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سردبير محترم،

جهان،  ناظم  به  معروف  محمداعظم خان،  حکیم  پارسی نگار،  طبیب  و  حکیم 
درگذشته در سال 1320 هجری قمری، آثار مهم و فراوانی در طب و داروسازی به زبان 
پارسی نگاشته است. وی به دانش طب پیشینیان خود نظر خاصی داشت و از تجربیات 
حکمای پیشین و ترکیبات دارویی آنان، بهره می برد. حکیم محمداعظم خان در دانش 
طب بسیار چیره دست بود تا جایی که وی را »بوعلی سینای هند« خوانده اند.1 آثار این 
حکیم بزرگ، عبارتند از اکسیر اعظم )دائره المعارف پزشکي بر اساس بیماري ها(، 

 قالع، یکی از انواع زخم های دهانی و درمان آن
در کتاب اکسیر اعظم
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رکن اعظم یا انوار اعظم )که گویا در باره کلیات است و هم اکنون در دسترس 
نسخه نویسی(،  آموزش  و  عضو  هر  بیماری های  باره  )در  اعظم  رموز  نمی باشد(، 
قرابادین اعظم )در باره داروسازی با ابتکار فهرست نگاری انواع داروها بر اساس 
)در  اعظم  محیط  پزشکی(،  )فرهنگ نامه  اعظم  قسطاس  مشخص(،  بیماری های 

شناخت ادویه مفرده( و نیر اعظم )در باره دانش نبض شناسی(.2 ,3
اکسیر اعظم، اثری است چهارجلدی در طب، به زبان پارسی: جلد نخست شامل 
شرح عالمات و درمان بیماری های مزاجی، بیماری های سر، صورت، چشم، گوش 
دهان،  لب،  بیماری های  شامل  دوم  جلد  روانی،  و  عصبی  بیماری های  و  بینی  و 
و  طحال  کبد،  بیماری های  شامل  سوم  جلد  قلب،  و  ریه  حنجره،  و  حلق  دندان، 

کلیه ها و جلد چهارم شامل بیماری های پوستی؛ انواع تب ها و دیگر بیماری ها.4 
مهم ترین ویژگی کتاب اکسیر اعظم، استفاده حکیم ناظم جهان از اصلی ترین 
منابع طبی پیش از خود و جمع آوری دیدگاه های حکمای بزرگ پیشین در این 
ربن  علی بن  الحکمه  فردوس  کرد:  اشاره  موارد  این  به  می توان  که  است  کتاب 
طبری، الحاوی رازی، قانون پورسینا، کامل الصناعه الطبیه علی بن عباس اهوازی، 
ابوالحسن طبری، االسباب  بقراطیه  بیرونی، معالجات  ابوریحان  الجماهر و صیدنه 
سیداسماعیل جرجانی،  ذخیره خوارزمشاهی  نجیب الدین سمرقندی،  العالمات  و 
کامله  عشره  نوربخش،  بهاءالدوله  التجارب  خالصه  آن،  شروح  و  بقراط  فصول 
معالجات  شاه جهان آبادی،  صدرالدین خان  حکیم  لباب  لب  علوی خان،  حکیم 
محمود  عمادالدین  معالجات  شاه جهان آبادی،  محمدافضل خان  حکیم  افضلیه 
شیرازی و... . قابل توجه آنکه حکیم اعظم خان ضمن نقل تجربیات و رهنمودهای 
حکمای پیشین، هرجا در مورد درستی آموزه ای یا اثربخشی درمانی تردید داشته، 

با احترام و تواضع، تردید خود را نشان داده است.5 
ضایعات دهانی در کتاب اکسیر زیر سه عنوان بثور، قالع و آکله آمده اند. بثور، 
زخمی نیستند مگر »بثور متقرح صغار« که به قالع دموی تبدیل می شوند. عالمت 
این ضایعات، احساس و حرارت در موضع و کاهش درد، با هوا یا آب سرد است. 
درمان کلی این ضایعات هم به ترتیب، فصد رگ، پاکسازی با مطبوخ هلیله زرد 
با  و کابلی و تمر هندی و آلوبخارا، فصد چهاررگ و حجامت پشت، مضمضه 
جوشانده عدس و گشنیز خشک و عصی الراعی و برگ عنب الثعلب در سرکه و 
آب دانسته شده تا جایی که درد کم شده و بثور صاف شوند. این درمان با استفاده 
از مفرداتی که همگی مزاج سرد دارند و در بیشتر آنها قدرت قبض دیده می شود، 
مانند طباشیر، تخم خرفه، گلنار، کتیرا، کافور و...، ادامه می یابد و کامل می شود.6 

اما اصلی ترین زخم های دهانی، قالع هستند.
قالع، به صورت »قرحه های منتشر و متّسع در جلد دهان و زبان که ممکن است 
به سبب زیادی ماده و ردائت آن، به طبقه زیرین جلد و به مری و معده هم برسند« 
تعریف شده که بر خالف بثور، »تیز و برآمده و متعفن« است. جالینوس، قرحه های 
»قروح  را  می روند  گوشت  در  که  متعفن  ضایعات  و  می گفته  »قالع«  را  سطحی 

خبیثه« ولی عموم حکما، این قسم را »قروح آکله« نامیده اند.7
بلغمی و  بر سه قسم دموی،  بیشتر حکما قالع را  مطابق نظر حکیم اعظم خان،  

سوداوی دانسته اند ولی معتقدند در همه اقسام، صفرا نیز وجود دارد.
- اسباب کلی برشمرده در ایجاد قالع عبارتند از:

1( باران فراوان و تب های وبایی
2( ردائت شیر یا بدگواری شیر در معده، در قالع کودکان

انگور، خوردن خرما و دیگر  یا  3( مصرف درازمدت صفرازاها، شراب خرما 
خوردنی های گرم در قالع دموی8

حکیم اعظم خان با جمع بندی دیدگاه اطبای پیشین، متذکر مي شود که بنابر نظر 
و  به رنگ  توجه  قالع،  انواع  تشخیص  اصلی ترین روش  دیگران،  و  شیخ الرئیس 

عالئم همراه آنها است )جدول 1(.9
صاحب اکسیر، اصول کلی درمان در انواع قالع را چنین برشمرده است:

1. استفراغ خلط غالب فاعل از همه بدن: در بیشتر انواع، فصد توصیه شده.
2. استفاده از ادویه موضعی بنا بر شدت قالع و میزان رطوبت، صدید و مّده

3. پرهیز از انواع روغن ها جهت جلوگیری از فزونی عفونت و اتساع قرحه، مگر 
به منظور تعدیل یبوست ادویه

4. حفظ اعضای رئیسه و معده از ریزش ریم مُنصّب از قرحه در قالع سخت

2- Akhtari et al, 2015: 18-23.
3- AzamKhan, 2014:4, Introduction 
written by Esfahani.
4- AzamKhan, 2014.
5- AzamKhan, 2014:4, Introduction 
written by Esfahani.
6- AzamKhan, 2014: 743.
7- Ibid: 744.
8- Ibid: 744.
9- Ibid: 744.
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5. رعایت سن: مثاًل بهتر است صبیان را با غذا درمان کنند یا دارو را به مرضعه 
بدهند.

6. رعایت ترتیب ادویه با توجه به نوع قالع )جدول 2(10

انواع قالع، به مفرداتی  با نگاهی کلی  به مفردات نام برده شده در درمان کلی 
برمی خوریم که عمدتاً مزاج سرد و خشک دارند و در آنها قوه قابضه وجود دارد. 
از میان این مفردات، تنها گاوزبان، انار و فلوس، مزاج »تر« دارند که گاوزبان به 
حالت سوخته توصیه شده که دارای کیفیت تری نیست؛ انار به صورت آب انار 
ترش مصرف می شود که با توجه به درجه ترشی، میل به خشکی دارد و فلوس نیز 

ملیّن و دافع اخالط سوخته است.
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10- Ibid: 744-745.
11- Amin Gh, 2005.
12- Mozafarian V, 2012.
13- Aghili MH, 2010.
14- Kamalinejad M, 2011.
15- Heravi Y, 2012.جدول 1- اسباب و عالیم انواع قالع

پيش آگهیدیگر عالیمعاملرنگنوع قالع

رتبه نخست )بهترین(قلیل الوجعبلغم شورسفیدقالع بلغمی

رتبه دومسرخ ناصعقالع دموی

رتبه سومشدیدااللتهاب + تلخی دهانزردقالع صفراوی

رتبه چهارم )بدترین(الم و خشکی دماغسیاهقالع سوداوی

جدول 2- ترتیب تجویز ادویه در درمان انواع قالع

ادامه درمان با...شروع درمان با...نوع

محلّل باللذعاندک قابض و مبّرداحمر دموی

دوای زائدالتبریداشقر )از دم صفراوی( و اصفر

مجّفف و محلّل قویمجّفف و جالی به کیفیت معتدلدیگر انواع

سیاهقالع سوداوی

جدول 3- مفردات مورداستفاده در درمان قالع

نام علمی11 ,12نام عمومی
بخش مورد 

استفاده
فرم مورد 

استفاده
نوع قالعمزاج13 ,14 ,15

حنا
Lawsonia inermis 
L.

برگ
مضمضه با 

عصاره/ ضماد 
برگ خشک

مرکب القوی مائل به 
سردی و دوم خشک

همه انواع

کافور
Cinnamomum 
camphora L.

اسانس 
تغلیظ شده

سوم سرد و خشکذرور
دموی، صفراوی 

و سوداوی

طباشیر
Saccharum spon-
taneum L.

ذرورصمغ
دوم سرد و سوم 

خشک

اقاقیا
Robinia Pseudo-
acacia L.

دوم سرد و خشکصمغ

اصل السوس 
)شیرین بیان(

Glycyrrhiza 
glabra L.

ذرور مسحوقریزوم
دوم گرم و اول 

خشک
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بخش مورد نام علمی11 ,12نام عمومی
استفاده

فرم مورد 
استفاده

نوع قالعمزاج13 ,14 ,15

گاوزبان
Echium amoenum 
Fisch & Mey.

اول گرم و ترسوختهگل

شعیر
Hordeum vulgare 
L.

اول سرد و خشکسوختهدانه

حضض
Lycium barbarum 
L.

عصاره
لطوخ/ مضمضه 

جوشانده در سرکه
سرخ و سفیدمعتدل و دوم خشک

سندروس
Tetraclinis articu-
late Mast.

صمغ
دوم گرم و سوم 

خشک
همه انواع

گل سرخ
Rosa damascena 
Mill.

ذرورگلبرگ
مرکب القوی/ اول 
سرد و دوم خشک

همه انواع

بکائن )آزاد 
درخت(

Melia indica )Adr. 
Juss.( D. Brandis

پاشیدن سوخته
سوم گرم و اول 

خشک

همه انواعدوم سرد و خشکمضمضه با آب آندانه.Plantago major Lبارتنگ

عسل
شهد زنبور 

عسل
مضمضه با 

ماءالعسل
دوم گرم و اول 

خشک
همه انواع

انار
Punica grana-
tum L.

میوه
مضمضه با آب 

اناردانه ترش
سرد و تر با قوت 

قابضه
همه انواع

دارشیشعان
Myricaria ger-
manica )L.( Drsf.

مضمضهپوست
اول گرم و دوم 
خشک با قوت 

قابضه
همه انواع

گشنیز
Coriandrum 
sativum L.

مضمضهبرگ/ تخم
مرکب القوی/ دوم 

سرد و خشک
همه انواع

مضمضهسرکه
مرکب القوی و در 
دوم سرد و خشک

همه انواع

هلیله
Terminalia che-
bula Retz

مضمضهمیوه
اول سرد و دوم 
خشک با قوت 

قابضه
همه انواع

گلنار
Punica grana-
tum L.

مضمضهگل
دوم سرد و خشک 

و قابض
همه انواع

مازو
Quercus Brantii 
Lindl.

گال درخت 
بلوط

مضمضه
اول سرد و دوم 

خشک شدید القبض
همه انواع

مرجان
Dendrogyra 
cylindricus

گونه دریایی
مالیدن مرجان 
سائیده در آب 

تاج خروس

دوم سرد و خشک 
و قابض

فلوس خیار 
شنبر

Cassia fistula L.مغز میوه
مالیدن فلوس 

سائیده در گالب
سرخ و سفیداول گرم و تر و ملیّن
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الزم به ذکر است مرکبات مجرب مورداستفاده در درمان کلی انواع قالع نیز با 
ذکر ترکیب، از منابع اصیل در ادامه آورده شده که همگی ترکیب های چندتایی 

از مفردات مورداشاره هستند.
قالع  سوداوی،  بلغمی،  )دموی، صفراوی،  قالع  انواع  درمان های خاص  ضمناً 
و  اصلی  منابع  از  ترکیبات  ذکر  با  نیز  قالع صبیان(  و  آتشک،  مرض  در  عارض 
به تعریف، سبب شناسی و درمان  نیز  به نام آورده شده و بخش کوتاهی  حکمای 
یادداشت  این  موضوع  که  یافته  اختصاص  دهان  آکله  همچنین  و  دهانی  بثورات 

نیست.
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