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پروری بوده و زادگاه ما ایران در روزگاران گذشته مهد علم و دانش

پیشرفت دانش بشری داشته است و  سهم به سزایی در نوآوری ها و

هاست که زینت نام برخی از بزرگان برخاسته از این سرزمین قرن

باشد. بدون بخش صفحات تاریخ علم و ادب و هنر در جهان می

های ماندگار علمی ایران حکیم ترین چهرهشك یکی از برجسته

است که شهرت جهانی و نام آشنا و  رازی بن زکّریایمحّمد ابوبکر

 باشد.پر آوازة وی مایه افتخار هر ایرانی می

رازی به عنوان  زکّریایاز استاد « تاریخ علم»در مقدمه کتاب  

نام برده شده است و بر اساس « بزرگترین پزشك تمام دورانها »

تا قرن هفدهم ممتازترین شخصیت و پرچمدار  7مدارك موجود

وآوریها و و کثیری از ن 8رفت علوم پزشکی در جهان بشمار می

 های علم پزشکی به نام او ثبت شده است.«اولین»

                                              
7 . Sarton G. Introduction to the History of science , Vol  1-17 

Williams & Williams, Baltimore, MD        1927,PP609-610 
8 . Zahoor A.Abu Bakr Muhammad Bin Zaakariya Ar-Razi (Rhazes) 

(864-9306E) Available at 

 http:// users.Crols.com/ Zenithco /razi, html 
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رازی در مورد  زکّریایکتاب حاضر حاوی یکی از مقاالت حکیم 

 ایجاد و تشخیص و درمان سنگ کلیه است.

اثر نفیس ضمن آشنائی با شیوه پژوهش و تفکر و  ندر مطالعه ای

این  نظام فکری حکیم و نابغه بزرگ ایرانی، باید توجه داشت که

مطالب در دوران و زمانی نگاشته شده است که ایجاد ارتباطات و 

داشتن امکانات بسیار محدود و قافله علم و تمدن بشری در ابتدای 

راه بوده است و دانش و آگاهی جهانی در مورد مسائل پزشکی و 

بهداشت بسیار محدود و ابتدائی بوده و قطعاً فقدان امکانات و عدم 

شده است که و ابزار تشخیص، سبب می دسترسی به وسائل

پزشکان با دقتی تحسین برانگیز به عالئم بالینی و تظاهرات بیماری 

توجه کرده و کوچکترین تغییرات مرضی بدن از چشم تیزبین آنان 

پوشیده نماند و به کمك بینش حکیمانه و ذهن خالق وکاوشگر 

دست یابند گیری از مشاهدات به نتایج شگفت انگیزی خود با بهره

های خویش را با دقت و موشکافی ثبت کرده و در و یافته

 های آینده ارائه کنند.های بعدی و آثار ماندگار خود به نسلنوشته

شود در مطالعه این آثار آنچه سبب شگفتی و حیرت خواننده می

این واقعیت است که تنها راه گشای دانش روز در آن زمان،  

است و تقریباً هیچگونه وسیله تشخیصی مشاهده و معاینه بوده 

ای به مقیاس امروز وجود نداشته است. با وجود تمامی کمك کننده
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ها، وسعت دانش و آگاهی این پیشگامان دانش بشری در محدودیت

 مورد آناتومی و فیزیولوژی بدن مایه تحسین خواننده این آثار است.

استنباط کرد این توان آنچه از البالی این مطالب و نوشتارها می

نکته ظریف است که روابط پزشك و بیماردر آن زمان بسیار فراتر 

از یك مراجعه محدود و تجویز دارو بوده است و طبیب از آغاز تا 

 پایان با بیمار خود ارتباط نزدیك و دل سوزانه داشته است.

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران با هدف احیاء آثار 

حفظ میراث فرهنگی و علمی ایران، این مجموعه را که  گذشتگان و

به همت استادان عالیقدر، جنابان آقایان دکتر بهروز برومند و دکتر 

نوبخت حقیقی، آماده شده است به زیور چاپ آراسته و به علی

 نماید.عالقمندان تقدیم می

از تمامی عزیزانی که در تهیه، ویراستاری متن، طراحی و چاپ این 

اند سپاسگزارم و از درگاه ایزد منان وعه ارزشمند شرکت داشتهمجم

 برای جامعه پزشکی ایران سربلندی آرزومندم.

 

                                                          

 

 

 

 دکتر ايرج فاضل

يرئيس فرهنگستان علوم پزشك  

      جمهوري اسالمي ايران
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 مقدمه

 كزين برتر انديشه بر نگذرد     خداوند جان و خرد   به نام 

 

میهن ما ایران از دیرباز خاستگاه دانش پزشکی بوده است. در 

فروردین یشت از حکیمی بنام سئنا نام برده شده که  82بند 

اند. با آمدهحوزه درسی داشته و دانشجویانی بگرد او جمع می

ن دور فرضیه طبایع چهارگانه را از ای نه چنداآنکه در گذشته

بقراط میدانستند امروزه روشن شده که پایه این فرضیه بر بنیان 

سال پیش از میالد  8000های آریائیان هند و ایرانی از اندیشه

بوده است که بر مبنای فرضیه جهان کوچك )کهجهان( و 

باشد و از ایران به همانندی آن با جهان بزرگ )مهجهان( می

ان برده شده و پس از دگرگونی و پاالیش بگونه نظریه یون

ب، خاك، آتش و هوا که آ های چهارگانه طبیعت یعنیسرشت

همان دیدگاه، همانندی کهجهان و مهجهان باشد به ایران 

برگردانیده شد و زیر بنای دانش پزشکی در آن دوران شده 

 است.

ان زمین های فرهنگی به ایربا اندوه باید پذیرفت که یورش

های گذشته درخشان ما را نابوده نموده بودند و اندك نشانه
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های آن تمدن درخشان از زیر اندك با سر بر آوردن نشانه

 گردیم.آوردهای پدران خود آگاه میخاك، ما از دست

آنچه پس از ساسانیان هم روی داده بود بدرستی در دسترس ما 

 نبوده است.

رازی که از  بن زكّريايمدمحّ هایبرای نمونه از شمار کتاب

افتخارات دانش پزشکی ایران می باشد هنوز آگاهی درستی 

 نداریم.

آبادی عضو دانشمند ارزنده مرحوم استاد دکتر محمود نجم

خورشیدی در  7817پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی در سال 

از « رازی بن زكّريايمدمحّمولفات و مصنفات »کتاب ارزنده 

ها و کتاب رازی نام برده است. یکی از این کتابنوشته  821

« الکلی و المثانهکتاب الحصی فی»که به عربی نگاشته شده 

میالدی توسط پ. کونینگ  7397باشد. این کتاب در سال می

P.Koning .در لیون به فرانسه برگردانیده شد 

هنگامی که دریافتیم در این نوشته برای نخستین بار در تاریخ 

رازی از رفتن در خزینه برای زیاد شدن پیشاب و پزشکی 

بیرون رانـدن سنـگ از گـرده )کــلـیـه( یـاد نــمــوده 

هایی است که یکی از روش WATER IMMERSION)امــروزه
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شود.( بـر آن شـدیم برای خیزهای مقاوم به درمان پیشنهاد می

اد تـا آن را بـه فارسـی نـیز داشته باشیم. پرس و جو نشان د

که تنها یك نسخه از این کتاب به زبان عربی در کتابخانه 

باشد مرعشی در قم میالعظمی نجفی ا...مرحوم حضرت آیت

که به همت جناب آقای دکتر مرعشی ریاست کتابخانه که از 

ایشان بسیار سپاسگزاریم در اختیار ما قرار گرفته و نسخه دیگر 

نرا نیز تهیه نمودیم و آنها در کتابخانه ملی لیون فرانسه بود که آ

ها متن را به زبان فارسی برگردانیدیم و پس از برابری آن

فارسی کتاب سنگ کلیه و مثانه را آماده نمودیم. با آنکه 

های گذشته را امروزه در ای نامکوشش بسیار شد همسان پاره

ایران پیدا ننمودیم و کوشیدیم تا همسان آنچه نوشته شده بود 

 روزی پیدا نموده بیاوریم.ای امواژه

در پایان از همه همکارانی که در فرهنگستان علوم پزشکی 

جمهوری اسالمی ایران بویژه ریاست فرهیخته فرهنگستان 

علوم پزشکی استاد ارجمند جناب آقای دکتر ایرج فاضل که در 

 این رهگذر ما را یاری نمودند سپاسگزاری مینماییم.

 

 علي نوبخت حقيقيدكتر  -دكتر بهروز برومند
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بدون آنكه علت ايجاد و  0بن زكّرياي رازي مدمحّابوبكر 

ليه( را بررسی كند، سنگهاي تشكيل شده در گرده )ك سرشت

كننده اي كه درمانبه طور مختصر و روشن تنها به اندازه

 بايد بداند، چنين گفته است:

گوييم اين نوشتار با توجه به هدف ما به دو بخش تقسيم می

شود: بخش نخست پيش گيري از ساخته شدن سنگ و می

بخش دوم درمان، پس از ساخته شدن سنگ است. بخش 

نداشته و به بررسی دستور رژيم غذائی و نخست تقسيماتی 

پردازد. كند، میگيري میروشهايی كه از ايجاد سنگ پيش

بخش دوم شامل سه فصل است: فصل يكم درمان بيماري 

پيش از بروز درد، فصل دوم، درمان به هنگام درد و فصل 

                                              
 قرن دهم ميالدي -0
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سوم، درمان پس از بروز درد است. نخستين فصل شامل 

شود. دن سنگ ساخته شده میدرمانی است كه سبب خرد ش

دومين فصل، روشهاي كاهش درد و حركت دادن سنگ در 

ميزناي است و سومين فصل، درمان در جهت بهبود 

 زراهباشد كه به دنبال حركت سنگ در ميهايی میآسيب

 ايجاد گرديده است.

اكنون در مورد هر يک از اين بخشها جداگانه و مختصر 

 توضيح می دهيم.

 

اي غذاها و بكار بردن دستورهايی خودداري از مصرف پاره

پی در پی  ، مصرفنمايدپيشگيري میايجاد سنگ  ه ازك

هاي برخی غذاها، داروها و پيروي از رهنمودهايی كه راه

هاي تراوشپيشاب را پاكسازي كرده و باعث رقيق شدن 

ادي كه مستعد تشكيل سنگ باشند، بدن شوند. در افر درونی

گروهی از غذاهاي محرك تشكيل دهنده سنگ  نكردن مصرف

كنند، گيري میپيشو پيروي از رهنمودي كه از ايجاد سنگ 

نمايد. ولی افرادي كه زمينه سنگ سازي دارند، كفايت می

گذشته از رعايت كردن اين راهكارها، بايد همواره غذاهايی را 

كننده باشند. به طوريكه كننده و پاكيقمصرف نمايند كه رق

 هيچ ماده مستعد سخت شدن، در گُرده )كليه( آنها باقی نماند 
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سازي ميسر نشود و در و گُرده پاكسازي گردد تا سنگ

صورتی كه حتی اين مواد به مقدار كم در داخل گرده وجود 

داشته باشند، به سرعت سخت نگردند. اكنون جا دارد كه به 

و روشن در مورد اين دو روش درمانی توضيح  طور خاص

اي كه پزشكان و ديگر مردمان نيز آن را داده شود، به گونه

 درك كنند و شناخت درستی از آنها پيدا نمايند.

گوييم كه از بين غذاهايی كه در تشكيل سنگ نقش ما می

، بايد مواد غذايی دير هضم و چسبنده را در نظر داشت. دارند

م غذاها و توليداتی كه از آرد گندم بدون ماده مـانند تما

، 2، خشكنانک0اطريهتخمير تهيه می شوند. به عنوان مثال: 

                                              
 نوعی رشته فرنگی يا ماكارانی. -0

ابوعلی سينا در كتاب قانون، اطريه را تركيبـی از خميـر پختـه شـده در آب بـه شـكل       

 .ed)هاي كند. با توجه به نوشتهاز و باريک همراه يا بدون گوشت تعريف میتسمه در

Bassemakert Daremberg, Oeurres d’Oribase Paris, 1851-79, vol I, p. 

562)   cpi جمع( ُ َcpcor    نام يک مادة غذايی است كه از آرد گنـدم بـدون مايـه )ُ َ

از ميده )آرد گندم بدون سبوس( سـاخته  اي كه درست و كامالً پخته شده باشد. رشته

 خورند.و با شير و شكر می

نوشـته ابـن    368و  34، 576شـمارة  « منهاج البيان فيها يستعمله االنسـان »براساس  -2

جزله )قرن يازدهم ميالدي(، نوعی نان درست شده با آرد خالص گندم، روغـن كنجـد،   

 . باشدشكر متبلور، بادام، كافور و كمی آب گل زر می

)قسمی نام كه با مسكه، بادام يا پسته مخلوط باشد به شكل هاللی/نانی از آرد خـالص  

 گندم و روغن كنجد و شكر و بادام(
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و به ويژه آنچه  5، هريسه4، عصيده3، فالوده2، قطئف0زلوبيا

 شود.كه از شير درست می

اي در ايجاد سنگ پنير و بخصوص پنير خشک نقش ويژه

نان سفيد، نان ريزه ، بيسكويت همچنين آمده است كهدارد. 

كه مايعات  7و كشک 6مضيرههاي غليظ مثل )فتيت(، جوشانده

                                              
كلوچة باريک درست شده با رب خرما ياعسل و گاهی اوقات دلمة بادام. )ابن  -0

 جزله(

وقات نوعی شيرينی آماده شده با آرد خالص گندم، روغن كنجد و عسل و گاهی ا -2

 دلمة گردو و بادام.

 اي كه از ميدة گندم سازند و آن را رشتة قطائف خوانند()نان گوزينه و لوزينه/ رشته

 نوعی شيرينی نرم تشكيل شده از نشاسته، آب و عسل. -3

نوعی حريره غليظ درست شده با آرد حل شده در كمی آب جوش همراه با كره و  -4

 عسل.

 شود(چی/ آردي كه در روغن پخته می)نوعی حلوا/ حلواي خرما و كا

نوعی خوراكی درست شده با گندم پخته و گوشت پخته، به طوري كه خرد شده و  -5

 با هم مخلوط باشند.

)از اغذية مشهور و بهترين حبوبات و......... كه از آن ترتيب يابد گندم و گوشت مرغ 

ندم و گوشت كه است. طعامی است از گوشت و حبوبات/ امروزه عبارت است از گ

پخته وله كنند چنانكه به قوام عسل و مانند آن آيد و گندم و گوشت آن از يكديگر 

 تميز داده نشود.(

گوشت چرب يا گوشت مرغ كه با روغن كنجد و گياهان معطر پخته شده باشد. به  -6

 كنند )ابن جزله(آن شير فارسی)؟(، ليموترشِ نمک زده و نعناي تازه اضافه می

 از شير ترش سازند و گاهی در آن شير تازه افزايند( )آش كه

 نوعی خوراكی كه با بلغور گندم پخته در شير آماده شده باشد. -7
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و بزرگ،  چربكنند، همچنين ماهی تازه، بدن را تامين می

له شده، مغز، پاچه و پوستهاي بريان شده  تخم مرغ پخته و

گيرند. ولی تخم مرغ عسلی هاي بعدي قرار مینيز در رتبه

، سركه و 0مريهنگامی كه مقداري باشد. به ويژه زيانبار نمی

هلو، زرد  رشت مانندهاي دبه آن اضافه شود. ميوه 2سداب

توانند به تمركز ترشحات میآلو، سيب و گالبی همگی 

، شور يا  تيره ، آبهاينمک فراوان. استفاده مداوم بيفزايند

روند و همچنين آبهاي خيلی سنگين كه به آهستگی پائين می

نقش دارد، به ويژه هنگاميكه آب سرد در ساختن سنگ 

خوابيدن دراز مدت به پشت روي  .3باشدهم تيره همزمان 

 خوابگیتخت نمناك و گرم ، خستگی مفرط پشت و كمر ، هم

حمام طوالنی  ،4معدهزياده از اندازه به ويژه هنگام پر بودن 

نيز توليد  چرب و سنگينپس از خوردن غذا بخصوص غذاي 

كه بيش از حد در اين بخش وقت براي اينسنگ می كند. 

صرف نكنيم به طور خالصه و متناسب با هدفمان به مواد 

                                              
 نان خورشی است مانند آبكامه، كامخ -0

 نوعی تره است -2

8- Le Tractatus de preserratione ab egretudine lapidis (opera parva 

Ababetri L.B. 1510) a:”et maxime si cum fuerit multa spissa.” 

 et comestico past aliam“ ترجمـــة التـــين آن ايـــن مـــتن را هـــم دارد: -1

comestionem et vehemens deambulati, post multum cibum.” 
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گوييم كه نان تهيه غذايی مناسب اشاره می كنيم. بنابراين می

شده از گندم بخصوص گندم سنگين، چسبناك و فشرده 

باشد، ولی از براي پيشگيري از تشكيل سنگ، مناسب نمی

بريم و كه روزمره به كار میآنجا كه اين نان، نانی است 

هاي آن را جبران نمود، توان آن را اصالح كرده و زيانمی

نبايستی كه با مادة غذايی ديگري جايگزين شود. بايد آن را 

تر و با چسبندگی و فشردگی كمتر تهيه كرد و از گندم سبک

به آن نمک و مادة تخمير بيشتري  امكان داردتا حدي كه 

هايی كه چگالی آن ين آنرا همراه با ادويهاضافه كرده، همچن

نمايند، مصرف نمود. زيرا با اين روش ممكن است را كم می

چون، اثرات نامطلوبی كه بيمار به علّت  ،ديگر آزاري نرساند

بدان هاي درونی و گنديدگی و عفونت تراوش اشتوانكاهش 

كم می شود. برنج بخصوص هنگاميكه با  دچار شده است،

كه استعداد تشكيل سنگ را  آنهايیشود، براي می ه شير پخت

باشد. در حاليكه باقال، نخود و لوبيا مناسب نمی د،ندار

سودمند هستند. به ويژه نخود كه جايگاه دارو دارد و نه غذا. 

جايگاه عدس حد وسط است. گوشتهايی كه با اين 

دستورالعمل تناسب دارند عبارتند از: گوشت مرغ جوان، 
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و همانندهايش ولی  0شک، قناري، كبک، تيهوگوشت گنج

گوشت اردك، كركی و همانند آنها مناسب نيستند. همچنين 

گوشت بزغاله و بز ماده سودمند بوده ولی گوشت ميش 

كمتر سودمند است. گوشت گاو نر، خرگوش و قوچ وحشی 

 نيز اصالً سودي ندارد.

شراب سفيد رقيق سودمند بوده ولی  

شراب سياه، شراب قرمز غليظ و شراب كدر سودمند 

باشد. نوشيدنيهاي كه از انگور خشک خيس كرده، عسل نمی

و بادام تلخ درست شده باشند، خيلی سودمند هستند. از بين 

، سراب، نعنا، 4تيزك، تره3، كشوث2سبزيجات كرفس، هندبا

ترب، كنگر فرنگی، هويج و مارچوبه خاصيت درمانی داشته 

باشند در سودمند می 5نين چغندر، اسفناج و پنير مردابوهمچ

 سودمند نيست. شلغمحالی كه 

                                              
 كبک كوچک )مرغی شبيه به كبک، لكن از كبک كوچكتر است.( -0

 نوعی كاسنی -2

پيچد و بيخ در زمين نباشد/ نام دوايی كه ت میگياهی شبيه به ريسمان كه بر درخ -3

 تخم آن را به سريانی دينار و به عربی بذر الكشوث گويند.

4- Brassica reuca  ترتيزك، جرجر، تخم سپندان، گياهی از شاخة چليپاييان كه به(

 رود.(رويد و در طب به كار میطور طبيعی می

5- Corchorus olitorius  به گيالنی نوعی گل خبازي و آن را به )ملوكيه: ملوخيا و

 گويند.(شيرازي خطمی می
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ها انجير بخصوص انجير خشک سودمند است از ميان ميوه

كند. در مجاري پيشابی تجمع يافته دفع می را چون آنچه

توان بادام را زيانبار دانست. بخصوص اگر تلخ همچنين نمی

پس از غذا خورده شود، داروي يكعدد پيش يا  تنهاباشد و 

سودمندي خواهد بود. شكر و عسل هر دو خوب هستند ولی 

را دفع  ]آنچه تجمع يافته  [شكر ارزشمندتر است زيرا 

كند و به اندازة عسل گرم نيست. زيرا زيربناي رژيم می

كننده از ساخته شدن سنگ بر ايجاد گرمی كمتر و پيشگيري

كشمش بدون هسته و گوشت  دفع بيشتر استوار است. پسته،

انگور خشک سودمند بوده، ولی گردو، و همچنين نارگيل و 

ها و نه به علت غلظت زيادش بلكه به سبب اينكه گُرده

 0كند، مناسب نيستند. بذر سبزپيرامون آن را شديداً گرم می

 هم همين ويژگی را دارد.

، رسيده و سفت با اين دستورالعمل مناسب فربهخرماي 

باشد. اگر در ولی خرماي كامالً نرسيده زيانبار نمی نبوده

دستورالعمل ها ناگزير به شرايط خاصی در طی اجراي اين 

به ويژه آن دسته كه  می شويد، غذاهاي ديگري  استفاده از

بلكه بايد  .گفتيم مناسب نيستند، نبايد مصرف آنها را ادامه داد

                                              
 terebinthe بذر -0
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ا داروهايی كه و آنها را ب از خوردن آنها پرهيز كردسريعاً 

كنند مجاري را پاك كرده و از تشكيل سنگ جلوگيري می

بعداً درباره اين داروها توضيح خواهيم البته جايگزين نمود. 

 داد.

هايی كه بيانگر شروع ساخته شدن سنگ شماري از نشانه

باشند، عبارتند از: شفاف شدن پيشابی كه كدر بوده، می

شكم ودرد تيركشندة  رسوب پر از ريگ، احساس سنگينی در

اي كه انگار چيزي به آن آويزان شده باشد، شكم به گونه

گيرد. بخصوص هنگامی كه بيمار در حالت خوابيده قرار می

ها در سنگ، بسته شدن لوله و زخم هر چند كه اين نشانه

گُرده مشترك هستند، ولی نيازي نيست كه تمامی مراحل 

يرا بحث ما در مورد تشكيل سنگ را با جزئيات شرح دهيم ز

درمان فردي است كه سنگ در گُرده وي تشكيل شده و از 

 وجود آن آگاهی دارد.

اكنون در مورد درمانهايی كه از تشكيل سنگ جلوگيري كرده 

كنيم: فرمول يک داروي كنند گفتگو میو آنرا خرد می

آور كه پيشاب را زياد و مجاري پيشابی را پاك پيشاب

موادي كه آماده تبديل به سنگ هستند،   كند و باعث دفعمی

به اين ترتيب است: يک سهم تخم پوست كنده شدة خربزه، 

يک چهارم سهم تخم كرفس، يک چهارم سهم تخم هويج 
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وحشی به همراه نصف كل اين مواد شكر كه بايد بيمار دو 

از آن را دو ساعت قبل از غذا، يک مثقال دو ساعت  0مثقال

را ده ساعت يا بيشتر پس از غذا  از غذا و يک مثقال پس

 بنوشد.

بايد مصرف اين دارو ادامه يابد و در دراز مدت اين دارو 

توانايی آن را خواهد داشت كه بدون ايجاد حرارت يا تحريک، 

از تشكيل سنگ جلوگيري كند. فرمول داروي ديگري كه 

كننده بوده و باعث دفع پيشاب غليظ شكن و پاكسنگ

: يک سهم تخم خربزه، نصف سهم تخم شود، چنين استمی

هاي بزرگ درخت كاج و كرفس و تخم ماش هندي، تخم ميوه

هر كدام به اندازة يک چهارم سهم.  2ربُپوست ريشه درخت كَ

مؤثرتر  لیوّمقدار آن دو مثقال است. اين درمان از درمان ا

بوده و اثر بخشی بيشتري در جلوگيري از تشكيل سنگ 

كند و نه حرارت شديد ه ايجاد تحريک میدارد. به طوري كه ن

نمايد و هنگامی كه همراه با سكنجبين و پياز دشتی توليد می

                                              
 باشد.گرم می 6يک مثقال معادل يک و نيم درهم است كه حدود  -0

كَبُر كه فارسی آن كوُر است نباتی است خاردار و پرشاخ و برگش باريک و غالف  -2

بُر نامند از بلوط درازتر و تخم گل آن مثل زيتون و گلشن سفيد...وثمرش كه خيار كَ

 او زرد.
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)عُنصُلی( استفاده شود، فوايد آن بيشتر خواهد بود، البته به 

 خواست پروردگار كه بزرگ و تواناست.

فرمول داروي ديگري كه اثرات سودمند در سنگ شكنی دارد 

ست ريشة درخت كبر، تخم ماش به اين ترتيب است: پو

هندي، ميوة درخت غار، تخم هويج وحشی، جعفري، تخم 

 اندازه( و روناس به 3جّ، زنبق زرد )و2، سُعد0آلبالوي تلخ

عصارة ترب  4مساوي، مقدار آن هم دو درهم در يک اونس

فشرده است. بايد اين دارو هنگامی مصرف شود كه در بيمار 

و نه حرارت باال، هر چند كه نه تحريكی وجود داشته باشد 

طبع اين دارو خيلی هم گرم نيست. از آنجا كه هيچ يک از 

                                              
0- Prunus mahalab )درختی مانند بيد و گل وي سپيد است( 

بيضی به اندازة زيتون و بزرگتر از آن و سياه و اندرونش سفيد و خوشبو و به  -2

 فارسی مشک زمين و به تركی به آن تپالق گويند.

 Die“ بدر شرح كتا chalig Achundow-Abdulبراساس گفتة -3

pharmakdogischen Grundsatze des Abu Mansur Muwaffak bin Ali 

Haraw, ubersetzt von Abdul-chalig Achundow” .همان وّج Iris 

pseudacorus تواندكند و اغلب میاست ولی همزمان تعيين می Acorus calamus 

 واقعی باشد.
(kobert, Histor, stud, ausdem pharmako. Institute der kais, Univ. 

Dorpat, III, Halle a.s. 1893, p. 404)  
هاي سفيد ها، گرهريشه گياهی چون برري كه بيشتر در كنار آبها رويد و بر آن ريشه

 رنگی است كه بوي بدي دارد.

 7/5اي معادل هفت مثقال )در گذشته(، امروز وزن ده درهم و اونس= اوقيه، وزنه -4

 درهم است.
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شوند، طبيعت داروهايی كه باعث خرد شدن سنگ می

العاده گرمی ندارند، بنابراين بايد آنها را هنگامی كه بيمار فوق

تب نداشته باشد، مصرف نمايد. و اگر مصرف اين دارو 

به صورت تب شود، آنرا براي باعث افزايش درجه حرارت 

كند. در اين فاصله آن را شروع  دوبارهچند روز قطع كرده و 

هم بايد سكنجبينی كه با شكر درست شده باشد، مصرف 

 گردد.

شكنی بسيار زيادي دارد چنين فرمول دارويی كه قدرت سنگ

و ميوه درخت غار، دو سهم زنبق  0است: يک سهم تره كوهی

يشة درخت كبر و نصف سهم سرو ( و پوست رجّوزرد )

 نيم(، روناس و اوشنه. مقدار آن هم يک مثقال و 2كوهی )ابهل

و زمان آن بامدادان هنگام خالی بودن معده است و از آنجا 

كه باعث تسهيل دفع پيشاب غليظ می شود، سنگِ كامالً 

تشكيل شده را خرد كرده و از ساخته شدن سنگی كه شروع 

كند. بيمار بايداين دارو پيشگيري میاست، به تشكيل نموده 

ريخته و بنوشد.  3را در يک اونس جوشاندة مشک طرامشير

                                              
0- Cardamine pratensis .شاهی آبی 

 وهل، نوعی از عرعر و سرو كوهی و كوكالن و ورس و ارس و اورس است. -2

3- Origanum dictamnus  گياهی از تيرة تعناييان كه خودروست و آن را ريحان

 هاي پودنه است.االرض ذيقطامون نيز گويند. مشک طامشيع، در حقيقت يكی از گونه
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البته فردي كه بدن ضعيفی دارد و ناتوان است نبايد آن را به 

 كار ببرد.

فرمول داروي ديگري كه سنگ شكن بوده و در عين حال 

كند شامل تخم خيار و خربزه، صمغ اصالً گرما ايجاد نمی

آلو و تخم كاسنی است كه به صورت شربت به مقدار درخت 

شود و براي دو مثقال در يک اونس سكنجبين مصرف می

كه طبع گرم داشته و تحريک يا حرارت باال دارند،  افرادي

 مناسب است.

كننده و سنگ شكن است فرمول داروي سادة ديگري كه پاك

ترتيب  كند، به اينو در عين حال گرماي قابل توجه توليد نمی

بادام تلخ در يک اونس رب  نيماست: نوشيدن يک مثقال و 

 انگور.

دستور ساخت داروي ديگري كه به روش خاصی سنگ را 

آسايی دارد شامل عقرب سوخته، كند و اثر معجزهخرد می

. 3هر يک به اندازة دو دانگ 2، سنگ اسفنج0پودر سنگ يهودي

به همين  مجموع ماهيت اين دارو خاصيت سنگ شكن دارد و

تواند بكار رود، چون از دليل است كه در تمامی شرايط می

                                              
 شامل خاك آهكی، سيليس و شايد كمی منيزيم. فسيل تيغهاي جوجه تيغی -0

 ( تشكيل شده است. 2caclبه طور عمده از كلريد اكسيد كلسيم )كريد كلسيم  -2

 باشد.گرم می 675/2درهم است كه حدود  6/0يک دانگ  -3
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آن دسته داروهايی نيست كه براي هر فرد به يک اندازه 

خاص كاربرد داشته باشد و بهتر است براي فرد ديگر ميزان 

آن تغيير يافته و متعادل گردد. اين دارو همراه با شراب سفيد 

 شود.رقيق يا آب عسل خالص مصرف می

فرمول سنكنجبين كه خاصيت سنگ شكنی دارد چنين است: 

يک اونس پوست ريشه درخت كبر، پوست ريشه درخت ترب 

و به همان مقدار زنبق زرد،  0كوهی، نيم اونس زنجبيل شامی

پياز دشتی )عُنصُل(، تخم هويج وحشی و جعفري كه بر روي 

سركه كهنه خالص ريخته و بعد از  2اين مواد، سه رطل

جوشانيم تا دو روز، آن را روي شعله ماليم می گذشت سه

كنيم. سركه رطل و نيم باقی بماند. سپس آن را استفاده می

پياز دشتی به تنهايی براي جلوگيريی از تشكيل سنگ، خرد 

كردن آنچه تشكيل شده و دفع آن به داخل پيشاب سودمند 

است. مارچوبه و كنگر فرنگی هنگامی كه همراه با سركه، 

( و ادويه مصرف گردند، پيشاب را زياد نموده و يرّه )مآبكام

كنند. خوردن خربزه پيش از از تشكيل سنگ پيشگيري می

كند، بخصوص صرف غذا نيز از تشكيل سنگ جلوگيري می

هنگامی كه يک ساعت پس از آن شراب عسلی و سكنجبين يا 

                                              
0- Inula helenium 

 گرم است. 422يک رطل معادل حدود  -2
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ها را پاك كه در اين صورت كليه شودانجير خشک مصرف 

كند. آب نخود به صورت ها را دفع میريزهكرده و شن 

نوشيدنی يا به عنوان چاشنی نيز همين اثرات را دارد. 

ر به صورت سس، غنچه بُهمچنين سركه غنچه درخت كَ

ر درون سركه و عسل قبل از صرف غذا، زيتون بُدرخت كَ

ر همراه به سركه همگی بُسبز داخل آب نمک و سس غنچه كَ

رده و اثرات زيانبار مواد غاليی از تشكيل سنگ پيشگيري ك

 دهد.كنند كاهش میكه آن را ايجاد می)گندميان( 

عادت نوشيدن آب گرم هر روز به صورت ناشتا و همچنين 

داروهاي  مصرفسكنجبين و پس ازنوشيدن  استحمامبعد از 

كند. همچنين از ايجاد سنگ جلوگيري می ،زيادكننده پيشاب

 به خصوص را در نظر داشت، بايد گاهگاهی انجام استفراغ

ري پدر روزهايی كه پس از خوردن و آشاميدن احساس 

كنيم، بخصوص افرادي كه چاق هستند. عالوه بر اين بايد می

اجابت مزاج و نرم كردن مدفوع را به طور مرتب مد نظر 

داشت و از سوءهاضمه جلوگيري كرد. زيرا در شمار 

ز اين بيماري آورترين چيزهايی است كه باعث بروزيان

شود. التبه تحرك و حمام بعد از صرف غذا هم همين اثر می

 را دارد.
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ها به دنبال زياد خم شدن به سمت جلو، سردي در كليه امّا

بستري زناشويی و هر چيزي كه باعث اسب سواري، هم

شود، خوابيدن به پشت بر روي زمين خستگی پشت می

همراه با  نمناك و روي تخت خنک، مصرف گياهان سرد

سركه و گالب خنک شده، استفاده مداوم ماءالشعير، لعاب 

، هندوانه و خيار، خستگی پشت و يا هنگامی كه كمی 0اسفرزه

گردد. با اين درمانها می ايجادشود، حرارت از آن بلند می

مانند. همچنين مواد تجمع يافته در آنها ها سرد باقی میكليه

ت طوالنی مرطوب ّو به مدنمی توانند به سرعت سخت شوند 

مانند. به طوري كه داروها به و به صورت مايع باقی می

ها آسانی آنها را دفع كرده و قبل از سخت شدن از كليه

 شوند.شسته می

به اندازه كافی در مورد دستورالعمل جلوگيري  كننده از 

تشكيل سنگ و داروهايی كه بعد از تشكيل آن، باعث خرد 

صحبت كرديم. بايد تا حدي كه ممكن  شوندشدن سنگ می

را رعايت كرده و به طور دائم مواد  ها است اين دستورالعمل

غذايی تجويز شده را مصرف نمود. در صورت فاصله گرفتن 

از آنها بايد سريعاً به اين دستورالعمل برگشته و آنچه را كه 

                                              
0- Plantago psyllium 
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از دست داده ايم با دارو جبران نمود. در اين صورت هنگامی 

توسط سنگ  0ت زمان زيادي از ايجاد آبسه يا التهابّكه مد

نگذشته باشد، بايد داروهاي ماليم تر را به كار برد و 

پيدا كرده و  تدّشداروهاي قوي تر را هنگامی كه درد خيلی 

سنگ در حال پايين آمدن است، استفاده كرد. زيرا اين درد 

. كندهايی است كه اغلب آن را همراهی میهمراه با حمله

هايی است كه در نزديكی شروع حمله همچنين همراه با نشانه

ها يک ناراحتی ساده شوند. از جمله اين نشانهآشكار می

كمر و سوزش  2 شكم، درد تيز در محل نشيمنگاه )خواصر(

باشد. گاهی هنگام عبور سنگ از حالبها به سمت پيشاب می

يابد. هر میهاي ران انتشار آبدان )مثانه( درد به سمت كشاله

دهند هايی كه در قولنج رخ میچند اين رويدادها به نشانه

شباهت دارد، با اين وجود به همان علّتی كه قبالً بيان گرديد 

نيازي نيست كه تميز بين آنها بيان گردد. در طی اين دوره و 

 3حول و حوش آن بايد دفعات استحمام و رفتن داخل خزينه

امه داد و دستورالعملها را روزهاي را زياد كرد، داروها را اد

                                              
 sed tamen primo debiles, post: ن متن را داردترجمه التين آن اي -0

accessionem fortiores. 
خواصر: جمع خاصره / تهيگاه / آنچه ميان سر سرين و كوتاه ترين استخوان  - 2

 پشت  است.
 .خزينه: حوض آب كه معادل آن وان حمام منازل می باشد -3



 رازي  زکّرياي محّمدبنسنگ كليه و مثانه از ديدگاه   32 
                                                           

 

 

 

مداوم و بدون  پيگيريهايزيرا اگر اين  ،پی در پی بكار بست

وقفه انجام گيرد بيمار درد را احساس نخواهد كرد و از آنجا 

كه سنگ پيش از آنكه به طور كامل تشكيل شود، خرد 

 ت نخواهد يافت.ّدرد شد شودمی

پيشاب ته نشين  به اين ترتيب مقدار زيادي شن ريزه داخل

شود به طوري كه داخل پيشاب، سنگ را به طور خرد می

ل ّبينيم. از آنجايی كه تا به اينجا فصل اوشده و رسوب می

ي كه نياز بوده، مورد ّم به طور كامل، البته در حدّبخش دو

به بقيه مباحث نيز به  بحث قرار گرفته، اگر خداوند بخواهد

 طور منظم خواهيم پرداخت. 

ّ

ت يافته، در ّاگر مواردي كه قبالً ذكر كرديم در بيمار شد

ترغيب بيمار به استفاده از خزينه شتاب كنيد و بيمار را در 

جوشانده بابونه، تخم كتان و يونجه تازه به تنهايی يا آميخته 

صورت وجود التهاب شديد، برگهاي  با هم بنشانيد. در

اسفرزه، خرفه، بنفشه، نيلوفر و برگهاي كنجد را در آب 

بجوشانيد و هنگامی كه دماي مناسبی پيدا كرد، بيمار را در 

آن بنشانيد. به طوري كه بيمار بتواند آن را تحمل كرده و 

ت طوالنی ّبراي وي خوشايند باشد. سعی كنيد كه بيمار مد
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ند، مگر اينكه ضعيف باشد. اگر بيمار ضعيف تري در آن بما

است نبايد استفاده از خزينه را طوالنی كرد. بلكه در صورت 

وجود تحريک شديد، بايد پس از بيرون آمدن بيمار از حمام، 

روغن بابونه يا رازيانه تازه و روغن بنفشه را بر روي 

 نشيمنگاه و كمر وي ماليد. بدن بيمار را به طور مرتب با اين

مخلوط و گاهی با آب ولرم مرطوب كرده و در هنگامی كه 

آور و سنگ شكن داخل خزينه است، به وي مواد پيشاب

بنوشانيد. اگر بيمار قدرت كافی داشته باشد، بايد اين درمان 

 در داخل حمام انجام گيرد.

هنگامی كه سوزش پيشاب شديد باشد، بايد بر روي عانه، 

از برگهاي كلم، يونجه تازه و  هاي ران، مرهمیكمر و كشاله

برگ ختمی و جوشانده آن استفاده گردد. همچنين دفعات 

استفاده از حمام و خزينه را افزايش داده و آنها را با فاصله 

ادامه داد. اگر پوست شكم كشيده و شكم نفّاخ باشد، بايد 

ت درد ّبراي دفع مواد مدفوعی، شستشو صورت گيرد و مد

خواهد يافت. چون در شخصی كه سنگ با اين درمان كاهش 

هاي حاوي مواد كليه دارد هيچ چيزي به اندازه داشتن روده

شود. بيمار بايد در طی اين مدفوعی باعث افزايش درد نمی

كند، كمتر ها میمدت مواد غذايی را كه ايجاد سنگينی در روده

استفاده كرده و براي اينكه به واسطه اين دستور غذايی 
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د، مواد مغذّي مصرف نمايد. در مورد اين ضعيف نگرد

 مسائل بعداً صحبت خواهيم كرد.

گر معده بيمار مملو از مواد غذايی و چهره بيمار سرخ شده ا

دهد، هايـی كه انجام می باشد و يا به واسطه دستورالعمل

در  0باسليقاش زياد باشد، بايد از سياهرگ ميزان خونسازي

د، خون گرفت )فصد(. زيرا سمتی كه درد بيشتري وجود دار

. پس از آن بيمار را می شودتر با اين كار دفع سنگ آسان

بعد از خروج از حمام و خزينه به جست و خيز كردن و 

پريدن وادار كنيـد و اگر توانمند اسـت او را سـوار يک اسب 

كرده و وي  بستند(اي كه به پهلوها می)وزنه با يک پتی بسته

طوالنی و پی در پی انجام  دتمينكار را به را مجبور كنيد كه ا

توانش وادار  دّحاو را وارد خزينه كنيد. وي را در  سپسدهد. 

هاي به اين كار كنيد تا زمانی كه احساس كند درد از كشاله

 ران پايين آمده است.

ت يافت كه احتمال از حال ّاگر در شرايطی درد چنان شد

شدن باشد، به وي  رفتن بيمار برود و يا در حال بيهوش

كننده درد و آرامبخش به نام ر از جمله داروي كمّمواد مخد
                                              

آن پادشاه عظيم باسليق / شاهرگی در دست. رگی است مشهور و معنی لغوي  -0 
 است، چرا كه اين رگ از دل و جگر رسته است.
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داده و درمان را تا زمان خارج شدن  2هاو داروي تخم 0فلوينا

 سنگ ادامه دهيد.
كند كه درد از ناحيه كمري به سمت اگر بيمار احساس می

هاي ران انتشار يافته، بدانيد كه سنگ داخل حالبها كشاله

ها پايين كند كه درد در كشالهآمده و اگر احساس میپايين 

رود، به اين معنی است كه سنگ در حال پايين رفتن به می

سمت آبدان )مثانه( است. همچنين چنانچه درد كاهش يابد، 

يعنی سنگ به آبدان رسيده است. پس از اينكه در رساله مان 

از  داروهاي الزم را بيان كرديم، در مورد آنچه بايد بعد

رسيدن سنگ به آبدان در نظر گرفته شود و نگران آن باشيم، 

گفتگو خواهيم كرد. اگر پايين آمدن سنگ به سختی صورت 

گيرد و يا آنكه درد در محل خاصی ثابت شده و باقی بماند، 

بايد استفاد از حمام و خزينه و كاربرد داروها و موادي كه 

                                              
0-  جمع  و به غلط جمع  .داروي philon  ،

(dozy. Suppl, auxdict. Arabes, II, KP. 282)   بر اساس كتاب داروسازي ابن
بابونه سينا )كتاب پنحم قانون( معجونی است كه از پنج مثقال زعفران، يک مثقال 

گاوي، يک مثقال فرفيون، به همراه مقدار سنبل الطيب، بيست مثقال فلفل سفيد و به 
 Aپايين تر توضيحات قسمت  [همان مقدار سيكران و ده مثقال مواد مخدر و عسل. 

  ]را بخوانيد.
ها بر اساس داروسازي ابن سـينا عبـارت اسـت از: دارچـين، زنجبيـل،      داروي تخم -2

تخم رازيانه، تخم كـرفس، باديـان، انجـوان، تخـم شـوت )نـوعی        ،ammi سنبل الطيب،

 ، زيره سياه و عسل.cabaretرازيانه(، رزاوند بلند، مصطكی، 
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ن دادن بيمار، شوند، همچنين تكاباعث پايين آمدن سنگ می

دادن وضعيتهاي وارانه به بيمار، تغيير وضعيت سريع و 

ناگهانی و بقيه مواردي كه درباره آنها گفتگو كرديم مانند 

پريدن، جست و خيز كردن، اسب سواري نيز فراموش نگردد 

و ادامه يابد. زيرا اين دستورالعمل ها سنگ را حركت داده و 

 شوند.باعث پايين آمدن آن می

ده و ـف شـوقـگ متـه سنـآيد كیـش مـدرت پيــن هـب

هاي ران پايين م كه درد در كشالهـاس كنيـزمان احسـهم

دهد كه سنگ اق تنها هنگامی رخ میـن اتفـت. ايـآمده اس

كی داشته ـار مجاري باريـا بيمـوار بوده و يـبزرگ يا ناهم

 ها به ندرتر چند كه سنگهاي تشكيل شده در كليهـد. هـباش

ناهموار بوده و اكثراً سطح صاف دارند. اينها معموالً متوقف 

و  بزرگ و ايجاد درد نمی كنند مگر به علت حجم نمی شوند

 يا تنگی مجاري.

از آنجا كه يک ديد كلی در مورد طرز برخورد با بيمار هنگام 

ت گرفتن درد به علّت خروج سنگ مطرح گرديد، هم اكنون ّشد

 توضيحروند، اين درمان به كار می در مورد داروهايی كه در

 .دادخواهيم 
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گوييم چيزهايی كه بايد در آب خزينه بجوشانيم بنابراين می

، ختمی، برگهاي كنجد، كدو، 0عبارتند از: بابونه، سوسنبر

بنفشه، بارهنگ، پنير مرداب )ملوكيه(، اسفرزه و اگر در 

و پر سياوشان. در  2دسترس باشد برگهاي كلم، التنشح

ت وجود حرارت و تحريک گياهانی كه طبع سرد دارند صور

مثل بنفشه، كدو، پنير مرداب، اسفرزه و در صورتی كه 

هايی مانند سوزش پيشاب شديد باشند گياهانی كه طبع نشانه

زيرا در اين صورت بيمار  ،بريمگرمی دارند را به كار می

احساس بهبود خواهد كرد. به خصوص هنگامی كه پر 

رگهاي كلم، التنشح و يونجه تازه را در آب سياوشان، ب

و اما داروهايی كه بر روي بدن بيمار به كار  وشانيم.جب

بريم عبارتند از روغن بابونه، روغن رازيانه، روغن می

، برگهاي درخت مو، 3نيلوفر، بنفشه، كدو، تخم كتان، شنبليله

د همچنين برگهاي بابونه جوشانده شده. باي و فضله كبوتر

خوراك بيمار از نوع آشهاي ملين باشد كه باعث پايين آمدن 

                                              
7- Thymus serpyllum )نوعی نعنا( 

 به كار رفته كه در متن فرانسه ترجمه نگرديده است.« التنشح»در متن عربی كلمه  -8

8- Trigonella foenum graecum 
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همراه با روغن بادام كه بايد  0سنگ شود، مثل آش اسفيدباج

، پنير مرداب، خيار دراز 2آن را سركشيد، آش قنابري

)جربوز( همگی همراه با روغن بادام. زيرا اينها به پايين آمدن 

دارد، آش كنند. اگر تحريک شديدي وجود نسنگ كمک می

مرغ چرب كه به آن چربی غاز اضافه شده باشد، براي بيمار 

خيلی سودمند است و هنگامی كه همراه با لوبيا مصرف 

، سود زيادي خواهد داشت. نوشيدنی بيمار رب انگور يا شود

رب انجير باشد زيرا به اين ترتيب اثر بخشی آن بيشتر 

ت و شرب 3خواهد بود و در صورت وجود حرارت، گالب

 تشدّشود. در حاليكه سكنجبين در هنگام بنفشه توصيه می

 گرفتن درد متناسب نبوده و پيش از شروع درد كارآيی دارد.

آنچه كه براي انجام عمل تنقيه و تخليه مواد مدفوعی به كار 

رود بايد از جوشانده بنفشه، ختمی، سبوس، انجير، می

                                              
ی خوراك شامل گوشت برّه، پياز، روغن كنجد، نخود درشت خرد شده، نوع -0

 گشنيز، فلفل و نمک )ابن خزله(

)اسفيدبا، سفيدابا، شورابا، شورباي گوشت بی مصالح زرد كه مريضان را دهند / آش 

 و ترشی( ساده بی چاشنی

2- Cynara cardunculus )قنابري نوعی تره است، تملول( 
 ه شده همراه با شكر به طوري كه قوام شربت پيدا كند.آب گل سرخ جوشاند -3
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اگر بعد از  و روغن كنجد تهيه شود. 2، بوره )بورق(0سپستان

ها تميز شدند، هنوز تحريک آنكه مواد مدفوعی تخليه و روده

و حرارت وجود داشت، از ماءالشعير، روغن بنفشه، روغن 

گل سرخ و نصف سهم اسفرزه و تخم كتان جهت شستشو 

تر داروهايی كه در اين زمان براي آسان امّااستفاده شود و 

آن به كار  پايين آمدن سنگ و گاهی هم براي خرد كردن

بريم تخم خربزه، خيار، كدو، ريشه ختمی، بادام شيرين می

پوست كنده شده، نشاسته، صمغ درخت بادام شيرين، رب 

باشند كه بر شيرين بيان، تخم كتان، تخم ميوه درخت كاج می

حسب شرايط در شربت بنفشه، گالب، رب انگور و شربت 

                                              
  coridia myxa ميوه -0

2 "wie surfen unter dem Buraq...... uns keine einheitliche Substanz und 

namentlich nicht etwa borsaures Natron Vorstellen, obwohl unser wort 

Borax naturlich von Buraq stammt" (kobert, Hist. Stud, aus dem  
pharmakol. Instit. D. Univ. Dorpat, III, p. 316) 

 Ibnو  Ishak ibn Amran بورق معرب بوره بوده و نام كلّی بورات سديم است. به گفته

wafed ( ، Simples d'Ind el-Beithar trad. P. leclerc, Paris 1977-33 I, 288 ) از
 ود: شاين كلمه اين موارد استنباط می

 شوره ارمنی )بوره ارمنی( -0

كربنات سديم هيدراته طبيعی آباديهاي مصر كه نوعی از آن شوره نان  -2

كرده و سطوح شود زيرا در قاهره، نانواها آن را با آب حل میناميده می

 شستند تا نان درخشندگی و ظاهر بهتري پيدا كند.نان را با آن می

 



 رازي  زکّرياي محّمدبنسنگ كليه و مثانه از ديدگاه   38 
                                                           

 

 

 

يابد  شدّتروند. اگر سوزش پيشاب انجير به كار می

داروهاي موثرتري كه قبالً به آنها اشاره شد، به كار برده 

 شوند.می

مين فصل بخش دوم ّگوييم آنچه كه باقی مانده سوپس می

می باشد و شامل مبحثی است كه درمان سنگ پس از بيرون 

دهد و هم اكنون در ها را مورد بررسی قرار میدهآمدن از گُر

 توضيح می دهيم.مورد آن 

هنگامی كه سنگ گُرده از راه ميزناي تا آبدان پايين آمده 

باشد، اغلب درد و خطري وجود نخواهد داشت و سنگ از 

راند بدون طريق پيشابراه به كمک پيشاب كه آن را به جلو می

گاهی در شرايط خاصی شود. هيچ درد و مشكلی خارج می

سنگ متوقف شده و در سوراخ داخلی يا خارجی پيشابراه 

گردد كه البته اين اتفاق نادر است و نيازي نيست كه ثابت می

علّت آن را بيان كنيم چون توسط علم تشريح استدالل شده 

است. بيماري كه سنگ وي به راحتی خارج شده فقط نياز به 

اند عادات قديمی را از سر تويک درمان محرك داشته و می

بگيرد. ولی اگر سنگ به سختی خارج شود بر حسب شرايط 
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نياز به درمان ديگري دارد. 

ممكن است سنگ متوقف شده و گير بيفتد و يا اينكه  -0 

گذرد را آسيب برساند به طوري كه هايی كه از آنها میراه

باعث ايجاد زخم شود و در صورتی  ميزراهاز  از خروج پس

 دهد كه پيشابراه تنگ باشد.اين اتفاق رخ می

آيد كه گذر سنگ از سمت پهناي آن گاهی اوقات پيش می -2

سازد كه هر يک يا در جهتی است كه خروج آن را مشكل می

كند. حال در مورد از اين شرايط درمان خاصی را ايجاب می

باشد كه نوشتار ما در جهت رسيدن به آن توضيح می دهيم 

 هدفمان كامل و عالی باشد.

اگر پس از بيرون آمدن سنگ از راه پيشاب، مقدار كمی خون 

در پيشاب ديده شود يا بيمار خون خالص به مقدار كم يا 

آن است كه سنگ يكی از مجراها را در زياد دفع كند، نشانه

پيشاب را از هنگام گذر زخمين كرده است: يا ميزناي كه 

ها هستند رساند، يا آنهايی كه داخل گُردهها به آبدان میگُرده

را. در اين شرايط اگر زخمها در نواحی باال  ميزراهو يا 

دهندة زخمهاي تازه باشند، بايد در تجويز داروهاي التيام

باشند، عالوه بر  ميزراهشتاب نمود ولی اگر زخمها در داخل 

گر خداوند بزرگ )اي التيام بخش آن الزم است كه داروها
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آنها صحبت خواهيم كرد را تزريق  در موردبعداً  (بخواهد

عجله  باسليقنماييم. همچنين در خونگيري از سياهرگ 

كنيم تا مطمئن شويم كه اين زخم فرصتی براي ايجاد ورم می

التهابی نداشته باشد و همچنين براي اينكه تورم را از محل 

بر اساس خاستگاه درد و مخلوط خون و زخم شده دور كند. 

شويم كه زخم كجا واقع شده است. زيرا پيشاب متوجه می

وقتی درد در كشالة ران، كمر يا شرمگاه )عانه( بوده و خون 

كامالً با پيشاب آميخته شده باشد، نمايانگر اين است كه زخم 

در قسمتهاي باال واقع شده ولی وقتی خون پيش از پيشاب 

 هستند. ميزراههم درد و هم زخم داخل  خارج شود،

رود منعقد شده و به گاهی اوقات خونی كه به سمت آبدان می

كند و آيد و ايجاد سوزش پيشاب میصورت دُلَمِه در می

نمايد. اگر مشاهده نشانه شبيه به يک سنگ در آبدان می

گرديد كه بعد از خروج، خون احتباس پيشابی وجود دارد، 

داخل آبدان منعقد شده و بايد به بيمار دارويی  بدانيد كه خون

داده شود كه خون را حل كند. براي وي تزريق به درون 

آبدان انجام گيرد، از اين دارو داخل خزينه استفاده كند و آن 

بخشی را بر روي پوست خود بمالد. اگر نتايج رضايت

حاصل شد كه اين اقدامات كافی است. در غير اين صورت 
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براي تخليه  0اي به نام سوند مجرا )مبوله(وسيلهبايد از 

پيشاب كمک گرفت. گاهی اوقات سوزش پيشاب و انعقاد 

رسد كه الزم است براي دور كردن لخته خون به حدي می

يک برش همانند آنچه براي خارج كردن سنگ صورت 

گيرد، ايجاد شود. در مورد اين درمان، پس از آنكه به می

جزئيات در مورد درمان زخم صحبت  طور كامل و با تمام

كرديم، بحث خواهيم كرد. بايد به طور مرتب بيمار را با 

شوند درمان نمود و دقت داروهايی كه باعث بهبود زخم می

كرد كه مدفوع بيمار نرم باشد. براي اينكه پيشاب كاهش يابد، 

آور خودداري بيمار بايد كم بنوشد و از كاربرد مواد پيشاب

نكه زخم بتواند استراحت كند. بايد دارو به مدّت كند تا اي

طوالنی و پی در پی بر روي زخم باقی بماند، به طوري كه 

 زخم التيام يابد.

هنگامی كه خونريزي بند آمد و در پی درمان، درد بهبود 

يافت، بدانيد كه زخم التيام پيدا كرده است. در اين صورت 

گردانيد و مراقب بيمار رابه تدريج به عادات قديمش باز 

باشيد كه زياد غذا نخورد و وي را از مصرف مواد 

آور منع كنيد تا زمانی كه كامالً بهبود يابد. اگر پيشاب

                                              
0- catheter  ادرار كنندكميزدان / ظرفی كه در آن 
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خونريزي همچنان ادامه پيدا كرد بيمار را تا زمان قطع 

خونريزي با داروهاي انعقادي كه بعداً تجويز خواهيم كرد، 

مد و پس از آن بيمار مداوا كنيد. اگر خون براي مدّتی بند آ

چرك دفع كرد، بدانيد كه زخم التيام نيافته بلكه عفونی شده 

آور هاي ملّين و مواد پيشاباست. در اين صورت بايد تخم

كه پيش از اين به آنها اشاره كرديم جهت كاهش التهاب و 

درد تجويز نمود تا زمانی كه ديگر داخل پيشاب چركی 

آور شود. سپس داروهاي التياممشاهده نشده يا مقدار آن كم 

را به صورت شربت يا تزريقی و يا در صورت نياز به هر دو 

روش تجويز نماييد. تعيين محلّی كه چرك ايجاد شده بر 

هايی كه در مورد خاستگاه خونريزي بيان اساس همان نشانه

 گيرد.شد، صورت می
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، 0يک سهم گل ارمنی، دو سهم كندر، دو سهم خون سياوشان

شسته شده و به همان مقدار تخم  2قياييک ششم سهم اقا

خربزه را همراه با عصارة بارهنگ به صورت قرص به اندازة 

كنيم. يک قرص، دو ساعت پيش از غذا و يک مثقال درست می

 ساعت پس از غذا همراه با آب خورده شود. وقرص ديگر، د

كنيم و زخمهاي فرمول دارويی كه در پيشابراه تزريق می

بخشد، عبارت است از: اسفيداج، گل مختوم، میتازه را بهبود 

كندر و خون سياوشان به مقادير مساوي و يک دهم سهم 

در آورده و هنگامی  3مواد مخدر كه آنها را به صورت شياف

خواهيم آن را استفاده كنيم، آن را با عصارة بارهنگ يا كه می

جوشاندة گل سرخ خشک ويا همراه با لعاب تخم كتان در 

وش ماهی، ساييده و نرم كرده و داخل پيشابراه داخل گ

كنيم. هنگامی كه حرارت و درد شديد وجود داشته تزريق می

                                              
 calamus draco صمغ -0

 mimosa nilotica صمغ -2

3-Collyre = sheaf (collyrium . )"كلمة collyre  براي پزشكان قديم به معناي هر

هاي طبيعی يا نوع داروي مايع يا جامد )متراكم يا پورد مانند( بوده كه در داخل حفره

اين مفهوم با مفهومی كه پزشكان بينيم كه شده است. میعارضی بدن به كار برده می

اند تفاوت زيادي دارد. مفهوم امروزي آن داروي موضعی امروزي به آن اطالق كرده

 "چشمی است....
(Oeuvres d’Oribase de. Bussemaker et Daremberg, T. II, p. 889) 

(collyrium ).به معناي داروي موضعی چشمی است 
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را درون شير مادر، لعاب  0باشد، گِل، صمغ، صمغ تراگاكانت

خيسانده در آب حل كرده و درون  به، لعاب تخم كتان

 هاي ملّين، به بيمار دادهكنيم. همچنين تخمپيشابراه تزريق می

و هنگامی كه احساس سوزش كمتر شد، داروهاي التيام آور 

 كنيم.را اضافه می

، گل ارمنی، گل درخت انار، اقاقيا، كندر به مقادير 2كهربا

ر و مقدار آن، يک مثقال در برابر، يک چهارم سهم مواد مخد

يک اونس جوشاندة سماق است. در اين شرايط خوراك بيمار 

، عدس پوست كنده همراه با سركه و 4، حصرميه3بايد سماقيه

                                              
0- tragacanthe ونة آستراگال كه جهت ايجاد تعليق در داروها . ترشحات خشكيدة گ

 رود.به كار می

كند و در اين كهربا صمغ درختی است كه چون ماليده شود كاه را جذب می -2

 خاصيت با سندروس مشترك است.

گوشت چرب پخته شده با روغن كنجد و پياز. به آن گشنيز، كمی ميخک وعصارة  -3

 كنيم. )ابن جزله(سماق هم اضاه می

گوشت چرب يا گوشت مرغ پخته شده همراه با گشنيز و زيره. به آن آب غوره  -4

 كنيم. )ابن جزله(. )آش غوره(همراه با نعنا و آويشن نيز اضافه می
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و به طور كلی مواد قابض و اسيدي باشد.  2هُالمو   0قريص

: يک سهم ، 

، نصف سهم 3ش، يک پنجم سهم هرقوساز پنير ماية خرگو

خشک كه اين دارو  4تخم هويج وحشی و به همان مقدار پونة

را به مقدار يک مثقال، سه يا چهار بار در روز همراه با 

كنيم. بدن بيمار را بيش از يک بار با سكنجبين تجويز می

سركة اسيدي مشت و مال داده و بيمار را در خزينة حاوي 

انيد. ضماد اين ماده را بعداز جوشاندن بر جوشاندة پونه بنش

هاي ران بماليد و همچنين در روي شرمگاه)عانه( و كشاله

آبدان بيمار وارد كنيد. به خواست خداوند، طولی نخواهد 

خون شروع به حل و خارج شدن از طريق پيشاب  تا كشيد

 بنمايد.

                                              
شود. طرز خاصی از نوعی طبخ كه در آماده سازي آناز مواد اسيدي استفاده می -0

 پختن بعضی گوشتها در منقل.

 (Dozy, Suppl. Aux dict. Arabes)   نوعی نانخورس / گوشت با سركه و بّقول (

 و ابازير پخته(

آبگوشت سكباج )سكباج نوعی از آش است كه از سركه و برنج يا بلغور سازند(  -2

هاي آن جدا شده باشد. سكباج نوعی خورش است. قيمة گوشت كه سردشده و چربی

 با سركة آميخته شده با عسل

 ت و پوست گاو ترتيب دهند / گوسالة در پوست پخته(.طعامی است كه از گوش هّالم)

 دوقوا، تخم گذربري، تخم زردك صحرايی يا كوهی -3

4- Menthe pulegium 
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و اما در مورد تخليه پيشاب به وسيلة دستگاهی كه در يونان 

شود. اگر بخواهيم طرز استفادة آنرا با وند ناميده میس

جزئيات كامل بيان كنيم اين نوشتار خيلی طوالنی خواهد شد 

و در مورد آن در كتابی كه راجع به درمانهاي جراحی 

ايم، زيرا جزء اين شاخه از پزشكی ايم صحبت كردهنوشته

 شود.محسوب می

بنابراين  

گوييم سنگ يا در دهانه يا در وسط آلت تناسلی متوقف می

شود. اگر در دهانة داخلی آلت متوقف شود، درمان شامل می

خواباندن بيمار بر روي پشت، بلند كردن پاهايش و تكان 

است.  دادن شديد بيمار و دادن وضعيتهاي وارونه به وي

زيرا به اين طريق ممكن است كه سنگ به دهانة آبدان 

برگشته و پس از آن دوباره به دهانة پيشابراه در وضعيتی 

 رانده شود كه خروج آن آسان گردد.

ها پايين آمده و درد تخفيف اگر پس از اينكه سنگ از گُرده

يافته بود، احساس نكرديد كه چيزي در آلت گير كرده است 

وزش پيشاب و چه احتباس كامل پيشاب داشته چه بيمار س

باشد، نشانه آن است كه سنگ در دهانة داخلی پيشابراه گير 

افتاده است. اگر به سختی گير افتاد باشد الزم خواهد بود كه 
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آن را به وسيلة سوند خارج كنيم ولی اگر در محلّی از آلت 

ه شرمگا آلت و توان آن را حس كرد بايدـه بـود كـتوقف شـم

را با آب گرم شستشو داده و با مقادير زيادي روغن  (عانه)

مالش داد، به بيمار استفاده از خزينه را توصيه كرد، 

آور و شراب دار وارد آبدان كرد و مواد پيشابداروهاي لعاب

همراه با آب فراوان به بيمار داد تا اينكه به مقدار فراوان 

 و كمک نمايد.پيشاب كرده و به هل دادن سنگ به سمت جل

سپس آلت تناسلی را در پشت سنگ فشار داده و آن را به 

آهستگی به سمت بيرون راند. بايد دقت كرد كه سنگ به 

سمت عقب فرار نكرده و به سمت آبدان بازنگردد. اگر نگران 

اين موضوع هستيم و سنگ در محل دورتري از پيشابراه 

يک نخ محكم قرار دارد، بايد پيشابراه را در پشت سنگ با 

بست و سپس در زير آلت در سمت كانال يک برش ايجاد 

كرد و آلت را تا زمانی كه سنگ خارج گردد، خميده نگه 

بعد از آن بيمار اگر خداوند بخواهد همانند بيماري  .داشت

اش را با ايجاد برش دور شود كه سنگ مثانهدرمان می

هاي جراحی ايم و در مورد آن در كتابی كه تمامی درمانكرده

 ايم.ايم، با جزئيات كامل شرح دادهآوري كردهرا جمع

و تقسيمات آن در حدي كه قصد  ولاحال كه در مورد بخش 

اي كه به جزئيات نيز به گونه توضيح داديمداشتيم 
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رسانيم و ايم، در اينجا نوشتار خود را به پايان میپرداخته

انايی را ستايش بی نهايت ازآن خدايی است كه هوش و د

 بخشيده و به درستی كه سزاوار اوست و شايسته آن است.

كه پروردگار همة را و ستايش ويژه خدايی  ،پايان كتاب سنگ

 هاست.آفريده


