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 1391پاييز  ،سوم ي، شمارهسومتي اسالم و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  گياه درماني در شعر فارسي

  
  * منصوره معيني، اكبر كالهدوزان

  
  عضو هيات علمي گروه دروس عمومي،  دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 

  

  

  چكيده
انسان همواره براي بهبودزندگي خويش نگاهي دقيق به طبيعت وخواص آن داشته وهمين نگاه، نقطـه آغـاز دانـش و معرفـت بشـري      

گياهان،تاريخي ديرينه دارد كه بررسي آن سبب بهره مندي از ميراث تجربه و تفكر در اين ميان شناخت جنبه هاي دارويي  .گشته است
  .گذشتگان خواهد بود

بازتاب گياه درماني درادبيات و فرهنگ مكتوب ملل مختلف، بيانگر همين تجارب ارزشمند است و اين موضوع در شـعر فارسـي كـه    
شاعران ايرانـي عـالوه براشـاره بـه نـام گياهـان دارويـي انـواع         .گير داردگسترده ترين آينه  فرهنگي ايران زمين است، جلوه اي چشم

  .كاربردهاي درماني آنها نيز سخن گفته و آن را دستمايه  بيان پند و اندرز و مرثيه و تغزل و عرفان ساخته اند
سـازدو   مـي  ن ايرانيـان آشـكار  بررسي اين جلوه هاي درخشان در شعر فارسي، قدمت و اهميت گياه درماني و ميزان رواج آن را در بي

اي از دانش رايج زمان خود را به هنر شـعر   دهد كه شاعران چگونه پاره مي اين امر نشان.كند مي انواع كاربردهاي درماني گياهان را بيان
  . پيوند زده اند

  .ت يافتتوان به باورهاي كهن گياه درماني و تطبيق آن با خواص دارويي امروزي دس مي با مطالعه اين آثار
  .گياهان دارويي، صبر،افسنتين، عودالصليب، شعر فارسي :واژگان كليدي

  

  

  :مقدمه
آفرينش،خويشتن را در تعامل با هستي و بشر از آغاز 

هماهنگ با اركان طبيعت يافته و براي بقا و بهبود شرايط خود 
اين بهره مندي بدون . از عناصر طبيعي بهره گرفته است

شناخت طبيعت و دقت درويژگيهاي آن ممكن نبوده،به همين 
سبب توجه به اجزاي طبيعت نقش به سزايي درشكل گيري 

جامعه انساني داشته و درحقيقت همين دقت تمدن و پيشرفت 
در شناخت محيط طبيعي وكشف ويژگيهاي آن سرآغازي براي 

  .سير دانش به شمارمي رود
انديشه مرگ، زندگي، تندرستي و بيماري همواره ذهن 

هاي آن دركهنترين  انسان را به خود مشغول ساخته وجلوه

زندگي اهميت اين انديشه در . آثارمكتوب جهان آشكار است
انسانها ،از دير باز آنان را به شناخت گياهان دارويي متوجه 

اين شناخت ،معرفتي ما : توان گفت  مي ساخته و به اين سبب
  .قبل تاريخي است

جورج سارتون يكي از بزرگترين مورخا ن علم در مورد 
  :شناخت گياهان دارويي گفته است

اين معرفتي است كه از راه تجربه مربوط به زمانهاي بي « 
نهايت دراز به دست آمده و با آزمايش وخطا صدها وهزاران 

اين امكان در حال حاضر وجود . سال پي درپي ادامه يافته است
ندارد كه دانسته شود چگونه چنين تجربه هاي نامعلوم و 

ن از نسلي به نسلي تصادفي اين اندازه دنباله پيداكرده و نتايج آ

 91خرداد : افتيدر خيتار

 91شهريور : تاريخ پذيرش

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 14

http://jiitm.ir/article-1-155-fa.html


   گياه درماني در شعر فارسي 

 طب سنّتي اسالم و ايران ي مجلّه ---  320

ديگر انتقال يافته است، ولي قدر مسلم اينست كه نياكان انسانها 
توان آنان را  مي پيش از تاريخ همچون مردم ابتدايي كه امروز

مشاهده كرد،گياهان و چيزهاي ديگر را مورد آزمايش قرار 
داده و بر حسب سود و زيان آنها را به اقسام گوناگون  مي

  )1(» .دكرده ان مي تقسيم
دهد شناخت گياهان در ابتدا  مي تاريخ تمدن بشري نشان

اي همراه بوده است بشرابتدايي نمي  با نگرشهاي اسطوره
يافته،داليل  مي توانسته براي ويژگيها و خواصي كه درگياهان

علمي و معقولي بياورد و از همين روي اطالعات خود را با 
  . آميخته است مي اي جنبه سحر و جادو و نگرشهاي اسطوره

 ويل دورانت در شرح عوامل عقلي وروحي تمدن بيان
كندكه انسان اوليه ازدانشي به نام شيمي آگاهي نداردولي با  مي

شناسد و به  مي يك نظر گياه سمي را از گياه غير سمي باز
 توانند بيماري او را شفا بخشند دست مي گياهاني كه

  )2.(يابد مي
اهان از دير باز در جوامع بشري وجود به هر روي استفاده از گي

داشته، حتي در پاپيروس هايي كه از مصر باستان برجا مانده نام 
  .بسياري ازگياهان دارويي ثبت شده است

در يونان كهن كه نيز گياهان دارويي بسيار مورد توجه 
 بودند و بيشتر اطالعات مربوط به داروها را كساني جمع

ا جمع آوري گياهان و كندن ريشه كرده اند كه حرفه ي آنه مي
هاي گياهان بوده است، آنان با آزمون و خطاهاي پي در پي به 

 سارتون در مورد اين افراد.بردند مي خاصيت گياهان پي
  : گويد مي

مهمترين اكتشافات آنها، اين بود كه خاصيت دارويي علفها و «
قي ريشه ها راپيدا كردند و دانستند گياهاني خاصيت مسهلي يا 

اي از مردم  اي پديد آمد و دسته با گذشت زمان حرفه. آوري دارد
كارشان جمع آوري گياهان شد و در اين كار تخصص پيد ا 

و چون اغلب اوقات خاصيت دارويي گياه در ريشه آن . كردند
دادند  است، نامي كه يونانيان معموال به اين قبيل اشخاص مي

  )1(».بود »كنيا ريشه )  Rhizotomist(ريزوتوميست «
با چنين نگاهي كه انسان از ديرباز به نقش گياهان دارويي 
داشته ،طبيعي است كه موضوع داروهاي گياهي درفرهنگ ملل 

اين موضوع . مختلف جهان درآينه ادبيات رخ كرده باشد

درادبيات فارسي نيز جلوه هاي چشمگيردارد و نام گياهان 
اي براي  عران و زمينهدارويي و كاربرد آنها دستمايه خيال شا

  .بيان مطالب شعري گشته است
توان دانست آنست كه مردم  مي آنچه از گذرگاه اين اشعار

در روزگاران كهن ويژگيها و كاربردهاي درماني براي گياهان 
گرفتند،كاربردهايي كه بر اثر تجربه ساليان به  مختلف در نظر مي

دردها و آالم آن دست يافته بودند و نسلهاي پي در پي مرهم 
در اين نوشته به برخي از داروهاي گياهي و .ايشان بوده است

كاربرد آنها كه در شعر فارسي مورد توجه شاعران قرار گرفته 
گردد و تعيين صحت علمي يا عدم صحت علمي اين  اشاره مي

  .شود هاي مربوط واگذار مي باورهاي كهن به پژوهندگان رشته
  »افسنتين«

دويه در بيان ماهيت افسنيتن آمده است در كتاب مخزن اال
چشم  فارسي بابونه گاو نباتي است ما بين شجر و گياه كه به«: كه

  )3(»و شاخهاي آن انبوه و پر برگ استنامند و ساق آن بلند 
  :ويژگي دارويي اين گياه مورد توجه شاعران بوده است

  صد افسنتين و داروهاي نافع
  )4(تويي جان را چو من رنجور باشم 

افسنتين گياهي است بسيار تلخ و صاحب اختيارات بديعي 
همين . تلخي آن را به تلخي گياه صبر نزديك دانسته است

  :ويژگي دستمايه خيال شاعران گشته است
  آن بت شيرين كه با ياد لب شيرين او

  گردد اندر كام اگر پنداري افسنتين، شكر 
  ) 5(سوزني سمرقندي

طبيعت آن گرم است «: دارد افسنتين طبيعتي گرم و خشك
جهت معده  سرد به غايت ... در اول و خشك است در دوم 

  )6( 1»مضر به معده گرم و مصدع... مفيد بود
  :شاعران به اين خاصيت افسنتين نيز اشاره كرده اند

  گلشكر را به جاي افسنتين     دل گرم مرا بساز از لطف
  )7(سنايي

  »باقال«
ان درمان سگ گزيدگي مطرح باقال در شعر خاقاني به عنو

شده، اين شاعر نامدار معتقد است كه هر چند دچار اين درد 
  . شده اما خود را با باقالي اصفهان مداوا خواهد كرد
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  معيني و همكاران   

  321 --- 1391سوم، پاييز ي  شماره سال سوم،  

  عضّني الكلب ثُم عضَّه كلبٍ
  سوف اُداوي به باقالي صفاهان 

  )8(خاقاني
  :اند و كتابهاي پزشكي كهن هم به اين خاصيت اشاره كرده

باقالي تازه را دو حصه كنند و طرف اندرون آن را  چون« 
بر زخم زلو و امثال آن بگذارند قطع سيالن خون آن نمايد و 
بستن آن بر موضع گزيده سگ ديوانه باعث جذب سميت آن 

  )3(» .است
  »بالدر«

 گياهي است از تيره سماقيان كه غالباً به صورت درختچه
. انتهاي ساقه قرار دارندباشد و گلهايش به شكل خوشه در  مي

شاخهاي آن از «داند كه  مي صاحب مخزن االدويه آن را گياهي
بيخ رسته مائل به زمين و بر زمين افتاده و هر جا شاخه ي آن 

  )3(» بندد مي رسد ريشه مي بر زمين
 پوست اين گياه به عنوان قابض در درمان استفاده

مورد توجه  اما يكي از ويژگيهاي آن كه در شعر) 9(شود مي
  :واقع شده تقويت حافظه است

  خمش كن شد خموشي چون بالدر 
  بال در گر ننوشي باش كودن

  )10(مولوي
مولوي خاموشي و گوش جان را به نغمه هستي سپردن 

 داند و از اين جهت آن رابه بالدر تشبيه مي سبب تقويت ادراك
و اما الذين في قلوبهم «كند و در تفسير آيه ي قرآن كه  مي

كند مثال افرادي كه با شنيدن  مي بيان 2»مرض فزادتهم رجساً
شوند  مي آيات رهگشاي قرآن، به معرفت نمي رسند و گمراه

همچون كساني است كه گياه بالدر را كه خاصيت عقل افزايي 
 خورند ولي خاصيت اين دارو براي آنان بر عكس دارد مي

  :شود مي
  گر بال در خورد او افيون شود

  عقليش افزون شود سكته و بي
  )10(مولوي

صاحب اختيارات نيز معتقد است اين گياه براي كساني كه 
دچار فراموشي، فلج و رعشه گشته اند بسيار مفيد است و ذهن 

  ) 6.(گرداند مي را تيز

داند و  مي مولوي رنج عشق را همچون مرواريد ارزشمندي
آورد  يم اين بالي همچون در، خاصيت گياه بالدر را به ياد او

  :كه سبب تقويت ذهن و حافظه است
  الست عشق رسيد و هر آنكه گفت بلي

  گواه گفت بلي هست صد هزار بال
  بال، درست و بالدر تو را كند زيرك

  خصوص در يتيمي كه هست از آن دريا
  )10(مولوي

و در بيتي ديگر تعليم خداوند مهربان را كه سبب دانايي و 
  :كند مي بالدر تشبيهشود به  مي زيركي و چاالكي ذهن

  آن بال درهاي تعليم ودود
  زيرك و دانا و چستش كرده بود

)10(مولوي  
  »بليله«

ميوه هاي . گياهي است از رده دو لپه اي هاي جدا گلبرگ
گوشت روي ميوه . آن تقريباً به بزرگي يك بادام معمولي است

. گيرند مي تلخ مزه و قابض است، از مغز آن روغن مخصوصي
)9(  

ملطف و قابض و مقوي معده « خواص بليه آن است كه از 
و اشتها و به خاصيت مسهل سودا و به طبع مسهل صفرا و 

كننده رطوبات بخارات و جهت رفع سردرد و بواسير، بو  قطع
داده آن جهت اسهال مزمن نافع است و چون روزي نيم درهم 
آن را با نيم درهم شكر با آب گرم بنوشند و مداومت بر آن 

مايند جهت تقويت قوت چشم و قطع رطوبات جاري از ن
بهترين وي زرد و رسيده بود و شكم ببندد و . دهان مفيد است

  )3(»بعضي گويند فقط ملين بود
  :مولوي به خاصيت درماني بليله اشاره كرده است

آن هليله و آن بليله كوفتن   
  زان تلف، گردند معموري تن

  تا نكوبي گندم اندر آسيا
  راسته زان خوان ما كي شود آ

  )10(مولوي
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  مپندار كه اين نيز هليله است و بليله است
  كه اين كهنه عقاقير ز فردوس رسيده است 

  )4(مولوي
  »بنفشه آميخته به شكر«

دوخاصيت دارويي براي شربت بنفشه در شعر فارسي ذكر 
  :شده است؛ نخست دفع سودا 

  سودا برد بنفشه به شكر چرا مرا
  به سودا رسيد كار زان شكر و بنفشه

  )8(خاقاني 
و دومين خاصيت مورد اشاره در شعر فارسي نافع بودن 

  :براي درد سينه است
  رنجور سينه ام لب و زلفش دواي من

  كاين درد را بنفشه به شكر نكوتر است
  )8(خاقاني 

اين دو خاصيت درماني در پزشكي كهن هم مورد توجه 
تا مطابقت شود  بوده است كه برخي از آنها نقل مي

  : اشعاربامطالب اين كتابها آشكارگردد
شربت بنفشه به عقيده ي قدما براي سودا و درد سينه « 

  )11(» نافع بوده و آن تركيبي است از بنفشه با شكر
گل بنفشه داراي طبيعت سرد و خواص دارويي زيادي « 

است از جمله بوئيدن و ضماد كردن آن سرفه ي گرم را نافع 
  )6(».داندبود و نرم گر

و سرفه و خشونت سينه ... خون  3مسكن عطش و حدت« 
  )3(»شراب معمول آن با شكر نافع است از براي سرفه... و حلق

در شعر خاقاني يكي از باورهاي كهن پزشكي مبني براين 
  )8: (كند بيان شده است كه ريشه بنفشه بوي دهان را زايل مي

  تيغ بنفشه گونش برد شاخ شر چنانك
  بنفشه، بوي دهان شرابخواربيخ 

  )8(خاقاني 
  »)راوند(= ريوند «

بيخ ريباس است كه در دامن كوههاي خطا ، چين ، تبت « 
رسد اين  مي ،تركستان ، خراسان و بعضي از بالد هند به هم
و ) 6(رفته  مي گياه جهت رفع گرمازدگي و رفع عطش به كار

: »ته استاين خاصيت مورد توجه بسياري از شاعران قرار گرف
)3،8(  

  قرصه ي شمس شود قرصه ي ريوند ز لطف
  بهر تفته جگران كافت گرما بينند

  )8(خاقاني 
  حرارت هاي جهلي را حكيمان

  ز علم و پند گفتستند ريوند
  )13(ناصر خسرو 

  هر تف جگر كز اين علل خاست
  زايل نشود به قرص ريوند

  )13(مجير الدين بيلقاني 
  منحقا كه چنانست ز گرمي جگر 

  كورانه تباشير كند سود و نه ريوند
  )14(امير معزي 

  »زعفران«
  :يكي از خواص اين گياه نشاط بخشي آن است

و به وجود آورنده ... 4مفرح قوا و مقوي حواس و معزي« 
ي نشاط و تفريح بخشد تا به حدي كه گاه باشد كه از غايت 

  )3(» فرح به ديوانگي كشد
  اي خنده ناك چوبي زعفران گشته

  مخور زعفران تا نگردي هالك
  :در شعر فارسي بارها به اين ويژگي اشاره شده است

  دل هر فرد از آن شادي چنان شد
  كه گويي مغز او چون زعفران شد

  )16(عطار 
  :و تصويرهاي شاعرانه ي زيبايي از آن به وجود آمده است

  برون ميار ز دل زينهار ريشه ي غم
  كه خنده هاست درين شاخ زعفران پنهان 

  )17(صائب
  در روي من شكسته دل خند

  گر موجب خنده زعفران است 
  )18(عطار 
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  پنمودند كاين زعفران گونه خاك
  )19(كند مرد را بي سبب خنده ناك 

  اي كز من نصيب ديگران گردد به جرم خنده
  در اين بستان سرا تا كي به خود چون زعفران پيچم 

  )17(صائب 
  :از سوي ديگر زعفران مقوي است

  )3(» .است... مقوي جوهر روح حيواني و جگر و احشا و «
خاقاني ازخاصيت مقوي بودن زعفران آگاه بوده وبراساس 

گويد كه نمي توان به اميد زعفران هرگياه زردي را  مي آن
  :خورد

  بر اميد زعفران كو قوت دل بر دهد
  بيش از اين معصفَر خوردن به سكبا بر نتابد 

  )8(خاقاني
  »سداب«

هاي جدا گلبرگ كه سر  اي گياهي است از رده دو لپه
از همه قسمتهاي اين گياه بويي . باشد مي ي تيره سدابيان دسته

« از برگهاي آن يك گلوكزيد به نام . شود مي نامطبوع استشمام
 كنند و نيز اسانسي از آن مي استخراج« يا روتوزيد »روتين 

  ).9(ه بويي قوي و طعمي تلخ و تند دارد گيرند ك مي
دركتابهاي قديمي به سه نوع بستاني، بري وجبلي آن اشاره 

  ).6(اند -شده وبهترين آن را نوع بستاني گياه دانسته
درخت بستاني آن تا به دو ذرع و پر شاخ و برگ آن ريز « 

و بدبو و بسيار سبز، گويا بر آن غباري نشسته و گل آن زرد و 
  )3(» در غالفي و سه عدد به هم پيوسته مثلث شكل تخم آن

  :سه خاصيت دارويي اين گياه در شعر مطرح گشته است
  :پادزهر) الف

  ز حرص 5شكم مشو همه چون كوزه ي فقاع
  مگر كه در خور ترياقها شوي چو سداب 

  )13(مجيربيلقاني
  :جهت امراض عصبي و دماغي) ب

  برد عقل مرا خيال خراب
  )20(سداب  6مزيجشربمت بايد از 

  )20(نيمايوشيج
  :منع آبستني و داروي سقط جنين) پ

  مادر دهر پي عزت تو خورده سداب
  )21(تا نبوت چو تو فرزن نزايد ديگر 

  نظيري نيشابوري
و كتابهاي داروشناسي قديم نيز به اين سه خاصيت اشاره 

  :اند كرده
تخم وي چون بكوبند يك درم يا دو درم و بياشامند به « 
  ).6(»صرع و كابوس را نافع بود... ل يا سكنجبينعس

در كافي از حضرت ابوالحسن هم وارد است كه سداب 
مسقط ) 3(كند قوت دماغي را  گرداند عقل را زياد مي مي زياده

جنين و جهت امراض دماغي و عصباني و مانع آبستني و مقاوم 
  )3. (جميع سموم است

  » )محموده(= سقمونيا «
يره پيچكها كه در حقيقت يكي از گونه هاي گياهي است از ت

 از ريشه اين گياه صمغ و سقزي به دست. رود مي نيلوفر به شمار
مشهوراست و نوع مرغوب آن »اسكامونه «آورند كه به نام  مي

در تركيب صمغ و سقز حاصل از اين گياه . سقمونياي حلب است
 .موجود است) scammonine(آلكالوئيدي به نام اسكامونين 

  )9. (اسكامونه از مسهل هاي بسيار قوي است
اين داروي گياهي در شعر فارسي بسيار مورد توجه قرار 

  گرفته است،
  مگو شهد شيرين شكر فايق است

  كسي را كه سقمونيا اليق است
  چه خوش گفت يك روز دارو فروش

  شفا بايدت داروي تلخ نوش 
  )22(سعدي

  جستي بسي ز بهترتن جاهل
  و افسنتين7سقمونيا و تربد

  )12(ناصر خسرو
  )23: (و به خاصيت مسهل بودن آن اشاره شده است

  از او بينند در كار آنچه ديد 8عارض و معروض
  از خوردن سقمونيا 9معده مرد سقيم

  )23(اديب الممالك فراهاني 
هم در شعر به » محموده«اين گياه با همين ويژگي با نام 

  :ره شده استكار رفته و به خاصيت مسهل بودن آن اشا
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  اي مهربان نان چواطالق آورد
  گوييش محموده خوان  مي نان چرا

  »سيب سبز«
به پارسي سه سنبل گويند، طبيعت وي گرم و خشك بود و 
آن حشيشي است كه در ميان نعناع و بادرنجويه رويد، بوي تيز 
دارد سنگ كليه و مثانه را سودمند بود و بر گزندگي زنبور 

  ).6(ضماد كردن نافع بود
نظامي با توجه به طبيعت گرم وخشك اين گياه از مبالغه ي 
شعري استفاده كرده و گفته اين گرمي چنان زياد است كه حتي 
برج عقرب آسمان را كه از برجهاي آبي است و داراي مزاحي 

  ) 19: (سرد وتر است سوزانده
  بوي سيب ترش از حرارت خويش

  عقرب چرخ را گداخته خويش
برجهاي دوازده گانه را  داراي قوه فاعله و  قدما هر يك از

 دانستند يعني آنها را گرم و سرد و يا خشك و تر مي منفعله
پنداشتند و دوازده برج را به چهار دسته آبي و آتشي و بادي  مي

). 47(و خاكي تقسيم كرده بودند و عقرب جزو مثلثه آبي است
  )24(گريد  قاآني مي

  افزود زهر چشم تو چرا زان خط مشكين
  راستي دافع زهرست اگر سيسنبر

  »صبر«
اي به  ها، از اين گياه شيرابه گياهي است از تيره سوسني

 آورند كه پس از تغليظ به نام صبر زرد به بازار عرضه مي دست
  ).9(طعم صبر زرد بسيار تلخ و مهوع است . دارند مي

ي خشك شده حاصل ازبرگهاي ضخيم وگوشتي  شيرابه
  )25. (نيز كاربرد درماني دارد گياه صبرامروزه

اين گياه از يك سو به سبب خاصيت درماني آن و از سوي 
ديگر به علت معناي بردباري و شكيبايي كه در كلمه منسوب 
به آن هست بسيار مورد نظر شاعران قرار گرفته و اين تفكر را 
. كه شكيبايي نيز همچون گياه صبر، دارو و درمان دردهاست

با توجه به ريشه دارويي گياه . بخشيده است صورتي شاعرانه
صبر است كه شاعران آن را همراه با كلماتي همچون درد، 
درمان، بيمار، طبيب، پرهيز و كلماتي متناسب با درد و درمان به 

  :كار برده اند

  گر صبر بود، درد به درمان رسد آخر
  فرياد كه بي صبر و قرار است دل ما 

  )26(حزين
  م خبر دهيد رفيقانز درد عشق بمرد

  اگر مفرح صبر است دردكان طبيبي 
  )27( اميد خسرو دهلوي

  باز عشق توام از صبر جدايي فرمود
  باز بيمار مرا نوبت پرهيز آمد 

  )28(امير شاهي سبزواري
  جان بيمار مرا تاب شكيبايي نماند

  اي طبيب ار عاقلي جز صبر دارويي دگر
  )28(امير شاهي سبزواري 

  المت كه داشتن زين پيشمتاع صبر و س
  فداي نغمه چنگ و رباب شد هر دو

  )28(امير شاهي سبزواري
ي آفرينش مضامين شعري  تلخي گياه صبر نيز دستمايه

  :گشته است
  صبر من تلخي ز صبر بيش بر دارد خواص

  گر چه دشمن را به لب زهريست كاندرنيش نيست
  )29(حاجب شيرازي

  تلخ است بي تو صبر، دل غم فزوده را
  نتوان چشيد داروي نا آزموده را 

  )28(امير شاهي سبزواري
  صبرا به تو آيم غم كارم بخوري

  اي صبر نگويي كه تو را با چه خورند 
  )30(انوري

اما شاعران از بيان اين دو موضوع يعني جنبه دارويي صبر 
و تلخ بودن و نتيجه شيرين داشتن آن فراتر رفته و گاهي به 

  :گياه صبر نيز اشاره كرده اند؛ از جملههاي خاص درماني  جنبه
و مجموع ) 3(صبر پاك كننده معده و عروق است ) الف

  )6(بدن را از فضول جمع شده پاك گرداند 
  اي دل به عون مسهل سقمو نياي صبر

  وقت است اگر به تنقيه كوشي ز امتال
  )30(انوري
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  ).3-25(زخمهاي سخت را نيك گرداند ) ب
  زخم دلم ز مرهم صبر كجا شود نكو 

  فتد از دل بي قرار من  مي هر نفس آن چو
  )31(امير عليشير نوايي

زخم چشم و درد و سوزش آن پاك و زايل كند و ) پ
و عروق و اعصاب را از چرك و زنگ .تري آن خشك گرداند

  ).6(پاك كند و ذهن صافي گرداند
  پرده هاي ديده را داروي صبر 

  سازد شرح صدر هم بسوزد هم ب
  ) 10(مولوي 

  درد چشم من فزون شد بهر آنك
  توتياي از صبر بگذاري نداشت

  ) 30(انوري 
).3(بهترين دواي معده ومقوي آن) ت  

  گفتمش خون جگر چند خورم در غم عشق 
  گفت داروي دلت صبر و غذايت جگر است 

  )32(خواجوي كرماني
  در آن كاغذي كز ارسطو رسيد

  بسي داروي صبر پيچيده ديد 
  )33(جامي

  ز داروي او دفع تيمار كرد 
  دواي دل و جان بيمار كرد 

  )33(جامي
در كتابهاي داروشناسي قديمي به سه نوع صبر اشاره شده 

صبر سقوطري، صبر عربي يا عدني يا يمني و صبر : است
اي به  صبرسقوطري كه منسوب به جزيره. سيمخاني يا بردكي

ست در نزديك ساحل يمن بهترين نوع صبر به همين نام ا
رنگ وي « : رفته و با اين ويژگيها از آن ياد شده است مي شمار

و چون در دست ... مانند جگر بود و بوي وي مانند گياه مرّ بود
بمالند زود خرد شود و به رنگ چون زعفران بود واز وي بوي 

  ).6(» روغن گوسفند آيد
  :اشاره شده است در شعر نيز به صبر سقوطري

  را كه خود10روي بهي كجا بود مرد زحير
  وقت سقوط قوتش صبر خورد سقوطري

  )8(خاقاني 
  11تا به تلخي نبود شهد شهي همچو شرنگ

  تا به خوشي نبود صبر سقوطر چو شكر
  )38(فرخي 

از گياه صبر در اشعار فارسي به عنوان مرهم زخم ياد شده 
دهد كه اين گياه بهبود  مي است و تحقيقات معاصر نيز نشان

كند و سبب كاهش درد، ترشح و قرمزي  مي زخم را تسريع
  )34: (گردد مي زخم

  تا كرد دلم درد تو را مرهم صبر 
  شويد باز  مي دردي دگر از تو روي

  )35(عطار
  صبر كن بر پند واعظ زانكه دارد بيش بود

  زخم با مرهم كند چون سازگاري بيشتر 
  )36(واعظ قزويني

  م چون مهر و مه عمري به گرد مركز عالمشر
  نديدم جز گياه صبر داغ عشق را مرهم 

  )37(سيداي نسقي
  »صندل«

درختي است كوچك از تيره صندلها، چوب آن داراي بوي 
معطر است واسانس حاصل از آن به مصارف درماني وعطر 

 تر تنه درخت، صندل سفيدناميده قسمتهاي جوان.رسد مي سازي
. زرد قسمتهاي مركزي يعني قلب چوب است صندل. شود مي

صندل داراي اثر قابض و مقوي قلب و اسانس آن در بيماري 
  .شده است مي سوزاك استفاده

اما صندل سرخ درختي است از تيره سبزي آساها كه داراي 
اي شكل است و از گرد چوب آن  برگهاي پهن و گلهاي خوشه

 استفادهجهت ساختن غرغره هاي قابض در دندانپزشكي 
  ).9(شود مي

صاحب مخزن االدويه صندل زرد و سفيد را دو گونه 
كند و در بيان  مي دانسته وبنابراين صندل رابه سه نوع تقسيم

 خواص آن بين نوشيدن و ضماد كردن آنها تفاوت قائل
  : شود مي
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باشد يكي سفيد نباتي رنگ و آن را صندل  مي سه نوع« 
و سوم سرخ ) اصفر(نگ ابيض و به هندي چندن، دوم زرد ر

سفيد آن مفرح و مقوي دل و معده و ... نامند) احمر(رنگ 
و آشاميدن آن جهت خفقان حاد و تبهاي ... و قابض  12رادع

ماليدن آن با گالب و قليلي كافور بر پيشاني ... تند صفراوي و 
نوشيدن صندل سرخ در افعال مذكوره . جهت سردرد نافع است
ن اثربخشي ضعيفتر و ماليدن آن قويتر از شادي بخشي و غير آ

 از نوع سفيد و ماليدن آن را جهت درد سر حاد استعمال
  ).3(كنند  مي

به هر حال صندل از هر نوع كه باشد درمان سردرد است و 
  :اين ويژگي دارويي آن بارها در شعر خاطر نشان شده است

  آسوده به خاك درت اينك سر خسرو 
  دسر آلود زان صندل راحت كه بدين در

  )27(امير خسرو دهلوي
  چرخ ز سر گشتگي گرد سحر ساز كرد

  سودن صندل همان شاهد دردسر است 
  )39(بيدل دهلوي

  مي كنم صائب ز صندل پرده پوشي درد را
  اي از درد سر باشد مرا  حاش هللا شكوه

  ) 17(صائب
  منت صندل مرا صائب ز سر بيزار كرد

  سايه ي بي منت درد گران لنگر كجاست 
  )17(صائب

  بيدل ز دل غبار عاليق نمي رود 
  سر سوده شد چو صندل و اين دردسر نرفت 

  )39(بيدل
  صندل سوده درد سر ببرد 

  تب ز دل تابش از جگر ببرد 
  )19(نظامي

  »طباشير«
) خيزران(اي سفيد رنگ كه آن را از درون ني هندي  ماده
  ).9(گيرند 

: آورده استصاحب مخزن االدويه در بيان ماهيت آن چنين 
... چيزي است شبيه به گره هاي ني كه از جوف نوعي از ني «

و يكي از خواص درماني آن را تسكين ) 3)(رسد مي به هم
صاحب اختيارات بديعي نيز به . التهاب و عطش دانسته است

  :اين خاصيت ضد عطش و رفع گرمي طباشير اشاره نموده
... ر بنشاندگرمي جگ... تبهاي حاره و تشنگي را سود دهد«

  )6(» و قوت اعضايي كه از حرارت ضعيف شده باشد بدهد
شاعران نيز همين ويژگي تباشير را در شعر خود مورد 

  :توجه قرار داده اند
    پر نيازي را كه هم دل تفته بيني هم جگر

  شُرب عزلت هم تباشيرش دهد هم ناردان 
  )8(خاقاني

  در فراق من سودا زده از سوختگي
  سخن سرد كند كار طباشير در آب 

  )17(صائب
  كعبه كه سجاده تكبير تست 

  تشنه ي جالب تباشير تست
  )40(نظامي

  » )فاوانيا(= عود الصليب «
نر و «گياهي است كه طبق توضيحات اختيارات بديعي، 

ماده دارد و آنچه نر بود ورق وي مانند ورق جوز و بيخ آن 
بود و در طعم وي قبضي بود ستبر بود و سفيد و مانند انگشتي 

  )6(» و ماده ي آن بسيارشاخه بود و بيخ وي مانند بلوط
مينورسكي معتقد است منظور از عود الصليب در اين بيت 

  :خاقاني
  چو آن عود الصليب اندر بر طفل

  )8(صليب آويزم اندر حلق عمدا 
  خاقاني

و فاوانيا گياهي است از رده ي دو ). 41(است» فاوانيا«گياه 
اي هاي جدا گلبرگ گياهي علفي و داراي ساقه هاي گوشت  پهل

اي خوابيده بر روي زمين و گل هايي معموالً سفيد  دار و ساقه
  .يا زرد

عودالصليب مقوي حواس و اعضاي دماغي و اعصاب 
چون بر طفالن بياويزند مادام « است و طبق اعتقادات قديمي 

وي بخور و چون ثمر ... كه آويخته بود صرع زحمت ندهد
كنند مصروع و مجنون را نافع بود و اگر از ثمر وي گردن بندي 
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سازند و در گردن كودكي مصروع آويزند صرع از وي زايل 
  )3. (»شود

  : و اين باور پزشكي در شعر نيز بازتاب يافته است
  قدسيان فهرست اين مجلس به حلق آويختند

  همچنان كاندر گلوي كودكان عود الصليب 
  )23(لكاديب المما

  »قرنفل«
گويند خواص  مي براي قرنفل كه به پارسي آن را ميخك

دارويي زيادي در كتابهاي داروشناسي كهن ذكر شده است از 
  :جمله اين خواص آن است كه

مقوي ارواح و اعضاي رئيسه باطنيه و حافظ آنها و جهت « 
و ساير ... تقويت دماغ و ذهن و فكر و رفع سردرد سردتر 

جهت تقويت لثه و درد ... و عصبي نافع است امراض سردتر
جهت ... جهت تقويت باصره... دندان و رفع بدبويي دهان 

و آشاميدن آن مقوي معده و قدرت هاضمه ... سرفه سردترو 
  ).3(»است

از ميان اين ويژگيها به دو خاصيت قرنفل در شعر اشاره 
  :شده

  :طبيعت گرم داشتن) الف
  در آتششنهم  مي عود جان در مجمر دل

  گرمي دلسوز عاشق از قرنفل خوشتر است 
  )42(ولي ... شاه نعمت ا

  :مقوي معده) ب
  كين تو دل ضعيف بود علتكه يار 

  نه از قرنفل سودش بود نه از جالب 
  )14(امير معزي 

  » )هندبا(= كاسني «
هندباي شامي نوعي از هندباي برّي يا بستاني است كه 

. مايل به تلخي است داراي برگ بزرگ و دراز و خشن و
هندباالبقل داراي برگ كوچكتر و گل ريزتر و كبود رنگ و 

  ) 3. (تلخي آن بسيار است
  به سبزي و تلخي چون كسني است الحق

  عجب نيست آن خاصيت ز آب كسني
  )30(انوري  

طبق شعر انوري كاسني براي سرفه زيان دارد و مصلح آن 
  . شكر است

  روايح گرفت با ستيزه جويي طبع
  خواص نيشكر آرد مزاج كسني را

  )30(انوري 
و اين ويژگي در تحفه حكيم مؤمن نيز ذكر گشته است 

)11.(  
كاسني سرد است و براي كساني كه طبع گرم دارند و 

  ).3(گرمازدگان و مبتاليان به استسقا و تشنگي مفيد است 
  عتاب تلخ تو را با دل آن موافقت است 

  كه با طبيعت محرور آب كسني را 
  )30(انوري

  جان و دل را بود دارو ليكن از بهر جگر
  بايد نبود آن چيست كسني و كما  مي آنچه

  ) 7(سنايي
  »كافور«

كافور طبيعت سرد دارد و براي دفع گرمي مزاج و رفع 
  :رود بر عكس مشك كه گرم است مي تشنگي به كار

  به كافور عزلت خنك شد دل من
  ر ز مشك عمل شم ندارمسزد گ

  )8(خاقاني
  كافور و پيل آنك به هم پيل دمان كافور دم

  كافور هندي در شكم بر دفع گرما ريخته
  )8(خاقاني 

  خورد خواهد شاهد و شاه فلك محرور وار
  آن همه كافور كز هندوستان افشا نده اند

  )8(خاقاني 
كافور مانند صمغي در اندرون چوب بود چون بشكافند « 
كافور مانند نمك در طعام بود ... ر از ميان آن بيرون آورندكافو

را ... در عطريات و منع ورمهاي گرم بكند و محروري مزاج
  )3(» كافور دافع تشنگي و التهاب جگر است» «.نافع بود

  مو سفيدي حرص دنيا در نتوانست كرد
  طمع ما را سرد اين كافور نتوانست كرد 

  )37(سيداي نسفي
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  » )كادي(=كدر «
ساقه اش از پوست . هاست اي اي از رده تك لپه درختچه

اين ساقه در ارتفاع تقريباً دو متري از . صافي پوشيده شده است
شود و هر يك از شاخه ها  مي سطح زمين به سه شاخه منشعب

، صاحب مخزن )9. (نيز همين انشعاب سه قسمتي را دارند
ه درخت نخل درخت آن شبيه ب« : االدويه در ماهيت آن نوشته

و كوتاه تر از آن و پراكنده و غير موزون و ساق و شاخهاي آن 
  )3(» پر گره و خاردار و پيچيده

  :رفته است مي كدر در درمان جذام، حصبه و آبله به كار 
رازي گويد جذام را نافع بود و قطع كند و وي معتدل « 

بود، شراب وي حصبه و آبله را نافع بود تا به حدي كه كسي 
بياماشد به » كادي«كه آبله بيرون آمده باشد نه عدد از شراب  را

  )6(» .ده عدد نرسد
خاصيت كدر براي دفع آبله مورد توجه شاعران قرار گرفته 

  :است
  بهر دفع تبش آبله را مصلحت است

  از طبيبان كه شراب كدر آميخته اند
  )8(خاقاني 

  از برون آبله را چاره شراب كدر است
  اريد كدر باز دهيد چون درون آبله د

  )8(خاقاني 
  »كرفس«

اولي آن بود كه كسي كه از گزندگي عقرب ترسد نشايد « 
  )6(» .كه كرفس خورد

  زهريست به قهر نفس دادن
  كژدم زده را كرفس دادن 

  )43(نظامي 
  مساز عيش كه نامردم است طبع جهان

  مخور كرفس كه پر كژدم است بوم و سرا 
  )8(خاقاني

  نفس آمد پديد گر تو را نوري ز
  زخم كژدم از كرفس آور پديد 

  )44(عطار
  » )ماءالورد(= گالب «

در شعر فارسي از ميان فوايد درماني گالب دو خاصيت 
:مورد توجه شاعران قرار گرفته است  

  رفع سر درد) الف
  گل در ميان كوره بسي دردسر كشيد

  تا بهر رفع دردسر آخر گالب شد 
  )8(خاقاني

  نشاندتا درد سرم فرو 
  اين اشك گالب سان مرا بس 

  )8(خاقاني
  از ناله ي جغد الحق ماييم به دردسر

  از ديده گالبي كن دردسر ما بنشان
  )8(خاقاني

  سبب قوت دل) ب
  شد قوي دل دولت و دين از وفاق هر دوان

  قوت دل زايد آري در طبيعت از گالب 
  ) 30(انوري

خاصيت گالب در كتابهاي داروشناسي قديم به اين هر دو 
  :اشاره شده است

ما الورد را به پارسي گالب گويند نيكوترين آن بود كه « 
مقوي دماغ و مسكن صداع ... تيز بوي بود و به طعم تلخ بود

  )6(» ...گرم بود، بوئيدن و طلي كردن و قوت دل و معده بدهد
  به گلگون گالبي دالويزتر

  نشانده جهان از جهان درد سر 
  )15(نظامي

  دهم مي ولي دردسر گالبم
  دهم  مي نمك خواه خود را جگر

  )15(نظامي
  » )بارتنگ(= لسان الحمل «

گياهي است كه شباهت به زبان بره دارد و به شيرازي آن را 
طبخ « ). 6(و قابض است 12ورق بارتنگ خوانند و دارويي رادع

شده ي آن با نمك و سركه و عدس جهت اسهال خوني نافع 
  )3(» است

وضوع كه لسان الحمل داروي اسهال است در شعر به اين م
  .خاقاني اشاره شده است
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  ريزش سوهان اوست داروي اطالق از آنك
  هست لسان الحمل صورت سوهان او 

  )8(خاقاني
  »هليله«

و از ) conbretacees(درختي است از تيره ي كمبرتاسه 
اي ها كه داراي ميوه ي بيضوي شكلي به اندازه  رده ي دو لپه

  )9. (سنجد ريز است ي يك
  :هليله گياهي است تلخ با كاربردهاي درماني

  اگر چه ناخوشت آيد نصيحت خسرو
  شفاست آن همه، از تلخي هليله مرنج 

  )27(امير خسرو دهلوي
  :شاعران به جنبه هاي دارويي اين گياه توجه داشته اند

  ضد حرارت بودن) الف
  كه دانست كاين تلخ و ناخوش هليله

  حرارت براند ز تركيب انسان 
  )12(ناصرخسرو 

  مسهل بودن) ب
  از هليله قبض شد، اطالق رفت

  )10(آب آتش را مدد شد همچونفت 
مولوي در بيت باال با استفاده از خاصيت مسهل بودن هليله 
بيان كرده كه خداوند علت العلل است و بر اثر اراده او 

ست هليله كه هاي ذاتي هم قابل تغييرند و ممكن ا ويژگي
  .مسهل است بر عكس خاصيت قبض پيدا كند

آورد و  مي در هدايه المتعلمين آمده كه هليله ي زرد صفرا
هليله ي سياه سودا و اين موضوع در شعر فارسي نيز مورد 

شاعري اين ويژگي هليله ي زرد را . توجه قرار گرفته است
 سازد كه جهان ظاهر همچون دستمايه ي بيان اين مطلب مي

توان از آن انتظار انصاف داشت همان  قمار بازي است كه نمي
توان انتظار داشت هليله ي زرد صفرا را از بين  گونه كه نمي

  :ببرد
  تو را مقامر صورت كجا دهد انصاف

  تو را هليله ي زرين كجا برد صفرا 
  )8(خاقاني 

و شاعري ديگر سودا زايي هليله سياه و سودازدايي گياه 
  :سازد مي بيان پند و اندرز صبر را زمينه

  به صبر تلخ زهي زين سودا از آنكه نكوست
  هليله ي سيه از بهر آفت سودا 

  )8(مجير الدين بيلقاني
پرورانده اند و اين  مي براي رفع تلخي هليله آن را در شكر

شود براي مولوي تا بگويد كه اگر انسان  مي موضوع تمثيلي
تلخي ماده رها خواهد  خود را در شكر معنويت بپروراند از

  :شد
  چون اويس از خويش فاني گشته بود

  آن زميني آسماني گشته بود
  آن هليله ي پروريده در شكر

  چاشني تلخيش نبود دگر
  )10(مثنوي 

  
  :بحث و نتيجه گيري

بررسي تاريخ ديرينه علوم، قدمت فرهنگ و تمدن يك 
در  ايرانيان از ديرباز جايگاه مهمي. سازد مي ملت را آشكار

دانش بشري داشته اند چنانكه بسياري از شهرهاي ايران 
همچون مرو و گندي شاپور از مراكز علمي جهان قديم به 

  .رفتند مي شمار
اين جايگاه در تمدن اسالمي ايران بيش از پيش استوار شد 
و انديشمندان ايراني در دوره ي عباسيان بنيادگزاران يك 

ي و داروشناسي سهم دانش پزشك. نهضت عظيم علمي گشتند
نام آورترين مولفان تمدن . مهمي در اين نهضت بزرگ داشت

ي دانش از همين دوران و دوره بعد از  اسالمي در اين دو شاخه
آن يعني قرن چهارم و نيمه ي اول قرن پنجم كه دوره ي 

  ).46(طاليي تمدن ايران اسالمي بود برخاستند 
رايج در ايران بنابراين پزشكي و داروشناسي دانشهايي 
هايي از آنها در  اسالمي بودند و جاي شگفتي نيست كه جلوه

گسترده ترين و درخشان ترين آينه فرهنگي ايران زمين يعني 
اي كه اشاره به علوم به  شعرو ادبيات آشكار گشته باشد به گونه

هاي سبكي شعر قرن ششم محسوب  ويژه پزشكي از ويژگي
  .شود
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و نوع كاربرد درماني آنها در شعر اشاره به داروهاي گياهي 
فارسي نخست بيانگر اهميت و رواج اين دانش در ميان ايرانيان 

اي كه گياهان دارويي در عرصه ي شعر نيز نقش  است به گونه
از سوي ديگرگستردگي ادبيات فارسي راآشكار . اند آفرين گشته

سازد كه پرتوي از همه مظاهر تمدن ايران زمين را به  مي
  .در خود گنجانده است شگفتي

از جهت ديگر بايد به اين نكته توجه كرد كه نوع كـاربردي  
كه براي هر يك از اين گياهان در شعر مطرح شده مورد تأكيـد  
كتابهاي كهن داروشناسي و در بسـياري از مـوارد مـورد تأييـد     
دانش جديد هستند، بنابراين شايسـته اسـت كـه متخصصـان و     

پزشـكي و داروشناسـي بـه بررسـي      پژوهشگران در زمينه گياه
علمي موضوعهايي كه به عنوان باورهاي كهن در شـعر مطـرح   

  .شده، بپردازند و درستي يا نادرستي آنها را تعيين كنند
در پايان موضوع داروهاي گياهي در شعر فارسي را از منظر 

نگريم تا بيـان كنـيم ملتـي كـه باورهـاي       مي تاريخ تحليلي علم
رصـه هنركالمـي آورده، در واقـع معرفـت     علمي خويش رابه ع

علمي وادراك هنـري را پيونـدي عميـق زده و دانـش تجربـي      
  .روزگار خويش را بستر معرفتي جاودانه، ساخته است

  
  :پي نوشت

 آنچه موجب دردسر است .1

 و سوره 125سوره ي توبه، آيه  .2

 تندي، شدت، تيزي .3

 برانگيزاننده، تحريك كننده .4

 .آن گيرند شرابي كه از جو و مويز و جز .5
 آميخته، ممزوج .6

گياهي از تيره ي پيچكيان، به عنوان مسهل قوي  .7
 .رود مي به كار

 شكايت كننده و كسي كه از او شكايت شده .8

 بيمار .9

 اسهال، دل پيچ .10

 زهر، هر چيز تلخ، حنظل .11

بازدارنده، مانع، داروهايي كه موجب قبض و  .12
تنگ گرداندن عروق عضوي شوند تا مواد 

در داخل عضو راه يابند  عفوني خارجي نتوانند
مانند گياه تاجريزي كه خاصيت تنگ كردن 

 .موضعي عروق را دارد
 شربت گوشه نشيني .13

 ، گرم مزاج...گرماده از تب يا  .14

  بو، رايحه، قدرت بويايي .15
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