
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي،  كهن
  49 -  29، صص 1392سال چهارم، شمارة سوم، پاييز 

  ي پزشكي در آثار عطار  ها  مايه  هاي دارويي و درون  واژه

  *يداهللا بهمني مطلق

  **تونيمحمدرضا 

  چكيده
شعر، عرفان و تصوف در قرن ششـم و آغـار    معروف هاي  شخصيتنيشابوري از  عطار

بـا توجـه بـه مسـتندات تـاريخي، ادبـي و پژوهشـي بـه         كـه   قرن هفتم هجري اسـت 
طبابت در روزگاران . داروفروشي، داروسازي و طبابت هم اشتغال و اشتهار داشته است

هاي هر دو مورد   درماني استوار بود، كه نشانه  درماني و روان  بر دو پاية گياه تر بيشپيشين 
پدر عطار نيز بـه   شناسان،  عطارهاي   بنابه آثار موجود و نوشته. آشكار است عطاردر آثار 

بـا توجـه بـه    . ارث بـرده اسـت   شغل عطاري مشغول بود و عطار اين شغل را از پدر به
توان استنباط كرد كه   منظوم و منثور وي، ميهاي پزشكي در آثار   وجود مفردات و گزاره

  .فروشي و پزشكي به سبك روزگار خويش اشتغال داشت  اين شاعر به دارو
هـاي پزشـكي و     در اين مقاله سعي شده است با توجه به مفـردات گيـاهي، گـزاره   

جايگـاه عطـاري و طبابـت او    عطار، كار رفته در آثار مكتوب و مسلّم  گياهان دارويي به
سي و نشان داده شود كه عطار بـه چـه ميـزان و بـراي چـه مقاصـدي از مضـامين،        برر

تركيبات و اصطالحات طبي و مفردات گياهي سود جسته و تأثير شغل عطاري در بيـان  
  .ستبوده ا قدر چهاين موضوعات 

  .يهاي پزشك  ، گياهان دارويي، داروهاي گياهي، گزارهعطار :ها  واژه  كليد
 

  مقدمه. 1
؛ چراكـه گياهـان قبـل از    اسـت  كـرده  شـروع  گياهان خوردنخود را با  يبشر غذا شك بي
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و بـا   متفاوت ها با انواع و اقسام گياهان و ميوه. اند وجود آمده جانوران بر روي كرة خاكي به
يـة تغذيـة بشـر بـوده اسـت؛ همچنـين، قبـل از        لتنوع رنگ و بو و طعم و مـزه زنجيـرة او  

هاي بشري هم   انواع و اقسام داروهاي شيميايي، بيماري شدن جامعة بشري و كشف صنعتي
  .شده است با همين گياهان درمان مي

نسـبت بـه    تـري  گياهان دارويي ضمن تسكين و درمان آالم بشري، ضـرر و زيـان كـم   
دارند؛ و اين موضوعي است كه دانش پزشكي امـروز هـم بـر آن صـحه      داروهاي شيميايي

هـاي    درمـاني و داروهـاي گيـاهي، در آمـوزه      تاريخچة علـم گيـاه  با توجه به . است  گذاشته 
 عطـار سـينا و   انديشمندان بزرگي چون بودا، زرتشت، سـقراط، افالطـون، ارسـطو، ابـوعلي    

ناگفته نماند كه در . است   شدهبسيار درماني سفارش   نيشابوري دربارة خوردن گياهان و گياه
هـا منـع    دايي، كشتن حيوانات و خوردن گوشـت آن ها، مانند برهمايي و بو  بسياري از آيين

دربارة ) ع(  عليامام . خواري و تأكيد بر آن است  كه خود نوعي توصيه و تشويق به گياه     شده
 »مقابرالحيوانـات  بطـونكم  التجعلـوا «: فرمايد  نكردن از گوشت و كشتار حيوانات مي استفاده

  ).49: 1384هدايت، (
ها و مواد معطر كه در ساختن انواع عطرهـا    اسالم، نام بسياري از گلدر منابع ايران پيش از 

وگـوي   نام برخي از اين مواد را در رسـالة مربـوط بـه گفـت    . رفته، آمده است  كار مي نيز به
  .)181: 1381انصاري، ( توان يافت  ريذك و خسرو دوم ساساني نيز مي

در ايران قبـل از اسـالم و پـس از آن     ، سابقة عطر و گياهان داروييتاريخ عطر در ايراندر 
سينا دانست و به همين خاطر،  سنّتي ما را بايد در دوران ابن باوج ط. تفصيل آمده است به
  .)2: 1387قاسمي برومند و ديگران، ( نامند  سينايي مي سنّتي ما را طب ابن بط

پزشكان ايراني است كه با شناخت خاصيت درمـاني گياهـان و      نيشابوري ازجمله عطار
و ساليان متمادي عمرش را در راه سالمت و بهبود  روي آوردفوايد آن، به اين شيوة درماني 

هـا   تـرين آن   كـه مهـم     ، مقدماتي داشتهعطارشيوة درماني بزرگاني چون . بيماران صرف كرد
كه غذا در معده هضم شـد، بـه    قد بودند پس از آناطباي قديم معت. شناخت طبايع بيمار بود

طبيعت صـفرا سـرد و   . صفرا، خون، بلغم، سودا: شود رود و به چهار نوع تقسيم مي  كبد مي
خشك، طبيعت خون گرم و خشك، طبيعت سودا سرد و تـر، و طبيعـت بلغـم گـرم و تـر      

مـداوا  » درمـاني  گيـاه «قديم، پس از معاينة بيمار و شناخت طبايع، بيمار را با  در طب. است
دار و عميقي است كه فقط اهل فن   شناخت خواص هريك از گياهان، دانش دامنه. كردند  مي

  .اند و هر كسي توان پرداختن به اين امر مهم را نداشته است  به آن آگاهي داشته
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اي است كه علم پزشـكي ديـر يـا زود بايـد بـه آن برگـردد؛ چراكـه          درماني پديده  گياه
. شـوند  هاي ديگر بدن مي  رفتن بافت خود، موجب ازبين يياكاراي شيميايي به ميزان داروه

درود فرستاد كه با گياهـان  ... نيشابوري و  عطاربايد به هنر و همت بزرگاني چون بوعلي، 
درمـاني    هـاي خـود را بـه روان     يـا بخشـي از فعاليـت   كردند  ميها را درمان   طبيعي بيماري
اميـد اسـت علـم    . كه علم امروز هم آن را تأييد و تصديق كرده اسـت دادند  اختصاص مي

را ارج  عطـار قراوالن اين رشـته چـون    درماني خود، زحمات پيش  پزشكي در رويكرد گياه
  .نهد و قدر بداند

  
  ي عطارعطارپيشة . 2

ه ظاهراً از پدر ب و ي بودهعطارتوان دريافت كه شغل او   مي عطارهاي   الي سروده  از البه
. انـد   ي براي او اشاره نكردهعطارپژوهندگان هم تاكنون به شغلي غير از . او رسيده است

در مقدمـة   ،بـود  اوي عطـار كه درصـدد اثبـات شـغل     يكي از كسانيرينولد نيكلسون، 
  :نويسد  مي االولياةتذكر

به فـن طـب مشـغول بـوده و      عطارشود كه شيخ   طور يقين برداشت مي اوالً از كلماتش به
داروخانة بسيار معتبري كه ظاهراً مطب نيز بوده، داشته است و گـاه تـا پانصـد مـريض در     

پرداخته و در همان حال به نوشتن   ها مي اند و شيخ به درمان آن  شده  داروخانة وي حاضر مي
هـم   عطـار او به  تلقّبظاهراً وجه . كتب و نظم اشعار و زهد و سلوك اشتغال داشته است

ساخته و بيمـاران را    كه داروخانة بزرگ داشته و دوا مي ت اينلهمين بوده است؛ يعني به ع
اند كه   گفته  به كسي مي» عطار«كرده است و گويا در آن زمان مانند امروز در ايران   درمان مي

نوني در اروپا ك» فارماسي«ي در سابق مانند عطارهمه نوع دارو را بفروشد يا بسازد و شغل 
ها   اند و به درمان بيماري  دانسته  با طب همراه بوده است و ظاهراً داروسازهاي معتبر طب مي

  .)9: 1388عطار، ( اند  پرداخته  مي
  :آورد شاهد و مثال مي خسرونامهرا از ذيل ي شاعر، ابيات عطارنيكلسون در اثبات اشتغال 

 روز  و   چـنين مشغول طب گشتي شـب     افـروزبه من گفـت اي بـه معنـي عـالم
 وليكن شعر و حكمت، قـوت جان است   طـــب از بهــر تــن هــر نـــاتوان اســـت

  :و نيز
 كــاسرار عيــان اســت    نامــهالهـي  كانــدوه جهــان اســتنامــهمصــيبت

 چه گويم زود رسـتم زيـن و آن بـاز     به داروخـانـه كــردم هـر دو آغــاز
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 نـمودنــد   مـي كه در هر روز نبــضم     شـخص بــودندبه داروخانه پانـصد
 سخــن را بـه از ايـن رويـي نديـدم       ميـان آن همه گـفـت و شــنـيـــدم

  )9: 1339عطار نيشابوري، (

از مصـراع  . داروخانه اسـت  عطارشود كه محل كار و سرايش   از بيت دوم مشخص مي
زمان دو اثر  تواند زمان سرايش هم  مي» آن«و » اين«: توان كرد  دوم بيت دوم، دو برداشت مي

مشـغول   نامـه  الهـي بـه   نامـه  مصيبتباشد؛ يعني، به محض فراغت از موضوعات مربوط به 
يـن  هـم بـه ا   اسـرارنامه در  عطـار . آورد  محض فراغت از طبابت، به شعر رو مي شد يا به مي

  :اشتغال خود اشارة مفصل دارد
 كــه نقــدش بــود پنجــه بــدره دينــار   به شهر ما بخيلـي گشـت بيــمار... 

 كه او را كرد بايـد شـربتي راســت      ز مــن آزادمــردي كــرد درخواســت
 اي ديـدم در آن درد   يكي صدســاله    مـرا نــزد بـخـيــل آورد آن مـــرد
ـــه ـــاريِ درد آز خــفــتـ  چو مدهوشـي بـه بسـتر بـاز خفتـه        ز بـيــمـ
 به گل بگرفته محكم شيشـه را سـر     برگـلـابـي يـافـتـم يـك شـيشه در

 ...گالب از شيشه بر بيمـار زن زود    يكـي را گفتم آن گل درفكــن زود
 )215و  214: الف 1386نيشابوري،  عطار(

دسـت   اطالع چنـداني در ؟ كسي و چه وقت آموخته است  چهطبابت را از  عطاركه  اين
  :نويسد  اهللا صفا در اين باره مي ذبيح. نيست

جانـب  ( اند پـدر وي در شـادياخ    كه نوشته دست نيست جز آن از ابتداي كار او اطالعي در
القدر بود و بعد از وفات او فريدالدين كار پدر را دنبال كرد و   ي عظيمعطار) راست نيشابور

  .)859/ 2: 1372( دكاني آراسته داشت

معموالً  .بود» درماني  گياه«و » درماني  روان« شيوة درمان بيماران از طريق ،عطاردر روزگار 
سـاختند و پـس از معاينـة بيمـار و      درماني مشغول بودند، داروهـا را مـي    كساني كه به گياه

  .كردند ايع او دارو را تجويز ميشناخت طب
معلوم نيست از كـي  . فروشي بوده است  جا دكّان دارو ي در اينعطاربايد دانست كه مراد از 

فروش اطالق گردد، به اين معني در زبان فارسي اطالق   بايد بر شخص عطركه عادتاً  عطار
شده، ليكن گويا در اواخر قـرن ششـم و اوايـل قـرن هفـتم، چنـين معنـايي را در عـرف         

در آغاز حيات و گويا تـا مـدتي از دورة تحقيـق در     عطارمسلّماً . زبانان داشته است فارسي
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العاتي از طـب نيـز بـود،    طكه الزمة آن داشتن امقامات عرفاني، شغل داروفروشي خود را 
  .)همان( حفظ كرده و در داروخانه سرگرم طبابت بوده است

  : نويسد  خان هدايت مي صفا از قول رضاقلي
  .)همان( ...شاه، بود   خوارزم محمددر طب شاگرد مجدالدين بغدادي، حكيم خاصة سلطان 

ي و مداواي بيماران و رنـج  عطارنوعي به حرفة  عالوه بر مثنوي، در غزليات نيز به عطار
  :كند  و زحمت آن اشاره مي

 آيـــد  كـــزو بـــوي دوا مـــيعطـــاردم   بر شكرخندة گل درد دل كس نگذاشت
)1374 :290(  

را از بيند كه او   ، چراكه آن را بند و مانعي مييابدخواهد از اين زحمت رهايي   و گاه مي
  :سلوك راه حقيقت بازداشته است

 ؟معطاركو كس كه كند فارغ از زحمت   م، بنديسـت قـوي در رهعطاراز زحمت
  )435 :همان(

  :داند  را مانع سير و سلوك مي» خود و انانيتش«و باز در بيتي ديگر از غزليات 
 ؟ي مــراعطــارو  عطــارتــا كــي از   مانع خود هـم مـنم در راه خـويش

  )4 :همان(

هاي نفساني و دنيايي است كه عطـار و    مراد عطار گله و شكايت از تعلقات و دلبستگي
گيري   كار اما در غزلي، با به. توان نمود ديگري از همان خود و نفس دانست  عطاري را نيز مي

هـا، دردهـايش را از هجـران و دور      اعضاي بدن و بيماريدربارة هاي گسترده   شبكة تناسب
هاي موجود در اين غزل   شبكة تناسب. داند نه از اعضا و جوارح و جسم و جان  يروزگار م

، بـه  نيـز  در بيت پايـاني شاعر  .است... و  وزني  خون، رگ، چشم، زردي چهره، الغري، كم
  :كند  ي و طبابت خود اشاره ميعطارعلم 

 كشمفشان، خون مي سوي چشم خون  از رگ جــان هــر شــبي در هجــر تــو
ــي  چون كاهي شدم از دست هجرگرچه ــزون م ــوه اف ــم از ك ــار غ ــمب  كش

 كــشم محنت و رنـج دگــرگون مـي  تــو مــندور از روي تــو هــر دم بــي
 كشمدرد و غم اين است كه اكنون مي  آن همه خود هـيچ بـود و درگذشـت
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 كشــمكــاين بــال از دور گــردون مــي   باشــدمم، يقـين مـــيعطـارمن كـه
  )446 :همان(

هاي مربوط به طـب اعـم از داروسـازي،      ي مجموعه فعاليتعطاردر گذشته، منظور از 
تمـامي ايـن   در توان اعالم كرد كه عطار   مي ذيلداليل با داروفروشي و درمان بوده است و 

  :اشتغال داشته استها  زمينه
است كه بالفاصله پس از نام فريدالدين در منابع متعدد آمـده   »عطار«دليل نخست، واژة 

در گذشته، . امروزه هم اين شهرت، در نزد مخاطبان، آشناتر از نام و لقبش است يحت. است
ها يا نياكانشان انتخـاب   و شهرت بسياري از افراد براساس شغل و حرفة آن ،نام، لقب، كنيه

  ...و  بوده است، يا غزالي» دوز  خيمه«در او گويند پ  كه مي »يامخ« شد؛ مانند  مي
ي و گـرفتن  عطـار هايش به شغل   در غزليات و مثنوي عطارهاي صريح   دليل دوم، اشاره

  . نبض بيماران و كار در داروخانه است
 ،بـرد  پـي ي طبابت و پزشكي عطار اي به معنعطاربه    توان به استناد آن  كه مي ،دليل سوم

بسـامد  . ها، داروها و گياهان دارويي اسـت   وجود كثرت مفردات پزشكي اعم از نام بيماري
هاي اصلي اوسـت؛ زيـرا     يكي از دغدغه گر انيبهاي او   باالي اين واژگان در ديوان و مثنوي
اي امكان نمود اين همه اصطالح و واژة تخصصي بعيـد    بدون وجود هيچ دلبستگي و عالقه

  . درس  نظر مي به
هاي پزشـكي فـراوان در     وجود گزاره ،نظر داللت دارد كه بر موضوع مورد ،دليل چهارم

كـه بـه ذكـر احـوال و مراتـب مشـايخ        االوليـا ةتذكرچه در ؛ آثار او اعم از نظم و نثر است
   .اند موزش عرفان و تصوف اسالمينوعي آ ها كه همگي به  اختصاص دارد و چه در مثنوي

پزشكي،   ـ  بيمارستانيها و امراض، واژگان   هاي پزشكي، بيماري  به گزاره، با توجه ادامه در
هـا   هـاي پزشـكي در آن   كاررفته در آثـار عطـار، جلـوه    گياهان دارويي و داروهاي گياهي به

  .شود بررسي و تحليل مي
  

  هاي پزشكي  گزاره. 3
نوعي بـه   هايي است كه به  و گزاره ،هاي پزشكي آن دسته از عبارات، اشارات  منظور از گزاره

در مجموعه آثـارش   عطاردرمان دردها و امراض يا نوعي بيماري و داليل آن ارتباط دارد و 
  .ها اشاره كرده است صراحت به آن به تعريض و كنايه يا به
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هايي است كه تـراوش    وجود گزاره عطارهاي پزشكي در آثار   ترين زمينه    يكي از پررنگ
» روانـي «و » باليني«پذير است كه با اشكال گوناگون درماني اعم از  ي امكانها تنها از ذهن آن
جاي آثار خود  ساخت دارو و درمان بيماران در جاي برايو ناخودآگاه  است كار داشته  و  سر

هـاي    ، در زمينـه عطـار اشـارة   ـ درماني مورد هاي پزشكي  گزاره. ها استفاده كرده است از آن
ــاه«، »درمــاني  روان«ماننــد درمــاني متفــاوت  ، »پزشــكي چشــم«، »دعادرمــاني«، »درمــاني  گي

: تقسيم كرد   ها را به سه دسته توان آن  بندي كلي مي  است كه در يك تقسيم... و » درماني  عطر«
  .باليني  روان) ج و درماني،  روان )باليني، ب )الف

  
  هاي باليني  گزاره 1.3

توانـد    آور مـي   يك نيروي شـوك منزلة  بهآب  :بيماران غشي و صرعي به صورتپاشيدن آب 
طور  بهذيل در بيت  عطار. هوش آورد نقاط حسي صورت را تحريك كند و بيمار غشي را به

  :غيرمستقيم از اين شيوة درماني سخن گفته است
 شيخ بر رويش فشـاند از ديـده آب     چون ببرد آن ماه را در غشي خواب

)1372 :87(  

منزلـة   بـه هاي دور، از سرمه   از گذشته :استفاده از سرمه براي تقويت بينايي و درمان چشم
شده   اي مفيد براي بينايي و درمان چشم استفاده مي  گانة آرايشي و نيز ماده  يكي از اقالم هفت

  .شد كه صورت عربي اين واژه است  گفته مي» كحال«پزشك نيز  كه به چشم است، چنان
 ز مـاهي تـا بـه سـاق عـرش ديــدي    زان سـرمه، گـر ميلـي كشيـديكسي

 كه عرش و فرش در حالش عيان شد   كشيد آن سرمه و چشمش چنان شـد
  )283: 1387، همان(

قـديم   كه درشدة سولفور آهن يا نقره است  گرد نرم ،شدهكه گاه با توتيا مترادف  ،سرمه
  .رفت كار مي بهها   ها و مژه  كردن پلك براي سياه

، از متفـاوت شـدة امـراض    يكي از عوامل شناختهمنزلة  بهپرخوري،  :در مذمت پرخوري
  :نيشابوري است كه در نظم و نثر او منعكس شده است عطارتأكيدات 

 شك خورد بـاز  كه آن افزون ترا، بي   طعام افـزون مخـور ناگـاه و ناسـاز
  )225: 1386 ،همان(
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 اي در پهـلوانــي   شكــم پــر كـــرده    و نــانيگــرم از آبچنــين تــو پشــت
 دلت نگرفت از اين دو دوزخ اي مرد؟   مطــبخ اي مــردمبــرز و بــياي بــي  نــه

  )205 :1387، همان(

جـاي دريافـت    مغـز بـه  اسـت؛ زيـرا   اندوزي  پرخوري مانع حكمت ،االوليا  ةتذكردر 
 »نگيرد كه از طعام پـر آيـد   اي قرار  حكمت در معده«: شود  حكمت و دانش مشغول آن مي

  ).125: 1388 همان،(
خاطر طبع گرم و خشك، باعـث گرمـي و    عسل به :درماني و غلبه بر سردمزاجي عسل

، در بيـت  عطـار . شود و مخصوصاً براي مزاج صفراوي بسيار مضـرّ اسـت    خشكي طبع مي
  :اشاره دارد، بر نهايت خشكي و گرمي عسل »آتش بسيار افتادن«، با آوردن تركيب ذيل

 در مــن افتــاد آتــش و بســيار افتــاد    خبرياز بس كه عسل بخوردم از بي
  )335: ب 1386(

يكـي،  : تواند سبب رفع و دفع بيمـاري شـود    درماني، دو عامل مي در حمام :درماني حمام
  :شود و ديگر دفع سموم بدن ازطريق پوست  ها و عروق مي  ماساژ كه باعث انبساط ماهيچه

ام خـواهم ــك   حكيمش گفت يك حمـ ــواهم درو يـ ــاعتي آرام خـ  سـ
  )275 :همان(

  :توان به موارد ذيل اشاره كرد مياشاره در آثار عطار  هاي باليني مورد  از ديگر گزاره
  ؛)180: 1387، همان( ــ آميختگي خون با بول

  ؛)همان( استه آمدن بول از مثانه كه نشان ابتال به سنگ كلي پاره ــ پاره
  ؛)275 :همان( مزاجان ــ كسب اعتدال مزاج با مصرف يخ براي گرم

  ؛)385 :همان( ــ فصدكردن
  ؛)323 :همان( ــ دشواري درد زايمان و مشرف به مرگ بودن زائو هنگام زايمان

  ؛)166 :همان( ــ معاينة سنجش كري و اللي
  .)388: همان( هاي ريزش و رويش مو  ــ شيوه

  
  درماني  هاي روان  گزاره 2.3

درماني بود؛ كه متأسـفانه تـا    هاي درماني در روزگاران گذشته، روان  ترين شيوه  يكي از عمده
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شناسي جايگاه واقعي خـود را    امروزه علم روان. عنوان يك علم مطرح نبود هاي سال به  سال
طار ع. گرفته است  قرارخدمت بيماران  درمتفاوت ي ها  گرايشو با  است خوبي پيدا كرده به

و پرداخـت   مـي درمـاني هـم     درماني ريشه داشـت، بـه روان    كه در گياه ،درماني  در كنار دارو
  :جاي آثار خود منعكس كرد از اين نوع درمان را در جاي نمودهايي
اميدواري به وصال، باعث ايجاد انگيـزه   از نظر عطار، :بخشي رايحة وصال دوست  درمان

  :دهد  مقابل بيماري افزايش مي را در شود و مقاومت او در فرد بيمار مي
ــن     يا به بويي زنـده گـردان جـان مـن ــان م ــي درم ــاز از داروي ــا بس  ي

  )306: 1386، همان(

كـه از قـديم    هاي عطار براي درمان بيماران اسـت؛ چنـان    از توصيه خنده: درماني  خنده
اسـتفاده از ايـن روش   طبيـب بـا   . »درمان دواست بيخنده بر هر درد «المثل شده كه  ضرب

البته در پزشـكي، خنديـدن و   . پيموده است  درماني، حداقل نيمي از مسير درمان بيمار را مي
  :خنداندن هر دو تأثيرگذار دانسته شده است
ــار را ــر بخنـــدي عاشـــق بيمـ ــود    گـ ــاري ب ــاري شــكر ب ــت بيم  وق

  )218: 1374، همان(

شـود كـه نـوعي انگيـزه و       هايي مي  عشق و محبت باعث ترشح هورمون: درماني  عشق
. دهـد   برابر بيماري افزايش مـي  كند و مقاومت شخص را در  اميدواري در شخص ايجاد مي

خود، به توان مهر و محبت در رفع و دفـع بيمـاري و    گرانة رمانعطار نيشابوري با درايت د
  :نااميدي اشاره دارد

ــر      داروي درد دلِ مــن مهــر تُســت ــاب چه ــانم آفت ــور ج ــتن  تس
)1372 :22(  

  :موارد ديگر
  ،)306: 1373، همان( ــ بيناساختن چشم با ديدن سبزه

  )290: ب 1386؛ 302 :همان( ...ــ نيايش با خدا و 
  
  باليني  ـ  هاي رواني  گزاره 3.3

ــ بـاليني يـا بـالين روانـي اسـت؛        ، شيوة روانيعطاردر آثار    شده سومين شيوة درماني ارائه
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ايـن شـيوه   . شـود   امتزاج دو شيوة منفك ذكرشدة رواني يا باليني حاصل مـي  اي كه از  شيوه
  :هاي متعدد ذكر شده است  در درمان بيماري عطاركرّات در آثار  به

هـاي دور    درماني سپندسوختن به تلقين و باور مردم از گذشته  نقش روان :سپندسوختن
كردن سـينه و   آوري، رفع بلغم و نرم  اي چون خواب  شده آن به اثرات اثبات   و نقش درماني

آمده، عطار در چنـدين مـورد بـه ايـن شـيوة       عمل براساس پژوهش به. گردد    مي  بر... ريه و 
  :درماني اشاره دارد

 سـپند    سـر مجمـر   بدان را بسوز بـر چشم   جمعبهماليكخيلآنككردرا  تو   سجده
)1374 :33(  

 سپند چشم بـــد سوزنــد تــا روز   افروزاختــران عــالـمهمــه شب
  )791 :همان(

  ايجاد خنده با خوردن زعفران
آور و مفرّح است و مصرف آن باعث شادابي و تسكين مغز و اعصاب   زعفران گياهي نشاط

  .)107: 1389خسروي، ( شود  مي

  :گياهي اشاره دارد بخشي اين مادة  در چندين جا از آثارش به جنبة شادي عطار
 دارد گل  زعفران   كه  در آن نيستشك   خندد كه زعفران خورد بسـيگل مي

  )307: ب 1386(
شود و تخليـة آب    سر مي» زدايي  بلغم«نوعي باعث  ريزش اشك به: پااليش مغز با گريه

بخش اسـت،    اين عمل از نظر رواني هم آرامش. سازد  اضافي بدن در ناحية سر را ممكن مي
  :شود  چراكه موجب تخلية آب برآمده از اندوه مي
ــك   چو يعقوب و چو يوسـف آن دو دلـدار ــه ي ــار ب ــر ك ـــيدند آخ ـــگر رس  دي
 چــــو از گريــــه بپــــالودي دمــــاغم   پــدر گفــتش كــه اي چشــم و چــراغم

  )157: 1387 ،همان(
توان به سحرخيزي، و مشك و   مي عطارـ باليني در آثار  هاي ديگر در بعد رواني  از نمونه

  .عنبر در هوا افشاندن اشاره كرد
ها اثري  ضمن درمان بيماران روزگار خويش كه اكنون از آن ،عطاركه  حاصل سخن اين

درمـاني در  متفـاوت  هـاي    نيست، حاصل تجربيات علمي و عملي درماني خود را در شاخه
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ممكن است همة نكاتي كه . اشته استيادگار گذ هاي بعد به  آثار منظوم و منثورش براي نسل
اسـتخراج شـد، حاصـل     عطـار آثـار   از مجموعه» هاي پزشكي  گزاره«جا تحت عنوان  در اين

دستاوردهاي تجربي و عملي شخص خودش نباشد و او اين آموزه را با تحقيق و تفحص و 
ا مـ د؛ اروزي يا افواهي از تجربيات گذشتگان درك و دريافـت كـرده باشـ     با مطالعات شبانه

شـود، ثبـت     به دنياي پزشكي تلقّي مـي  عطاراست و حداقل خدمت  مند ارزشچه بسيار  آن
  .هاست هاي بعد و جلوگيري از فراموشي آن  ها به نسل ها و انتقال آن  اين آموزه

ها فقط مخصوص آدميان  تجربيات درماني عطار و اشراف او بر انواع بيماري و درمان آن
هـا،   ن العات دقيقي دارد كه ازجملـة آ طارة ساختار بدن جانوران هم انيست، بلكه عطار درب

 گـر   انيـ ب، ذيـل هاي   نمونه. اشاره به شنوايي خرگوش، بينايي گنجشك و بويايي موش است
  :آشنايي او در اين زمينه است

 كه بانگي بشنود ده ميـل خرگـوش     ز شنوايي خود چندي به مخـروش
  )106: الف 1386، همان(

 كه گنجشكي ببيند بيسـت فرسـنگ     بينايي مـدان ايـن فـرّ و فرهنـگز
  )همان(

ــوي ــم گ ــز ك ــاقص ني ــايي ن  كه از يك ميل موشي بشـنود بـوي     ز بوي
  )همان(

  
  ها و امراض  بيماري. 4

كاري، پركاري يا اختالل در كاركرد يكي از اعضا و جوارح مانند غـدد،    بيماري، حاصل كم
هريـك از ايـن   . كند  است كه حيات و حركت عادي و طبيعي فرد را مختل مي...  و عروق،

با . ها و عوارضي دارند  ها، با توجه به شدت و ضعف خود، عالئم و نشانه  امراض و بيماري
دهنـد، كـه    ها اگر شخص به درمان آن اقدام نكند، عوارض خود را نشان مـي   مشاهدة نشانه

  .يا بلندمدت داشته باشند دتم ات كوتاهممكن است اين عوارض، تبع
مخصوصـاً در دو اثـر   گـونش    گونـا در آثـار  ، نيشابوري با توجه بـه حرفـة خـود    عطار
بـه بسـياري از ايـن     ،زمان او در داروخانه است كه حاصل كار هم ،اسرارنامهو  نامه  مصيبت

نظر است و   يماري مورد، گاه خود بعطارهاي   در اشاره. ها اشاره كرده است  امراض و بيماري
گاه آن اصطالح طبي را جهت دريافت معني ديگري مانند سـاختن پايـة تشـبيه يـا غـرض      
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توان دريافت كه پـرداختن بـه علـم      در هر دو صورت مي. كار گرفته است بالغي ديگري به
 عطـار هـاي اصـلي     دارويي، و درمان بيماران، از دغدغه   ها و گياهان  طب، كاوش در بيماري

ها و امراض، اين موارد از مجموعه آثار مسلّم او استخراج شده   در بخش بيماري. بوده است
دنـدان،     بول، خوره، درد   نفس، حرقت  چشم، تب، تنگي   آبله، استسقا، برص، بيماري : است

كردن، كـري و اللـي،    درد، صرع، غش، قولنج، قي رشته، زحير، سبل، سردرد، سودايي، شكم
  ... و ون، يرقان، يبوست،كُلي، مبط

  :جاي دادذيل هاي   بندي دانش پزشكي در گونه  به دسته هتوان با توج  را ميفوق موارد 
  ؛كُليبرص، : ــ بيماري پوستي

  ؛آبله، خوره، جذام: ميكروبيــ بيماري 
  ؛استسقا: ــ بيماري غدد

  ؛كردن درد، مبطون، يبوست، قي زحير، شكم: ــ گوارش
  ؛بولحرقت : ــ عفوني
  ؛يرقان: ــ كبدي
  ؛تنگي نفس: ــ ريوي
  ؛سودايي، صرع و غش: ب و روانــ اعصا

  ؛ــ بيماري دندان
  ؛سبل: ــ بيماري چشم

  .قولنج: ــ عضالني
 ،انـد  كه برخي داخلـي و برخـي خـارجي    ،ها  به وسعت و گوناگوني اين بيماري هبا توج

عنوان شـد، شـاعر فقـط بـه ذكـر نـام       كه  چنان. برد پي عطارتوان به دامنة دانش پزشكي   مي
عنوان يك واژه اكتفا نكرده و در برخي موارد وارد جزئيات بيماري هم شده است؛  بيماري به

 و زقّـي، طبلـي،  : دارد گوناگوني انواع) احساس تشنگي دائمي( »استسقا«براي مثال، بيماري 
  :تر است  ظاهراً نوع زقّي آن از همه خطرناك كه لحمي

شود ولي در عـين    شود و جنبش آب از آن شنيده مي  انند خيكي پر از آب ميشكم بيمار م
   .)49: 1387هندو،  ابن( كند  حال او شديداً احساس تشنگي مي

ضمن آوردن واژة استسقا، به استسقاي زقّي كه از انواع اين نوع بيماري است، نيز  عطار
  :اشاره دارد



 41     محمدرضا تونيو  يداهللا بهمني مطلق

  

ــودآب ــي ب ــر مستقس ــوردن زه ـ  خاصه كـه   خ  ي بـود استسـقاي او زقّ
  )280: ج 1386(

. اسـت » يبوسـت «، درمـان درد  عطـار از ديگر موارد جالب شـيوة درمـاني در عهـد    
مولـوي و  ( »آيـد   وجود مـي  در اثر تأخير حركت غذا در دستگاه گوارش به« كه ،يبوست
ظـاهراً در روزگـار   . كنـد  ميمختل و دشوار را سيستم دفع بيمار  ،)517: 1367ثمر،   گيتي
شايد اين عنصر . كردند  استفاده مي» دنبه«، براي درمان اين بيماري از مسهلي به نام عطار

شد شكم نرم  صورت خوراكي كه باعث مي يكي به: بردند كار مي درماني را به دو گونه به
 براي فروكاسـتن  گاه مخرجكردن  و روده فعال شود و ديگري استفاده از آن جهت چرب

  .درد ناشي از دفع سخت
 رفت پيش شاه و از وي دنبه خواست   نــاگهي بهلــول را خشــكي بخاســت

  )211 :ج 1386عطار نيشابوري، (

گـاه كـاركرد پزشـكي دارنـد و در مفهـوم       عطارها در آثار  كه عنوان شد، اين واژه  چنان
به سه بيماري عفوني،  ترتيب كه بهذيل هاي   اند؛ ازجمله در نمونه  كار رفته اصطالحي خود به

  :پوستي و ميكروبي اشارة مستقيم دارد
آورد،  حرقـت بـول  كشيده، بر جاي خـود نمانـد و    درد دريافتاو از بس قيام كرده و ... 

  .)239: 1388( كه در ساعتي، چند بار حاجت آمدي چنان

 طبيبـان گفتنـد دسـتش بايـد بريـد     . افتاد» كُلي«جمعي چنين نقل كنند كه در دست او 
  .)400 :همان(

 در زانــويش افتــاد پيوســت خــوره   كـه بشكسـتعصاي او به زانـو آن
  )126: 1387 ،همان(

دنبال معني جديد است و آن اصـطالح را در   اي موارد، با كاربرد نام بيماري، به  و در پاره
  :گيرد  كار مي به... هاي تشبيه و   مقام كنايه، استعاره، يا يكي از پايه

 آبلـه روي مـن از اشــك شـد پـر      هــيچ گــرد از قافلــهچــون نديــدم
  )256 :همان(

 همـي بـا شـب آورم    زحيرروزي به صد    سيرم ز روز و شب كه در اين حبس پربال
  )798: 1374 همان،(
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ــاز    چيست دنيـا، آشـيان حـرص و آز ــرود ب ــون و ز نم ــده از فرع  مان
ــدادش     ، بگذاشتـــه كرده قــيگاه قارون  ــاه ش ــهگ ــته  ب ــدت داش  ش

  )166: 1387، همان(
 صـبح و سـحر را   تنگي نفـس چو    اسـود مــاه و خــور را    يرقاندهد 

  )431 :همان(

  :توان نتيجه گرفت  چه عنوان شد، مي از آن
هـاي دور رواج داشـته و برخـي از      هـا، از گذشـته    گذاري بيمـاري    تفكيك و عنوانالًاو
درد كه از بطن  معني شكم اند، مثل مبطون به  گذاري كرده ها را براساس موضع درد نام  بيماري

  .معني شكم گرفته شده است به
الشـرايط روزگـار خـود بـوده كـه از انـواع و اقسـام          ثانياً عطار نيشابوري پزشك جامع

  .ها آگاهي داشته است  بيماري
  

  ـ پزشكي واژگان بيمارستاني. 5
دانش پزشكي هم با آن ريشـه و پيشـينة   . داردهر علم و دانشي، واژگان اختصاصي خود را 

هايي چون بيمار، بيمـاري، مـرض، درد، طـب،     واژه. بهره نيست  كهن خود از اين ويژگي بي
كردن، دارو، رگ، صـفرا، قـاروره،    طبيب، طبابت، مطب، بيماردار، بيمارستان، جرّاح، خصي

توانـد داللتـي بـر      ه است و ميكار رفت به عطارقرع و انبيق ازجمله واژگاني است كه در آثار 
  .مندي او به اين حرفه باشد  حرفة شاعر يا عالقه

  :كار گرفته شده است در معناي اصطالحي خود بهذيل در ابيات » بيماردار«و » بيمار«هاي  واژه
ــه  ــت در مدرس ــارعاقب ــد بيم ــد     ش ــار شـ ــة تيمـ ــدش كلبـ  بندبنـ

  )259: ج 1386، همان(
 نهــاد انگشت بـر لب آن زمــان او   نهــان اوبــه بـاليـن ايـــاز آمــد

ــدان  ــاردارانب ــار  بيم ــت زنه  مگــردانيــــد از شـــاهش خبــردار   گف
  )364: 1387، همان(

كوشد بـا   برد و مي  كار مي ها را براي ايجاد تناسب در اشعار خود به گاهي اين واژه عطار
  :تر بيان كند  برجستهها، مطلب موردنظر خود را   كارگيري شبكة تناسب به
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ــتان ــم  بيمارسـ ــارچشـ ــرا بيمـ  در زلف چو زنجير تو بس ديوانه است   تـ
  )267: ب1386، همان(

 نيست اصـالح  جراحتدلت را بر    جــرّاحتــرا گــر بوعبيــده هـــست 
  )369: 1387، همان(

كـردن و از نرينگـي انـداختن، ازجملـه اصـطالحات دانـش        معني اخته به :كردن خصي
اين واژه اكنـون  . كار برده است آن را دقيقاً در معني اصطالحي آن به عطارپزشكي است كه 

البتـه ايـن   . برند  كار مي جاي آن به را به» اخته«كاربرد است و واژة  جزء واژگان متروك يا كم
  .شود  هاي فعال محسوب مي  نات هنوز جزء واژهواژه در خراسان براي حيوا

 خصي كردبرفت آن موبد و خود را    چو شاه او را بدين كشتن وصي كرد
  )362 :همان(

اسـت كـه بـا    » هوشي داروي بي«از ديگر كاربردهاي اصطالحي پزشكي در آثار عطار، 
پيشـرفت دانـش پزشـكي در    تواند دليلي بر   كارگيري اين دارو مي ه به روزگار عطار، بهجتو

  .ايران در روزگاران گذشته باشد
 كه بشناسد كه تا هست او كر و الل   حكــيمش امتحــاني كــرد در حــال

ــي ــر داروي ب ــدو دادمگ ــي ب  چو كودك خورد حالي تن فرو داد   هوش
  )166 :همان(

 كـه بـه   هوشي بر بيمار كامالً مشـهود اسـت، ضـمن ايـن      هم اثر داروي بيذيل در بيت 
اشـاره   اسـت،  سازي بيمار  هوش  اي خاص از بي  شيوه، كه »مي«هوشي در   ريختن داروي بي

  .استشده 
 اش در وي فكنـد   خويشيالجرم بي   اش در مـي فكنـدهوشيداروي بي

  )114: 1373، همان(
سـيمرغ   شاهنامهاي طوالني دارد؛ براي مثال، در   هوشي بيمار سابقه براي بي» مي«كاربرد 

  :كند  آوردن رستم توصيه مي كردن رودابه و بيرون هوش را براي بي» مي«
ـــگون  يكــي مــرد بينــادل و پرفســـون  بيــاور يـــكي خـــنجر آب
 ز دل بيم و انديشه را پسـت كن  نخستين به مي ماه را مست كن
 ز صندوق تـا شـير بيـرون كنـد  تو بنگر كه بينـادل افسـون كنـد
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 ...نباشـد مر او را ز درد آگهـي     ســـهيگــاه ســروِبكافــد تهــي
  )176: 1388فردوسي، (

نيز   ها  ن آاي هم به ابزارهاي پزشكي روزگار خود دارد و از ذكر نام     نيشابوري اشاره عطار
قـاروره ظرفـي   . ازجملـة آنهاسـت  » قـرع و انبيـق  «و » قـاروره «كه   غافل نمانده است؛ چنان

هاي رايج روزگار نـوع    ريختند تا با آزمايش  بيمار را در آن مياي است كه نمونة ادرار   شيشه
  .بيماري را مشخص كنند

اين مردي است كه از خوف خداي، بول او خون شـده  : طبيب چون قارورة او بديد، گفت
  .)180: 1388عطار نيشابوري، ( است

  
  گياهان دارويي و داروهاي گياهي. 6

شـك    خاصيت خلق نشده است، بي  هيچ موجودي بيجا كه به اقتضاي حكمت الهي،  از آن
اند، خواصي   انداز بشر در طول و عرض جغرافيايي جهان روييده همة گياهاني كه در چشم

خاصيت بسياري از ايـن گياهـان كشـف شـده     . انگيز اعم از سلبي و ايجابي دارند  اعجاب
شماري هسـتند    ما گياهان بياند، ا  استفادة بشر واقع شده مورد كنون تااست و از ديرهنگام 
هـا نايـل    ارند ولي هنوز دانش بشري به كشف و شناخت خـواص آن   كه خواص درماني د

  .نشده است
در ايـران، از  . معروف و مشـهورند  خاص و در هر نقطه به نامي ندگياهان درماني بسيار

  .اند  استفاده كردهگري  هاي بسيار دور، تعدادي از اين گياهان را شناسايي و در درمان گذشته
سينا متحول شـد و    دست دانشمنداني مانند بوعلي دانش قديم گياهان دارويي در ايران به

  . به اوج شكوفايي خود رسيد
كننده و معطّركننـده، مرسـوم    عنوان دارو، ضدعفوني در ايران باستان نيز استفاده از گياهان به

از زمان اشوزرتشت، پيـامبر باسـتاني،   » يشنآو«، »اسفند«، »هوم«بوده است و گياهاني مانند 
  .)1: 1388كيانمهر، ( خوبي شناخته شده بودند به

سنّتي ايران و جهان، منبع گياهي بـوده اسـت؛ بـه ايـن      ترين منبع درماني در طب بزرگ
هـا، از   آن صبردن به خوا هاي گياهان اطراف خود و پي  ها با شناخت ويژگي  معني كه انسان
كردند و با اين اعتقاد كه گياهان دارويي،   ها استفاده مي  رمان بسياري از بيماريگياهان براي د

يـا   گيري پيشمنشأ طبيعي دارند و با طبيعت انسان سازگارند، از مصرف انواع گياهان براي 
 .كردند  ها دريغ نمي  درمان بيماري



 45     محمدرضا تونيو  يداهللا بهمني مطلق

  

در كرة زمـين اسـت؛    درماني به قدمت حضور انسان  سابقة استفاده از گياه و انديشة گياه
گياهي  مند ارزشها، جز منابع   گيري يا درمان و سركوب بيماري زيرا انسان راهي براي پيش

   اي از برنامة آموزش پزشـكي   كه مجموعه ،سينا  ابن قانونكه بخش عمدة  نداشته است، چنان
  .اردها اختصاص د ها و خواص درماني آن  به كاربرد گياهان در درمان بيماري ،است

  :هاي دور رايج بوده است  ، از گذشتهذيلدرماني در كشور ما، به داليل   گياه
  هاي گياهي؛  ــ تنوع گونه
بودن اكثر ايـن   و هوايي و به تبع آن، دردسترس  ب   بودن شرايط اقليمي و آ ــ چهارفصل

  گياهان در طول سال؛
عطار كه اين شيوة درمان را سينا و  ـ وجود پزشكاني نامي ازجمله زكرياي رازي، بوعلي

  .اند  كرده  برده و توصيه مي  كار مي به
نظر لفظ و موضوع، گياهان دارويي و داروهـاي   از عطارهاي آثار مسلّم   واژه  يكي از كليد

خواص دارويي به نـوع  . ها متفاوت بوده است گياهي است كه روش استفاده از هريك از آن
آن بستگي داشت؛ به بيان ديگر، با توجـه بـه   متفاوت هاي   قسمتگيري از   گياه و امكان بهره

...) ريشه، دانه، شيره، مغز، پوسـت، بـرگ، شـاخه،    ( گياهانمتفاوت هاي  نوع گياه، از قسمت
اسـتخراج  » خارشـتر «هـاي درخـت     از شـيرابه » ترنجبين«شده است، مثالً   استفادة دارويي مي

اسـتفاده  » ب«هاي گروه   و تأمين ويتامين» قولنج«ل، رفع عنوان مسه هاي جو به  شد، از دانه  مي
هاي آن يا مصرف روغـن    ، خوردن دانه»كنجد«گيري از خاصيت درماني   شد، يا شيوة بهره  مي

زيـرا   ؛، سوزاندن آن است»اسپند«درماني  تكه روش استفاده از خاصي  حالي  اين گياه است در
چه در اين پژوهش حاصل شد،  آن. كند  درماني اين گياه درصورت سوختن بروز مي تياصخ

دارويي داشـته و از روزگـاران    صوجود انواع و اسامي فراوان گياهاني است كه احتماالً خوا
  .اند  آمده  حساب مي وبيش از منابع درماني به هم كم عطاررفته و در روزگار  كار مي كهن به
  :توان عموماً به دو دليل دانست  از اسامي گياهان را مي عطارگيري   بهره
  ،)جنبة طبي و پزشكي( عنوان عنصر درماني ذكر نام گياه به )الف
  .هاي ادبي مانند تشبيه، كنايه، استعاره، تلميح  گيري از جنبه  كاربرد واژه با بهره )ب
  

  اي براي جنبة طبي و پزشكي  نمونه. 7
 زخـم كـژدم از كــرفس آمـد پديــد      پديـدگر تو را نوري ز نفـس آمـد

  )162: 1373نيشابوري،  عطار(



 آثار عطاري پزشكي در   ها  مايه  هاي دارويي و درون  واژه     46

  

» كـرفس «اي با تشخيص پزشكي، بـه ضـرر و زيـان      صورت كنايه در اين بيت، شاعر به
گزيـده اجـازة     كند؛ يعنـي، عقـرب    است، اشاره مي  او را نيش زده » عقرب«براي شخصي كه 

بخش نيست بلكه بر ميزان زخم و اثـر    تنها درمان   خوردن كرفس را ندارد و استفاده از آن نه
  .افزايد  نيش عقرب مي

  
  هاي درماني  اي براي جنبه  نمونه. 8

 رفت پيش شاه و از وي دنبه خواست   ناگهي بهلول را خشــكي بخــاست
 پاره كـرد آن خـادميش و پـيش بـرد       گفــت شــلغم پــاره بايــد كــرد خــرد

  )211: ج 1386، همان(
 و مسهل است و در رفع يبوست نيـز مفيـد اسـت    مدرشلغم عالوه بر فوايد ديگر گياهي، 

  .)238: 1368زرگري، (
  

  هاي پزشكي جهت اغراض ادبي و بالغي  كاربرد واژه. 9
  :به عنوان مشبه جا به عنوان ميوه اما در اين به» آبي«كاربرد واژة  1.9

 كـنم »آبي«رخساره چون بعد از آن   روزكي چنـدي چـو سـيرابي كـنم
  )306: ج 1386 وري،بنيشا عطار(

  
  معني ريز و كوچك هوم كنايي آن بهگيري از مف  و بهره» ارزن«كاربرد واژة  2.9

ــورزياگــر ايــن كشــت  نيـرزي » ارزن«در آن خرمن به نـيم     ورزي را ن
  )144: فال 1386، همان(

  
  و ارادة مفهوم استعاري» ارغوان« كاربرد لفظ 3.9

ــي ــه م ــزاري نال ــه زاري و ن ــردب  كـرد  پرژالـه مـي  » ارغوان«ز نرگس   ك
  )133: 1387 ،همان(

  
  )ص(  اسالمبا ويژگي تلميحي، اشاره به حديثي از پيامبر » انگور«كاربرد واژة  4.9

»منها عنقوداً إنّي رأيت 321: ج 1386، همان( »الجنّه فتناولت(  
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 جنّت از تـو يافـت  » انگور«نمازدر   خواجة كـونين منّـت از تـو يافـت
  )3 :همان(

  
  در مفهوم كنايي» ژاژ«ياه دارويي كاربرد گ 5.9

 خاييدم همه عمـر » ژاژ«چه گويم؟   ز غفلت خـود بناليـدم همـه عمـر
  )233: الف 1386، همان(

  
  در مفهوم ادبي و دارويي» عود«ژة كاربرد وا 6.9

 خويش» عود«عاشق اكنون خوش بسوز اي    زاهـــد افســـرده چـــوب ســـنجد اســـت
  )364: 1374، همان(

شـود، بخـش     از آن اسـتنباط مـي   تـر  بيشهاي پزشكي   مايه  هايي كه درون  يكي از بخش
هـا سـروكار    در داروخانة خود با آن عطارداروهاي گياهي و غيرگياهي است؛ داروهايي كه 
ه و با تشخيص نوع بيماري، گرفت  ها بهره مي داشته و در تركيب و ساخت انواع داروها از آن

هنگـام سـرودن    بنابراين، بـه . كرده است هريك از داروها را براي بيماري خاصي تجويز مي
  .برده است ها را در آثار خود به كار مي  اشعار در داروخانه يا خارج از آن، اين واژه

 ،»مفـرّح «، »تريـاك «چـون    هـايي   در بخش داروهاي گيـاهي و غيرگيـاهي، وجـود واژه   
طور  كه به »سكبا«، »معجون«، »مرهم«، »گالب«، »كحل«، »سرمه«، »ذريره«، »گلشكر«، »بريشم«

  .شده است اند، مؤيد مطالب گفته  كار رفته مستقيم با مفاهيم طبي و درماني به
 كـي توانـد دل فــروخت    مفرّحدر    در وجود خـود نسـوخت   بريشمتا 

  )187: 1373، همان(
  .است افتيدر قابلطور مستقيم  بهفوق در بيت » يشمبر«بخشي   خاصيت فرح
 سـوخته دارم جگــر چــون نــاك ده    دهتـريــاكم مــن و  عطارگرچه 

  )252 :همان(
توانـد مجـاز از     ي شاعر اشاره شده است و ترياك ميعطاردر بيت فوق، دقيقاً به حرفة 
  .بسياري از داروهاي ديگر باشد

 بر شكــنج مـوي او بيخـت    ذريـره   روي او ريـخـت آورد پس بر گالب
  )345: 1387، همان(
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درماني   تواند زمينة رايحه  در بيت مذكور، وجود دو عنصر عطري مثل گالب و ذريره مي
  .را تأييد كند عطاردر آثار 

ــرّح ــار رااز مفـ ــا دل بيمـ  نيكوتر اسـت  گلشكراز لب تو    هـ
  )45: 1374، همان(

مندي و ظرافت ادبي بيـان  ـ دارويي و با هنر ادبيصورت  به» گلشكر«، واژة فوقدر بيت 
  .شده است
توان دريافت كه اوالً دانـش پزشـكي در ايـران، در      به مطالبي كه عنوان شد، مي هبا توج

حاضـر جهـت مـداواي      حـال   كه در   اعماق تاريخ ريشه دارد، ثانياً بسياري از اعمال پزشكي
هـاي دور رواج و رونـق داشـته اسـت و امـروزه درنتيجـة         رود، در گذشته  كار مي بيماران به

  . شود  تري انجام مي  پيشرفت دانش و ابزار و ادوات پزشكي به شكل مدرن
  
  گيري   نتيجه. 10

با استناد . بودي عطار ،آيد  كه از شهرت و آثار گوناگونش برمي  چنان ،عطاريكي از اشتغاالت 
ي در روزگـاران گذشـته معـادل    عطـار رسـد    نظـر مـي   بـه  ،هـاي وي   و فعاليت عطاربه آثار 

شـناخت، روش   عطار گياهـان دارويـي را مـي   . داروسازي، طبابت و داروفروشي بوده است
هـا    در كتاب هچه امروز دانست، و از خواص هريك از گياهان براساس آن  ها را مي چيدن آن

و با معاينة بيماران، شـناخت طبـايع   ا .داشتكامل دربارة خواص گياهان آمده است، آگاهي 
  .كرد  ها، بيماران را درمان مي آنان و ويژگي درماني گياهان يا تركيبات آن

شاعراني است كه از دانش پزشكي روزگار خويش بهـرة وافـي داشـته و       ازجمله عطار
هـا و    نـوي بنابراين، دور از انتظار نيست اگر در مث. كرده است  شغل از آن ارتزاق مي عنوان به

. رو شويم هاي پزشكي روبه  ديوانش با بسامد باال و كثرت واژگان پزشكي و دارويي و گزاره
 ،نامـه   الهيو  نامه  مصيبتهاي پزشكي، در دو اثر   مفردات گياهي، گياهان دارويي و نيز گزاره

  .شود  يافت مي تر بيشاز ديگر آثارش  ،ها را در داروخانه سروده است كه عطار آن
و استخراج انواع واژگان پزشكي و دارويي و خواصي كه بـراي   عطارمطالعة آثار مسلم 

دهد كه اين مطالب ازنظر علمي با مطالبي كه در كتب   ها در اين آثار آمده است، نشان مي آن
ها،  اند و خواص درماني ذكرشده براي آن  گياهان دارويي شناخته شدهمنزلة  علمي پزشكي به

درمـاني   از پيشـگامان نهضـت گيـاه    نيشابوري را عطارتوان   رو مي  اين  از. است كامالً منطبق
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شمار آورد؛ هرچندكه متأسفانه در فهرست طبيبـان سـنّتي    ميان شاعران و طبيبان ايراني به  در
  .سنگ شأن و زحماتش نيامده است قراول ايراني، نام عطار هم ايران و نيز پزشكان پيش

ين اصـطالحات در جايگـاه علمـي خـود، از بسـياري از ايـن       عطار عالوه بر استعمال ا
نمـايش   را هم به...)  و تشبيه، استعاره، مجاز،(واژگان و تعابير، كاركردهاي زيباشناسي ادبي 

  . گذاشته و بر تازگي و طراوت تعابير شاعرانة خود افزوده است
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