
    
 

 
 

 347 ---1397چهارم، زمستان  ة، شمارسال نهم  farkhondehzadeh@um.ac.ir :فرد مسئول مكاتبات* 
 

 

 1397زمستان ، چهارم ة، شمارنهمسال تي اسالم و ايران، طب سنّ مجلّة 

 
 اي مروري اسالمي: مطالعه -سنگ درماني در طب ايراني

 
  بمعصومه دهقان، الف*زاده محبوبه فرخنده

 

 مشهد، ايراندانشگاه فردوسي مشهد، الهيات و معارف اسالمي،  ةگروه معارف، دانشكدالف
 ، ايرانرازيش راز،يدانشگاه شادبيات و علوم انساني،  ةدانشكد خ،يگروه تار ب

 

 چكيده
رود. ساخت و شمار مي ها در سير تاريخ علوم و تمدن بشري به ترين دانشداروسازي (صيدنه) به سبب ضرورت و نياز هميشگي انسان از قديميبقه و هدف: سا

 درماني داشتند. ها نيز كاركرد دارويي و تركيب داروها مستلزم شناخت مواد دارويي بود. در ميان داروها با منشأ گياهي، حيواني و مواد معدني، سنگ
) انجام ذخيرة خوارزمشاهي ،التَصريف ،القانون ،الحاوي، فردوس الحكمهدم (متقتحليلي و با تكيه بر متون پزشكي  -اين پژوهش به شيوة توصيفيها:  مواد و روش

افزار طب در بازة زماني  ول پزشكي و نرماي مروري است كه جستجوي كليدواژگان اصلي آن، حجر و سنگ در متون دست اگرفته است. تحقيق حاضر مطالعه
 ماهه انجام شد.  پنج

هاي پوستي تجويز هاي جسمي، اختالالت روحي و حتي ناراحتي عنوان مادة دارويي در درمان انواع بيماري ها به مطالعات حاكي از آن است كه سنگها: يافته
ها بوده است. در مواردي پزشكان براي ها و حبفرد، ساخت داروهاي مركّب، تركيب در معجوناند. نحوة كاربرد سنگ و جواهرات به شيوة استعمال داروي مشده

 كردند كه بيمار سنگ به همراه خود داشته باشد. پيشگيري از ابتال به بيماري و مداواي آن توصيه مي
ها انجام شده است. با توجه به  مطالعات و تحقيقاتي دربارة تأثير سنگشود و  عنوان ديدگاهي جديد در درمان توجه مي درماني به : امروزه به سنگگيرينتيجه

توان از تجربيات و نظرات انديشمندان مسلمان در اين حوزه بهره برد. گرچه كاربرد ها در پيشينة تاريخي دانش پزشكي و داروسازي، مي كاركرد دارويي سنگ
 مايشي علميِ نوين خواهد بود. هاي آز ها نيازمند مطالعه و روش ها و كاني دارويي سنگ

 شناسي، متون پزشكي سنگ درماني، كاني ها: كليدواژه
 

 
 :مقدمه

باورمندي به تأثير ستارگان و افالك، خواص جانداران و 
ها  اشياء و كاركرد طلسمات در سرنوشت انسان و اثربخشي آن

هاي طبي حكايت از ارتباط سحر و طبابت دارد. در اين  در روش
هاي تزئيني در رابطة بشر و اعتقاد به  اهرات و سنگميان جو

قواي طبيعي جايگاه مهمي داشته است. بشر همواره ميل ذاتي 
به زيورآالت داشته و از صدف، پر و استخوان حيوانات براي 

كرد. بخشي و اقتدار استفاده مي تزئين، تعويذ، نماد قدرت
ارزش  هاي قيمتي عالوه بر جنبة تزئيني و جواهرات و سنگ

داشتن آن، در دانش پزشكي نيز كاربرد داشتند. اعتقاد 
ها در پيشگيري و جلوگيري از  پيشينيان بر آن بود كه سنگ

ابتال به بيماري و معالجة آن مؤثر بودند. به نوشتة اولمان ادبيات 
جادويي در حوزة داروشناسي و دستورات آن بيشتر در مورد 

ل در معالجات سحرآميز طور متداو ها وجود دارد كه به سنگ
). شواهد تاريخي داللت بر آن دارد ملل 1شد ( استفاده مي

هاي تزئيني و غير آن براي پيشگيري از  باستاني از سنگ
بختي،  بيماري، چشم زخم، حفظ عزت و خوشبختي، رفع تيره

و ارواح خبيثه و  خواص درماني، تعويذ، صيانت از بالياي طبيعي
كردند. بنابراين باور به  نفي استفاده مياثر كردن نيروهاي مبي

ها پيشينة تاريخي دارد؛  خواص درماني و شفابخشي سنگ
هاي سومري و طب سنتي و متون علوم ودايي چنانكه در كتيبه

ها آمده  هند باستان دستورات دقيقي دربارة شفابخشي سنگ
است. همچنين در تمدن چين باستان و تمدن رومي تحت تأثير 

هاي صيقل داده شده براي رفع بيماري  يونان از سنگ هايآموزه
). در مصر باستان داروشناسي 3، 2شد (و طلسمات استفاده مي

هاي بخش مكنون آموزش و دانش پزشكي بود. مطالعة پاپيروس
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دهد كه داروها سه برجاي مانده از حوزة اين دانش نشان مي
طالعات از ). گرچه ا4منشاء گياهي، حيواني و معدني داشتند (

ايران باستان در اين حوزه  اندك و گاه پراكنده است، با اين 
وجود بعد از گسترش اسالم در ايران، گوهرشناسي همواره 

اي خاص توجه مردم ايران زمين را جلب كرده عنوان رشته به
است. نگاهي كوتاه به ادبيات فارسي، اشعار و متوني كه با نام 

ترين گواه اين  آمده است، مهم به رشتة تحرير درجواهرنامه 
ها  ادعاست. با توجه به مطالب پيشين، در ادوار باستاني به سنگ

و زيورآالت از جنبة سحري و جادويي، عوامل فردي، اجتماعي و 
شد. با پيچيدگي زندگي اجتماعي، رواج  يا پزشكي توجه مي

تر از آن پيشرفت دانش و تعالي  بازرگاني و تجارت و مهم
كاربرد زيورآالت و جواهرات به صورت سبكي از زندگي انديشه، 

در آمد و رويكردي تزئيني يافت؛ اما اعتقاد به فوايد طبي و نيز 
انواع دارو  جادويي گوهرها به بوتة فراموشي سپرده نشده است.

 -در پيشينة تاريخي داروسازي و داروشناسيِ طب ايراني
روسازان بناي سنت دارويي پزشكان و دااسالمي كه سنگ

مسلمان است؛ ادوية مفرده (ساده) و يا مركب (داروي تركيبي) 
بوده است. پاية انواع داروهاي مفرد و مركب از سه منبع 

آمد. بررسي متون دست مي  گياهان، جانداران و مواد معدني به
كه بخش و فصول مهمي از كتب پزشكي  -دارويي و پزشكي 

انگر آن است گرچه نش -نيز به داروها اختصاص يافته است
گياهان در تهيه و ساخت انواع ادويه بيشترين كاربرد را 

اند، اما ساير نواع داروهاي پايه؛ حيوانات و مواد معدني  داشته
رو مسئلة  اند. از اينشدهها نيز استعمال مي مانند فلزات و سنگ

هاي قيمتي و غير آن در  اصلي اين نوشتار واكاوي جايگاه سنگ
يخي دارويي و پزشكي مسلمانان است. عالوه بر آن پيشينة تار

ها در درمان انواع  ها و نحوة استعمال آن به خواصِ پزشكي سنگ
هاي جسمي و روحي اشاره شود كه ضمن آن به اختصار  بيماري

ها و جواهرات نيز  به جنبة غيرعقالني و خرافي و ماورائي سنگ
 شود.پرداخته مي

كي نوين، علم سنگ درماني نكتة شايان توجه آنكه در پزش
)Gem Therapyهاي طب مكمل معرفي شده ) يكي از رشته

هاي طبيعي كاربرد دارد. به گواهي اهل فن،  است و در درمان

اند و در طب مكمل ها داراي خواص مغناطيسي و درماني سنگ
شود. طبق اين  ها در درمان استفاده مي و نوين از نور و اشعة آن

متي و غير آن اشعه و حرارت كيهاني را هاي قي عقيده سنگ
كند. در جذب كرده و سپس پرتو و اشعه را به فرد منعكس مي

بدن انسان ارتعاشات متغير در تعادل جسم و روح ناهماهنگي 
شود و درمانگر  ايجاد كرده و اين عدم هارموني سبب بيماري مي

را  ها اين ناهنجاريها و كاني تواند با كمك ارتعاشات سنگمي
اي رشته» طب مكمل«يا » طب جايگزين). «3كنترل كند (

هاي مختلف درماني جديد و تخصصي است كه در آن از شيوه
شود. ها استفاده مي همراه با طب رايج براي معالجة بيماري

ضروري است يادآوري شود كه رويكرد اين نوشتار بر مبناي 
ن مقدمة رو اي سنت دارويي و پزشكي پيشينيان است، از اين

تواند تمام زواياي اين كوتاه در موضوع كريستال درماني نمي
شاخه از طب مكمل را تحت پژوهش و شناخت قرار دهد كه 

طلبد. اما با توجه به سابقة خود پژوهش مستقل ديگري مي
ها در مكاتب پزشكي  ها در معالجة انواع بيماري كاربرد سنگ

به ويژه مسلمانان در توان از نظرات و تجارب انديشمندان  مي
 ،پزشكي نوين بهره برد. البته روش نيازمند آزمايش، تخصص

 هاي نوين علمي خواهد بود. مهارت و روش
 ها: مواد و روش

اي و با واكاوي و رو به روش مطالعة كتابخانهمقالة پيش
پژوهش متون تخصصي و دست اول پزشكي و دارويي به رشتة 

لي مطالعة موردنظر، واكاوي و تحرير درآمده است. مسئلة اص
ها در معالجات و باورمندي به  بررسي جايگاه اثربخشي سنگ

ها، با بازخواني آثار پزشكان برجستة  ويژگي شفابخشي آن
دهد كه مسلمانان متوني با مسلمان است. مطالعات نشان مي

اند كه در آن از انواع به رشتة تحرير درآورده المعادن علمعنوان 
هاي ظاهري، طبيعت و  ها، علت تكوين، ويژگي كاني ها و سنگ

رو در  اند. از اينها سخن گفته حتي خواص درماني و ماورايي آن
اين پژوهش نخست به متون مستقل در اين حوزه اشاره 

شود و سپس آثار دارويي و پزشكي بازخواني و مطالعه  مي
شوند. از جمله متون متقدم و تخصصي در حوزه  مي

است. عالوه  نامة ايلخاني تنسوخو  جواهرنامة نظاميسي شنا كاني
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اي بر آن نويسنده به منابع تاريخ طبيعيات و كيميا نيز اشاره
مختصر داشته است. در نهايت با بازخواني متون متقدم و 
تخصصي مسلمانان در حوزة داروشناسي و داروسازي چون 

ديعي و مخزن م، اختيارات بياالبنيه، الصيدنه، الشامل، تحفة حك
ها در داروسازي  شود از كاربرد سنگ؛ تالش مياالدويه

دست آيد. مرحلة نهايي پژوهش، مطالعة  مسلمانان ترسيمي به
الحكمه، الحاوي، المنصوري، فردوساهم كتب پزشكان مسلمان 

كامل الصناعه، القانون، التَصريف لمن عجزَ عن التأليف، هدايه 
ذخيرة خوارزمشاهي، يادگار و العمده في  المتعلِّمين في الطب،

هاي نفيس  بود كه در اين مبحث كاربرد و تجويز سنگ الجراحه
ها و  عنوان ادوية درماني در معالجة انواع بيماري و غير آن به

ها بازكاوي شد. روش مطالعة نوشتار  همچنين نحوة استعمال آن
هاي  رو جستجوي واژگان سنگ و حجر و اسامي سنگپيش

افزار طب و منابع  قيمتي مانند ياقوت، زمرد، فيروزه در نرم
) Gem Therapyاي بوده است. همچنين سرچ واژة (كتابخانه

در سايت گوگل و جستجوي مقاالت در اين زمينه با رويكرد 
درماني بود؛ البته شاخصة بررسي، آن دسته از مقاالتي بودند كه 

اند. نكتة در پ شدهبه بعد چا 2010در نشريات معتبر از سال 
خور توجه كه نويسندة اين مقاله در پي آن نيست كه درستي و 

درماني را تبيين و توجيه كند؛ چرا كه اين يا نادرستي سنگ
 طلبد.هشي مستقل و تخصص آن را ميمطلب پژو
 ها و بحث: يافته

 اسالمي -شناسي در تمدن ايراني پيشينة علم كاني
ي معرفي و شناسايي شناسدانش گوهرشناسي و كاني

ها  ها، توصيف مزاج، ويژگي و فوايد دارويي آن جواهرات و سنگ
است. دانشمندان مسلمان اين دانش را از علوم اوائل و فروع 

اند و در اين حوزه آثار و متوني را تأليف علوم طبيعي دانسته
در بحث  جامع العلوماند. فخر رازي در دانشنامة علوم خود كرده

هر از چند سنگ قيمتي و گرانبها مانند الماس، ياقوت، علم الجوا
زبرجد و مرواريد ياد كرده است. او در چند مورد به فوايد 

ها  ها اشاره دارد و بيشتر به خواصِّ عجيب سنگ پزشكي سنگ
). آملي 5كه پاية آن خرافي و غيرعقالني است، پرداخته است (

اص داده و را به علوم اوايل اختص نفائس الفنون بخش دوم

علم است كه بررسي آن بر سه فن  75علوم اوايل «نوشته است: 
، مقالة چهارم آن در باب فروع علوم »مقاله است... 5و مرتب بر 

طبيعي كه مشتمل بر ده فن است؛ وي مقالة چهارم از فنّ 
هفتم را به علم الخواص اختصاص داده است كه يكي از فروع 

ا را معرفي و اطالعاتي از ه آن معرفت جواهر است. وي سنگ
). طاش 6دهد ( ها مي هاي تركيبي و فوايد پزشكي آنويژگي
اين علم را از فروع علوم طبيعي  مفتاح السعادهزاده در كپري

بندي علوم حكمت نظري در برشمرده است. وي در تقسيم
قسمت سوم از علوم طبيعي سخن گفته كه براي آن هفت علم 

نا به تعريف وي علم معادن بررسي فرعي لحاظ كرده است. ب
احوال فلزات و علم جواهر بررسي كيفيت جواهرات قيمتي و 

در آن از چگونگي و اوصاف گوهر «غير آن است و دانشي است: 
شود و خواص عاليم و مضرات هر يك مشخص بحث مي

طور كلي آثار و تأليفات مسلمانان در حوزة  ). به7» (گردد. مي
توان به سه با توجه به محتواي متون، ميشناسي را دانش سنگ

. متون تاريخ طبيعي و 2. آثار مستقل؛ 1بخش تقسيم كرد: 
 . متون داروسازي 3كيميا؛ 

 شناسي) آثار مستقل (كاني
 متوني كه در اين حوزه تأليف شده كه با عنوان كلي

هايي  اند، كتابمعرفي شده االحجار(الجواهر) و  جواهرنامه
ها و  ها فقط به توصيف و معرفي سنگ آنهستند كه موضوع 

 فلزات اختصاص دارد. 
مطالعات انجام شده نشانگر آن است كه هرمس نخستين 

هاي قيمتي و نفيس و غيرنفيس  كسي است كه به بررسي سنگ
). سزگين در بخش علم كيميا در 8و فلزات پرداخته است (

؛ كه او اشاره دارد خواص االحجاربررسي آثار هرمس به كتاب 
هم از آن ياد كرده  منافع االحجار و خواص االشياءبا عنوان 

هاي قيمتي و  نوشته دربارة فوايد سنگ ). اين دست9است (
ها به همراه  ها در درمان بيماري قيمتي از حيث كاربرد آننيمه

منسوب به هرمس  خواص األحجارتصاويري نمادين است. اثر 
ب تنظيم شده است كه هر اي است كه در بيست و يك بارساله

ها  هاي يك سنگ و خاصيت شفابخشي آنباب به ويژگي
ها  نوشته، نقوش سنگهاي اين دستاختصاص دارد. از شاخصه
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و مواد معدني به همراه تصاوير عاليم رمزي است. در اين متن 
باورمندي به سحر و جادو و اثربخشي كواكب و احكام نجوم و 

اگر «شود. چنانكه آمده است: ميها يافت  تأثير آن بر سنگ
فردي نقوش را به وقت جوزا كه ساعت عطارد است بر انگشتر 

» خود كه از سنگ مغناطيس باشد؛ حك كند، خواصي دارد
). عالوه بر اين نقل شده است بقراط، جالينوس و 8، 10(

اند و خواص دارويي  ها اثري داشته ديسقوريدس نيز دربارة سنگ
 األحجاراند. از متون ديگر در اين حوزه، اثر دههر يك را بيان كر

هاي معدني و قدرت  منسوب به ارسطو است كه دربارة سنگ
شفابخشي نوشته شده است. طبق ديدگاه برخي از 

سرابيون كتاب  نظران در دوران نهضت ترجمه، لوقابن صاحب
كه منسوب به ارسطو بوده را به زبان عربي برگردانده  األحجار
). كامل ابراهيم تحقيقي جامع دربارة كتاب 11، 12است (
انجام داده است. وي معتقد است گرچه بر خالف  األحجار

ديدگاه مشهور، اين اثر به ارسطو نسبت داده شده است، اما بر 
). با 12مبناي شواهد نويسندة كتاب از شاگردان افالطون است (

ي از هاي اين نوشته در بسياراين وجود دامنة تأثير انديشه
جواهرنامة متون علمي مسلمانان قابل پيگيري است. در كتاب 

و  خواصق) از كتاب 592نوشتة جوهري نيشابوري (م:  نظامي
). عالوه بر اين 13قول شده است (ارسطو نقلِ لغت األحجار

عنوان  بدون اشاره به جواهرشناسيبسياري از مؤلفان متون 
. استناد فالسفه و )14، 15اند (كتب از ارسطو نقل قول كرده

پزشكان مسلمان به آرا و ديدگاه انديشمندان يونان باستان، 
 هاي يونانيان در انديشة مسلمانان است. بازتاب اثربخشي آموزه

هاي انجام شده داللت بر آن دارد كه پيشينة تاريخي بررسي
شناسي به  شناسي و معدن آثار تأليفي مسلمانان در حوزة كاني

كتاب به  26گردد. طبق گزارشي حدود از ميقرن دوم هجري ب
زبان عربي و ده اثر به زبان فارسي دربارة احجار و معادن تا 

). ساختار اصلي 13اوايل قرن يازدهم هجري نوشته شده است (
ها و جواهرات،  اين متون آن است كه به علل تكوين سنگ

هاي طبيعي، قوت و جوهر و خواص دارويي، فوايد و  ويژگي
ها  فرد آن پزشكي و درماني و در نهايت عجايب منحصربه مضرات

ها به سبب  پرداخته شده است. نويسندگان برخي از اين كتاب

اند و تجربيات و مشاهدات خود را حرفه در اين حوزه وارد شده
ست به متون، رسايل و كتبي تأليف شده در الفهراند. در نوشته

يادكردش به تأليفات  نديم دراين زمينه اشاره كرده است. ابن
رساله في انواع «ق) رسايل 259-185اسحاق كندي ( بن يعقوب

اشاره كرده  »رساله في أنواع الحجر«و  »الجواهر الثمنيه و غيرها
از اثري  الفهرستاست. عالوه بر اين در فنّ سوم از مقالة هشتم 

و نيز كتاب  المعدنيه و عمل الفوالذ مزاجات الجواهربا عنوان 
شاذان جوهري نوشته شده براي  اثر محمدبنهر و اصنافه الجوا

ق) نام برده شده است 289-279المعتضد خليفة عباسي (حك:
ترين  ق) از قديم206محمد حاسب منجم، (م: ). عطاردبن16(

رود كه شمار مي تراشي بهشناسي و سنگمؤلفين دربارة سنگ
كه در آن به زبان عربي نوشته  منافع األحجاركتابي با عنوان 

). رازي 17ها آورده شده است ( مطالبي دربارة فوايد طبي سنگ
به نظرات عطارد استناد كرده و  الحاوي در اثر پزشكي خود

الجواهر بوده است.  الجماهر همچنين اين اثر از منابع بيروني در
ق) از نخستين 243ماسويه (م:  بن اثر ابوزكريا يوحنّا و صفاتها

رود كه  شمار مي شناسي بهانيمتون مستقل در علم ك
نوشته به خوشبختانه بر جاي مانده است. مؤلف در اين دست

ها اكتفا كرده  معرفي چند سنگ و بيان اوصاف و خواص آن
را در  الجماهر في الجواهرق) 440-363). بيروني (17است (

). كارهاي بيروني در 18اين حوزه به زبان عربي نگاشته است (
مبناي علمي انجام شده است. وي وزن شناسي بر كاني

دست آورد  مخصوص هجده فلز و سنگ گرانبها را به دقت به
). يكي از آثار برجسته در اين حوزه كه به زبان عربي نوشته 19(

نوشتة احمد تيفاشي (م:  أزهار األفكار في جواهر األحجار شده
سنگ بسنده شده  25ق) است كه به توصيف و معرفي 651

كات در خور توجه در اين كتاب آن است كه نويسنده است. از ن
جزار آوري مطالب خود از آرا و نظرات پزشكان چون ابندر جمع

ربن (پزشك شمال آفريقا، درگذشتة سدة چهارم هجري)، ابن
طبري، ابوسهل مسيحي و صهاربخت نيز استفاده كرده است 

)20.( 
م ترين متن موجود به زبان فارسي در اين علقديمي

ابوالبركات جوهري نيشابوري  نوشتة محمدبن جواهرنامة نظامي
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ق) است. اين اثر به جهت قدمت و نيز به سبب حرفة 592(م: 
جواهري مؤلف، بسياري از مطالب كتاب، اطالعات شخصي و 

نوشته در تجربيات وي طي سفرها حايز اهميت است. اين دست
اختصاص دارد ها  دو مقاله تنظيم شده كه مقالة دوم به سنگ

توان اشاره كرد؛ نخست آنكه  ). در اين اثر به چند نكته مي13(
ها، موضوعي را به  نويسنده در پايان معرفي و شناسايي سنگ

منافع و خواص سنگ اختصاص داده است. در اين مبحث از 
ها در معالجة  ها، كيفيت و خواص شفابخشي و درماني آن ويژگي
ثالً سنگ ياقوت را براي دفع ها سخن گفته است؛ م بيماري

ها كه داللت بر  طاعون مؤثر دانسته است. بيان طبيعت سنگ
ها دارد و نيز تأكيد نويسنده به اثربخشي  گرمي و يا سردي آن

جواهرات بر حاالت جسمي و روحي افراد از مواردي است كه به 
آن پرداخته شده است. براي نمونه حجرالعين را دافع چشم بد 

يا دربارة حجر كركي نوشته است كسي كه آن را با  داند ومي
تنسوخ ). 13خود به همراه داشته باشد، سحر در وي اثر نكند (

ترين  ق) از مهم653-579اثر خواجه نصيرالدين توسي ( نامه
ها، گوهرها و  متون ارزشمند در شناخت، اهميت و منافع سنگ

كتاب يا  هررساله الجوا فلزات است؛ صفدي از اين اثر با عنوان
). اين متن در چهار مقاله تنظيم 21ياد كرده است ( الجواهر

شده است و هر مقاله مشتمل بر چند فصل است. مقالة اول در 
معدنيات؛ مقالة دوم در جواهرات كه از سنگ هستند؛ مقالة 
سوم در فلزات و چهارم در عطر و معاجين. خواجه بعد از معرفي 

ها اشاره  به خواص درماني آنو بيان كيفيت و مشخصات سنگ 
). عالوه بر 22ها مفيد بوده است ( دارد كه براي معالجة بيماري

، از آثار متأخر فارسي در اين تنسوخ ايلخانيو  جواهرنامة نظامي
كاشاني (سدة  عرايس الجواهر و نفايس االطايبحوزه بايد از 

هشتم) نام برد. چنانكه از نام كتاب پيداست در معرفت خواص 
جواهر و عطرها نوشته شده است. اين اثر دو بخش دارد كه 

هاي  مقاالت اول و دوم به معرفي، كيفيت و شناسايي سنگ
نوشته نيز قيمتي اختصاص دارد. در اين دست قيمتي و نيمه

دربارة خاصيت گرمي و سردي احجار، اثربخشي طبي و حتي 
اثر  جواهرمعرفه ال). 15هاي سحرآميز نكاتي آمده است ( درمان
توان آن را از آخرين (م: سدة دهم) كه مي منصور بن محمد

هاي مسلمانان دانست؛ دو مقاله دارد و مقالة نخست از نگاشته
ها و جواهرات اختصاص دارد؛ مؤلف در  شناسايي و معرفي سنگ

نوشتة خود به معرفي پادزهرهاي معدني و مقالة اول دست
 ). 23رداخته است (حيواني استفاد شده در طب سنتي پ

 آثار تاريخ طبيعي و كيميا 
هايي هستند كه در حوزة تاريخ طبيعي و  گروه ديگر كتاب

ها در  هاي اين نوع از كتاباند، گرچه دادهكيميا نوشته شده
شناسي قرار دارد و به تكوين و مراحل معادن و  حوزة زمين

ها اختصاص دارد، اما اطالعات مختصري دربارة خواص  سنگ
اندر «غانمي، فصل سوم آن به  القراضهسنگ يافت. كتاب 

اختصاص دارد كه نويسنده به ويژگي طبيعي » مسائل معدني
). همچنين 24ها و اخالط چهارگانة آن اكتفا كرده است ( سنگ

هاي  كه به تكوين معادن و سنگ الصفارسائل اخوانرسالة پنجم 
گيرند ار ميمعدني پرداخته است، در اين دسته از متون قر

)25 .( 
 آثار داروسازي 

هايي با هدف بيان خواص دارويي  از سدة سوم هجري كتاب
ها به  ها نوشته شده است كه بخشي از اين كتاب گياهان و كاني

هاي معدني اختصاص دارد. گرچه شمول و  خواص دارويي سنگ
جامعيت آثار داروشناسي و داروسازي مسلمانان دربارة گياهان 

بندي، معرفي ب از دو نوع ديگر بيشتر است، اما دستهبه مرات
هاي  ها و از جمله سنگ جايگاه درماني و خواص دارويي كاني

قيمتي و غير آن نيز در خور توجه است. به گزارشي جالينوس 
ساخت. او حدود كرد و ميداروهاي تجويزي را خود تهيه مي

رده است نوع داروي گياهي، حيواني و معدني را توصيف ك 473
هيولي الطب في الحشائش و ). در حوزة دارويي كتاب 4(

 Pedaniusنوشتة ديسقوريدس (كه ترجمة عربي دست السموم

Dioscorides( - داروشناس مشهور يوناني كه در فاصلة
است، اثري شگفت  -كردميالدي زندگي مي 90تا  40هاي  سال

كيمي بر متون داروشناسي و داروسازي گذاشت. وي نخستين ح
بود كه اهميت و ضرورت كاربرد هر سه نوع مواد گياهي، 

). گرچه محتواي 26جانوري و معدني را براي درمان دريافت (
اثر، معرفي و توصيف گياهان داوريي است، اما به بيشتر از صد 
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ها نيز در متن هم اشاره شده  كاني، از جمله فوايد پزشكي سنگ
نوشته الگويي براي ست). در جهان اسالم نيز اين د27است (

هاي مختلف نگارش آثار علمي مسلمانان در حوزه
 األبنيه عن حقايق االدويهجواهرشناسي، پزشكي و دارويي شد. 

توان از نخستين متون توليدي در بيروني را مي الصيدنههروي و 
اين زمينه معرفي كرد. هروي كه هدف از نگارش اثرش را ذكر 

وية مفرده دانسته است؛ در بخشي از طبيعت، فوايد و مضرّات اد
هايي نام برده است كه در پزشكي  نوشتة خود از سنگدست

هاي قيمتي و غير آن در  ). بيروني از سنگ28كاربرد دارند (
ها داده  اثرش ياد كرده و اطالعاتي دربارة ويژگي درماني آن

بيطار  نوشتة ابن الجامع المفردات األدويه). در كتاب 29است (
مورد آن منشأ  116دارو،  1400ق)، از مجموع حدود 646 (م:

). عالوه بر اين 14ها است ( معدني دارند كه دربارة سنگ و كاني
ق) و 687نفيس (م ابن الشامل في الصناعه الطبيهكتب 

ق) در 806-729( يعي نوشتة انصاري شيرازياختيارات بد
ي ها با خواص پزشك بخش ادوية مفرده به فهرستي از سنگ

). همچنين از كتب متأخر در حوزة 30، 31اشاره شده است (
نوشتة عقيلي  مخزن االدويه و تحفة حكيمدارويي بايد از 

) ياد كرد كه هر دو در شمار آثار مهم م1185خراساني (
روند. نويسندگان اين  شمار مي داروسازي و داروشناسي پارسي به

يان توصيف آثار در متون خود در ذيل عنوان حجر بعد از ب
ها و سخن از طبيعت گرمي و سردي  هاي ظاهري سنگ ويژگي

). 32، 33اند (ها به كاركرد درماني احجار در پزشكي پرداخته آن
هاي نفيس مانند  ها و انواع سنگ عقيلي به كاربرد پزشكي آن

 ).33كند (ياقوت، فيروزه و زمرد نيز اشاره مي
 السمومكه با عنوان عالوه بر موارد ياد شده بايد از متوني 

وضوع اين دسته از آثار دربارة تأليف شده است نام برد كه م
هاي ناشي  شناسي و معرفي سموم و درمان انواع مسموميت سم

توان اين از گياهان، مواد معدني و گزش حيوانات است كه مي
متون را در حوزة دارويي قرار داد. در اين آثار مطالبي دربارة 

ها و يا توصيف برخي جواهرات  ز برخي سنگمسموميت ناشي ا
 ).34داراي ويژگي پادزهر آمده است (

 جايگاه سنگ درماني در متون پزشكي مسلمانان 

در متون تأليفي پزشكان مسلمان عالوه بر توصيف و 
ها در معالجة انواع  ها، به كاركرد دارويي آن شناسايي سنگ

يل رازي در باب ها اشاره شده است. فهرست آثار و رسا بيماري
ها را بايد هم در دانش كيميا و هم متون پزشكي او  سنگ

 رسايلجستجو كرد. در حوزة كيميا در فهرست آثار او از 
ياد شده است  شواهد حجرو  خواص حجر، الحجر االصفر، الحجر

). البته آثار رازي بدر حوزة كيميا است و به علم 16، 35، 36(
در تمامي متون پزشكي رازي شناسي ارتباطي ندارد.  كاني

 الحاوياند. در ها در معالجات درماني كاربرد داشته سنگ
هاي تن، چشم، ترين اثر رازي مداواي ناراحتي عنوان جامع به

بيمارهاي پوستي، اعصاب و روان، درمان جراحات، رويش مو، 
). در آثار ديگر رازي 37اند (ها كاربرد داشته حتي سرطان، سنگ

 طب الملوكي، من اليحضره الطبيب، ري في الطبالمنصوچون 
اند و در ها براي معالجه تجويز شده نيز سنگ تقاسيم العللو 

). 38-41شده است (برده ها نام  فهرست ادوية مفرده از سنگ
ها براي  ها و كاني سينا يكي از پزشكاني است كه از سنگابن

شفا به  مداواي بيماري استفادة بسيار كرده است. فنّ پنجم
دانش طبيعيات اختصاص داده شده است؛ اين بخش مشتمل بر 
دو مقاله؛ زميني و آثار علويه است. فصل پنجم از مقالة زميني 
دربارة علل تشكيل و كيفيت تكوين معادن و شناسايي و 

ها (قيمتي و غير آن) است. او در اين مبحث از  تركيبات سنگ
واد معدني را به حجر، ها و جواهرات سخن گفته و م انواع سنگ

سينا در ذائبات، كباريات و امالح تقسيم كرده است. آراي ابن
شناسي حايز اهميت  دربارة معادن و احجار از حيث زمين شفاء

دهد كه او در بسياري از نشان مي القانون). بررسي 42است (
هاي جسمي، اعصاب و روان،  معالجات خود از بيماري

بينايي، بيماري معده، چشم،  عارضة كم هاي زبان، درمان بيماري
هاي قلبي كه تجويز دارو به  پاكسازي دندان و حتي بيماري

ها استفاده  صورت ادوية مفرده و يا اقراباذين بوده، از سنگ
دارو با منشأ  800حدود  القانونكرده است. در مجلد دوم  مي

 ها نام برده شده است كه در اين فهرست گياهي، حيواني و كاني
ها مانند حجر اليهود، حجر عسلي، حجر  فوايد پزشكي سنگ

 األرمني و ... نيز موجود است. عالوه بر اين او در موضوع مواد 
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ها نيز  سمي و ضررهاي ناشي از آن براي سالمتي افراد، از سنگ
 ).43نام برده است (

كامل اهوازي مجوسي در مقالة دوم جزء سوم اثرش 
پردازد كه منشأ معدني دارد و در  به داروهايي مي الصناعه،

هاي جسمي مانند معده، تركيب دارويي كه براي درمان ناراحتي
هاي پوستي، ادوية مسهل و حتي پاكسازي  انواع سردرد، بيماري

). در 44ها نيز ياد كرده است ( شد، از سنگدندان استفاده مي
اَخويني بخاري، نخستين پزشك  هدايه المتعلّمينمتن پزشكي 

اند. ها كاربرد كمتري داشته نويس ايرانيِ مسلمان، سنگ پارسي
عنوان نمونه در يك مورد درمان بيماري سنگ  در اين اثر به

). جرجاني نيز در 45تجويز شده است (» حجر اليهود«كليه با 
ها در معالجات درماني  تمامي آثار پزشكي خود به كاركرد سنگ

داروي  1700توصيف بيشتر از كه با  يادگاراشاره دارد. در كتاب 
ها، در دانش  ها و ترياقمفرد، ادوية مركب، معاجين و حب

ها در  اي دارد، از فوايد برخي از سنگداروشناسي اهميت ويژه
و  خفي عاليي). در متن كتاب 46حوزة درماني ياد شده است (

از بخار ناشي از سنگ براي مداوا  األغراض الطّبيههمچنين 
هاي تزئيني و غير آن، اشاره  و به بسياري از سنگاستفاده شده 

اثر مهم جرجاني در  ذخيرة خوارزمشاهي ).47، 48شود (مي
ها براي مداواي  پزشكي است كه در اين كتاب، از انواع سنگ

هاي تن، بيماري چشم و تهية سرمه و پيشگيري از  انواع بيماري
 ). 49ريزش مژه استفاده شده است (

التصريف لمن  پزشكاني است كه در اثرشزهراوي نيز از 
ها براي درمان ياد كرده است.  به كرّات از سنگ عجز عن التّأليف

هاي روحي و  هاي جسمي، بيماريوي براي مداواي بيماري
روان، پوستي و حتي كوفتگي و داروهاي مسهل در تركيب 

كرده است. عالوه بر ها استفاده مي داروهاي اقراباذين از سنگ
نوشتة خود به ضررهاي داروهاي اين وي در بخشي از دست

هاي  ها تجويز سنگ معدني اشاره كرده كه پادزهر برخي از آن
قف از پزشكان برجستة سدة هفتم، ). ابن50ديگر بوده است (

گانة دارو با منشأ از انواع سه» پرهيز داروهاي مركّب«در مبحث 
هترين نوع آن منشأ گياهي، حيواني و كاني نام برده است و ب

). در متون 51معدني برگرفته از معادن معروف دانسته است (

پزشكي نيز به ) و دندان52پزشكي (تخصصي دانش چشم
ها اشاره شده كه براي ساخت داروهايي كه كاربرد درماني  سنگ

حفظ األسنان و اسحاق در رسالة  بن اند. حنين و پيشگيري داشته
ها  پيشگيري و درمان بافت دندانكه موضوع آن  استصالحها

ها و مداواي  براي حفظ سالمتي و بهداشت دندان ،است
ها ياد ها و كاني هاي آن از داروهايي با تركيبي از سنگ بيماري

ترين رسالة كه قديمي دانشنامة حكيم ميسري). در 53كند (مي
منظوم پزشكي به زبان فارسي است، در ابياتي سخن از فوايد 

 ).54ها است ( طبي سنگ

 از اين هر داروي كمتر نباشد ز سنگ الجورد نيك بايد

 ها اثربخشي متافيزيكي سنگ
هاي  تاريخ پزشكي در سير تحوالت خود با فراز و نشيب

بسيار همراه بوده است. پيش از آنكه دانش پزشكي بر پاية 
هاي تمثيلي  علمي و تجربيات باليني قرار گيرد، خرافات و روش

ز در تشخيص و درمان بيماري كاربرد داشت. گرچه و سحرآمي
رسيد؛ اما نظر مي معالجات جادويي، نامعقول و غيرعقالني به

پرستي نبود و گاهي بشر اوليه بر كاربرد آن تنها به جهت خرافه
حسب ضررورت و به دليل عدم شناخت و احاطة كافي به 

هاي غيرعلمي  ها به قواي طبيعي و روش معالجة بيماري
رسيد نظر مي شد. با پيشرفت دانش پزشكي بهتمسك ميم

اعتقاد به تأثير جادو و كهانت در علل و معالجة بيماري به بوتة 
هاي علمي جايگزين طبابت  فراموشي سپرده شده و روش

خرافي شد. گرچه پزشكان مسلمان توانستند خردگرايي طب 
و جالينوس را با علوم مكنونه تلفيق كنند؛ اما در متون 

هاي درماني جادويي و  هاي پزشكان اعتقاد به روشنوشته دست
گذشتگان بر اين باور بودند . شودهاي تمثيلي مشاهده مي روش

اند و از اين جهت ها داراي خواص مغناطيسي و درماني كه سنگ
ها براي  در طب سنتي كاربرد داشتند. كاربرد درماني سنگ

ربن  بن نوشتة علي فردوس الحكمههماهنگي جسم و روح بود. 
عنوان  المعارف پزشكي يا كُناشي است كه بهطبري دائره

رود. وي در شمار مي نخستين اثر جامع و مدون پزشكي به
هاي نوشتة خود تلفيقي از مطالب غيرمرتبط با آموزهدست
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هاي مختلف علوم طبيعي، نجوم، تاريخ، پزشكي در حوزه
هاي معدني از  ت. سنگهواشناسي و موضوعات خرافي آورده اس

فرد  جمله مواردي است كه وي از خواص و عجايب منحصربه
اند، هاي مختلف از جمله پزشكي كاربرد داشتهها كه در حوزه آن

ربن داروهاي جادويي و كاركرد سخن گفته است. در اثر ابن
شود هاي آميخته با خرافات، به وفور مشاهده ميتعاويذ و شيوه

توان از نخستين پزشكاني دانست كه ن طبري را ميرب). ابن55(
ساز هاي پزشكي جادويي زمينهبا پرداختن به كهانت و انديشه

ورود اين نوع نگاه و انديشه به مكتب پزشكي مسلمانان شده 
)، كه پزشكي آموزش ديده 56ها و متون طبري (است. نوشته

ي و بود و نظريات وي بر مبناي پزشكان مكاتب يوناني، هند
شاپور استوار است، خالي از دعا، سحر و اعتقاد به  جندي
اي از مطالب اين هاي درماني خرافي نيست. بخش عمده پديده

هاي گياهان، هاي نجومي، بيان خواص و ويژگياثر به نگرش
ها اختصاص دارد. طبري در يادكردش  ها و كاني حيوانات، سنگ

يونان چون هاي اطباي  نظرات خود را با نقل از كتاب
م)، 605وريدوس، اسكندر طرالسي (پزشك رومي م: قديس

اسكندر و «است:  جالينوس و ديگران مستند كرده
اند و آن وريدوس و ديگر فرزانگان از اين افسونها ياد كردهيسقد

). وي بارها در اثر خود 57» (دادندرا پاية درمان خود قرار مي
اي در معالجه شيوهعنوان  ها به به ثمربخشي و كاركرد سنگ

سنگي را ديدم براي بيماري آبله مانند «است؛ سخن گفته 
سنگي از «، »زدخرمهره كه بخش پاياني آن به سرخي مي

بندند سرزمين هند است كه آن را به شكم بيمار استسقايي مي
هاي پرستو را از النة پرستو اگر جوجه«؛ يا »تا آب را بكشد

يابند كه ند، درون آن دو سنگ ميها را بشكاف گرفته و شكم آن
يكي داراي يك رنگ و ديگري چند رنگي است، اگر هر دو را در 

اي بگذارند و به بيماري صرعي آويزان شود، براي او كيسه
). براي نمونه وي از سنگي نام برده است 57» (سودمند است

كه كاركرد آن براي سقط جنين است و يا سنگي كه آن را به 
ستسقايي بسته تا آب درون شكم وي را جمع كند. شكم بيمار ا

سنگي را ديدم كه بعد از «همچنين او با شگفتي نوشته است: 
آن موجود است كه با آتش  چيزي شبيه پنبه در ،شكستن

؛ و يا از فوايد سنگ مغناطيس براي گريز مورچگان »سوزدنمي
را  باورمندي و اعتقاد رازي به امور تمثيلي ).57ياد كرده است (

اصيبعه از اين ابىيافت. ابن الخواصتوان با نگارش كتاب مي
). 56ياد كرده است ( في خواص األشياءكتاب با عنوان 

رازى چنين گفته است:  الخواصسرخ نيشابورى، دربارة  محمدبن
زكرياء الرّازى كتابى تصنيف كرده اندر  بدان كه محمدبن«

رده است از قوى و خاصيت چيزها و بسيار سخن اندرو بياو
اين اثر مورد استفادة دانشمندان ». ضعيف و فربهى و الغر

). گرچه در متون 58اسالمى از جمله بيرونى قرار گرفته است (
بندي علوم از علم الخواص ياد شده است، اما مختلف در طبقه

در خصوص آن تحقيق جامعي انجام نشده است. آملي در 
ست از شناختن خاصيت عبارت ا«تعريف آن آورده است: 

موجودات عالم سفلي و منافع و صفات هر يك از آن و چون 
شمارند و در هريك خاصيات بسيار، احاطه اصناف موجودات بي

در متوني كه با عنوان  .)6» (بدين قسم از قبيل محاالت است.
هاي  نوشته شده است، از روابط نامحسوس و ويژگي الخواص

ها  زنده به ويژه حيوانات و اثربخشي آنپنهاني اشياء و موجودات 
بر حيات و سرنوشت آدمي سخن گفته شده است. منابع رازي 

...  در گزارش اين موضوعات، اطباي يوناني مانند جالينوس و
توان به تأثيرگذاري مكتب پزشكي يونان در رسوخ است كه مي

هاي جادويي در مكتب پزشكي مسلمانان اشاره كرد.  روش
را به رازي رد  الخواصنظران انتساب اثر  از صاحب گرچه برخي

هاي وي اند، اما طبق گزارشي كه در برخي از نوشتهكرده
موجود است رازي در دوران نوجواني برخي از علوم از جمله 
علوم غريبه را آموخته بود. او در يكي از متون خود دربارة 

وشته است: ها ن ها از جمله سنگ خواص اشياء و باورمندي به آن
هاي قيمتي كاربرد مفيد دارند و عقل  گوييم سنگما مي«

تواند معرفت علت آن را درك كند؛ ما هر آنچه را كه عقل  نمي
كنيم، زيرا در طرح آن نتواند بفهمد يا درك كند، مطرح نمي

دهيم، اما ما آن مطالب را بعد از منفعت خود را از دست مي
ايم و بعد از آزمودن و امتحان ودهتجربة خود و يا افراد ديگر افز

-باور به خواص مكنونات را مي ).59» (كنيمبه آن اعتماد مي

توان در متون پزشكي ديگر نيز يافت. چنانكه زهراوي در 
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گاهي اين «موضوع بيماري صرع در بيان علل آن نوشته است: 
شود و روش بيماري به جهت تسخير جن و شياطين عارض مي

). انصاري 50» (ه كردن سنگ با بيمار استدرمان آن همرا
فرد  هاي منحصربه شيرازي نيز مطالبي دربارة خواص و ويژگي

ها نوشته است؛ چنانكه براي فراموشي عشق همراه كردن  سنگ
ها  ). تأثير جادويي سنگ31سنگ رخام را مفيد دانسته است (

توان در موضوع زايمان، حفظ جنين و مراقبت را بيشتر مي
). طبري گزارشي به نقل از رئيس بيمارستان 49افت (طفل ي
شاپور آورده كه به ويژگي درماني سنگ براي حفظ  جندي

اي در اهواز سنگي هست كه نزد خانواده«جنين اشاره دارد: 
...، چنان است اگر دو زن آبستن به  داردجنين را از آغاز نگه مي

ه نداشته يكديگر برخورد كنند، زني كه اين سنگ را به همرا
در ري كه بودم «نويسد:  ؛ يا مي»افتدباشد، جنين وي مي

سنگي به زنان مي بستند تا جنين را نگاه دارد و سنگي ديگر 
هم بوده كه من اين دو سنگ را در سراي فرزند صدقه زرگر 

ها كه باعث  نصراني يافتم و گفته شده كه در ديلم از اين سنگ
زهراوي براي آسان شدن ). 57» (حفظ جنين گردد بسيار است

زايمان آويزان كردن سنگ الماس را به گردن زن زائو توصيه 
السيف اشاره كرده  ) و بلدي به تأثير سنگ حجر50كرده است (

است كه زن به هنگام وضع حمل بايد در دست داشته باشد 
). زهراوي همچنين براي پيشگيري از ابتالي كودك به 60(

تولد طفل پيش از آنكه وي را  به محض«بيماري نوشته است: 
به زمين گذارند براي اينكه مادر و طفل مبتال به بيماري صرع 

). در 50» (ها آويزان گردد نشوند سنگ زمرّد بر گردن آن
حقيقت آشنايي مسلمانان با آثار ايراني، هندي و نيز ترجمة 

ها  كتاب گزنوكراتس كه دربارة تأثير درماني و دارويي سنگ
بود و در سدة سوم هجري به عربي برگردانده شد نوشته شده 

)، در گرايش فكري و باور مسلمانان و از جمله پزشكان 1(
هاي فالسفه و شك در اين ميان، آموزهتأثيرگذار بوده است و بي

انديشمندان يونان باستان در اين حوزه جايگاه مؤثري داشته 
 است. 

 توان مي سواي متون پزشكي كاركرد سحرآميز جواهرات را

به رشتة  نامه عجايبدر دستة ديگر از متون كه با عنوان كلي 
تحرير در آمده، مشاهده كرد. گرچه سبك و سياق اين متون با 
ديگر كتب تفاوت دارد، اما به جهت آنكه مطالبي دربارة 
خصوصيات خواص و منافع جانداران و اشياء و از جمله احجار 

 نامه عجايبنظر دور داشت.  توان از ها آمده است، نمي در آن
قزويني  عجايب المخلوقات(سدة ششم قمري) و  نوشتة همداني

ق) از زمرة اين آثار هستند كه بخشي از موضوعات 682 -602(
ها اختصاص دارد. در اين آثار  و عناوين آن به معادن و سنگ

ها نيز  جدا از موهومات و مطالب غيرعقالني از فوايد طبي سنگ
از ديگر متون  نخبه الدهر). 61، 62ده است (سخن گفته ش

ها و باب دوم را به كاني ،تأليفي در اين زمينه است كه نويسنده
ها اختصاص داده كه مشتمل بر يازده فصل است. در اين  سنگ

ها به  اثر ضمن بيان ماهيت، چگونگي پيدايش و خواص سنگ
 ).63ها نيز پرداخته شده است ( فوايد درماني آن

 ها در متون پزشكي كاربرد دارويي سنگ شيوة
مطالعه بر روي متون پزشكي مسلمانان روش كاربرد 

هاي گوناگون بوده است  عنوان مادة دارويي به روش ها به سنگ
 شود.كه در ادامه به آن اشاره مي

هاي تزئيني و غير آن به صورت داروي مفرده و يا  از سنگ -
و يا گياهي استفاده در تركيب داروهايي با منشأ حيواني 

 ). 43شده است ( مي
در مواردي براي درمان يك بيماري، نوع خاصي از سنگ  -

مفيد دانسته شده است؛ چنانكه حجر المصري براي درمان انواع 
سردرد، حجر المثانه براي بيماري مثانه و حجر اليرقان براي 

). زهراوي كاربرد 43مداواي بيماري يرقان كاربرد داشته است (
را براي مداواي كودك مصروع مفيد دانسته است. » حجر الحيه«

همچنين به نوشتة او براي پيشگيري از ابتال به اين بيماري بايد 
را با خود به همراه » حجر المسن«كودك سنگ ياقوت و يا 

 ). 50داشته باشد (
براي پاكسازي بدن از سموم و مواد غذايي نيز تجويز  -
درماني بوده است. در گذشته هاي  ها يكي از روش سنگ

 پزشكان معتقد بودند براي مداوا، نخست بدن بيمار را بايد از 
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مادة سودايي يا صفرايي پاكسازي كرد و سپس معالجه انجام 
ها از تركيب شود. در پاكسازي بدن براي مداواي انواع بيماري

 ).50، 57ها توصيه شده است ( دارويي متشكل از سنگ
ها در ساخت معاجين و داروهاي  نگكاربرد ديگر س -

اقراباذين بود و نحوة مصرف آن به شيوة خوراكي بوده است. 
چنانكه بهترين عملكرد سنگ يشب در ساخت معجوني براي 

هاي معده دانسته شده است و يا معجون ياقوت كه از  ناراحتي
هاي خاصي هاي ياقوت ساخته شده بود، براي بيماريخرده

 . )43شد (تجويز مي
استنشاق بخار سنگ روش ديگري بود كه در درمان  -

شده است. براي بيماري سل و يا ها تجويز مي برخي از بيماري
سنگ داغ داخل شير «جلوگيري از خونريزي دهان آمده است: 

». بز انداخته شود تا شير از حرارت سنگ به جوش آيد
ي همچنين استنشاق بخار سنگ كه ناشي از حرارت آن بوده برا

درمان جراحات ناشي از نيش كژدم و زكام مفيد بوده است 
)57 ،48 ،43 .( 

سينا در معالجات پزشكي خود از سنگ درماني به ابن -
شيوة ديگر بهره برده است؛ وي دراز كشيدن بر روي سنگ را 

عنوان شيوة درماني معرفي كرده است. چنانكه براي مداواي  به
ه است كه حمام خشك بيماري تشنج به بيمار توصيه كرد

 ). 43گرفته و در داخل حمام بر روي سنگي گرم بخوابد (
ها ياد  سينا در ساخت دارو، از داروهايي با عنوان سنگابن -

كرده است؛ مانند حب الجورد و معجون ياقوت. او معجون 
داند كه با تركيب چند سنگ هاي خود ميياقوت را از ساخته

ياهان دارويي ساخته شده است كه مانند ياقوت، يشم و ديگر گ
هاي سر و مغز  براي درمان بيماري كبد، درد مفاصل، بيماري

 ). 43مفيد بوده است (
ها در معالجات پزشكي گاهي به صورت  كاركرد سنگ -

سينا براي همراه كردن آن با بيمار بوده است. چنانكه ابن
ن مداواي بيماري معده نوشته است كه بيمار سنگ را به گرد

خود آويخته و آن را در برابر معده قرار دهد. هچنين براي 
شخصي كه دچار مارگزيدگي شده، توصيه شده است، سنگ 

 ). 43حجر الحيه را با خود به همراه داشته باشد (

ها را بر  پزشكان نيز بر مبناي طب قديم، خاصيت سنگ -
مبناي اخالط چهارگانه (سردي، خشكي، تري و گرمي) 

 ).24، 43( اند آورده
ها از جنبة زيباشناختي و زيبايي نيز مورد  كاركرد سنگ -

الفلفل براي  توجه پزشكان بوده است؛ چنانكه سنگي با نام حجر
، 43شد (زيبايي پوست و از بين بردن لك صورت تجويز مي

40.( 
هاي  ها در درمان بيماري كاركرد درماني برخي از سنگ -

، 43، 50به ويژه ماليخوليا ( اعصاب و روان و اختالالت روحي
37.( 

ها و جواهرات براي  اشاره به مضرّات برخي از سنگ -
 ).34، 43سالمتي (

عنوان پادزهر كاربرد داشتند و براي  ها به برخي از سنگ -
 ).18، 34، 57شدند (دفع سموم تجويز مي

ها و جواهرات بر افراد مانند  تأكيد بر خواص مكنون سنگ -
 اثر كردن سحر.و بيدفع چشم زخم 

ها براي پيشگيري از بيماري و معالجة آن  كاربرد سنگ -
 ).37، 52براي انواع بيماري از جمله ناراحتي چشم (

-  در متون پزشكي و داروشناسي عالوه بر توصيف خواص
دارويي داروها، به كاركرد گياهان و مواد معدني در معالجات 

هاي خرافي و غيرعقالني جادويي و سحرآميز كه مبتني بر باور
بود، اشاره شده است. گرچه بيشتر در اين باره پزشكان اظهار 

اند، اما اين نوع انديشه و رسوخ آن در آثار نظر علمي نكرده
پزشكي و دارويي داللت بر ارتباط علم پزشكي در گذشتة 

توان به هاي كهانت دارد. براي نمونه ميتاريخي خود با انديشه
 ).57ت در دفع آفات و جانوران موذي اشاره كرد (تأثير جواهرا

نكتة پاياني آنكه سنّت داروسازي تحت تأثير جالينوس تا 
سدة نوزدهم ميالدي ادامه يافت. در ايران تحول داروسازي با 
حضور پزشكان خارجي به اين سرزمين در دورة صفويان آغاز 

هاي شد. اما روند تحوالت به سبب فروپاشي سياسي و دگرگوني
اجتماعي تا دوران قاجار چندان محسوس نبود. در دوران 

ق) و حضور 1268ناصري با تأسيس مدرسة دارالفنون (
چشمگير پزشكان اروپايي به تدريج داروهاي شيميايي جايگزين 



 زاده و همكار  فرخنده                                                                                                                                                                                                             
 

  357 ---1397چهارم، زمستان  ة، شمارسال نهم 
 

سينوي شد. به گزارشي به سال سنّت داروسازي جالينوسي و 
ي خانة دولتي كه بيمارستاني نظام م) مريض1852ق (1268

بود، بنا شد و داروخانة آن، نخستين داروخانه با داروهاي فرنگي 
عنوان  ها به ). گرچه با رسوخ پزشكي نوين در ايران، سنگ4بود (

مادة دارويي و درماني كاربرد ندارند، اما باورمندي به اثربخشي 
هاي  ها در معالجات طبي كه مبتني بر روش سحرآميز آن

 ت خود ادامه داده است. تمثيلي بود، كماكان به حيا
 گيري: نتيجه

ها و  دهد فوايد طبي سنگهاي پژوهش نشان مييافته
شناسي، تاريخ طبيعيات،  هاي كاني جواهرات قيمتي در كتاب

ها  شود. بخشي از اين گزارشادبي، دارويي و پزشكي يافت مي
ها در معالجات و ساخت داروها  جنبة علمي دارد و از سنگ

. در متون پزشكي و داروشناسي پزشكان شداستفاده مي
 ها و جواهرات در حوزة پيشگيري از ابتال به  مسلمان، سنگ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اند. استعمال ها كاربرد داشته بيماري و درمان انواع بيماري
شيوة ادوية مفرد، تركيب با داروهاي اقراباذين، ها به  سنگ

 همراه كردن سنگ با بيمار بوده است.
درماني ديگرِ پزشكان براي معالجه آن بود كه به بيمار  شيوة

نوشيدن آب و يا شيري كه سنگ گداخته در آن قرار داده شده 
هاي درمانگري كردند. عالوه بر آن بخشي از شيوهبود، تجويز مي

ها و جواهرات، مبتني بر  پزشكان با تأكيد بر اثربخشي سنگ
ها بوده  فرد آن بهنگرش جادويي و باورمندي به خواص منحصر

هايي كه غيرعقالني بوده و تنها پاية آن  است. معالجات و درمان
هاي تمثيلي در طبابت و  هاي كهانت و روشرسوخ انديشه

دانش پزشكي مسلمانان بوده است؛ از آن جمله كاربرد 
ها را به ويژه در موضوع زايمان و مراقبت از  سحرآميز سنگ

 توان مشاهده كرد.جنين مي
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