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 چكيده
آنها بازتاب خرد جمعي و تاريخچة انديشگان بشري را  نمياتوان از  ترين بسترهاي مطالعاتي در ادبيات عامة هر كشور هستند كه مي ها يكي از مهم المثل ضرب

بندي  هاي پزشكي و بهداشتي هستند كه در اين مقاله تحليل و طبقه  ها در زبان فارسي مرتبط با توصيه المثل توجهي از ضرب بررسي و تحليل كرد. بخش قابل
ها و پرهيزها  نها را ذيل توصيه اند، سپس با مطالعه و بررسي محتوايي، آ ج شدهاستخرا المثل فارسي صدهزار ضربهاي مرتبط از كتاب  المثل ضرب اند. شده
سينا مثل  ، آثار ابنذخيرة خوارزمشاهي، االبنيه عن حقايق االدويه، في الطب المتعلمين  هدايه ايم و با مراجعه به كتب منتخب فارسي مانند  بندي كرده طبقه
هرجا الزم بوده است اطالعات  1افزار كتابخانة جامع طب و همچنين امكان استفاده از نرم ليه عن األبدان اإلنسانيهدفع المضار الك، رسالة جوديه، شناسي رگ
تحليلي و شيوة   ـ ايم. روش تحقيق توصيفي و دستاوردهاي آن را در اين پژوهش گرد آورده  هاي مذكور تطبيق داده آمده را با محتواي علمي كتاب دست به

المثل زبان فارسي  ضرب صدهزارنامة كارشناسي ارشد است. براساس آن از بين  اين مقاله مستخرج از پايان اي و اسنادي است. عات كتابخانهآوري اطال جمع
ا و نبايدها و ها و پرهيزها و نام امراض و انواع عالج و گياهان دارويي است. اين مقاله بايده كه شامل توصيه  حدود چهارهزار مورد مرتبط با طب سنتي بوده

 آمده را با توجه به متون اولية طب فارسي تحليل نموده است. دست هاي بهداشتي و پزشكي را از ميان آنها بررسي كرده و هرجا الزم بوده اطالعات به توصيه

هم بشري بوده و بازتاب حضور آن در فرهنگ هاي م هاي بهداشتي و پزشكي از آنجا كه با سالمت جسم و جان انسان رابطة مستقيم دارد همواره از دغدغه توصيه
ها و  ترين و زبانزدترين باورهاي عامة مردم را در خصوص توصيه ها رايج المثل رديابي است. ضرب ها قابل المثل و ادبيات عامه از منظر اشارات مستقيم در ضرب

ها در زبان فارسي، يعني قرن چهارم و  هاي طبي در قرون طاليي حضور دانش كتاب آمده از دست تابانند و با اطالعات به بايد و نبايدهاي بهداشتي و پزشكي برمي
 .راستا هستند پنجم هجري قمري، همسو و هم

 ها، طب عاميانه، طب بومي، باورهاي طبي المثل ضرب ها: كليدواژه
 

 مقدمه:
هاي ادبي فرهنگ جامعه  ترين بخش ها يكي از مهم المثل ضرب

ي را دربارة جوانب مختلف شيوة زندگي هستند كه اطالعات زياد
مردم دربردارند. بخشي از اين اطالعات مربوط به علم پزشكي، 

هاي رهايي از بيماري، داروها، گياهان  ها، راه طبع آدمي، بيماري
دارويي و موضوعاتي از اين قبيل است كه در باورهاي عامة مردم 

ر ايران رايج نيز وجود دارد. از سوي ديگر طب بومي از ديرباز د
ها و منابع زيادي در اين خصوص در دست است. از  بوده و كتاب

آنجا كه راهكارهاي مورد استفاده در طب بومي با زندگي مردم 
گيرد،  ارتباط تنگاتنگ دارد و از بطن زندگي آنها سرچشمه مي

اي جمعي است و باورها و  تكميل و تداوم آن حاصل تجربه
هاي فرهنگ عامه محسوب  زيرشاخهاعتقادات مرتبط با آن از 

ترين  ها، كه يكي از غني المثل شود. بر اين اساس مطالعة ضرب مي
شوند، در حوزة طب  بسترهاي مطالعاتي فرهنگ عامه محسوب مي

تواند نكات و  هاي آن مي بومي و تحليل بازتاب حضور مؤلفه
اي در اختيار ما قرار دهند. در اين پژوهش  دستاوردهاي ارزنده

فرهنگ بزرگ «ها  المثل نبع ما براي استخراج ضربم
) بوده است. 1388حسن ذوالفقاري (» هاي فارسي المثل ضرب

هاي فرهنگ  آمده در اين حوزه با تكيه بر مؤلفه دست اطالعات به
بندي و سپس مطالب مستخرج از آن با مراجعه به  عامه ابتدا طبقه

رخي از متون منتخب پزشكي تحليل و بررسي شده است. ب
اي به آنها مراجعه شده  عنوان منابع حاشيه ترين اين منابع كه به مهم

از ابوبكر الطب   في المتعلمين  هدايه اند از:  است عبارت
از  االبنيه عن حقايق االدويهالبخاري،  احمد االخويني بن ربيع

  1400 دي: افتيدر خيتار
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از  شناسي يا رساله در نبض رگالدين ابومنصور علي الهروي،  موفق
. حسن جرجاني بن از اسماعيل ذخيرة خوارزمشاهيا و ابوعلي سين

با  اي است و آوري اطالعات در اين پژوهش به شيوة كتابخانه جمع
افزار كتابخانة   مراجعه به كتب پزشكي و همچنين استفاده از نرم

بندي  تحليلي، طبقه -شده با روش توصيفي مواد يافت جامع طب،
 اند. و تحليل شده

المثل انجام شده آنچه  كه در حوزة ضرب هايي از بين پژوهش
اند از: باقري  بيشتر به موضوع مورد پژوهش مرتبط است، عبارت

باورهاي عاميانة طبي در «اي با عنوان  ) كه در مقاله1383خليلي (
، باورهاي عاميانه مرتبط با چند موضوع طبي »اي از متون ادبي پاره

يانه تجزيه و و پزشكي را بررسي و براساس طب بومي و عام
) در مقالة 1386تحليل كرده است. همچنين رضايي نورآبادي (

ها  هاي درمان بيماري ، روش»طب و درمان عاميانه در بين قوم لك«
) 1392دهد. ذوالفقاري ( در بين مردم لك را مورد واكاوي قرار مي

شده  بيماري شناخته 100، »درمان عاميانه نزد مردم ايران«در مقالة 
هاي درمان آنها و باورهاي مردم مناطق  دم ايران و راهنزد مر

نامه نيز در اين زمينه  برد. همچنين تعدادي پايان مختلف را نام مي
) با عنوان 1395پور سيالب ( نامة علي وجود دارد؛ از جمله پايان

 1324تا  1210باورهاي عاميانه در طب ايران عصر قاجار («
بررسي جايگاه باورهاي عاميانه در كه به » م) 1906تا  1795.ق/  ه

هاي  دو حوزة شناختي و رفتاري در مواجهه با انواع بيماري
پردازد. با توجه به پيشينة مطالعات  مختلف عصر قاجار مي

شده در زمينة موضوع مورد بررسي اين پژوهش يعني  انجام
الي آن، تاكنون  ها و استخراج مضامين طب عامه از البه لمثل ا ضرب
 كاري انجام نشده است.هيچ 

تحليلي است. ابتدا به  -روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي
هايي كه حاوي  المثل آوري ضرب اي به جمع روش كتابخانه

منبع ما براي ايم.  اند، پرداخته هاي پزشكي و بهداشتي بوده توصيه
» هاي فارسي المثل فرهنگ بزرگ ضرب«ها  المثل استخراج ضرب

براي اين كار همة صدهزار  است. ) بوده 1388حسن ذوالفقاري (
سطر خوانده شده و همة آنها كه با  المثل فارسي سطربه ضرب
اند.  هاي بهداشتي يا پزشكي مرتبط بوده استخراج شده توصيه

سپس با حذف موارد تكراري يا شبيه به هم آنها را براساس 
بندي كرديم. درنهايت  موضوع به طبقات اصلي و فرعي تقسيم

ها و نبايدها در  ها و بايد آمده به توصيه دست طالعات بها
بندي شدند. همچنين  موضوعات مختلف بهداشتي و پزشكي طبقه

آمده با مراجعه به  دست بندي اطالعات به بعد از استخراج و دسته
هاي مهم فارسي كهن كه مرتبط با طب سنتي است به  كتاب

آمده از  دست بررسي ميزان حضور يا عدم حضور اطالعات به
هاي منتخب  هاي منتخب پرداختيم. كتاب ها در كتاب المثل ضرب

از الطب  في  المتعلمين   هدايهمورد مطالعة ما عبارت بودند از: 
از  االبنيه عن حقايق االدويهاحمد االخويني البخاري،  بن ابوبكر ربيع

از  شناسي يا رساله در نبض رگالدين ابومنصور علي الهروي،  موفق
. حسن جرجاني بن از اسماعيل ذخيرة خوارزمشاهيسينا و  ابوعلي 

آمده يك بار نيز با  دست براي اطمينان از درستي اطالعات به
وجوي موضوعات موردنظر  افزار جامع طب، جست استفاده از نرم
 هاي مذكور مرور كرديم. را در كتاب

 هاي مربوط به آنها: تندرستي، بيماري و توصيه
، علت و مترادفات آن كه بيانگر هر چيزي است بيماري، مرض
رفتن صحت و سالمت بر جسم يا روح انسان  كه درنتيجة از بين

شود، جزئي جدانشدني و پيوسته با زندگي انسان است.  عارض مي
همواره بيماري و پرهيز از مبتالشدن به آن و تالش براي درمان آن 

بوده است.  هاي اصلي انسان و سرلوحة علوم بشري از دغدغه
المثل بس است  دربارة اهميت توجه به بيماري همين يك ضرب

سه چيز است كه اگر حقير باشد استحقار نشايد كرد: بيماري «كه: 
). يكي از پربسامدترين مفاهيم مرتبط با بيماري 1» (و وام و دشمن

ها اين است كه انسان زماني قدر صحت و سالمت  المثل در ضرب
بيماري، به تو مزّة «به بيماري مبتال شده باشد: داند كه  تن را مي

قدر صحت را نداند هر كه او بيمار «)، 1» (چشاند تندرستي را مي
ز «)، 1» (كه بيمار شوي قدر عافيت بدان قبل از آن«)، 1» (نيست

هزاران نعمت و يك «)، 1» (جمله نعمت دنيا چو تندرستي نيست
جا مهم است كه در  تندرستي تا بدانهمچنين ). 1» (تندرستي
صحت بدن، پادشاهي «ها معادل پادشاهي آمده است:  المثل ضرب
و اما دربارة اينكه تندرستي چيست؟ در منابع ادبيات ) 1» (است

ها، قدرتمندي  عامه معموالً عالئم ظاهري چون چاقي، سرخي گونه
هاي رسمي  دانند. در كتاب و اشتهاي زياد را نشانة تندرستي مي

ها تعريف  ندرستي را با توجه به تعادل طبايع و مزاجمعموالً ت
ها براساس همين تكيه بر  المثل هاي آن در ضرب كنند و نشانه مي
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آمده است:  الطب في   المتعلمين هدايه تعادل امزاج بسيار است. در 
بس دانستن تندرستى دانستن اين حاالت بوذ اعنى اعضاء مفرده و «

ايشان و دانستن بيمارى شناختن ضد  و هيئت  مركبه و مزاج ايشان
اين حال بوذ اعنى شناختن مزاج نامعتدل مر اعضاى مفرده را و 
ديگر شناختن بذى هيئت مر اعضاى مركبه را و سه ديگر شناختن 
آن حال كورا تفرّق االتصال خوانند چن شكستكى استخوان و بيرون 
 آمذن بيوند و شكافتن بوست و جراحت كوشت و كسستن رك و

) و همچنين در بابي با عنوان حفظ صحت 2» ( بريذه كشتن اعصاب
حفظ الصحه مطلق، السياسه فى «كند:  آن را به سه دسته تقسيم مي

هايي است در حفظ سالمت  ) كه توصيه2» (الحفظ، التقدم بالحفظ
هاي پزشكي در  بدن. بر همين اساس بازتاب حضور توصيه

هاي مرتبط  نبايدها و دستورالعمل ها را از منظر بايدها و المثل ضرب
 كنيم. بندي مي  با حفظ سالمتي طبقه

ها و پرهيزهاي مرتبط با  بايدها و نبايدها و به عبارتي توصيه
سالمتي و بيماري براساس محتواي آن ابتدا به دو دستة بزرگ 

نوبة خود به دو دستة  ها به شود. توصيه ها و پرهيزها تقسيم مي توصيه
 بندي است. طبقه هاي پزشكي قابل  داشتي و توصيههاي به توصيه

 هاي بهداشتي  توصيه
ترين  توصيه و رعايت بهداشت و نظافت شخصي از مهم

هاي  ها هستند. منظور از توصيه المثل مفاهيم مورد تأكيد در ضرب
صورت امري و دستوري با  بهداشتي مفاهيمي است كه اغلب به

مرتبط با آن همچون  وشو و پاكيزگي يا انجام كارهاي شست
استحمام، طهارت، غسل و مانند آن ارتباط دارند. تعداد 

ها توصيه به شستن دست، سر، موي  المثل توجهي از ضرب قابل
هايتان را  دست نشُسته تو خيك نكن. / دست« بدن و... دارد. مانند:

ات  دار، مرگ ناگهاني خودتان بشوييد. / خودت را پاكيزه نگه
ها مثل صابون و گل  ا بر ضرورت استفاده از شوينده). ي1» (آيد مي

برد و  صابون چرك را مي«وشو داللت دارد:  سرشور در شست
) و 1» (شورد گل سرشور هر سري را مي). «1» (چرك، صابون را

وشو و نظافت وجود  ها در زمينة شست المثل همچنين برخي ضرب
ممنوع يا  هاي مشخص دارد كه انجام برخي از اعمال را در زمان

بتراش سر و بگير ناخن/ روزي كه از آن بتر «داند:  مكروه مي
صورت غيرمستقيم به لزوم  ). عالوه بر نظافت شخصي به1» (نباشد

نبود در  2اگر كناس«رعايت نظافت جمعي نيز اشاره شده است: 
 ).1» (ممالك/ همة خلق اوفتند اندر مهالك

 هاي پزشكي توصيه
هايي كه خطاب به فرد بيمار  وصيههاي پزشكي يعني ت توصيه

منظور جلوگيري از ابتال به بيماري  منظور بهبودي و به سايرين به به
تواند خود در قالب سفارش به  ها مي شود. اين توصيه گفته مي

ها كه  ندادن كار (پرهيز) باشد. برخي از توصيه انجام كار يا انجام
 اند از: ارتها دارند، عب المثل بيشترين بسامد را در ضرب
خوردن و   در مورد اهميت كمخوردن:   الف) توصيه به كم

هاي  المثل پرهيز از پرخوري كه موجب بيماري است ضرب
خوردن   بسياري آمده است. از جمله آنهايي كه توصيه به كم

به كمتر خورش بس كن از خوردني. / راست «طور كلي دارند:  به
نرو. / راست بروي چشم برو پيش حاكم نرو، كم بخور به طبيب 

خوردن،    اي، كم بخوري چشم حكيم را. / كم حاكم را درآورده
راحتي  كه كم بخورد به خفتن عادت نيكان است. / آن گفتن، كم   كم
خورد. / ترك  كه زياد بخورد جراحت و زخم مي خورد، آن مي

شكم گير كه بار از وي است. / كم بخور و حكيم مرو. / كم بخور 
. بعضي ديگر نيز به يك غذاي خاص يا نوشيدني 3)1» (خوردارو ن

مثل مي يا آش يا نمك و گوشت برخي حيوانات و... اشاره دارند: 
چندان منوش مي كه شود بر تو مي سوار. / باده كم خور، خرد به «

 ).1» (باد مده. / آش اگر از مردم است، شكم از توست
خوردن موجب  ها آمده است كه كم المثل همچنين در ضرب

تر. / كم بخور،  يك لقمه كمتر، خواب راحت«خواب راحت است: 
يك «شود كه انسان درد شكم نگيرد:  ) و باعث مي1» (گرد بخواب

خوردن  ). همچنين از فوايد ديگر كم1» (لقمه كم، نگيرد درد شكم
خوردن آهو پريدن،   كم«توانايي داشتن فعاليت بدني بيشتر است: 

). بنابراين پرخوري باعث تهوع و 1» (تپيدنپرخوردن ماهي 
» كند كند، زياد بخورد استفراغ مي كم بخورد قهر مي«بيماري است: 

ها ترس يكي از داليلي است كه  المثل ). همچنين در ضرب1(
يك گل آتش بردار، اشتهايت را «شود:  خوردن مي  موجب كم

 ).1» (بترسان
هاي  از داليل بيماري الطب نيز يكي في  المتعلمين   در هدايه

 گوارشي و سوءهاضمه را پرخوري ذكر كرده است و راه درمان آن 
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اين ناكواريدن طعام و ناآرزو آمدن  و بوذ كه«كم غذاخوردن است. 
را سبب امتال بوذ و برجاى بوذن و نارفتن تا حرارت غريزى را 

بركردد از رطوبات بلغمى عالج   افتد از كمى حركت و تن  ضعف
» كردن بفرمايذ خوردن و رياضت زيادت  ركت بوذ و طعام كموى ح

). نويسندگان كتاب شش رسالة كهن پزشكى به نقل از جالينوس 2(
گويد: بسا  جالينوس مى«اند:  خوردن را باعث اصالح مزاج آورده كم

 ).10» (مزاج نيك كه از جهت بسيار خوردن به زيان شده است
حفظ تعادل در غذايي: هاي  ب) رعايت تعادل/ اهميت وعده

). همچنين 1» (زيادي هر چيز بد است«هر كاري همواره الزم است: 
نه به خروار بخور نه به مثقال. / «توصيه به تعادل در خوردن دارند: 

اي كه  ناهار را خوب بخور، شام را ترك كن. / بخور به اندازه
). توصية ديگر 1» (سازگارت باشد. / كناره گَرد، ميانه خور

ها معنايي  اندازة دهان است. اين مثل ها برداشتن لقمه به المثل ربض
اندازة دهنت  اندازة دهانت بردار. / لقمه را به لقمه به«دوسويه دارند: 

بگير كه گير نكند تو گلويت. / لقمه را طوري بردار كه بتواني قورت 
 .4)1(» اندازة دهانت لقمه بردار قدر دهانت بگير. / به بدهي. / تكّه به

ماية  ها با درون در مقابل برخي مثلج) توصيه به زيادخوردن: 
هاي  شود كه هرچند تعدادشان به نسبت مثل متناقض نيز ديده مي
تأمل  تر است ولي قابل خوري داشتند، كم قبل كه توصيه به كم

هاي بزرگ بگويي، بهتر است كه لقمة  به جاي اينكه حرف«است: 
پر كن و  5ي، كلّه جوش بخور. / طلبزرگ بخوري. / تا پول دار

خورد. / پر خور  لنگ سست كن. / بخور چنان كه خر در بهار مي
دفع خوردن در كتاب   سينا از مضرات كم ابن. 6)1» (و ميان خواب

مضرت «نويسد:  گونه مي اين المضار الكليه عن األبدان اإلنسانيه
د و شو خوردن قوت ساقط مى خوردن بسيار است كه از كم كم

). هرچند 11» (انجامد شود و به دق مى غشى و ضعف پيدا مى
خوردن در راستاي  سينا به پرهيز از كم رسد توصية ابن نظر مي به

  تعادل است و نه توصيه به پرخوري.

ها در خصوص  ترين توصيه يكي از مهمد) نوشيدن آب: 
نوشيدن آب و بايدها و نبايدهاي مرتبط به آن است. تعداد زيادي 

آب بخور تا «ها صرفاً به نوشيدن آب اشاره دارد:  المثل از ضرب
). برخي ديگر 1( »عقلت نخسبد. / كه اندازد به فردا خوردن آب؟

توصيه به نوشيدن آب پاكيزه دارد و به لزوم تصفيه يا از سرچشمه 

كند و خوردن آب آلوده و همچنين خوردن  نوشيدن آب اشاره مي
آب خودتان را چهار روز پف كرده «كند:  آب در شب را نهي مي

خواهي بخوري  بخوريد. / آب مرداب خوردني نيست. / آب مي
خواهي بخوري تو جادست اسب  برو سرچشمه بخور / آب مي

نوشي) از  خوري (مي نخور، برو رودخانه بخور. / آب مي
سرچشمه بخور (بنوش). / مثل يوز مخور آب شب و مكن خواب 

 .7)1» (ورندروز. / آب گنديده را نخ
در كتب پزشكي نيز به اين نكته اشاره شده است و حتي منافع 

هاي جغرافيايي آن مورد توجه قرار داده  آن را براساس موقعيت
هاى آهن  ها، آبى است كه از سرچشمة كان بهترين اين آب«است: 

دهى دارند و براى  بيرون بيايد و چون ارزش باال در خوراك
پس آبى كه به آن «ايضاً  ).12» (دمندنددارندگان سپرز بزرگ سو

اعتماد توان كردن آبى بود كه از سرچشمه آيد كه روى او بجانب 
» شمال باشد يا بجانب مشرق يا باد شمال و مشرق بر آن وزند

و نوشيدن آبي كه در يك جا ايستاده و گنديده باشد باعث  )13(
 و آب قنات نسبت به آب چشمه جارى«بيماري انسان است: 

موصوف سابقاً خوب نيست، اما به از آب چاه و آب ايستاده است 
و آب ايستاده از هر قسم كه باشد بر معده ثقيل است و اكر تغييرى 
از ايستادن در مزة آن بهم رسيده باشد مولد بلغم است و باعث 

و «ايضاً  ).14» (كردد مرض استسقاء و غير آن از امراض صعبيه مى
 8شه بود، يا آب ايستاده يا آبى كه خرّةاما آب عفن چون آب بي

ايستاده بود، يا آبى كه بشهر برگذرد و مردم چيزها اندر  9سياه لژن
او بشويند و پليد گردانند، آن اندر او گرمى بود و غليظى، جگر و 

 ).3» (ها انگيزد سپرز را آماس آورد و تب
نوشيدن آب در زمان عصبانيت نيز توصيه شده است؛ زيرا 

). 1» (عصباني شدي آب بخور«شود:  شدن آن مي فروكشباعث 
» اگر خشم و تندخويي وجودت را گرفته، آب سرد نزديك است«
). نوشيدن آب خنك در هنگام عصبانيت در كتب پزشكي سنتي 1(

اگر شما متوجه شديد كه اخالق خوش «نيز توصيه شده است: 
يا، آب مزاج هستيد كلم، كاهو، بادنجان، لوب نداريد و عصبانى

كردة تيول و همچنين نوشيدن آب سرد براى شما مفيد است.  دم
شود هنگام عصبانيت، ابتدا صحنه را ترك كرده، دست  توصيه مى

و صورت و حتى سر را بشوييد و يك ليوان آب خنك بنوشيد تا 
 ).15» (اعصاب آرامى پيدا كنيد
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ان ها آمده است كه انس اما دربارة نحوة نوشيدن آب نيز در مثل
گفت: دمرو آب نخور عقلت «هنگام نوشيدن آب نبايد دمر باشد: 

 ).1» (شود. گفت: عقل چيه؟ كم مي
ها با آب  ها توصيه شده است كه برخي از خوراكي المثل در ضرب

نوشيدن آب بعد خورده شود و برخي ديگر با آب خورده نشود؛ مثالً 
گ است. از هويج داراي منفعت و خوردن آب بعد از ترب باعث مر

هويج خوردي آب خوردي بردي، ترب خوردي آب خوردي «
هويج گفت مرا بخور، آب هم بخور تا بالگردان من «)، 1» (مردي
آمده كه  الطب في   المتعلمين هدايه ). در كتب پزشكي از قبيل 1» (شود

) اما علت اينكه چرا نوشيدن آب بعد از 2طبع آب سرد است ... (
 ج مفيد است، ذكر نشده است.ترب مضر و بعد از هوي

هاي كلي است دربارة  ها توصيه المثل همچنين برخي ضرب
آمده است:   المثل كردن آب قبل از غذا كه چند ضرب لزوم آماده

كه نان   پيش از آن). «1» (آب را حاضر كن آنگاه طعام را آغاز كن«
ت ) و يا باورهايي كه از اعتقادا1» (در گلوي تو ببندد، فكر آب كن

خورد مار نيش  كسي را كه آب مي«مانند:  گيرد  عوام سرچشمه مي
) كه چنين مضاميني در متون طبي مشاهده نشد و يا 1» (زند نمي

پاشيدن آب بر روي سوختگي از ديگر كارهايي است كه در باور 
بر جاي «ها نيز منع شده است:  المثل عوام جايز نيست و در ضرب

 ).1( »پاشند  سوخته آب نمي
ه) توصيه به خوردن يا نخوردن برخي از مواد خوراكي يا 

ها به خوردن برخي از مواد  المثل در ضربهاي غذايي:  وعده
جوين و دوغ و زردآلو و «غذايي توصيه شده است. از جمله: 

زردآلو و ماهي «)، 1» (/ هر چهار را بخور، خر را به جِل بند10دلبند
) با توجه به طبع 1» (ربندو توت و دلبند هر چهار بخور، كمر و

كه همگي سرد هستند، (ر.ك  االبنيهمواد خوراكي ذكرشده در 
ها  المثل رسد در اين ضرب نظر مي ذيل شعير، لبن، خوخ) به االبنيه

معناي دومي مدنظر است و به كنايه و طنز در مورد مصرف 
زمان اين مواد غذايي هشدار داده شده است و يا جاي ديگري  هم

روغن بخور و برهنه بخواب. / كم پز و چرب «ده است: توصيه ش
). به 1» (خورد خورد با رديف و قاعده مي پز. / هر كس روغن مي

ها توصيه شده  المثل خوردن آن هم به مقدار زياد در ضرب صبحانه
صبح خودت و بس، «است. در مقابل غذاي شام بايد اندك باشد: 

يك تكه نان و در  ظهر بده به كس، شب بالِ مگس. / در صبح
ات بخور به كاري (فراوان)،  اندازة سبيل جنباندن. / صبحانه عصر به

ات را تنها بخور، ناهارت را با دوست،  ناهار هرچه داري. / صبحانه
شامت را بده به دشمن. / لقمة صبحگاهي، سنگ زير بغل است. / 
يك لقمة صبح به از ده لقمة شام. / يك لقمة پگاهي (صباحي) به 

اي در تأكيد  ) كه در منابع منتخب ما نكته1» (از (ده) مرغ و ماهي
 ها يافت نشد. المثل هاي مندرج در ضرب يا رد اين توصيه

ها در  از ديگر توصيهو) توجه به زمان و وقت خوردن: 
هاي غذايي در زمان معين  ها اين است كه وعده المثل ضرب

يك «)، 1» (گاه ة بيگاه، بِه از صد لقم يك لقمه به «مصرف شود: 
). خوردن و نخوردن بعضي از 1» (گاهي بِه از مرغ و ماهي  لقمه به

ها  المثل غذاها در زمان معين نيز از ديگر نكاتي است كه در ضرب
مرغ را صبح خودت  تخم«عنوان مثال:  به آن اشاره شده است؛ به

) و خوردن 1» (بخور، ظهر بده به رفيقت، شب بده به دشمنت
ماهي و ماست در زمان صبح خوب نيست و از آن منع ترب و 

» سه چيز را نخوريد در پگاه، ترب و ماست و ماهي«شده است: 
همچنين توصيه شده است كه انار خوردن در زمان ناشتا و بِه ) 1(

اجل بميري / انار  اگر خواهي كه بي«خوردن در زمان سيري نباشد: 
دن نارنگي بعد از ناهار خورو  )1» (ناشتا خوري، بِه را به سيري
) در خصوص 1» (بعد ناهار نارنگي؟«امري عجيب و نادر است: 

افزار مورد استفادة ما مطلبي يافت  ها و نرم اين مضامين در كتاب
گونه كه مشخص است اغلب اين نكات برگرفته از  نشد. همان

باورهاي عاميانه است و بررسي و مطابقت آنها با مندرجات 
اي است كه در  نيازمند تحقيق و تفحص گسترده هاي علمي كتاب

گيرد. در اينجا بيشتر تالش  حوصله و حوزة اين پژوهش قرار نمي
عنوان  ها را به المثل ما بر اين بوده است كه مطالب مندرج در ضرب

 بندي كنيم. باورهاي عاميانه استخراج و طبقه

ي از نكردن و داشتن فعاليت بدن تنبليز) فعاليت بدني داشتن: 
كاهلي را به «ها است:  المثل هاي موجود در ضرب ديگر توصيه

خويش راه مده. / كاهلي را خود دارو نيست. / كاهلي فساد تن 
بود. / هر كه از چهار چيز احتراز كند هيچ بدي بدو نرسد: يكي از 

اين ). 1» (غضب، دوم از مزاح، سوم از كاهلي، چهارم از شتاب
  فاتك در مبشربن«توصيه شده است:  نكته در كتب پزشكي نيز
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ضمن بحث از گفتارهايى از  مختار الحكم و محاسن الكلمكتاب 
بقراط و آداب او گفته است: نگاهدارى سالمت از راه ترك تنبلى 

» ها است ها و ترك ابتالء از خوراك و آشاميدني در مورد خستگي
تأكيد در ساير كتب پزشكي قديم نيز بر اهميت اين موضوع  ).16(

رياضت انكاه بوذ كمردم خويشتن رنجه كند و جن « شده است:
مانده خواهذ كشتن اندر ساعت آن رنج بجاى مانذ فاما اكر بيش 
بوذ ازين مقدار يا كم بوذ از شمار رياضت نبوذ و اين حركت كى 

يار جن راه رفتن بشتاب و دويدن  ورا رياضت خوانند تنها بوذ بى
و كوى زذن و تير انداختن و   شيدنو سنك بركرفتن و كمان ك

و آنج [بدين ماند]. باز   طبطات اعنى بهنه باختن و شمشير باختن
و   و سكندر زدن و كنده جستن  آنج با يار بوذ جن كستى كرفتن

بايسته است تا فضول اغذيه   ... و اين رياضت بدان  خوردن  فارح
تا بغذا رغبت كنند ها را تشنه و كرسنه كند  از تن بيرون آرذ و اندام

ها رئيس را بقوت حيوانى و  و حرارت غريزى را بفزايذ و اندام
نفسانى و طبيعى قوى كرداند. ... و بدانك رياضت بضرورت 

خورده شوذ   واجب آمذست از قبل آنك هرّ روزى هر غذايى كه
بدانكه رياضت را بهرة عظيمى در حفظ «). ايضاً 2» (فزونى بماند

يمى در ان دارد اول آنكه هرگاه بيايد كه صحت هست و دخل عظ
در معدة او چيزى از طعام روز كذشته يا شب كذشته باقيست كه 
قوت هاضمه از عهده آن برنيامده و آنچه داللت بر اين معنى نمايد 
پنچ چيز است اول كسالت دويم سستى سيم تمطى كه آن عبارت 

ادتى آب از خميازه تمام بدن است چهارم كمى اشتها پنجم زي
دهن پس بايد كه درين وقت رياضت بدهد بدن خود را بپياده 

كردن و چوكان باختن يا انواع بازى كردن يا غير آن  رفتن يا سوارى
  از رياضات تا برانكيخته شود حرارت غريزى و نازل شود آن بقية
طعام روز كذشته از معده و دويم از منافع رياضت امتحان مرد و 

ذلك است و حد رياضت آن است كه بدن  اسب و سوار و غير
عرق كند و ثقل و سستى كه پيش از ان داشته برطرف شود و 
خواهش صادق بغذا بهم رسد پس ترك رياضت نمايد و بحمام 
رود و آب بسيار بر خود بريزد و روغن كل سرخ بر بدن بمالد و 

 ).14» (زود بيرون آيد و طعام بخورد
خيز باش تا كامروا باشي. سحر«ح) توصيه به سحرخيزبودن: 

). 1» (/ سحرخيستن خاصيت دارد. / فيض در سحرخيزي است
از اوستا نقل شده است كه انسان  تاريخ طب در ايراندر كتاب 

آسانى و عياشى  در اوستا متذكر است كه تن«بايد سحرخيز باشد: 
كند و بايد بر عليه تنبلى ستيز كرد،  پرورى آدمى را رنجور مى و تن
سحرخيز بود و آنگاه كه بانك خروس آيد بايد مردم برخيزند بايد 
 ).17» (طرف نيايش خداوند بروند و به

داشتن بدن در  به گرم نگهداشتن بدن در زمستان:  ط) گرم نگه
ها تأكيد شده است؛ زيرا باعث سالمت تن در  زمستان نيز در مثل

در «)، 1» (تابستان تندرستي، زمستان زير كرسي«تابستان است: 
)، همچنين 1» (زمستان از لحاف غافل مشو و در تابستان از دوغ

گاه  روز سرد و برف، آن«در زمستان نبايد لباس خيس پوشيد: 
دانند و اين  ) در مقابل مردم بادهاي بهاري را مفيد مي1» (جامه تر؟

تن «ها وارد شده است:  اي در مثل صورت توصيه موضوع به
محمد  اثر محمدبن تحفه خانيدر كتاب  .)1» (مپوشانيد از باد بهار

اگر شخص «عبداهللا علت و فايدة اين كار شرح داده شده است: 
مبتال بمرض افليج و يا استسقا باشد او را گرديدن در آفتاب و 
غلطيدن در ريگ گرم بسيار مفيد و اگر چنانچه مبتال بامراض 

از حاره و صفراوى و يا دموى باشد بسيار مضر است و اجتناب 
آن الزم است و بهر تقدير محلل رطوباتست و مبالغه در آن شديد 
التحليل است و بايد كه متردد خود را در آفتاب برهنه نسازد و 
مراد باين شدت حرارت آفتابست زيرا كه اگر آفتاب شديد 
الحرارت باشد چنانچه در فصل بهار چه درين فصل كشف اعضا 

در اينست و بفرموده سيد  بايد كرد فائده در اوقات معتدله مى
الثقلين صلى اللّه عليه و سلم موافق و مطابق است كه فرموده 

. هرآئينه درين فوائد بسيار است و تشفى از  اغتنمو برد الرّبيع
شمار است و آنكه بوقت صيف باشد چون  امراض و اسقام بى

ظاهر جلد بواسطه كثرت حرارت متكاثف شود هرآئينه مانع از 
 ).18» (بات مفسده استتحليل رطو

ها داروها تاريخ  المثل در ضربي) مصرف صحيح دارو: 
دارند و بايد در زمان خودشان مصرف شوند تا نتيجة  انقضا

» گردد تأثير مي دارو چون كهنه گرديد بي«مطلوب حاصل شود: 
). توصية ديگر مصرف دارو قبل از ابتال به بيماري و جهت 1(

). اين 1» (ا بايد در تندرستي خورددارو ر«باشد:  پيشگيري مي
پيشگيري بهتر از «المثل مهر تأييدي است بر جملة معروف  ضرب

 و در شرايطي مشابه كاربرد دارد.» درمان است
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و بدانك شرط دارو «آمده است:  الطب في  المتعلمين  هدايه در 
خوردن آن بوذ كى مرد جوان بوذ و معده و جكر وى قوى بوذ و 

و نفسانى و طبيعى ضعيف نبوند و فصل سال بهار حيوانى   قوى
بنابراين با در نظر گرفتن شرايط بيمار و اينكه  ).2» (بوذ يا تيرماه...

آيا بدن او به دارو عادت دارد يا خير، پزشكان دارو تجويز 
دارو به گمان «ها نيز آمده است كه:  المثل كردند. در ضرب مي

خفى جاني نيز در كتاب جر). 1» (خوردن، كار خردمندان نيست
و كسي را كه «گويد:  مي الخفيه العالييه) -عاليى (خف عاليى 

شادي بزرگ يا غمي بزرگ يا مهمي و انديشه بزرگ دارد، نشايد 
دارو خوردن... كسي كه در دارو خوردن آزموده نباشد... صواب آن 
باشد كه به غذاي اندك و لطيف تدبير او كند و اگر چاره نبود، 

 ).19» (لطيف دهد داروي
ترياك و افيون نيز از داروهايي است كه در گذشته در 

رفته است. رعايت اعتدال  كار مي ها به درمان برخي از بيماري
هاي موجود در  در مصرف اين مادة دارويي نيز از ديگر توصيه

دربارة  هدايه المتعلمين في الطب. در 11باشد ها مي المثل ضرب
  و بدانك عالج زهرها ترياق«كه خواص ترياك آمده است 

»  بزرك بوذ اعنى ترياق افاعى و مثروديطوس و ترياق االربعه
ها در اين باره آمده اين است  المثل اي كه در ضرب ). توصيه2(

كه مقدار مصرف ترياك بايد به اندازه و در حد اعتدال باشد تا 
صورت نتيجة عكس   نتيجة مطلوب حاصل شود؛ در غير اين

ترياك مفت را ). «1» (زهرست ترياق ز اندازه بيش« دارد:
ترياك كم كسي را نكشته «) و 1» (قاضي خورد تا (و) مرد

كردن به مصرف ترياك نيز خود نوعي  ) و عادت1» (است
ترياك دواي همة دردهاست، اما خودش دردي «است:   بيماري

حضرت افيون ما بر همه دردي «)، 1» (است كه دوا ندارد
)، 1» (دواست ليك چو عادت شود خود مرضي بيدواست / 

 ). 1» (دست خود چه بيندازي دم وافور، بيندازي دم شير«
در االبنيه عن حقايق االدويه نيز بعد از ذكر خواص ترياك، 

تواند باعث  اشاره شده كه اگر مصرف آن از مقدار معيني بگذرد مي
ست عصاره خشخاش سياه است سرد و خشك  افيون«مرگ شود: 

اندر آخر درجة سيم ... و از بهر اين اندامى كه درد كند دردش 
كند آن جاى را و طبيعت بازگيرد و مقدار آنكه   12آگاه بنشاند كه بى

 ).3» (او مردم را بكشد از نيم مثقال تا مثقالى است

توصيه به استفاده از روغن براي كردن بدن:  ك) چرب
پايش «خورد:  ها به چشم مي لالمث كردن كف پاها نيز در ضرب چرب

» چرب كن از مغز سر كف پا را«)، 1» (را به خيك (روغن) فرو كنيد
 ذخيرة خوارزمشاهي). جرجاني در باب دوم از گفتار ششم كتاب 1(

و پيش از آنكه آغاز رياضت كنند نخست دست و پاى و «گويد:  مي
ف يا هاى مختل پشت رياضت كنند و بمالند، ماليدنى معتدل به دست

به خرقه درشت (پارچه زبر)، پس به روغن عذب چون روغن بادام 
هاى او را چرب كنند و به آهستگى  و روغن كنجيد تازه عضله

ها را به روغن به فشارند فشاردنى معتدل چندان  مالند پس عضله مى
 ).5» (ها رسد كه قوت ماليدن و ترى روغن به عضله

كردن بدن  بزكرياي رازي يكي از داليل چر محمدبن
بهتر «خصوص پا را جلوگيرى از سرمازدگى ذكر كرده است:  به

زيتون كهنه  است انگشتان پا را مالش داده و سپس با روغن
اى بپوشانيد كه روى  گونه اى به مالى كنيد پس آن را با پارچه روغن

بخش ميانى و باال و پايين و زير و باالى كف پا، مويى نرم گذاريد 
ن جورابى گرم و مناسب فروبريد. اگر بخواهيد سپس پا را درو

كفش بپا كنيد و هوا سرد باشد از تر و نمور شدن پا نگران باشيد، 
اى از زمين باالتر قرار گيرد. داروهايى كه به  گونه پس بايد كفش به
شود تا جلوگيرى از سرمازدگى كند: همة  انگشتان زده مى

و سوسن و روغن غار  هاى گرمازا چون زنبق و رازقى و بان روغن
مالى  و قطران را كه از همه كاراتر است، بكار بريد. برنامه روغن

شود. اين  كردن انگشتان در سرما انگيزة جلوگيرى از تباهى آنها مى
روش نه تنها از تباهى انگشتان بلكه از گنديده شدن آنها از سرما 

 ).12» (كند جلوگيرى مى
ها  المثل هاي مهم ضرب هيكي از توصيل) رعايت آداب جماع: 

سر شب «اين است كه هنگام سيري و خستگي نبايد جماع كرد: 
جماع با «). 1» (آغوش مشو ها هم هنگام سيري و خستگي با زن

شكم پر در اول شب مورث بيمارى قولنج و فالج و لقوه و نقرس و 
). 20» (شود نورى مى سنگ و تقطير بول و فتق و ضعف چشم و كم

است كه هنگام بيماري تب از  آمده  الطب  في  لمتعلمينا هدايه در 
  وز نخست از جنس حمى يوم آغاز كنم«جماع بايد دوري كرد: 

در ). 2» (اند اندرين صناعت... از جماع حذر كنند متقدمان كرده  جن
نيز براي جماع بايد و نبايدهاي ديگري ذكر شده  رسالة جوديه

مى و سردى هوا و بغضب و بگر و بر سيرى و گرسنگى و«است: 
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بغير اشتياق شهوت نبايد كرد و در حمام و بر پاى ايستاده و برو 
چسبيده و بر پهلو و سر برهنه جماع نكند كه انواع ضرر يابد بلكه 

 ).21» (بر سر پا قائم نشسته بايد
 ها  پرهيزها و منع

الخصوص زماني  از عوامل مهم سالمتي پرهيزكردن است؛ علي
در زمان درمان با دارو، بيمار بايد از هر عملى «ار باشد. كه بدن بيم

شود  كه موجب ضعف طبيعت، رشد بيمارى و عدم تأثير دارو مى
هايي وجود  المثل در باب پرهيزكردن نيز ضرب ).22» (پرهيز كند

پرهيز، برخيز. / صحت تن بودت در پرهيز. / اول پرهيز بعد «دارد: 
احتماست. / پرهيز نصف عالج است.  دوا. / اول عالجِ مردمِ بيمار

 ).1» (تر از پرهيز است. / احتما بايد آنگهي دارو / درمان گران
» اگر نمكه، انگشتي بسه« الف) پرهيز از مصرف زياد نمك:

مزّه هر چيز به نمك است ولي نمك هم اندازه دارد. / «)، 1(
» 13چيز به نمك، نمك به اندازه. / آش با نمك، نمك با اُلچك همه

بهايي بوده است. به همين دليل  . نمك در گذشته مادة گران14)1(
در نمك ريختن به ديگ بايد «ها آمده است كه:  المثل در ضرب

). روي زخم يا جاي سوختگي نبايد نمك 1» (پشت به مرد كرد
باالي سوخته و نمك «)، 1» (باالي زخم نمك پاش مده«ريخت: 

روي دست بريده «)، 1» (؟به باالي سوخته نمك آب«)، 1» (آب؟
دليل سوزش زخم  . البته اين توصيه بيشتر به15)1» (ريزند نمك نمي

رسد سوزش زخم در اثر  نظر مي اي بهداشتي. به است تا توصيه
پاشيدن نمك مضمون مورد استفادة بسياري از شاعران در بيان 

ها به اين نكته  المثل شدت درد خود بوده است. همچنين در ضرب
شده است كه براي تبرك يا به رسم نان و نمك كه از رسوم  اشاره

خوردند:  )، قبل از غذا معموالً كمي نمك مي23عياري است (
ميزبان اول نمكدان بر سر خوان «)، 1» (طعام را به نمك ابتدا كنند«

بخشد و لذيذ  ). خوردن نمك هرچند غذا را طعم مي1» (آورد
آش با نمك و «)، 1» (راآري نمك لذيذ نمايد كباب «كند:  مي

). اما خوردن زياد آن باعث بيماري 1» (نمك هم با طعم آن
نمك يك روزه، چهل «)، 1» (نمك خوردن آسان نيست«شود:  مي

). همچنين خوردن نمك زياد موجب تشنگي 1» (روز انديشه دارد
نمك خوردن، «دانستند:  شود و آن را براي جگر مضر مي مي

نيز نمك مادة خوراكي  االبنيه در). 1» (جگرخواري نيرزد

از بسيار جنس است و همه اجناسش  16ملح«پرخاصيتي است: 
گرمست و خشك، قابض و جالدهنده است نيز و فعلش برحسب 
جوهرش گردد و خاصيتش آنست كه بهر جسمى كه بياميزد 
رطوبت از او بكشد ... و چون بسى خورند خون بسوزاند و بصر 

هدايه در  ).3» (آورد  كند و گرّ و خارشضعيف گرداند و منى كم 
و «نيز خوردن زياد نمك دليل بيماري است:  الطب  في  المتعلمين 

هاى خشك برابر اين جهار بوذ يكى مالقات جيزى  اسباب بيماري
» خشك ...ديكر خوردن جيزها خشك بقوت جن سركا و نمك...

. خداوند موى ريختن را سبب بلغم شور بوذ و..  اين«ايضاً  ).2(
 ).2(» بمزاج بلغمى بوذ يا نمك بسيار خورده بوذ  بيمارى

در طب ها:  زمان برخي از خوراكي ب) پرهيز از مصرف هم
سنتي توجه به طبع مواد غذايي و هماهنگي آن با طبع بدن داراي 

صورت تركيبي يا به تنهايي يا در  اهميت است. برخي از غذاها به
از جمله ماست و ماهي:  شوند؛ موارد خاص موجب مرگ مي

) و 1» (تقصير ماست؟گويد: باز هم   ماهي و ماست، عزراييل مي«
 ).1» (كند فدايي كُنار و ماست و ماهي/ آدم مي«

طبع ماست  االبنيه عن حقايق االدويهدر كتب پزشكي از قبيل 
و ماست از شير سردتر است، حرارت «و ماهي و كنار سرد است. 
سيده بود مرد را اندر گرما چون ناشتا بشكند و روزى كه رنج ر

» تازه سرد و تر است، بلغم انگيزد  17سمك«) و 3» (بخورد نيك بود
). به 3» (هرچه ترّ است سرد و تر است و بلغم انگيزد 18نبق«) و 3(

ماست و ماهي و كنار نبايد با هم مصرف شوند. از  همين دليل
خورده شوند: زمان با ماست  هايي كه نبايد هم ديگر خوراكي

) و 1» (گويد: باز هم تقصير ماست؟ هندوانه و ماست، عزراييل مي«
)، 1» (بهانه/ بخور ماست و جوكول و هندوانه اگر خواهي بميري بي«
)، 1» (اگر خواهي نماني در زمانه/ بخور ماست و قوروت و هندوانه«
 ).1» (اگر خواهي نماني در زمانه/ بخور ماست و لواش و هندوانه«

بارة جوكول در كتب پزشكي مطلبي يافت نشد، اما هندوانه در
 19خربزة هندى«و قوروت نيز مانند ماست داراي طبع سرد هستند: 

 20ترف). «3» (سرد و تر است تشنگى بنشاند و حرارت بكاهد 
سخت سرد است تشنگى بنشاند و صفرا ببرد و عصب و 

 رگ طب اسالميالمعارف بز دائره). 3» (هاى سرد را بد بود بيماري
 در بخش عالج گرمازدگي به روش طب قديم، نان لواش را داراي 
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 5گرم، آلو بخارا  48و نيز تمرهندى «طبع سرد ذكر كرده است: 
گرم گل گاوزبان ريخته به مريض  48دانه در آب جوشانده در آن 

بدهند و مريض از غذاهاى گرم پرهيز نمايد. به مريض نان لواش 
 ).24» (دهند با عدس مىو سوخارى و برنج 

زمان نان جو و زردآلو و ماست نيز ممنوع است:  خوردن هم
نان جو خوردم و زردآلو و ماست/ عزراييل گفت باز هم تقصير «

آمده است كه هر  االبنيه) دربارة زردآلو و جو نيز در 1» (ماست؟
سرد و تر است اندر درجة  21مشمش«دو داراي طبع سرد هستند: 

كه اين ميوه زود فساد انگيزد و اندر همه   وس گفتدوم و جالين
سرد و خشك است اندر  22شعير«) و 3» (حاالتش سخت بد است

 ).3» (درجة اول و اندر اوى جالست...
مانند خوردن  ج) منع از خوردن برخي از مواد خوراكي:

). يا آب يخ نيز در هنگام 1» (گرم گرم در دهان مگذار«غذاي داغ: 
شكم گرسنه و آب «شده است:   ها منع المثل  ربگرسنگي در ض

براي بيمار رفتي يخ ) «1» (شكم گرسنه و آب يخ؟«)، 1» (برف؟
خوري كه از ميان مواد غذايي خام به  ) پرهيز از خام1» (بياوري؟

طمع خام است آن، مخور خام «گوشت و حلوا اشاره شده است: 
وشت خام هم از گ«)، 1» (اي پسر/ خام خوردن علت آرد در بشر

» چو حلوا خام باشد علّت آرد«)، 1» (مادر بيزار است و هم فرزند
 ).1» (خام خوردن علّت آرد در بشر«)، 1(

طور كلي از حلوا حذر داده شده  به الطب  في المتعلمين   هدايهدر 
كه اعراض «است؛ زيرا كه زياد خوردن آن موجب بيماري است: 

سان آيند... و بيشتر جوانان و  هيج نفزايذ و نكاهذ و بر يك  تب
ها  و حلوا و ديكر شيريني  ها كى كوشت كس كالنان را افتد و آن
باب داءالفيل: حذر كند از غذاهاء «ايضاً ). 2» (بسيار خورده بوند

 ).2» (ها و حلوا و... سودائى جن كوشت كاو و اشتر و كوشت شكاري
عامل  دربارة گوشت خام در كتب پزشكي نيز اشاره شده كه

خوردن گوشت خام مولد كرم «باشد:  خصوص انگل مي بيماري به
تواند گوشت خام را  معدة انسان نمي«) و 19» (معده در شكم است

درست هضم كند و گوشتى كه در معده هضم نشود آلبومين آن در 
هاى  كند كرم هاى جديدى مي روده كلفت متعفن شده و توليد سم
هاى معدى عمده علت  عفونتمعده عمده علتش عفونت است و 
). 19» (پز است هاى خام و نيمه آنها مواد گوشتى خصوص گوشت

 به انسان نقش مهمى 23هاى انگلى گوشت در انتقال بيماري«ايضاً 

هاى انگلى طبخ كامل گوشت  دارد... راه پيشگيرى از اين آلودگى
 ).25» ( است

 ي مسري:ها د) پرهيز از تماس با افراد بيمار داراي بيماري
هاي پوستي مسري است كه از  جرب يا گري يكي از بيماري

سرعت  خواب فرد مبتال به طريق تماس با پوست، لباس و رخت 
ها آمده  المثل كند. توصية پزشكي مهمي كه در ضرب انتقال پيدا مي

» با گر برخيز و بنشين و بخور ولي با گر نخواب«اين است كه: 
تأييد و بر آن صحه گذاشته شده  ). اين نكته در كتب پزشكي1(

أعدى من «المثل:  بيمارى جرب مسرى است و ضرب«است. 
جرب: بيمارى پوستى «ايضاً ). 26» (در عربى مشهور است» الجرب
هاى ريز، ميكربش در زير پوست فعاليت  دار همراه با جوش خارش

  ).27» ( كند. بيمارى مسرى، نوعى گرى يا كچلى خشك است مى
 ي:ريگ جهينتبحث و 

اند، از بين صدهزار  براساس پژوهشي كه نگارندگان انجام داده
المثل حاوي اطالعات  ضرب 3745المثل فارسي، تعداد  ضرب

درصد آنها را تشكيل  4مرتبط با طب سنتي هستند كه تقريباً 
هاي  المثل حاوي توصيه ضرب 318دهند و از اين ميان  مي

صورت  ها به اين توصيه برخي از اند. بهداشتي و پزشكي بوده
دستوري است و يا متضمن تشويق براي انجام كاري است و 

صورت منع و پرهيز آورده شده است و از اين ميان  برخي ديگر به
خوردن و رعايت اعتدال داراي بيشترين بسامد است.   توصيه به كم

هاي بهداشتي و  صورت نكته ها به المثل اكثر مواردي كه در ضرب
د دارد، در كتب پزشكي قديم و جديد بر آن صحه پزشكي وجو

گذاشته شده است. البته مواردي نيز هست كه مغفول مانده و به 
دنياي باورهاي عاميانه اختصاص دارد. گاهي نيز تناقضاتي در 

هايي در خصوص  خورد؛ مانند توصيه ها به چشم مي المثل ضرب
رخي مواد خوردن يا زيادخوردن يا همراهي و عدم همراهي ب كم

ها و باورهاي  المثل گونه كه از ماهيت وجودي ضرب غذايي. همان
رود شمار بسياري از آنها حاوي نكات كنايي و  عاميانه انتظار مي

المثل معاني مختلفي را از قبل  استعاري است و در قالب ضرب
كند؛ اما چنانكه همين  شباهت تمثيلي به اذهان مخاطبان متبادر مي

هاي بهداشتي و  دهد توجه به توصيه نشان مي تحقيقات مختصر
هاي زبان فارسي را  المثل پزشكي حجم معتنابهي از مجموع ضرب
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جانبه اين تعاليم در ذهن و زبان عامه  گيرد كه بر حضور همه در برمي
نماي تعاليم زبانزد  ها آيينة تمام المثل مردم داللت دارد؛ چراكه ضرب

قديم تا زمان حاضر   امع از دورانو رايج در زبان جاري و ساري جو
ها  المثل بوده است. همچنين باورهاي عاميانة مردم ايران كه ضرب

شوند بستر مناسبي جهت مطالعه  اي از آنها را شامل مي بخش ارزنده
و بررسي تاريخچة مضامين مرتبط با بهداشت عمومي و طب سنتي 

منابع غني هاي مستخرج از اين  است. تطبيق علمي و مستند آموزه
هاي كهن و ارزشمند طب ايراني از  در ادبيات عامه با كتاب

اي است كه تالش متخصصان اين حوزه را  هاي ارزنده پژوهش
طلبد و پژوهش حاضر گام مختصري است در راه اين هدف  مي

عظيم كه نگارندگان با توجه به حوزة مطالعات خود در ادبيات عامة 
اي از  ين اميد كه از طريق شناساندن گوشهاند با ا ايران در آن قلم زده

اين منابع ارزشمند، پژوهشگران را به انجام مطالعات تطبيقي در 
 حوزة طب عاميانه و طب ايراني دعوت كنند.

 تضاد منافع:
 اين مقاله هيچ تضاد منافعي ندارد.

 حمايت مالي:
 اين مقاله هيچ حامي مالي ندارد.

 ها: نوشت پي
ايجاد زمينة  با هدفيوتري علوم اسالمي مركز تحقيقات كامپ 1

هاي طب سنّتي و دسترسي آسان به آثار دانشمندان بزرگ ايراني  پژوهش
افزار كتابخانة جامع طب را ارائه كرده است كه شامل متن  و اسالمي، نرم

جزء، به زبان: فارسي،  1200عنوان كتاب و رسالة طبي در  906كامل 
د. براي اطالعات بيشتر ر.ك باش عربي، اردو و انگليسي مي

www.noorsoft.org. 
 كند. كش، كسي كه چاه مستراح را تخليه مي رفتگر، زباله 2
، 290، 287، 275، 252، 240، 235: 1388ايضاً ر.ك ذوالفقاري،  3
353 ،392 ،395 ،405 ،628 ،630 ،799 ،815 ،925 ،926 ،1060 ،

1118 ،1149 ،1304 ،1345 ،1358 ،1361 ،1410 ،1412 ،1455 ،1456 ،
1457 ،1485 ،1488 ،1542 ،1582 ،1642 ،1757 ،1761 ،1764 ،1969 ،
1992 ،1994, 
، 704، 550، 537، 207، 191، 190: 1388ايضاً ر.ك ذوالفقاري،  4
1559 ،1560, 
 آمده. شكم بزرگ و پيش 5

، 492، 491، 406، 239، 208 ،199: 1388ايضاً ر.ك ذوالفقاري،  6
672 ،925 ،1227 ،1228 ،1234 ،1488 ،1495 ،1765 ،1854 ،1863 ،

1864 ،1882, 
 ,545، 178، 176، 175: 1388ايضاً ر.ك ذوالفقاري،  7
بفتح خاء و تشديد يا تخفيف راء: گل تيرة چسبنده كه در ته آب  8
 باشد.
لجن و لژم هم ها بماند و  بر وزن چمن: گل تيره كه در بن آب 9

گويند و لجم بر وزن فهم را نيز به معنى گل تيره چون گل ته حوض و 
 اند. كوالب نوشته

خوراكي محلي كه از دل و جگر گوسفند و پياز و ساير مخلفات  10
 شود. تهيه مي

، 1257، 1040، 671، 422، 361: 1388ايضاً ر.ك ذولفقاري،  11
1279 ،1430 ،1442 ،1504 ،1548 ،1729. 
 هوش. حس و بى بى 12
 ترازو. 13
 ,1935، 1790، 246: 1388ايضاً ر.ك ذوالفقاري،  14
، 1416، 1104، 1103، 1102، 412: 1388ايضاً ر.ك ذوالفقاري،  15
1646 ،1786 ،1790 ،1827, 
بكسر ميم به معنى نمك و جمعش امالح است و وقتى كه مطلق  16

گدازد و آن را در  مى گفته شود مراد از آن جسم سفيدى است كه در آب
كنند و چندين قسم است از معدنى  ها داخل مى جز شيرينى تمام اطعمه به

 و غيرمعدنى و حجرى و غيرحجرى.
 بر وزن نمك: ماهى و حوت. 17
بر وزن برق و رزق و شفق و كتف: ميوة درخت كنار كه نام عربي  18

 آن سدر است.
 هندوانه..19
رش كه از مائيت دوغ سازند، دوغ را اي بسيار ت  بر وزن برف ماده 20

پس از جوشانيدن و جداشدن اجزاي جبنى و مائى آن جزء مائى آن را 
جوشانند تا غليظ و منعقد گردد و آن ترف است كه به عربى مصل  مى
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Abstract: 
 
Proverbs are one of the most important fields of study in the popular literature of any country, through which 
the reflection of collective wisdom and the history of thinkers can be studied and analyzed. A significant part 
of Persian proverbs is related to medical and health recommendations, which are analyzed and classified in 
this article. Initially, related proverbs were extracted from the book One Hundred Thousand Persian 
Proverbs. Subsequently, studying and examining the content, we classified them under recommendations and 
avoidances and by referring to selected Persian books such as Hidayat al-Muta`allimin fi al-Tibb, Al-Abnyia 
'an Haqa'iq al-Adwiya, Zakhireye Khwarazmshahi, Ibn Sina's works such as Rag Shenasi, Risalah Judiyah, 
and Dafi’ al-Madar al-Kuliyyah ‘an al-Abdan al-Insaniyyah, as well as the Comprehensive Library of 
Traditional Medicine software, where necessary. We compared the obtained information with the scientific 
content of the mentioned books and gathered the results presented in this article. An excerpt from a master's 
thesis, this research is descriptive-analytical and library method was used to gather information. Based on 
results, out of 100,000 proverbs in Persian, about 4,000 are related to traditional medicine, which include 
recommendations and avoidances, names of diseases, and types of treatments and medicinal plants. This 
article has reviewed the do's and don'ts and health and medical recommendations among them, and where 
necessary, has analyzed and reviewed the obtained information according to the original texts of Persian 
Medicine. Health and medical advice are directly related to the health of the human body and soul, and has 
always been an important human concern. Their reflection in popular culture and literature can be traced in 
terms of direct references in proverbs. Proverbs reflect the most common and well-known popular beliefs on 
do's and don'ts of health and medical advice. They are consistent with the information obtained from medical 
books in the golden ages of knowledge in Persian language, i.e. the 4th and 5th Hijri centuries. 
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