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 تاريخ و تمدن ملل اسالمي، دانشكدة الهيات، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايرانگروه الف

 چكيده
، ه همين جهتب يابي كرد. توان از نحوة تعامل با طبيعت، سبك زندگي و عادات غذايي ريشه ها را مي رسد علل ابتال به بسياري از بيماري نظر مي بهسابقه و هدف: 

استسقاء بيماري است كه با سبك زندگي و  از اين روتوان تا حد زيادي با سبك زندگي آنان آشنا شد.  هاي سالطين و امراي مسلمان نيز مي با شناسايي بيماري
ادات غذايي نادرست، چه عوامل ديگري روي پژوهش حاضر اين است كه عالوه بر افراط بر طعام و عپرسش پيش  ؛ بنابراينعادات نادرست غذايي ارتباط دارد

 هاي بيشتر با تكيه بر استنادات تاريخي انجام گرفته است.  آوري داده براي پاسخ به اين مسئله، جمعبوده است.  مؤثردر ابتالي سالطين و امراء به استسقاء 
 افزار نرم ه با روش تحليلي/توصيفي انجام شده است. در اين مطالعهاي است ك ي (طبي/تاريخي) حاضر، پژوهشي كتابخانها رشته انيممطالعة  ها: مواد و روش

 از بيش در وجو جست امكان اطالعاتي بانك سه اين مورد استفاده قرار گرفت. نورالسيره و اسالمي ايران كتابخانة سنتي)، طب جامع معتبر جامع نور (كتابخانة
 آورد.   فراهم را تاريخي و طبي رسالة و كتاب عنوان چندين هزار

ي تاريخي است كه باعث ها گزارششده در  از جمله عوامل يافت ها جنگي فرسا طاقتعالوه بر افراط در طعام، افراط در مسكرات و مخدرات و رنج  ها: يافته
 ابتالي سالطين، امراء و فرماندهان به استسقاء شده است.

ها در معرض ابتال به  جنگ فرساي طاقت طعام، افراط در مسكرات و مخدرات و حتي رنج طة افراط درواس با وجود اينكه بعضي از سالطين و امراء به گيري: نتيجه
هاي  ة بيماريواسط بهكه عموم مردم و حتي اطبا و عالمان نيز  يطور بهاند، اما ابتال به استسقاء منحصر بر خواص و عوامل مذكور نبوده است؛  استسقاء قرار گرفته
 شدند. ادرست غذايي به استسقاء مبتال ميمادرزادي يا عادات ن

 استسقاء، سبك زندگي، رفتار غذايي ها: كليدواژه
 

 مقدمه:
در طول تاريخ يكي از خطرات هميشگي براي بشريت 

 اقتضاي به انسان ديگر عبارت . بهاست بوده» ها بيماري«
مواجه بوده است؛  گوناگون هاي بيماري با همواره بودنش انسان

توان از گزند اين  هيچ قشري از بشريت را نميكه  چنان آن
تهديد در امان دانست. سالطين و امراء نيز در طول تاريخ 

 حساب بهها را خطري جدي  همچون عموم مردم بيماري
كه اغلب آنان براي خود طبيبان شخصي  يطور بهآوردند؛  مي

هاي گوناگون  كردند تا در پيشگيري و درمان بيماري اختيار مي
ن آنان محافظت كنند. از آنجايي كه سبك زندگي اعم از از جا

 نيتر مهمعادات غذايي، خُلقيات و نحوة تعامل با طبيعت از 
هاست بنابراين با شناسايي  عوامل ابتالي انسان به بيماري

توان تا حد زيادي به سبك  هاي سالطين و امراء مي بيماري
 زندگي و عادات غذايي آنان پي برد. 

شدند،  هايي كه سالطين و امراء به آن مبتال مي ارييكي از بيم
آمدن  آنان به مجرد فراهم كه چرابوده است؛  »استسقاء«بيماري 
ونوش و افراط بر طعام، در  ية تجمالت و عيشدر ساقدرت، 

بنابراين، مسئلة پيش گرفتند.  معرض ابتال به اين بيماري قرار مي
چه عوامل ديگري  رو اين است كه عالوه بر افراط بر طعام،

خ به پاسسبب ابتالي سالطين و امراء به استسقاء شده است؟ 
كه  يطور بهي است؛ ا رشته انيماين پرسش مستلزم پژوهشي 

ي تاريخي مورد ها گزارشبايد عالوه بر منابع طبي، قرائن و 
، در پژوهش حاضر ابتدا تطور رو نيامطالعه قرار گيرد. از 

 شده براي آن در متون  فاظ اطالقواژگاني استسقاء و ديگر ال

  1400 مهر: افتيدر خيتار
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طبي متقدم مورد بررسي قرار گرفته و پس از معرفي انواع 
ي تاريخي ها گزارشاستسقاء و اسباب پيدايش آن، با استفاده از 

ي سالطين و امراي مسلمان به استسقاء ذكر شده ابتالعوامل 
است. بر اين اساس علل ابتال به استسقاء در اين پژوهش عالوه 

ويكرد طبي، با رويكردي تاريخي نيز مورد مطالعه قرار بر ر
 گرفته است.

 ها:  مواد و روش
تحليلي  اي) و توصيفي/ مطالعة حاضر پژوهشي (كتابخانه

باشد كه در آن از متون معتبر طبي و تاريخي استفاده شده  مي
است. جامعة ابتدايي پژوهش، شامل مطالعة كتب تواريخ 

 صورت بههاي بيشتر  ست. نمونهاجتماعي مرتبط با موضوع ا
افزار  هدفمند و وابسته به موضوع مورد مطالعه، با استفاده از نرم

جامع نور (كتابخانة معتبر جامع طب سنتي)، كتابخانة ايران 
اسالمي و نورالسيره انجام شد. اين سه بانك اطالعاتي امكان 

وجو در بيش از چندين هزار عنوان كتاب و رسالة طبي  جست
 آورد. اريخي را فراهم و ت

دربارة  گرفته انجاممرحلة نخست به مطالعة ديگر آثار 
با رويكردي طبي به  صرفاًاستسقاء اختصاص يافت. اما اين آثار 

استسقاء پرداخته بودند و اثري منسجم كه عالوه بر رويكرد 
طبي با رويكردي تاريخي نيز استسقاء را مورد مطالعه قرار داده 

 د.باشد، يافت نش
و ديگر » استسقاء«ة دواژيكلوجوي  در مرحلة بعد با جست

هاي بسياري  واژگان مترادف و تطوريافتة آن در متون طبي داده
گزينشي براساس ميزان وابستگي به  طور بهآمد كه  دست به

وجويي  مضامين مورد مطالعه استخراج شد. سپس چنين جست
ر و گاهي ي نادها گزارشدر متون تاريخي صورت گرفت، اما 

وجوي بيشتر  غيرمرتبط با موضوع مورد مطالعه بود. اما با جست
در احواالت سالطين و امراء و حتي علت مرگ آنان، 

نيز براساس  ها گزارشآمد. اين  دست بهي بيشتري ها گزارش
 ميزان وابستگي به مضامين تحت مطالعه از منابع استخراج شد.

 ها:  يافته
 متون متقدم طبي  تطور واژة استسقاء در  .1

استسقاء در مقطعي از زمان از لحاظ مفهومي و واژگاني 
كه پيش از سدة هفتم ميالدي اثري از  يطور بهشناخته بود. نا

 شود. اين استسقاء در آثار اطبا يافت نمي بيماري استسقاء يا پيش
 درماني مستقل شكل اسالم در طب شكوفايي دوران در بيماري

رسد  نظر مي به .گرفت خود به ها ماريبي ميان در تشخيصي و
اعين  بن استسقاء را گزارش كرده است، اهرن اولين كسي كه پيش

الطبيب از اطباي مشهور نصراني و قريب به ظهور اسالم است 
، كه پس از او الحاويزكرياي رازي در كتاب  . محمدبن)1(

كند كه اهرن  آوري شده است، نقل مي توسط شاگردانش جمع
كند كه با پيشرفت  ا عنوان فساد المزاج را معرفي ميحالتي ب

). در 2شود ( مرحله به مرحلة آن به استسقاء در بدن منجر مي
استسقاء با عنوان سوءالحال در آثار دو  سدة چهارم هجري پيش

احمد اخويني در كتاب  بن شود. ربيع ديده مي نام صاحبطبيب 
ا عنوان سوءالحال اين بيماري را ب المتعلمين في الطب  هدايه

استسقاء ارائه  كند و شرح كامل و دقيقي از پيش معرفي مي
كامل عباس مجوسي اهوازي نيز در كتاب  بن ). علي3دهد ( مي

تلويحي به مرحلة  طور بهدر حين تبيين استسقاء  الصناعه الطبيه 
كند و آن را با دو واژة مترادف فساد  استسقاء اشاره مي پيش

 ).4كند ( ال معرفي ميالمزاج و سوءالح
 عنوان سوءالقنيه در با بيماري اين در سدة پنجم هجري نيز

 خود قانون كتاب در نايس كه ابن چنان بود. شده شناخته اطبا بين
 از كه كند مي ياد استسقاء از پيش حالتعنوان  به سوءالقنيه از

). 5داند ( مي استسقاء مقدمة را آن و شود مي ناشي كبد ضعف
ين تطور واژگاني به اين معنا نبود كه واژگان پيشين البته ا

در همين اثر از لفظ  نايس ابنكامل منسوخ شوند؛ زيرا  طور به
كار  عباس مجوسي به بن تر توسط علي فساد المزاج (كه پيش

). 5رفته است) نيز براي شرح اين بيماري استفاده كرده است (
اي بعد، لفظ ه در اواخر سدة پنجم و دوره نايس ابنپس از 
در اواخر  كه چناندر بين اطبا رواج پيدا كرد.  جيتدر بهاستسقاء 

از  المغني في الطباهللا در كتاب  هبه قرن پنجم هجري سعيدبن
). بدين 6اين واژه براي شرح اين بيماري استفاده كرده است (

الحال به  هاي فساد المزاج و سوء رسد واژه نظر مي ترتيب، به
  ي يا تبديل مزاج انسان از حالت طبيعي بهختگيآم درهممعناي 
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مقدمة  عنوان بهكار رفته است؛ چنانكه از آن  ي بهعيرطبيغحالت 
القنيه به  هاي بعد، واژة سوء استسقاء ياد شده است. اما در سده

 بسا چهتر بوده و  معناي ضعف و ناتواني كبد به استسقاء نزديك
 رفته است. كار جاي آن به از سوي برخي از اطبا به

 . انواع استسقاء و عالئم آن2
رود. گاهي  كار مي خواستن به استسقاء در لغت به معناي آب

در منابع از لفظ استسقاء در جهت طلب باران براي قحطي و 
كمبود آب استفاده شده است. اما در پزشكي كهن اين لفظ نيز 

مان ية آن از هتسم  وجه كه چنانكار رفته است؛  براي بيماري به
كه فرد بيمار مبتال به  يطور بهمعناي طلب آب اخذ شده است؛ 

، در منابع اشاره رو نيااستسقاء مدام تمايل دارد آب بنوشد. از 
 استسقاء انواع از بعضى در استسقاء چون شده است كه صاحب

). 7نامند ( مي مستسقى را صاحبش لذا شود، بسيار تشنه مي
اند. اما  واع بسياري را ذكر كردهاطباي متقدم براي اين بيماري ان

در   اهللا هبه سعيدبن كه چنانتر بوده است،  سه گونه از آنها شايع
كتاب خود به سه نوع زقّي، طبلي و لحمي اشاره كرده است 

)6.( 
استسقاء زقّي يا حبن، گاه به معناي مطلق آن اطالق  -الف

د شده است و گاه منابع از الحبن الزقي و الحبن الطبلي يا
  نيادر  كفايه منصوريمحمد در  ). حكيم منصوربن5( اند كرده
 حبن را آن كه است طبلى استسقاء از نوعى«نويسد:  مي باره

 شبيه شكم و است و ناف بطن عظم و انتفاخ آن عالمت گويند.
شود. بنابراين در صورت مبتالشدن به  عظيم مي آبستنان شكم به

كه اگر به شكم  طوري شود به اين بيماري، ناف برجسته مي
شود؛ در عوض، چون شكم  ضربه زده شود، صدايي شنيده نمي

به جنبش درآيد يا بيمار پهلو به پهلو شود، از شكم صداي 
آوردگي  شود و اين همان آب خوردن آب شنيده مي تكان
 ).8» (هاي بدن است بافت

شود و  استسقاي لحمي با سردي جگر آغاز مي -ب
ها شده و رنگ  قوة هاضمة اندامسبب ضعف در  جيتدر به

ية اين نوع از تسم  وجه). 3( ديدرآپوست و ادرار به رنگ سفيد 
شود، گرفته شده  استسقاء از عوارضي كه بر بدن حادث مي

 ها تا پاها و  ها، انگشتان و بيضه تمام بدن از پلك كه چناناست. 

كه چون  يطور بهآوردگي متورم شده  ة آبواسط بهها  دست
را بر شكم يا ديگر نواحي متورم بفشارند، جاي آن تا  انگشت

ماند. اين نوع استسقاء را شديدترين نوع آن ذكر  مدتي باقي مي
 .اند كرده
شود باد در شكم گرد آيد و  استسقاي طبلي سبب مي -ج

اين حالت گاهي با رطوبت در شكم همراه است. گفته شده 
دي طبع معده سبب اين باد غليظ، يا گرمي مزاج جگر يا سر

ية اين نوع از استسقاء از عوارضي گرفته تسم وجه). 8است (
اگر بر شكم زنند  كه چنانشود.  شده است كه بر بدن حادث مي

ة باد و رطوبت ليوس بهدهد. گاهي اين تورم  مانند طبل صدا مي
گرفته است.  چنان حاد شده كه زرداب تمام شكم را فرامي

 كوله در كه مغول ثقات از دينقمرال اند امير گفته كه چنان
حدي  وخامت احوالش به شد، عارض استسقاء را او قاجورا

 شده و زرداب بيرون منفجر او چانه باالى كه بوده است
 ).7تراويد ( مى

 . اسباب پيدايش استسقاء3
 ناتوانى و خرابى ازمعموالً  بيمارى از نظر پزشكان كهن اين

هاي كبدي به استسقاء  اما همة نارسايي. شود مى ناشى كبد
ها  انجامد؛ زيرا ممكن است كاركرد نادرست ديگر اندام نمي

عوارض ناشي از ناتواني كبد را تشديد كرده باشد. ناتواني كبد 
ممكن است از اسباب مختلفي ناشي شود: كوچكي مادرزادي 

شدن صفاق  كبد، تورم يا پديدآمدن سده (مانع) در آن، و سخت
 در را دروني هاي اندام كه نازكي دةشامله (پر يا برون

ها، نوشيدن آب سرد در حالت  گيرد). افراط در خوردني برمي
ناشتا و پس از خستگي بسيار يا پس از ورزش در هواي گرم 
يا پس از جماع و همچنين پس از گرمابه را از عوامل ابتال به 

ي كيكاووس امير عنصرالمعالكه  اند. چنان استسقاء ذكر كرده
 و خوردن آب از گرمابه در«نويسد:  باره چنين مي ي در اين زيار
 آورد استسقاء و دارد زيان سخت كه كن پرهيز خوردن فقاع
در  بخورد اندكى كه باشد روا آنگه بود، محرور سخت مگر

). عوامل ديگري نيز در ناتواني 9( »را خمار شكستن و تشنگى
 نايس ابنچنان كه ابتال به استسقاء ذكر شده است  جهيدرنتكبد و 

 ها  كند خوردن مسكرات و شيريني خود بيان مي قانوندر كتاب 
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سرعت هضم  چراكههمچون شراب در استسقاء نقش دارد؛ 
كاهش پيدا كرده و تداوم اين رويه به عفونت و مفسدات غذا 

 ).5( شود يم در معده منجر
 . عوامل ابتالي سالطين و امراي مسلمان به استسقاء4

واسطة سبك زندگي و  اينكه سالطين و امراء بهبا وجود 
عادات غذايي نادرست در معرض استسقاء قرار داشتند، اما ابتال 

كه  طوري به اين بيماري خاص سالطين و امراء نبوده است، به
عامة مردم، عالمان و حتي اطبا نيز از ابتال به اين بيماري در 

يد كه گزارش شده است ابوالول امان نبودند. چنان
حسين معروف به الكتاني، پزشك خاص الناصر باهللا  محمدبن

 نظر ). به10علت استسقاء درگذشت ( عباسي، همچون خليفه به
امراء وجود  و سالطين بين در ديرباز از بيماري اين رسد مي

 به اشكاني، پادشاه هوروديس، اند كه آورده چنان داشته است
دربارة انواع استسقاء  هآنچ). پس از 11بود ( شده مبتال استسقاء

بر احواالت  ديتأكو عالئم و اسباب آن گذشت، در ادامه با 
ابتال سالطين و امراء در منابع تاريخي، به شرح مختصر عوامل 

 خواهيم پرداخت: ءبه استسقا
 . افراط در خوردن و آشاميدن (پرخوري)1-4

هنگامي كه تاريخ اجتماعي و سبك زندگي سالطين و 
شود كه  گيرد مشخص مي مورد مطالعه قرار مي امراي مسلمان

وجه مشترك قاطبة آنان افراط و اسراف و عادات بد غذايي 
 آن غذا تهية در تجمل و تفنن و پرخورى اين بوده است. نتيجة

 و قولنج وسوءهاضمه  دچار اسالمى تمدن دورة بزرگان كه شد
خوردن گوشت  در افراط ةواسط به و معده زخم و خونى اسهال
 ).12شدند ( مى آن امثال و نقرس رماتيسم، گرفتار

اميه و ظهور  رسيدن بني اين امر در تاريخ اسالم با به قدرت
، در دورة رو نياگرايي و افراط و اسراف آغاز شد. از  تجمل
اميه از جهت عادات غذايي تحول چشمگيري رخ داد.  بني

 داشت لمعمو را ايران هاى شيريني و ها خوراك معاويه كه چنان
 روان پايتخت جانب به تابع ملل از پول سيل كه همين و

گرفتند  پيش تفنن راه پوشاك و خوراك در اعراب گرديد،
). معاويه از سالطين مسلماني بوده است كه بر اطعام 12(

  ورزيد و عادات غذايي خاصي گوناگون بسيار حرص مي

 شتهنو معاويه فضايلبرشمردن  ضمن كثير كه ابن داشت. چنان
 مرتبه هفت روز هر شد، شام فرمانرواي كه وقتي معاويه«: است
 كرد مي صرف و آوردند مي پياز و گوشت از پر اي كاسه او پيش

 بسيار آن از پس و خورد مي گوشتي غذاي بار هفت روز هر و
 سير كه سوگندبه خدا  گفت مي و كرد مي صرف ميوه و شيريني

 همة كه است نعمتي ناي. شد مي خسته خوردن از و شوم نمي
 اي معده و نعمتي كه دارند را آن آرزوي ملوك فرمانروايان

 ).13» (باشند داشته چنين
اي از عادات بد غذايي و حرص بر اطعام از  اگر چنين رويه

سوي معاويه، در كنار علت مرگ وي قرار داده شود، اين 
را احتمال وجود دارد كه معاويه به استسقاء مبتال شده باشد؛ زي

اعثم در رابطه با مرضي كه به مرگ معاويه منتهي  در گزارش ابن
 مستولى عارضه هنگامي كه آن«آمده است:  شده است چنين 

 آن از و ديد مى شوريده هاى خواب شب هر معاويه. گشت
 تشنگى لكن خورد مى آب و گفت مى هذيانگاه  . گاهترسيد مى
ي، نيز از كساني ). واثق، خليفة عباس14(» يافت نمى تسكين او

خوردن در اثناي جواني به  علت حرص بر طعام بود كه به
پس از اينكه طبيب او  رو نيااستسقاء لحمي مبتال شد. از 

ثابت ابتالي خليفه را به استسقاء تشخيص داد در نوبت  بن سنان
اول خليفه را از افراط بر طعام منع كرد. اما پس از اينكه بهبود 

اش مجدد  بيماري جهيدرنتافراط نمود و  يافت، مجدد در طعام
ثابت دستور داد تنوري را گرم  بن عود كرد. بدين ترتيب، سنان

كردند؛ چون در آنجا حرارت بر خليفه فزوني گرفت بيهوش 
). الزم به ذكر است علت اينكه واثق را در 15شد و درگذشت (

تنور قرار دادند اين است كه او مبتال به نوع لحمي استسقاء 
شود و بيمار بايد  بوده است. در اين نوع استسقاء كبد سرد مي

 در مكان گرم قرار گيرد يا چيزهاي گرم بخورد. 
هايي كه همچون واثق در جواني به  از ديگر شخصيت

الدوله ابوالفوارس فرزند  توان به شرف اند مي استسقاء مبتال شده
بيماري سالگي بر اثر اين  28عضدالدوله اشاره كرد كه در سن 

 ).16درگذشت (
رسد اولين اقدامي كه اطبا در مداواي استسقاء  نظر مي به

 ثابت صابي،  بن كه سنان گرفتند كنترل غذايي بود، چنان كار مي به
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واثق را از افراط در طعام منع كرد. خليفه القاهر عباسي نيز پس 
از اينكه به استسقاء مبتال شده بود، طبيب، وي را از افراط در 

 ). 17خورد ( كه فقط نان و نمك مي طوري ام منع كرد. بهطع
هاي  افراط در طعام در ابتال به استسقاء منحصر به شخصيت

اي  خاص حكومتي نبود و گاه در بين لشكرياني كه از منطقه
آوردند اتفاق  اي غني و حاصلخيز هجوم مي به ناحيه زده يقحط
ها به ارمنستان  مياند در يورش رو كه گفته افتاده است. چنان مي

 رود از امنيت خاطر با ها رومي اينكه از در عصر اشكاني، پس
 از پس اينكه مثل شدند، ارمنستان داخل كردند و عبور

 فرط از و پرستيدند را آن باشند، رسيده خاك به دريانوردى
 از چون. كشيدند آغوش به را يكديگر گريستند و شادى

 آمده بيرون قحطى از و گذشتند مى حاصلخيز و غنى مملكتى
شدند  شديد هاى قولنج و استسقاء دچار و خوردند زياد بودند،

)18.( 
 . افراط در مسكرات 2-4

افراط در مسكرات از ديگر مواردي است كه همواره در 
بين اصحاب قدرت و ثروت وجود داشته است. اما اين افراط 

تسقاء گاه عالوه بر ديگر اثرات مخرب بر بدن سبب ابتال به اس
شراب «گويد:  طبيبان، استاد كه اسقلبياذس، شده است. چنان  مي

» شود زياد خوردن سبب ضعف جگر و درنهايت استسقاء مي
)19.( 

اوگتاي قاآن پسر سوم و جانشين چنگيزخان در اواخر عمر 
ي مشغول بود كه گذران خوشونوش و  خود چنان به عيش

زودرس وي  برخي از مورخان افراط در شراب را سبب مرگ
در تاريخ وصاف  اهللا فضل بن كه عبداهللا اند، چنان دانسته

اهالي  از اوگتاي را يكى وفات تاريخ در بيت دو نويسد: اين مي
رسد او  نظر مي فرستاده است كه به النهر ماوراء به معاصر وي

 واسطة افراط بر مسكرات به فساد المزاج مبتال شده است. به
 اوگتاي سال هر زِ كرد فزون خلط خَلط در

 خبران بى از خبر مستى به داد شب و روز
ندر فساد ا ثرى مزاجش ا م كرد ا ما  ت

 )20آن ( در باده اثر و دبران در مشترى
 عواملي از نيز جماع در افراط مسكرات، در افراط بر عالوه

 از چون اند گفته كه چنان. است شده مي بيماري سبب گاه كه بود

 مزاج و گذشت كسرى و سال سه قباد كي معزالدين سلطنت
 شد، منحرف اعتدال از جماع و شراب در افراط ةواسط به وى

با اينكه افراط در  .)21شد ( مى زياد روز  به روز او مرض
توان در ضعف كبد و درنتيجه ابتال به استسقاء  مسكرات را مي

 اعضاى ديگر ناتوانى در بايد را علت نيز اما گاهى دانست، مؤثر
 طحال و صفاق تناسلى، اعضاى روده، معده، دمانن بدن

 ناتوان و ضعيف كبد باز هم شرايطى چنين در. كرد وجو جست
 ).22گردد ( مى

 هاي سده به اختصاص شراب در افراط واسطة به استسقاء
ميرزا  ،شاه نيناصرالد دورة در كه طوري به نداشت، اوليه

 را مازندران حكومت زمان آن كهالدوله يوشي  انتظام خان عبداهللا
 به مسكرات خوردن در افراط واسطة به داشت دست در

 عصر در نيز خان ). عليمردان23درگذشت ( و شد مبتال استسقاء
 در افراط واسطة به كه بود سياسي رجالي از قاجارمحمدخان آقا

 ).24درگذشت ( درنهايت و شد مبتال استسقاء به مسكرات
 . اعتياد به مخدرات 3-4

ي تاريخي عاملي ديگري به نام افراط در ها رشگزادر ميان 
كه  اند. چنان مخدرات را در ابتال به استسقاء برشمرده

است به   اي كه به ميرزاي آشتياني نگاشته در نامه شاه نيناصرالد
شود كه بايد ترياك يا چرس را مانند تنباكو  ميرزا متذكر مي

كشند و بسيار  گذارند و مي بر سر قليان مي كه چراتحريم كنيد؛ 
 ).25اسباب استسقاء شده است (

گاهي اعتياد به دو يا چند مادة مخدر را سبب ابتال به 
كه گفته شده است در سبك زندگي  اند. چنان استسقاء ذكر كرده

بعضي از اشراف و اعيان مغول دو يا چند عادات منفي مصرف 
سقاء به مواد مخدر همراه با اعتياد به الكل، موجب ابتال به است

معروف  محمدخانكه ميرزا نورالدين بيگ  طوري شده است. به
به جهانگير از پادشاهان گوركاني هند، جام كوچكي براي 
ترياك داشته است كه در آن مخلوطي از شراب پرادويه و 

لذت داشته كه تالش  قدر آننوشيده است. اين عمل  ترياك مي
نتيجه بوده  اين عادات بيجهان، همسر جهانگير، در ترك  نور

اي يكي از افسرانش  دادن به چنين رويه با ادامه تيدرنهااست. 
خان در افراط به اين عمل به استسقاء مبتال شد و  به نام عنايت
خان را به  علت ابتالي عنايت رخانيجهانگ). 26درگذشت (
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 مرگ خبر روز اين در«توصيف كرده است:  گونه نيااستسقاء 
 از. بود من محارم ترين نزديك از يكى او. رسيد خان عنايت
 شراب آمد مى پيش موقعيتى اگر و بود ترياك به معتاد كه آنجا
 ساختار چون. شد ديوانه شراب از جيتدر به نوشيد، مى هم

 كند، تحمل توانست مى آنچه از بيشتر بود، ضعيف اش بدنى
 بيهوش حالت اين در بار دوسه  و شد اسهال دچار او نوشيد؛ مى

 هر ولى نوشت، دارو برايش ركنه حكيم من دستور به. گرديد
 گرسنگى حال عين در. نكرد كمك برد، كار به كه اى شيوه

 زحمت خود به طبيب اينكه وجود با و كرد غلبه او بر عجيبى
 غذا بار يك  ساعت 24 طول در تا] كند قانع را او[ داد زيادى
 وانهدي يك مثل او. شود مسلط خود بر نتوانست ولى بخورد،
كامالً  حالتى به بدنش اينكه تا زد، آتش و آب به را خود

 و ضعيفكامالً  و شد استسقاء دچار سرانجام. درآمد بار فالكت
 ).27» (گرديد نحيف

 للحضره العلي سمطُناصرالدين منشي كرماني نيز در كتاب 
در وصف چگونگي ابتال به استسقاء ابوالحارث  العليا

ن محلي دولت قراختاييان و مظفرالدين (از حكمرانا
نشاندة ايلخانان مغول در كرمان) و برادرش چنين  دست

 شرب در انهماك از صاحبقران سلطان آن الجمله يف«مينويسد: 
 شد مبتال المزاج سوء متضاد بامراض شهوات صهوات بر امتطا و
 ازين حسرت هزاران با بم شق در يگسال ونه ستيب سن در و

 ملك شاهنشاه برادرش كرد و انتقال اقىب يبه سرا فانى جهان
 به مرض روز به بيست او از بعد سيرت حسن شاه حسن طينت
 ).28( »درگذشت القنيه سوء

اند نام  در ميان افرادي كه بر اثر استسقاء از ميان رفته
، نيز به چشم الصفا روضهاثر مشهور  مؤلفميرخواند، 

شغول بوده خورد. با اينكه او به كسب فضائل و علوم م مي
ونوش در دوران جواني در  است، اما مصرف شراب و عيش

كه در شرح  طوري ارتباط نبوده است. به ابتال او به استسقاء بي
 اميرخواند مخدومى ابوى جناب«اند:  احواالت وي چنين آورده

 نفسانى فضائل تكميل و علوم به تحصيل جوانى ايام در محمد
 به كسب نمودند... آنگاه لىمشغو الكالم مهدى و تمام به جِد
 خاطر را پرداختند، آثار و احوال تصحيح و اخبار و تاريخ علم
 واسطة به اما. ساختند فارغ اوقات اسرع در نيز فن آن وصول از

 پرواى طرب و عيش اهل با اختالط كثرت و مشرب سعت
 ه.ق مرض 902 سنة رمضان در و نداشتند... انشا و تصنيف

 تشريف به شهر يافت استيال شريف اتذ آن بر القنيه سوء
 و گرفت مى تزايد سمت جانستان، عارضة بروز روز و آوردند
 تا پذيرفت مى صعود صفت مهلك مرض آن ساعت به   ساعت

 را قالب قفس مطهرش روح طائر 903 القعدة ذى دوم در
 ).29( »نمود پرواز رضوان به رياض شكسته

 ها جنگي فرسا طاقترنج  .4-4
ها، فرماندهان مبتال  در جنگ فرسا طاقت  واسطة رنج گاه به

، اند گفتهكه  شدند، چنان به امراضي سخت از جمله استسقاء مي
نادرشاه در اثناي هجوم به هندوستان بيمار شد و عالئمي چون 

رسد  نظر مي تهوع، قبض و بيماري كبد بر او حادث شد. به
جود داشته پيش از هجوم به هند نيز زمينة بيماري در او و

است. در هر صورت كار به جايي رسيد كه در محلي به نام 
واسطة وخامت احوال، وي را چند منزل با تخت  مياندواب به

). البته آب و هواي مناطق مفتوحه در 30روان حمل كردند (
نبوده است و اين احتمال  ريتأث يبمزاج فرماندهان و شاهزادگان 

در كبد وجود داشته است.  به تهوع و ضعف نادرشاهدر ابتال 
ميرزا، پسر كهتر ظهيرالدين محمد بابر امير  كه كامران چنان

گوركاني هند، در خالل متصرفات خود در هندوستان با اينكه 
واسطة آب و هواي هندوستان و  كودك بوده است به احتماالً

 ).7رنج سفر پس از نفخ و بواسير به فساد المزاج مبتال شد (
 قاء . درمان استس5

از آنجايي كه استسقاء انواع مختلفي دارد، اطباي متقدم نيز 
اند. تشخيص  براي هر نوع از استسقاء عالجي را ذكر كرده

بر جسم بيمار  شده حادثهاي متفاوت آن نيز از عالئم  گونه
 هدايهكه اخويني در اثر خود با نام  گرفت. چنان صورت مي
  بوده تسقاء لحمي آناس نشان«نويسد:  مي الطب في المتعلمين

 نرم شكم و سفيد رنگ ادرار و شود سفيد بيمار رنگ كه است
 آن عالج شود و مي نرم شكم گونه سه هر شود. البته در

 آب يخ از سبب اگر و كند گرم را جگر كه است چيزهايي
آب و  يخ گرمابه پس از يا گرم در هواى ژهيو به باشد، خوردن
 به پهلوى است كه آن اين نشان باشد خورده هاي سرد شراب
رو اطبا با تشخيص گونة  ). از اين3» (شود وارد مي درد راست
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. آمدند يبرمشده نيز درصدد عالج  واسطة عالئم حادث آن به
يج و زيتون را در عالج هواستفاده از سير،  نايس ابنكه  چنان

 ). 5داند ( استسقاء طبلي مفيد مي
 شكم« نويسد: لي مياستسقاء طب عالج در بابجرجاني نيز 

 و ارزن و گرم نمك و گرم سپوس به دارند گرم تكميد به را
 االصول ماء و پوشيدن، روباه و سمور پوست و آن، مانند
 خايند، مى  پيوسته زيره و كندر و فنداديقون، معجون با دهند مي
 ).31( »دهند نخودآب طعام، و

معتقد  اهللا از ديگر اطباي سدة پنجم هجري نيز هبه سعيدبن
واسطة استسقاي لحمي بر  دنبال مزاج سردي كه به است كه به

كردن كبد و تقويت آن از  شود، براي گرم انسان حادث مي
عسل، زنجبيل و رب زردچوبه استفاده شود؛ او همچنين توصيه 

پرهيز كند.  سرد غذا و آب خوردن از كند بيمار بايد مي
 باندپيچي) هنهك بز موي( ماستيك و زعفران با شكم همچنين
 ). 6شود ( مدفون داغ ماسة بنشيند يا در داغ آفتاب در شود و

آمدن آب در شكم نشان از گونة زقّي  از آنجايي كه پديد
المنصوري في زكرياي رازي در كتاب  استسقاست، محمدبن

 جو، كند آرد در باب مرهم استسقاي زقي توصيه مي الطب
تهيه  يكسان اى گونه هب ارمنى گل و بوره گوسفند، پشگل سعد،
 آب از بسيارى بخش دارو اين زنند؛ پماد شكم روى بر و شود
 شل راوند با را شكم هفته همچنين هر .دهد مى كاهش را

 گرم شن ميان در را و بيمار مبتال به استسقاي زقي نماييد
 و گرسنگى پيوسته و كردن به ورزش وادار را او و بخوابانيد
 ).2بنماييد ( كشيدن، تشنگى
ها، استسقاي زقي كمتر  رسد در اين گونه نظر مي به
كه حتي گاهي اطباي حاذق در  طوري درمان بوده است. به قابل

هدايه اخويني در كتاب  رو نيادرمان آن عاجز بودند؛ از 
 كردم عالج را طبلى من«نويسد:  از قول بختيشوع مي المتعلمين

 ).3» (كردن عالج نتوانستم را زقّى ولكن كردم عالج را لحمى و
 ي:ريگ جهينتبحث و 

ي و ساز خونبراساس مباني طب سنتي در ايران، كبد محل 
عضو  عنوان بهكه از آن  متابوليسم بسياري از مواد است؛ چنان

تواند به  ). بنابراين آشفتگي كبد مي32كنند ( ة بدن ياد ميسيرئ

بدن  هاي ها منجر شود و در ساير ارگان ايجاد بسياري از بيماري
، اطبا افراط بر طعام يا عدم رعايت رو نيااختالل ايجاد كند. از 

ترين مضرات براي كبد  خوردن را يكي از جدي ترتيب در غذا
دانند؛ به عالوه اينكه افراط بر مشروبات الكلي و غذاهاي  مي

شيرين را از ديگر علل آشفتگي كبد و ابتال به استسقاء ذكر 
توان گفت كه استسقاء ارتباط  يم جهيدرنت). 5-32كنند ( مي

كه  مستقيمي با سبك زندگي و عادات غذايي دارد، چنان
وسيلة سبك زندگي و عادات غذايي سالطين و امراي  به

توان علل ابتالي آنان به استسقاء را تشخيص داد.  مسلمان، مي
)، 15توان از عواملي همچون افراط بر طعام ( بدين ترتيب مي

) و حتي ناسازگاري 21-27مخدرات (افراط بر مسكرات و 
و هوايي و فشار جنگي بر فرماندهان ياد كرد كه از   آب
ي تاريخي هستند ها گزارششده در  ترين مصاديق يافت مهم

). البته ابتال به استسقاء نه منحصر در عوامل مذكور بوده 30-7(
است و نه مختص سالطين و امراء، بلكه عموم مردم و حتي 

شدند. اين امر را  نيز گاهي به اين بيماري مبتال ميعلما و اطبا 
هاي فيزيكي و حتي  ها و تفاوت توان در ساية پيچيدگي مي

ها نسبت  ابتالي انسان به بيماري چراكهروحي انسان معنا كرد؛ 
 به اقتضائات زيستي و محيطي و شرايط فيزيكي، متغير است.

 :منافع ضادت
ارشد كارشناسي مقطع حاضر در ابتدا تحقيق كالسي  ةمقال

بوده است كه توسط نگارنده اصالحاتي بر روي آن صورت 
ر دييد اساتيد براي داوري ارسال شده است. أگرفته و پس از ت

فرآيند نگارش، هيچ تعارض منافع اقتصادي و غيراقتصادي از 
گيري  سوي شخص يا سازمان حقيقي و حقوقي بر جهت

مستقل  طور كامالً بهثيرگذار نبوده است و پژوهش أپژوهش ت
 انجام شده است.

 حمايت مالي:
 گونه حامي مالي ندارد. هيچ حاضر ةمقال

  :تشكر و قدرداني
داند از اساتيد ارجمند كه بدون  نويسنده بر خود الزم مي

شد،   مساعدت آنان اين مقاله به صورت مطلوب انجام نمي
 تشكر و قدرداني كند.
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