
 247/ 1390 پاييز، سومي م، شمارهسال دوhkyanee@yahoo.com :فرد مسوول مكاتبات*

و ايران، سال طب سنّيمجلّه 1390 پاييز،سومي، شمارهمودتي اسالم

و ايرانري مشاهيمعرف  طب سنّتي اسالم

����عمادالدين محمود بن مسعود شيرازي����

 الف مريم پارسايي،ب مجيد نيمروزي،*الف حسين كياني

و ادبيات عرب، دانشگاه شيراز، شيراز الف  گروه زبان
و تاريخ طب دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيرازب  مركز تحقيقات طب سنّتي

 چكيده
و تحوالت فراوان دچار مختلف پزشكان توسطدمي در سير تكاملي خو طب اسال از. است گرديده تغييرات تاريخ طـب در ايـران نيـز پـس

و پزشكان نام  حكـيم عمادالـدين« يكي از اين بزرگان.دنمومعرفي به جهان هستي آوري را اسالم همراه طب اسالمي به روند خود ادامه داد

و برجسته» محمود بن مسعود شيرازي  و پزشك دربار شاه طهماسـبي ايران در دوره از مشهورترين طبيبان بزرگ ي مقالـه.اسـتي صفويه

و بررسي شخصيت علمي عما پس از مقدمه حاضر زدپردامي محمود شيرازينالديداي كوتاه در تاريخ پزشكي تا دوران نويسنده، به معرفي

و پزشكي اآ،و با تقسيم آثار وي به داروسازي از.نمايدمي را معرفيوثار و در زمينه محمود شيرازينالديدعماآثار به جا مانده ي پزشـكي

و هايي چوني وي در تشخيص درمان بيماري هاي ارزنده تالشي نشان دهنده داروسازي البتـه. اسـت ... آتشك، افيونيه، پادزهر، بيخ چينـي

در» آتـشك«عمادالدين در پزشـكي، شـرح بيمـاري ترين اثر مهم.ص داردي آثار اين دانشمند به داروشناسي اختصا بخش عمده  اسـت كـه

ي فارسي است كه به طور كامل به سنگي داروشناسي، نگارش نخستين رساله از آثار ارزشمند او در حوزه. همان ايام به ايران راه يافته بود 

.اختصاص دارد) پادزهر(بزوار

اسطب سنّ:واژگان كليدي  المي، عمادالدين شيرازي، تاريخ پزشكيتي، طب

:مقدمه
كه قدمت برابـر بـا قـدمت تاريخ پزشكي شايد بتوان گفت

كه؛ تاريخ است  شر از همان روزي كه آدمي در چرا ،صدد دفع

و درد از خود برآمده است كه دانش پزشـكي.)3( زحمت اين

دو يا چه اقوامي پايـهه است وجود آمد چگونه به  ر گـذاران آن

هاي تاريخ پزشـكي كتاب. جهان بودند، به روشني معلوم نيست

اال« قديم مانند  و الحكمـاء طبقـات  ليف ابـن جلجـلأتـ» طبـاء

اال«،)ق.ه377( االعيون في طبقات  صـيبعةابيااثر ابن» طباءنباء

ي عبـدالكريم شهرسـتاني نوشـته» تاريخ الحكماء«،)ق.ه643(

و)ق.ه548( )ق.ه568(ي ابن قفطـي نوشته» ماءتاريخ الحك«،

هـاي، نظريـه)ق.ه438( نـديم ليف ابـنأت» الفهرست«و كتاب

. اند گوناگوني در اين مورد بيان داشته

پزشـكي اين است كـه دانـش رسد به نظر مي چه مهم آن

و كوشش بشر براي رسيدن به سـالمتي حاصل قرن  ها تالش

از. ياشـدميپايدار  بهـايي گـران تجربـه بنـابراين اسـتفاده

و الزم اسـت از  پيشينيان در اين دانش امري ضروري اسـت

ي تي در جهــت توســعهي طــب ســنّحــداكثر تــوان گنجينــه

اي تي ايران بخش برجـسته طب سنّ. سالمت جامعه بهره برد

. ايراني است- از فرهنگ اسالمي

و جالينوسـيتطب اسالمي، با تركيبي از سنّ هاي بقراطـي

و با نظريه پزشكي يون  و جنبه اني و ها هاي علمـي طـب ايرانـي

بنـابراين.ه اسـت وجـود آمـدي كلي اسالم بـه هندي در زمينه 

90مرداد:افتي درخيتار
90 آبان:رشيپذخيتار
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و ايران معرفي مشاهير طب سنّتي )عمادالدين شيرازي(اسالم

و ايران طب سنّي مجلّه/ 248  تي اسالم

دا جنبه وي تركيبـي وي مـشاهدهاي شـيوه دربردارنـده شـته اي

و همـراه،عيني مكتب بقراطي  و نظري جالينوس،  روش فلسفي

و هندي، در و تجربي پزشكان ايراني ي زمينهبا معلومات نظري

.)12( باشدداروسازي، مي

و هاي گونـاگوني حكومت طب اسالمي در ايران، در دوره

و فرهنگي خاص آن دوره، به شرايط سياسي، اجتماعي با توجه

و نشيب  به خود ديده است فراز در. هاي بسياري به عنوان مثال

درأي صفويه پزشـكان زيـادي بـا تـ دوره ثير از طـب اسـالمي

طمحدوده .ب بومي ايراني مشغول به كار شدندي

 در گـسترشبه سـزايي هاي كه تالش آور يكي از پزشكان نام

.اسـت حكـيم عمادالـدين شـيرازي داشته اسـت، طب اسالمي

به زندگي ايـن پزشـك كتابمتأسفانه هاي تاريخي خيلي كوتاه

و اند آثار وي چندان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته اند پرداخته

 است كـه توسـطي افيونيه كتاب رسالهاوها اثر چاپ شده از تن

و با نظارت مهدي محقق مورد تصحيح گروهي از پژوهشگران

. استو طبع رسيدهقرار گرفته

:طب اسالمي از پيدايش تا زمان عماد الدين
تاريخ طب در ايران پس از اسالم با طب اسـالمي همـراه

و پزشكان ايراني سهم بـسيار بز  رگـي در پيـشبرد طـب است

دا  از. اند شتهاسالمي مكتب طبـي بـزرگ جنـدي شـاپور قبـل

و همچنين پس از ظهور اسالم تا دوران تمركـز علمـي  اسالم

و سو قرن دو(بغداد  و اهميـ)م هجري قمريم ت خـود اقتدار

و عده عـالوه.ي زيـادي طبيـب پـرورش داد را از دست نداد

و از طب اسالمييبرآن قسمت مهم  ي مكتـب دنبالـه اقـع در

جندي مكتب(طبي جندي شاپور است كه پزشكان اين مكتب

مي) شاپور .)11( باشنداستادان مكتب طب اسالمي

و طبابت در)ص( ظهـور پيـامبر اسـالم در زمان توجه به طب

و آثار بوده ميان اعراب بسيار ناچيز  طـبي زمينـهدرموجود است

كـه در اشـعار شـعراي عـربت اسـ پراكنده هاييه اشار تنها شامل

)ق.ه 132-41(ي خلفاي بنـي اميـه در دوره.)1(آورده شده است 

ي پزشـكان اي كه عـده مورد توجه نبوده است به گونه چندان طب

كت اين دوره كه نام آن  از سـه يـاب مختلف آورده شده است، ها در

نيـز عيـسوي يـا غيـر عـرب افراد كند كه اين چهار نفر تجاوز نمي

)ق.ه656-132(با روي كار آمدن عباسـيان اما)10،3(اندهدبو

به بغداد، در و اندك زمانيمدتو انتقال مركز خالفت  در طب

ت و و ترجمه به وجـودأطبابت و نقل علوم، جنبشي عظيم ليف

بي  كه و غيـر ترديد عده آمد و متـرجم عـرب ي زيـادي طبيـب

و پيروان اديان ديگر در و مسلمانان  ايـن جهـش، نقـشي عرب

و سازنده داشته .)6( اندبزرگ

ي خود اگر چه برخي مستشرقان چون ادوارد براون در نظريه

ا بـه اماند دانستهي آثار يوناني كم رنگ نقش ايرانيان را در ترجمه

و داليلي چون انتقال مركز خالفـت بـه بغـداد، انتقـال مدرسـان

ح استادان جندي  و و تشويق مايت خلفاي عباسـي شاپور به بغداد

و بـا توجـه بـه نقـش از آنان در ترجمه  ي آثـار طبـي بـه عربـي

توان به ايـن نتيجـهي خاندان ايراني در دربار عباسيان مي برجسته

و چـه بـه طـور غيـر  دست يافت كه ايرانيان چه به طور مستقيم

و پيـشبرد آن، نقـش مستقيم در ترجمه  و پزشـكي ي متون علمي

. اندي را ايفا نمودهاو ارزندهبرجسته

اي كـهم هجـري قمـري، پيـشرفت عمـده تا اوايل قرن سو

 توسط مسلمانان ايراني در طب صـورت گرفتـه باشـد مستقيماً

مشهود نبود، تا اين كه نخستين اثر طبي بزرگ اسـالمي بـا نـام

علـي«ي پزشك بزرگ ايرانـي وسيلهبه»ةفردوس الحكم«كتاب 

و پس از او بـاق.ه236در سال» بن ربن طبري  به بار نشست

سه پزشك ايراني ديگر بـه نـام ،»محمـد زكريـاي رازي«ظهور

ي اركـان چهارگانـه،»علي سينا ابو«و» علي بن عباس مجوسي«

.)6( طب اسالمي بنيان گذاشته شد

ي اساسـي را طب اسالمي در روند تكاملي خود دو مرحلـه

و مرحله: پشت سر گذاشته است كه از طريـقجي اقتباس ذب

و ديگري مرحله  و آفرينش آثـار ترجمه صورت گرفت ي ابداع

به ثبت رسيد به نام پزشكان ايراني .پزشكي كه اغلب

زبان علمي غالب در آثار طب اسالمي تا آغاز قرن ششم

 تا اين كه به دليل كاهش قـدرت سياسـي،زبان عربي بود به 

و افزايش قدرت حكومت  ايرانـي، هاي كوچكخلفاي بغداد

و ايرانيان آثـار هاي طبي به زبان نوشته هاي بومي نوشته شد

جرجـاني نخـستين پزشـك. خود را به زبان فارسي نگاشتند 

،)1( ايراني بود كه تمام آثار خود را به زبان فارسي نگاشت 

درءدر واقع جرجاني منشا«  بـه وجـود آمـدن مكتبـي مهـم
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و همكاران  كياني

 249/ 1390 تابستان، دومي، شمارهمودسال

پ. پزشكي ايران شد زشكي بـه زبـان اين مكتب، نگارش آثار

ا امـ. انـد كه تا پيش از جرجاني بسيار اندك بوده بودفارسي 

 سنگ براي نوشتن آثار پزشكي به زبان فارسي، آثار جرجاني

ــد ــستحكم ش ــايي م ــره.بن ــاني ذخي ــار جرج ــان آث ي در مي

13(»ت بسياري برخوردار استخوارزمشاهي از اهمي(.

)ق.ه 903-771(و تيموري)ق.ه 736-656(ي مغول در دوره

و بيشتر نوشته ها در شـرح پزشكي ايراني پيشرفت چنداني نداشت

جاو توضيح آثار  .)6( مانده از دوران شكوفايي طب اسالمي بودبه

 طب هنـدي آثار،)ق.ه 1148- 907(ي صفويه در دوره

و ايرانياني كه به دربار مغوالن هند مهاجرت بازگشت دوباره

ط،كردند ايـن.ي صفوي داشـتندب دوره سهمي درخور در

مييبراي داروشناسان عصر كه دوران   شود طاليي محسوب

 در داروسازي روش استعمال داروهاي مركب جاي خـودو

و معالجات اختصاصي داد به گونه اي كه مطالعه را به داروها

و حرفهي داروها به صورت يك رشته درباره ايي تخصصي

پ و توجه زشـكان سرشـناس آن زمـان درآمد كه مورد عالقه

بيشتر آثار داروسـازي كـه در ايـن دوره نوشـته. قرار گرفت 

آن شده ي داروهاي ها به طرز تهيه اند قرابادين هستند كه در

و روش ساخت غذاهاي دارويي پرداخته شده اسـت .مركبه

اند كه از نظر بيشتر قرابادين نويسان به شرح موادي پرداخته

 به عنـوان. مواد غذايي هستندءر جز بندي امروزي بيشت طبقه

 مطالــب،ي صــفويههــاي داروپزشــكي دورهمثــال در كتــاب

و و پنيـر آب مفصلي راجع به چاي، قهوه، مشروبات الكلي

.)2( ها وجود داردمانند آن

 ظهور نمودنـد كـه زيادي متبحري صفويه پزشكان در دوره

ــه ــيمي از جمل ــن دوره حك ــروف اي و مع ــسته ــكان برج  پزش

ميعم . باشدادالدين شيرازي

:عمادالدين شيرازي
كهبه نظر مي حكيم عمادالـدين محمـود بـن مـسعود رسد

تـاريخ البتـه؛ تولد يافتـه اسـت.م1515 شيرازي در حدود سال 

مي  و مرگ او را فقط هـاي نويـسندگان توان از روي نوشتهتولد

مي.دنموديگر استنباط  توان نتيجه گرفـت كـه وي در همچنين

مي.ه11 طوالني از قرني نسبتاً يك دوره  (زيـسته اسـتق .1(

اي كـه در پزشـكي از شـهرت خاصـي عماد الدين به خـانواده

كه او با استفاده از كتاب.به دنيا آمد برخوردار بود،  و مطالبي ها

به رشته .)2(ي تحرير درآورده بود پزشكي را آموختجدش

قب بـه ركـن الـدينمل» مسعود بن محمود«پدر عمادالدين

و با وجود آن  ميكه او اصالًبود شـد؛ شيرازي بود، كاشي ناميده

ـ  ا زيرا قسمت اعظم عمـر خـود را در كاشـان گذرانـده بـود، ام

قـدر مسعود شـاگرد اسـتاد عـالي.ي شيرازي يافت پسرش كنيه

و پزشك دربار شاه طهماسب بوده است  .)2(صدرالدين علي

ب يمارستان سياري وجود داشت كـه در تشكيالت سپاه صفوي،

و در زمـان جا به درمان مجروحان جنگـي مـي در آن  پرداختنـد

قاضي شرف الـدين. دندنمولشكريان بيمار را معالجه مي صلح، 

و مـرگ بهـرام)ق.ه999( التواريخةقمي در خالص  از بيمـاري

و مـي نمـو ميرزا پسر شاه اسـماعيل در كردسـتان يـاد  گويـد ده

رسـاند اين نكتـه مـي. جا حضور داشتدين در آن حكيم عمادال 

تي طبيــب بيمارســتان اردوي شــاه مــدعمادالــدين،كــه حكــيم 

.)4( طهماسب بوده است

حكيم عماد الدين محمود بن مسعود شيرازي در پزشكي

و از آخـرين طبيبـان  و حكمت، سرآمد پزشكان زمانـه بـود

م و حكـيم و با حكيم ابونصر گيالني يـرزا بزرگ ايران است

در همين خانواده پزشك.)4( محمد شيرازي خويشي داشت

نام كمال الدين حسين وجـود داشـتبهنيز مشهور ديگري 

كه از چشم شاه افتـاد، در پـي ايـن حادثـه عمادالـدين نيـز 

 و به اين دليـل نتوانست موقعي ت خود را در دربار حفظ كند

ت؛ ولـي به دربار عبداهللا خان استاجلو فرمانرواي شيروان رف

و به عنوان مجازات خطاهايي بعد به علّ  تي از محبوبيت افتاد

و يك شـب را در حـوض  كه مرتكب شده بود محكوم شد

اي گذراند، او توانست با مصرف مقدار زيادي ترياك زدهيخ

و از آن شـب بـه بعـد بـه  جان خود را از مرگ نجات دهد

و بر اثر اين شكنجه به بيماري رعش  ه مبتال ترياك معتاد شد

شود،ا اين مسافرت پايان كار طبابت او محسوب نمي ام. شد

ي بيمارسـتان مـشهد عالقـه گـسترش شاه طهماسب كـه بـه 

جا مامورآندر فراواني داشت حكيم عمادالدين را به طبابت

و در دارالـشفاي نمو و عمادالدين به مشهد مهاجرت كـرد د

و گويـا سپس به هندوستان رفـت،جا به طبابت پرداخت آن
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و ايران معرفي مشاهير طب سنّتي )عمادالدين شيرازي(اسالم

و ايران طب سنّي مجلّه/ 250  تي اسالم

.)1-4،2(ها به ايران بازگشت پس از سال

ا از او يـك پـسر امـ،تاريخ وفات عمادالدين معلوم نيـست

و در كار خود بـسيار موفـق كه به طبابت مشغول بود باقي ماند

ي پزشكان دربار شاه عباس كبير در آمد، اسم شد؛ زيرا در زمره 

و از او كتاب و نوشـته اين پسر محمد باقر بود هـاي چنـدي ها

هـا نيـست؛ا شهرت وي به دليل اين نوشـته ام،باقي مانده است 

كه پزشك بسيار حاذقي بلكه  شهرت او بيشتر به خاطر آن است

.)2(ه است بود

اطالعات زيادي راجع به زندگي شخصي حكيم عمادالدين،

و شايد علّ  به اين امـر برگـردد در دست نيست در كـهت آن به

مي خودبه راجعاي سندهنوي كمتر زمان صفويه  . نوشتمطلبي

:آثار عمادالدين
ــدين محمــود ــه«حكــيم عمادال و حكمــت ميان ــم ي در عل

و حـذاقت مــشهور آفـاق بــود و در دانــشوري . همگنـان طـاق

و نسخ و ترتيب رساالت مرغوب هاي غريب از او در علم طب

و معالجه  و مواد حار معالجين  جربه خصوصاًي امراض مزمنه

به آتـشك مـشهور اسـت معتمـد صغير و كبير كه بين الجمهور

.)5(» عليه اطباء است

ي صفويه بـه آيد عمادالدين در دوره چه از اين گفته برمي چنان

و خـارج از كـشور مطـرح بـوده عنوان پزشكي مشهور در داخـل

و اين گفته همچنين شهادتي است بر نو بودن نوشته. است  آثـار هـا

م و معرفت بوده استپزشكي عمادالدين كه . ورد توجه اهل علم

ــي ــدين را م ــار عمادال ــه دو دســته آث ــوان ب و ت ي پزشــكي

ــود ــسيم نم ــ؛داروشناســي تق ــه حــوزه ام ــار او ب ــب آث يا اغل

ــه،داروشناســي اختــصاص دارد ــه گون در ب ــارش اي كــه در آث

و جنبـه بيشتري پزشكي حيطه هـاي درمـانيبه بررسي داروهـا

ميآن . پردازدها

:ي پزشكيار عمادالدين در حوزهآث
::::آتشكآتشكآتشكآتشك����

م قـرن نهــمي دو كــه حـدوداً در نيمــه1بيمـاري سـيفيليس

به اسامي گونـاگوني ماننـد،هجري قمري وارد ايران شده است

و كبير آتشك، آبله لـين او. شودمي ناميدهي فرنگ، جرب صغير

ي بهاءالدولـه اسـت، سخن گفتـه اين بيماريي كسي كه درباره 

در ايـن زمينـهو پس از او عمادالـدين شـيرازي باشدمي رازي

.)4(مطالبي را آورده است

 عمادالدين از نقطه نظـركهثرياترين مهمشايد بتوان گفت

ي بيمـاري دربـاره شـرحي، از خـود برجـاي گذاشـته پزشكي،

و قـويكه است سفليس تـرين دارو بـراي آن را آتشك ناميـده

ي ايـن هـاي او دربـاره نوشـته.تآن را معرفي نموده اس درمان 

ي پزشكان ايرانـي در زمينـهاز بسياري راهنمايهاموضوع بعد

و نويسندگان بي درمان بيماري سفليس شـماري آن قرار گرفت

.)2(را بازگو كردند 

 كـه هجـري قمـري نگاشـته شـد 977اين كتـاب در سـال

ي بيماري سيفليس كـهي اطالعات سودمندي درباره بردارنده در

هاي اعزامـي از اروپـا بـه دربـار صـفوي رهĤورد هيأت احتماالً

مي  و شايد پسوند افرنجي است، بـه دنبـال نـام) فرنگـي( باشد

و مردم زمان  فارسي اين بيماري شاهدي بر هوشياري اهل علم

هـاي درمـاني در ايـن كتـاب شـيوه. ما در قرون گذشـته باشـد 

و نحوه  و تركيبـات متداول رغـم علـي(آني اسـتفاده از جيـوه

و آگاهي پزشكان قـديم از ايـن موضـوع  مـورد) سميت شديد

.)7(بحث قرار گرفته است 

يي خـود را بـا مقايـسه عمادالدين پس از مقدمـه، رسـاله

و آبله شروع مي و بين آن ماين آتشك و جـربد و سياه زخم ها

 بر اين بـاور اسـت اين بيماريت در مورد علّاو.گذاردفرق مي 

وءت اصلي ابتال جنسي علّكه آميزش هـاي يكي از راهلي است

ذكـر هـاي عمـومي افزايش تعداد دستـشويي انتقال آن را ديگر 

.)2(نمايد مي

بيشتر اين رساله به درمان اين بيمـاري اختـصاص داده شـده

و عالوه بر معالجات شـناخته شـده از قبيـل عـرق كـردن، است 

ع عــشبه بــه و و پرهيــز دادن، جيــوه نــوان درمــانخــون گــرفتن

در اين رساله طبق نظر عمادالـدين. اختصاصي توصيه شده است 

و شايد بهترين دارو كه نظير نـدارد محمود شيرازي  بهترين مرهم

و بدون استفاده از هـيچ داروي ديگـر  يجيوه است كه به تنهايي

و اگـر هـزار داروي ديگـر هـم باشـد هـيچ يـك كفايت مي كند

 دو داروي عالي وجود دارد كـه تنهاو تواند جاي آن را بگيرد نمي

و ديگـر) يعني عشبه(يكي چوب چيني يبه صور مختلف است
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و همكاران  كياني

 251/ 1390 تابستان، دومي، شمارهمودسال

از. دارويي است حاوي جيوه سـپس رسـاله بـا انتقـادي طـوالني

و آرزوي اين  هـاي او را توانست نوشته كه اي كاش مي بهاءالدوله

مينمايتصحيح  .)1-2(كندد خاتمه پيدا

طبينبوع في علم طبينبوع في علم طب���� :ينبوع في علم طبينبوع في علم

ي اين كتاب يكي ديگر از آثار پزشكي عمادالدين در حـوزه

و و اصـول پزشـكي و شـامل مبـاحثي در مبـاني پزشكي است

و ادويه ادويه در) قرابادين(ي مركبهي مفرده است، ايـن كتـاب

مي صفحه در كتابخانه436 .)7( باشدي ملي پاريس موجود

كـ شبيه به ساير رساله اين كتاب كامالً ه در آن هـايي اسـت

يل آن دربـاره بـه ايـن معنـي كـه بـاب او،اندزمان نوشته شده

و از فـصل دو اندام م تـا شـانزدهم هـاي گونـاگون بـدن اسـت

انــد، فــصل هفــدهم هــاي گونــاگون توصــيف گرديــدهبيمــاري

و فصل هيجدهم درباره درباره تبي تومورها ها اسـت،ي انواع

به موضوع مورد عال  ي خـاص خـودقهو باالخره در فصل آخر

، يعنـي سـال وفـات981كتاب در سال. پردازد يعني داروها مي

به احتمال زيـاد آخـرين كتـاب و شاه طهماسب به پايان رسيده

.)2( باشدميعمادالدين نيز 

:داروشناسيي آثار عمادالدين در حوزه
 افيونيهافيونيهافيونيهافيونيه����

به صورت افيون معـرّب گرديـده، همـان كه هپيون فارسي

و است كـه امـروزه آن را تريـاك مـيي خشخاش شيره گوينـد

و چـون) پـادزهر (= معرّب آن ترياق است به معني ضـد زهـر 

و شـدابمي افيونازترياك يا ترياق يك جزء ، كـم كـم تريـاك

از.ي مترادف پنداشته شده اسـت افيون دو كلمه افيـون جزئـي

و همـواره مـورد اسـتفاده مجموعه ي هاي داروهاي مركبه بـوده

ميدارو .)9(گرفته است سازان قرار

ي صـفويه راجـع بـه افيـون اي كـه در دوره ترين رساله مهم

دري افيونيـه نوشته شده است، رساله ي عمادالـدين اسـت كـه

و هم اكنون نسخ خطي فراوانـ يزمان خود رواج زيادي داشت

ي اجمـالي منـابع بـر اسـاس مطالعـه ظـاهراً. از آن وجود دارد

و مندرجات هـاي طبـي از جملـه همـين برخي كتـاب تاريخي

و نيز كتاب سيريل رساله ميي افيونيه شـود الگود چنين استنباط

و بيش الاقـلكه موضوع اعتياد به ترياك در دوره  ي صفويه كم

مي نزد برخي طبقات اجتماعي شيوع داشته است به نظر  رسدو

ايـن اثـر. سـتانيز گرفتار اين معضل بـوده خود عمادالدين كه

و نوآوريح و خواندني  كـه باشـد مـي هـايي اوي نكات جالب

به تريـاك است؛مبني بر تجربيات شخصي نويسنده  زيرا زماني

و سپس خود را معالجه كرد حكيم عمادالـدين بـراي. معتاد بود

داري نـزد دن شـرايط روزه نمـو نخستين بار بـه منظـور فـراهم 

و روغن  به ترياك، ابتكار درآميختن ترياك  بـادام بـراي معتادان

) داروي كند رهش يا رتارد(ي حب خوراكي با اثر طوالني تهيه

 شـامل تريـاك، جنـد آهـستهو نيز نوعي شياف ركتال با جذب

و پيشنهاد و كتيرا ساخته .)11( ده استنموبيدستر، صمغ عربي

و پانزده باب كه فـصولي است اين رساله داراي يك مقدمه

ا. استبه آن ملحق گشته و جنبهآنلوسه باب ي دارويي دارد

و گرمـي(ضمن آن ماهيت داروهـا ، آزمـايش)از نظـر سـردي

و در بـاب و اثر آن در بدن شرحي مبسوط داده شـده؛ خلوص

و مضرّات نكـاتي برشـمردهي مسموميتچهارم درباره  شـده ها

به داليل  و ششم سخن را است؛ سپس عمادالدين در باب پنجم

و منشا  و مـضرّتاعءايجاد نشئه و منـافع هـا آن تياد بـه افيـون

و هشتم مباحثي درباره مي هاييي مضرّت كشاند؛ در فصل هفتم

مي  به بدن و چگونگي دفع اين مضرّت كه افيون ه يـ ها ارا رساند

و باالخره در باب نهم راه مي تواننـد هايي كه معتـادان مـي شود؛

و بعـد از ايـن موضـوع،   از خود را درمان كننـد، بررسـي شـده

و رفع اين عوارض سخن به ميان عوارض ترك ناگهاني ترياك

ت،آيدمي به شرحأ سپس نويسنده در حال يكـي ييد نظرات خود

كه معتاد به افيون بوده است، مـي  پـردازد؛ از شاهزادگان صفوي

به بيان حاالتي كـه بعـد از تـرك بـر معتـاد  و يازدهم باب دهم

مي  اي عارض به معالجات و همچنين ن حاالت، اختـصاص شود

به شـيوه و سيزدهم ي خـوردن دارد؛ نويسنده در باب دوازدهم

و در بــاب چهـاردهم بــه شـيوه ي اســتعمال تريــاك در تريـاك

مي شب و سرانجام هاي رمضان فصل آخر كتاب كـه در پردازد؛

كه نظريات مختلفي دربارهبهبسيار مفصل است  ي ترياك است

و معا صرين وي از جمله بهاء الدوله ابـراز يونانيان، اعراب اوليه

ميداشته .)12(دمايناند، اشاره

و زيـان به سودها هـاي افيـون، عمادالدين شيرازي با توجه

به خوانندگان اين نكته  دهد كـه هـر چنـد از ايـنمي هشدار را
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و ايران معرفي مشاهير طب سنّتي )عمادالدين شيرازي(اسالم

و ايران طب سنّي مجلّه/ 252  تي اسالم

و دارويي استفاده مي شود ماده براي منظورهاي مختلف پزشكي

 به عنوان يكي از منو و مرقّدات يعني خواب كنندهو آن را مات

مي درمان بيماريبرايو بيهوش كننده   اين مـاده كنند ولي ها ياد

و عقل زيان به حكم شرع كه و جسمي را دربردارد هاي روحي

و بايد از آن پرهيز نم .)12(ودمصرف آن ممنوع است

:ي افيونيهي سبك نويسندگي عمادالدين در رسالهنكاتي درباره

ا.1 ه، نـسخه عماد اي بـه نظـم لدين در جايي از كتـاب افيونيـ

ي صــفويه بــه نــوعي از اشــعار البتــه در دوره. آورده اســت

كه اصالً برمي  پزشكي هستند؛ يعنـي كتـب پزشـكي خوريم

به جا مانده است كه در عصر صـفويه منظومي از اين دوره

و رونق فراوان  كه در دوره؛يافته است رواج هـاي در حالي

ميگونه كتاباينقبل، از  به چشم .خوردها به ندرت

و قيـدهاي عربـي كـه بـه وفـور ديـده.2 به كارگيري كلمات

.شود مي

هاي تفضيلي، مـصادر هاي مكسر عربي، صفت آوردن جمع.3

.و افعال عربي

كه امروزه كاربرد نداردبه كارگيري فعل.4 .هاي مركب

و حكم در متن.5 .)12(استفاده از امثال

دررسالهرسالهرسالهرساله���� دراي دراي و منفعت چوب چينياي دراي و منفعت چوب چيني بيان خواص و منفعت چوب چيني بيان خواص و منفعت چوب چيني بيان خواص 2222 بيان خواص

 داشـت رواجي صفويه نوشتن مقاالت داروشناسي در دوره

دند مطالعـاتي در يـافتن نموو عالوه بر آن داروسازان تالش مي

در. داروهاي اختصاصي انجام دهند  معرفـي چـوب چينـي كـه

حقيقت جانشين عشبه در مشرق زمين است، به عنـوان كـشف 

. قبال پزشـكان ايرانـي قـرار گرفـت يك پادزهر كامل مورد است 

لين بار توسط عمادالدين شـيرازي چوب چيني در ايران براي او

وي بر اين باور است كه اين مـاده داروي. شناسانده شده است 

هاي مربـوط بـه طحـال يـا صـفراي زرد عام براي تمام بيماري 

و يـخ در برابـر آفتـاب از بـين"است؛  زيرا همچنان كـه بـرف

و نـابود ها هم در مقابل ريشه بيماري روند اين مي ي چيني محو

و".شوندمي  وي اين ماده را همچنين در رفع اعتياد بـه تريـاك

عـدمبه داند ولي نيز در برخي موارد در درمان سرطان مؤثر مي

. كنـد موفقيت در برخي موارد ديگر از سرطان نيز اعتـراف مـي 

و جـذام در بيماري برابـر ايـن هاي پوستي، جرب، طاسي سـر

مي  و فلـج نيـز تحـت تـأثير. شوندريشه مغلوب استسقا، قولنج

.)1(گيرند خواص درماني آن قرار مي

و هفت و خاتمـه اسـت اين رساله داراي يك مقدمه فـصل

تـق احتمـاالً.ه993كه در سال  ليف شـدهأ در مـشهد مقـدس

ل فـصل او: هاي اين رساله به ترتيب شـامل مباحث فصل. است

و ماهيـت بـيخ چينـي اختـصاص دارد؛ فـصل دوبه طبيعـ مت

و نويـسنده در ايـن مبحـث به منافع چوب چيني اسـت مربوط

كه توسط اين دارو درمان شـده حكايت انـد را هايي از بيماراني

مي  م شرايط خـوردن بـيخ چينـي عنـوان كند؛ در فصل سو بيان

به بررسي تفاوت مزاج مي هـا در خـوردن شود؛ در فصل چهارم

و شـشم. است دارو پرداخته شده اين  نويسنده در فصل پـنجم

و ترتيـب خـوردن بـيخ به ترتيب مقدمات خوردن بـيخ چينـي

و سرانجام رساله چيني را بيان مي با فصل هفتم با عنوان را كند؛

ميبه در استعمال بيخ چيني  در اين رساله نويسنده. رساندپايان

كه بيخ چيني براي ترك ترياك  معتادين بسيار موثر معتقد است

و  ي ايـن دارو شرح حال چند بيمـار را كـه بـه وسـيله به است

مياند، درمان شده .)8(نمايد اشاره

ي پادزهر مهرهي پادزهر مهرهي پادزهر مهرهي پادزهر مهرهرسالهرسالهرسالهرساله����

و جالـب ها مهيجي داروشناسي سنگ تاريخچه تـرين ترين

ي پادزهر مهره اعتقاد درباره. شناسي ايراني استقسمت درمان

و يا كنندهبر اين بود كه خنثي ي اغلب سموم حيواني، گياهي

بعدها خواص درماني آن گسترش بيشتري پيـدا. معدني است

و داروي مخصوص بيماري  هايي از قبيل وبا، صرع، آبلـه كرد

شدو برخي از تب  ي فارسي كه نخستين رساله. ها نيز شناخته

ي اختصاص دارد رساله) پادزهر(به طور كامل به سنگ بزوار

در. اثر عمادالـدين شـيرازي اسـت» مهره پادزهر« عمادالـدين

و آراء تمام نويسندگان قبلي را در اين زمينه  كتاب خود عقايد

ده تـا بتوانـد سـنگ اصـلي را از بـدلي نمـو جا جمـعيكدر 

و عرضه،تشخيص دهد   زيرا در آن زمان تقاضا به قدري زياد

و فروش سنگ بي هاي تقلّبه قدري محدود بود كه كار ساختن

سنگ حقيقي سنگي بود كه در شكم يك نـوع بـز. باال گرفته بود

و كرد يافـت مـي وحشي كه در شمال شرقي ايران زندگي مي  شـد

و گياهان ساخته مي سنگ سنگ بـزوار. شدندهاي مصنوعي از موم
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و همكاران  كياني

 253/ 1390 تابستان، دومي، شمارهمودسال

و اغلـب بـا چـشم از سـنگ اصلي، سياه يا متمايل به سرخ اسـت

 عمادالــدين بــراي آزمايــشي كــه. شــد تــشخيص داده نمــيتقلّبــي

و بدلي به را كار مي تشخيص سنگ اصلي برد اين بود كـه سـوزني

و در آن فـرو مـيي آتش داغ مـي در شعله  بـرد، اگـر سـنگ كـرد

 مصنوعي بود هنگام فـرو رفـتن سـوزن دود سـياهي از آن خـارج 

ي در مجلـهي پادزهر عماد الدين به زبان انگليـسي رساله.شدمي

The Annals of Medical History 2(به چاپ رسيده است(.

 تركيبات شاهيه تركيبات شاهيه تركيبات شاهيه تركيبات شاهيه����

و تركيبات دارويي مي اين كتاب درباره باشـد كـهي داروها

ازبه دستور شاه طهماسب بـه رشـته  ي تحريـر درآمـده اسـت،

كه اين كتاب صرفاً  بـه خـاطر سوي ديگر اين امكان نيز هست

ات شاهيه يك تركيب.ي اطباي اصفهاني نوشته شده باشد استفاده

و پـنجكه است قطور كتاب نسبتاً و بيـست  شامل يـك مقدمـه

و نسخه فصل مي ي آسـتان قـدسي خطي آن در كتابخانه باشد

 1090سـال متعلـق بـه ايـن نـسخه. گرددرضوي نگهداري مي

.)2(باشد هجري قمري مي

و داروسـازي عمادالدين شيرازي آثار ديگري نيـز در طـب

دركــه موضــوع آطــريالل اي در رســاله: دارد، كــه عبارتنــد از

 موجود است 1611ي شمارهبهي پاريسي ملّ فهرست كتابخانه

قلع آثـار:لي او ست شامل چندين رساله، رسالهاايو مجموعه

و غيره، رساله  و كاغذ دري دو در دفع كردن هر رنگ از جامه م

و رساله و منفعت چوب چيني م در موضـوعي سو بيان خواص

حي مفـرّه ضروريه، رسـالهي ستّ ريالل، كتاب تشريح، رساله آط

كه در ياقوتي، رساله در موضوع جدوار، رساله ي كيفيت اعمالي

ـ حـسب سـنّه روز نوروز بـ و طـب بايـد ب در. عمـل آوردهت

ي مجلس شوراي اسـالمي از هاي خطي كتابخانه مجموع نسخه

سم: حكيم عمادالدين آثار زير وجود دارد وم؛ پادزهر؛ رساله در

و جوامع  يا قـسمت عمـده ام. آتشك؛ افيونيه؛ بيخ چيني؛ جمل

هـاي هـاي خطـي در كتابخانـه آثار عمادالدين به صورت نسخه

.)9-10(دنشوخارج كشور يافت مي

:گيريو نتيجهبحث
دهـد كـه بـا توجـه بـه اينكـه پژوهش انجام گرفته نشان مي

 و لشكر تي پزشك دربار شاه حكيم عمادالدين مد طهماسب

و با توجه بـه گفتـه  ي اسـكندر بيـگ تركمـان او بوده است

ي عمادالـدين،ي تاريخ عـالم آراي عباسـي دربـاره نويسنده

روشن است كه حكيم عمادالدين شيرازي در ميان پزشـكان

 آثار نـو. استي خود از جايگاه وااليي برخوردار بوده دوره

و آن هم در دوره ي كه دانش پزشكياو ابتكاري او در طب

رو بوده است بر ارزشمندي اين پزشـك انحطاط روب خطر با

.افزايدميگرانقدر 

و تجربيات حكيم عمادالدين حاصل آن چه را از پزشكي

و ديگران به دست آورد  و رسـاله بـههخود  در قالب كتـاب

و براي آينـدگان بـه ميـراث نهـادهي تحرير درآورد رشته .ه

دهد كـه اغلـب آثـار او بـه نشان مي بررسي آثار عمادالدين

كه.ددارداروشناسي اختصاص   احتماالً سبب يكي از عواملي

اسـت كـهاي، دوره شده اسـت روي آوردن او به اين حيطه

ــي  ــدين در آن م ــام دوره عمادال ــه ن و ب ــسته ــي زي ي طالي

و. داروشناسي از آن ياد شده است در ايـن دوره تحقيقـات

ن هاي زيادي به داروهـ پژوهش و  گـارشا اختـصاص يافـت

. رواج يافت در اين حوزه در ميان پزشكان متون علمي

به نظر مي جايگاه واقعـي عمادالـدين بـه رسدبه هر ترتيب

و  ت عنوان يكي از فرهيختگان علـم پزشـكي آثـار او در اهميـ

 عامـل رسـدبه نظر مـي.، ناشناخته مانده است امروزتي طب سنّ 

و عمادالدين حكيم اصلي ناشناخته بودن اين است كـه زنـدگي

اميـد اسـت. تا كنون مورد پژوهش قـرار نگرفتـه اسـتاوآثار 

از براي اسـتفاده زمينه را حكيم بزرگ معرفي آثار اين  ي بيـشتر

و خـارجي موجـود در كتابخانـهكهاوآثار خطي هـاي داخلـي

.فراهم آورداست، 

:نوشت پي
و سار ) Syphillis(سيفليس1 كه به ارث به طور مادرزادي به افراد منتقـل مـي مرضي عفوني و عامـل آن نـوعي بـاكتريي است شـود

مانـد، بيمـاري فقـط از طريـق تمـاس چون اين اسپيروكت در هواي آزاد زنده نمـي. است» ترپونما پاليدم«به نام) اسپيروكت(مارپيچي 
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و ايران معرفي مشاهير طب سنّتي )عمادالدين شيرازي(اسالم

و ايران طب سنّي مجلّه/ 254  تي اسالم

مي) بجز بيماري ياوز(نزديك، تقريبا همواره تماس جنسي يـا) مهبـل يـا پيـشابراه مـرد(راه ورود عفونت، غشاي مخاطي. كندسرايت

به عفونـت دچـار شـده. خراشي در پوست است  كه آشكارا از طريق مقاربت انـد، مـوارد نـادر سـرايت بنابراين، صرف نظر از مواردي

كه خراش ناپيدايي در آن وجود داشته است، ني (اندز گزارش شدهبيماري از طريق بوسه يا لمس كردن فرد مبتال با دستي .6(
بي: چوب چيني، بيخ چيني2 و در طب قديم به عنوان ادرار آور، تـب بـر، محـرك بيخ گياهي است به زنبق شبيه است شهد كه برگش

و و داروي آتشك مي... قواي تناسلي .شدبه كار برده

 منابع
و سرزمين:الگود، سيريل.1 ،83،284:، صـص تهران، انتشارات امير كبير.قاني، باهرفر: ترجمه.هاي خالفت شرقي تاريخ پزشكي ايران

429،428،410-411،1356.

،58-51،57:، صـص تهـران،انتشارات دانـشگاه تهـران. جاويدان، محسن: مترجم.ي صفويه تاريخ پزشكي در دوره: الگود، سيريل.2

39-43،68،1388.

و فرهنگي، تهران.رجب نيا، مسعود: مترجم. تاريخ طب اسالمي:براون، ادوارد.3 صص انتشارات علمي ،:16،48-50،1383.

و مطالعـات فرهنگـي، تهـران.)از آغاز تا عـصر حاضـر(هاي ايران تاريخ بيمارستان: بخش، حسن تاج.4 ، پژوهـشگاه علـوم انـساني

.185،1379-194،6:صص

.168،1350:ص تهران، انتشارات امير كبير،. تاريخ عالم آراي عباسي:تركمان، اسكندر بيگ.5

پة داير:سرمدي، محمد تقي.6 و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضرز المعارف پژوهشي در تاريخ ، انتـشارات سـرمدي،2و1.ج.شكي

. 223،37،1379-321،222:صصتهران،

و مكمل وابسته به دانشگاه علومي موسسه. آتشك:شيرازي، عمادالدين.7 ا مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي يران، پزشكي

.1382 تهران،

به دانشگاه علـوم پزشـكيي موسسه.ي بيخ چيني رساله:شيرازي، عمادالدين.8 و مكمل وابسته  مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسالمي

.1383، ايران، تهران

و تحقيق.ي افيونيه رساله:شيرازي، عمادالدين.9  تهـران، نـشر المعـي،.پنـاهي، وجيهـه؛ صـادق پـور، اميـد؛ چوپاني، رسول: تصحيح

.23،1383-8،18،22:صص

10.130،1363-129:صص انتشارات دانشگاه شيراز، شيراز،. پزشكان نامي پارس:د تقيمير، محم.

 انتشارات دانشگاه تهران، تهران،،2.ج.)از ظهور اسالم تا دوران مغول( تاريخ طب در ايران پس از اسالم:نجم آبادي، محمود. 11

299 ،133 ،1375.

و تمدن در اسالمع:نصر، حسن.12 .194،1350-193:صص نشر انديشه، تهران،.آرام، احمد: مترجم.لم

و: واليتي، علي اكبر.13 و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران،1.ج.ايران پويايي فرهنگ وتمدن اسالم .192،1382:ص، مركز چاپ
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