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سنتی را در دیوان شمس ندارد؛ بلکه همانگونه که از شیوههاي عرفانی او پیداست،
اصطالحات پزشکی را وسیلهاي براي ابراز آرا و عقاید و اندیشههاي خود قرار میدهد؛
بنابراین علم طب و ابزار آالتی را که زمانی در درمان بیماريها کاربرد داشته ،با مفاهیم
معنوي آمیخته و درنهایت علوم پزشکی را با عوالم روحانی و معنوي در جهت بیان
اندیشههاي عرفانی و اخالقی خود ،عجین کرده و بهمنظور سالمت روحی ،براي عروج
از بعد جسمانی به درجهي روحانی و معنوي بهره جسته است.

واژههای کليدی :داروها ،دیوان شمس ،روشهاي درمانی ،مضامین طبی و موالنا.

 .۱مقدمه
انسان براي دستیابی به زندگی جاوید مجبور بوده با بیماريها بجنگد؛ بنابراین میتوان
گفت از زمانی که بشر در صدد رفع درد از خود برآمده ،تاریخ طب آغاز میشود (رک.
نجمآبادي ،1371 ،ج .)11-10 :1گیاهان دارویی ضمن تسکین و درمان آالم بشري،
نسبت به داروهاي شیمیایی ضرر کمتري دارند .با توجه به تاریخچهي علم گیاهدرمانی
و داروهاي گیاهی ،در آموزههاي اندیشمندان بزرگی چون بودا ،زرتشت ،سقراط،
افالطون ،ارسطو ،ابوعلیسینا و عطار دربارهي گیاهدرمانی سفارش بسیار شده است
(رک .بهمنیمطلق و تونی.)1392،
عدهاي معتقدند که سرزمین مصر مقام اول را در طب داشته است (رک .الگود:1371 ،
 .)18برخی طب هندي را از قدیمیترین علوم میدانند (رک .نجمآبادي.)41-35 :1371 ،
عدهاي دیگر منشأ اصلی طب را یونان ذکر کردهاند .از برجستهترین کسانی که براي
نخستینبار به طب جنبهاي علمی بخشید ،بقراط است و جالینوس چهرهي شاخص
دیگري در علم طب معرفی میشود (رک .نجمآبادي49-44 :1371،؛ الگود.)18 :1371 ،
سرش را میشکافد او براي آنچه او داند

که جالینوس به داند صالح حال بیماري
(مولوي ،2535 ،ج)251 :5

صـــد هـــزاران طـــب جالینوس بود

پیـــش عیـــسی و دمــش افسون بود
(همان ،1380،ج)27 :1
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یکی از بزرگترین طبیبان ایرانی ،ابوعلیسینا است (رک .صفا ،1366 ،ج)346-343 :1
که آموزههایش در ادبیات کهن ایران ازجمله آثار موالنا بازتاب گستردهاي دارد.
درد و رنجوري ما را داروي غیر تو نیست

اي تـو جالینوس جان و بوعلیسیناي من
(مولوي ،2535 ،ج)206 :4

«از شاخصههاي اصلی درونمایههاي شعري شاعران ،معارف علمی گوناگونی است
که به شیوههاي مختلف در شعر دستهاي از آنان بازتاب یافته است» (گلشنی.)25 :1391،
بهطورکلی «تمایل به صنعتپردازي ،مضمونسازيهاي جدید و بهکارگیري اصطالحات
و تعبیرات علمی ،در شعر بیشتر شاعران پدیدهاي مشترک است» (همتیان و مشاوري،
 )29 :1393که با توضیح و تفسیر این اصطالحات ،بسیاري از ابهامات لغوي و زبانی
موجود در متون ادبی برطرف میشود ،همچنین بازتاب گستردهي اینگونه اصطالحات
در آثار شاعران مختلف ازجمله موالنا ،حاکی از نگاه ژرف و باریکبین آنها به مسائل و
تحوالت جامعه و توجه به علوم رایج زمان بوده که با اندیشهي آنها عجین شده است.
 .۱.۱روش تحقيق
در این مقاله برآنیم تا با روش استقرایی بیتهاي مربوط به موضوع که به تصریح یا کنایه
بر مفاهیم طبی داللت دارد ،بررسی و مقاصد موالنا را از طرح این اصطالحات تبیین کنیم.
جامعهي آماري تحقیق ،کل کتاب دیوان کبیر اعم از غزلیات ،ترجیعات و رباعیات است.
در این راستا ابتدا شیوههاي درمانی شامل روشهاي پیشگیرانه ،دارودرمانی و سایر
روشهاي منعکسشده در دیوان شمس دستهبندي و سپس همهي داروها استخراج و بر
اساس ویژگی غالب داروها ،در دستههاي مفرح ،مسکن ،مخدر ،تقویتکننده و داروهاي
تعدیل مزاج تقسیم بندي شد .با توجه به محدودیت واژگانی که در تنظیم مقالهها وجود
دارد ،فقط برخی از ابیاتی که مضامین طبی در آنها منعکس شده ،بهعنوان شاهد مثال
ذکر و براي بقیهي شواهد فقط شمارهي غزل و جلد بیان شده است.
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 .۲.۱پيشينهی تحقيق
در ادبیات فارسی تحقیقهاي پراکندهاي دربارهي بازتاب طب و مضامین طبی در دیوان
شاعران مختلف انجام شده است .یکی از این پژوهشها کتابی است از گلشنی (،)1391
با عنوان طب و مضامین طبی و بازتاب آن در ادبیات فارسی که در آن ابتدا دستهاي از
متون شاخص شعري از آغاز شعر فارسی تا قرن نهم انتخاب و پس از طبقهبندي
موضوعی ،با توجه به برخی از متون طبی قدیم ،مضامین شعري در موضوعات طبی
ارزیابی شده است .از آثار دیگر دراینباره میتوان به مقالهي زنجانی و اسعدي (-1380
 ،)1381با عنوان «تجلی طب در ادبیات کهن» اشاره کرد که در آن مضامین مرتبط با طب

در مثنوي معنوي ،دیوان شمس ،آثار منظوم عطار ،خاقانی ،خمسهي نظامی و بوستان
سعدي استخراج شده است .همچنین کالهدوزان ( ،)1383پژوهشی دربارهي «سیرهي
پزشکان در ادبیات فارسی» انجام داده که در آن به اخالق و سیرهي پزشکان در برخی از
متون ادب فارسی اشاره کرده است .در پژوهش دیگري با عنوان «واژههاي دارویی و
درونمایههاي پزشکی در آثار عطار» ( )1392از بهمنیمطلق و تونی ،اصطالحات
پزشکی ،گیاهان دارویی ،جایگاه عطاري و طبابت او بررسی شده است .در این اثر نشان
داده شده که عطار به چه میزان و براي چه مقاصدي از مضامین ،ترکیبات و اصطالحات
طبی و مفردات گیاهی سود جسته و تأثیر شغل عطاري در بیان این موضوعات چهقدر
بوده است.
یکی از شاعرانی که اطالعات گستردهاي دربارهي طب سنتی داشته و در شعر خود
این آموزهها را منعکس نموده ،موالنا جاللالدین بلخی است .او طبیب نیست و بهیقین
می دانیم که درصدد نبوده به مخاطبان خود طب بیاموزد .انعکاس این مفاهیم در آثار
موالنا ،تابع اهداف دیگري ازجمله تبیین نکات اخالقی ،بیان اندیشههاي عرفانی ،بسط
کالم و تفهیم مقصود خود به خواننده است .در بسیاري از شواهد شعري ،اشارهوار به
ذکر نام بعضی از اصطالحات طبی پرداخته است ،بدون آنکه وارد جزئیات دقیق شود .او
از شیوههاي درمانی مختلف ازجمله پیشگیري ،دارودرمانی و معنادرمانی سود جسته
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است .باید دانست که موالنا همهي این موارد را وسیلهاي میداند که با استعانت از نیروي
عشق و توحید و معنویت الهی ،اصول و قواعد درمانهاي جسمی را براي درمان روحی
و سعادت اخروي تبیین کند.
 .۲پيشگيری
انسان همیشه در جستوجوي راههایی بوده که به بیماري مبتال نشود .احتما ،حجامت و
حفظ تعادل مزاج از روشهاي پیشگیرانهاي بوده که در دیوان شمس منعکس شده است:
 .۱.۲احتما (پرهيز)
در آموزههاي طب کهن ،پرهیز از پرخوري توصیه شده است .در حدیثی از پیامبر(ص)
آمده است« :المِعدَه بیت کل داءٍ ،وَ الحَمِئَه رَاس کل دَواءٍ» (محمود عبداهلل.)108 :1988 ،

در دیوان شمس یکبار این واژه در غزل (/2054ج )261 :4به کار رفته است؛ اما واژهي
«پرهیز» در  34بیت آمده که فقط  3بیت آن در غزلهاي (/141ج91 :1؛ /2672ج)36 :6
در معناي طبی به کار رفته است.
حلوا نمیدهی تو به رنجور زاحتما

رنجور خویش را تو بتر میکنی مکن
(مولوي ،2535 ،ج)261 :4

موالنا معتقد است که احتماي جسمانی در کنار احتماي روحانی و معنوي راهگشا
خواهد بود.
 .۲.۲حجامت
از روشهاي رایج در طب سنتی که براي کاهش و خارجشدن خون و اخالط فاسد بدن ،با
بهکارگیري وسایلی انجام میشده است (رک .ابنسینا ،1370،ج.)491 :1
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موالنا یکبار در غزل (/405ج )237 :1واژهي حجامت را به کار برده است .او با
تمثیلی زیبا بیان میکند همانطور که مادر از روي کینه و دشمنی فرزند خود را حجامت
نمیکند ،بالیاي الهی نیز وسیلهاي براي نزول رحمت الهی است که باعث میشود جان
و روح آدمی از تعلقات مادي و دنیوي دور شود.
نکند رحمت مطلق به بال جان تو ویران

نکنــد والـده ما را ز پی کینه حجامــت
(مولوي ،2535 ،ج)237 :1

 .۳.۲تعادل مزاج
وجود انسان بهعنوان جزء مهمی از نظام عالم ،سرشته از چهار عنصر است .بههمخوردن
اعتدال میان آنها موجب بروز بیماري در فرد یا باعث زوال و مرگ اوست (رک .گلشنی،
 .)5 :1391در کتب طبی کهن ،مزاجها به چهار دستهي صفرایی ،دموي ،بلغمی و سودایی
تقسیم میشوند (رک .جرجانی.)7 :1355 ،
در دیوان شمس بارها اخالط اربعه براي تبیین مقاصد عرفانی موالنا به تصویر کشیده
شده است .با توجه به گستردگی انعکاس آنها در این کتاب ،موارد کاربرد در جدول
شمارهي  1نمایش داده شده است:
جدول شمارهی  :۱فراوانی کاربرد اخالط اربعه در دیوان شمس
فراوانی

فراوانی کاربرد

کاربرد ابيات

ابيات در معنای

درکل اثر

طبی

غزلیات

46

44

ترجیعات

5

3

رباعیات

4

2

رباعیات

غزلیات
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45

غزلیات

464

ترجیعات

15

1

ترجیعات

13

0

رباعیات

52

6

رباعیات

88

0

نام

قالب

واژه

شعری

صفرا

سودا

بر او صفرا کنند آنگه ز نخوت اصل سیم و زر

فراوانی

فراوانی کاربرد

کاربرد ابيات

ابيات در معنای

درکل اثر

طبی

غزلیات

5

5

ترجیعات

0

0

0

0
15

نام

قالب

واژه

شعری

بلغم

خون

که ما زر و هنر داریم و غافل زو که کانستی
(مولوي ،2535 ،ج)243 :5
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شاعر با اشاره به نخوت حاصل از بیماري صفرا (ابنسینا ،1370 ،ج )281 :1بیان
میکند که دنیاپرستان نیز بهدلیل ضعف وسستی ایجاد شده در وجودشان ،از کان وجود
خود غافل میمانند.
چو عشق را تو ندانی بپرس از شبها

بپرس از رخ زرد و ز خشکی لبها
(مولوي ،2535 ،ج)145 :1

همچنین ضمن اشاره به اینکه صفرا در وجود آدمی سبب زردي و نزاري ،خشکی
لبها و قیکردن زرده میشود (رک .ابنسینا ،1370 ،ج ،)281 :1عشق را عامل ایجاد
بیماري صفرا میداند.
سوداییان جان را از خود دهی مفرح

صفرایــیان زر را بس زار مـیکُشانی
(مولوي ،2535 ،ج)164 :6

همچنین موالنا با اشاره به این نکته که معجونِ مفرح ،داروي دفع سوداست (رک.

فرهنگ معین ،ذیل واژه) بیان میکند که خداوند به سوداییانِ جان و عاشقانِ حقیقی ،ازسوي
خود مفرح میبخشد؛ اما صفراییان زر و دنیاپرستان را به زاري میکُشد و توجهی به آنها
نمیکند.
 .۳دارودرمانی
یکی از درمانهاي ابتدایی که بشر بدان توسل جسته ،گیاهدرمانی بوده است .موالنا در
اشعار خود از داروهاي مختلف گیاهی ،ترکیبی ،عطري و کانی نام برده است که آنها را
میتوان به مفرحها ،مسکّنها ،مخدّرها ،مقوّيها و داروهاي تعدیل مزاج تقسیم کرد؛ البته
باید در نظر داشت که تقسیمبندي داروها با توجه به اینکه داروها خواص درمانی متعددي
دارند ،مشکل است؛ اما در این پژوهش سعی شده که داروها بر اساس خواص درمانی
غالب ،دستهبندي شوند.

262

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،14شمارهی  ،1بهار ( 1401پياپی )51

 .۱.۳مفرّحها
 .۱.۱.۳باده
با اینکه در قرآن حرمت باده موردتصریح قرار گرفته؛ اما قدما براي آن فواید طبی قائل
بودهاند؛ البته در خود قرآن نیز به فواید اندک باده در مقایسه با ضررهاي بیشتر آن اشاره
شده است (نحل67/؛ محمد15 /؛ مائده .)90/در فقه شیعه تصریح شده که چیزهاي حرام
نمیتواند بهعنوان دارو استفاده شود (رک .النجفیالجواهري ،1262 ،ج.)450 :41
بااینوجود فوایدي که قدما براي باده ذکر کردهاند ،عبارت است از زیبایی پوست،
فربهی ،عالج برص ،شادي دل و دفع غم و درمان زخمهاي عمیق و بازکردن مجراهاي
تنفسی که قید اعتدال در مصرف نیز مورد توجه بودهاست (رک .ابنسینا ،1370،ج:2
.)321-320
شاعران عارفمـسلک ازجمله موالنا براي بیان عواطف و احساسات معنوي و نشان
دادن عشق و محبت الهی ،از الفاظ و کلماتی بهصـورت کنایه و رمز استفاده کردهاند تـا
بـه دستاویز کالم ،منظور خود را از شراب ،خمر ،می و باده بیان کنند (رک .قلیزاده و
خوشسلیقه .)150 :1389 ،منظور موالنا از باده و تجلیات گستردهي آن در دیوان شمس،
شراب معنوي و تجلیات و جلوههاي پروردگار است (رک .نظري چروده.)347 :1394 ،
همچنین بادهي عرفانی ،تهذیبکننده ،درمانگر ،زدایندهي کاستیها و کمالآفرین است و
سپردن راه معرفت بدون برخورداري از چنین کماالتی میسر نیست (رک .صالحیمقدم
و آقایانی چاوشی .)494 :1394 ،در این اثر ضمن استخراج بسامد کاربرد باده و مترادفات
آن ،به طورخاص به ابیاتی که معنا و مفهوم طبی را نیز در بر دارند ،اشاره شده است.
جدول شمارهي  2انعکاس این واژگان را در این کتاب ارزشمند فارسی نمایان میکند:
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جدول شمارهی  :۲بسامد کاربرد تجليات باده در دیوان شمس
نام

قالب

واژه

شعری

باده

می

خمر

فراوانی
کاربرد ابيات
درکل اثر

فراوانی
کاربرد ابيات

نام

قالب

در معنای

واژه

شعری

طبی

فراوانی
کاربرد ابيات

فراوانی
کاربرد ابيات

در کل اثر

در معنای
طبی

غزلیات

538

52

ترجیعات

25

3

رباعیات

51

1

غزلیات

352

38

ترجیعات

12

3

رباعیات

43

3

رباعیات

غزلیات

62

4

غزلیات

22

ترجیعات

6

0

ترجیعات

1

0

رباعیات

1

0

رباعیات

1

0

شراب

مل

صهبا

غزلیات

362

27

ترجیعات

20

1

رباعیات

30

1

غزلیات

9

1

ترجیعات

0

0

1

0
3

شاعر ضمن اشاره به خواص طبی باده و تأثیر آن در دفع غمها و مرهم زخمها،
چهرهي معشوق را همانند جام آتشینی میداند که وسواس و غم را از بین میبرد.
اي باده ،دفع غم تویی ،بر زخمها مرهم تویی

وي ساقی شیرین لقا ،دریا به ساغر میکشی
(مولوي ،2535 ،ج)147 :7

از دیگر آموزههاي متون کهن طبی این است که شراب ،معده را گرم میکند و طبیعت را
بر فعل خود ق ّوت میبخشد (هروي)124 :1371 ،؛ اما شاعر معتقد است که بدون نظر عنایت
الهی ،هیچ مزاجی از خوردن می ،گرم نمیشود؛ حتی اگر کل میهاي جهان را بنوشد.
میهـاي جهــان اگـــر بنوشــی

بی مـــن نشـــود مــزاج محرور
(مولوي ،2535 ،ج)288 :2

موالنا نگاه چندان مثبتی به عقل و استدالل ،آن هم از نوع جزوي و حسابگرانهي آن
ندارد؛ بنابراین او وجود عقل و هوش در آدمی را حاصل سردي مزاج او میداند و با
حسن تعلیل بیان میدارد که خوردن می و گرمی حاصل از آن سبب تباهی عقل میشود.
هوش و عقل آدمیزادي ز سردي وي است

چونک آن می گرم کردش عقل یا احالم کو؟!
(همان ،ج)59 :5
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 .۲.۱.۳شربت
هرگونه آشامیدنی که از آب میوهها یا دواها و گلهاي تر و خشک که با شکر یا عسل
جوشانیده و به قوام آورده ،تهیه و در درمان بیماريها استفاده میشود (رک .عقیلی
خراسانی.)946 :1374 ،
موالنا براي بیان اندیشههاي ناب عرفانی خود ،در  61بیت از دیوانش ،واژهي «شربت»
را به کار برده که در  16بیت به مفهوم طبی آن اشاره شده است.
شاعر نظر عنایت الهی و وصال یار را چون شربتی شفابخش میداند که به سالکان
طریق صحت و سالمت میبخشد و دردهاي دل عاشق را درمان میکند.
ساقی دلدار تویی ،چارهي بیمار تویی

شربت شادي و شفا زود به بیمار بده
(مولوي ،2535 ،ج)105 :5

 .۳.۱.۳مثلث
مادهاي مرکب از مشک ،زعفران و عود خام است که خاصیت درمانکنندگی و طربافزایی
دارد (رک .بغدادي .)166 :1350 ،این واژه ،درمجموع در پنج بیت از دیوان شمس دیده
میشود که دو بیت آن در ترجیع (/13ج ،)115 :7مفهوم طبی را منعکس کرده است.
ترجیع ثالثم چو مثــلـث طــرب فزاســـت

گـــر ســر گران شوي ز مثلث بشو ،سزاست

از عقل و عشق و روح مثلث شدست راست

هــر زخــم را چو مرهم و هر درد را دواست

در مغـــــز علتیســت اگـــر ایــن مثلثـم

خورد و گران نشد که نه درخورد این عطاست
(مولوي ،2535 ،ج)115 :7

موالنا ضمن اشاره به خاصیت طربافزایی مثلث ،از مثلثی نام میبرد که با عقل و
عشق و روح ساخته شده است .به اعتقاد او ،این مثلث در درمان هر درد و زخمی مؤثر
است.
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 .۲.۳مسکّنها
 .۱.۲.۳توتيا
اکسید طبیعی روي که محلول رقیق آن براي شستوشوي مخاط و پلکها به کار میرود

و در جوشهاي بهاره و تراخمی بهصورت گرد روي پلکها میپاشیدند (رک .فرهنگ
معین ،ذیل واژه) .موالنا در دیوان شمس در  26بیت به این دارو اشاره کرده که در تمام
ابیات ،معناي طبی آن موردنظر است.
آن لب که بسته باشد ،خندان کنیش در حین

چشمی که درد دارد ،او را چــو توتیایــی
(مولوي ،2535 ،ج)172 :7

موالنا وجود معشوق را همانند توتیایی میداند که بصیرت و بینایی چشم دل و جان
را دوچندان میکند .همچنین شاعر ،نظر عنایت معشوق حقیقی را چون توتیایی میداند
که چشم دل انسان روشن میکند تا بتواند مسیر پر فرازونشیب سیر الیاهلل را طی کند.
بصر در دیده بفزاید ،اگر در دیده ره یابد

به جاي توتیا و کحل ناگه خار شمسالدین
(همان ،ج)144 :4

مرارتهایی که عاشق در مسیر پرتالطم عشق تحمل میکند ،مانند توتیایی سبب
افزودن نور دیدگان میشود؛ البته توتیاي غمها ،چشم دل انسان را نورانی میکند تا عاشق
واقعی بتواند حقیقت مطلق را با چشم دل ببیند.
 .۲.۲.۳گلشکر
نوعی معجون مرکب از ساییدهي برگ گل سرخ ،شکر و آب یا گالب است که براي دفع
تب ،تقویت معده و تسکین درد دل سودبخش است (رک .جرجانی .)272 :1355،این
واژه در 15بیت از غزلیات موالنا انعکاس یافته که در  5بیت آن ،به مفاهیم طبی اشاره
شده است.
اکنون که گشتی گلشکر ،قوت دلی نور نظر

از گِل برآ بر دل گذر ،آن از کجا؟ این از کجا؟
(مولوي ،2535 ،ج)11 :1
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شاعر عاشق حقیقی را مانند گلشکري میداند که دل را تقویت میکند و آن را جال
میبخشد و بدینطریق سالک میتواند از تمایالت جسمانی گذر کرده ،به عوالم روحانی
سفر کند.
 .۳.۲.۳مرهم
از ترکیب یک یا چند صمغ گیاهی و مادهي معدنی با یکی دو نوع مادهي روغنی است
که براي درمان جراحتها ،شکستگیها ،ورمها ،سوختگی ،رویاندن گوشت و رفع
جراحتهاي پوستی و بهبود اعضاي آسیبدیده استفاده میکردند (رک .جرجانی:1355 ،
 736-728و  .)597موالنا در 39بیت از دیوان کبیر ،این واژه را به کار برده که  35بیت
آن به مضامین طبی اشاره دارد.
براي زخم چنیـن غازیان بود مرهم

کسی که درد ندارد بدو دوا مدهید
(مولوي ،2535 ،ج)214 :2

شاعر معتقد است که انسان بهواسطهي درد میتواند پر و بال بگشاید و بهجانب
معشوق صعود کند؛ بنابراین کسیکه چنین دردي را تجربه نکرده ،نیازمند درمان هم نیست
و تنها زخمخوردگان مسلک عشق را الیق مرهم میداند.
درافتادم در آب جو،شدم شسته ز رنگ و بو

ز عشق ذوق زخم او سر مرهم نمیدارم
(همان ،ج)199 :3

درآن اشکستگی او گربدیدي ذوق اشکستن

نه از مرهم بپرسیدي نه جویاي دوایستی
(همان ،ج)246 :5

دلی که زخمخوردهي معشوق ازلی باشد ،تابش خورشید حقیقت را در خود مشاهده
خواهد کرد؛ بنابراین شاعر براي درمان چنین زخمی بهدنبال مرهم نمیرود و زخم معشوق
را با دل و جان میپذیرد.
تو جان نخواهی جاندهی ،هر درد را درماندهی

مرهم نجویی زخم را ،خود زخم را دارو شوي
(همان)195 :
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موالنا معتقد است که درد و درمان از یک ناحیه سرچشمه میگیرد و از هرجایی که
درد برسد ،مرهم و درمان نیز از همانجا خواهد رسید.
 .۴.۲.۳مطبوخ
به جوشاندهي داروهایی میگویند که از بیخ و برز گیاهی است و در بازگشایی بندآمدهها،
عالج دشوار بولی ،درد کبد و معده خوب است (رک .ابنسینا،1370،ج.)401 :5
تنها کاربرد این واژه در دیوان شمس در غزل (/21ج )17 :1است .موالنا معتقد است
تا نظر عنایت الهی شامل حال بنده نشود ،داروها اثر درمانی خود را انجام نمیدهند.
نی قرص سازد قرصییی ،مطبوخ هم مطبوخییی

تا درنیندازي کفی زاهلیلهي خود در دوا
(مولوي ،2535 ،ج)17 :1

 .۵.۲.۳منبل
گیاهی که براي درمان زخمهاي تازه به کار میبرند (رک ،فرهنگ معین ،ذیل واژه) .موالنا
در  9بیت از دیوانش ،به این دارو اشاره کرده که غزلهاي (/1023ج272 :2؛ /1075ج:2
299؛ /2968ج )211 :6و رباعی (/1311ج )221 :8گویاي مفاهیم طبی هستند.
عاشقان را منبالن دان ،زخمخوار و زخم دوست

عاشقان عافیت را با چنین سودا چه کار
(مولوي ،2535 ،ج)299 :2

شاعر ضمن اشاره به خاصیت درمان زخمها با این دارو ،طالبانِ طریق حق را زخمخوار
و زخمدوست معرفی میکند که دنبال عافیتطلبی و آسایش نیستند و زخم این راه را
بهتر از سالمتی میدانند.
 .۳.۳مخدّرها
 .۱.۳.۳افسنتين
گیاهی با برگهاي سفید نقرهاي که طعمی تلخ دارد .این گیاه مخدّر ،افزایشدهندهي صفرا
و ملیّن است و مصرف زیاد آن سبب تشنّج ،تهوّع و سرگیجه میشود (رک .آخوندزاده،
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 .)39 :1379موالنا در غزلهاي (/1513ج245 :3؛ /1863ج )147 :4به این دارو اشاره
کرده و در هر دو بیت به خواص طبی آن پرداخته است.
صد افسنتیــن و داروهــاي نافـــع

تویـی جان را ،چو من رنجور باشم
(مولوي ،2535 ،ج)245 :3

شاعر دیدار معشوق را همانند دارویی میداند که چون افسنتین و داروهاي نافع ،جان
رنجور را درمان میکند.
 .۲.۳.۳افيون
افیون مخدّر و خوابآور است که آرامبخش دردها و بازدارندهي دملهاي گرم است
(رک .ابنسینا ،1392،ج73 :2؛ هروي .)39 :1371 ،همچنین براي اعمال جراحی نیز
تجویز میکردند (رک .زرگري،1374،ج.)122 :1
موالنا در  19بیت از غزلیاتش به مضمونپردازيهاي بدیعی با این دارو پرداخته که
 14بیت آن به مفاهیم طبی اشاره دارد .او ضمن اشاره به خاصیت آرامبخشی این دارو،
افیون الهی را براي درمان غم و اندوه سالکان طریق حق مؤثر میداند.
باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم

رو به محبوسان غم ده ساقیا ،افیون خویش
(مولوي ،2535 ،ج)98 :3

یکی از عوارض مصرف افیون ،کاهشدادن هوش و حافظه است (رک .ابنسینا:1392 ،
ج .)73 ،2گاهی افیون را با شراب میآمیختند که عیّاران به این معجون بیهوشانه میگفتند
(رک .شمیسا ،1387 ،ج .)121 :1باید توجه داشت که مراد موالنا از بیخبري ،ناآگاهی،
اطالع و توجه به خود و هستی مادي اطراف خویش است (رک .ابوالقاسمی:1392 ،
)166؛ چون او معتقد است بیخبري پایهي همهي آگاهیهاي حقیقی و معنوي است که
شرط رسیدن به آن ،مدهوشی و بیهوشی کامل است.
از بــراي عــالج بیخبـــري

درج کــن در نبیــذ ،افیون را
(مولوي ،2535 ،ج)153 :1
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موالنا از نوعی عقل سخن میگوید که گوهر و ذاتی دارد و در سلسلهمراتب مصادیق
خویش ،مفاهیم مختلف را در برمیگیرد (رک .گرجی و قاسمزاده .)42 :1387 ،او معتقد
است که عقل کل ،منشأ هر تدبیري است و قلعهدار عالم باال به حساب میآید و انسان با
این عقل میتواند راه عالم باال را سپري کند (رک .ابوالقاسمی .)703 :1392 ،او این عقل
را مانند نوري میداند که وجود تیرهي آدمی را روشن میکند و عقل جزئی در برابرش
چنان بیهوش و مبهوت میماند که حتی افیـون و بنگ و باده که در گذشته داروي بیهوشی
بوده است (رک .ابنسینا ،1370،ج ،)73 :2از چنین اثرگذاري عاجزند.
ز نور عقل کل عقلم چنان دنگ آمد و خیره

از آن معزول گشت افیون و بنگ و بادهي شیره
(مولوي ،2535 ،ج)111 :7

 .۳.۳.۳تریاق
«دوایی است مرکب که چند ادویه را کوفته و بیخته در شهد آمیزند و آن دافع انواع
زهرهاي نباتی و حیوانی باشد( ».رک .غیاثاللغات ،ذیل واژه؛ گوهرین،1374،ج.)98 :3
موالنا در  16بیت از غزلیاتش این دارو را منعکس کرده است که  14بیت آن به مفاهیم
طبی اشاره دارد.
پیش طبیبش سر بنه ،یعنی مرا تریاق ده

زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیدهام
(مولوي ،2535 ،ج)168 :3

شاعر تن خاکی را دامی زهرآلود میداند که روح علوي را در خود اسیر کرده است و
از طبیب الهی تریاقی براي درمان این زهرها و آرامش روح طلب میکند.
تو عشق نوش که تریاق خاک فاروقیست

کـه زهر زهره ندارد که دم زند ز ضرار
(همان)31 :

یکی از انواع تریاقها ،فاروق است که در عالج نیش مار ،کژدم و داروهاي سمّی مفید
است (رک .ابنسینا ،1392 ،ج .)235 :7موالنا ضمن اشاره به این خاصیت تریاق ،عشق
را همانند تریاق فاروقی میداند که آدمی را از بالیاي دنیوي دور میکند و بهسوي عالم
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باال عروج میدهد؛ زیرا انسان در مسیر عشق از بند هر تعلقی آزاد است و شاید موالنا
بهدلیل همین ویژگی عشق است که آن را به تریاق فاروق تشبیه کرده است.
 .۴.۳تقویتکنندهها
 .۱.۴.۳بالدر
میوهاي شبیه هسته ي خرما و مغزي شبیه گردو دارد .در مداواي سردي و سستی عصب
و فالج و کجی دهن و فراموشکاري مفید است؛ اما وسوسه و مالیخولیا را تحریک میکند
(رک .ابنسینا ،1370،ج87 :2؛ هروي .)62 :1371،موالنا در غزلهاي (/226ج142 :1؛
/357ج213 :1؛ /949ج232 :2؛ /1915ج175 :4؛ /2285ج )107 :5به این دارو اشاره کرده
که همهي آنها مفاهیم طبی را منعکس میکند.
بالدُرســت و بالدُر تو را کند زیـرک

خصوص در یتیمی که هست از آن دریا
(مولوي ،2535 ،ج)142 :1

خمش کن شــد خموشی چون بالدُر

بـــالدُر گـــر ننوشـــی بـــاش کودن
(همان ،ج)175 :4

ازجمله خواص این دارو زیرککنندگی و دفع کودنی و فراموشکاري است« .تأکید
بر خاموشی در عین گفتار ،از مفاهیم و مصادیق متناقضنما در غزلهاي مولوي است»
(حیدري و رحیمی .)735 :1394 ،شاعر ازیکسو سالک را به سکوت و خاموشی
فرامیخواند و ازسويدیگر بالدر تجویز میکند تا کودنی و فراموشکاري از بین برود.
بالدريسـت در عالــم نهانــی

که بر ما گنج و بر بیگانه مارست
(مولوي ،2535 ،ج)213 :1

همچنین با توجه به اینکه بالدر ،گاه خاصیت طبی دارد و در درمان بیماريها استفاده
میشود و گاه خاصیت سمی و کُشنده دارد (رک .ابنسینا،1370،ج87 :2؛ هروي:1371،
)62؛ موالنا نیز ضمن اشاره به خاصیت دوگانهي بالدر ،عالم فانی را همانند بالدري
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دانسته که براي جسم خاکی ،گنج و براي روح علوي که در این دنیا غریب است ،همچون
مار است.
 .۲.۴.۳پست (تلخان ،قاووت و سوبق)
آردي که از برشتهکردن گندم ،نخود و جو درست میکردند و بهعنوان داروي تقویتی
کاربرد داشته است (رک .هروي 103 ،37 :1371،و  .)298این واژه در غزلهاي (/59ج:1
43؛ /1090ج )6 :3منعکس شده که در هر دو غزل بیشتر به ویژگی ظاهري «پست» که
نوعی آرد برشته است ،اشاره میکند.
دهان پرپِست میخواهی ،مزن سرناي دولت را

نتاند خواندن مقري ،دهان پرپِست آیتها
(مولوي ،2535 ،ج)43 :1

ازنظر عارفان کسیکه از خواري در برابر معشوق گالیه کند ،هیچ توجهی ازجانب او
دریافت نمیکند (رک .ابوالقاسمی .)404 :1392 ،موالنا با تمثیلی زیبا بیان میکند
همانطور که با دهان پرپِست نمیتوان سازي را نواخت یا آیتی را خواند ،با زبان پر گله
و شکایت نیز نمیتوان عنایت معشوق ازلی را به خود جلب کرد.
 .۳.۴.۳سرمه
«سرمه سرد و خشک است و قابض جراحتها و ریشهاي زخم را برویاند و مژهي
چشم را و همهي اجزاي او را قوّت دهد و درستی چشم را نگاه دارد» (جرجانی:1355 ،
 .)335موالنا در  62بیت از اشعارش در دیوان شمس ،واژهي سرمه را منعکس کرده که
از این میزان 45 ،بیت در مفاهیم طبی سروده شده است .شاعر بیش از هر چیز به خاصیت
تقویتکنندگی بینایی در این دارو اشاره میکند؛ اما چشمی که موالنا از آن سخن میگوید،
چشم دل و جان است که آدمی را بهسوي جهان علوي و عالم باال سوق میدهد.
گر عیانخواهی ز خاک پاي ایشان سرمهساز

زانک ایشان کور مادرزاد را ره بین کنند
(همان ،ج)111 :2
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شاعر ضمن اشاره به خاصیت نیروبخشی سرمه ،وجود معشوق را همانند سرمه و توتیایی
میداند که بصیرت چشم دل را دو چندان میکند .همچنین خاک درگاه معشوق را بهعنوان
سرمه و دارو معرفی میکند که عاشقان حقیقی به امید درمان از آن استفاده میکردند.
در دیدهي دل آرد درد و سبلــی دیگـر

هر سرمه و هر دارو کز خاک درت نبود

(همان)274 :
اگر سرمهي عنایت حق ،شامل حال بنده نشود ،نهتنها سبب درمان نمیشود؛ بلکه خود،
درد و سُبُلی دیگر در وجود انسان ایجاد میکند.
خود را چو درنوردیم ،ما جمله عشق گردیم

سرمه چـو سوده گردد ،جز مایهي نظر نی
(همان ،ج)195 :6

از راههاي رسیدن به عشق الهی ،از خودي خود دست کشیدن و توجهنکردن به وجود
مادي خویش است (رک .ابوالقاسمی .)407 :1392 ،موالنا با ذکر تمثیلی ،به خاصیت
درمانی سرمه به شرط ساییدهشدن اشاره میکند .از نگاه او تا زمانیکه آدمی زیر بار
رهاشدن از خود سوده نگردد ،به حقایق بزرگ معنوي دست نمییابد.
 .۴.۴.۳صبر
گیاهی زرد که داراي دو اثر مقوي و مسهل و بسیار تلخ است .همچنین این گیاه اثر
ضدعفونیکننده و التیامدهندهي قوي دارد(رک .زرگري،1374،ج610 :4؛هروي.)210 :1371 ،
موالنا در غزلهاي (/974ج248 :2؛ /1170ج55 :3؛ /1806ج110 :4؛ /2589ج)286 :5
و رباعی (/949ج )160 :8به این واژه اشاره کرده است .شاعر در مضمونپردازي با این
واژه ،گاه به طعم تلخ این گیاه اشاره میکند و آن را در تقابل با شیرینی قرار میدهد
(/1806ج )110 :4و گاه با توجه به رنگ زرد آن ،به توسعه و بسط کالم خود میپردازد
(/2589ج )286 :5و درنهایت در غزلهاي (/974ج248 :2؛ /1170ج )55 :3کاربرد
دارویی آن را نیز منعکس میکند.
تلخی صبر اگر گلوگیر اســـت

عاقبت خوشگوار خواهد بود
(مولوي ،2535 ،ج)248 :2
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شاعر ضمن اشاره به طعم تلخ صبر در راه پرمشقت سیر الیاهلل ،به عاقبت خوشگوار
آن اشاره میکند که شفاي بیماري و آزادي از قفس تن است.
رحم کن ار زخم شوم سر به سر

مرهم صبرم ده و رنجم ببــر
(همان ،ج)55 :3

همچنین موالنا با ایهامی لطیف در کاربرد واژهي «صبر» ،نظر عنایت معشوق را چون
مرهمی براي التیام زخمهایی که از هجر معشوق حاصل شده است ،معرفی میکند.
 .۵.۴.۳لخلخه
مایعی خوشبو و مرکب از چندین نوع مادهي معطر است که براي تقویت دل و دماغ حار
استفاده میشود (رک .عقیلی خراسانی.)1177 :1374 ،
موالنا در  7بیت از غزلیاتش به این دارو اشاره کرده که در  6بیت ،به بوي خوش و
یک بیت ،به خاصیت طبی آن پرداخته است .او با توجه به اینکه لخلخه دارویی براي
تقویت دل و دماغ حار است ،آن را در تقابل با بَرد وسردي قرار میدهد و با تمثیلی زیبا
بیان میکند که پیراهن خوشبوي یوسف ،رنگ و روي ماده معطري چون لخلخه را از
بین میبرد.
چون آمد پیراهن خوشبوي تو یوسف

بس بارد و سرد است کنون لخلخه سودن
(مولوي ،2535 ،ج)162 :4

 .۶.۴.۳مرجان
از داروهاي کانی براي تقویت چشم ،قلب و تسکین خفقان قلب است (رک .ابنسینا،
 ،1392ج .)99 :2مقداري از سوداي موجود در بدن براي تغذیهي طحال مصرف میشود
(رک .ابنسینا ،1392 ،ج.)38 :1
موالنا در  31بیت از دیوان شمس ،این واژه را به کار برده که فقط در غزلیات
(/2528ج250 :5؛ /2554ج266 :5؛ /3161ج ،)40 :7مفهوم طبی آن را در نظر داشته و
در سایر موارد ،بیش از هر چیز به ارزشمندي مرجان توجه داشته و بهندرت به خواص
طبی آن پرداخته است.
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چه باشد زر؟! چه باشد جان؟! چه باشد گوهر و مرجان؟!
چـو نبــود خــرج سودایـــی ،فداي خوبی یاري
(مولوي ،2535 ،ج)250 :5

شاعر ضمن اشاره به ارتباط بین مرجان و خاصیت طبی آن در عالج بیماريهاي
سودایی ،جانی را که براي رسیدن به جایگاه حقیقی خود تالش نمیکند ،بیارزش میداند،
همانطور که اگر گوهر و مرجان براي دفع بیماريهاي سودایی استفاده نشود ،قدر چندانی
ندارد.
 .۷.۴.۳مُشک
مادهي بسیار معطر و سیاهرنگی که در نافهي نوعی آهو موسوم به ختا به وجود میآید
(رک .عقیلیخراسانی )831 :1374 ،که لطیف ،شاديآور ،توانبخش و نیرودهندهي چشم
و دل است (رک .ابنسینا:1392 ،ج.)213 ،2
موالنا در  124بیت از دیوان شمس ،واژهي «مشک» را به کار برده که در  18بیت ،مفهوم
طبی آن را در نظر داشته است .در سایر موارد فقط به بوي خوش مشک پرداخته است.
مشک و عنبر را کنم من خصم آن مغز و دِماغ

تا که عاشق از ضرورت ترک این هر دو کند
(مولوي ،2535 ،ج)118 :2

موالنا در تضادي زیبا بیان میکند باوجود خاصیت نیروبخشی مشک و عنبر ،من این
دو را خصم مغز و دماغ میکنم تا دیگر عاشق با ترک این دو ،در مسلک عشق پخته شود
و شهد شیرین وصال را تجربه کند؛ زیرا شاعر معتقد است که عقل «مصلحتجو است
که به سود و زیان میاندیشد» (رک .ابوالقاسمی )697 :1392 ،و آن را طفیلی عشق میداند.
تن حاملهي زنگی ،دل در شکمش رومی

پس نیم ز مشکم من ،یک نیم ز کافورم
(مولوي ،1355،ج)218 :3

موالنا ضمن اشاره به رنگ سیاه مشک (رک .فرهنگ معین ،ذیل واژه) ،تن را مانند
زن زنگی بارداري که دل رومی را در خود نهفته میداند؛ بنابراین تن ،بهعنوان نیمی از
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وجود انسان ،همانند مشک ،تیره و دل بهعنوان نیم دیگر وجود آدمی چون کافور سپید
معرفی میشود که میتواند محرم اسرار الهی شود.
 .۸.۴.۳معجون
ترکیبی از عسل ،شیرهي قند یا شرابهاي دیگر قوام یافته است که براي تقویت دستگاه
تنفس ،ایجاد نشاط ،زدودن رنگ زرد چهره و زیبایی آن کاربرد دارد (رک .ابنسینا،1370 ،
ج .)252 :5موالنا در  10بیت از دیوان شمس ،واژهي «معجون» را منعکس کرده که 9
بیت آن ،در مفاهیم طبی به کار رفته است.
چو رنجور تن آید چو معجون نجاحیم

چو بیمار دل آیــد نگاریــم و ندیمیم
(مولوي ،2535 ،ج)225 :3

معجون نجاح دارویی براي دفع خفقان سرد است (رک .ابنسینا ،1392 ،ج.)542 :3
موالنا دیدار و وصال معشوق حقیقی را چون معجون نجاحی میداند که سبب درمان دل
بیمار عاشق میشود.
باشد به صورت خوشنما راه خوشی بسته شده
چون زهر مار کوهیاي بنهفته در معجون خوش
(مولوي ،2535 ،ج)83 :3

از دیگر خواص درمانی معجون ،پادزهر نیش جانواران است (رک .ابنسینا،1392 ،
ج .)285 :7شاعر طریق پرفرازونشیب عشق را راهی به ظاهر خوشنما میداند؛ اما در
باطن راه خوشیها را مسدود میکند و مانند زهر مار کوهی که در معجونی خوش نهفته
باشد ،جلوهنمایی میکند.
 .۹.۴.۳مفرّح
دارویی ترکیبی است ،که سبب تقویت دماغ و فکر ،غمزدایی ،صحّت مزاج ،اعتدال اخالط
و حواس میشود (رک .فرهنگ معین ،ذیل واژه).
موالنا در  9بیت از دیوان شمس ،واژهي مفرّح را به کار برده که  8بیت آن ،به مفاهیم
طبی مفرّح اشاره دارد.
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اگر نه هر غمی را دهدي مفرح آن شه

همه تیغ و تیر بودي ،نه سپر بدي ،نه خودي
(مولوي ،2535 ،ج)171 :7

موالنا ضمن اشاره به خاصیت شاديبخشی مفرّح بیان میکند که غمهاي معنوي
قدرت عظیمی دارند و اگر معشوق حقیقی مفرّحی ازسوي خود نفرستد ،آدمی هیچ پناهی
نخواهد داشت و دنیا برایش تبدیل به تیغ و تیر بال و ناکامی میشود.
سوداییان جان را از خود دهی مفرح

صفراییان زر را بس زار میکشانی
(همان ،ج)194 :6

شاعر ضمن اشاره به خاصیت درمانی مفرح در اعتدال اخالط ،جانبازان طریق عشق
را سودایی و دنیاپرستان عافیتطلب را صفرایی معرفی میکند که نظر عنایت الهی همانند
مفرّحی ،سوداییان را درمان میکند و به سرمنزل مقصود میرساند.
 .۱۰.۴.۳نيل
مادهاي آبی با ریشه و ساقهي تلخ ،که ملیّن ،خلطآور ،ضد کرم و درمانگر زخم و
ناراحتیهاي پوستی است (رک .میرحیدر ،1375 ،ج.)290 :3
موالنا در غزلهاي (/644ج63 :2؛ /1026ج273 :2؛ /3138ج ،)25 :7این واژه را
منعکس کرده که بهجز غزل (/3138ج )25 :7که به مادهاي در رنگرزي اشاره دارد ،باقی

موارد به ویژگیهاي طبی این دارو پرداخته است؛ البته ابیات دیگري در دیوان شمس
وجود دارد که واژهي «نیل» در معناي «رود نیل» به کار رفته که بهدلیل ارتباط نداشتن با
موضوع ،از ذکر آنها خودداري شده است.
خاموش که گفتار تو مانندهي نیلست

بر قبط چو خون آمد و بر سبط معین شد
(مولوي ،2535 ،ج)63 :2

موالنا در کاربرد کلمهي «نیل» ایهام به کار برده است .ازسویی با توجه به طعم تلخش
در کنار کلمهي گفتار ،در معنی گفتار تلخ به کار رفته و ازسويدیگر با توجه به مصرع
دوم ،به آب رود نیل که بر قبطیان خون می شد و بر سبطیان گوارا بود ،تلمیح دارد .گاه
شاعر این واژه را در تقابل مواد شیرین به کار میبرد و به بیان مقاصد خود می پردازد:
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 .۵.۳داروهای تعدیل مزاج
 .۱.۵.۳بليله
تقویتکنندهي روده و معده که طبیعت را نرم گرداند (رک .ابنسینا ،1392،ج.)93 :2

موالنا فقط در غزل (/1474ج )224 :3که به توصیف طبیبان روحانی پرداخته ،به این
دارو اشاره میکند .او داروهایی را که طبیبان روحانی تجویز میکنند ،هلیله و بلیله
نمی داند .به اعتقاد ایشان ،نظر عنایت الهی که از فردوس برین و جهان غیب ارزانی
میشود ،سبب اثرگذاري این داروها است.
مپندار که این نیز هلیلهست و بلیلهست

که این شهره عقاقیر ز فردوس کشیدیم
(مولوي ،2535 ،ج)224 :3

چنین تفکري در اشعار موالنا سابقه دارد ،چنانچه در مثنوي ،هلیله و بلیله کوفتن را
دلیلی بر ناسالمتی تن میداند.
آن هلیله وان بلیله کوفتن

زان تلف کردند معموري تن
(همان ،1380 ،ج)642 :2

 .۲.۵.۳پلپل (فلفل)
برطرفکنندهي بلغم است که مادههاي غلیظ را لطیف و گرمی زیادي ایجاد میکند (رک.
هروي.)243 :1371،
موالنا فقط در غزل (/400ج )234 :1به این دارو و طبع گرم آن اشاره میکند .شاعر
براي سخنهاي قدسی معشوق تأثیرات شگفتانگیزي قائل است و گرمی آن را بیش از
گرمی فلفل تصور میکند.
از حدیث شمس دین آن فخر تبریز صفا

آن مزاجش گرم باید کاین نه کار پلپلست
(مولوي ،2535 ،ج)234 :1
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 .۳.۵.۳عنبر
ماده اي چرب ،خوشبو و سیاه ،با مزاجی گرم و خشک که از روده یا معدهي ماهی عنبر
گرفته میشود (رک .فرهنگ سخن ،ذیل واژه) .نافع قلب ،مغز و حواس است (رک.
ابنسینا :1392 ،ج .)264 :2موالنا در  68بیت از دیوان شمس ،واژهي «عنبر» را به کار
برده و در غزلهاي (/1741ج70 :4؛ /1794ج103 :4؛ /2498ج228 :5؛ /2793ج109 :6؛
/2807ج )116 :6و ترجیع (/28ج )147 :7مفهوم طبی این واژه را منعکس کرده و در
سایر موارد با بوي خوش عنبر و رنگ سیاه آن به مضمونپردازي پرداخته است.
بهر ضعف این دماغ زخمگاه عشق خویش

میکند آن زلف عنبر ،مشک و عنبر ساییی
(مولوي ،2535 ،ج)116 :6

شاعر ،زلف عنبرگون معشوق را سبب تقویت دِماغ میداند و گویی زلف معشوق
است که عنبرسایی میکند تا ضعف حاصل از عشق را در وجود عاشق مهار کند.
 .۴.۵.۳لعل
کانی گرانبهایی که معروفترین نوع آن لعل سرخ است (رک .فرهنگ معین ،ذیل واژه).
«تقویتکننده نیروي چشم و دل است و سبب ازبینرفتن درد دل و علّتهاي سینه
میشود .شادي و نیروبخش و دافع اندوه است» (زاوش.)107 :1375 ،
موالنا در  264بیت از دیوان شمس ،واژهي «لعل» را به کار برده؛ اما فقط در  26بیت،
به مفاهیم طبی آن نظر داشته و در بیشتر موارد با ترکیب «لب لعل» و تقابل قراردادن
«لعل» با «سنگ» با رنگ سرخ و ارزشمندي آن ،به مضمونپردازي پرداخته است.
گر چه آن لعل لبت عیسی رنجورانست

دل رنجــور مــرا چاره بهبود نکرد
(مولوي ،2535 ،ج)136 :2

شاعر ضمن اشاره به خاصیت لعل ،در درمان ضعف دل ،لب لعلگون معشوق را
طبیب رنجوران معرفی میکند.
بنما تو لعل روشنت بر کوري هر ظلمتی

تا بر سر سنگین دالن از عرش بارد سنگها
(همان ،ج)18 :1
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شاعر با توجه به خاصیت تقویتکنندگی دیده در لعل ،بیان میکند که چنانچه لعل
درخشان الهی و عنایت حق بر ظلمت کوردالن بتابد ،گویی از عرش آنها را سنگباران
میکنند؛ چون الیق دیدن انوار الهی نیستند.
 .۶.۳شيوههای درمانی دیگر
 .۱.۶.۳جرّاحی
در اصطالح طب «شاخهاي از پزشکی است که با عمل جراحی به درمان صدمهها،
کجریختیها یا بیماريها میپردازد( ».فرهنگ فشردهي پزشکی آکسفورد ،ذیل واژه)
یکی از نمونههاي شاخص جراحی که در ادبیات بازتاب یافتهاست ،جراحی زایمان
است که در شاهنامه منعکس شده است (شاهنامه ،1379 ،ج.)239-237 :1
موالنا در غزلهاي (/1268ج109 :3؛ /1337ج148 :3؛ /1428ج200 :3؛ /1474ج:3
224؛ /2263ج )91 :5به مفهوم جراحی اشاره کرده ،ازجمله ایشان حضور معشوق را
چون مرهمی که دردها و سبلهاي کهن را با چنگاله بیرون میکشد ،معرفی میکند.
سبلهاي کهن را ،غم بی سر و بن را

ز رگهاش و ز پیهاش به چنگاله 1کشیدیم
(مولوي،2535 ،ج)224 :3

از دیگر روشهاي درمانی طب سنتی ،فشاردادن دملها و خارجکردن چرک آنها
بوده است (رک .ابنسینا ،1392 ،ج .)264 :2موالنا میگوید همانگونه که افشردن دنبل
سبب سالمتی جسم میشود ،مصایب طریق عشق نیز وسیلهاي براي نزدیکترشدن جسم
خاکی به روح علوي است.
گرم زیر و زبر کردي به خود نزدیکتر کردي

که صحت آید از دردي چو افشرده شود دنبل
(مولوي ،2535 ،ج)148 :3
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 .۲.۶.۳فصد (رگ زدن)
«نوعی تخلیهي همگانی که بیشترشدن اندازهي خلطی نسبت به دیگري را از بدن بیرون
میراند» (ابنسینا ،1392 ،ج) 471 :1؛ البته «فصد هر رگ ،براي قسمتی از بدن سودمند
است» (جرجانی.)63-62 :1369 ،
یکی از رگهایی که در دیوان شمس نام برده شده ،اکحل است (/1337ج148 :3؛
/3082ج284 :6؛ /3102ج297 :6؛ /3228ج )84 :7که فصد آن براي بیشتر بیماريها
سودمند است (رک .جرجانی .)193 :1355 ،موالنا از رگهاي دیگري با عنوان «رگ
جان»/1054( ،ج289 :2؛ /1721ج55 :4؛ /1821ج )117 :4و «رگ دل» (/2297ج)114 :5
نیز در غزلیاتش نام میبرد؛ اما در کتب طبی قدیم ،مطلبی دراینباره یافت نشد.
خوشی در نفیاست ايجان تو در اثبات میجویی

از آن جا جو که میآید نگردد مشکل اینجا حل

تــو آن بطــی کز اشتابی ستاره جست در آبی

تــو آنـــی کــز براي پا همی زد او رگ اکحل
(مولوي،2535 ،ج)148 :3

شاعر با تمثیلی زیبا ،انسانی را که در حالت اثبات وجود خود میخواهد به فناي مطلق
برسد ،به بطی تشبیه کرده که در آب ستاره میجوید یا همانند طبیبی که براي درمان درد
پا ،رگ اکحل را که رگی در دست است (رک .فرهنگ سخن ،ذیل «اکحل»)؛ نیشتر میزند
و کاري بیهوده انجام میدهد .موالنا با کاربرد این تضاد بیان میکند که «پیوستن به وصال
حضرت دوست ،در مرحلهي بیخودي امکانپذیر است» (ابوالقاسمی )168 :1392 ،و انسان
تا وجود مادي خود را کنار نگذارد نمیتواند به حقایق بزرگ معنوي دست یابد.
 .۴نتيجهگيری
اگرچه موالنا از تعابیر و مفاهیم طبی بهشکل طبیعی استفاده کرده؛ اما مانند برخی از
شاعران هدفش از این کار فضلفروشی نبوده؛ بلکه کاربرد اصطالحات ،تعابیر و مفاهیم
علوم دیگر ازجمله طب بهمنظور تبیین نکات اخالقی و عرفانی بوده است.
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موالنا ازیکسو ،عالیم و شیوههاي درمانی بیماريهاي جسمی را به حوزهي روح
انسان سرایت میدهد و این نشان میدهد که تمرکز اصلی او روح است و جسم قابلاعتنا
نیست و اگر گاه مورد توجه قرار میگیرد به آن دلیل است که مرکب روح انسان است و
ازسويدیگر ،احساسات و هیجانات شدید درونی موالنا ،ناشی از عقل و اندیشهي منطقی
نیست؛ بلکه حاصل شهود و مکاشفه است که حتی با بیان مضامین طبی و علمی زمان
خود ،به نکات ظریف عرفانی و معنوي بهصورت طبیعی اشاره میکند و تصنع و تکلف
شاعرانه ندارد.
یکی از مهمترین مطالبی که دربارهي استعمال طب و اصطالحات طبی در شعر موالنا
به چشم میخورد ،این است که براي وي اشاره به خواص داروها اعتبار ذاتی ندارد؛ بلکه
براي تبیین نکات و دقایق طب روحانی ،آن را در مقابل طب جسمانی قرار میدهد.
همچنین شاعر براي تجسم بخشیدن به طب روحانی ،از اصول و قواعد طب جسمانی
استفاده میکند؛ اما براي رسیدن به مقصود دست به گزینش میزند؛ یعنی از انواع متعدد
خواص یک دارو ،مواردي را انتخاب میکند که براي تبیین طب روحانی او مناسبتر
باشد و از مواردي که چنین قابلیتی ندارد ،چشمپوشی میکند.
یادداشتها
« .1چنگاله یا صناره ،آلتی از آهن ،باریک و دراز و سرکژ که اطبا به کار میبردهاند» (مباشري،
.)206 :1389
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بر خمریه ابنفارض و غزل حافظ» .مجموعه مقاالت دهمین همایش بینالمللی ترویج
زبان و ادب فارسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،صص.503-494
عقیلی خراسانی ،سیدمحمّدحسین .)1374( .مخزناألدویّه .تهران :آموزش انقالب اسالمی.
فردوسی ،ابوالقاسم .)1379( .شاهنامه .بر اساس چاپ مسکو ،بهکوشش سعید حمیدیان،
دورهي نه جلدي ،تهران :قطره.
فرهنگ فشردهي پزشکی آکسفورد .)1375( .ترجمهي مصطفی مفیدي ،تهران :فرهنگان.
قلیزاده ،حیدر؛ خوشسلیقه ،محبوبه« .)1389( .باده و می و تعابیر آن در شعر عرفانی
فارسی» .عرفان ،سال  ،6شمارهي  ،23بهار ،صص.183-147
کالهدوزان ،اکبر« .)1383( .سیرهي پزشکان در ادبیات فارسی» .طب و تزکیه ،زمستان،
شمارهي  ،55صص.106-98
گرجی ،مصطفی؛ قاسمزاده ،سیدعلی« .)1387( .چهرهي واقعی موالنا در گفتگوهاي
مکاتبهاي» .علوم ادبی دانشگاه قم ،سال  ،1دورهي  ،2شمارهي  ،4صص.52-33
گلشنی ،اکرم .)1391( .طب و مضامین طبّی و بازتاب آن در ادب فارسی .تهران :سخن.

284

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،14شمارهی  ،1بهار ( 1401پياپی )51

گوهرین ،سیدصادق .)1374( .فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي .دورهي 9جلدي ،ج،3
تهران :زوّار.
مباشري ،محبوبه .)1389( .فرهنگ اجتماعی عصر موالنا .تهران :سروش.
مجلسی ،محمدتقی (1404ق) .بحاراالنوار .ج  ،14بیروت :موسسه ي الوفا.
معین ،محمّد .)1388( .فرهنگ فارسی .تهران :نامن.
مولوي ،جاللالدّین محمّد 2535( .شاهنشاهی) .کلیّات شمس یا دیوان کبیر .تصحیح و
حواشی بدیعالزّمان فروزانفر ،دورهي  9جلدي ،تهران :امیرکبیر.
ــــــــــــــــــــــــ ( .)1380مثنوي معنوي .تصحیح عبدالکریم سروش ،تهران:
علمی فرهنگی.
میرحیدر ،حسین .)1375( .معارف گیاهی .دورهي  8جلدي ،تهران :فرهنگ اسالمی.
نجمآبادي ،محمود .)1371( .تاریخ طب در ایران .ج ،1تهران :دانشگاه تهران.

نظريچروده ،احمدرضا« .)1394( .جلوههاي می در غزلیات شمس» .مجموعه مقاالت
دهمین همایش بینالمللی ترویج زبان و ادب فارسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،صص
.361-347
هروي ،موفقالدّین ابومنصور علی .)1371( .األبنیّه عن حقایق األدویّه .بهکوشش سعید
محبوبی اردکانی ،تصحیح شادروان احمد بهمنیار ،تهران :دانشگاه تهران.

همتیان ،محبوبه؛ مشاوري ،زهره« .)1393( .مبانی شرحنویسی بر متون ادبی» .پژوهش و
نگارش کتب دانشگاهی ،شمارهي  ،35دورهي  ،18صص.55-28

