
68
 . 6

ه 9
مار

 ش
. 1

38
7 .

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

36
داراي رتبه علمي ، پژوهشي

شي
ژوه

 ، پ
مي

 عل
امه

صلن
ف

داروشناسي و داروسازي در كتاب قانون ابن سينا
دكتر فراز مجاب1

چكيده

1 - دانشيار دانشكدة داروسازى و مركز تحقيقات علوم داروئي- دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران

يكي از مطالب پزشكي كه در كتاب قانون ابن سينا قابل توجه و مطالعه است، مباحث دارويي، داروشناسي 
و داروسازي است. اينگونه مباحث در سه جاي كتاب هاي قانون ذكر شده اند، يكي كتاب دوم قانون كه در 
آن ادويه مفرده (داروهاي تكي) معرفي شده اند، دوم كتاب پنجم (اقرابادين) و سوم ساير مجلدات كه در جاي 

جاي آنها به داروها اشاره شده است.
در كتاب دوم، ابتدا طي گفتارهايي مزاج داروهاي مفرده، شناسايي قواي مزاج داروها، اقسام مزه داروها، 
شناسايي اعمال داروهاي ساده و صفات داروها (تقسيم بندي داروها در 47 گروه) راتوضيح مي دهد و سپس 
تأثير عوامل خارجي بر داروها، تأثير زمان و نحوه برداشت دارو از طبيعت (گياه و حيوان) و اثر داروها بر 

بيماري هاي مختلف اندام هاي بدن را بيان مي دارد.
در بخش اصلي كتاب دوم قانون، به ترتيب حروف ابجد بيش از 800 نوع فرآورده دارويي معرفي مي 
شوند. اين داروها، گياهي، حيواني و معدني اند، بعضي هاشان بومي ايران نيستند و بعضي ها، هنوز براي 

محققين ناشناخته مانده اند.
در اين تك نگارها، ابتدا فرآورده مذكور از نظر شناسايي معرفي شده است، سپس مزاج و طبيعت آن فرآورده 

توضيح داده شده و آنگاه به خواص آن و تأثيري كه بر بيماري هاي مختلف دارد، پرداخته شده است.
در كتاب پنجم (اقرابادين)، ابتدا لزوم وجود داروهاي تركيبي و نياز به اينگونه فرآورده ها بحث شده است 
و سپس چگونگي تركيب داروها با هم بررسي شده، در ادامه انواع اشكال دارويي مختلف و نحوه ساخت آنها 
بيان شده است. در تعدادي از اين اشكال دارويي، استفاده از مقدار خاصي از فرآورده كه منجر به ورود دوز 
معيني از آن به بدن مي شود مشاهده مي گردد. بعضي از اين روش هاي ساخت به نحو جالب و شگفت 
انگيزي دقيقاً مطابق روش هاي ساخت فرآورده هاي دارويي امروز است كه پيداست نويسنده، آگاهي و اطالع 

كاملي از علم داروسازي سنتي داشته است.
در هر حال مباحث داروسازي موجود در كتاب قانون، مانند ساير آثار ابن سينا، تحسين برانگيز و بيانگر 

احاطه كامل وي به علوم روز خود و حتي فراتر از آن مي باشد.
كليدواژه : ابن سينا، قانون، دارو

مطالب  به  ابن سينا  قانون  كتب  در قسمت هاي مختلف 
گوناگون دارويي اشاره شده است . در كتاب اول قانون، ابن 
سينا معتقد است معالجه سه وجه دارد: بهداشت و تغذيه 

(تدابير كلي)، استعمال دارو، ماساژ و مالش (روش هاي عملي 
و جراحي) (1).

معالجه به وسيلة دارو را نيز مبتني بر سه قانون مي داند :

بهار و تابستان . 1387 . شماره 69 . 68  صفحه 36 تا 43.
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لفـ  انتخاب كيفيت دارو (يعني بررسي دارو از اين لحاظ 
كه گرم، سرد، تر يا خشك است).

معين  هاي  حالت  در  (يعني  دارو  مقدار  گزينش  ـ  ب 
است.  نياز  مورد  معالجه  جهت  دارو  از  مقدار  چه  بيماري، 
قبيل  اين  و  دارو  دارو، سردي و گرمي  اين قسمت وزن  در 

مشخصات را بايد سنجيد).
ج ـ تنظيم وقت.

كرد  انتخاب  دارويي  بايد  درمان،  براي  است  معتقد  وي 
كه كيفيتي مخالف كيفيت بيماري داشته باشد (طب آلوپاتي 
يا طب االضداد) و بيماري بايد به وسيلة ضد آن دفع گردد. 

تندرستي نيز بايد به وسيلة همانندش نگهداري شود.
مقدار دارو از نظر وزني يا از نظر گرمي و سردي بايد 
مطالعه شود. طبيب بايد مزاج بيمار و مقدار بيماري را دريابد 
و بسنجد كه دارو با حاالت بيمار از حيث جنس، عمر، روش 
و عادت، فصول سال، شهر محل زندگي، حرفه، نيرو و هيأت 

متناسب باشد (1).
امروز هم به اين نكته واقف شده اند كه در تجويز دارو 
توليد  به  منجر  و  است  مؤثر  باال  در  اشاره  مورد  مسايل 
مباحثي مانند دارو درماني در سالمندان، اطفال، زن و مرد، 
نژادهاي مختلف (فارماكوژنتيك)، تأثير تغذيه و فرهنگ هاي 

گوناگون در دارودرماني و … شده است.
ابن سينا عقيده دارد كه در تجويز دارو بايد چند مورد 

بررسي شود:
مثًال  است.  تجويز  مورد  كه  اندامي  نزديكي  و  1-دوري 
اندامي مانند معده در دسترس فوري داروست و دارو سريعًا 
و  است  دور  ريه  مانند  اندامي  كه  در صورتي  مي  كند.  اثر 
باشد  قوي تر  و  بيشتر  شده،  تجويز  داروي  بايد  بنابراين 
اثر  بتواند  هنوز  مي رسد،  نظر  مورد  اندام  به  كه  وقتي  تا 
مختلف  مكانيزم هاي  توسط  دارو  تجزية  منظور  (شايد  كند 
از  بعد  تا  باشد  آنقدر  بايد  دارو  مقدار  اينكه  و  باشد  بدن 
متابوليسم،  بحد كافي در اختيار بافت ها و ارگان ها قرار 

گيرد و اثر كند).

2- گاهي الزم است داروي مورد نظر را با داروي ديگري 
آميخته و تركيب شود تا آن را زودتر به مقصد برساند. مثًال 
اگر قرار است دارويي روي اندام هاي ادراري اثر كند، ميتوان 

آن را با مدرها مخلوط كرد.
3- بايد نزديك ترين راه براي رساندن دارو به اندام مورد 
نظر پيدا شود. مثًال اگر زخمي در قسمت هاي پائين روده است، 

ميتوان دارو را از طريق ركتال (اماله) به آنجا  رساند (1).
به  بايد  بيماري ها  درمان  در  كه  دارد  عقيده  سينا  ابن 
دمل  درمان  مثًال  كرد.  دقت  هم  بيماري  بروز  زماني  مرحلة 
(ورم) در مراحل مختلف (اوليه يا نهايي) تفاوت مي كند. البته 
يا تخفيف  در درمان بيماري هاي خطرناك، تأخير در مداوا 
آن را روا نمي داند و توصيه ميكند كه از همان اول بايد به 
چنداني  خطر  كه  بيماري هايي  در  پرداخت.  قوي  معالجات 
به  بتدريج  و  كرد  شروع  سبك  داروهاي  از  مي توان  ندارند، 
داروهاي قويتر رسيد. ابن سينا توجه به اين نكته را هم مهم 
ميداند كه در تداوي سبك، به خاطر آن كه بعضي داروها 
ديرتر اثر مي كنند، نبايد موجب تصور نادرست عدم درمان 
شود. گاهي هم الزم است به خاطر عادت كردن بدن به يك 

دارو، معالجه بيمار بايد با تغيير دوز ادامه يابد.
در  مي گويد  و  بوده  درماني  روان  به  معتقد  سينا  ابن 
و  روحي  نيروهاي  كه  چيزهايي  از  گرفتن  كمك  معالجه، 
با  ديدار  و  شادي  مانند  مي كنند،  تقويت  را  بيمار  جسمي 
مناظر خوش آيند، بسيار نافع است. در اين مورد شايد حتي 
الزم به تجويز سفر بيمار از شهري به شهر ديگر و تغيير 

آب و هوا باشد.
در مورد ويژگي اثر (مكانيزم) داروهاي مسهل، ابن سينا 
اين قبيل داروها را در گروه هاى مختلف طبق بندي مي كند. 
نرم  هليله)،  (مانند  دهنده ها  فشار  برنده ها،  تحليل  شامل 
كننده ها (مانند شير خشت) و لغزاننده ها (مانند لعاب اسفرزه 

و آلو و گالبي) (1).
در حال حاضر هم انواع مسهل حجمي، متورم شونده، 

تحريكي و مسهل هاي يوني داريم.

دكتر فراز مجاب
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وي استفاده در بعضي موارد از قي آورها، اماله و داروهاي 
ماليدني و پاشيدني را توصيه مي كند.

يا  ( = مالشي)  ابن سينا معتقد است داروهاي ماليدني 
طاليه، خود را مستقيمًا به مركز بيماري مي رسانند (احتماًال 
منظور آن كه سريعًا وارد خون شده و بدون گذر از هضم 
معدي ـ روده اي و كبدي، اثر مي كنند). وي داروهاي ماليدني 
و ضمادها را از هم جدا مي كند. ضمادها را سيال نمي داند. 
براي  را  اماله  ابن سينا  ماليدني ها سيالند.  كه  در صورتي 
و  كليه  درد  آرامش  براي  روده ها،  زائد  مواد  (دفع؟)  پراكندن 
مثانه و زخم هاي آنها، براي قولنج و كشانيدن مواد زائد از 
عين  در  مي داند.  مفيد  بسيار  بدن،  باالي  اصلي  اندام هاي 
حال امالة سخت و شديد را زيان آور  دانسته و معتقد است 

كه موجب تب و ناتواني كبد مي شود (1).
ابن سينا راجع به درد و تسكين آن هم بحث جالب و 
درد،  مسكن  خوراكي  داروهاي  بر  عالوه  وي  دارد.  مفصلي 
آب،  با  ماساژ  حجامت،  مانند  درماني  ديگر  روش هاي  از 
(صدا  خوش  آوازهاي  درماني؟)،  (روان  تفريح  و  سرگرمي 
درماني يا موزيك تراپي)، پياده روي، داروهاي موضعي و … 

نيز استفاده مي كند (2).
ابتدائًا با شش گفتار شروع  كتاب دوم قانون ابن سينا، 
مفرده،  داروهاي  مزاج  شامل  گفتار  شش  اين  مي شود. 
از راه قياس،  از راه آزمايش و  شناسايي قواي مزاج داروها 
بر  خارجي  عوامل  تأثير  ساده،  داروهاي  اعمال  شناسايي 

دارو و چيدن داروها و نگهداري آنها مي باشد (2).
نگهداري  و  داروها  چيدن  مورد  در  كه  ششم  گفتار  در 
آنهاست، وي داروها را به سه گروه معدني، گياهي و جانوري 
تقسيم مي كند. در مورد داروهاي معدني، وي معتقد است كه 
اين قبيل داروها بايد از معادن مشهور و مرغوب به دست 
آيند، بايد حتي المقدور خالص و بدون مواد جانبي بوده، رنگ 

و مزه شان صحيح و بدون كاستي باشد (2).
در مورد داروهاي گياهي، ابن سينا مي گويد كه از قبيل 
داروها مي توانند از برگ، تخم، ريشه، ساقه و شاخه، گل و 

شكوفه، ميوه و گاهي هم تمام گياه به دست آيند.
در مورد زمان برداشت گياهان، زمان چيدن برگ موقعي 
است كه گياه به حجم نهايي رسيده باشد تا برگ در مرحلة 
نهايي رشد خود باشد. برگ را بايد قبل از آن كه تغيير رنگ 

دهد يا بشكند يا پژمرده شود يا به زمين بيفتد، چيد.
چيدن دانه گياهانـ  دانه را بايد هنگامي چيد كه كامًال سفت 

شده باشد و اثري از رطوبت و نارسيدگي در آن نباشد.
چيدن ريشه گياهان ـ ريشة گياه را هنگامي به منظرو 
دارويي بايد بچينند كه گياه در شرف برگريزي است. (در حال 
حاضر هم پائيز را فصل مناسبي براي برداشت ريشة گياهان 

مي دانند كه معموالً مواد مؤثرة گياه در حداكثر است).
چيدن ساقه و شاخهـ  زمان چيدن شاخه و ساقة گياه دارويي 
وقتي است كه گياه كامًال رشد كرده و هنوز پژمرده نشده است.

چيدن شكوفه هاـ  شكوفه ها را بايد بعد از باز شدن كامل 
و قبل از پژمردن و افتادن چيد.

چيدن ميوهـ  ميوه گياه را بايد موقعي چيد كه كامًال رسيده 
باشد و قبل از هنگامي كه آمادة  ريختن و افتادن است.

چيدن گياه كامل ـ در اين مورد هم مفصًال توضيح داده 
شد و شرح مبسوطي ارائه گرديده است.

تمام مطالبي كه ابن سينا در مورد زمان و نحوة برداشت 
گياهان ارائه ميكند، با واقعيت هاي علمي امروز، تقريبًا تطبيق 

داشته و عمًال استفاده مي شود) (2).
 وي همچنين در مورد شرايط برداشت شيره ها و صمغ هاي 

گياهي نيز توضيحات كامل و جالبي ارائه مي كند.
در مورد داروهاي حيواني هم كه چه شرايطي بايد داشته 
توضيح  باشد،  بايد  دارويي چگونه  مواد  تهيه  زمان  و  باشند 

مي دهد (2).
قسمت ديگري از كتاب دوم قانون، شامل دوازده لوح و 
اين دوازده لوح شامل گروه هاي درماني و  يك قاعده است. 

كاربرد داروهاست و شامل موارد زير مي شوند (3):
عفونت زدا،  بادشكن،  (معرق،  داروها  كلي  اثرات   -1

مسكن درد و …)

داروشناسي و داروسازي در كتاب قانون ابن سينا
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كاربردهاي آرايشي ـ بهداشتي داروها (مانند تقويت   -2
مو، مانع ريزش مو، ضد زگيل و…).

اثر داروها بر دمل ها جوش ها و ورم ها  -3
اثر داروها در انواع زخم هاي داخلي و خارجي  -4

خستگي،  كوفتگي،  (درد،  مفاصل  در  داروها  اثر   -5
خشكي، زخم، ضربه، كشيدگي و …)

اثر داروها در بيماري هاي ناحية سر (سردردها، درد   -6
شقيقه، افزايش حافظه، صرع، خواب آلودگي، بي خوابي، وزوز 

گوش، سرسام (ميگرن؟) و …)
اثر داروها در بيماري هاي مربوط به چشم (زخم ها،   -7

سوزش، شب كوري، خشكي چشم، سرطان و …).
اثر داروها در بيماري هاي دستگاه تنفسي و سينه   -8
سل،  ذات الجنب،  ذات الريه،  (ربو)،  آسم  تنفسي،  (اختالالت 

سرفه و …).
معده،  (ناتواني  گوارشي  اندام هاي  در  داروها  اثر   -9

بي اشتهايي، سوزش معده، ناراحتي كبد، يرقان، نفخ و …).
ضد  و  (مسهل ها  دفعي  اندام هاي  در  داروها  اثر   -10
اسهال ها، تهوع ها و ضد تهوع ها، ناراحتي هاي كليه و مجاري 

ادراري و …).
اثر داروها در انواع تب  -11

عنكبوت، سگ   رتيل،  عقرب،  (مار،  انواع سموم  اثر   -12
هار و گياهان سمي).

(به  فصل  هشت  و  بيست  در  ابن سينا  ادامه  در   
تعداد حروف ابجد)  داروهاي مختلف (گياهي، حيواني، معدني، 
صمغ ها و غذاها) را معرفي مي نمايد (از حرف الف تا غ). در 
ذكر  را  آن  ظاهري  ابتدا خصوصيات  وي  دارو،  هر  توضيح 
كرده، سپس خصوصيات نوع مرغوب دارو را اعالم مي كند. 
قسمت بعدي مزاج دارو از نظر سردي و گرما است و بعد 

خواص درماني آن را بيان مي نمايد (4).
وي حدود 800 دارو را توضيح مي دهد كه تعداديشان   
مربوط به كشور ايران نبوده و معلوم است كه وي با گياهان  
كشورهاي اطراف هم آشنا بوده است. تعدادي از اين داروها، 

زمان  مرور  به  و شايد  بوده اند  كه چه  نيست  معلوم  دقيقًا 
متروك و فراموش شده اند.

از جمله داروهاي معرفي شده در كتاب قانون ابن سينا، 
قيموليا، طين  از جمله طين  ـ گل ها) هستند.  طين ها (خاك 

الكرم، طين اقريطش، طين ساماعي و … (5).
 = (قرابادين  اقرابادين  عنوان  به  قانون،  پنجم  كتاب 

فارماكوپه (كتاب دارويي)) اختصاص يافته است (6).
در ابتداي اين كتاب، در بدو امر، طي گفتاري، لزوم نياز به 
داروهاي تركيبي بحث مي شود. ابن سينا، معتقد بوده كه در 
بعضي موارد براي درمان يك بيماري نمي توان از داروهاي 
از داروهاي  (منفرد و تكي) استفاده كرد و الزم است  ساده 

تركيبي سود جست. به نظر او، اين موارد عبارتند از :
بيماري  يك  تنها  انسان،  يك  بدن  در  كه  مواردي   -1

حادث نشود و چند بيماري رخ داده باشد.
براي تقويت اثر و يا كاستن از شدت اثر يك دارو   -2
با داروي اصلي مخلوط  را  يا داروهايي  دارو  (كه الزم است 

شود).
گاهي هم براي كاستن يا خنثي كردن عارضة  يك   -3

دارو، داروي ديگري به آن افزوده مي شود.
براي پوشاندن مزة بد و نامناسب داروها و يا قابل   -4

تحمل كردن داروهاي تهوع.
براي رساندن سريع تر يك دارو به محل اثر.  -5

و  اختصاصي  اثر  محل  به  دارو  رساندن  براي   -6
حفاظت از اثر هضم اول و دوم.

(شايد  تندرو  و  سريع  داروهاي  كردن  كند  براي   -7
منظور داروهايي بوده كه سريعًا دفع يا تجزيه مي شوند و 
الزم بوده به همراه آنها داروهايي تجويز شود كه مادة اصلي 
كه  دارويي  مثًال  نگهدارد).  بدن  در  بيشتري  مدت  را  دارويي 
سريعًا در كبد تجزيه مي شود ولي هدف آنست براي مدتي 

در اين عضو حضور داشته باشد.
(نه  دارد  (دارويي)  خاصيت  چند  دارويي  گاهي   -8
اثرات جانبي) و تأثير يك خاصيت آن مورد نظر مي باشد. 
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اثرات غير  افزود كه  به آن  دربعضي موارد مي توان دارويي 
مورد نظر را بپوشاند تا اثر مورد نظر اعمال گردد.

از  بعد  يا  قبل  دارو  است  نياز  گاهي  باالخره  و   -9
جايگاهش اثر كند. پس بايد از داروهاي تركيبي استفاده كرد 

كه داروي اصلي را در جايگاه خود نگه ندارد (6).
عنوان  موارد فوق الذكر امروزه هم اثبات شده اند،  به 
مثال داروي لوودوپا كه براي درمان پاركينسونيسم به كار 
مي رود، در قسمت هاي ديگري از بدن، اثرات ديگري هم دارد. 
افزودن مواد ديگري (مانند بنزرازيد و كاربي دوپا) به آن باعث 
مي شود كه داروي اصلي در بدن تجزيه نشود و اثري نداشته 
باشد. اين دو ماده قابليت عبور و ورود به مغز را ندارند. پس 
داروي اصلي (لوودوپا) در مقدار زيادتر وارد مغز مي شود و 
اثر خود را اعمال مي كند. اين مثال براي مورد 5 است كه در 

باال اشاره شد.
در  ابن سينا  وسيع  اطالعات  دهندة  نشان  مذكور  موارد 
مورد داروسازي بوده كه امروزه با پيشرفت علم، تأييد گرديده 
است. البته در حال حاضر جهت حصول به اهداف هشت گانة 
باال، عالوه بر استفاده از داروهاي تركيبي، از روش هاي ديگر مانند 
سنتز مشتقات دارويي، استفاده از ساير داروها و فرموالسيون 
اشكال جديد دارويي هم استفاده مي كنند. با اين حال تسلط و 

اطالع  ابن سينا از موارد فوق اعجاب  برانگيز است.
ابن سينا معتقد به مصرف اندك داروست و اين را بهتر از 
آن مي داند كه داروي فراواني براي درمان بيماري     ها استفاده 
شود. همچنين معتقد است كه در درمان بيماري ها الزم است 
از داروهايي استفاده كرد كه قبًال امتحان خود را پس داده و 

به اصطالح قبًال آزموده شده باشد.
بر  بايد  تركيبي،  داروهاي  تجويز  كه  است  معتقد  وي 
اساس معاينه و نياز بيمار باشد و بر اين اساس است كه 
با هم تعيين  از داروهاي ساده جهت تركيب  ميزان هر يك 

مي شود.
در نسخه هايي كه ذكر شده، وي گاهي حتي تا 64 نوع 
و  كرده  مخلوط  هم  با  را  حيواني  و  معدني  گياهي،  داروي 

تجويز مي نمايد.
كه  اين  و  پرداخته  مسهل  معجون هاي  به  بعدي  گفتار 

مسهل ها كار و بار طبيعت را روبراه مي كنند.
وي حتي اشاره كرده كه خوردن حب هاي مسهل ممكن 

است اعتيادآورد و آن را مذموم دانسته است.
اشكال داروئي- به اشكال داروئي مختلفي در كتاب هاي 

قانون اشاره شده كه تعدادي از آنها عبارتنداز:
موادشان  كه  است  آنهايي  منظور  ظاهراً  ـ  گوارشي ها 
جذب بدن مي شود و گوارش مي يابند. حال ممكن است اثر 

مسهلي داشته يا نداشته باشند.
داروهاي كفلمه (در دهان ريختني)- مقدار مشخص (در 
حد يك لقمة بلعيدني) در كف دست ريخته شده و خورده 

ميشود (6).
اندازة  طب  به  به توضيح است كه در طب سنتي  (الزم 
جديد به دوز دقيق داروها توجه نميشده، ولي بعضى اطباء،  
استفاده  اي  دارويي  اشكال  از  و  كرده  توجه  نكته  اين  به 
اند كه اين منظور را تا حدي برآورده سازد، كفلمه،  ميكرده 

نوعي از اين قبيل است).
قانون  كتاب  در  سينا  ابن  كه  داروهايي  از  ديگر  شكل 
توصيه مي كند، نطول (پاشيدني) است. ظاهراً به معني دوش 
يا داروهايي است كه مي تواتد روي بدن پاشيده شود و ممكن 

است سرد يا گرم باشد.
در  دارو  كه  منظور  بدين  ـ  (ليسيدني ها)  پيچ ها  انگشت 
دهان بيمار بماند و زود فرو نرود. كم كم آبش به ريه برسد 
و دير به معده وارد شود كه در اين كندروي و دير به مقصد 
رسيدن، فوايدي هست (شايد منظور جذب دارو از طريق وريد 
ژوگوالر و رسيدن به قلب قبل از رسيدن به معده و تجزيه 
دهاني  داروهاي  مصرف  به  شبيه  چيزي  است.  اش  شدن 

قلبي امروز).
بدن،  از حرارت  ناشي  براي سرفه  را  پيچ ها  انگشت  كًال 
سرفه خشك، درد سينه، قرحه ريه، سل، تنگي نفس، سرفه 
موارد  اين  در  است،  دانسته  مفيد  بلغم  خلط  از  ناشي 

داروشناسي و داروسازي در كتاب قانون ابن سينا



68
 . 6

ه 9
مار

 ش
. 1

38
7 .

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

41
داراي رتبه علمي ، پژوهشي

شي
ژوه

 ، پ
مي

 عل
امه

صلن
ف

اثر  امروزه  و  بعداً  كه  شده  استفاده  گياهاني  و  داروها  از 
مفيدشان در آسم و در بيماري   نارسايي احتقاني قلب كه 
عاليمي مانند سرفه و تنگي نفس دارد مشخص شده است. 
شيرين  عناب،  سير،  (عنصل)،  دشتي  پياز  سبستان،  مانند 

 بيان، به دانه و اسفرزه.
شربت ها و رب ها (عصاره ها)- شربت، عصاره و آب 
ميوه اي است كه داراى همة  مزه و خواص اثر مربوط به خود 

ميوه باشد.
رب، عصاره و آبميوه اي است كه پخته و شيرين شده، 

و خواص مربوط به اصل ميوه نباشد.
جالب ـ در واقع همان شربت گالب است، ابن سينا روش 
تهية آن را به اين شكل ذكر مي كند: يك من شكر + چهار 
اوقيه آب كه بر آتش نرمي به آرامي بپزد. دو اوقيه هم در آن 

گالب مي ريزند و از روي آتش برمي دارند.
بر  جزء،  دو  آب  و  يك  عسل  ـ  (عسالب)  ماءالعسل 
بپزد و مرتبًا كف عسل را  به آرامي  تا  آتش ماليم بگذارند 
برمي چينند. اين مخلوط بايد آنقدر بپزد تا يك سوم آن باقي 
بماند. سپس از روي آتش برمي دارند و صاف مي كنند. براي 
اثر بيشتر و گرمي بخش تر، بعد از كف گيري به اندازة مناسب 

مصطكي، زعفران، دارچين، خولنجان و … هم مي افزايند.
تيزان ـ 4 رطل پر گلسرخ در ظرفي شيشه اي ريخته و ده 
رطل آب گرم بر آن مي افزايند. درب آن را محكم بسته يك 
مي ريزند.  دور  را  گل  تفاله هاي  بماند.  مي گذارند  شبانه روز 
بعداً شكر مي افزايند و به ماليمت حرارت مي دهند تا غليظ 

شود. سپس صاف مي كنند.
شرابـ  كًال شراب را مضر و بي فايده مي داند و ضررهاي 
آن را برمي شمارد ولي در بعضي موارد اثرات خاصي را كه 
الزامًا  اثرات  اين  چه  گر  مي كند.  اشاره  نيز  را  دارد  بدن  بر 
اثرات دارويي نيستند. مانند تقويت معده، نيروبخشي و زيبا 
را  روي  زياده  شراب خواري،  مورد  در  رخساره.  رنگ  كردن 

مذموم مي داند و مست شدن را رد مي كند.
الكل موجود در شراب، به عنوان محلول     آنجائي كه 

هيدروالكلي، شايد بتواند حاوي مقداري از مواد دارويي موجود 
در گياهان باشد، شايد وي متوجه اين نكته بوده و از شراب 

به عنوان حالل مواد مؤثرة گياهان استفاده مي كرده است.
جهت  دارويي  مواد  تعدادي  از  استفاده  ـ  تزريقي  داروي 
درمان  براي  مخصوص  ابزار  با  رجوليت  آلت  در  استعمال 
بيماريها واختالالت رحم، مثانه و زخم رگ ذكر، اعالم ميكند. 
پاية  اين داروها شير يا روغن بذر خربزه بوده و مادة دارويي 
آن تركيبات مختلف و حالل آن آب كاسني گفته شده است.

گلنگبينـ  در اين فرآورده از عسل به عنوان حالل استفاده 
شده است. گل سرخ را در عسل ريخته و 4 روز زير آفتاب 
نگه مي دارند و سپس 6 ماه صبر مي كنند و بعد به عنوان 
داروي درد معده و تب بر استفاده مي كنند، در اين مدت، مواد 
اصلي ومؤثره از گياه استخراج  و در حالل قرار ميگيرد. از 

گل بنفشه و گياهان دبگر هم مي توان استفاده كرد.
از عسل  به جاي شكر  اين مورد  در  ابن سينا  مرباهاـ 
استفاده مي كند. جزئيات روش كار را چنان گفته كه گويي 

خودش تك تك آنها را درست مي كرده است.
از  تعدادي  با  گياهي  و  دارويي  مختلف  مواد  ـ  قرص ها 
در  و  مي شوند  ساخته  قرص هايي  شده،  مخلوط  حالل ها 
سايه قرار مي دهند تا خشك گردند. به انواع قرص ها با اوزان 
درهمي  ده  مثقالي،  يك  درهمي،  يك  درهمي،    0/5 مختلف 
و… اشاره شده است. از حالل هاي زير يراي ساخت قرص 
عسل،  سركه،  شيرة انگور،  پخته،  شراب  شده:  استفاده  ها 
آب، آب كرفس، لعاب اسفرزه، آب ترنگبين، آب غوره يا آب 
انار ترش، گالب، افشره كاهو (اين يك مورد گفته كه موقع 
استفاده (براي سر درد؟) قرص را كوبيده، در آب حل كنند 
و به گيجگاه بيمار بمالند). دوشاب، افشرة بارهنگ، افشرة 

سيب و…
آب پزها ـ در اين مورد، داروها و گياه  ها در آب روي آتش 

پخته مي شوند.
حب ها، ابن سينا اين اشكال را با قرصها متفاوت مي داند 

ولي به جزئيات دقيقي در اين مورد اشاره نمي كند.

دكتر فراز مجاب
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روغن ها: وي به سه روش براي استخراج روغن ها اشاره 
مي كند كه امروزه هم مورد استفاده است (7):

يا  ابتدائًا در آب  (گاهي  گياه  ها  ـ  پختن  به شكل   -1
شراب) در روغن (كنجد) ريخته مي شوند و روي آتش حرارت 
مي بينند (تا آب تبخير شود و مواد مؤثره وارد روغن گردند). 
سپس صاف كرده تفاله ها را دور مي ريزند و روغن حاصل 

را مصرف مي كنند.
بدون حرارت ـ (مانند روش انفلوراژ امروزى) ـ گياه   -2
را در روغن (كنجد) مي ريزند و چند روز (بيست يا چهل روز) 
در آفتاب مي ماند. حاصل روغن آن گياه (مثًال روغن بنفشه 

يا بابونه) است.
فشردن و كوبيدن (عصاري)  -3

اينكه چرا از روغن كنجد بعنوان پايه براي استخراج روغن 
از  هاي گياهي استفاده شده، قطعًا بخاطر مطلع بودن وي 
پايداري و ثبات اين روغن مي باشد. امروزه هم معلوم شده 
كه روغن كنجد به واسطة دارا بودن مواد آنتي اكسيدان فنلي 

به نام سزامول و... فاسد وخراب نميشود.
ذكر،  داخل  خوراكي،  بصورت  توانسته  مي  روغن ها  اين 

ماية حقنه يا داخل گوشي مصرف شود.
گياه  تأثير  مجاورت،  اين  اثر  در  بوده  معتقد  سينا  ابن 
(مواد مؤثرة آن) وارد روغن مي شده است. روغن هاي حيواني 
روغن  (مثًال  اند  شده  مي  تهيه  منوال  همين  به  تقريبًا  هم 
متصاعد شدن  احتمال  متوجه  ابن سينا  مورد  اين  در  مار، 
سم مار بوده و در اين مورد مسائل ايمني را توصيه كرده 
است). وي به روغن تخم مرغ (با سه روش استخراج فشردن 
زرده، تقطير و تصعيد) و استخراج روغن بادام تلخ (يه روش 
مجاورت آنزيمي كه امروزه هم مورد استفاده است) هم اشاره 

مي كند. 
داروهاي  از  ديگري  شكل  ها)  (نطول  پاشيدني  داروهاي 
مورد استفاده و توصية ابن سينا بوده اند، وي از مواد محلول 

يا پودر ها به اين خاطر استفاده ميكرده است (8).
در عالج نوعي سردرد (سرد) وي مي دانسته كه موهاي 

سر ممكن است مانع جذب دارو باشند، پس توصيه كرده كه 
بايد ابتدا سر را تراشيد و بعداً دارو را بر سر ماليد.

در ساير موارد ابن سينا به مرهم و ضمادها، استعمال 
داروهاي چشمي و گوشي، دهان شويه ها (استفاده از پودر 
گياهان براي ناراحتي هاي دهان و دندان)، استفاده از غرغره 
و عطسه آورها (بوييدني ها) و به بيني كشيدني ها (كه غير از 

عطسه آورها هستند) اشاره مي نمايد.
ابن سينا معتقد است كه در بكار بردن داروها قبل از هر 
چيز بايد مطمئن شد كه آيا جسم بيمار قابليت پذيرش آنها 
را دارد يا نه مبادا از دارويي كه به او خورانده ايم بميرد يا به 
تباهي رسد. كًال مي خواهد خون، خلط يا بلغم مزاحم را از 

مغز به معده برساند تا دفع شود.
(كبد) براي درمان  از مؤثر بودن مصرف جگر  ابن سينا 
شبكوري اطالع داشته و اين فرآورده را براي آن بيماري تجويز 
و توصيه مي كرده است. وي به همراه دارودرماني به تغذيه 

هم اشاره مي كند.
در مجموع بنظر ميرسد، مرحوم ابن سينا اطالعات دقيق 
و كاملي در حد زمان خود از داروها داشته است. الزم است 
اين نكته نيز گفته شود كه تكيه بر افتخارات ملي، نبايد ما را 
مغرور به گذشته كرده و اين غرور، تالش و سعي ما را براي 

رسيدن به اهداف آينده و پيشرفت و توسعه باز دارد.

داروشناسي و داروسازي در كتاب قانون ابن سينا
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