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Abstract  
This study is related to those narratives of Mathnawi which contain 

therapeutic points. For this purpose, the authors discovered the therapeutic 

and medical motifs from all Mathnawi narratives. These statements are like a 

medic's prescription, regardless of the narrator's name. This study showed 

that Rumi was familiar with medical concepts and used therapeutic 

propositions to induce meaning. This study showed that Rumi was familiar 

with medical concepts and used therapeutic propositions to induce meaning. 

The poet has emerged as a physician among the stories of Mathnawi. He 

describes physical illnesses, especially mental illnesses, and ways to treat 

them. The main therapeutic topics discussed in Mathnawi are related to 

temperament, pulmonology, and herbal medicine and treatment methods. In 

many narratives, the main character is involved in a physical or mental 

illness that has been improved by a physical or spiritual physician. 

Keywords: Physical and Mental Diseases, Spiritual Mathnawi, 

Jalaluddin Rumi, Medical Motif. 
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 یمثنو هایدر قصه يپزشک هایفیموت

 

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیزبان و ادب یپژوهشگر پسادکتر  یافسانه سعادت

  

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش  ی فشارک یمحسن محمد

  

 چکیده

که حاوي نکات درمـاني و پزشـکي اسـت؛ بـدین منظـور       باشدميهایي از مثنوي نوشتار حاضر پيرامون قصه

هاي درماني و پزشکي را از آن استخراج کردند. ایـن  هاي مثنوي را بررسي و موتيفنگارندگان تمام داستان

ماند. این پژوهش نشان داد که موالنـا  نام گوینده به تجویزهاي یک پزشک ميها بدون در نظر داشتن گزاره

هاي درماني و پزشکي استفاده کـرده اسـت؛   با مفاهيم پزشکي آشنا بوده است و براي القاي مقصود از گزاره

هـاي  هاي مثنوي در کسوت یک پزشک پدیدار شده است و بـه تشـریح بيمـاري   الي داستان سراینده در البه

ها پرداخته است. عمـدۀ مطالـب درمـاني مطروحـه در     هاي روحي و طریق درمان آنویژه بيماري مي و بهجس

هـا،  هاي درمان است. در بسياري از داستاندرماني و شيوهشناسي، گياهشناسي، نبضمثنوي در ارتباط با مزاج

ماني یـا روحـاني،   شخصيت اصلي داستان درگير یک بيماري جسمي یا روحي بوده کـه توسـط طبيـب جسـ    

 وضعيت او بهبود یافته است.

.یپزشکفیموت،یمولونالدیجالل،یمعنویمثنو،یوروحیجسمیماریب: هاکلیدواژه
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 مقدمه

علومي که رابطة تنگاتنگي با پزشکي دارد، ادبيات و شـعر اسـت. محمـد سياسـي بـا       ازجمله

وجود دارد؛ بر آن است کـه طبيـب   اي بين شعر و طب طرح این پرسش که آیا اصوالً رابطه

اند؛ طبيب، امـراض جسـماني بيمـاران و    و شاعر شبيه دو زنبورند که شيرۀ یک گل را مکيده

: پيشـگفتار(. ایـن تعبيـر    6866کننـد )سياسـي،   شاعران، امراض روحاني آنان را معالجـه مـي  

 کـم  دسـت رسـد، امـا ژرفـایي حقيقـي دارد.     گرچه در نخسـتين نگـاه، شـاعرانه بـه نظـر مـي      

تجویزهاي اخير پزشکان )براي نمونه خواندن چند غـزل از دیـوان حـافظ در طـول روز( در     

نماید؛ از همين تعبير مایـه گرفتـه اسـت    مي تأمل قابلبرانگيز و دنياي امروز که کمي اعجاب

دروغ، شـعر  بخشـند )ن.گ: شـعر بـي   که شـاعران بـا شعرشـان، احـوال آدمـي را بهبـود مـي       

(. این مقاله گرچه به دنبال ایـن هـدف نيسـت، امـا بـا      6813موسيقي شعر،  و 6876نقاب،  بي

ي پزشکي در مثنوي بر آن است تـا در گـام نخسـت نشـان دهـد کـه ایـن        ها هیما بنواکاوي 

ور اسـت و در گـام   هـاي پزشـکي و درمـاني، مایـه    گنجينة ادب فارسي تا چه ميزان از گزاره

جسـتار، تـأثير و نقـش دانـش پزشـکي در       نیـ ازا شيپـ بعدي بر این نکته تأکيد ورزد که تـا  

ها، مغفول بوده است. نگارندگان در این مقاله که مستخرج هاي مثنوي در ميان پژوهش قصه

دهنـد: الـف. چـه ارتبـاطي بـين      هاي ذیل پاسخ مـي از طرح پژوهشي جامعي است به پرسش

واقعـي در بيـنش    ادبيات و طبابت وجود دارد؟ ب. آیا مولوي طبيب بوده اسـت؟ ج. طبيـب  

عرفاني مولوي چه کسي است؟ د. موضع مولوي در برابر طبابت چگونه است؟ و. آیا حکيم 

. ـبر طبيب ارجحيت دارد؟ ن. دانش پزشکي به چند شيوه در مثنوي نمـود یافتـه اسـت؟ و هـ    

 ؟اند کدمهاي مثنوي هاي پزشکي در قصهموتيف

 پژوهش. پیشینۀ 2

« پزشکي در آثار مولوي»توان به کتاب ارزشمند ميدربارۀ پزشکي در مثنوي مولوي 

بخش اشاره کرد که نگارندگان پژوهش حاضر بسيار وامدار ( از حسن تاج6831)

از مقالة  توان يماند. همچنين هاي ایشان در طول نگاشتن این مقاله بودهارشادهاي و مشاوره

« ين طبي در مثنويدرآمدي بر اطالعات و مضام»مشترک رمضاني و رضایي با عنوان 
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هایي در این باب هاي گوناگون، نگاشتهپژوهشگران بسياري با رویکرد( یاد کرد. 6862)

نخستين داستان دفتر »زاده با عنوان توان به مقالة جواد وهاباند، براي نمونه ميارائه داده

« کوب نیزردکتر  ادی زندهاول مثنوي معنوي از دیدگاه اخالق پزشکي با نگاهي بر تفسير 

( از زهرا نصر اصفهاني و 6868« )ي در مثنويدرمان روانهفت شيوۀ »( و یا مقالة 6831)

( و 6838« )عشق درماني»مائده شيري اشاره کرد، عبدالعظيم کریمي نيز در کتاب 

درماني در شناختي و روانهاي روانطبيبان جان، گرایش»السادات حجازي در کتاب  بهجت

درماني در مثنوي پدیدارهاي روان»( و آفاق ملکيان در رسالة 6836« )راشعار موالنا و عطا

تحليل داستان پادشاه و »ي قبادي و مصطفي گرجي در مقالة عل نيحس( و 6875) «مولوي

پناهي و  اهلل نعمت( و 6831« )ي سقراطيوگو گفتکنيزک بر مبناي شيوۀ تداعي آزاد و 

( از 6867« )ي تمثيلي درد و رنج انسانبند صورتاقتراحية مولوي در »همکاران در مقالة 

 گونه چيه تاکنون ازآنجاکهاند؛ اما ي و عرفاني، موضوع را بررسيدهدرمان رواندیدگاه 

هاي مثنوي صورت نگرفته است، این ي پزشکي در قصهها هیما بنپژوهش مستقلي دربارۀ 

 ه این موضوع بياندازد.پژوهش بر آن است که به شيوۀ تحليلي و منسجم، نگاهي مستدل ب

 پژوهش. روش 7

 اي است.کتابخانه -روش تحقيق در این مقاله تحليلي و به شيوۀ توصيفي

 . رابطۀ ادبیات و پزشکي3

توان از سه زاویـه بررسـيد: نخسـت از جنبـة پزشـکان ادیـب و       رابطة ادبيات و پزشکي را مي

شاعري در دنيـاي کهـن نمـود    النوع مشترک طب و این شکل در آپولن، رب»ادیبان طبيب. 

ــه در      ــاني ک ــان، بســيارند طبيب ــات جه ــاریخ ادبي ــاي اســاطير کــه بگــذریم در ت دارد؛ از دني

ایـن رابطـه دو سـویه     .(5: 6869ونـد و مسـجدي،   )کمـال « اندهاي ادبي نيز معروف آفرینش

است؛ در ادبيات کهن و معاصر اشخاصي مانند عطار نيشابوري، خالـد حسـيني، بولگـاکف،    

تـوان سـراغ گرفـت کـه     وف، ویرليسایيف، سامرست موآم و لوئي فردینان دنوش را ميچخ

اند و هـم در ادبيـات، شـهير شـدند.     با طبابت آشنا بوده کم دستهم حرفة پزشکي داشتند یا 
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هاي پليسي و خالق شخصيت شـرلوک هـولمز، در اصـل    ، نویسندۀ داستاندوئلآرتور کانن 

ساوژ، متخصـص درمـان اعتيـاد و الکليسـم، افـزون بـر        ي بود و تي. ژ.پزشک چشممتخصص 

تـوان در آثـاري   سـرود. بخـش دیگـري از رابطـة ادبيـات و پزشـکي را مـي       طبابت، شعر مي

اي جسـمي یـا روحـي خلـق شـده اسـت؛ بـراي نمونـه         مشاهده کرد که حول محور عارضـه 

ر رمــان ي دارد؛ املــي نوتومــب دتــوجه قابــلفئــودور داستایوفســکي، در بــاب صــرع، آثــار 

سازد. گابریل گارسيا مـارکز در رمـان   ، الهة طب و شفابخشي را قهرمان داستان مي«مرکور»

، هاري را محـور داسـتان قـرار داده اسـت. در آثـار اوریانافـاالنچي،       «عشق و شياطين دیگر»

حسين ساعدي درگيري براي سقط یـا حفـظ جنـين، اسـاس داسـتان را      ميالن کوندرا و غالم

الظن، نوعي اختالل روحي اسـت  هاي صادق هدایت نيز ترس و سوءر رماندهد؛ دشکل مي

الخمــري و پيامــدهاي آن در آثــار ژان لــویي کــه داســتان حــول آن در جریــان اســت. دائــم

اثـر مـارک   « ماجراي عجيـب سـگي در شـب   »و سندروم و اوتيسم نيز در رمان  شده منعکس

تــوان در شــکي در ادبيــات را مــيهــادون بازتــاب داده شــده اســت. انعکــاسِ دیگــري از پز

ي در آثارشان ارائـه  نوع بهها و انتقادهایي دانست که شاعران و نویسندگان از طبيبان شکوائيه

 (.5/158: 6832( )اقبال، 167و  166: 6896( )سنایي، 6/185: 6871اند )انوري، داده

 است: مالحظه قابلگانه در مثنوي به بهترین شکلي این وجوه سه

 مولویِ طبیبالف. 

 اريـ ع تمـام بر این باورنـد کـه در زمينـة پزشـکي، موالنـا را بایـد طبيبـي         نظران صاحببرخي 

دانسـته،  ي مـي خـوب  بهدانست که حرفة طبابت نداشته؛ ولي چون مفاهيم علمي و عملي آن را 

از نکات و رموز پزشکي براي بين مفاهيم معنوي و اجتماعي بهره گرفته است. موالنـا درس  

هاي علمـي قونيـه و احتمـاالً دمشـق آموختـه      ها و مکتبرا در دایرۀ حکمت در مدرسهطب 

است. این خراساني بزرگ پـاکزاد، زبـان فارسـي را کـه زبـان مـادري اوسـت، زبـان عشـق          

 شمول جهانداند و بسيار محتمل است که از گنجينة طب فارسي که در زمان او گسترش  مي

(. در تأیيـد ایـن مـدعا،    91: 6831بخـش،  رفته باشد )تـاج و پایداري نيک یافته است، بهره گ
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-هـا و سـاده  تراشـي توان کرامتکنيم گرچه نميذکر مي« رسالة سپهساالر»نقلي را از کتاب 

 هاي نویسندۀ این کتاب را نادیده انگاشت:دلي

حمّي محرقه الحق گشـت و مـدتي    -که از اکابر اصحاب بود–موالنا فخرالدین سيواسي را »

فراش بود و اطبّا از معالجه، عاجز، حضرت خداوندگار به عيادت تشریف فرمـود. اشـارت    صاحب

حاضر کردند. بداد کوفتن و به ملعقه دادش خورانيدن. چون اطبا را معلـوم   کنده پوستکرد تا سير 

شد از صحت او نوميد گشتند، به لطف خداي همان شب عرق کرد و روي به صـحت نهـاد. چـون    

را مشاهده کردند، گفتند: این نه بـر قاعـدۀ طـب و قـانون حکمـت اسـت، بلکـه ایـن          اطبا این معني

در حضـرت خداونـدگار از کثـرت     -رحمـه اهلل عليـه  –الـدین فریـدون   حکمت الهي است... جالل

یي انجاميد جا بهخواب شکایت کرد، بفرمود تا شير خشخاش بيرون آورد، بخورد. بعد از تناول آن 

آمد تا بـاز بـه حضـرتش رجـوع کـرد و اسـتدعا کـرد تـا         دماغش به خلل مي خوابي بسيارکه از بي

اعتدالي در مزاجش پدید آید تا معلوم گردد که رجال اهلل را آن قدرت است که هر چه سبب رنـج  

برخـي قـراین در مثنـوي    (؛ 37-31: 6839)سپهسـاالر،  « و عنا باشد موجب صحت و شفا گردانند

آورد کـه شـاید   ایـن احتمـال را بـه ذهـن مـي     ( 5/8681و  5/761: الف 6873 مولوي،نظير )

 6.داده استقرار مي موردمطالعهموالنا، کتب طبي زمان خویش را 

 های مثنوی در جدال با یک عارضهب. اشخاص قصه

هاي زیر در مثنوي حول محور یـک عارضـة جسـمي و روحـي شـکل گرفتـه اسـت:        داستان

-2/8833هـا ) کردن پيرمردي به طبيب از رنجوري (، شکایت251-6/81) پادشاه و کنيزک

-8/6999(، بيمار شدن فرعون به وهـم ) 6186-8/6951وهم )(، رنجور شدن استاد به 8669

(، رنجور شدن هـالل ...  192-5/129(، عطاري که سنگ ترازوي او گل سرشور بود )6916

، التماس کردن (، بناليد8561-8/8866زیست )(، آن زني که فرزندش نمي1/6668-6635)

-597؛ 699-2/656... )در این داستان فرد ابله، بيمار خوانده شـده اسـت( )  )ع( همراه عيسي

(، 6195-6532؛ 6836-1/6262(، آن رنجــور کــه طبيــب در او اوميــد صــحت ندیــد ) 988
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

: 6868است )شفيعي کدکني، « برجستة فرهنگ بشري را از نظر گذراندهاشتغال یقيني دارم که موالنا همة آثار . »6

682.) 
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(، حکایـت غـالم هنـدو کـه     2316-9/2399حکایت آن گاو که تنها در جزیـرۀ بـزرگ ... )  

(، حکایـت آن دو بـرادر یکـي    892-1/256ادۀ خود هوا آورده بـود ... ) پنهاني به خداوند ز

ربـا )در ایــن  ( و حکایـت دژ هــوش 8332-1/8352... ) خانــه عـزب کوسـه و یکـي امــرد در   

 (.5688-1/8932داستان مراد از بيماري، بيماري اخالقي است( )

مثنـوي   هـاي هـاي درمـاني و پزشـکي در قصـه    توان به بسامد باالي موتيفهمچنين مي

 اشاره کرد.

 همچـــو آن مجنـــون کـــه بشـــنيد از یکـــي

 بهانـــــه چـــــون روم؟گفـــــت: آوه بـــــي

ــاً   ــاً حاذقـــــ ــت طبيبـــــ ــي کنـــــ  ليتنـــــ
 

 کــــه مــــرض آمـــــد بــــه ليلــــي انـــــدکي     

ــوم؟   ــون شــــ ــادت چــــ ــانم از عيــــ  وربمــــ

ــابقاً  ــي ســــ ــو ليلــــ ــي نحــــ  کنــــــت أمشــــ
 

 (2165-2162 /6:الف 6873 )مولوي، 

)بيمـاري، رنجـوري، سـقام، علـت( و ... در     هاي عيادت، طبيـب، بيمـار   این، کليدواژه جز به

(، رفـتن  8876-6/8816عيادت رفتن کـر بـر همسـایة رنجـور خـویش )همـان:       »هاي داستان

و  2882-2292و  2267-2262و  2699-2/2656مصــطفي بــه عيــادت صــحابي )همــان:     

کـه چـرا بـه عيـادت مـن      )ع( ي به موسيتعال حق( وحي کردن 2188-2996و  2591-2998

 قصـد (، 6938-9/6991))ع( (، در ابتداي خلقـت جسـم آدم  2611-2/2691مان: نيامدي )ه

نشـان از  (« 686-683و  355-9/388(، آهو و آخـور خـران )  2866-9/6666کردن مجنون )

جهـت نيسـت کـه ادوارد بـراون، مستشـرق      آشنایي مولوي با فن طبابـت و درمـان دارد. بـي   

ي آشـنایي داشـته   وسـط  قـرون بق طبـي  برجسته معاصر گفته است که هر کس با آثـار و سـوا  

 (.88: 6815تواند مثنوي را بهتر از دیگران فهم کند )براون، باشد، مي

 ج. انتقادهای مولوی از طبیبان

نمایـد. بـر طبـق    پـذیر مـي  انتقادهاي مولوي از طبيبان در مثنوي ذیل بينش عرفـاني او توجيـه  

و اذا مرضـت فهـو   »دانسته شده است: هاي قرآن و مثنوي، اساساً طبابت، کار خداوند آموزه

ــفين ــعراء: « یش ــوي،  3)ش ــز ن.گ: مول ــف:  6873( )و ني ، 6/8295، 6836و  139-2/135ال
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 )مولوي،شود و خداوند، حکيم واقعي معرفي مي (1ج ، 8899غ : ب 6873 مولوي،و  5/2526

اصل، از قدیم، دانش طب، نيمي الهي و نيمي تجربي قلمـداد   نیبنابرا. (1/8688: الف 6873

و فن طبابت و وسـایل درمـان از    آشکارشدهشد؛ طب از طریق وحي مستقيم الهي بر بشر مي

شده است. مولوي عقيده دارد که نجوم و پزشکي را انبيا به مردم منابع گوناگون تحصيل مي

گویـد  یي از مثنـوي مـي  درجـا است. وي  آموزند و طب جسماني از اسباب ظاهرۀ طبيعيمي

که سليمان نبي، خواص دارویي گياهان را کشف کرد و بعدها طبيبان در کتب پزشکي، آن 

طبيبان الهي، مردان کامـل، عارفـان    .(6268-5/6237الف:  6873 )مولوي، را مدون ساختند

هسـتند   ودل جـان ب شوند کـه طبيـ  اهلل معرفي مي)مليحان به گفتة مولوي(، روحانيون و اولياء

(. از ميان مردان الهي، شمس تبریـزي، پزشـک روحـاني    235-238/ 2الف:  6873)مولوي، 

اش توانسته که موجب رهایي مولوي از علت و بيماري حاذقي بوده است که با دم مسيحایي

 شود:

ــيحش  ــون مســ ــاق و ز افســ ــي عشــ  زان عيســ
 

ــدیم   ــار رهيــ ــاروره و بيمــ ــت و قــ  از علــ
  

 (8ج ، 6573غ : ب 6873 )مولوي، 

جالب است که مولوي در غزليات شمس خود را بيمار، در حالي در مثنوي، خـود را طبيـب   

از  طورمعمـول  بهوي در آثارش  .(2786-8/2788: الف 6873 مولوي،کند )الهي معرفي مي

، افـزا  جانطبيبان الهي به نيکي یاد کرده است؛ طبيب طبيبان، طبيب روح، طبيب جان، طبيب 

 ازجملـه عاشقان، طبيب عشق، طبيب حاذق، طبيب رضا، طبيب فقـر، طبيـب هوشـيار،    طبيب 

ها را بـه کـار بسـته اسـت.     صفات مثبتي است که مولوي جهت شناسایي طبيبان روحاني، آن

ها، مستقيماً از لفـظ طبيـب الهـي اسـتفاده نکـرده بلکـه او را در       مولوي در بسياري از داستان

 بـاره  نیـ دراتوان و ... نشان داده است. مي« ابدال»، «پادشاه»، «يول»، «پير»قالب الفاظي، مانند 

/ 2« )کرامات ابراهيم ادهم بر لـب دریـا  »(، 6516-2/6831« )ذوالنون و جنونش»هاي به قصه

شــيخ محمــد »(، 168-5/963« )کرامــات شــيخ عبــداهلل مغربــي(»8818-8881؛ 8268-8286

مریـدي  ( »2696-2858/ 1« )سن خرقانيحکایت مرید شيخ ح»(، 2763-9/2117« )سررزي

( 5326-1/5365« )کرامات شـيخ شـيبان  ( »2395-9/2356« )که شيخ از ضمير او واقف شد
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اند؛ اشاره کرد. به گفتة مولوي این طبيبان، همواره و مشفقانه به درمانگري و هدایت مشغول

 :گویدچنين مي تأمل قابلوي در تمثيلي 

ــر      ــا خطـ ــي بـ ــه باشـ ــایي خفتـ ــو جـ ــر تـ  گـ

ــرد   ــاه کــــ ــرا آگــــ ــر تــــ ــاني مــــ  مهربــــ

 زنــــيتـــو بگـــویي فـــال بـــد چـــون مـــي      

ــرا  ــود تـــ ــد مـــــن خـــ ــال بـــ ــان فـــ  از ميـــ

ــت از نهـــان      ــه کننـــده سـ ــون نبـــي آگـ  چـ

 گــــر طبيبــــي گویــــدت غــــوره مخـــــور    

 زنــــيتـــو بگـــویي فـــال بـــد چـــون مـــي      

 ور مـــــنجم گویــــــدت کـــــامروز هــــــيچ  

ــد ره  ــري  آرصــــــ ــي دروغ اختــــــ  بينــــــ

ــالف   ــز خــ ــد هرگــ ــا نشــ ــوم مــ ــن نجــ  ایــ

 گمـــــــانآن طبيـــــــب و آن مـــــــنجم از  
 

 اژدهــــا در قصــــد تــــو از ســــوي ســــر     

ــه زود   ــه بجـ ــورد  آرکـ ــات خـ ــه اژدرهـ  نـ

 فــــال چــــه بــــر جــــه ببــــين در روشــــني 

 بــــرم ســــوي ســــرا  رهــــانم مــــي مــــي

ــل جهـــان      ــد اهـ ــد آنچـــه ندیـ ــاو بدیـ  کـ

ــر    ــور و شـ ــرآرد شـ ــي بـ ــين رنجـ ــه چنـ  کـ

 کنــــيپــــس تــــو ناصــــح را مــــؤثم مــــي

ــيچ  ــن انــــدر بســ ــاري مکــ ــان کــ  آن چنــ

ــي   ــد مـ ــت آیـ ــاره راسـ ــک دو بـ ــريیـ  خـ

 چـــون مانـــد از تـــو در غـــالف؟صـــحبتش 

ــي  کننـــد آگـــاه و مـــا خـــود از عيـــان    مـ
 

 (2611-8/2691الف: 6873 )مولوي،  

دان است که شخص به سازگاري با محـيط بيرونـي و دنيـاي درونـي دسـت      در سایة پير راه»

یابد. مشارکت پير در امور نفساني و آگاهي وي از شخصيت و رفتار انسان، زماني باعـث  مي

هـاي  ها از خـود بگذرنـد و از منـافع و خواسـت    شود که آنرستگاري دیگران ميهدایت و 

گذشته باشند؛ زیرا در صورت اسـير شـدن بـه عواطـف و     ها درفردي خویش و حب و بغض

: 6873زاده، )مؤمن« توانند منبع تغيير و بهسازي دیگران گردندنيازهاي ارضا نشدۀ خود نمي

سماني یا طبيبـان طبيعـي بـا عنـاوین منفـي چـون طبيبـان        مولوي در عوض از طبيبان ج .(666

تملـق کـردن   »یـاد کـرده اسـت. وي در داسـتان      شـه يپ دغلجسم، طبيبان نوآموز، خونریز و 

تعریضکي به طبيبان جسماني دارد. در این داستان جالينوس )مظهـر  ...« دیوانه جالينوس را و 

گویـد کـه آن   کند و او در پاسـخ مـي  طبابت جسماني( از یکي از یاران خود، طلب دارو مي

اي برخورد کردم گوید: امروز با دیوانهدارو مخصوص معالجة دیوانگان است؛ جالينوس مي

کرد با خود اندیشيدم اگر ميان من و او مجانستي نگریست و الغ ميکه به من با شادماني مي
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آن دباغ کـه  »ينوس در داستان کرد. البته مولوي از جالنبود، او با من چنين دوستانه رفتار نمي

عشق جالينوس بر این حيـات  »)بزرگ( و در خرده روایت « مه»با صفت ...« در بازار عطاران 

آن رنجور کـه طبيـب در   »یاد کرده است. وي همچنين در داستان « راد»با صفت ...« دنيا بود 

ده و بـه او صـفت   ، طبيب را با لبيب به معناي خردمند هـم قافيـه کـر   «او صحت اوميد ندید...

نيز « متهم کردن غالمان و خواجه تاشان مر لقمان را...»داده است. در داستان « آگه ستارخو»

کنـد  شود که با درایت و تيزفهمي از امير درخواست ميلقمان در هيئت یک طبيب ظاهر مي

هامون  )داغ( نوشانده شود و پس از دواندن آنان در« آب حميم»تاشان اتهام زن تا به خواجه

بسـازد؛ امـا بعـد مولـوي دربـارۀ       مـ  و چيره شدن تهوع و ناچار قي کردن، دروغ آنان را بر 

 گوید:آفرین چنين ميحکمت لقمان در قياس با حکمت جهان
ــود     ــن نمـ ــد ایـ ــو دانـ ــان چـ ــت لقمـ  حکمـ

 
ــت رب    ــد حکمـ ــه باشـ ــس چـ ــود؟پـ  الوجـ

 

 (6/8963الف  6873 )مولوي، 

، پادشـاه را طبيـب پرفنـي    «به آن دو غالم که نو خریده بودامتحان پادشاه »مولوي در داستان 

کند که هم بيماري جسماني )بوي بد دهـان یـک غـالم( و بيمـاري     ( معرفي مي378)همان: 

. وي (6/6869الـف   6873 مولـوي، دهـد ) )نقص( روحي و اخالقي غالم دیگر را تشخيص مي

ي، طـورکل  بـه بـر آن اسـت کـه    ...« چرب کردن مرد الفي، لب و سبلت خـود را  »در داستان 

بایـد در برابـر آنـان متواضـع      رو نیـ ازاهاي ما هستند؛ ها و نقصکاستي کننده برطرفطبيبان 

 .(8/2727 و 8/786: الف 6873 )مولوي، باشيم و عيوب خود را نشان دهيم

 . حکیم و طبیب0

شـدند؛ گفتنـي   مـي خوانده « حکيم»هایي ها در دورهطبيبان به دليل تسلط بر بسياري از دانش

، سـخن  خـوش غيبـي،  »هایي چون است که در مثنوي این عنوان براي سنایي غزنوي با صفت

آمده است؛ نيکلسون بر آن است که این عنوان بدون اضافة تخلص هم به « اي و کاميارپرده

(. این عنوان در مثنـوي چنانچـه بـا کـاف تصـغير      2682: 6875گردد )نيکلسون، ميسنایي بر

کبـودي زدن  »حکيمک( اشارت به فالسفه دارد. جالب است کـه مولـوي در داسـتان    باشد )
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، دالک را هم به واسطة فروبردن سوزن )دقه زدن( )جراحي کوچـک(  ...«قزویني بر شانگاه 

 .(6/2661: الف 6873 )مولوي،در پوست قزویني در بيتي، حکيم خوانده است 

مـي، غالبـاً بـين دو عنـوان طبيـب و      ویـژه متـون عرفـاني و حک    در متون ادب فارسي به

 حکيم تفاوت وجود داشته است و این دو عنوان در این منابع با یکدیگر تقابل دارند.

 حکيميـــم، طبيـــبيم، ز بغــــداد رســــيدیم  
 

ــدیم     ــاز خریــ ــم بــ ــان را ز غــ ــي علتيــ  بســ
 

 (8ج ، 6575غ : ب 6873 )مولوي، 

به آن اشتغال دارد در تقابل حکـيم کـه وراي   طبيب که صرفاً به جسم انسان و مسائل مربوط 

شود که در غالب مـوارد از طنـز و تمسـخر    کند، نهاده ميجسم، به جان و روان نيز توجه مي

 (.998: 6875نيز در حق طبيب جسماني خالي نبوده است )موالئي، 

 حکيــــمان خبــــيریم کـه قــاروره نگيریــــم   
 

 یمکــه مــا در تــن رنجــور چــو اندیشــه دویــد 
 

 (8ج ، 6575غ : ب 6873 )مولوي، 

، 6585)مجلسـي،  « األبـدان األدیان و علـم العلم علمان: علم»در خبر است که پيامبر فرمودند: 

توانـد دربـارۀ   (. توأماني این دو علم، بدان معني است که اگر تن سالم نباشد، نمي228: 6ج 

األبدان در جنب ردیف شدن علممبدأ جهان بيندیشد و او را ستایش کند؛ از سوي دیگر هم 

األدیان موجب شد تا بسياري از طبيبان افزون بر تعلـم ادب درس بـه ادب نفـس نيـز بهـا      علم

در تمـدن  »بنـابراین  ؛ ، عنوان حکيم در کنار واژۀ طبيـب بـه وجـود آمـد    بيترت نیا بهدهند و 

بنا بـر   .(961: 6832)اقبال، « اسالمي، طب را حکمت طبيعي و طبيب را نوعاً حکيم خواندند

فرمودۀ پيامبر، پزشکي و علم دیـن، همتـا و الزم و ملـزوم یکدیگرنـد. از همـين روي بـوده       

است که در سنت علمي قدیم، طبيب باید آگاه به علم الهي و فلسفه باشد؛ بنابراین طبيـب و  

و توانـد باشـد   فيلسوف باید یک تن بوده باشند که نمونة کامل آن در اسـالم، ابـن سـينا مـي    

اي بوده است که شامل هر دو جنبه، یعني آشنایي به حکمت روح و شاید کلمة حکيم، واژه

شده است و اینکه قـدما، فلسـفه را طـب روح و طـب را فلسـفة بـدن       حکمت بدن هر دو مي

(. زکریـاي رازي دو  886: 6875اند؛ ناظر به اتحاد این دو علم بوده است )محقـق،  دانستهمي
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دارد که هر « طب النفوس() يروحانب منصوري )طب جسماني( و طب ط»هاي کتاب به نام

دو را براي حاکم ري نگاشته است؛ از این دو کتاب، اولـي شـهرت جهـاني دارد و دیگـري     

در »آیـد.  بندي، جزء فلسفة اخالقي به شمار مـي طبقه ازنظرکه همتاي نگاشتة نخستين است، 

ب و رذائل اخالقي بـه بيمـاري نفـس، تشـبيه و     بسياري از آثار اخالقي، علم اخالق به علم ط

ایـن مواجهـة طبيبانـه بـا علـم اخـالق بسـيار         .(28: 6836)فرامرز قراملکي، « تعبير شده است

آید که از همان ابتدا، بيماري روح )روان( به همان است. از این مسئله به دست مي تأمل قابل

ت. در قرآن دربارۀ دو بيماري سـخن  اندازۀ بيماري تن )جسم( براي عالمان اهميت داشته اس

(. طبيبـان  6: 6877هـا )ابـن قـيم جوزیـه،     هـا و بيمـاري دل  به ميان آمده اسـت؛ بيمـاري بـدن   

کردنـد.  هـاي روح را درمـان مـي   جسماني، امراض تن را و طبيبان روحاني )الهـي(، بيمـاري  

یا بيماري کـه از   شود وها، آن بيماري است که از شک و شبهه در عقيده پيدا ميبيماري دل

شود؛ چنانچه بيمـاران روحـاني بـه نصـایح و انـدرزهاي اطبـاء       شهوت و گمراهي پدیدار مي

یابد و دیگر روي سعادت را نخواهنـد دیـد. مولـوي در    الهي اعتنا نکنند، مرضشان شدت مي

به بهتـرین وجهـي   « اهل سبا و حماقت ایشان و اثر ناکردن نصيحت انبياء در احمقان»داستان 

بنـابراین  ؛ (8/2177الف:  6873ر پي تشریح امراض روحي و پيامدهاي آن است )مولوي، د

ي کنـ  شـه یربر ما الزم است که امر طبيبان الهي را مطاع شویم و بـا جـدیت و اهتمـام در پـي     

. بسيار اتفاق افتاده است کـه امـراض   (8/2661الف:  6873 ،مولوي) ميباشامراض روحي خود 

 راي بيماري جسمي شده است:روحي، موجب و علتي ب
ــت    ــال از چــپ و راس ــد او کم ــه را دی ــر ک  ه

 

ــداز   ــولنجش حسـ ــد درد خاســـت قـ  آمـ
  

 (5/2173الف:  6873 ،مولوي) 

 بر اساس مطالب مذکور، مولوي بر آن است که طب روحاني بر طب جسـماني برتـري دارد  

 (286-9/283و  889-6/885الف:  6873 مولوي،ر.ک: )

 ورنــــــددانــــــشایــــــن طبيبــــــان بــــــدن 

 تــــــا ز قــــــاروره همــــــي بيننــــــد حــــــال

ــگ و هـــم ز دم     ــبض و هـــم ز رنـ ــم ز نـ  هـ

ــف     ــو واقـــ ــو ز تـــ ــقام تـــ ــر ســـ ــدبـــ  ترنـــ

 کـــــــه نـــــــداني تـــــــو از آن رو اعـــــــتالل

ــقم    ــه ســ ــر گونــ ــه هــ ــو بــ ــد از تــ ــو برنــ  بــ
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ــان   ــي در جهـــــ ــان الهـــــ ــس طبيبـــــ  پـــــ

ــم ز رنــگ      ــمت ه ــت هــم ز چش ــم ز نبض  ه

ــو  ــان نــــ ــودایــــــن طبيبــــ ــد خــــ  آموزنــــ
 

 0گفــت دهــانچــون نداننــد از تــو بــي
ــي    ــو بــ ــد در تــ ــقم بيننــ ــد ســ ــگصــ  درنــ

ــود     ــت بـــ ــان حاجـــ ــدین آیاتشـــ ــه بـــ  کـــ
  

 (6766-5/6765: الف 6873 )مولوي، 

در مناقب العارفين افالکي آمده است که روزي در جمع یـاران ایـن مسـئله مطـرح شـد کـه       

انسان به خون زنده است یا به چيز دیگر؟ اطبا و حکيمـان جملگـي گفتنـد بـه خـون! موالنـا       

خون بل به خدا. پـس فصـادي آوردنـد و او رگ موالنـا را زد و خـون آن قـدر       گفت نه به 

اي باقي نماند. موالنا گفت: دیدید انسان به خدا زنـده اسـت نـه بـه     جاري شد که جز زردابه

اعتمـاد کـردن بـر تملـق و     »(. موالنا در خالل داستان 629-625: 6، ج 6812خون )افالکي، 

کنـد کـه قـادر هسـتند     معرفـي مـي  « هاي جهانهاي خللنستو»، طبيبان الهي را «وفاي خرس

(. در عوض، دانش صاحبان علوم جسـماني،  2/6689هاي نهاني را درمان کنند )همان: مرض

-شود؛ زیرا صاحبان این علوم، هرگز راهي به آسمان هفـتم نمـي  علم بناي آخور قلمداد مي

. بر پایة این استدالل، مولوي، اساساً علومي جـز  (6966-5/6961: الف 6873 )مولوي،یابند 

 .(6621-8/6625همان: )شمرد ي و غير الزم برميرضروريغعلم متافيزیک را 

 . نمود مطالب پزشکي در مثنوی9

مولوي به شيوۀ بدیع، دانش پزشکي را دست مایة هنـرورزي خـود قـرار داده و بـه آثـارش،      

گویـد:  تـازي دفتـر پـنجم چنـين مـي      شـگفتار يپاي بخشيده است. وي در رنگ و جالي تازه

طـب و داروهـا    موجـب  بـه شریعت همچو علم طب آموختن است و طریقت، پرهيـز کـردن   

ي جـا  يجـا خوردن و حقيقت، صحت یافتن ابدي و از آن هر دو فارغ شـدن اسـت؛ وي در   

مثنوي از دانش پزشکي براي القاي مقصود سود جسته اسـت. ایـن دانـش از چنـد طریـق در      

 یابد:نوي نمود ميمث

قـرار داده   موردتوجهواقعيت علمي  عنوان بهوي گاهي اصطالحات و مضامين طبي را . 9-0

 (.21: پيشگفتار: 6866ها مدد گرفته است )گلشني، و براي بسط کالم و تفهيم مقصود از آن
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (.9/258الف:  6873اند )مولوي، القلوب. طبيبان الهي، جواسيس6
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 هـــــاکـــــن احتمـــــا ز اندیشـــــه   6احتمـــــا

 بــــر دواهــــا ســــرور اســـــت    احتماهــــا 

 احتمــــــــا اصــــــــل دوا آمــــــــد یقــــــــين

 

ــور و دل    ــير و گـ ــر شـ ــه فکـ ــا بيشـ ــاهـ  هـ

ــرّ اســــت  ــه خاریــــدن فزونــــي گــ  زانکــ

 احتمــــا کـــــن قــــوت جـــــان را ببـــــين  
  

 (2662-2668 /6الف: 6873 ،مولوي) 

مولوي در بسياري از موارد هم به بعضي از اصطالحات طبي، مانند داروهـاي گيـاهي،    9-2

و  9/5283: الـف  6873 ،مولـوي کنـد )ر.ک:  اي مـي ها تنها اشارهحيواني و یا بعضي از بيماري

5/6212) 

ــا ــه تــــ ــه  هلیلــــ ــا ادویــــ ــکند بــــ  نشــــ

 

 افـــزا ادویـــه؟کـــي شـــود خـــود صـــحت 
 

 (6/2688: همان) 

 انـواع  از وهاي بلند و باریک است بزرگ و داراي برگ درختىاي شکل خوشه هليله: ميوۀ

 آید.به شمار مي مسهل

هـاي مختلـف بيـاني،    در قالـب مولوي گاهي نيز براي آفرینش مضامين بدیع و هنـري   .9-1

ها از ایـن اصـطالحات و مفـاهيم طبـي جهـت      مانند تشبيه، مجاز، استعاره و کنایه و مانند آن

 (1/826: الف 6873 ،مولويترجمان اخالق، معرفت و عرفان مدد گرفته است )ر.ک: 

 ایـــــــن خریـــــــداران مفلـــــــس را بهـــــــل 

ــو   ــل را مجـ ــر، گـ ــل را مخـ ــور، گـ ــل مخـ  گـ

 

 ت گـــلچـــه خریـــداري کنـــد یـــک مســـ 

ــه  ــوار زانک ــل خ ــت  گ ــماس  زرد رو دائ
  

 (2556-2/2558: همان) 
 پردازیم:هاي پزشکي را هم افزود که در این جا به تفصيل راجع به آن ميمایه باید به این بخش بن

 های مثنویهای درماني در قصهموتیف .9-3-2

موجــب دهنــد و بــيش از هــر چيــز دیگــري هــا، شــيرازۀ کتــاب مثنــوي را تشــکيل مــيقصــه

توانــد خــود را در روایــت مولــوي مالحظــه و  شــوند؛ هــر فــرد مــي بصــيرت مخاطبــان مــي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

الداء: پرهيز کردن، الحميه رأس الدواء و المعده بيت»احتما به معناي پرهيز است. این چند بيت اشاره به روایت . 6

 (.88: 6816دارد )فروزانفر، « شکمبارگي، منشأ هر بيماري سرچشمة هر درمان است و
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مشاهده کنـد و بـر ایـن اسـاس بـه شـناخت بهتـري از خـود نائـل آیـد )حـاجي اسـماعيلي،             

ــه   6: 6866 ــرد منظوم ــين رویک ــا چن ــوي ب ــرح وارۀ   (. مول ــدها ط ــتمي و در ص ــرا و سيس گ

ار دقيــق کــه اصــالح ساختارشناســي جامعــه ، درمــان را بــا نکــات بســيســو کداسـتاني، از یــ 

اســت، ارائــه کــرده و از ســوي دیگــر آن را جــوهرۀ کــار خــود قــرار داده اســت )عربيــان،  

ــر 58: 6839 ــمت ب ــن قس ــا  (. در ای ــيم ت ــهآن ــور ب ــاوي ژرف منظ ــه   واک ــن موضــوع، ب ــر ای ت

ــف  ــي موتي ــه بررس ــاني قص ــاي درم ــث الزم    ه ــه بح ــراي ورود ب ــردازیم؛ ب ــوي بپ ــاي مثن ه

 بتدا تعریفي از گزاره و موتيف ارائه شود.است در ا

 تعریف گزاره و موتیف .9-3-7

هر واحد مبنایي از داستان که از یک موضوع و یـک محمـول شـکل گرفتـه باشـد؛ گـزارۀ       

ترین واحد روایي است که ساختارش شـبيه یـک   گزاره، کوچک»شود. روایي محسوب مي

، گـزاره، یـک جملـة روایـي پایـه و هـم ارزش       گرید عبارت بهجملة مستقل سه جزئي است؛ 

توانـد یـک   پراپ بر آن است که هـر جملـه )گـزاره(، مـي    یک جمله در دستور زبان است. 

مایه(، یکي از اصطالحات تـازۀ   اما موتيف )بن (؛56: 6876موتيف را به وجود آورد )پراپ،

؛ بـه همـين جهـت،    نقد ادبي است که در تحليل ساختاري و محتوایي آثار ادبي، مؤثر اسـت 

ها ضروري اسـت.  و کارکردهاي آن براي پرداختن به آثار ادبي و تحليل آن هیما بنشناخت 

موتيف، یکي از اصطالحات رایج در هنر و ادب و همچنين علم و فن است. موتيف در نقـد  

هاي ساختاري و محتوایي آثار ادبي، کارآیي و فواید بسـياري دارد؛ بـه همـين    و تحليل جنبه

ها هاي موتيف براي پرداختن به آثار و تحليل آنهاي معنایي و تعریفيل، آگاهي از جنبهدل

الزم است. در آثار داستاني، بحث از موتيف و نشان دادن ارتباط آن با سایر عناصـر داسـتان   

هـاي ضـمني آن مـدد    پيـام  خصوص بهتر و درک بهتر اجزاي داستان، دقيق ليوتحل هیتجزبه 

رساند. موتيـف در هنرهـاي تجسـمي )معمـاري، فـيلم و ...( نقاشـي، خيـاطي، نمـایش و         مي

 نیـ آن در ا يژگـ یو نتـری ( و برجسـته Annonymous, 2006: 695) روديبه کار مـ  اتيادب

: 6813)پراپ، « تکدیسي و بسدیسي»یا « تکرارشوندگي و برانگيزندگي آن»خصلت هنرها، 

هـا در اجـزا و عناصـر ادبـي، گونـاگوني      ایـن ویژگـي  ، شيوبـ  کم( است. در ادبيات هم، 92
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هـاي  هـاي ادبـي فارسـي، معـادل    دهند. موتيـف کـه در اغلـب ترجمـه    ها را شکل ميموتيف

در مطالعـات   شده دهیبرگزبراي آن « انگاره« »مضمون»و « نقش مایه»، «مایة اصلي»، «مایه بن»

اندیشـة صـاحب اثـر، بررسـي     هاي مهم در تحليل آثـار و سـير   ادبي امروز، یکي از سرفصل

سطح محتوایي اثر، دریافت رابطة فرم و محتوا و تحليـل کيفيـت ایـن رابطـه اسـت )تقـوي،       

ي وسـط  قـرون در  Motivusو اسم  Movereریشة واژگاني موتيف را فعل التين (. »3: 6833

دانند که هر دو به حرکت کردن یا حرکت دادن به سمت جلو و اصـرار، انگيخـتن و بـه    مي

(. موتيف در شکل و کـاربرد امـروزي   xvii: 6633)سينيورت، « فعاليت واداشتن اشاره دارند

هاي ادبي نامههاي دیگر وارد شده است. فرهنگاي است که از زبان فرانسه به زبانآن، واژه

انـد. پارسـا نسـب در پـژوهش خـود بـا       ي مختلفي از موتيف ارائـه داده هاگوناگون، تعریف

و بيـان   هیـ ما بـن پـس از بررسـي تعـاریف مختلـف از     « مایه، تعاریف، کارکردهـا  بن»عنوان، 

(، تعریـف  65-6: 6833شناسي )پارسانسـب،  ها در حوزۀ روایتها و ایرادات آنمحدودیت

معنـایي از  -هاي داستاني، عناصر سـاختاري مایه بن: »مایه ارائه داده است نسبتاً جامعي را از بن

هاسـت  هـا در قصـه  ها، اشخاص، حوادث، مفاهيم، مضامين، اشياء، نمادها و نشـانه نوع کنش

مایـه در موقعيـت روایـي     وار بـدل شـده اسـت. بـن    تکرار به عنصري تيپيک و نمونه براثرکه 

یابنــد و نــاي ویــژه مــيبــه ســبب تکرارشــوندگي، برجســتگي و مع طورمعمــول بــهخــاص و 

حضورشان در قصه موجب بسـط حجمـي آن، زیبـایي روایـت و تقویـت جاذبـة داسـتاني و        

« تکرارشـوندگي و برجسـتگي  »پارسا نسب، اصـطالح   .(22 )همان:« شوددرون مایة قصه مي

پـراپ برگرفتـه اسـت    « انگيز و تکدیسـي= تکـرار   بسدیسي= برجستگي و تلون حيرت»را از 

 (.92: 6813)پراپ، 

 های پزشکيموتیف .9-3-3

پـردازیم، بـدون در نظـر گـرفتن نـام سـراینده بـه        هایي کـه در ایـن بخـش بـدان مـي     موتيف

در ایــن بخــش آن اســت کــه ممکــن  تأمــل قابــلمانــد. نکتــة تجویزهــاي یــک پزشــک مــي

ــزاره   ــن گ ــي از ای ــکي   اســت برخ ــش پزش ــروزه در دان ــا، ام ــوله ــن   موردقب ــه ای ــد ک نباش

 شود.مسئله خود از تحول بنيادین در این دانش ناشي مي
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 يپزشک هایفیموتها و  . قصه2جدول 

 نام قصه های پزشکيموتیف دفتر/ بیت

 95و  6/98

کند. )سرکنگبين دافع . دارو، گاهي وارونة طبيعتش عمل مي6

صفرا و روغن بادام و هليله، ضد یبوست و خشکي است؛ اما 

 کند.(اینجا برعکس عمل ميدر 

. بيماري کنيزک جسمي نيست/ طریق درمان هر شخص، 2

 جداگانه است.

 پادشاه و کنيزک

 آمدن رسول روم تا اميرالمؤمنين و ... شود.. رویيدن مو در چشم موجب اختالل در بينایي مي6 687و  6/6865

6/8615 
-مي هاي مروارید سایيده شده موجب تقویت نور چشم. دانه6

 شود.
 آمدن مهمان پيش یوسف و ...

 شود.. آميختة سرکه و انگبين موجب درمان بيماري جگر مي 6/8118
پرسيدن پيغامبر مر زید را امروز 

 چوني؟ ...

2/378 ،656 
 کنم.. من بوي بد دهان تو را معالجه مي6

 رود.. بيماري بر اثر پرهيز از ميان مي2

 شود.شيرین مي. دهان تلخ بر اثر پرهيز، 8

 امتحان پادشاه به آن دو غالم که ...

2/2766 ،2797 
 

 آید.. در اثر خوردن شيریني، دمل به وجود مي6

شود و در مزاج آدمي اختالل به وجود دمل موجب تب مي .2

 آید.مي

 آور است.تریاک خواب .8

 بيدار کردن ابليس، معاویه را که ...

2/6328 
صفرا موجب ناراحتي در بدن انسان . به جوش آمدن خون و 6

 شود.مي
 انکار موسي بر مناجات شبان

2/8833-8866 
ضعف مغز/ تاري چشم/ هایي مثل . یکي از علل بيماري6

/ عدم هضم غذا/ ضعف معده/ تنگي نفس و غضب و کمردرد

 خشم، پيري است.

شکایت گفتن پيرمردي به طبيب از 

 ها...رنجوري

2/286 
ویژه زخم تازه(  مرهم موجب بهبودي زخم )به عنوان به. منبل 6

 شود.مي
 اندرز کردن صوفي خادم را ...

2/8968 
. افزوني یک خلط بر دیگر اخالط )بر هم خوردن تعادل 6

 شود.ميان اخالط( موجب بيماري مي
 تشنيع صوفيان بر آن صوفي ...

8/6976-6938 

 6185و 

 شوید.. اگر تظاهر به بيماري کنيد، بيمار مي6

شود. )کار . مشغول شدن به کاري موجب بهبود بيماري مي2

 درماني(

مثال رنجور شدن آدمي...و حکایت 

 معلم
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 نام قصه های پزشکيموتیف دفتر/ بیت
 خرده روایت بایزید و کاهلي در نماز شود.. نوشيدن آب فراوان موجب سستي و خمودگي مي6 8/6788

8/2628-2626 

 . شخص مبتال به بيماري سده، جگر ضعيفي دارد.6

 شود.مبتال به بيماري سده، اغلب دچار استسقاء مي. شخص 2

 شود.مي وپا دست. شخص مستسقي، دچار تورم در 8

قصة اهل سبا و طاغي کردن نعمت، 

 ایشان را ...

 شود.. فصد موجب بهبود تب مي6 8/8561
-حکایت آن زني که فرزندش نمي

 زیست

و  8/8335

8331 

 ، مضر است.. آب براي شخص مبتال به بيماري استسقاء6

 شود.وپا مي . شخص مستسقي، دچار تورم در دست2
 وکيل صدر جهان که متهم شد و ...

 شود.. باد، موجب درد دندان مي6 5/656
آن عاشق که از عسس گریخت در 

 باغي ...

5/676-638 
-فرد مبتال را مي اندک اندک. بيماري دق )بدترین نوع تب( 6

 کشد.
 را...قصة آن صوفي که زن خود 

 271و  5/272

. مشخص نبودن علت بيماري، موجب ازدیاد احتمال در 6

 در درمان ابتدا باید علت را بيابيد() شود.درمان مي

. براي درمان بيمار الزم است از خوي و عادت بيمار اطالع 2

 داشت

 آن دباغ که در بازار عطاران ...

 شود.پوست ميخواري موجب زردي یا تباهي . بيماري گل6 5/186
قصة عطاري که سنگ ترازوي او گل 

 ...سرشوي بود و

 الجواب جواب...در بيان آنکه ترک . بيماري کچلي، قابل سرایت است.6 5/6658

9/2882 
 . براي دفع خون زائد باید از بيمار خون گرفت.6

بيان اتحاد عاشق و معشوق از روي 

 حقيقت...ماجراي فصد مجنون

استعمال بنگ موجب هيجانات روحي توأم با شادي مفرط . 6 9/8698

 شود.مي

داستان صفت کردن مرد غماز و 

 نمودن صورت کنيزک ...

1/278 ،265 

 

 کشد.مي اندک اندک. بيماري دق، فرد مبتال را 6

 شود.. محبت کردن به بيمار موجب بهبودي او مي2

حکایت غالم هندو که به خداوند 

 ...زادۀ خود پنهان هوا 

 شناسي(شود. )نبض. از حرکت نبض، احوال آدمي معين مي6 1/6265،6882

 شود.ها( رواني ميها )عقده. ارضا نشدن اميال موجب بيماري2

حکایت آن رنجور که طبيب در او 

 اميد صحت ندید ...

در برخي موارد نيز مولوي به ارتباط دانش پزشـکي بـا علـوم دیگـر در مثنـوي اشـاره        .9-4

 کند: مي
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 نجوم و علم طب 9-0-2

شـدند.  بایسـت بـا علـومي آشـنا مـي     طبيبان در گذشته به جهت حذاقت یافتن در طبابت مـي 

هـایي ماننـد فلسـفه، هندسـه، نجـوم      ( و دانـش 688-621تـا:  منطق )ر. ک عنصرالمعالي، بـي 

 کـه طبيـب بایـد بـه طبـایع      جهـت  ازآن)هيئت( و موسيقي از آن جمله علوم بودند؛ فلسفه را 

ها در آنجا مندرج است؛ آشـنا باشـد و بنـا بـه     هایي که بيماريمختلف امزجه و اشکال قياس

گفتة ابوریحان، هر که توجه به علمي از علوم دارد، باید فلسـفه بخوانـد تـا از اصـول جميـع      

ها را تشـخيص دهنـد   (. هندسه را براي آنکه شکل زخم669: 6859علوم آگاه شود )محقق، 

هـاي  زخـم  که يدرحالشوند و هاي گرد به دشواري درمان ميزخم»انند که و براي نمونه بد

؛ نجـوم را بـراي آنکـه بتواننـد تربيـع و نحـوس مـاه را        «پذیرنـد ي التيام ميآسان بهي چندضلع

(. در مثنوي در ارتبـاط بـا دانـش    216-213: 6891بشناسند و بعد به درمان بپردازند )الگود، 

 گان در تربيت جنين چنين آمده است:نجوم و علم طب و تأثير ستار

 چــون کــه وقــت آیــد کــه گيــرد جــان جنــين

 ایــــن جنــــين در جنــــبش آیــــد ز آفتــــاب

 از دگـــر انجــــم بــــه جـــز نقشــــي نيافــــت  
 

ــين   ــردد معــــ ــان گــــ ــابش آن زمــــ  آفتــــ

ــي  ــان همــ ــابش جــ ــتابکآفتــ ــد شــ  بخشــ

ــت    ــر نتافــ ــابش بــ ــا آفتــ ــين تــ ــن جنــ  ایــ
  

 (8776-6/8777:الف 6873 )مولوي،

 درمانگریجادوگری و  .9-0-7

بر اساس نقل بعضي از منابع کهن، مصریان، سحر و جادو را هـم در طـب دخالـت دادنـد و     

بقراط حکيم، پزشک برجستة یوناني براي نخستين بار به طب جنبـة علمـي بخشـيد و چهـرۀ     

مخدوش آن را از سحر و جادو سترد. در قدیم، دانش طب به همراه فلسفه، علـوم کلـدانيان   

علـم نجـوم در ایـن دو جـا      ازآنجاکهرا کلواذي و بابل از هم دور نبودند و شد؛ زیناميده مي

انـد )محقـق،   غالب بود، کلدانيان گاهي ساحران و گـاهي اصـحاب طلسـمات خوانـده شـده     

6875 :666.) 

 ایـــــن تـــــردد هســـــت کـــــه موصـــــل روم
 

 یــــــا بــــــراي ســــــحر تــــــا بابــــــل روم 
 

 (1/566:الف 6873 )مولوي، 
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ــاغ »مولــوي در داســتان  ــازار عطــاران آن دب وجهــي از موضــوع افســونگري و ...« کــه در ب

مردم با درمانگري عوامانة خـود )برگرفتـه از طـب     بعدازآنکهسازد؛ درمانگري را نمایان مي

(، بــرادر وي طــوري کــه 211-5/216کهــن( نتوانســتند دبــاغ را بــه هــوش بياورنــد )همــان: 

ه را بـه کـف دسـتانش    جماعت اطراف او متوجه نشوند؛ قـدري سـرگين سـگ سـابيده شـد     

کند که وردي در گوش او خوانـده اسـت و   گيرد و وانمود ميمالد و مقابل بيني دباغ مي مي

آید؛ مـردم بـا   مغز دباغ به بوي نامطبوع خو گرفته بود با بویيدن آن بو به هوش مي ازآنجاکه

 گویند:مشاهدۀ این اتفاق مي
 ســــاعتي شــــد، مــــرد جنبيــــدن گرفــــت     

ــه  ــد افســـون بـ  گـــوش او دميـــد کـــين بخوانـ
 

ــد شــگفتخلــق گفتنــد: ایــن    فســوني ب

ــيد  ــه فریـــادش رسـ ــرده بـــود، افســـون بـ  مـ
   

 (8771-6/8775:الف 6873 )مولوي، 

 خوانيم:بخشي چنين ميو نيز در داستان بلعم باعور راجع به قدرت افسونگري و شفا

ــان   ــق جهــــــ ــاعور را خلــــــ ــم بــــــ  بلعــــــ

ــس را دون او   ــد کــــــ ــجده ناوردنــــــ  ســــــ
 

 زمـــــنســـــغبه شـــــد ماننـــــد عيســـــي  

 او افســـون بـــود  رنجـــورصـــحت 
 

 (8266-6/8263:الف 6873 )مولوي، 
ساحري »طبيب در هيئت ...« آن پادشاه زاده که پادشاه حقيقي به وي روي نمود »در داستان 

کنـد. جالـب اسـت هـم در ایـن      را مداوا مي شاهزاده« درمان زفت»شود و با ظاهر مي« استاد

پردازنـد، ایـن قـدرت    طبيبان با سحاري به درمان مي داستان و هم در قصة پادشاه و کنيزک،

تـرین  خداونـد، عظـيم  (؛ 5/8612، 6/19ها عطـا شـده اسـت )همـان:     از جانب خداوند به آن

-او بـه جـان موجـودات فسـون مـي      ،است که سحر اصيل نزد اوست)خير الماکرین( ساحر 

 خواند.

 گیری نتیجهبحث و 

 صـورت  بـه مباحـث و مفـاهيم پزشـکي را    مولوي به جهـت آشـنایي بـا طـب، اصـطالحات،      

گسترده در مثنوي خود به کار بسته است؛ وي در برخي از موارد به ارتباط دانش پزشکي بـا  
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واقعيـت   عنـوان  بـه سایر علوم اشاره کرده است؛ گاهي نيـز اصـطالحات و مضـامين طبـي را     

گرفتـه اسـت.    هـا یـاري  قرار داده و براي بسط کالم و تفهيم مقصود از آن موردتوجهعلمي 

هاي گوناگون بياني؛ ماننـد  مولوي در بيشتر مواقع، براي خلق مضامين بدیع و هنري در قالب

ابـزار هنـري مـدد     عنـوان  بـه تشبيه، مجاز، استعاره و کنایه و ... از اصطالحات و مفاهيم طبـي  

هــاي ادبــي مبــدل ســازد. او در شــماري از گرفتــه و توانســته مباحــث پزشــکي را بــه پدیــده

هـا  ها، از بعضي اصطالحات طبي، مانند داروهاي گياهي، حيواني و یا برخـي بيمـاري   ستاندا

هـاي مثنـوي   هاي درماني و پزشکي در قصهنام برده است؛ در این ميان، بسامد باالي موتيف

هـا از  ي از داسـتان ا مالحظـه  قابـل از اهميت چشمگيري برخـوردار اسـت؛ مولـوي در بخـش     

هـاي جسـمي و   هـا، بـه تشـریح بيمـاري    استفاده کرده و تحت لـواي آن هاي پزشکي موتيف

هـاي  الي داسـتان  در البـه وي ها پرداخته است. هاي روحي و طریق درمان آنویژه بيماري به

هایش را که یا درگيـر  مثنوي در کسوت یک پزشک پدیدار شده و شخصيت اصلي داستان

اني یـا روحـاني مـداوا کـرده اسـت.      اند، توسـط طبيـب جسـم   بيماري جسمي یا روحي بوده

تجویزهاي پزشک گونة مولوي در ساحت گزاره و در بدنة داستان موجـب بـه پـيش بـردن     

هـاي مثنـوي،   هـاي مطروحـه در قصـه   برخـي از گـزاره   روایت شده است؛ گفتني اسـت کـه  

امروزه در دانش پزشکي مورد پذیرش نيست که این مسئله خود، از تحـول بنيـادین در ایـن    

 شود.ناشي مي دانش

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم.

ORCID 

Afsaneh Saadati  http://orcid.org/0000-00002-0964-3769 

Mohsen Mohammadi 

Fesharaki 
 http://orcid.org/0000-00001-9241-7046 

   

 

  

http://orcid.org/0000-00002-0964-3769
http://orcid.org/0000-00001-9241-7046


 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 001

 منابع

 .نابي: قم .دوم اپچ .ترجمه مهدي فوالدوند .(6836) .قرآن کریم

 نا.. قاهره: بينبوي طب .(6877) .جوزیه ابن قيم

 . تهران: دنياي کتاب.مناقب العارفين .(6812افالکي، احمد. )

ــاس. ــال، عب ــان کاســب 6832) اقب ــب نمای ــش    ،(. طبي ــه کوش ــتياني ب ــال آش ــاالت اقب ــة مق مجموع

 تهران: انجمن آثار. ،محمد دبير سياقي

ــران و ســرزمين (. 6891الگــود، ســيریل. ) ــاریخ پزشــکي ای ــر هــاي خالفــت شــرقيت . ترجمــة دکت

 باهر فرقاني. تهران: انتشارات اميرکبير.

ــد.     ــن محم ــد ب ــدین محم ــوري، اوحدال ــوان(. 6871) ان ــوي. تهــران:    دی ــدرس رض ــحيح م . تص

 علمي و فرهنگي.

ــراون، ادوارد. ) ــالمي  (. 6815ب ــاریخ طــب اس ــب  ت ــعود رج ــران: انتشــارات   . ترجمــة مس نيــا. ته

 علمي و فرهنگي.

-7 (،9)6، فصلنامة نقد ادبيها، کارکردها و .... مایه: تعاریف، گونه (. بن6833محمد. )پارسا نسب، 

58. 

 اي. تهران: توس.. ترجمة فریدون بدرههاي پریانهاي تاریخي قصهریشه(. 6876پراپ، والدیمير. )

ـــ. )ـــــــــــــ ــتیر(. 6813ــ ــ خ ــهشناس ــان ي قص ــاي پری ــدره  ه ــدون ب ــة فری ــران: . ترجم اي. ته

 توس

ــاهي، نعمــت ــوحي اهللپن ــوي، محمــد و فت ــي، محمــود، تق ــوي در 6867. )رودمعجن ــة مول (. اقتراحي

 .93-87 (،2)62، مجلة گوهر گویاي تمثيلي درد و رنج انسان. بند صورت

 . تهران: دانشگاه تهران.پزشکي در آثار موالنا(. 6831بخش، حسن. )تاج

 ،فصلنامة نقد ادبيگيرد؟. چيست و چگونه شکل مي(. موتيف 6833تقوي، محمد و دهقان، الهام. )

2(3،) 86-7. 

ــدي. )  ــماعيلي، مهـ ــاجي اسـ ــاني.  6866حـ ــناخت درمـ ــه در شـ ــل و قصـ ــاربرد تمثيـ ــریة (. کـ نشـ

 .68-3 (،26، )رشد مشاوره مدرسه، يشناس روان
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ــان جــان: گــرایش(. طبــي6836الســادات. )حجــازي، بهجــت ي شــناخت رواني و درمــان روانهــاي ب

 . مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد.عطار و مولويدر اشعار 

ــاز. )اکبــري، پــريرضــایي، رمضــان و علــي ــر اصــطالحات و مضــامين طبــي  6862ن (. درآمــدي ب

 .222-286 (،8)5، مجلة طب سنتي اسالم و ایراندر مثنوي مولوي. 

 نقاب. تهران: علمي.، شعر بيدروغشعر بي(. 6876کوب، عبدالحسين. )زرین

 . تصحيح افشين وفایي. تهران: سخن.رسالة سپهساالر(. 6839احمد. )بندونسپهساالر، فری

. بــه کوشــش مــدرس رضــوي. تهــران: مؤسســة  الحقيقــه حدیقــه(. 6896آدم. )ســنایي، مجــدودبن

 مطبوعاتي علمي.

 : مير ماه.تهران .طبيبان شاعر(. 6868سياسي، محمد. )

 .687-686 (،35)65، بخارا. درگذشت فروزانفر(. 6868رضا. )شفيعي کدکني، محمد

 تهران: آگاه. موسيقي شعر.(. 6876ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. )

ــي. )  ــان، عل ــر     (. 6839عربي ــوي از منظ ــير مثن ــل و تفس ــنج روان: تحلي ــ روانگ ــفهان: يشناس . اص

 آشنا.

جــا: . بــه تصــحيح ســعيد نفيســي. بــينامــه قــابوس .تــا(وشــمگير. )بــيبــنعنصــرالمعالي، کيکــاوس

 نا.بي

ــد. )   ــي، اح ــرز قراملک ــي رازي.    6836فرام ــام اخالق ــالم در نظ ــان س ــة انس ــي  (. نظری ــان پژوه انس

 .87-66 ،(25)7، دیني

 .ريرکبيام. تهران: احادیث مثنوي(. 6816الزمان. )فروزانفر، بدیع

(. تحليــل داســتان پادشــاه و کنيــزک بــر مبنــاي  6831قبــادي، حســين علــي و گرجــي، مصــطفي. )

دانشـــکدۀ ادبيـــات و علـــوم انســـاني  مجلـــةشـــيوۀ تـــداعي آزاد و گفتگـــوي ســـقراطي. 

 .662-673 (،8)93، دانشگاه تهران

 . تهران: دانژه.عشق درماني(. 6838کریمي، عبدالعظيم. )

 . تهران: منشور سمير.هاي سعديطبيبانه(. 6869)وند، مریم و مسجدي، حسين. کمال

 . تهران: سخن.(. طب و مضامين طبي و بازتاب آن در ادب فارسي6866گلشني، اکرم. )

 بيروت: مؤسسة الوفاء. بحار األنوار.(. 6588مجلسي، محمدباقر. )
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، مجلــة دانشــکدۀ ادبيــات دانشــگاه تهــران    (. رازي در طــب روحــاني.  6859محقــق، مهــدي. ) 

(2 ،)626-668. 

 . تهران: سروش.تاریخ و اخالق پزشکي در اسالم و ایران(. 6875ــــــ. )ـــــــــــــ

 نامـــه انیـــپا .ي در مثنـــوي مولـــويدرمـــان روانتوصـــيف پدیـــدارهاي (. 6875ملکيـــان، آفـــاق. )

 کارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.

 . نامة شهيدي. تهران: طرح نو.فارسيي در ادب درمان روان(. 6875محمدسرور. ) ،موالیي

الهي الدینمقدمه محي. )نسخه نيکلسون( (. الف. مثنوي6873محمد. )بنالدین محمدمولوي، جالل

 نشر محمد. :. به کوشش ناهيد فرشاد مهر. تهراناي. یک جلديقمشه

تصحيح و حواشي فروزانفر. (. ب. کليات شمس تبریزي. 6873ــــــــ. )ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اميرکبير. :تهران

 . تهران: سروش.ي از مثنويدرمان روانهاي برداشت(. 6873زاده، محمد صادق. )مؤمن

ــر ــده. )  نص ــيري، مائ ــرا و ش ــفهاني، زه ــيوۀ روان 6868اص ــت ش ــوي.   (. هف ــاني در مثن ــوهر درم گ

 .613-659 (،6، )گویا

ــد. )  ــون، رینول ــوي (. 6875نيکلس ــوي معن ــرح مثن ــارات   . ش ــران: انتش ــوتي. ته ــن اله ــة حس ترجم

 علمي و فرهنگي.

(. نخســـتين داســـتان دفتـــر اول مثنـــوي معنـــوي از دیـــدگاه اخـــالق 6831زاده، جـــواد. )وهـــاب

 .29-25 (،56، )حافظپزشکي .... 
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