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 2931، پاييز سوّمی  شماره، چهارمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ی مجلّه  

 

 

 درآمدی بر اصطالحات و مضامین طبی در مثنوی مولوی
 

 ب ناز علی اکبری پری، *الف دکتر رمضان رضائی
 

 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی الف
 درخشان بنابدانشجوی دوره دکتری و مدرس مرکز استعداد های  ب

 

 چكيده
، ثروت عظیم و سرشار علمی و فرهنگی است که به ماا باه   ایرانیاندیش  های شعرای ژرف و اشعار و داستان فارسی یمتون فرهنگ :سابقه و هدف

بیگاانگی تااری ی و    ها، ما را در برابر از خاود  پژوهش در این گنجینه. تواند پشتوانه بزرگی برای ترقی و پیشرفت علمی ما باشد ارث رسیده و می

اند و آوای آن هنوز از  ریزی بنیاد تمدنی باشد که ایرانیان هزار سال پیش از این داشته ای برای پایه تواند بار دیگر انگیزه مصون داشته و می ،فرهنگی

مای جامعه زمان خود هستند چگونه باه  حال سوال اصلی این است که در منابع ادبی که آیینه تمام ن .انداز است ورای تاریخ، در تمامی علوم، طنین

 های رایج در آن جامعه پرداخته شده است؟ و این که ارتباط بین منابع ادبی و طب قدیم چگونه است؟ ها و درمان بیماری

ها و چه در بحث درمان مورد استفاده هستند  آن دسته از کلماتی است که در حوزه پزشکی چه در بحث بیماری ،پردازد بدان میاین مقاله  کهآنچه 

ایم و در کتاب ذخیره خوارزمشاهی نیز ذکر آنها به وضاو  آماده اسات و مو ناا در کتااب      و ما از آنها با اصطالحات و مضامین پزشکی یاد کرده

 .ای به آنها داشته استهارزشمند مثنوی معنوی نیز توجه ویژ

آبله، آماس، استسقا، استفراغ، بلغم، تب لارزه، حارارت، رعشاه، سرساام، وباا و      : ها از قبیل در این پژوهش فقط به برخی بیماری :هامواد و روش

های سنتی رایج در زمان مولوی آشنا  ها و درمان تریاق، سرمه، حجامت و فصد پرداخته شده است تا از طرفی با بیماری: هایی از قبیل نکس و درمان

بارای  . تر در این زمینه سارآاازی تاازه باشاد    تر و گستردهطرفی دیگر اطالعات مولوی از این حوزه را بیان کنیم، تا برای تحقیقات دقیقشده و از 

-ها حائز اهمیت بوده ها و درمان ی بیماریپاسخ گفتن به سوا ت این پژوهش و اثبات این که در مثنوی مولوی به عنوان یک اثر فاخر ادبی، مسأله

 .ست، اطالعات از منابع ذکر شده با استفاده از شیوه توصیفی ا تحلیلی گردآوری و تبیین شده و در نهایت تحلیل محتوا شده استا

هایی کاه خاود در هنگاام اباتال باه       مولوی با توجه به آگاهی نسبی خود از اصطالحات مربوط به این حوزه و نیز با استفاده از تجربه :گیری نتیجه

هاا و   ها و اخالط انسان و ارتباط آنهاا باا بیمااری    انواع مزاج مانندو مصرف داروها کسب کرده، برخی از این مضامین و اصطالحات را ها  بیماری

های اعصاب مانند  بیماری و های گوارشی ها، بیماری های رایج برای تب ها و اخالط، درمان ها و درمان آنها از طریق این مزاج بررسی عالیم بیماری

را در شعرش به کار برده و به ویژه در توصیف اشیا و در بیان تقابال و تضااد مفااهیمی    ها  استفاده از حجامت در درمان بیماری و نیز ض عشقمر

 .درد، از آن ها استفاده کرده است مثل دوا و

 .درمانمثنوی، مولوی، طب، بیماری،  :ها کلید واژه
 

 

 :مقدمه

طاب  باوده،  از زندگی بشر  جزئیدرد و رنج همان طور که 

. در تمام ادوار تاریخ زندگی بشر، باا او هماراه باوده اسات    نیز 

در . گاردد  همواره به دنبال راه عالج گشته و مای  بنابراین، انسان

حتای در جواماع   یونان، روم، آشور، کلده، مصر قادیم و   ایران،

در باین آنهاا    کساانی  .مردم از طب اطالعااتی داشاتند   ابتدائی،

گااهی ایان کاار را    . ناد اختردپ طبابات مای  به که  وجود داشتند

بقاراط  دادند؛ اما  موبدان به صورتی آمی ته با خرافات انجام می

حکیم توانست طب را از این شکل خرافااتی و معبادی بیارون    

زنادگی بار طباق قاوانین مانظم       او ثابت کرد که مرگ و. آورد

 29آبان : افتیدر خیتار

 29آذر : تاریخ پذیرش
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 ... درآمدی بر 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 120

مساائل اجتمااعی و    ، ویبار ایان   عاالوه  .دهاد  جهان رخ مای 

ساوگند  »د که گواه آن کرنیز برای طبیب معین  وجدانی خاصی

 .(1) است« نامه بقراط

شدند برای  اجداد و نیاکان ما وقتی به یک بیماری مبتال می 

های  همین کارها پایه. کردند رفع آن، اقدام به معالجه و مداوا می

ی اطالعاات  اولیه علم طب را افکند و بتدریج افاراد، یاک سار   

تشاا یب بیماااری و درمااان و دارویاای را بدساات آوردنااد و  

گروهی که در مقایسه با دیگران اطالعات بیشاتری داشاتند، باه    

تا این که آوازة کسانی چون پورسینا و جرجاانی  . تبحر رسیدند

در کناار تاودة    .(1) در زمرة نوابغ پزشکی ایران زمین درخشید

بودناد کاه دساتی در طبابات     مردم و طبیبان حاذق، ادیبانی نیز 

لااا اصاطالحات   . داشتند و یا با رماز و رماوز آن آشانا بودناد    

پزشااکی و مفاااهیم مربااوط بااه علاام طااب از عناصاار مهاام    

ساز شااعران پارسای گاو شاد؛ بناابراین، اکناون کمتار         مضمون

شاود کاه باا تاورق آن باه نکاات مرباوط باه          دیوانی یافت می

 .ها و دارو و درمان برن ورد بیماری

ماهیات  در این میان مولوی نیز به عنوان یک شاعر عاارف،  

به فلسفه و حکمت  .شناخت تصوف زمان خود را به درستی می

مثناوی   .آشنا بود نیز شناسی روزگار خویش و موسیقی و ستاره

هاای آن از   او  بزرگترین کتاب عرفانی و اخالقی است حکایت

و هااای فلساافی   هااای م تلااف اجتماااعی و اندیشااه   دیاادگاه

های انسانی سرشاار باوده و زباان و اندیشاه ماردم نیاز        داداه

ای متناسب با خواسته خود به صاید در  و   هست؛ لاا هر جوینده

 .پردازد مرجان می

و اشاارات او   نباود دردهای جسمانی  باگر چه طبی مولوی

به برخی از مفاهیم طبی و مقو ت دارویی همواره ناارر باه   نیز 

هاای   وارساتگی انساان باا شافاب ش    های روحی بشر و بیماری

ای بارای   اصطالحات طبی نیز به عنوان وسیله؛ اما از الهی است

او هار   .بیان نظریات حکیمانه و رندانه خویش بهره برده اسات 

چند که با طبابت بطور مستقیم در ارتباط نبوده، اما بار حساب   

دانش خود گاهی برای بیان مفاهیم مورد نظر از اصاطالحات و  

. مفاهیم طبی بصورت مستقیم و یا ایر مستقیم بکار برده اسات 

از طریق همین کاربردهاست که هم میزان دانش پزشکی شااعر  

در زماان شااعر معلاوم    هاای رایاج   هاا و درماان  و هم بیمااری 

 .شود می

 

 : هامواد و روش

در این پژوهش آن دسته از کلماتی را که در حوزه پزشاکی  

ها و چاه در بحاث درماان ماورد اساتفاده       چه در بحث بیماری

هستند و ماا از آنهاا باا اصاطالحات و مضاامین پزشاکی یااد        

ایم و در کتاب ذخیره خوارزمشاهی که مهمترین کتااب در   کرده

پزشکی قدیم و طب سنتی است نیز ذکر آنها باه وضاو    حوزه 

آمده است و مو نا در کتااب ارزشامند مثناوی معناوی توجاه      

ای به آنها داشته و برخی از آن اصاطالحات و مضاامین را    ویژه

باه  . در مثنوی بکار برده، بصورت تحلیلی ا توصیفی تبیین کناد  

کتااب   همین منظور ابتدا اصطال  یا مفهوم ماورد نظار کاه در   

ذخیره خوازمشاهی ذکر شاده باود، در مثناوی نیاز جساتجو و      

است راج شده سپس توضیحی دربارة آن از مناابع طاب سانتی    

در مرحله بعد آن بیت و آن اصطال  مورد نظر ذکار  . آورده شد

البته اصطالحات و مضامین طبی بسیار زیادی در . و تحلیل شد

صاله ایان مجاال    مثنوی وجود دارد که پرداختن به آنهاا از حو 

ها  خارج است؛ لاا با توجه به عنوان مقاله فقط به برخی بیماری

آبله، آماس، استسقا، استفراغ، بلغم، تب لرزه، حارارت،  : از قبیل

تریاق، سرمه، : هایی از قبیل رعشه، سرسام، وبا و نکس و درمان

های  ها و درمان حجامت و فصد پرداخته شده است تا با بیماری

در زمان مولوی آشنا شده و اطاالع مولاوی از ایان    سنتی رایج 

شود، هم موارد شایع را در بر  حوزه را بیان کنیم، آنچه گفته می

گیرد و هم موارد نادر را، که همگی بیانگر توجه مولاوی باه    می

 .این مقو ت است

 

 : هایافته

های این پژوهش بیانگر این است که تأمل در مثنوی و  یافته

چه در کتب پزشکی قادیم آماده،   طبی آن با آن مقایسة اشارات

نشانگر اطالعات عمیق پزشاکی و فراتار از آن اطالعاات روان    

با این حال منظور او از ذکار  . شناختی مو نا در این حوزه است

ها و به طور کلی آنچاه باه حاوزة داناش طاب      ها، داروبیماری

-ه آنبلک. مربوط است، تنها نشان دادن میزان این آگاهی نیست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             2 / 14

http://jiitm.ir/article-1-298-fa.html


 رضايي و همكاران          

  122 ---2931پاييز وّم، سی  ، شمارهسال چهارم 

چه وی را به طر  اصطالحات و مضامین طبی در شاعر خاود   

ترایب کرده، بیان همانندی بین موضوع مورد نظر و فرد بیماار  

تار در مناابع   پژوهش دقیق. گیری از آن است و در نهایت نتیجه

ها را تواند شیوه درمان برخی بیماری ادبی قدیم از این منظر می

باوده، کااربردی کارده و باه     همان گونه که در قدیم نیاز رایاج   

 .احیای طب سنتی کمک کند

 :ها بیماری

در مثنوی شریف مهمترین بیماری انساان خااکی، بیمااری    

لااا بای مناسابت نیسات کاه بحاث       . رو  قلمداد شاده اسات  

 Bovine Spongiform)هاا را باا بیمااری رو  و روان    بیمااری 

Encephalopathy )خوشای و لاات   مولوی بهتارین  . آااز کنیم

و بدترین ناخوشی و بیماری را بیمااری  واقعی را برآمده از دل 

از بیماری درون، جسم بیرون نیز بیماار و  . داند می رو  و روان

شود؛ چرا که هیچ بیماری مثل بیمار دل نیسات و ایان    ملول می

چیزی است که در طب نوین بیشاتر ماورد توجاه قارار گرفتاه      

و (Psychoneuron) واندساااایکونور» در طاااب ناااوین. اسااات

روابط پیچیده ساه جانباه باین     (Crymonology) کریمونولوژی

ریاز و سیساتم ایمنای را باا      سیستم اعصاب مرکزی، ادد درون

این شااخه از علاوم   . دهد رفتارهای روانی مورد بررسی قرار می

بر تأثیرات عوامال زیساتی ا محیطای و اجتمااعی ا روانای در        

این همان چیزی است  .(2)«کید داردشروع و سیر هر بیماری تأ

فکر الط یاا باطال    وی از دیدگاه .کند بر آن تاکید می مو ناکه 

اندیشای   وهام، گماان، پنادار و خیاال     ی مثال در اشکال م تلف

 :کند گری می جلوه

   شتی باا هاول و سهامازاران کاصد ه

 (3) تاه گشتاه در دریاای وهاما تاه تات

بات در دریاای وهام باه ت تاه      های فراوان و باا هی  کشتی 

و این امر وسعت جو نگاه خیا ت را . شوند هایی مبدل می پاره

 .رساند که عقل را مجال حرکت در آن جو نگاه نیست می

هاا و اماراض باه     امروزه ثابت شده است بسیاری از بیماری

 خاطر قوای روحی است که آن هام نتیجاه ضاعف قاوه خیاال     

بر سیستم عصابی   گااریریاثتبا توهمات و توقعات بیجا . است

، باعاث بار   (Hypothalamus) مرکزی و به ویژه هیپوتاا موس 

ایان عوامال   . شاوند  هم زدن هموستاز بدن و ایجاد بیماری مای 

دهناد و در نتیجاه فارد     کاورتیزول را کااهش مای    سطح سارمی 

توانایی سازماندهی خاود را بارای واکانش مناساب و کاافی از      

ن عوامال سیساتم ایمنای فارد را     از طرفای ایا  . دهاد  دست می

زای  هاا و عوامال بیمااری    ده و در نتیجاه میکاروب  کرتضعیف 

تن او را جو نگاه تاخت و تاز خود قارار داده و او را   ،م تلف

مو ناا مشاکالت روحای ا روانای       و بنا به قاول . کنند بیمار می

 :شوند باعث بیماری جسمی می

  یالاماع  اار کناد زرد و ذلاکااه ط

 (3)نیساات او از علااات ابااادان علیاال

بیماری طمع و طلب آتشین بیماری روحی اسات و چناین   

 .کسی بیمار امراض جسمانی نیست

) هااای روحاای عقااده یی کااه دارایهااا انسااان مولااوی باارای 

Obsession ) هستند راه چاره و درمان را نیز نشاان  و افسردگی

 :دهد و آن پا یش درون و قناعت است می

      ن  معستآی کار رخای بارخاک سلی

 (3)اناعساتاانش قاه جاهار آن آماد کاب

از نظر مولوی خیال و فکر خوش مایه سالمتی و تنومنادی  

در حالی که افکاار ناپساند مثال خاوره باه جاان آدمای        . است

 :کند افتد و وی را تباه می می

 دار وی زناوش باکر خاف خیال و اات

 (3)داناه کاربافرد را ان ماریایار شاکاف

 :و در ادامه گوید

 وشااود، از راه گاش ه اربای فااآدم

 (3)وشاه شود از حلق و نارباف ورااناج

انسان از راه گوش، چاق و چلاه شاود، و حیاوان از طریاق     

گوش در اینجاا کنایاه از مساائل روحای و     . خوردن و نوشیدن

و راهر سا ن ایان اسات کاه انساان از سا نان        .روانی است

شاود و بار عکاس از افکاار      ند و مثبات، باا نشااط مای    خوشای

 .(4) اضطراب آور و پریشان کننده، رنجو و کسل خواهد شد

مولوی در کنار توجه به رو ، به سالمت جسام و تان نیاز    

های جسم و تن  پرداخته و در صدد تش یب و مداوای بیماری

 .  آید تا بدین ترتیب رو  و روان نیز در سالمت باشد بر می
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 ... درآمدی بر 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 121

 (  Smallpox)آبله  -2-1

یک ناوع بیمااری واگیار اسات کاه عامال آن یکای از دو        

آبله یاک بیمااری خیلای     .ویروس آبلة درشت یا آبلة ریز است

جدی است که توسط یک ویروس خطرناک باه اسام ویاروس    

مراان   کمی شبیه آبله ه اسم این بیماریکبا این. شود آبله ایجاد می

مرااان را یاک ویاروس     آبلاه . ارداست، اما هیچ ربطی به آن ند

خطرتر  آورد و نسبت به آبله، بیماری خیلی بی وجود می دیگر به

رکی لقمان پایش امتحاان   مولوی در بیان زی .تری است  و خفیف

 :توصیف تل ی هندوانه چنین سروده استکنندگان در

   چون ب ورد از تل یش آتش فروخت

 (3) هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت

بیت هر چند که ناوعی مبالغاه هسات؛ اماا تصاویر      در این 

ای است که هر کسای باا خوانادن آن و تجسام      سازی به گونه

در بیات ذیال نیاز تااول     . برد گون شدن به عمق معنا پی می آبله

زدن پای حضرت موسی با تعبیر آبله که اصطالحی طبی است، 

 :بکار رفته است

      تاریایم اهلل گاندی از کلاوسفاگ

 (3) ل ری تاه شد نعاسی آبلپای مو

 

 ( Tumescent)آماس   -2-2

ها از بهر  آماس بیماری است مرکب از همه اجناس بیماری»

المازاج   ای و ناه از ساو    که هیچ آماس نباشد که نه از مااده  آن

عضوی تولد کند عضو از آماس سطبرتر و بزرگتر شود و شکل 

از  خالی نباشد، ا تصال طبیعی او برگردد، و هیچ آماس از تفرّق

عضو از یکدیگر بکشد و دور کند  یکه مادة آماس اجزا بهر آن

ماالی روم در ایان    (5)«.تا خویشتن را در میان اجزا جای کند 

 :معنا گوید

       جرم آماس گیرد دست و پا

 (3) تشنگی را نشکند آن استقا

هاای جبریاناه کاافران     در ابیات پیش از این بیت به حجات 

اشاره شده و در این بیت گفته بیهوده و مکرر آنها را به بیماری 

 . آماس تشبیه کرده که بیهوده باد کرده است

 (Ascites)  استسقا -2-3  

خواسااتن اساات و در اصااطال  نااام استسااقا بااه معناای آب

ب اورد، بااز احسااس     چاه آب ربیماریی است که مبتال به آن ه

صاحب ذخیره آن را به سه قسمت زقی، لحمی  .کندتشنگی می

اطبای قدیم بر این باور بودن که  .(5) و طبلی تقسیم کرده است

هاای   تواند آب را به همة انادام  شود، نمی چون جگر ضعیف می

طلباد، در حاالی کاه     بدن برساند و در نتیجه بیمار دائما آب می

ت و اصرار بار خاوردن موجاب هالکات     آب برای او مضر اس

شود و درمان این بیماری در تشنگی کشیدن و حتی ندیادن   می

  : و مولوی دقیقا در همین معنی گوید .(5) آب است

  داشَم کَام آبان مستسقیافت ماگ

 (3) داشَم کُام آباه هام کادان ه میارچاگ

 :و باز در معنای استسقا گوید

 راگادر جااستم اناصد استسقااناپ

 (3) راقاباوع الان جاریاا قار استسقاا هاب

در بیت فوق استسقا به معنای عطش فراوان بکار رفته و باا  

گرسنگی شدید نیز قرین گشته تا بدین ترتیب نهایات عالقاه و   

عشق را برساند، با همانند کردن طلب وصلت ماوش باه طلاب    

هااا،  آب و ااااا و شاادت عالقااه انسااان گرساانه و تشاانه باادان

ضاامن ایاان کااه . ی هنااری زیبااایی ایجاااد شااده اسااتتصااویر

البقر خود یکی از امراض است که مبتال به آن هر چه اااا   جوع

شود؛ اما در جایی دیگر، خود جوع را به عنوان  ب ورد سیر نمی

 :بهترین درمان می داند؛ آنجا که گوید

 !  جوع خود سلطان داروهاست هین

 (3) ین خوارش مبیناچن !هان نِاوع در جاج

اما در بیت ذیال استساقا در معناای ایار طبای و کنایاه از       

 :شهوات عنان گسی ته و سیری ناپایر بکار رفته است

 زن ون شد موجاات چااز استسقاب

 (3) ان و زنار نادت پاایاری بالک شهام

 

 (Vomiting) استفراغ -2-4

استفراغ به معنای خروج با فشاار محتویاات معاده باه      ةواژ

و » :حکیم جرجانی گوید. حلق و سپس به خارج از دهان است

به باید دانست که طریق استفراغ هر خلطی از هار عضاوی باه    

مثال اگر اندر معده رطوبت بسایار اسات   . خالف یکدیگر است
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هاا   هتر و اگر صفرا یا سودا باه جاناب رود   استفراغ به قی موافق

 (5)«تر میل کند استفراغ آن به اسهال صواب

    توبه کن وز خورده استفراغ کن

 (3) رو داغ کن ،ور جراحت کهنه شد

در بیت فوق استفراغ در معنای طبای آن هماان باا  آوردن    

بکار رفته ضمن اینکه در مصرع دوم بیت باه یاک اصال مهام     

 .کندطبی نیز که همان آخر الدوا  الکی  هست، اشاره می 

       گشاد یاکشید و م تا شبانگه می

 (3) ی شدن بر وی فتادارا قاا ز صفات

یکی از مصادیق استفراغ قی کردن است و گااهی در زباان   

رود که بیات فاوق    فارسی استفراغ مترادف با قی کردن بکار می

 .نیز یکی از مصادیق آن است

 ( Cardinal Humors)بلغم  -2-5

ه است که به دو نوع اصلی طبیعای  بلغم یکی از اخالط اربع

انواع بلغم همه سفیدند و آنها را با  .شود می  و ایرطبیعی تقسیم

است و مناافع    بلغم طبیعی شیرین .کنند توجه به مزه تفکیک می

 ترش، ةام ا بلغم ایرطبیعی به چهار دست بسیاری برای بدن دارد؛

کادام باه   شود که هر الیظ تقسیم می ةمز رقیق و بی ةمز بی شور،

 .(6) نوعی برای بدن مضرّ است

    ت بلغم بودرو سپید از قو 

 (3) باشد از سودا که رو ادهم بود

مولوی در بیت فوق برای اشااره باه معناای حقیقای، یاک      

تمثیل بکار برده است و در راهر از اصل تقابل استفاده کارده و  

کند کاه   میدو نوع از اخالط اربعه را مقابل هم قرار داده و بیان 

عدم تعاادل باین آن مشاکالت جسامی فراوانای را باه وجاود        

 .شود آورد در صورتی که سالمتی از تعادل آنها ناشی می می

 (Unconscious) بیهوش -2-6

بیهوش کسی را گویند که به د یلای شاعور و درک هاوش    

خود را از دست داده و قادر به فهم پیرامون خود نیست و فاقد 

اطباای قادیم    .العمل به وقایع اطراف خود است هر گونه عکس

جهت به هوش آوردن افراد از مواد معطّر چون گاالب و عاود   

 . کردند استفاده می

 .شاوند  گیاهان دفع کننده معطر در این ماورد مصارف مای   »

 ترخون، اجزای درخت لیمو، همیشه بهار کوهی، سیر، افسنّتین،

ی سارکه در  تاوان مقادار   در موقع بیهوشی مای  اسطوخودوس،

مقابل بینی مریض قرار داد تاا آن را استنشااق کناد و صاورت     

در بیات ذیال نیاز    .  (7)«مریض را با آب سرد شستشاو دهیاد   

بیهوشی در همان معنای از هوش رفتن و از عقل معاش بیهوش 

 :شدن است

   محرم این هوش جز بیهوش نیست

 (3) مر زبان را مشتری جز گوش نیست

 :گوید و باز در همین معنا

    دم از آن مدهوش گشتآزان دمی ک

 (3) ل آسمان بیهوش گشتاوش اهاه

 

 (Leprology) ، برص، بهک پیسی -2-7

ها و گاردن   شود در روی دست پیسی بیماری که موجب می

 های سفید رنگی پیدا شاوند  و صورت و در نقاط دیگر بدن لکه

درشات  های  های سفید دوباره به هم چسبیده و خال که این لک

 وضاح و  بهاق ، بارص  های این مرض به نام .کند تر را ایجاد می

 .هایی نیز بین آنها وجود دارد البته تفاوت. نیز معروف است

چه سیاه و چه سافید درخاود پوسات    ،بهک هر دو نوعش»

شوند و اگر احیاناً به ژرفا تاثیر کنند بسیار کام اسات و    پیدا می

یسای در پوسات و   اماا پ  ؛روناد  چندان از پوسات فروتار نمای   

 . رسد سر است وان می کند و تا گوشت نفوذ می

، سبب این فرق در هر دو حالت که کامالً بهم شبیه نیساتند 

مربوط به توانایی و ناتوانی نیروی تغییر دهندة ماادة خاوب باه    

ماایگی و پرماایگی    زا و نیز مرباوط باه کام    مادة بدجنس و لکه

بهاک سایاه یاا     ،ای که سبب بهاک شاده اسات    ماده .زاست لکه

شود و از ساوی   تر از آن است که سبب پیسی می کم مایه، سفید

رج تواناتر از آن ستکته ماادة  رنیروی را راننده ماد ه به سوی خا

 از ایان رو ماادة بهاک زا باه پوسات      .راند پر مایه را بیرون می

اما مادة پیسگی آور که الیظ و پر مایه است و نیاروی   ؛رسد می

در  اش براناد  آیاد تاا رویاه    ن از پس آن بر نمیچندا هدفع کنند

 .شاود  رسد م لوط می جایی که بدان می با و ماند همان ژرفا می

چسبد  گرداند و بیشتر به آن می می مادة ااایی آن جای را فاسد

 (.8) دهد و از رنگ قبلی که داشته آن را تغییر می
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هاای   مولوی نیز دقیقا به معنای طبی واژه اشاره کرده و لکه 

 :ناخوشایند ناشی از پیسی را به تصویر کشده و گوید

  واگ هام رنات خاة اهلل هساصبغ

 (3) درواردد اناا یک رنگ گاه اهپیس

 :و در جایی دیگر با عنوان ابرص بکار برده و گوید

   مرده نیز ؟اکمه و ابرص چه باشد

 (3) زازیاون آن عاساردد از فاده گازن

در بیت فوق اکمه به معنای کور مادرزاد و ابرص به معناای  

 .پیسی که اصطالحات طبی هستند بکار رفته است

 (Intermittent Fever)  تب لرزه -2-8  

تب لرزه از اناواع   .استهای بیماری  تب لرزه یکی از نشانه

در این ناوع   .های بلغمی است تب وو جز محسوب شده ها تب

ابتادا   ،احساس سرمای شادید کارده   ،تب ش ب عالوه بر تب

 . لرزد ست و پا سپس کل اندامش مید

هاای   ها وقت همچون سایر تب ؛این نوع تب بلغمی است» 

درسرآااز پیدایش تب بلغمای اکثاراً هجاده     ویژه به خود دارد؛

برداشتن تاب بلغمای اکثاراً از چهال روز تاا      . یابد روز دوام می

 .خواهد ت روز زمان میشص

ترین حالت سرما و لرزه و تکان بای اراده   بیشترین و س ت

  اوج ای در مرحلاه ساوم یعنای در حالات     در تب بلغمی شیشه

 . گیری درجة حرارت و متوقف شدن آن است 

دهد که در ابتادای نوبات تاب و باه ویاژه در       بارها رخ می

رزش و مراحل او ل بیماری نه احساس سرمایی هسات و ناه لا   

و لرزش و تکاان   تا مدتی همین طور است و بعداّ سرما .تکانی

اماا   ؛و برخی اوقاات سارما هماراه تاب هسات      دشو شروع می

 ( 8) «.لرزیدن و تکان خوردن نیست

   این تب لرزه ز خوف جوع چیست

 (3) تانند زیست ل سیر میدر توکّ

مو نا انسان بدون توکل را به آدمی تشبیه کرده که باه تاب   

لرزه یا ما ریا مبتالست و اگر کسی توکل داشته باشد، آراماش  

 .خواهد داشت
 

 ( Suppuration)جراحت  -2-9 

 .جراحت جداشدن گوشت از هم بدون آن کاه چارک کناد   

اطب ای قدیم درمعالجه جراحت از مارهم و داغ کاردن اساتفاده    

 .کردند تا بیمار بهبود یابد  می

تار آن   ه بود، او لیدست افتاهر جراحتی که تازه باشد و را»  

دولاب را باه هام وصال     ) باشد که هر دو لب آن فراهم گیرناد 

« روان»یا « موی»و بگاارند که چیزی در میان افتد، جون (کنند

و ایر آن و خشک بند کنند و اگار جراحات نااهموار باشاد و     

ها دارناد، بشاکافند و مشار  کنناد، پاس عاالج کنناد و         زاویه

 .(5)« .دارد لکن ذرور خشکداروهای ذرور بکار 

      توبه کن وز خورده استفراغ کن

 (3) رو داغ کن ،ور جراحت کهنه شد

در مصرع دوم بیت فوق همان طاور کاه پایش از ایان نیاز      

اشاره شد جراحت در معنای حقیقی آن به معناای زخام بکاار    

همین معنا در بیت زیر نیز بکار رفتاه؛ اماا باا تمثال     . رفته است

احت همرنگ با دوا باعاث گمراهای انساان شاده و     زیبا که جر

 : اند که بر روی جراحت دوا گااشته شده است فکر کرده

       واابین از ه المی در دام میاع

 (3) ای همرنگ دوااه تاراحاوز ج
 

 (Hotness) حرارت  -2-11  

بادن آدمای پدیاد     اربعه در کیفیتی که ازتاثیر کیفیت عناصر

و  خشاک  سارد،  مزاج ممکن اسات گارم،  » .مزاج گویند را آید

که گرمی را به علّت وجود انرژی و سردی را به . رطوبتی باشد

رطوبت را به علّت جمع شدن مایعات در  ،علّت تفرق و ضعف

 .دانناد  های بدن و خشکی را بیانگر حاا تی از مااده مای    سلول

بروز هر عمل حیاتی توام با یک سلسله فعل و انفعال شایمیایی  

فعل و انفعا ت شایمیایی در داخال بادن     تمامیتقریباً  است و

هر قدر فعل و انفعاا ت شایمیایی بادن     کند، ایجاد حرارت می

 (9) «.تر انجام شود حرارت ایجاد شده زیاد است سریع

ناه از عروقای کاز حارارت         هاد ر ت حق میتت از قو قو 

 (3) جهد می

د و مولوی در بیت فوق به یک مضمون پزشاکی اشااره دار  

های آدمی از حرارت طبیعی بدن باه جنابش در    آن این که رگ

 .آیند می
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 (Scabies) خارش  -2-11

خارش در حقیقت نوعی احساس است که فرد را وادار باه  

در  کااههرچنااد  ،کنااد خاراناادن بااه عنااوان نااوعی واکاانش ماای

هایی که با خارش همراه هساتند، خارانادن چااره کاار      ناراحتی

اما باه طاور    ؛رش، االب ناشناخته استعلت واقعی خا. نیست

خاارش  . کلی خارش ناشی از تحریک اعصااب پوساتی اسات   

تواند عالمتی از یک بیماری پوستی و یا یک بیماری داخلای   می

. یا مسائل عصابی روانای و یاا ترکیبای از ایان حاا ت باشاد       

هاااای  ، یرقاااان(Hepatic Diseases)هاااای کبااادی بیمااااری

، کام کااری و پرکااری    (Diabet) ، دیابات (Juandice)انسدادی

 ، فقاار آهاان(Anemia) ، کاام خااونی(Hypothyroidis)تیروئیااد

(Shortage of Myoglobin)هااای انگلاای و  ، بعضاای بیماااری

تارین   از شاایع . توانند سبب خاارش شاوند   ها می بعضی سرطان

هاای شادید    علل خارش، نارسایی کلیه است که موجب خارش

ش حساسایتی نسابت باه فلازی     واکن. شود و ایرقابل کنترل می

خاص، عطر و اسانس، التهاب مزمن پوست و نیش حشارات و  

نیاز   (Egzema)های پوستی شدید مانند اگزمای پوساتی  بیماری

 .تواند با خارش همراه شوند می

 ها      احتما کن، احتما ز اندیشه

 ها  فکر شیر و گور و دلها، بیشه

      ا سرورستاا بر دواهااحتماه

 (3) سترَگَ ی زونِاااریدن فازانک خ

در ابیات فوق شاعر ضمن این که بار پرهیاز کاردن تاکیاد     

دارد و پرهیز کردن را بهتارین شایوة درماان بارای بسایاری از      

شامارد؛ در   داند و آن را ماوثرتر از دوا کاردن مای    ها می بیماری

آورد و به پرهیز کردن از  ادامه برای اثبات مدعای خود مثالی می

گوید کسی که مبتال باه بیمااری گار     اشاره کرده و میخاراندن 

یابد؛ بلکه  است با خاراندن محل گر بیماریش نه تنها بهبود نمی

 .شود تشدید هم می

 

 (Marasmus) دق -2-12  

ن اسات کاه از   ایا صحیح » دق است دربارة ها  از انواع تب

قلب سرچشمه گیرد و شاعلة حارارت تاب از قلاب باه ساایر       

این ناوع از   مستقیم یا ایر مستقیم  در هر حالتی اندامان برسد 

اند که به زبان یونانی ایان دق   نامش را دق نهاده. تب روی دهد

تب دق ممکن است بعد از تب روزانه پیدا ... را اقطیفوس نامند

گاهی  و های عفونی سر بر آورد شود و احتمال دارد بعد از تب

.. .ی رخ دهاد هاای ناشای از ورم درونا    ممکن است از اثر تاب 

رسد که بدون هیچ مقدمه و پیش درآمدی  خیلی بعید به نظر می

حرارت تب دق اندامان اصلی بدن را مشتعل سازد و قبل از آن 

و  .نه خلطی در بدن و نه روان در اندامی شعله ور نشاده باشاد  

بیماار  : های تاب دق   از جمله نشانه. این بدترین نوع تب است

شود کاه ایان  اار شادن و      پژمرده میاز اثر تب بسیار  ار و 

 .(8)« .های تب دق است  پژمردگی از نشانی

      قاحاد کینه ماان کشاهاا پنااز شم

 (3) دق چو بیماری ماندک اندک ه

کشای ذیحاق، از یاک     مولوی در ایان بیات در بیاان انتقاام    

تصویر بسیار ملموس و در عاین حاال اضاطراب آور اساتفاده     

گیری تادریجی را باه تاب دق مانناد کارده       انتقامکرده است و 

خواهاد اساتدراج و انتقاام     مو نا با ذکر این تمثیل مای » . است

در جاایی دیگار نیاز هماین     ( 4)«تدریجی حاق را باازگو کناد   

کناد   مولوی در ضمن بیت بیان می. شود اصطال  طبی تکرار می

که بیماری دق، بیماری راهری است و طبیبان باه ایان بیمااری    

کنند؛ اما علت اصلی بیماری را که علات   جسم و راهر دقت می

 :گوید لاا می. دانند روحی است نمی

      داختاگ ی او میاو بیمار دقاهمچ

 (3) اختالت او را طبیبی کم شناع

مولوی در دفتر ششم در داساتان دیادن شااهزادگان نقاش     

ز روی دختر شاه چین را و بیهوش شدن و در فتنه افتادن آنها، ا

یک تمثیل بسیار زیبا برای بیان حا ت آن شااهزادگان اساتفاده   

کرده وعاقل وسالم پنداشتن آنها خویشتن را به فرد مبتال به دق 

 :   پندارد تشبیه کرده که همواره خود را سالم و روبه بهبودی می

      قرِمرض دیدیم خویش و بی زِ بی

 (3) ار دقاه خویش را بیماآنچنانک

 

 (Impostume)دمل  -2-13

تشاکیل   هاای مارده   که از نوتروفیال  استچرک  ةدمل تود

که ممکن است دمال   هستند عواملیاز قارچ  و باکتری. شود می
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دمل از انتشاار عفونات در سراسار بادن جلاوگیری       .دکنایجاد 

مولوی نیز ایان  . شود بدن ایجاد می در جاهای م تلفو کند  می

کناد کاه    مضمون طبی را در معنای خود بکار برده و اشاره مای 

خاورد بعاد از مادتی در تانش دمال       کسی که شیرینی زیاد می

 : آید که احتیاج به تحمل درد نیشتر دارد بوجود می

    ان تاثیر اوار پاید نهکَچون شَ 

 (3) جو ل آرد نیشاد حینی دمابع

 :و نیز گوید

  ل شودمترا د تو خوری حلوا

 (3) طبع تو م تل شود ،تب بگیرد

در بیت فوق نیز باز به هماان مسااله طبای و زمیناه ایجااد      

جاات را  بیماری اشاره کرده و مثل بیت قبلی خاوردن شایرینی  

 .کند عامل اصلی پیدایش دمل بیان می

 

 (Tremor) رعشه -2-14

لرزش اندام انسان به ویژه دست و پای را گویند که بیشاتر  

پزشکان قادیم علّات آن از    ةدهد و به عقید در افراد پیر رخ می

« رعشاه »لرزیدن دست و پای را به تاازی  » .استاخالط الیظ 

گویند و بیشتر پیران را افتد و کسانی که آب سرد بسیار خورند 

مولاوی   (5)«.و کسانی که شراب بسیار خورند و پیوسته خورند

الع دقیقای داشاته و باین    نیز از این نوع بیماری و عالئم آن اط

اری است فرق لرزش اختیاری و لرزش اضطراری که در اثر بیم

 :گوید گاارد و می می

      ن لرزان بود از ارتعاشآدست ک

 (3) شنوانک دستی تو لرزانی ز جا

اما در بیت زیر ارتعاش بیشاتر در معناای لارزش از تارس     

 :بکار رفته، نه در معنای یک بیماری، آنجا که گوید

      ع وی و فرهنگ اوامشنو این دف 

 (3) اش و رنگ اوار در ارتعادر نگ

 (Delirium)سرسام   -2-15 

ورم پیادا و خلال دمااغ رااهر      ،مرضی باشد کاه در دمااغ  

د و این مرکب است از سار بمعنای ر س و ساام بمعنای     شو می

کااه، باار دو نااوع سرسااام گاارم و سرسااام خااونی تقساایم  ورم

است تباه کار و بی انجام، گاهی به  سرسام مرضی» (5.)شود می

؛ زمانی به موافقات باا بلغام،    (Qranyts)مشارکت دم، قرانیطس

و اواناای بااه اشااتراک صاافرا، قاارانیطس ( Lyserghes)لیثااراس

خالب و اوقاتی در ادراک و امتزاج با سودا، سرساام ساوداوی   

این مارض بارهم زنناده آرزو و آماال اسات و      . شود نامیده می

مرآت خیال، زیادکنناده قاو ت لساان و اشاتداد      شکننده زجاجه

آورنده حد ت بیان و هایان، باطل نماینده افعال ودیعت دماایاه  

در مثنوی شریف نیاز  ( 11)«و عاطل کننده شعشعه چراغ طبیعیه

 :در همین مضمون طبی بکار رفته است

   گربه کرده چنگ خود اندر قفس

 (3) نام چنگش درد و سرسام و مغب

 :دیگر گویدو در جایی 

   د آرم عیانادیای پافت اسباباگ

 (3) ج و سرسام و سناناولنااز تب و ق

در این بیت تمامی اصطالحات طبی در معنای حقیقی خود 

بکار رفته است؛ اما ارض از بیان آنها مسأله طبی نیست؛ بلکاه  

گوید، همه اینها بهانه است برای اینکاه عزرائیال فارا     مو نا می

 .قبض رو  کندرسد و آدمی را 

 

  (Choler) صفرا -2-16

آیاد بلکاه جازو     در حقیقت صفرا بیمااری باه شامار نمای    

قادیم  در .شود هاست و این مزاج گاهی موجب بیماری می مزاج

شناختند کاه   می( گرم، سرد، خشک و مرطوب)طبع  افراد چهار

مزاج دموی، صفراوی، بلغمای و ساودائی سااخته     چهاراز آنها 

هماه   .از اخالط اربعه است و پنج نوع دارد صفرا یکی. شود می

مزه است و آنها را از رنگ متفاوتشان تشا یب   تلخ  انواع صفرا

باعاث   قدما معتقد بودند با رفتن خلط صفرا در بدن، .دهند می

صافرا از ساکنجبین     بارای دفاع  آنهاا  . شاود  خشم و اضب می

عاشق شدن پادشاه بر » حکایت اول مثنویدر. کردند استفاده می

ایان  مولاوی در  کناد و   گری فراوانی می جلوه ، طب سنتی«کنیز

  :آنجا که گوید داستان اشاراتی به پزشکی قدیم دارد

       نمودصفرا  ،ا سرکنگبیناضااز ق

 فازود شکی میاخ ،ادامان باروا

        از هلیله قبض شد اطالق رفت

 (3)را مدد شد همچو نفتآب آتش 
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ای بار وی   هاایی را مطار  کارده و نسا ه     طبیبان تش یب

تاا   .ناد اثر عکاس داد  هادارو اینالبته پیچیدند؛ اما طبق داستان 

 :کند رسد و کنیز را معاینه می این که طبیب روحانی از راه می

    رنگ روی و نبض و قاروره بدید

 (3) هم عالماتش هم اسبابش شنید

طاب  . هاای طاب قادیم اسات     این بیت بازگو کنندة شاخه

مزاج شناسی که مرباوط باه تعاادل آن    . 1: سنتی سه شاخه بوده

هایی باه ناام    آزمایش ادرار که در ررف. 2 .شود مزاج می چهار

نابض شناسای کاه طبیاب روحاانی باا       . 3شد  قاروره انجام می

ا گرفتن نبض کنیاز و باردن ناام شاهرها و افاراد، معشاوق او ر      

 .کند شناسایی می

عاشق را بر سبیل مجااز   امو نا االباما در ورای این الفاظ، 

سودا موجب اختال ت  هتعبیر کرده است، زیرا الب «یسودای»به 

باه معنای جناون و مالی ولیاا باه کاار        اشود و مجاز عصبی می

لااا از   .اناد  عاشقان را مجنون خوانده او از آن رو مجاز. رود می

 . به معنی عاشق است «داییسو»باب مجاز 

 «صافرایی » امو نا در مثنوی، نامحرمانِ حریم عشق را مجاز

انگیازد   خلط صفرا، خشم و عصبانیت میکه رو  از آن. خواند می

اماا در دیاوان    ؛تواند وصف عشاق قرار گیارد  و این حالت نمی

زیرا خلاط  . مجاز  به معنی عشق نیز آمده است «صفرا»ازلیات 

کند و آتشین مزاجی با عاشقی سازاوار   صفرا مزاج را آتشین می

محروماان   ،به هر حال مو نا در چناد ماورد از مثناوی   . آید می

خواناده اسات، از آن رو کاه خُلاق تلاخ و       «صافرایی »عشق را 

 :در این باره گوید. عصبی دارند

      ان در شکر التید ای حلوایی

 (3)کوریِ صفراییان ،همچو طوطی

زمانی در شر  این بیت نوشته است که حلواییاان کنایاه از   

آن باه جهات   ( 4)اهل ایمان و صفراییان، حاق ساتیزان هساتند   

های صفرایی است و حاق ساتیزان هام از     عصبی مزاجی انسان

بااز مو ناا از یاک    . دست اهل حق عصبی و ناراحات هساتند  

بیان مقصود خویش بهره برده و تقابال دو  اصطال  پزشکی در 

پرست و معاندان حق را با هم به شاکل ملموسای باه     گروه حق

 .   تصویر کشیده است
 

 ( Colic)قولنج  -2-17

قاولنج درحقیقاات آن نااوع ازبیماااری را گوینااد کااه ساابب  

 در کاه ناامش قولاون اسات و     روده ساتبر وکلفات   بیماری در

اثار   بیمااری درحقیقات از  اطراف قولون منشا دارد؛ کاه سابب   

سردیی است که برقولون تاثیر گااشته زیرا مااده بیمااری سارد    

پیه زیاد برقولون جمع آماده   برهم انباشته است و مزاج، انبوه و

اثر سرد مزاجی قولون به  است که درنتیجه احساس درد زیاد از

 شاود و  گاهی اتفاق افتد که سرما سبب قولنج می. آید وجود می

شاید خلاط باه وجاود    . کند درجرم روده تولید باد می دم به دم

روی آورهااای هماهنااگ بااا درد خلااط   آورنااده درد قااولنج و

 بار  ممکن است درد ناشی از قولنج همیشاگی و . سودائی باشد

هروقت اااا ب ورناد درد ایجااد     و( نوبتی باشد ) دوام نباشد 

قای  ممکن است انسان مبتال به قولنج ماده ساودایی را   .شود می

کند ودرد قولنج تسکین یابد؛ هرچناد اکثارا درحالات اباتال باه      

سردی اندامان  راه قی ماده بلغمی است که از قولنج، برآورده از

سابزیهای   میاوه و  اثر اااا و  یا از شود و وسو  هضم ناشی می

همین  .(11) اند خوردنی است که ماده بلغمی را به وجود آورده

 :به تصویر کشیده شده استاصطال  در مثنوی نیز به خوبی 

از حساد قاولنجش     هر کرا دید او کمال از چپ و راسات 

 (.3) درد خاست ،آمد

این بیت بیانگر این است، حسادت در انسان که یک عقادة  

روان شناختی است منجر به بیمااری جسامانی شاده و تماامی     

واژة قاولنج نیاز در معناای    . کناد  های انسان را درگیار مای   اندام

 . اری بکار رفته استحقیقی بیم

    انایاد آرم عادیای پاابافت اسباگ

 (3)ولنج و سرسام و سنانااز تب و ق

 : و در جایی دیگر گوید

 ننگارند انادر تب و قاولنج و سل   

 (3)راه نادهناد ایان سببهاا را بادل

بندگان خاص به این امراض توجهی ندارند و ایان اساباب   

هاای   در این بیت اسامی بیمااری  .دهند طبیعی را به دل راه نمی

 . ذکر شده در معنای طبی خود بکار رفته است

       ولنجت کنداه نه حبس باد و قاک

 (3)ت کندانجاده آهاعاخ ماارمیاچ
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مولوی به این نکته اشااره دارد کاه بعضای از ااااها ساو       

هاضامه و اخااتالل گوارشای بااه دنبااال دارناد و باعااث ایجاااد    

شاوند؛ اماا ااااهای روحاانی چناین       مای ناراحتی مثال قاولنج   

 .عوارضی ندارند
 

 (Recurrence)نکس  -2-18

ده دا این واژه را بازگشت و عاود دوبااره بیمااری معنای     

این . و به بیت زیر از مولوی تمثل جسته است( 12)کرده است 

اصطال  طبی تنها یکبار در مثنوی بکار رفته و به این مناسابت  

ن شود که مو نا حتی از ماوارد ناادر و   در اینجا ذکر شده تا بیا

اصطالحات کم کااربرد نیاز در بیاان مساائل اساتفاده کارده و       

 : جسته است ها تمثل می بدان

   گر ن واهی نکس پیش این طبیب

 (3)و سر را ای لبیب بر زمین زن زر 

خواهی دوباره بیماریت عود کند باید در پیش  یعنی اگر نمی

 .رده و بال نماییطبیب جان و مال خود فدا ک
 

 (  Cholera)وبا  -2-19

معنای وباا آن باود کاه     » :گویاد  وبا می ةابوبکراخوینی دربار

متعفّن یاا   ،جوهر هوا گنده گردد و چون جوهر هوا گنده گردد

دفن نشده در آنجا قرار دارد یاا    هایی که اجساد مردگان از محل

  باادی کاه   های وبایی اسات،  از محیط هایی که آلوده به عفونت

وباا را باه دنباال    ، تواند هوا را تحت تأثیر قرار داده می وزد، می

آیاد   هایی به وجاود مای   عفونت زمین،  گاهی نیز در درون .آورد

بر آب و   این حالت عفونی که ما از درک چگونگی آن عاجزیم؛

اماا مو ناا در   ( 13)«.کناد  هر دو را وباایی مای   هوا اثر گااشته،

البته در طب . داند های پیدایش وبا را زنا می مثنوی یکی از علت

نوین نیز وبا یک بیماری مسری بوده و رابطه جنسی نیز یکی از 

 : مصادیق سرایت آن است

      اتانع زکای ماد پایاآر نار بااب

 (3) ا افتد وبا اندر جهاتاوز زن

مو نا در جایی دیگر در قالب یک تمثیل، در بیان ناسپاسای  

کند که آنها وبا را کاه بارای ماردم یکای از      مردم چنین ذکر می

ها به شمار می آید؛ دل انگیز تار از نسایم    ترین بیماری ترسناک

 : دانستند سحرگاهی می

        چون ز حد بردند اصحاب سبا

 (3) وبا به از صبا ،ااکه بپیش م

 ها ندرما

هاا  های مواد و خاواص دارویای آن  گاهی به ویژگی مولوی

پاردازی زده  ها دست باه مضامون  اشاره کرده و با استفاده از آن

مزاج و  ةبا خواندن اشعار وی به اطالعات نسبی او دربار. است

 ةب و شایو خواص دارویی مواد، انواع داروهاای مفارد و مرکّا   

در مکتاب   .باریم مای پای  هاا   در درماان بیمااری  ها استعمال آن

از اهمیات فراوانای   صفات ناپسند  درمانی وی ریشه کن نمودن

جایگاه مهمی دارد؛ چرا که عادم  باطن درمان و  برخوردار است

درماان   هرچند که از . شود درمان آن به بیماری جسم منتهی می

 .شود یدارو اافل نمبوسیله جسم 

 دارودوا و  -3-1

م از جسمی یا روحای باه   هر آنچه که برای درمان دردی اع

هاا   اطبای قدیم برای درمان بیماری .نامند رود را دارو می کار می

داروهااای  ایااره زعفااران و کااافور، از داروهااای گیاااهی چااون

داروهاای کاانی    و ایره شیر اشک آهو، مهرة مار، مانندحیوانی 

کردند و از ترکیب ایان ماواد    استفاده می ایرهسرمه و توتیا،مثل 

قاارص درساات و نوشاادارو  ،معجااونمثاال داروهااای دیگاار 

در مثنوی نیز در بسیاری از موارد، دوا در معنای طبی  .کردند می

 :آن بکار رفته است

       ای دوای ن وت و ناموس ما

 (3)الطون و جالینوس مااو افاای ت

عناای  در داستان عاشق شدن پادشاه به کنیزک نیاز دوا در م 

 :درمان و شفا بکار رفته که دور از معنای طبی آن نیست

    کردند از عالج و از دوا هرچِ

 (3)گشت رنج افزون و حاجت ناروا

  (Antidote)تریاق -3-2

این ماده مرکب از اجازای م تلاف اسات کاه در ماداوای      

شاده اسات و    زهرهای حیوانی و امراض س ت اساتعمال مای  

ی اسات کاه باه پارسای تریااک      یکی از اجزای آن گوشت افعا 

 و( Mithridate)«پااادزهر» تریاااک بااه دو معناای  (15)گوینااد

مراد اسات کاه     در اینجا معنی او ل. آمده است( Opiam)«افیون»

 : مو نا نیز گوید. خود به معنی ضد  سم است
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      دید هریاقی کاری و تاهمچو نی زه

 (3)دید ههمچو نی دمساز و مشتاقی ک

گر در مثنوی تریاق به معنای طبای آن بکاار   باز در جایی دی

رفته است و در شر  جامع مثنوی به نقل از اکبر آبادی، معناای  

 (4)اند حقیقی تریاک را پیر کامل و مرشد صالح ذکر کرده

  اندر آن صحرا که رست این زهرتر

 ! سرااق ای پاریاز روییدست تانی

   و سپران جااق از ماریاویدت تاگ

 (3)ترازدیکان بتو نارم ماه ز زهاک

 (Collyrium)سرمه  توتیا، -3-3

ی «دودهاا »را معرّب«توتیا»صاحب کتاب تحفه حکیم مؤمن،

 شاز فوایدو توتیا یکی از داروهای چشم ( 14).داند می  فارسی

چشم را قوی گرداند و بصر تیز کند و دمعه بچیند »آن است که 

از نظار   اگرچاه توتیاا و سارمه    (16)« .و تاریکی از چشم ببارد 

از  اند، شاعران االباا تلقّای یکساانی   ترکیب مواد با هم متفاوت

ها را در شعر به کار ببرند، بیشاتر  این دو ماده دارند و هر جا آن

ایان  ».مانند بودن و خاصیتشان برای چشم را مد نظر دارناد  گرد

کردناد و باه    ساییدند و با گالب م لوط مای  ماده را در آب می

ی از قبیاال ضااعف دیااد و آبریاازش چشاام هااا درمااان بیماااری

مولوی نیز بارها از این مضمون استفاده کارده  ( 18.)پرداختند می

 :و خاصیت درمانی آن را یاد آور شده است

       لاعازفایاای تاریاباک وتیای ات

 (3)فعل کش استیز داروی رلمت

 :و نیز گوید

       اگر چه خرد و اشکسته شود ر دُ

 (3)وداه شاستاخ ةداوتیای دیات

این بیت بیانگر این است که مروارید اگر هم شکسته شاود  

دهد و همانناد توتیاا کاه بارای      باز ارزش خود را از دست نمی

 . تواند ثمر ب ش باشد دیدگان بیمار ارزشمند است، می

. شاود  سرمه نیز گردی است که از سنگ براق اثمه تهیه مای 

ر همااین آن را را جهاات تقویاات بیماااری در چشاام کشااند د 

 :  مضمون مو نا گوید

     سنگ سرمه چونک شد در دیدگان

 (3)اناا دیدباشد آنج ،گشت بینایی

مولوی به کااربرد درماانی سارمه در طاب قادیم باه نحاو        

سرمه خاک اام باعاث   : گوید کند، آنجا که می نیکویی اشاره می

 :شود گوهر بینایی به هر دو چشم برگردد می

    چشمخاک ام را سرمه سازم بهر 

 (3)تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم

 (Venesection)حجامت  -3-4

حجامت در لغت به معنای ایجاد حجم و در عمل به معنای 

بعبااارت . شااود گااااری بااه طریااق م تلااف انجااام ماای بااادکش

هاای پیشاگیری و درماان     دیگرحجامت یکای از بهتارین روش  

کاار  اربی محساوب و باه    بیماری در تمام کشورهای شرقی و

در ایان  . دارد شود ونتایج خیلی مفیاد بهاراه داشاته و    گرفته می

و  ؛روش درمانی که بطور کلی باه دو صاورت گارم و خشاک    

با ایجااد  ( سرد)و ایر ناری ( گرم)با دو روش ناری   سرد و تر

در مثنوی نیز حجامت در  .گیرد می  مکش بر روی پوست انجام

  : مضمون طبی آن بکار رفته است

       ت کودکان گریند زاراز حجام

 (3)کار دانند ایشان سرّ که نمی

از آنجا که افراد بازرگ ساال از فوایاد ایان شایوه درماانی       

کنناد؛ اماا    شناخت دارند؛ لاا درد حاصال از آن را تحمال مای   

 .کنند کودکان با شنیدن آن زار زار گریه می

 (Lign Alones)صبر  -3-5

 هایی شبیه باه بارگ کلام،    گیاهی است با برگ ةعصار صبر،

بالغ بر ده عدد و از رطوبتی بسیار تلخ  شلغم، ةآن به انداز ةریش

این عصاره در طب سنتی دارای خاصیت درماانی   .سرشار است

 :است؛ لاا مولوی نیز در ارتباط با همین مساله گوید

       های دیده را داروی صبر پرده

 (3)صدرهم بسوزد هم بسازد شر  

های چشام را در   اش شاید پرده داروی صبر به خاطر تل ی

شاود و در آن   ابتدا بسوزاند؛ اما باعاث درماان بیمااری آن مای    

 .آورد فراخی بوجود می

 (bloodlet)فصد  -3-6

جرجانی  .گیری در طب سنتی است های خون یکی از روش

فضیلت فصد آن است که هرگاه که همه اخالط به یاک  »: گوید

از . تار شاود   زیادت گردد، به فصد از هر خلطی چیازی کام  بار 
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بادین سابب هرگااه    . بهرز آنکه مَرکب همه اخالط خون است

کاربردهاای   .(5) «تر شود فصد کرده شود همه اخالط از تن کم

مهم فصاد عبارتناد از درماان کماردرد سایاتیکی، هموروئیاد،       

مثناوی  در . های گوارشی و ایاره  پاکسازی طبایع االب، بیماری

 :فصد در معنای دقیق پزشکی آن بکار رفته است آنجا که گوید

    ااصد مادر قاو اناخنجر تیزی ت

 (3)ااای در فصد م نیش زهرآلوده

کناد   بیت فوق عالوه بر این که به اصطال  فصد اشاره مای 

 .کند در کنار آن از ابزار کار نیز که نیشتر باشد نیز یاد می

     کنمزد خود بستان و ترک فصد 

 (3)برو جسم کهن :گو ،گر بمیرم

در بیت فوق نیز فصد کردن به معناای رگ زدن در معناای   

 .طبی آن بکار رفته است

        لیک از لیلی وجود من پرست

 این صدف پر از صفات آن درست

   ترسم ای فصاد گر فصدم کنی

 (3)یای زنالایار لااه بااگاش را نایان

ز وجود لیلی است باه هنگاام   از آنجا که وجود من سرشار ا

 .ترسم نیشتر به لیلی ب ورد و او مجرو  گردد زدن می رگ

  (Tiorose-water) گالب -3-7

. گیرند و معطّار اسات   آبی است که از گل سرخ می گالب،

 بنابراین، اند؛ برخی، سردی و خشکی را ویژگی االب آن دانسته

نیاز باه     گالب را برای رفع تشانگی .  گالب دافع حرارت است

در حا تی کاه ممناوع اسات    » :گوید سینا می ابن .اند برده کار می

تشنگی بیمار را با گالب قناد م لاوط    بیمار بدهی،  آب سرد به

سارخ، شاادابش ساردرد را     گل» و نیز گوید «.با آب فرو نشان

مو ناا در   .(8) «گالب هم سردرد را تساکین دهاد  . نافع است

 :اره دقیقی نموده و گویدمثنوی به خواص درمانی گالب اش

    ردند از ب ور و از گالبارچه کاه

 (3)نه بجنبید و نه آمد در خطاب

های درمانی  ضمن اینکه بیت فوق به یکی دیگر از خاصیت

 . گالب که به هوش آوردن بیهوش باشد اشاره دارد

   شیکَ ل گشتست از سرگینعَچون جُ

 (3... )از گالب آید جعل را بیهشی

 :ه گویدو در ادام

     الباا گابر یاعناان او را بااصحان

 (3)ی دوا سازند بهر فتح بابام

مو نا در این دو بیت نیاز باه کاارکرد طبای و اثار درماانی       

کند، ضمن اینکه معتقد است هار جنسای بایاد     گالب اشاره می

با جنس خود مقترن گردد؛ لاا جُعَال کاه باه فضاو ت عاادت      

 . شود امش برسد بیمار میکرده است اگر بوی گالب به مش

 گیری نتیجه

توان گفت که مولوی با مهارت  با توجه به آنچه گاشت، می

تر کاه شایوة خااص وی در بیاان مفااهیم اسات از        هرچه تمام

هاای   گیاری  ها و نتیجاه  اصطالحات و مفاهیم پزشکی در تمثیل

هاای   ها، باه نشاانه  وی در ذکر بیماری. خود استفاده کرده است

با دقت بسیار نگریسته و به اشایای پیراماون توجاه    هر بیماری 

ها نقاش   دقیقی داشته و از این رهگار توانسته در برخی داستان

مولوی برخی از تصاویر شاعری  . یک طبیب حاذق را بازی کند

را که با استفاده از مضامین طبی ساخته است ابداع به خرج داده  

 .ستترین صور خیال را بیان کرده اانگیزو اعجاب

های م تلاف مانناد اناواع مزاجهاا و      اشعار زیادی در زمینه

اخااالط انسااان و ارتباااط آنهااا بااا بیماریهااا و بررساای عالیاام  

هااا و اخااالط،  هااا و درمااان آنهااا از طریااق ایاان ماازاج بیماااری

هاای   های رایج برای کاهش سطح هوشیاری، تبها، بیماری درمان

ساتفاده از  های اعصاب مانناد مارض عشاق، ا    گوارشی، بیماری

ها، عوارض مربوط باه پیاری، نقاش     حجامت در درمان بیماری

در این کتاب یافات شاد کاه     ایرهها و  پرهیز در درمان بیماری

ای در  های تعریاف شاده   ها و روش گرچه برای اکثر آنها درمان

رد؛ اماا تأمال در مثناوی و مقایساة     طب سانتی وجاود دا   بکت

قدیم آماده، نشاانگر    چه در کتب پزشکیاشارات طبی آن با آن

اطالعات عمیق پزشکی و فراتر از آن اطالعاات روان شاناختی   

باا ایان حاال منظاور او از ذکار      . مو نا را در این حوزه اسات 

چه باه حاوزة داناش طاب     ها و به طور کلی آنها، داروبیماری

-بلکه آن. مربوط است، تنها نشان دادن میزان این آگاهی نیست

حات و مفاهیم طبی در شعر ترایاب  چه وی را به طر  اصطال

کرده، بیان همانندی بین موضوع مورد نظر و دارنده آن بیمااری  

 .گیری از آن است و در نهایت نتیجه
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مولوی با به کارگیری مضاامین و مفااهیم طبای دسات باه      

ابداعاتی زده و مفاهیم جدیدی خلق کرده است کاه در ادبیاات   

 :کم سابقه است آنجا که گوید

 توحید از کحال حال    ی  سرمه

 یافته رسته زعلت و اعتالل

در ذکر برخی مضامین و مفاهیم در شعر وی تکرار وجاود   

دارد و مربوط به سنّت شعری است و در شعر دیگر شاعران نیز 

 .خورد، مثل سرمه و توتیا بودن خاکبه چشم می

 

 

 

 

  :گيري نتيجه

شود که هر کادام از اصاطالحات طبای چاه در      پیشنهاد می

تار   مثنوی و چه در ادبیات فارسی به طور جداگانه و ت صصای 

از سوی دانشجویان طب سنتی مورد بررسی قرار گیرد تا نتاایج  

 . آن در جامعه کاربردی شود
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