با علل ناشناخته مي

درمان او بپردازيد و هرگز درنگ به  خورده است بايد بي
در  نيز). جرجاني 17» (ها نشويد انتظار پيداشدن نشانه چشم

اند اگر در حال،  گروهى طبيبان گفته«مورد بيض الحربا گويد: 
 ).16» (تدارك نكنند، بكشد

 
 . مقايسة درمان مسموميت خوراكي در طب ايراني و طب امروزي4جدول

 )18-15(طب ايراني  )30، 4(طب امروزي  موارد درماني 

1 
 اصول درمان

 كاهش جذب سم (شاركول فعال) -الف
 وشوي كامل روده) فع سم (شستافزايش د -ب
 دوت (آتروپين و نالوكسان) كارگيري آنتي به -ج

 دهندة شدت اثر سم (شير) داروهاي كاهش -الف
 كنندة سم (گل مهرزده) داروهاي خارج -ب
 كارگيري پادزهر (ترياق) به -ج

 ست كه حقنه شود.خورده الزم ا بعد از قى، سم ها كاربرد دارد. انما در درمان مسموميت كردن حقنه 2

3 
 هاي غذايي با شربت اپيكا القاي استفراغ در مسموميت كردن قي

كه كسى احساس كرد كه سم خورده، بايد قبل از آنكه  همين 
كنجد  تأثير سم بدن را فراگيرد و انتشار يابد، آب ولرم، روغن 

 زيتون بخورد و خود را قى دهد. و روغن 
 در هيچ حالتى نبايد از خوردن شير غافل باشد. رود. ار ميبراي كاهش جذب به ك تناول شير 4

 
 گيري: نتيجه

متون طب ايراني موردمطالعه در اين پژوهش، منبع بسيار 
هاي  ارزشمندي در جهت تشخيص و درمان انواع مسموميت

هاي تشخيصي و  آيند كه به معرفي روش شمار مي خوراكي به
اند،  شمار پرداخته بيدرماني و ارائة مفردات دارويي طبيعي 

عنوان منبع مهمي  توانند به ها مي كه بسياري از اين طوري به
ها معرفي  جهت تحقيقات آينده براي حل مشكل مسموميت

نمودن زهر از بدن  توان در مورد خارج شوند. امروزه مي
هاي  كردن زهر در بدن بيمار، هنوز هم روش  مصدوم يا خنثي

كار برد تا مؤثر واقع شود. در  به قديمي را با تغييراتي جزئي
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گذاري داخل  عين حال اثربخشي استفاده از تجهيزاتي مثل لوله
هاي حياتي  هاي سيستم هاي تنفسي براي مراقبت ناي و حمايت

تواند دستاوردي مهم باشد  بيماران مسموم در عصر حاضر مي
 تر حمايتي دارد. كه نتايج مطلوب

شده  دهد كه الگوهاي معرفي هاي اين مطالعه نشان مي يافته
در متون طبي تاريخي ايران با شرايط عصر حاضر مشتركات 

ها در قرون  هاي مسموميت زيادي دارد. هر چند انواع و علت
هايي هم دارد به  سوم تا هفتم با شرايط عصر حاضر تفاوت

هاي  ها در آن دوران به دليل ويژگي اي كه عمدة مسموميت گونه
دگي، مربوط به ورود سم و مواد كشنده از اقليمي و شرايط زن

ها در  طريق جانوران و گياهان سمي بوده است، ولي اين علت
دهد كه بيشترين  شده در عصر حاضر نشان مي منابع اعالم

عوامل مسموميتي مربوط به داروها و سموم كشاورزي هستند 
رغم اين تفاوت، از آنجايي كه  رسد علي نظر مي ). به11، 2(

دوسوم داروهاي موجود منشأ گياهي دارند و داروها در  بيش از
رسد  نظر مي باشند، لذا به ها و مواد مؤثرة گياهان مي واقع عصاره

منابع طبي تاريخي ما كه شرح مفصلي از پيشگيري، تشخيص، 
توانند  اند مي هاي خوراكي داده عالئم و درمان مسموميت

كمك به حل  اعتماد و ارزشمندي جهت عنوان منبع قابل به
 معضل اورژانسي در جوامع امروزي باشند.

براساس متون طب ايراني، همواره مفردات گياهي، حيواني 
اند. با توجه  اهميتي بوده عنوان پادزهر داراي نقش پر و معدني به

به رويكرد جهاني در استفاده از مواد طبيعي براي دستيابي به 
تفاده از اطالعات تر، اس عارضه تر و كم پادزهرهاي اختصاصي

هاي كارآمد و در دسترس براي  حل بومي و سنتي يكي از راه
هاي  منظور برگزيدن مواد طبيعي سودمند و روش محققان به
 مؤثر است.
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