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  پیداست،   او  عرفانی  هايشیوه  از  که  گونههمان   بلکه  ندارد؛  شمس  دیوان  در  را  سنتی

  دهد؛ می  قرار  خود  هاياندیشه  و  عقاید  و  آرا  ابراز  براي  ايوسیله  را  پزشکی  اصطالحات

 مفاهیم  با داشته، کاربرد هابیماري درمان در زمانی  که  آالتی را  ابزار و طب علم بنابراین

  بیان   جهت  در  معنوي  و  روحانی  عوالم  با  را  پزشکی  علوم  درنهایت  و  آمیخته  معنوي

  عروج   براي  روحی،   سالمت  منظوربه   و  کرده  عجین  خود،  اخالقی  و  عرفانی  هاياندیشه

 است.  جسته بهره معنوي و روحانی يدرجه  به جسمانی بعد  از

 موالنا.  و طبی  مضامین درمانی، هايروش ،شمس وانی د داروها،: های کليدیواژه 

 

 . مقدمه ۱

توان  ها بجنگد؛ بنابراین می انسان براي دستیابی به زندگی جاوید مجبور بوده با بیماري

شود )رک.  که بشر در صدد رفع درد از خود برآمده، تاریخ طب آغاز میاز زمانیگفت  

 بشري، آالم  درمان و تسکین ضمن دارویی (. گیاهان11- 10:  1، ج1371آبادي،  نجم

 درمانیگیاه علم يتاریخچه به توجه دارند. با ضرر کمتري شیمیایی به داروهاي نسبت

اندیآموزه در گیاهی، داروهاي و  سقراط، زرتشت، بودا، چون بزرگی شمندانهاي 

است   شده بسیار سفارش درمانیي گیاهدرباره عطار و سیناابوعلی  ارسطو، افالطون،

 (.1392مطلق و تونی، )رک. بهمنی

: 1371اي معتقدند که سرزمین مصر مقام اول را در طب داشته است )رک. الگود،  عده

(.  41- 35:  1371آبادي،  دانند )رک. نجمعلوم میترین  (. برخی طب هندي را از قدیمی18

کردههعد ذکر  یونان  را  اصلی طب  منشأ  دیگر  برجستهاي  از  براي  اند.  که  کسانی  ترین 

جنبهنخستین طب  به  چهرهبار  جالینوس  و  است  بقراط  بخشید،  علمی  شاخص  اي  ي 

 (. 18: 1371؛ الگود،  49-44:  1371آبادي،شود )رک. نجمدیگري در علم طب معرفی می 

 شکافد او براي آنچه او داند سرش را می

 
 ب جالینوس بود                ـــزاران طـــد هـــص

 که جالینوس به داند صالح حال بیماري  

 ( 251:  5، ج2535 ،يمولو)  

ـ پی  ش افسون بودــ سی و دمـــش عیــ

 ( 27:  1، ج1380)همان،    
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( 346-343:  1، ج1366سینا است )رک. صفا،  علیترین طبیبان ایرانی، ابویکی از بزرگ

 اي دارد.  بازتاب گسترده ات کهن ایران ازجمله آثار موالناهایش در ادبیکه آموزه

 من  سیناي بوعلی  و جان جالینوس وـت   اي نیست   تو غیر  داروي را ما رنجوري و درد

 ( 206:  4، ج2535 ،يمولو)

شعري شاعران، معارف علمی گوناگونی است  هاي  مایههاي اصلی درون»از شاخصه

.  (25: 1391)گلشنی،اي از آنان بازتاب یافته است«  هاي مختلف در شعر دستهکه به شیوه

کارگیري اصطالحات  هاي جدید و بهسازيپردازي، مضمونطورکلی »تمایل به صنعتبه

بیشتر شاعران پدیده  تعبیرات علمی، در شعر  ي،  مشاورو    انیهمتاي مشترک است« )و 

با توضیح و تفسیر این اصطالحات  (29:  1393 ابهامات لغوي و زبانی   ،که  بسیاري از 

گونه اصطالحات  ي اینهمچنین بازتاب گسترده  ،شودموجود در متون ادبی برطرف می

ها به مسائل و  بین آندر آثار شاعران مختلف ازجمله موالنا، حاکی از نگاه ژرف و باریک

 است.   ها عجین شدهي آنو توجه به علوم رایج زمان بوده که با اندیشهالت جامعه تحو

 

 . روش تحقيق ۱.۱

هاي مربوط به موضوع که به تصریح یا کنایه  بیتدر این مقاله برآنیم تا با روش استقرایی  

بررسی و مقاصد موالنا را از طرح این اصطالحات تبیین کنیم.   ،داللت دارد  مفاهیم طبیبر  

 اعم از غزلیات، ترجیعات و رباعیات است.  ری کب  وان ید  کل کتابآماري تحقیق،    ي جامعه

شیوه ابتدا  راستا  این  روشدر  شامل  درمانی  سایر  هاي  و  دارودرمانی  پیشگیرانه،  هاي 

ي داروها استخراج و بر  س همهبندي و سپ دسته شمس  وانیدشده در هاي منعکسروش

و داروهاي   کنندههاي مفرح، مسکن، مخدر، تقویتاساس ویژگی غالب داروها، در دسته

ها وجود بندي شد. با توجه به محدودیت واژگانی که در تنظیم مقالهتعدیل مزاج تقسیم

شاهد مثال  عنوان  ها منعکس شده، بهدارد، فقط برخی از ابیاتی که مضامین طبی در آن

 شده است.  بیان غزل و جلد  يشواهد فقط شماره  يبراي بقیهذکر و 
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 ی تحقيق . پيشينه۲.۱

ي بازتاب طب و مضامین طبی در دیوان  اي دربارههاي پراکندهدر ادبیات فارسی تحقیق

  (، 1391لشنی )است از گ  ها کتابیشاعران مختلف انجام شده است. یکی از این پژوهش

اي از  ابتدا دستهکه در آن    مضامین طبی و بازتاب آن در ادبیات فارسی   طب وبا عنوان  

طبقه از  پس  و  انتخاب  نهم  قرن  تا  فارسی  شعر  آغاز  از  شعري  شاخص  بندي  متون 

طبی   موضوعات  در  مضامین شعري  قدیم،  طبی  متون  از  برخی  به  توجه  با  موضوعی، 

- 1380زنجانی و اسعدي )  يمقالهتوان به  میباره  . از آثار دیگر درایناستشده  ارزیابی  

اشاره کرد که در آن مضامین مرتبط با طب    کهن«  اتیطب در ادب  یل»تج   (، با عنوان1381

منظوم عطار، خاقانی، خمسهشمس  وانید  ، يمعنو  ي مثنودر   آثار  نظامی  ،    بوستان   وي 

است استخراج شده  )  . همچنینسعدي  درباره  (،1383کالهدوزان  »سیرپژوهشی    ي هي 

ي پزشکان در برخی از  که در آن به اخالق و سیره دادهپزشکان در ادبیات فارسی« انجام  

 و دارویی هاياست. در پژوهش دیگري با عنوان »واژه  کردهمتون ادب فارسی اشاره  

)  آثار در پزشکی هايمایهدرون تونیبهمنیاز    ( 1392عطار«  و   اصطالحات  ،مطلق 

 طبابت او بررسی شده است. در این اثر نشان و عطاري جایگاهدارویی،   پزشکی، گیاهان

 اصطالحات و مضامین، ترکیبات از مقاصدي چه براي و میزان چه به عطار شده که داده

 قدرچه موضوعات بیان این در عطاري شغل تأثیر و جسته سود گیاهی مفردات و طبی

 .است بوده

ي طب سنتی داشته و در شعر خود دربارهاي  یکی از شاعرانی که اطالعات گسترده

یقین  او طبیب نیست و به  الدین بلخی است.ها را منعکس نموده، موالنا جالل این آموزه

آثار می در  مفاهیم  این  انعکاس  بیاموزد.  مخاطبان خود طب  به  نبوده  درصدد  که  دانیم 

هاي عرفانی، بسط موالنا، تابع اهداف دیگري ازجمله تبیین نکات اخالقی، بیان اندیشه

وار به در بسیاري از شواهد شعري، اشارهکالم و تفهیم مقصود خود به خواننده است.  

او د.  بدون آنکه وارد جزئیات دقیق شواست،    ذکر نام بعضی از اصطالحات طبی پرداخته

شیوه جسته  از  سود  معنادرمانی  و  دارودرمانی  پیشگیري،  ازجمله  مختلف  درمانی  هاي 
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داند که با استعانت از نیروي  اي میي این موارد را وسیلهدانست که موالنا همهاست. باید  

هاي جسمی را براي درمان روحی  عشق و توحید و معنویت الهی، اصول و قواعد درمان

 و سعادت اخروي تبیین کند.  

 

 . پيشگيری ۲

احتما، حجامت و  هایی بوده که به بیماري مبتال نشود. وجوي راهانسان همیشه در جست

 منعکس شده است:   شمس  وانیداي بوده که در  هاي پیشگیرانه از روش  حفظ تعادل مزاج

 

 . احتما )پرهيز(  ۱.۲

هاي طب کهن، پرهیز از پرخوري توصیه شده است. در حدیثی از پیامبر)ص(  در آموزه

  . (108  :  1988محمود عبداهلل،  )  «دَواءٍ  کل  رَاس  الحَمِئَه   وَ  داءٍ،  کل  بیت  المِعدَه» است:    آمده

ي  ( به کار رفته است؛ اما واژه 261:  4ج/2054واژه در غزل )بار این یک شمس وانیددر 

 (  36:  6/ج2672؛ 91: 1/ج141هاي )بیت آن در غزل  3بیت آمده که فقط  34»پرهیز« در 

 در معناي طبی به کار رفته است.

 کنی مکن  خویش را تو بتر میرنجور  دهی تو به رنجور زاحتماحلوا نمی

 ( 261:  4، ج2535)مولوي، 

گشا  موالنا معتقد است که احتماي جسمانی در کنار احتماي روحانی و معنوي راه

 خواهد بود. 

 

 . حجامت ۲.۲

شدن خون و اخالط فاسد بدن، با  هاي رایج در طب سنتی که براي کاهش و خارج از روش 

 (. 491:  1ج   ، 1370سینا، است )رک. ابن شده  کارگیري وسایلی انجام می به 
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برده  ي  ( واژه237:  1ج /405)بار در غزل  موالنا یک به کار  را  با  حجامت  او  است. 

طور که مادر از روي کینه و دشمنی فرزند خود را حجامت  کند همانتمثیلی زیبا بیان می

شود جان  که باعث میاي براي نزول رحمت الهی است  کند، بالیاي الهی نیز وسیله نمی

 و روح آدمی از تعلقات مادي و دنیوي دور شود.  

   ت ــده ما را ز پی کینه حجام ـ د والــنکن نکند رحمت مطلق به بال جان تو ویران 

 (237: 1، ج2535)مولوي،        

 . تعادل مزاج ۳.۲

خوردن همبهعنوان جزء مهمی از نظام عالم، سرشته از چهار عنصر است. وجود انسان به

ها موجب بروز بیماري در فرد یا باعث زوال و مرگ اوست )رک. گلشنی،  اعتدال میان آن

ي صفرایی، دموي، بلغمی و سودایی ها به چهار دسته(. در کتب طبی کهن، مزاج5:  1391

 (.7: 1355شوند )رک. جرجانی، تقسیم می 

انی موالنا به تصویر کشیده  بارها اخالط اربعه براي تبیین مقاصد عرف   دیوان شمسدر  

ها در این کتاب، موارد کاربرد در جدول  است. با توجه به گستردگی انعکاس آن  شده

 نمایش داده شده است: 1ي شماره

 شمس وانی دکاربرد اخالط اربعه در  ی: فراوان۱ یشماره جدول
 کاربرد یفراوان

  یمعنا در اتياب

یطب  

  یفراوان

  اتياب کاربرد

اثر  درکل  

 قالب

یشعر  

  نام

 واژه

 کاربرد یفراوان

  یمعنا در اتياب

یطب  

  یفراوان

  اتياب کاربرد

اثر  درکل  

 قالب

یشعر  

  نام

 واژه

 غزلیات  5 5

 بلغم 

 غزلیات  46 44

 ترجیعات  5 3 ترجیعات  0 0 صفرا 

 رباعیات  4 2 رباعیات  0 0

 غزلیات  464 15

 خون

 غزلیات  260 45

 ترجیعات  15 1 ترجیعات  13 0 سودا 

 رباعیات  52 6 رباعیات  88 0

 و غافل زو که کانستی  که ما زر و هنر داریم کنند آنگه ز نخوت اصل سیم و زر   صفرا بر او

 ( 243: 5، ج2535)مولوي، 
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بیماري صفرا از  به نخوت حاصل  اشاره  با  بیان 281:  1، ج1370سینا،  )ابن  شاعر   )

دلیل ضعف وسستی ایجاد شده در وجودشان، از کان وجود بهکند که دنیاپرستان نیز  می

 مانند.خود غافل می 

   هاو ز خشکی لب  زرد بپرس از رخ                   هاچو عشق را تو ندانی بپرس از شب

   ( 145: 1، ج2535 ،)مولوي

همچنین ضمن اشاره به اینکه صفرا در وجود آدمی سبب زردي و نزاري، خشکی  

(، عشق را عامل ایجاد  281:  1، ج1370سینا،  شود )رک. ابنکردن زرده میقیها و  لب

 داند.  بیماري صفرا می

 شانی کُیـ یان زر را بس زار مــصفرای    حود دهی مفرخسوداییان جان را از 

    ( 164: 6، ج2535)مولوي، 

نکته که معجونِ مفر این  به  با اشاره  داروي دفع سوداست  همچنین موالنا  رک.  )ح، 

کند که خداوند به سوداییانِ جان و عاشقانِ حقیقی، ازسوي  بیان می  (، ذیل واژهفرهنگ معین

ها  کُشد و توجهی به آنبخشد؛ اما صفراییان زر و دنیاپرستان را به زاري میخود مفرح می

 کند. نمی

 

 . دارودرمانی ۳

است. موالنا در  درمانی بوده  توسل جسته، گیاههاي ابتدایی که بشر بدان  کی از درمانی

ها را  است که آناشعار خود از داروهاي مختلف گیاهی، ترکیبی، عطري و کانی نام برده  

ها و داروهاي تعدیل مزاج تقسیم کرد؛ البته  رها، مقوّيها، مخدّها، مسکّنحتوان به مفرمی

درمانی متعددي    داروها خواص  هتوجه به اینکبندي داروها با  باید در نظر داشت که تقسیم

درمانی    دارند، مشکل است؛ اما در این پژوهش سعی شده  که داروها بر اساس خواص

 بندي شوند. غالب، دسته
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 ها ح. مفر۱.۳ّ

 . باده۱.۱.۳

حرمت باده موردتصریح قرار گرفته؛ اما قدما براي آن فواید طبی قائل    قرآنبا اینکه در  

اند؛ البته در خود قرآن نیز به فواید اندک باده در مقایسه با  ضررهاي بیشتر آن اشاره  بوده

(. در فقه شیعه تصریح شده که چیزهاي حرام  90؛ مائده/15؛ محمد/  67شده است )نحل/

 (.  450: 41، ج1262الجواهري، النجفیاده شود )رک. عنوان دارو استف تواند بهنمی

زیبایی پوست،  اند، عبارت است از  وجود فوایدي که قدما براي باده ذکر کردهااینب

هاي عمیق و بازکردن مجراهاي  فربهی، عالج برص، شادي دل و دفع غم و درمان زخم

بوده توجه  مورد  نیز  در مصرف  اعتدال  قید  که  ابنتنفسی  )رک.  :  2، ج1370سینا،است 

320-321 .) 

  براي بیان عواطف و احساسات معنوي و نشان  ازجمله موالنا  مـسلک عارف  اعران ش

تـا    انداستفاده کردهصـورت کنایه و رمز  حبت الهی، از الفاظ و کلماتی بهدادن عشق و م 

زاده و کنند )رک. قلیباده بیان    و  می،  خمر  ،از شرابرا  بـه دستاویز کالم، منظور خود  

، شمس  وانیدي آن در  از باده و تجلیات گسترده  موالنا  (. منظور150:  1389  سلیقه،خوش

  . (347:  1394است )رک. نظري چروده،    پروردگار  هايجلوه  و  شراب معنوي و تجلیات

  و است   آفرینو کمال  هاکاستی  يزداینده کننده، درمانگر،تهذیب  عرفانی،  يهمچنین باده

مقدم  نیست )رک. صالحی  میسر  کماالتی  چنین  از  برخورداري  بدون  معرفت  راه  سپردن

اج بسامد کاربرد باده و مترادفات  در این اثر ضمن استخر   .(494:  1394چاوشی،  و آقایانی  

به بر دارند، اشاره شده است.  آن،  نیز در  ابیاتی که معنا و مفهوم طبی را  به  طورخاص 

   کند:انعکاس این واژگان را در این کتاب ارزشمند فارسی نمایان می  2ي جدول شماره
 

 

 

 

 

http://lib.eshia.ir/10088/41/450/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87
http://lib.eshia.ir/10088/41/450/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87
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 شمس وانی دباده در  اتي: بسامد کاربرد تجل۲ یشماره جدول
  یفراوان

  اتياب کاربرد

  یمعنا در

یطب  

  یفراوان

  اتياب کاربرد

اثر  کل در  

 قالب

یشعر  

  نام

 واژه

  یفراوان

  اتياب کاربرد

  یمعنا در

یطب  

  یفراوان

  اتياب کاربرد

اثر  درکل  

 قالب

یشعر  

  نام

 واژه

 غزلیات  362 27

 شراب 

 غزلیات  538 52

 ترجیعات  25 3 ترجیعات  20 1 باده

 رباعیات  51 1 رباعیات  30 1

 غزلیات  9 1

 مل

 غزلیات  352 38

یم  ترجیعات  12 3 ترجیعات  0 0 

 رباعیات  43 3 رباعیات  1 0

 غزلیات  22 3

 صهبا

 غزلیات  62 4

 ترجیعات  6 0 ترجیعات  1 0 خمر

 رباعیات  1 0 رباعیات  1 0

دفع غم در  آن  تأثیر  و  باده  طبی  به خواص  اشاره  مرهم زخمشاعر ضمن  و  ها،  ها 

 برد. داند که وسواس و غم را از بین میي معشوق را همانند جام آتشینی میچهره

 ها مرهم توییاي باده، دفع غم تویی، بر زخم

 

 کشی می وي ساقی شیرین لقا، دریا به ساغر

 ( 147: 7، ج2535)مولوي، 

  را   طبیعت   و   کند می   گرم   را   معده   شراب،   طبی این است که   کهن   متون   هاي از دیگر آموزه 

  عنایت  نظر   بدون   که   است   معتقد   شاعر   اما   ؛ ( 124:  1371  هروي، )   بخشد می   ت قّو  خود   فعل   بر 

 بنوشد.   را   جهان   هاي می   کل   اگر   شود؛ حتی نمی   گرم   می،   خوردن   از   مزاجی   هیچ   الهی، 

  محرور زاجــم  ودـــنش نـــم بی                                یــ بنوش رـــ اگ انــ جه ايـهمی

 ( 288: 2، ج2535مولوي،  )     

ي آن موالنا نگاه چندان مثبتی به عقل و استدالل، آن هم از نوع جزوي و حسابگرانه

داند و با  ندارد؛ بنابراین او وجود عقل و هوش در آدمی را حاصل سردي مزاج او می

 شود. عقل می دارد که خوردن می و گرمی حاصل از آن سبب تباهی  بیان می  حسن تعلیل
 ؟!چونک آن می گرم کردش عقل یا احالم کو               وي است  سردي هوش و عقل آدمیزادي ز

 ( 59: 5)همان، ج              
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 . شربت ۲.۱.۳

هاي تر و خشک که با شکر یا عسل  ها  یا دواها و گلهرگونه آشامیدنی که از آب میوه

در   و  تهیه  آورده،  قوام  به  و  بیماريجوشانیده  میدرمان  استفاده  عقیلی  ها  )رک.  شود 

  (.946:  1374 خراسانی،

ي »شربت«  بیت از دیوانش، واژه  61هاي ناب عرفانی خود، در  موالنا براي بیان اندیشه 

 بیت به مفهوم طبی آن اشاره شده است.  16که در  را به کار برده 

  داند که به سالکان شفابخش میشاعر نظر عنایت الهی و وصال یار را چون شربتی  

 کند.بخشد و دردهاي دل عاشق را درمان میصحت و سالمت می  طریق

 ي بیمار تویی ساقی دلدار تویی، چاره

 

 شربت شادي و شفا زود به بیمار بده 

 ( 105:  5، ج2535 ،)مولوي

 . مثلث۳.۱.۳

افزایی  کنندگی و طرباي مرکب از مشک، زعفران و عود خام است که خاصیت درمانهماد

دیده    شمس  وانید(. این واژه، درمجموع در پنج بیت از  166:  1350ي،  بغداد.  رکدارد )

 ، مفهوم طبی را منعکس کرده است. (115:  7ج/13)شود که دو بیت آن در ترجیع می

 تـــرب فزاســ ث ط ـ ل ــ ترجیع ثالثم چو مث 

          از عقل و عشق و روح مثلث شدست راست 

 ن مثلثـمــ ر ای ـــ ت اگــز علتیس ــ ـــ در مغ

 ر گران شوي ز مثلث بشو، سزاست  ــ ر س ـــ گ 

   و هر درد را دواست  مرهم را چو  مــ ر زخ ــ ه

 خورد و گران نشد که نه درخورد این عطاست  

 ( 115: 7، ج2535)مولوي، 

برد که با عقل و  افزایی مثلث، از مثلثی نام میموالنا ضمن اشاره به خاصیت طرب

شده است. به اعتقاد او، این مثلث در درمان هر درد و زخمی مؤثر عشق و روح ساخته  

 است.  
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 ها . مسّکن۲.۳

 . توتيا ۱.۲.۳

رود ها به کار میوشوي مخاط و پلکاکسید طبیعی روي که محلول رقیق آن براي شست

فرهنگ  رک.  )پاشیدند  میها  صورت گرد روي پلکهاي بهاره و تراخمی بهو در جوش
بیت به این دارو اشاره کرده که در تمام    26در    شمس  وانید. موالنا در  (، ذیل واژهمعین

 ابیات، معناي طبی آن موردنظر است. 

 آن لب که بسته باشد، خندان کنیش در حین

 

 ی  ــ و توتیای ــ چشمی که درد دارد، او را چ

 ( 172: 7، ج2535)مولوي، 

 جان  و  دل   چشم  بینایی  و  بصیرت  که  داندمی  توتیایی  همانند  را  معشوق  موالنا وجود

  داند می  توتیایی  چون  را  حقیقی  معشوق  عنایت  نظر  کند. همچنین شاعر،می  دوچندان  را

 را طی کند. اهللالی  سیر فرازونشیب  پر مسیر کند تا بتواندمی  روشن انسان دل  چشم که

   ینالدشمس  خار   ناگه  کحل  و  توتیا   جاي  به  یابد  ره دیده در اگر بفزاید، دیده در بصر

 (144: 4همان، ج)              

مانندمی   تحمل   عشق  پرتالطم  مسیر  در   عاشق  که  هایی مرارت   سبب   توتیایی   کند، 

  عاشق   تا  کندمی  نورانی  را  انسان   دل   چشم  ها،غم  توتیاي  البته  شود؛می  دیدگان  نور  افزودن

 ببیند. دل  چشم با  را مطلق  حقیقت بتواند  واقعی

 . گلشکر ۲.۲.۳

ي برگ گل سرخ، شکر و آب یا گالب است که براي دفع  نوعی معجون مرکب از ساییده

(. این  272:  1355تب، تقویت معده و تسکین درد دل سودبخش است )رک. جرجانی، 

اشاره بیت آن، به مفاهیم طبی    5بیت از غزلیات موالنا انعکاس یافته که در  15واژه در  

 شده است. 

   کجا؟ از این کجا؟ از آن گذر، دل بر برآ گِل از نظر نور دلی قوت گلشکر، گشتی که  اکنون

 ( 11: 1، ج2535مولوي، )
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کند و آن را جال می  تقویت   را  دل   که  داندمی  گلشکري  مانند  را  شاعر عاشق حقیقی

  روحانی   عوالم  به  کرده،گذر    جسمانی  تمایالت  از تواندطریق سالک میبخشد و بدینمی

 کند. سفر  

 . مرهم۳.۲.۳

ي روغنی است  هي معدنی با یکی دو نوع مادهاز ترکیب یک یا چند صمغ گیاهی و ماد

جراحت درمان  براي  شکستگیکه  ورمها،  رفع  ها،  و  گوشت  رویاندن  سوختگی،  ها، 

:  1355کردند )رک. جرجانی،  دیده استفاده میهاي پوستی و بهبود اعضاي آسیبجراحت

بیت    35، این واژه را به کار برده که  دیوان کبیربیت از    39(. موالنا در597و    728-736

 آن به مضامین طبی اشاره دارد.  

 مدهید  دوا بدو ندارد درد که کسی                  مرهم بود غازیان  چنیـن زخم براي

 ( 214:  2، ج2535 ،)مولوي

است   معتقد  انسانشاعر    جانب به  و  بگشاید  بال   و  پر  تواندمی  درد  يواسطهبه  که 

نیست    هم  درمان  نیازمند  ،نکرده  تجربه  را   دردي   چنین  کهبنابراین کسی  کند؛  صعود  معشوق

 داند. می مرهم الیق را عشق  مسلک خوردگانو تنها زخم

   بو و رنگ ز شسته   جو،شدم آب در درافتادم

 

               اشکستن ذوق گربدیدي او اشکستگی درآن

 دارم  نمی مرهم سر او زخم ذوق عشق ز 

 ( 199: 3)همان، ج

 دوایستی   جویاي   نه  بپرسیدي  مرهم  از  نه 

 ( 246: 5)همان، ج

  مشاهده  خود   در  را   حقیقت  خورشید  تابش   باشد،  ازلی معشوق  ي خوردهزخم  که  دلی

  معشوق   زخم  و  رودنمی  مرهم  دنبال به   زخمی  چنین  درمان  شاعر براي  بنابراین  کرد؛  خواهد

 پذیرد. می  جان و دل  با را

 شوي   دارو   را   زخم   خود   را،   زخم   نجویی   مرهم    دهی درمان   را   درد   هر   دهی، جان   نخواهی   جان   تو 

 ( 195)همان:                                
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  که   هرجایی  از  و  گیردمی   سرچشمه  ناحیه  یک  از  درمان  و  موالنا معتقد است که درد

 رسید. خواهد جاهمان از  نیز درمان و مرهم برسد، درد

 مطبوخ . ۴.۲.۳

ها،  گویند که از بیخ و برز گیاهی است و در بازگشایی بندآمدهي داروهایی میبه جوشانده

 (. 401 :5،ج 1370سینا، عالج دشوار بولی، درد کبد و معده خوب است )رک. ابن

( است. موالنا معتقد است  17:  1ج/21در غزل )  شمسدیوان  تنها کاربرد این واژه در   

 دهند. تا نظر عنایت الهی شامل حال بنده نشود، داروها اثر درمانی خود را انجام نمی

 ي خود در دوا تا درنیندازي کفی زاهلیله یی      یی، مطبوخ هم مطبوخینی قرص سازد قرصی

 ( 17: 1، ج2535)مولوي، 

 . منبل ۵.۲.۳

، ذیل واژه(. موالنا  فرهنگ معین)رک،    برندمیکار  ه  تازه بي  هازخم  براي درمانگیاهی که  

:  2ج/1075  ؛272:  2ج/1023هاي )بیت از دیوانش، به این دارو اشاره کرده که غزل   9در  

 ( گویاي مفاهیم طبی هستند. 221:  8ج/1311( و رباعی )211: 6ج/2968 ؛299

عاشقان عافیت را با چنین سودا چه کار   خوار و زخم دوستعاشقان را منبالن دان، زخم

 ( 299: 2، ج2535)مولوي، 

خوار  ها با این دارو، طالبانِ طریق حق را زخمشاعر ضمن اشاره به خاصیت درمان زخم

طلبی و آسایش نیستند و زخم این راه را کند که دنبال عافیتدوست معرفی می و زخم

 دانند.   بهتر از سالمتی می

 

 رها . مخد۳.۳ّ

 . افسنتين ۱.۳.۳

ي صفرا  دهندهر، افزایشاي که طعمی تلخ دارد. این گیاه مخدّهاي سفید نقره گیاهی با برگ

شود )رک. آخوندزاده،  ع و سرگیجه میو ملیّن است و مصرف زیاد آن سبب تشنّج، تهوّ
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(  به این دارو اشاره  147:  4ج/1863  ؛245:  3ج/1513هاي )(. موالنا در غزل 39:  1379

 است.  کرده و در هر دو بیت به خواص طبی آن پرداخته

 ع  ـــاي ناف ــ ن و داروهــصد افسنتی

 

 ی جان را، چو من رنجور باشم ـتوی   

 ( 245:  3، ج2535 ،)مولوي

داند که چون افسنتین و داروهاي نافع، جان  شاعر دیدار معشوق را همانند دارویی می

 کند.درمان میرنجور را 

   . افيون۲.۳.۳

آرامر و خوابافیون مخدّ بازدارندهآور است که  و  هاي گرم است  ي دملبخش دردها 

ابن ج1392سینا، )رک.  هروي،  73:  2،  جر39:  1371؛  اعمال  براي  همچنین  نیز  (.  احی 

 (.  122 :1،ج 1374کردند )رک. زرگري،تجویز می 

هاي بدیعی با این دارو پرداخته که  پردازيمضمونبیت از غزلیاتش به    19موالنا در  

بخشی این دارو،  بیت آن به مفاهیم طبی اشاره دارد. او ضمن اشاره به خاصیت آرام  14

 داند.افیون الهی را براي درمان غم و اندوه سالکان طریق حق مؤثر می

 ، افیون خویش  رو به محبوسان غم ده ساقیا تریمدلباده غمگینان خورند و ما ز می خوش

 ( 98: 3ج ،2535)مولوي، 

:  1392  سینا،رک. ابن)  است  حافظه  و  هوش  دادنکاهش  افیون،  مصرف  عوارض  از  یکی

  گفتند می  بیهوشانه  معجون  این  به   که عیّاران  آمیختندمی  شراب  با   را   افیون  گاهی   .(73  ،2ج

  ناآگاهی،   خبري، بی  از   موالنا   مراد   که  داشت  توجه  باید(.  121  :1ج  ،1387  رک. شمیسا،)

ابوالقاسمی،)  است  خویش  اطراف  ي ماد  هستی  و  خود  به  توجه  و  اطالع :  1392  رک. 

  که   است  معنوي  و  حقیقی  هاي آگاهی  يهمه  يپایه  خبريبی  است  معتقد  ؛ چون او(166

 است.  کامل بیهوشی و  مدهوشی آن، به رسیدن شرط

   را افیون  ذ،ــنبی در نــک درج                 ريـــخببی الجــع  رايــب از

 ( 153:  1ج ،2535 ،مولوي)  
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مراتب مصادیق  گوید که گوهر و ذاتی دارد و در سلسلهموالنا از نوعی عقل سخن می

  (. او معتقد 42:  1387زاده، گیرد )رک. گرجی و قاسمخویش، مفاهیم مختلف را در برمی

  با   انسان و  آیدساب میحبه    باال   عالم  دار قلعه  و  است  تدبیري هر  منشأ   کل، عقل که است

  عقل  این او(. 703: 1392 رک. ابوالقاسمی،)کند  سپري را باال  عالم راه تواندمی  عقل این

  برابرش   در  جزئی  عقل  و  کند می  روشن  را  آدمی  يتیره  وجود  که   داندمی  نوري  مانند  را

  بیهوشی   داروي  گذشته  در  که   باده  و  بنگ   و  افیـون  حتی  که  ماند می  مبهوت  و  بیهوش  چنان

 عاجزند.  اثرگذاري چنین از  (،73: 2، ج1370سینا،است )رک. ابن بوده

 شیره   يباده و  بنگ  افیون و گشت  معزول از آن   خیره  و  آمد  دنگ  چنان  عقلم  کل  عقل  نور  ز

 (111: 7ج ،2535مولوي، )          

 . تریاق ۳.۳.۳

انواع   دافع  آن  و  آمیزند  در شهد  بیخته  و  کوفته  را  ادویه  چند  که  مرکب  است  »دوایی 

(. 98:  3،ج1374، ذیل واژه؛ گوهرین،اللغاتغیاثزهرهاي نباتی و حیوانی باشد.« )رک.  

بیت آن به مفاهیم   14بیت از غزلیاتش این دارو را منعکس کرده است که    16موالنا در  

 طبی اشاره دارد.  

 ام  زیرا در این دام نزه من زهرها نوشیده پیش طبیبش سر بنه، یعنی مرا تریاق ده 

 ( 168:  3، ج2535)مولوي، 

است و   داند که روح علوي را در خود اسیر کردهزهرآلود میشاعر تن خاکی را دامی  

 کند. از طبیب الهی تریاقی براي درمان این زهرها و آرامش روح طلب می

  ضرار  ز  زند  دم  که  ندارد  زهره  زهر  هـک  فاروقیست  خاک تریاق  که نوش عشق تو

 ( 31)همان:                 

  مفید   سمّی  داروهاي  کژدم و  مار،  نیش   عالج  درکه    است  فاروق  ها،تریاق  انواع  از  یکی

  تریاق، عشق   این خاصیت  به  اشاره  (. موالنا ضمن235  :7ج  ،1392  سینا،رک. ابن)است  

  عالم   سويبه  کند ومی  دور  دنیوي  بالیاي  از  را  آدمی  که  داند می  فاروقی  تریاق  همانند  را
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  موالنا   شاید   و  است  آزاد  تعلقی   هر  بند  از  عشق  مسیر  در  زیرا انسان  دهد؛می  عروج  باال 

 کرده است.  تشبیه فاروق  تریاق  به را آن که است عشق ویژگی همین دلیلبه

 

 ها کننده. تقویت۴.۳

 . بالدر ۱.۴.۳

دي و سستی عصب  ري خرما و مغزي شبیه گردو دارد. در مداواي س اي شبیه هستهمیوه

کند  وسوسه و مالیخولیا را تحریک می کاري مفید است؛ اما  و فالج و کجی دهن و فراموش 

  ؛ 142:  1ج/226هاي )(. موالنا در غزل 62:  1371؛ هروي،87:  2، ج1370سینا،)رک. ابن

به این دارو اشاره کرده    (107:  5ج/2285  ؛175:  4ج/1915  ؛ 232:  2ج/949  ؛213:  1ج/357

 کند.  ها مفاهیم طبی را منعکس میي آنکه همه

 رک  ـت و بالدُر تو را کند زیــبالدُرس

 

 د خموشی چون بالدُر ــ خمش کن ش

 یتیمی که هست از آن دریا  خصوص در

 ( 142:  1، ج2535 ،يمولو)

 اش کودن  ـــی بـــر ننوشـــالدُر گـــب

 ( 175: 4)همان، ج

  کاري است. »تأکید کنندگی و دفع کودنی و فراموشازجمله خواص این دارو زیرک

است«    مولوي  هايغزل   در  نمامتناقض  مصادیق  و  مفاهیم  از  گفتار،  عین  در  خاموشی  بر

رحیمی،   و  ازیک  .(735:  1394)حیدري  خاموشی  شاعر  و  سکوت  به  را  سالک  سو 

 کاري از بین برود.تا کودنی و فراموش  کنددیگر بالدر تجویز می خواند و ازسويمیفرا 

  مارست  بیگانه   بر   و  گنج   ما  بر   که  ی ــنهان مــعال در تـسبالدري

 ( 213:  1ج ،2535مولوي، )

 استفاده  هابیماري درمان در و دارد طبی  خاصیت گاه بالدر، همچنین با توجه به اینکه

: 1371؛ هروي، 87:  2،ج1370سینا،دارد )رک. ابن  کُشنده  و   سمی  خاصیت  گاه  و  شودمی

  بالدري   همانند   را  فانی   عالم  بالدر،  ي دوگانه  خاصیت   به  اشاره  ضمن  نیز   موالنا  (؛62
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  همچون   است،  غریب  دنیا  این  در  که  علوي  روح  براي  و  گنج  خاکی،  جسم  براي  که  دانسته

 است.  مار

 . پست )تلخان، قاووت و سوبق( ۲.۴.۳

به گندم، نخود و جو درست میکردن  آردي که از برشته و  تقویتی  کردند  عنوان داروي 

:  1ج/59هاي )(. این واژه در غزل 298و    103،  37:  1371کاربرد داشته است )رک. هروي،

منعکس شده که در هر دو غزل بیشتر به ویژگی ظاهري »پست« که    (6:  3ج/1090  ؛43

 کند. نوعی آرد برشته است، اشاره می

 ها نتاند خواندن مقري، دهان پرپِست آیت  ی، مزن سرناي دولت را خواهدهان پرپِست می

 ( 43: 1، ج2535)مولوي، 

  او  ازجانب توجهی هیچ کند، گالیه معشوق برابر در خواري از کهکسی عارفان ازنظر

ابوالقاسمی،  نمی  دریافت )رک.  موالنا404:  1392کند    کند می  بیان  زیبا  تمثیلی  با   (. 

  گله  پر زبان با  خواند، را آیتی یا نواخت   را سازي  تواننمی  پرپِست  دهان با که  طورهمان

 کرد.  جلب خود به را ازلی معشوق  عنایت  تواننمی نیز شکایت و

 . سرمه ۳.۴.۳

قابض جراحت  برویاند و مژهها و ریش»سرمه سرد و خشک است و  را  ي  هاي زخم 

:  1355ت دهد و درستی چشم را نگاه دارد« )جرجانی، ي اجزاي او را قوّچشم را و همه

ي سرمه را منعکس کرده که  ، واژهشمس  وان یدبیت از اشعارش در    62(. موالنا در  335

بیت در مفاهیم طبی سروده شده است. شاعر بیش از هر چیز به خاصیت    45از این میزان،  

گوید،  که موالنا از آن سخن میکند؛ اما چشمی  کنندگی بینایی در این دارو اشاره میتقویت

 دهد.  سوي جهان علوي و عالم باال سوق میچشم دل و جان است که آدمی را به

  کنند بین  ره را مادرزاد کور ایشان زانک ساز سرمه ایشان  پاي خاک  ز خواهیعیان گر

 ( 111: 2ج همان،)
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  توتیایی   و   همانند سرمه   را   معشوق   شاعر ضمن اشاره به خاصیت نیروبخشی سرمه، وجود 

عنوان  به   را   معشوق   درگاه   کند. همچنین خاک می   چندان   را دو   دل   چشم   بصیرت   که   داند می 

 کردند. می   استفاده   از آن   درمان   امید   به   حقیقی   عاشقان   که   کند می   فی معر   دارو   و   سرمه 

 ر ـدیگ  یــسبل  و  درد  آرد  دل   يدیده  در نبود  درت خاک کز دارو هر و سرمه هر

 ( 274همان: )                      

 خود،  بلکه  شود؛نمی  درمان  سبب  تنهانه  نشود،  بنده  حال   شامل  حق،  عنایت  يسرمه  اگر

 کند.   می  ایجاد انسان وجود در دیگر سُبُلی و درد

   نی نظر ي مایه جز  گردد، سوده چـو  سرمه         گردیم عشق جمله ما درنوردیم، چو  را خود

 ( 195: 6ج همان،)                  

 وجود   به  نکردنتوجه  و  کشیدن  دست  خود  خودي  از  الهی،  عشق  به  رسیدن  هايراه  از 

ابوالقاسمی،    خویش  يماد   خاصیت   به  تمثیلی،  ذکر  با   موالنا.  (407:  1392است )رک. 

ساییده  سرمه  درمانی اشارهبه شرط    بار   زیر  آدمی  کهزمانی  تا   او  نگاه  از.  کندمی   شدن 

 یابد.نمی  دست معنوي بزرگ حقایق به نگردد، سوده خود از رهاشدن

 . صبر ۴.۴.۳

اثر   گیاه  این  همچنین  است.  تلخ  بسیار  و  مسهل  و  مقوي  اثر  دو  داراي  که  زرد  گیاهی 

 (.210:  1371؛هروي،  610:  4،ج 1374ي قوي دارد)رک. زرگري، دهنده کننده و التیام ضدعفونی 

(  286:  5ج/2589  ؛110:  4ج/1806  ؛55:  3ج/1170  ؛248:  2ج/974هاي )موالنا در غزل 

پردازي با این  ( به این واژه اشاره کرده است. شاعر در مضمون160:  8ج/949)  یرباع  و

با شیرینی قرار میواژه، گاه به طعم تلخ این گیاه اشاره می تقابل  دهد  کند و آن را در 

پردازد  با توجه به رنگ زرد آن، به توسعه و بسط کالم خود می گاه    و  (110:  4ج/1806)

غزل   (286:  5ج/2589) در  درنهایت  کاربرد    ( 55:  3ج/1170  ؛248:  2ج/974)هاي  و 

 کند.دارویی آن را نیز منعکس می

 گوار خواهد بود عاقبت خوش   ت ـــ تلخی صبر اگر گلوگیر اس

 ( 248:  2، ج2535)مولوي، 
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گوار  اهلل، به عاقبت خوشالی  اشاره به طعم تلخ صبر در راه پرمشقت سیرشاعر ضمن  

 کند که شفاي بیماري و آزادي از قفس تن است. آن اشاره می 

 ر ــمرهم صبرم ده و رنجم بب                رحم کن ار زخم شوم سر به سر

 ( 55: 3)همان، ج

ي »صبر«، نظر عنایت معشوق را چون  همچنین موالنا با ایهامی لطیف در کاربرد واژه 

 کند.هایی که از هجر معشوق حاصل شده است، معرفی میمرهمی براي التیام زخم

 . لخلخه۵.۴.۳

ي معطر است که براي تقویت دل و دماغ حار  همایعی خوشبو و مرکب از چندین نوع ماد

 (. 1177:  1374ک. عقیلی خراسانی،  شود )ر استفاده می

بیت، به بوي خوش و    6بیت از غزلیاتش به این دارو اشاره کرده که در    7موالنا در  

یک بیت، به خاصیت طبی آن پرداخته است. او با توجه به اینکه لخلخه دارویی براي  

تمثیلی زیبا  دهد و با تقویت دل و دماغ حار است، آن را در تقابل با بَرد وسردي قرار می

بوي یوسف، رنگ و روي ماده معطري چون لخلخه را از  کند که پیراهن خوشبیان می

 برد.بین می

 بس بارد و سرد است کنون لخلخه سودن   بوي تو یوسف                         چون آمد پیراهن خوش

 ( 162:  4، ج2535)مولوي، 

 . مرجان ۶.۴.۳

سینا،  چشم، قلب و تسکین خفقان قلب است )رک. ابناز داروهاي کانی براي تقویت  

شود ي طحال مصرف می(. مقداري از سوداي موجود در بدن براي تغذیه99:  2، ج 1392

 (. 38: 1، ج 1392سینا،  )رک. ابن

در   از    31موالنا  غزلیات  شمس  وانیدبیت  در  فقط  که  برده  کار  به  را  واژه  این   ،

(، مفهوم طبی آن را در نظر داشته و  40:  7ج/3161  ؛266:  5ج/2554  ؛250:  5ج/2528)

  خواص   به  ندرتبه  و  توجه داشته  مرجان  ارزشمندي  چیز به  هر  از  در سایر موارد، بیش

    .پرداخته است آن طبی
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 ؟! مرجان چه باشد گوهر و  ؟!چه باشد جان ؟!چه باشد زر

 فداي خوبی یاري  ،یـــ رج سودای ــ ود خ ــو نب ـ چ                                         

 (250: 5، ج2535 ،)مولوي                                                                   

بیماري در عالج  آن  و خاصیت طبی  بین مرجان  ارتباط  به  اشاره  هاي  شاعر ضمن 

داند،  ارزش میکند، بیرا که براي رسیدن به جایگاه حقیقی خود تالش نمی  سودایی، جانی

هاي سودایی استفاده نشود، قدر چندانی  طور که اگر گوهر و مرجان براي دفع بیماريهمان

 ندارد. 

 . مُشک۷.۴.۳

آید  ي نوعی آهو موسوم به ختا به وجود میرنگی که در نافهي بسیار معطر و سیاههماد

ي چشم  دهندهبخش و نیروآور، توان( که لطیف، شادي831:  1374خراسانی،  )رک. عقیلی

 (.  213، 2:ج1392سینا، و دل است )رک. ابن

بیت، مفهوم   18ي »مشک« را به کار برده که در  ، واژه شمس   وان ی د بیت از    124موالنا در  

  . پرداخته است   خوش مشکطبی آن را در نظر داشته است. در سایر موارد فقط به بوي  

 تا که عاشق از ضرورت ترک این هر دو کند  مشک و عنبر را کنم من خصم آن مغز و دِماغ 

 ( 118: 2ج، 2535)مولوي، 

کند باوجود خاصیت نیروبخشی مشک و عنبر، من این  موالنا در تضادي زیبا بیان می  

دو، در مسلک عشق پخته شود  کنم تا دیگر عاشق با ترک این  دو را خصم مغز و دماغ می

جو است  و شهد شیرین وصال را تجربه کند؛ زیرا شاعر معتقد است که عقل »مصلحت

 داند.  آن را طفیلی عشق می  و(  697:  1392بوالقاسمی،  ا.  رک)اندیشد«  که به سود و زیان می

   کافورم ز  نیم  یک من، مشکم  ز نیم پس رومی  شکمش  در دل  زنگی، ي حامله تن

 ( 218  :3ج ،1355ي،مولو)  

  مانند   را   ، تن (، ذیل واژهفرهنگ معینضمن اشاره به رنگ سیاه مشک )رک.    موالنا

از    نیمیعنوان  تن، به  داند؛ بنابرایننهفته می  خود  در  را  رومی  دل   که  بارداري  زنگی  زن
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  سپید   کافور  وجود آدمی چون  دیگر  نیمعنوان  انسان، همانند مشک، تیره و دل به   وجود

 تواند محرم اسرار الهی شود. شود که می معرفی می

 . معجون ۸.۴.۳

هاي دیگر قوام یافته است که براي تقویت دستگاه  ي قند یا شرابترکیبی از عسل، شیره

،  1370سینا،  تنفس، ایجاد نشاط، زدودن رنگ زرد چهره و زیبایی آن کاربرد دارد )رک. ابن

  9ي »معجون« را منعکس کرده که  ، واژهشمس  وانیدبیت از    10(. موالنا در  252:  5ج

 بیت آن، در مفاهیم طبی به کار رفته است.  

 م و ندیمیم ــد نگاریــچو بیمار دل آی چو رنجور تن آید چو معجون نجاحیم 

 ( 225:  3، ج2535 ،)مولوي

(. 542:  3، ج1392سینا،  خفقان سرد است )رک. ابنمعجون نجاح دارویی براي دفع  

دل    داند که سبب درمانموالنا دیدار و وصال معشوق حقیقی را چون معجون نجاحی می

 شود.بیمار عاشق می 

شده  بسته خوشی راه نماخوش  صورت به باشد  

 خوش    معجون در بنهفته يا کوهی مار زهر چون                               

(83: 3، ج2535)مولوي،                                                              

،  1392سینا،  از دیگر خواص درمانی معجون، پادزهر نیش جانواران است )رک. ابن

داند؛ اما در  نما می(. شاعر طریق پرفرازونشیب عشق را راهی به ظاهر خوش285:  7ج

کند و مانند زهر مار کوهی که در معجونی خوش نهفته  میها را مسدود باطن راه خوشی

 کند. نمایی میباشد، جلوه

 ح . مفر۹.۴.۳ّ

زدایی، صحّت مزاج، اعتدال اخالط  دارویی ترکیبی است، که سبب تقویت دماغ و فکر، غم

 .  (، ذیل واژهفرهنگ معینشود )رک. و حواس می 

بیت آن، به مفاهیم    8مفرّح را به کار برده که  ي  ، واژهشمس وانیدبیت از    9موالنا در  

 ح اشاره دارد. طبی مفرّ
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 همه تیغ و تیر بودي، نه سپر بدي، نه خودي   ح آن شهاگر نه هر غمی را دهدي مفر

 ( 171: 7، ج2535 ،)مولوي   

شادي خاصیت  به  اشاره  ضمن  مفرّموالنا  میبخشی  بیان  غمح  که  معنوي  کند  هاي 

سوي خود نفرستد، آدمی هیچ پناهی  حی از عظیمی دارند و اگر معشوق حقیقی مفرّ  قدرت

 شود.نخواهد داشت و دنیا برایش تبدیل به تیغ و تیر بال و ناکامی می

 کشانی می  زار بس را زر صفراییان مفرح دهی خود از  را جان سوداییان

 ( 194: 6ج همان،)

در اعتدال اخالط، جانبازان طریق عشق  شاعر ضمن اشاره به خاصیت درمانی مفرح  

کند که نظر عنایت الهی همانند  طلب را صفرایی معرفی میرا سودایی و دنیاپرستان عافیت 

 رساند. کند و به سرمنزل مقصود میمفرّحی، سوداییان را درمان می 

 . نيل  ۱۰.۴.۳

آبیهماد ساقه  اي  و  ریشه  خلطبا  ملیّن،  که  تلخ،  ضدي  زخم  آور،  درمانگر  و  و    کرم 

 (. 290: 3، ج1375هاي پوستی است )رک. میرحیدر، ناراحتی

غزل  در  را  (25:  7ج/3138  ؛273:  2ج/1026  ؛63:  2ج/644)هاي  موالنا  واژه  این   ،

اي در رنگرزي اشاره دارد، باقی  ( که به ماده25:  7ج/3138جز غزل )منعکس کرده که به

به ویژگی ابیات دیگري در    هاي طبی این داروموارد  البته   شمس  وانیدپرداخته است؛ 

نداشتن با    دلیل ارتباطي »نیل« در معناي »رود نیل« به کار رفته که بهوجود دارد که واژه 

 ها خودداري شده است. موضوع، از ذکر آن

   بر قبط چو خون آمد و بر سبط معین شد نیلست ي هخاموش که گفتار تو مانند

 ( 63:  2، ج2535)مولوي، 

است. ازسویی با توجه به طعم تلخش  ي »نیل« ایهام به کار برده  موالنا در کاربرد کلمه

دیگر با توجه به مصرع  ي گفتار، در معنی گفتار تلخ به کار رفته و ازسويدر کنار کلمه

شد و بر سبطیان گوارا بود، تلمیح دارد. گاه  دوم، به آب رود نیل که بر قبطیان خون می 

 برد و به بیان مقاصد خود می پردازد: را در تقابل مواد شیرین به کار می شاعر این واژه
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 ج داروهای تعدیل مزا. ۵.۳

 . بليله ۱.۵.۳

   (.93: 2، ج1392سینا،)رک. ابن ي روده و معده که طبیعت را نرم گرداند کنندهقویت ت 

که به توصیف طبیبان روحانی پرداخته، به این   ( 224: 3ج/1474)موالنا فقط در غزل 

می اشاره  داروهایی  دارو  او  میرا  کند.  تجویز  روحانی  طبیبان  بلیله که  و  هلیله    کنند، 

ارزانی  نمی غیب  جهان  و  برین  فردوس  از  که  الهی  عنایت  نظر  ایشان،  اعتقاد  به  داند. 

 شود، سبب اثرگذاري این داروها است.می

 که این شهره عقاقیر ز فردوس کشیدیم   ست             ست و بلیلههلیله مپندار که این نیز 

 ( 224:  3، ج2535 ،)مولوي

، هلیله و بلیله کوفتن را  يمثنوچنین تفکري در اشعار موالنا سابقه دارد، چنانچه در  

 داند. دلیلی بر ناسالمتی تن می

 زان تلف کردند معموري تن   آن هلیله وان بلیله کوفتن                 

 ( 642: 2، ج1380)همان، 

   . پلپل )فلفل(۲.۵.۳

کند )رک.  هاي غلیظ را لطیف و گرمی زیادي ایجاد میهي بلغم است که مادکنندهبرطرف 

 (.  243: 1371هروي،

کند. شاعر  به این دارو و طبع گرم آن اشاره می  (234:  1ج/400) موالنا فقط در غزل  

انگیزي قائل است و گرمی آن را بیش از  هاي قدسی معشوق تأثیرات شگفت براي سخن

 کند.گرمی فلفل تصور می

 آن مزاجش گرم باید کاین نه کار پلپلست           از حدیث شمس دین آن فخر تبریز صفا

 ( 234:  1، ج2535)مولوي، 
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 . عنبر  ۳.۵.۳

ي ماهی عنبر  اي چرب، خوشبو و سیاه، با مزاجی گرم و خشک که از روده یا معدههماد

می  )رک.  گرفته  واژهفرهنگ سخنشود  ذیل  )رک.  (،  است  و حواس  مغز  قلب،  نافع   .

ي »عنبر« را به کار  ، واژهشمس  وانیدبیت از    68(. موالنا در  264  :2: ج1392سینا،  ابن

  ؛ 109: 6ج/2793  ؛228:  5ج/2498  ؛ 103: 4ج/1794 ؛70:  4ج/1741)هاي  غزل برده و در  

مفهوم طبی این واژه را منعکس کرده و در   (147:  7ج/28)  عیترج  و(  116:  6ج/2807

 پردازي پرداخته است. سایر موارد با بوي خوش عنبر و رنگ سیاه آن به مضمون

 کند آن زلف عنبر، مشک و عنبر ساییی  می بهر ضعف این دماغ زخمگاه عشق خویش       

 ( 116:  6، ج2535 ،يمولو)

دِماغ می تقویت  داند و گویی زلف معشوق شاعر، زلف عنبرگون معشوق را سبب 

 کند تا ضعف حاصل از عشق را در وجود عاشق مهار کند. است که عنبرسایی می

   . لعل۴.۵.۳

. (، ذیل واژهفرهنگ معینرک. )ترین نوع آن لعل سرخ است بهایی که معروفکانی گران

ازکن»تقویت  سبب  و  است  دل  و  چشم  نیروي  علّتبیننده  و  دل  درد  سینه  رفتن  هاي 

 (.107: 1375است« )زاوش،  دافع اندوه و نیروبخش و شود. شاديمی

بیت،    26»لعل« را به کار برده؛ اما فقط در    ي، واژهشمس  وانیدبیت از    264موالنا در  

تقابل قراردادن   با ترکیب »لب لعل« و  بیشتر موارد  به مفاهیم طبی آن نظر داشته و در 

 پردازي پرداخته است.  »لعل« با »سنگ« با رنگ سرخ و ارزشمندي آن، به مضمون

   نکرد هبودب چاره را ــم ورــرنج دل            رنجورانست عیسی لبت لعل آن چه گر

 ( 136:  2ج ،2535 ،مولوي)

 را  معشوق  گونلعل  لب  دل،  ضعف  درمان  در  لعل،  خاصیت   به  اشاره  ضمن  شاعر

 کند. می  فیمعر  رنجوران طبیب

ظلمتی  هر کوري  بر روشنت لعل تو بنما  ها  سنگ  بارد  عرش  از   دالن  سنگین   سر   بر   تا  

 ( 18:  1ج همان،)                
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کند که چنانچه لعل  کنندگی دیده در لعل، بیان میخاصیت تقویتشاعر با توجه به  

باران  ها را سنگدرخشان الهی  و عنایت حق بر ظلمت کوردالن بتابد، گویی از عرش آن

 کنند؛ چون الیق دیدن انوار الهی نیستند.می

 

 های درمانی دیگر . شيوه۶.۳

 احی . جر۱.۶.۳ّ

»شاخه  طب  اصطالح  پزشکی  در  از  جراي  عمل  با  که  صدمهاست  درمان  به  ها،  احی 

 ذیل واژه(  ،آکسفورد ی پزشک  يهفشرد  فرهنگ)پردازد.« ها می ها یا بیماريریختی کج

احی زایمان  است، جراحی که در ادبیات بازتاب یافته هاي شاخص جریکی از نمونه

 (. 239-237:  1ج ،1379، شاهنامهمنعکس شده است ) شاهنامهاست که در 

:  3ج/1474  ؛200:  3ج/1428  ؛148:  3ج/1337  ؛109:  3ج/1268) هاي  موالنا در غزل

را    (91:  5ج/2263  ؛224 ایشان حضور معشوق  اشاره کرده، ازجمله  به مفهوم جراحی 

 کند. کشد، معرفی می هاي کهن را با چنگاله بیرون می چون مرهمی که دردها و سبل

 کشیدیم    1هاش به چنگالهز رگهاش و ز پی و بن راهاي کهن را، غم بی سر سبل

 ( 224:  3،ج2535 ،)مولوي

ها  کردن چرک آنها و خارجهاي درمانی طب سنتی، فشاردادن دملاز دیگر روش

گونه که افشردن دنبل  گوید همان(. موالنا می264:  2، ج1392سینا،  بوده است )رک. ابن

ترشدن جسم  اي براي نزدیکوسیله  عشق نیزشود، مصایب طریق  سبب سالمتی جسم می

 خاکی به روح علوي است.  

 دنبل  آید از دردي چو افشرده شود  حتکه ص           گرم زیر و زبر کردي به خود نزدیکتر کردي                

 ( 148: 3، ج2535)مولوي،  
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 . فصد )رگ زدن(۲.۶.۳

ي خلطی نسبت به دیگري را از بدن بیرون  اندازهي همگانی که بیشترشدن  نوعی تخلیه»

(؛ البته »فصد هر رگ، براي قسمتی از بدن سودمند  471:  1، ج1392سینا،  راند« )ابنمی

 (. 63- 62:  1369است« )جرجانی،  

  ؛ 148:  3ج/1337)نام برده شده، اکحل است    دیوان شمسهایی که در  یکی از رگ

بیماري  (84:  7ج/3228  ؛297:  6ج/3102  ؛284:  6ج/3082 بیشتر  براي  آن  فصد  ها  که 

)رک. جرجانی،  سودمند   از رگ193:  1355است  موالنا  »رگ (.  عنوان  با  دیگري    هاي 

(  114:  5ج/2297)  دل«  »رگ  و(  117:  4ج/1821  ؛55:  4ج/ 1721  ؛289:  2ج/1054)جان«،  

 نشد. باره یافت برد؛ اما در کتب طبی قدیم، مطلبی درایننیز در غزلیاتش نام می

 جویی اثبات می   در   جان تو ست اي ا نفی   خوشی در 

   ی کز اشتابی ستاره جست در آبی ــ و آن بطــ ت

 جا حل مشکل این  نگردد  آیدکه می  آن جا جو   از 

 زد او رگ اکحل   ز براي پا همیــ ی کـــ و آنــ ت 

 ( 148: 3،ج2535 ،)مولوي 

خواهد به فناي مطلق خود می   اثبات وجودانسانی را که در حالت شاعر با تمثیلی زیبا، 

جوید یا همانند طبیبی که براي درمان درد برسد، به بطی تشبیه کرده که در آب ستاره می 

زند (؛ نیشتر می «اکحل»، ذیل  فرهنگ سخن پا، رگ اکحل را که رگی در دست است )رک.  

کند که »پیوستن به وصال دهد. موالنا با کاربرد این تضاد بیان می و کاري بیهوده انجام می 

( و انسان 168:  1392پذیر است« )ابوالقاسمی،  ي بیخودي امکانحضرت دوست، در مرحله 

 تواند به حقایق بزرگ معنوي دست یابد.  تا وجود مادي خود را کنار نگذارد نمی

 

 گيری نتيجه. ۴

به  طبی  مفاهیم  و  تعابیر  از  موالنا  کرده؛  اگرچه  استفاده  طبیعی  از  اما  شکل  برخی  مانند 

فروشی نبوده؛ بلکه کاربرد اصطالحات، تعابیر و مفاهیم  شاعران هدفش از این کار فضل

 بوده است.  منظور تبیین نکات اخالقی و عرفانی علوم دیگر ازجمله طب به
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ي روح هاي جسمی را به حوزههاي درمانی بیماريسو، عالیم و شیوهموالنا  ازیک

اعتنا  دهد که تمرکز اصلی او روح است و جسم قابلو این نشان می  دهدانسان سرایت می

گیرد به آن دلیل است که مرکب روح انسان است و نیست و اگر گاه مورد توجه قرار می

ي منطقی  ناشی از عقل و اندیشه  موالنا،احساسات و هیجانات شدید درونی  دیگر،  ازسوي

با بیان مضامین طبی و علمی زمان    بلکه حاصل شهود و مکاشفه است که حتی  ؛نیست

کند و تصنع و تکلف  صورت طبیعی اشاره میخود، به نکات ظریف عرفانی و معنوي به

 شاعرانه ندارد. 

ي استعمال طب و اصطالحات طبی در شعر موالنا  ترین مطالبی که دربارهیکی از مهم

ار ذاتی ندارد؛ بلکه  خورد، این است که براي وي اشاره به خواص داروها اعتب به چشم می

می قرار  مقابل طب جسمانی  در  را  آن  روحانی،  دقایق طب  و  نکات  تبیین  دهد.  براي 

بخشیدن به طب روحانی، از اصول و قواعد طب جسمانی  همچنین شاعر براي تجسم

زند؛ یعنی از انواع متعدد  کند؛ اما براي رسیدن به مقصود دست به گزینش میاستفاده می

تبیین طب روحانی او مناسب مواردي را انتخاب می  خواص یک دارو، تر  کند که براي 

 کند.پوشی میباشد و از مواردي که چنین قابلیتی ندارد، چشم

 

 ها یادداشت

)مباشري،   «اندبرده به کار می  ز آهن، باریک و دراز و سرکژ که اطباچنگاله یا صناره، آلتی ا».  1

1389 :206 .) 
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  سازمان :  تهران.  شمس  وانید  یعرفان  میمفاه  و  اصطالحات(.  1392. )میمر  ،یابوالقاسم

 .اوقاف به وابسته انتشارات و چاپ

  ،5-1  ج(،  ژار)هه  يعبدالرّحمن شرفکند   ي ترجمه.  طب  در   قانون(.  1370. )نایسی ابوعل

 .سروش: تهران

،  8- 1  ج(،  ژار)هه  يعبدالرّحمن شرفکند   يترجمه.  طب  در  قانون(.  1392)  ــــــــــ.

 .سروش: تهران

  يترجمه.  یشرق  خالفت  ي هانیسرزم  و  رانی ا    در  یپزشک خیتار(.  1371. )لیریس  الگود،

 . ریرکبیام: تهران ،یفرقان باهر

  ي. ترجمهاإلسالم  شرائع  شرح  فی  الکالم  جواهر(.  1262محمدحسن. )  ،يالجواهری النجف

 . اإلسالمیه الکتب، تهران: دار41ج  ،یعباس قوچان

 .سخن: تهران. سخن ي فشرده فرهنگ(. 1382. )حسن ،يانور 

، مترجم نامعلوم، تصحیح غالمحسین یوسفی، الصّحّهتقویم(.  1350بطالن، )بغدادي، ابن

 تهران: بنیاد فرهنگ. 

)محمدرضا  ،یتون  داهلل؛ی  مطلق،  یبهمن  هايدرونمایه و دارویی هاي »واژه(.  1392. 

  مطالعات   و  انسانی   علوم  پژوهشگاه  ،ادب پارسی  ينامهکهن .  عطار« آثار در پزشکی

 . 49 -29، صص 3  يشماره  ،4 سال   ،فرهنگی

  ينسخه  ياز رو  ی. چاپ عکسیخوارزمشاه  يرهیذخ(.  1355. )لیداسماعی س  ،یجرجان

 .رانی ا فرهنگ ادیبن: تهران ،یرجان ی س يد یسع مرحوم  کوششبه سنده،ینو یخطّ

محمود    و  یتیوال   اکبر یعل   کوششبه.  ییعال  یخف(.  1369)  ـــــــــــــــــــــ

 . اطّالعات: تهران ،يآبادنجم

 نیهشتم.  شمس«  اتی غزلدر    ی(. »مفهوم خاموش1394. )داهللی  ،یمیرح  حسن؛  ،يدریح

 .748-735صص، بهمن ،یپارس   ادب  يهاپژوهش شیهما

)  نیالدّاث ی غ  ،يرامپور بهاللّغاتاث ی غ(.  1366محمّد.  تهران:  .  ثروت،  منصور  کوشش 

 . ریرکبیام



 283 ـــــــــــــــــــ  سادات طباطبایی/خدیجه  دیوان شمسی طب و تزکيه در تجلی عارفانه 

 

)  زاوش، انسانمیقد  رانیا  در  یشناسی کان(.  1375محمّد.  علوم  پژوهشگاه  تهران:  و    ی. 

 . یمطالعات فرهنگ

 .تهران دانشگاه: تهران ،4-1 ج .ییدارو  اهانیگ(. 1374. )یعل  ،يزرگر

مریم اسعدي،  برات؛  )زنجانی،  کهن«1380-1381السادات.  ادبیات  در  طب  »تجلی   .). 

مجلهضمیمه  دانشکده  ي  وي  تهران  ادبیات  دانشگاه  انسانی  زمستانعلوم  بهار  ،    ،و 

 . 136- 117صص

 . ترایم: تهران ،1 ج. اشارات فرهنگ(. 1387. )روسیس سا،یشم

( محمد.  عبداهلل  جاالسالمارکان(.  1988شحاته،  العامه  1.  المصریه  الهیئه  قاهره:  مصر،   ،

 للکتاب. 

 .فردوس: تهران ،1 ج. رانی ا اتیّادب خی تار(. 1366. )اهللحیذب صفا،

  هی با تک  یعرفان  يباده  يها»حکمت(.  1394. )الیل  ،یچاوشیانیآقا  ال؛یسه  مقدم،یصالح

  جیترو  ی المللنیب  ش یهما  نیمقاالت دهم  مجموعهو غزل حافظ«.    فارضابن  هیبر خمر
 .503-494صص  ،یلیدانشگاه محقق اردب ،یفارس ادب و زبان

 . یاسالم  انقالب  آموزش:  تهران  .هیّاألدومخزن (.  1374. )نی دمحمّدحسی س  ،یخراسان  یلیعق

 ان،ی دیحم دیسع  کوششبه مسکو، چاپ  اساس  بر .شاهنامه(. 1379ابوالقاسم. ) ،یفردوس

 تهران: قطره.  ،ينه جلد  يدوره 

 تهران: فرهنگان.  ،مصطفی مفیدي  يترجمه  (.  1375. )پزشکی آکسفورد يفرهنگ فشرده

  ی عرفان  شعر  در  آن  ریتعاب  و  یم  و  »باده(.  1389. )محبوبه  قه،یسلخوش   در؛ یح  زاده،یقل

 . 183- 147صص  بهار، ،23 يشماره ،6  سال  ،عرفان.  «یفارس

، زمستان،  طب و تزکیه  .ي پزشکان در ادبیات فارسی«(. »سیره1383کالهدوزان، اکبر. ) 

 . 106-98، صص 55ي شماره

)یدعلیس   زاده،قاسم  ؛یمصطف  ،یگرج   ي گفتگوها  در  موالنا   یواقع  ي »چهره(.  1387. 

 . 52- 33صص ،4  يشماره ،2 يدوره ،1  سال  قم،  دانشگاه یادب  علوم. «يا مکاتبه

 . سخن: تهران .یفارس ادب در آن بازتاب و یطبّ  نیمضام و طب(. 1391. )اکرم ،یگلشن

http://dlib.sbmu.ac.ir/site/catalogue/148
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)دصادقیس  ن،یگوهر   ، 3ج  ،يجلد9  يدوره .  يمثنو   راتیتعب  و  لغات  فرهنگ(.  1374. 

 .زوّار: تهران

 . سروش: تهران . موالنا  عصر یاجتماع فرهنگ(. 1389محبوبه. )  ،يمباشر

 . الوفا ي: موسسه روتی، ب14ج  بحاراالنوار.ق(. 1404) ی محمدتق  ،یمجلس

 .نامن: تهران  .یفارس  فرهنگ(. 1388محمّد. ) ن،یمع

و    حی تصح  .ریکب  وانید  ای  شمس  اتیّکل.  شاهنشاهی(  2535).  محمّد  ن یالدّجالل   ،يمولو

 .ر ی رکبی ام: تهران ،يجلد  9  يدوره  فروزانفر،  الزّمانعی بد یحواش

: تهران  سروش،   میعبدالکر  حی تصح.  يمعنو   ي مثنو(.  1380)   ــــــــــــــــــــــــ

 . یفرهنگ یعلم

 . یتهران: فرهنگ اسالم  ،يجلد 8 يدوره. یاهیگ معارف(. 1375. )نیحس در،ی رحیم

 . تهران دانشگاه:  تهران ،1ج .رانیا  در طب خیتار(. 1371. )محمود ،يآبادنجم

  مقاالت   مجموعه.  شمس«  اتیغزل  در   یم  يها »جلوه(.  1394. ) احمدرضا  چروده،ينظر 
  صص  ،یلیاردب  محقق  دانشگاه   ،یفارس  ادب  و  زبان  جی ترو  یالمللنیب  شیهما  نیدهم

347-361. 

  د یسع  کوششبه.  هیّاألدو  ق یحقا  عن  ه یّاألبن(.  1371. )یعل  ابومنصور  نیالدّموفق  ،يهرو

 . تهران دانشگاه: تهران ار،یبهمن احمد شادروان  حیتصح  ،یاردکان  یمحبوب

  و   پژوهشنویسی بر متون ادبی«.  (. »مبانی شرح1393همتیان، محبوبه؛ مشاوري، زهره. )

 .55- 28، صص18 يدوره ،35 يشماره ،دانشگاهی کتب  نگارش

 

 


