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   چكيده

بشر از نخستين روزي كه پاي بر پهنة هستي نهاد، براي بقا به شناسايي محيط اطراف و گاه 
واجهه و مبارزه با تهديدهاي فراروي خويش پرداخت و ابزارهاي مختلف را به م

كار گرفت تا به هر طريق ممكن از جان و متعلقات خود محافظت  منظورهاي گوناگون به
گذاري هاي بسيار دور به دو منظور نشانهاز جملة اين ابزارها داغ بود كه بشر از زمان. كند

توان اظهار داشت كه كدام كاربرد، مقدم يقين نمي ؛ هرچند بهكرد از آن استفاده ميو درمان 
  .بود

نشان داغ . پردازددرماني داغ مي نويسنده در اين مقاله، ابتدا به جنبة نشان و سپس وجه
ها و اعضاي بدن بردگان، دشمنان و حيوانات به منظور ايجاد تمايز و ثبت مالكيت بر اندام

شد و در كاربرد درماني، به گمان برخي گنهكاري زده ميو دربارة مجرمان به عالمت 
ترين مهم. رفتكار مي هاي مختلف انسان و دام بهعنوان آخرين درمان براي عالج بيماري به

در . عرصة كاربرد درماني داغ، نهادن بر زخم براي جلوگيري از خونريزي و عفونت بود
بندي و فارسي، تاريخ و فرهنگ عامه طبقهمقالة حاضر، هر دو جنبة كاربرد داغ در ادبيات 

 .بررسي شده است

                                                                                                                   
  )نويسنده مسئول( عضو هيئت علمي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان .1

  ajahanshahiafshar@gmail.com *  
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  .داغ، الكي، نشان، درمان، فرهنگ عامه، ادبيات فارسي: هاي كليديواژه

  مقدمه. 1
 در مهمي سهم مطالعة آداب و رسوم پيشينيان و كيفيت تعامل آنان با دنياي اطرافشان،

 در بررسي و تحقيق و دارد كهن و گذشته ادوار گوناگون مسائل از بسياري شناسايي
دبي متون ا. باشد ديرين روزگاران بازماندة مجهوالت از بسياري گشايراه تواندمي ها آن

بها در كنار اي گراناست كه همچون گنجينه و تاريخي و فرهنگ شفاهي بستر مناسبي
رسالت اصلي خويش، بسياري از اين آداب و رسوم را حفظ كرده است و با تحقيق و 

كه براي شناسايي تمدن اقوام و ملل  -توان به مسائل بسياري رسي در اين آثار ميبر
ميل به بقا آدمي را واداشت كه نيروهاي مخالف . دسترسي پيدا كرد -ضروري است

خصوص آنچه هستي او را به خطر  به -تر، هستي خويش راخود و در بياني گسترده
 دلكيت بزند و براي حفظ جان خوقات خويش مهر مابشناسد، بر تعل -انداخت مي

هايي بود كه توجه بشر را به خود تالش براي اثبات مالكيت، يكي از عرصه. بكوشد
خصوص چهارپايان و بردگان،  قات خود بهبراي اثبات مالكيت بر تعل كرد، لذاجلب

 كمك گرفت» داغ«وسيلة  گذاري بهدر اين راه از نشانه انسان. انديشي شدمجبور به چاره
بر عضوي از بدن  -كه نشان خود را بر آن نقش كرده بود –و با قرار دادن فلز گداخته

گونه عالمت را نشان حيوان يا انسان، مالكيت خود را بر او تثبيت كرد و گاه نيز اين
. خصوص پيشاني آنان ممهور كرد گنهكاري گنهكاران قرار داد و آن را بر اندام، به

تر، اي حياتيشد و در عرصه بشر، به همين موارد محدود نميكارگيري داغ در زندگي  به
داغ «كردند، تا آنجا كه در مواردي   تر از آن براي درمان استفاده ميتر و گستردهاساسي
اين شيوة درماني كه در دورة اسالمي، بيشتر . دانستند را آخرين دواي دردها مي» آهنين

  .اي بسيار كهن داردرفت، پيشينهميكار  به» الكي«با معادل عربي آن، يعني 
هاي دور بر كاربرد داغ با هر دو فرهنگ عامه، ادب فارسي و متون تاريخي از گذشته

متعدد كاربرد آن، فراتر از  هاي هدهند و از آنجا كه به داغ و شيوشده گواهي مي هدف ياد
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به اين امر  ها، پرداخته نشده، الزم است به طور مفصل توضيح لغوي در فرهنگ لغت
را ) استفاده از داغ(رو، نويسنده بر آن است كه انعكاس اين رسم  از اين. پرداخته شود

  .بندي كند در ادب فارسي، متون تاريخي و فرهنگ عامه بررسي و طبقه

  پيشينة تحقيق. 2
تاكنون پژوهشي كه در پهنة ادبيات فارسي، متون تاريخي و فرهنگ عامه به مسئلة داغ 

اي با عنوان تنها پژوهشي كه در اين باره به دست آمد، مقاله. اشد، يافت نشدپرداخته ب
، بهار 4، س 2، دورةپيام بهارستانمجلة  15ضميمة ش (» ابزارهاي جراحي به روايت زهراوي«

باباپور است كه نويسندگان، ابزارهاي تأليف عيوض هوشيار و يوسف بيگ) 1391
بخشي از اين ابزارها، شامل . اند معرفي كرده جراحي را از كتاب زهراوي انتخاب و

ها  است كه زهراوي، ضمن ارائة شكل، به موضع و شيوة كاربرد آن ابزارهاي داغ
  . پرداخته است

  بحث. 3
  داغ به منزلة نشان. 1-3

منزلة نشان و براي اثبات مالكيت كاربرد داشت كه بر بردگان يا  گاهي داغ، تنها به
نشان خود را  مالك، لفظ مورد نظر يا به عبارتيبه اين ترتيب كه  شد؛ چهارپايان زده مي

در ادب فارسي از اين . كرد با گذاشتن فلز داغ بر عضوي از بدن چهارپا يا برده حك مي
ياد شده ... با تركيباتي چون داغ بندگي، داغ غالمي، داغ عشق، داغ هجر و  داغ نوع
  .است

  بر رخ هر كس كه نيست داغ غالمـي او 
  ج

  گر پدر من بود دشمن و اغيارم اوسـت   
  

  )187: 1346مولوي، (
  به پيشاني جانان داغ مهـرش 

  

  كسي بي داغ مهرش در قران كـو   
  

  )343همان، (
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ق پس از فتح 96آمده است كه كثير در آغاز سال ) 199/ 13: 1371(اثير  ابن الكاملدر 
تا [ن اسيران داغ گذاشت كاشغر، غنايم بسياري به دست آورد و اسيران گرفت و بر گرد

  ]. شناخته شوند
در همين راستا براي اثبات مالكيت بر بندگان و نيز تمايز آنان از بردگان ديگر 

زدند كه شواهد اين امر را در متون تاريخي، ادبي  ها داغ مي ارباب، بر عضوي از بدن آن
 بن و عامر شد راسي اميه بن عمرو ،معونه در واقعة بئر. توان يافت و فرهنگ عامه مي

 داغ اسير و غالم عنوان  به را او پيشانى است، ضمر قبيله از او كه دانست طفيل چون
  ).338/ 4: 1360،طبرسي(نهاد 

شد؛ به اندازي ديگران بر او ميوجود داغ بر بدن حيوان يا برده، مانع از دست
. كرد اهم ميعبارتي ديگر، اين عالمت نوعي مصونيت از سرقت و تصاحب اغيار را فر

سخن ) قندوز(در شرح مشاهدات خود، از امنيت شهر قندوس ) 472/ 1: 1376( بطوطه ابن
گفته و آن را مرهون احكام شديد حاكم اين شهر دانسته و آورده است كه در پي 

كنند و او را بدون شبان و مجازات سخت دزدان، مردم نام خود را بر ران اسب داغ مي
  . ض بر چهارپايان آنان را داشته باشنددزدان جرئت تعر آنكهبي ،دنمايننگهبان، رها مي

  :اند در ادب فارسي نيز شاعران بسياري از اصطالح داغ در اشعار خود بهره برده
ــرين دارد      جــان نقــش رخ تــو بــر نگــين دارد     ــر ســ ــو بــ ــم تــ   دل داغ غــ

  )507: 1340انوري،(   
ــش    ــر رانـ ــرد بـ ــود داغ كـ ــام خـ ــان     نـ ــرهنگي بيابـــــــــ   شداد ســـــــــ
ــي   ــدار يكـ ــور داغـ ــه زان گـ ــر كـ ــي     هـ ــزار يكـــ ــي از هـــ ــده بگرفتـــ   نـــ
  گـــــــــــرد آزار او نگرديـــــــــــدي    چــون كــه داغ ملــك بــر او ديــدي    

  )69: 1384اي،نظامي گنجه(        
ــكار مـــــي    داغ تــــو داريــــم و ســــگ داغــــدار ــهان در شـــ ــذيرد شـــ  نپـــ

  )15همان، (
 رانـي مـرا  چندان كه مي آيم، برتزان همي    گردد كه دارم داغ تـو كس خريدارم نمي

  )9: 1340اوحدي،(



 علي جهانشاهي افشار  __________ ________________________________   از نشان تا درمان» داغ«

165 

 آن كو شكار توست كسي چون كند شـكار     او را كه داغ توست نيـارد كسـي خريـد   
  )452: 1346مولوي، (

عبدالملك، در افريقيه و مسلم، والي يزيد بنابينقل شده كه يزيد بن البلدان فتوح در
/ 2: 1337بالذري،(را داغ زد » سيحر«ق روي دست نگهبانان بربر خود لفظ 102مغرب در 

332 .(  
  تـر روي چو مهت پيش چراغ اولي

  

تـر روي حبشي كرده به داغ اولـي     
 

  )393: 1336مولوي، (
هاي ديگران در گله، اقدام به هايشان از دامدر فرهنگ عامه، دامداران براي تمايز دام

، نشان ويژة خود را به نمايند و به اين منظور ماهگي مي 6ها قبل از  گذاري آننشانه
گذارند و اين نشان معموالً به صورت هاللي بر باالي بيني صورت داغ بر بدن دام مي

كه در زبان عربي  -در اين نوع داغ. بنددمانندي بر بناگوش آن نقش مي حيوان يا دايره
سوزد و هرگز مويي جايگزين آن موي محل داغ مي -شودگفته مي» حظام«به آن 

پيرو چنين رفتاري است كه براي رعايت حقوق حيوانات، رواياتي مبني بر  .شود نمي
بر  )ص(آمده است كه پيامبر  آفرينش و تاريخدر كتاب . ناپسندي اين امر نقل شده است

. زدن بر چهرة گوسفندان بودند گلة گوسفندان عبد قيس گذشت و ايشان مشغول داغ
ها عالمت بگذارند  فرمود كه بر گوش آنايشان را از اين كار بازداشت و  )ص(پيامبر

نهادن بر چهرة حيوان نهي شده و در صورت  در اسالم از داغ ).2/745: 1374مقدسي، (
و ) 192: 1385مقيمي، (نهادن بر گوش حيوانات توصيه شده است  ضرورت و نياز، داغ

كه  -ترين موضع بدن ترين و سخت كند كه بر قوي شيخ طوسي در اين باره توصيه مي
  ).193همان، (داغ نهند تا به حيوان آسيبي نرسد  -عاري از پشم و موي باشد

 يحمى يوم«: مجيد نيز به مسئلة داغ اشاره شده است قرآندر متون ديني ازجمله 
 فَذُوقُوا ألَنْفُسكُم كَنَزْتُم ما هذَا و ظُهورهم و جنُوبهم جِباههم بِها فَتُكْوى جهنَّم نَارِ في علَيها
 و كرده، سوزان و گرم جهنم، آتش در را آن كه روز آن در(. )9/35/توبه( »تَكْنزُونَ كُنْتُم ما
 اين) :گويند مي ها آن به و( كنند، مي داغ را هايشان پشت و پهلوها و ها صورت آن با
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 كه را چيزي شيدبچ پس)! ساختيد گنجينه و( اندوختيد خود براي كه است چيزي همان
   ).!اندوختيد مي خود براي

  .عنوان ابزاري براي شكنجة زراندوزان سخن رفته است در اين آيه از داغ به
. )16-68/15/قلم( »الْخُرْطُومِ علَى سنَسمه. االَولين أَساطيرُ علَيه آياتُنَا قالَ تُتْلَى إِذَا«

» !است پيشينيان هاي افسانه اينها«: گويد مي شود مي خوانده او بر ما آيات كه هنگامي(
  ).!نهيم مي ننگ داغ و عالمت او بيني بر زودي به ما) ولي(

زدن، پيشاني بود و اين نوع داغ  ترين جاي داغ شود، مرسوم گونه كه مالحظه ميهمان
، ، ران، باالي بيني)كفل(بر پيشاني، بر سرين  افزون. شد كار گرفته مي منزلة نشان به به

شد و ادب فارسي و متون تاريخي گواهاني عادل بر اين  گردن و شانه نيز داغ زده مي
 امير داغگاه اي كه در وصف در قصيده) 44: 1371(سيستاني  فرخي. ادعا هستند
  :كند شونده چنين اشاره مي چغاني سروده، به اعضاي داغ ابوالمظفر

  درفكنـد  بـازي  شصت كمند كاندر كره هر
  

  نگار رويش و شانه و سرين بر داغش گشت  
  

كه  -حكايتي نقل شده، مبني بر اينكه فقيهي قزويني و از علماي سنت آثار البالددر 
به اين بهانه كه يكي از شيعيان قصد جان او را  -چوني به او داشتندمردم شهر ارادت بي

مر كند و بازگشت خود را به اين اداشته، پيروان خود را به ترك قزوين تهديد مي
كند كه با آهن، مهر ابوبكر و عمر را بر پيشاني شيعيان داغ زنند و چنين مشروط مي

  ).472: 1337بالذري، (كنند  مي

  : دورة اسالمي آورده استاوايل دربارة اهل ذمه در ) 357: 1355(كوب نيزر
 ازهمه،  اين با. بودند مسلمانان پناه در پرداختند، البته مي خراج و جزيه ها كهذمي

 و زي از شانجامه و زي .بود گشته تحميل ها آن بر بسيار قيود بسياري جهات
 از تا ... نهادند مي داغ شان پيشاني بر اسالم، فتح آغاز در .بود مسلمانان جدا جامة

  . باشند شناخته ديگران
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. نيز ياد شده است» دروش«در فرهنگ عامه و ادب فارسي، در كنار داغ از عملي به نام 
 است و آن داغي دانسته شده است كه درفش دروش معادل داغ داغ نامة دهخدا لغت در

  :آورند مي پديد آنان اندام بر گداخته درفش با ستوران و چهارپايان امتياز براي
  كننـد  داغ دروش سـتوران  كه به موسمي

  

 دروش داغ نهـاد  اعـدا  بر ستوروار  
  

  )»دروش«ذيل : ك.ر(
شتن داغ بر عضوي از بدن مجرم، برده يا حيوان، در گوش بر گذا در اين نوع، افزون

چنانچه [كنند و گاه ممكن است كه براي تمايز بيشتر  يا بيني او نيز شكافي ايجاد مي
در . بخشي از داخل گوش يا بيني او را بريده و جدا سازند] گذاري باشدمقصود نشان

اتهام دزدي بر كسي اثبات آمده است اگر با گواهي سه عادل،  آفرينش و تاريخكتاب 
/ 1: 1374مقدسي، (خوانند  مي» درويش«برند و اين كار را  شود، گوش و بيني او را مي

تفضلي در پانوشت همان صفحه آورده است  احمد مترجم كتاب با استناد به نظر. )88
هاي خود از ديگر  باشد و دامداران براي تشخيص بره» دروش«كه اين كلمه بايد 

كنند و هر كس شكل  ها ايجاد مي بعد از تولد، برشي مخصوص در گوش آنمالكان، 
هاي بزرگ خود را نيز در كوچكي به همان  برش مخصوصي دارد، شكلي كه گوش دام

دارد كه دروش  نويسندة اين مقاله بنابر مشاهدات خود، اذغان مي. اند صورت برش داده
شود و دامداران پيش، پس يا قسمت  ها را نيز شامل ميمختص برّه نيست، بلكه بزغاله

دهند؛ يعني يك  دايره يا مثلثي برش مي پايين گوش دام كوچك را به صورت دايره، نيم
  .آورند دايره يا مثلث از درون گوش او بيرون مي نيم

  منزلة درمان داغ به. 2-3
اگرچه داغ در لغت فارسي، مفهوم و معناي نشان پيدا كرده و به صورت تركيباتي 

به اين معنا به كار رفته  بييشتر... و » داغ غالمي«و » داغ بندگي«، »داغ ننگ«چون هم
ها، و ويژه درمان زخم است، اما در گذشته يكي از كاربردهاي فراوان آن در پزشكي، به
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به معناي قرار دادن فلز يا شيء گداخته بر محل زخم يا عضو بيمار بوده و اين شيوه 
  .شده استمي آخرين راه درمان شناخته

 )1/489: 1375خسروي حسيني، (» الداء حسم«پيشينة اين روش كه آن را در زبان عربي 
ه ناميدند، ب مي )خونريزى از جلوگيرى براى كردن داغ با درد و بريدگى اثر بردن بين از(

اما نظر به تاريخچة كشف آتش و حضور مؤثر آن در زندگي  ،صورت دقيق پيدا نيست
و جايي كه درمان با غذا، مرهم و دارو كارگر  بسيار كهن و تاريخي دارداي  ريشهبشر، 
آخر دواي دردها بود كه در زبان عربي از اين  1»داغ آهنين«شد، به تعبير خاقاني  نمي

كه  -دينكرددر كتاب . شودياد مي» كواء«و زنندة داغ، » مكواء«و ابزار آن » كي«عمل به 
سخن رفته كه  2از شش شيوة درمان -كهن در ايران استهاي المعارفي از دانش ةدائر

در اين شيوه، پزشك با نيروي آتش و تفتاندن تن در . است» درماني آتش«ها  يكي از آن
در متون  بحاراالنوار در). 157: 1381آذرفرنبغ، (پي زدودن تباهي و زهرناكي بيماري است 

طب : قالالسالم  عليه عبداهللا أبيعن «: ديني دورة اسالمي در اين باره چنين آمده است
 »شَرطَةِ الحجامةِ و الحقنَةِ و السعوط و القَيء و الحمامِ و آخرُ الدواء الكَي: العربِ في خَمسةٍ

دارو در بيني (كردن و سعوط  كردن و حقنه حجامت: طب عرب در پنج چيز است
كردن كه  كردن و داغ و حمام) ه استاستفراغ كردن آنچه در معد(كردن  و قي) ريختن

  .)62/262: 1403مجلسي، (آخرين روش درمان است 

ء و شَرْبةِ  شَرْطَِ الْحجامةِ و الْحقْنَةِ و الْحمامِ و السعوط و الْقَي :طب الْعرَبِ في سبعةٍ«
الْكَي اءورُ الدآخ لٍ وسكردن،  حقنه ،كردن حجامت: طب عرب در هفت چيز است: »ع

كردن كه آخرين روش درمان  خوردن و داغ كردن، عسل كردن، قي كردن، سعوط حمام
عنوان آخرين چارة درمان شناخته شده  شود كه در روايات نيز، داغ بهمالحظه مي .است
  ).503/ 31همان، (است 
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وي سه تن از در دورة اسالمي، سيد اسماعيل جرجاني، ابوبكر ربيع اخويني و زهرا
اند و براي پرهيز از اطالة  كه بيش از ديگران به اين شيوة درماني پرداخته هستند طبيباني

  .شودمي اشاره هاي درماني اين سه پزشك در حوزة داغ كالم تنها به نظريه
خود را ) 603 -602: 1355( ذخيرة خوارزمشاهيجرجاني، گفتار ششم از كتاب دهم 

بيماري اختصاص  16و معرفي  كردن، منافع اين روش اني داغباب به شيوة درم 12در 
درد، جذام، هايي چون چشم شوند؛ بيماري داده است كه به اين شيوه درمان مي

ريزش چشم، موي اضافه برآمدن بر چشم، زخم گوشة چشم، خُراج، بيماري سپرز،  آب
ه سرين، عرق استسقا، ضعف معده، بيرون آمدن استخوان بازو از كتف، سستي بندگا

هايي هاي زائد و بد در اندام وي فايدة داغ را در خشكاندن رطوبت... . النساء، فتق
  . نمايند داند كه در صورت تداوم، اندام را تباه و بيماري را تشديد مي مي

در موارد بسياري به  المتعلمينيةهدااي از  هاي پراكنده ابوبكر ربيع اخويني در بخش
اشاره كرده است و اين روش را براي درمان  خرين راه درمانن آعنوا درماني به داغ

درد، بواسير، فتق، زخم سرون، برص،  ، دندان)نوعي سردرد(هايي چون نزله  بيماري
ها  خوره، ماليخوليا، زكام و بيماري طحال توصيه كرده كه به برخي از آنزگيل، خراج، 

  : شود اشاره مي
  ).136: 1372(» بايستد نزله دارد كار به اَرمني گل و اگر كند داغ سر ميان بر بتواند اگر«

 بايد داغ يا كندن را ببايد دندان ننشيند، درد و نشود بهتر و بكني همه اين اگر و... «

  ).155همان، (» كردن
 آنگاه گردد، گل چون تا بپزد را انجير و و بكوبد سبندان بگيرد الخردل طلي... 

 با انگبين و بسايد آيد، به كار چون كند، قرص باز و ن،سبندا و انجير كند نيمانيم

  ).162همان، ( كردن بايد داغ نايستد نزله اگر گردد آبله تا كند بر بسر و كند جمع
 سوي به را ها مايع كند جذب تا كنند داغ و كنند طحال حجامت بر كه باشد... «

  ).188همان، (» رود آنجا و گردد باز معده سر از و طحال
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 يا آب يا باد يا باشد آمده فرود امعا اينجا اكنون شود، فراخ بيضه پوست...  اگر

 كه را جاي آن آيد و آنگاه بيرون آب تا گشادن ببايد باشد آب اگر و... بود،  آماس

همان، (آيد  فرود باره ديگر نكنند اگر كه كنند داغ باشد آمده فرود وي به آب
275.(  

 كردن داغ بايد اكنون ننشست، درد و كردي همه ينا اگر... درمان ريش سرون «در 

كه  را استخوان آن كه چنداني و كند مي درد كه اندازه بدان بايد، اي كردار حلقه بر داغ و
همان، (» رسد گوشت به كردن بايد داغ چنداني و گيرد، اندر گرد خوانيمي الفخد رمانه
282.(  

» بن از بركشدش يا بسوزد تا كند داغ تشآ به يا ...نبود  بسيار) زگيل( آزخ اگر اين«
  ).297همان، (

» كند داغ و ببرد را اندام آن بتواند اگر دشوار باشد آن و درمان...  كند ريش اگر«
  ).302همان، (

  : و در درمان خراج گفته است
 به مازو يا بپزد سركه انار به پوست اندروماخس با اقراص به كندش درمان و... 

 فلدفيون اقراص به و اال و ايستاد باز اگر برنهد، و بسايد سفيد جزا يا بپزد سركه

 نشود به قرص اين به چون كردن بايد داغ االّ و اين به شد به كند، اگر درمان
  ).302همان، (

» آتش به كن داغ و شتاببه گنده شود، و شود سياه زخم، ديگر، جايي به اگر ...« 
  ).309همان، (

 پيش كسي چون بود، ماليخوليا عالمت از گشتن نااميد يشتناز خو و گشتن بدگمان

 باشد آمدن فرود آب عالمات پشه و و مگس چون موي بيند خياالت خويش چشم

 و سل او بيم از آمدن  نزله و زكام دايم نيايد، فرو آب تا بكن او درمان و شتاببه
 درشت كوهاي بر سر ماليدن و خشخاش شراب به يافتن بايد اندر باشد نفس تنگي

  ).374همان، ( سر درزهاي بر كردن داغ و سر به سبندان برنهادن طلي و
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ام كتاب خود، ابوالقاسم زهراوي، پزشك نيمة دوم قرن چهارم هجري، بخش سي
بندي  را به داغ و ابزارهاي آن، جراحي و شكسته ليفلمن عجز عن التأ التصريف

فصل در سوزاندن و داغ كردن است و  56باب اول اين اثر، شامل . اختصاص داده است
درماني در ميان  ترين پرداخت دربارة داغ شايد بتوان حاصل كار اين پزشك را مفصل

آثار اطبا مسلمان در عصر كهن دانست كه از داغ، براي درمان ميخچه و زگيل، زهدان و 
اي مورد قدر، ارائة شكل ابزاره حسن ديگر اثر اين پزشك عالي. شود معده استفاده مي

  .نياز براي هر نوع داغ است
پذير نباشد، ابتدا ديده درمانشود، چنانچه عضو آسيبگونه كه مالحظه ميهمان

كنند، شبيه  ديده را با كارددرماني برش داده و سپس محل برش را داغ مي عضو آسيب
/ 2: 1364( قانونوي در كتاب . كند سينا در درمان گزش مار سمي توصيه ميآنچه ابن

كند و گروه نخست را  ، مارها را از نظر خطرناكي سم به سه دسته تقسيم مي)55
ها در مدت سه ساعت  شده به وسيلة آن شمارد كه فرد گزيده مارهايي بسيار خطرناك مي

جان خواهد داد و چاره آن است كه اندام مسموم سريع بريده شود و يا فوراً داغ آتشين 
  . محل گزش گذاشته شودبر 

تجويز و توصيه » آخرالدوا«عنوان آخرين درمان و به تعبير حافظ  نين داغ بههمچ
 -اين شيوة درماني در ادب فارسي شواهد بسيار دارد و بارزترين مورد آن. شده است

/ به صوت بلبل و قمري اگر ننوشي مي«بيت  -شود منزلة درمان به ذهن متبادر مي كه به
رسم و اصطالحي » آخر الدواء الكي«. ظ استحاف» عالج كي كنمت آخر الدواء الكي

گونه از زبان عربي به زبان فارسي وارد  پزشكي است كه صورت اصطالحي آن، بدين
ل كردن متوس به داغ -اي كارساز نبودكه چاره -هاي شديد درمان زخم در. شده است

  . كردند شدند و براي پرهيز از عفونت، محل زخم را داغ مي مي
. شدند متوسل مي» كي«اي به داغ  گام ناتواني در درمان بيمارياعراب جاهلي هن

در واقع سوزاندن موضعي كوچك » كي«. مثل سائر گرديد» آخر الدواء الكي«رو،  اين از
شده از آتش بود كه بعد از اين عمل، موضع مذكور براي  از تن با آهني سرخ
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باور بودند كه اسباب بيماري،  بر اينو جاهليان  شد كردن آماس باز گذاشته مي فروكش
در . )41: 1418الذاكري، (شود  آيد، خارج مي همراه با چركي كه از موضع داغ بيرون مي

 )1/82: 1408هالل عسكري،  ابي( آخر الدواء الكي، االمثال ةجمهرامثال عرب، در كتبي چون 
  . به اين رسم اشاره شده است

عنوان تنها راه عالج،  ان زخم با داغ بهدر ادب فارسي در موارد پرشماري، از درم
  :سخن گفته شده است

  در دهـــان دار تـــا بـــود خنـــدان   
  هـــر كجــــا داغ بايــــدت فرمــــود 

  

ــدان       ــن دنـ ــد بكـ ــي كنـ ــون گرانـ   چـ
 چــون تــو مــرهم نهــي نــدارد ســود     

  

  )222: 1356، نصراهللا منشي(
ــه خــود ســوزم  ــره ار ن ــنم خي   گــر ك

  

ــه   ــي   گفتــ ــدوا الكــ ــر الــ ــد آخــ   انــ
  

 ) 256: 1340انوري، (

  زانكه داغ آهنين آخر دواي دردهاست
  

  زآتشين آه من آهن داغ شد بـر پـاي مـن     
  

  )322: 1338خاقاني، (
 

 روي نه بر خاك گـرم و خـاك كـوي   
  

  بينــي جراحــت روح را چــون تــو مــي
  

ــزن  ــو مجروحــي دم از عــالم م   گــر ت
  

  اگر تو جور كني جور نيست تربيت اسـت 
  

  سعدي اگر زخـم خـوري غـم مخـور    
  

  جايي كه داغ گيـرد دردش روا پـذيرد  

ــت روي      ــروح را داغ اس ــر مج ــه ه   زانك
  )380: 1383عطار، (                               

ــروح را  ــود مجــــ ــوتر بــــ  داغ نيكــــ
  )همانجا(                                            

ــزن  ــت، دم مـ ــر جراحـ ــه بـ ــي نـ  داغ مـ
  )همانجا(                                            

 و گر تـو داغ كنـي داغ نيسـت درمانسـت    
  ) 366: 1385سعدي، (                             

 فخــــــر بــــــود داغ خداونــــــدگار  
  )460همان، (                                       

ــاد   ــر نه ــاول نظ ــعدي ك ــت داغ س  يآنس
  )566همان، (                                       
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  چون سينه و جگر و دل مرا به جوش درآمـد 
  

 طبيب عشق تو فرمود داغ و فصد و حجامت
  )55: 1340اي،  اوحدي مراغه(                   

 

ــوردم   ــود خـ ــل بـ ــر هالهـ   دوا زهـ
  

ــردم    ــرين داغ اســــت كــ ــالج آخــ    عــ
  )707: 1376سلمان ساوجي، (

  سـاران را  عالجي نيست غير از داغ زخـم خـاك  
  

   قش قـدم دارد كه چاك جاده يكسر بخيه ن  
  )1/483: 1341بيدل دهلوي، (

  عالج ايران نبود جز اينكه صاعقه اسـت 
  

   بــه شــعله محــو كنــد كــاخر الــدوا الكــي   
  )1/585: 1368بهار، (

آمده است  تاريخ طبري در .درماني در متون تاريخي نيز شواهد بسيار دارد شيوة داغ
: 1375طبري، (كه داشت، داغ كرد اي سبب بيماري اسعد بن زراره را به )ص(كه پيامبر

3/930.(  
كه در جنگ احد مجروح شده  -ابي بن عبداهللا فرزند عبداهللا: آمده است المغازي در
  ).229: 1369واقدي، (كرد  هاي خود را داغ مي تمام شب بيدار بود و زخم -بود

، بنا به فرمان موفق، خليفة عباسي. طاهر گرفتار شد زوايبي علوي به دست محمدبن
: 1375طبري، (دست و پاي او را به خالف يكديگر بريدند و محل زخم را داغ كردند 

15/663.(  
كرد،   زخمي را برك معاويه زماني كهآمده است  )10/225: 1371اثير،  ابن( الكامل در

پارة آهن داغ به محل ضربت . 1: پزشك براي نجات او دو پيشنهاد ارائه كرد ساعديِ
به او بدهد و معاويه ) كننده عقيم(بخش اما قاطع نسل  شربتي نجات. 2. شمشير فرو برد

نيز اين ماجرا  تفسير طبريدر . به واسطة دردناكيِ راهكار اول، راه دوم را برگزيد
بودن شمشير فقط داغ توصيه  سبب زهرآلود گزارش شده با اين تفاوت كه در آنجا به

 ).5/1371: 1356طبري، ( 3شده است

برد كه مار انگشت سبابة دست  نام مي زيان، از تاجري حاج )2/343: 1376(بطوطه  ابن
  . دستش را داغ نهادند ، لذاراست او را گزيد و ماية درد شديدي شد
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نويسد دست راست زياد، والي معاويه در  مي )2/19: 1375خلدون،  ابن(خلدون  ابن
كردن آن را تنها  داغ ق به طاعون دچار شد و طبيبان، بريدن دست و 53عراق، در سال 
بعد از تولد نوزاد، اتصال ناف به رحم را قطع  نويسد همچنين وي مي .راه چاره دانستند

همان، (نهند  كردن يا ديگر انواع درمان مرهم مي وسيلة داغ كرده و محل جراحت را به
2/819.(  

ه بر درماني، قراردادن فلز گداخت ترين شكل داغگونه كه مالحظه شد، مرسومهمان
در . شكل ديگر اين شيوة درماني، استفاده از روغن داغ بوده است. زخم بود

دربارة ميزان و شرط قمار آمده است كه در بازي نرد،  الذهب مروجو  التواريخ ةسلسل
بندند و فرد برنده، با تبري تيز  باك بر سرانگشتان خود شرط مي چيز و بي مردمان بي

شده را در روغن  بازنده بالفاصله سرانگشت قطع كند و انگشت بازنده را قطع مي
برد تا زخم آن به هم برآيد و خونريزي متوقف  جوشان و داغ كنجد يا گردو فرو مي

دارد كه قماربازان اين نوع قمار را در حالي رها  نويسنده در پايان اذعان مي. شود
: 1374؛ مسعودي، 129: 1381سيرافي، (كنند كه تمام انگشتان دو نفر قطع شده است  مي

بن زهير به خوره مبتال شده بود كه براي درمان، آن را بريده و داغ  ةپاي عرو ).1/372
   ).2/782: 1374مقدسي، (كردند 

ها به سل و سرماخوردگي،  بزغاله ابتاليدر پزشكي عاميانه، براي جلوگيري از 
تا نيمه در شير جوشانند و گوش چپ بزغاله را پوست انجير كوهي را با شير ميش مي

در پي اين عمل گوش بزغاله به مرور خشك شده و از نيمه . برندجوشان فرو مي
   4.شودافتد، اما به امراض مذكور دچار نمي مي

داغ براي درمان  درماني كه در طب عاميانه رواج دارد، استفاده از آهكنوع ديگر داغ
هايي است كه كف سم دام در) طبقه: در فرهنگ عامه( »تب برفكي«بيماري عفوني 

. اند عفونت، دچار التهاب، زخم و خوردگي شده و لنگ شده سبب ها به آن) ها كفشك(
هاي سالم را نيز از از درون آهك و گاه براي پيشگيري، داماي بيمار هدر اين روش دام
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هاي سم دام را به هم آورده و  دهند؛ بدين ترتيب، سوزندگي آهك، زخمداغ عبور مي
  .سازد هاي سالم را نيز از احتمال ابتال مصون ميگردد و دام ع از تداوم عفونت ميمان

دربارة قيس بن هبيرة  البلدان فتوحدر . رفت كار نمي داغ تنها براي درمان زخم به
گفتند كه كمر او  مي) پهلو داغ :كشاح(مكشوح آمده است كه او را به اين دليل مكشوح 

  ).2/153: 1337بالذري، ( اغ كرده بودندسبب دردي كه داشت، د را به
دربارة شكنجة يكي از قرمطيان آورده است كه او را ابتدا  )15/674: 1375(طبري 

دويست تازيانه زدند، سپس دو دست و پايش را بريدند و داغ كردند و گردنش را 
   .زدند

اشعث بر  محمد بن بن عبدالرحمان خروج در داستان )100: 1355(كوب نيزر
  : حجاج آورده است

برخاستند،  حجاج دشمني به و اشعث ابن ياري به كه كساني بيشتر حادثه اين در
. داد شكنجه سختي به را آنان حجاج .بودند عراق و بصره موالي و جنگيان و فقها

 نام يك، هر دست بر و فرستاد خود قراي به را كدام هر و كرد پراكنده موالي را

  . نهاد داغ نقش فرستاد،مي ارا بدانج او كه ايقريه

  درماني در فرهنگ عامه داغ. 3- 3
اي دارند كه ممكن است برخي  ها، رسوم و آداب ويژهمردم عامه در زمينة طبابت دانش

آنان به واسطة دوري از مراكز . هاي علمي امروزين انطباق نيابد ها با يافتهاز اين دانش
انس با طبيعت و استمدادهاي چندمنظوره از  ، در دسترس نبودن امكانات دارويي،يدرمان

ها،  يكي از اين روش. هاي درمان خاصي دارند هاي پيرامون خود، روشاشياء و پديده
ها در مقاله مطرح شد و در ادامه به  هاي اندكي از آناستفاده از داغ است كه نمونه

درماني رصة داغباورها و رسوم طبي عاميانه در ع ي ازموارد بيشتر بهتر صورت مفصل
  :پردازيم مي
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برخي ). 140: 1391صرفي، (كنند  براي رفع ميخچة روي پا، آن را با فلز گداخته داغ مي
سال ماندة گوسفند استفاده  يك) پشكل(روستاييان كرمان، به جاي فلز گداخته، از فضلة 

 .ددارن گذارند و سريع برمي كنند و آن را داغ كرده و روي ميخچه يا زگيل مي مي

شكل را داغ كرده و با آن، شكاف دندان را داغ  ، فلزي مفتولي دندان براي درمان درد
  .نمايند مي

اي از جنس عقيق داغ براي درمان سردردهاي مداوم، قسمت ميانة سر را با مهره
  . سوزداي كه افزون بر مو، پوست سر نيز در آن نقطه مي به گونه ،زنند مي

 ،اند يز محل ختنة كودكاني كه به تازگي ختنه شدهو ن براي بهبود شكستگي سر
  .گذارنداي نخي را آتش زده و خاكستر آن را بر روي زخم مي پارچه

گويند و چنانچه موها در هر دو در تداول عامه، دو طرف سر را دو شاخِ سر مي
دانند و براي رفع نحوست، يكي از  خورده باشد، اين وضعيت را شوم ميقسمت، پيچ

  .كنندكردن محو مي ا را با داغه پيچ
ها كمر طفل را داغ  هاي مكرر اطفال و نيز براي به راه افتادنِ آنبراي رفع اسهال

  .كنند مي
شدند يا خيلي گريه آمدند و خيلي مريض ميهايي را كه به دنيا ميدر قديم، بچه

جايي كه (ني داغ، بيشتر بر روي پيشا. كردند داغ مي] براي رفع اين عوارض[كردند مي
  ).123همان، (يا وسط سر بوده است ) رويدمو مي

گويند شيطان در پوست او رفته، يعني كند، ميوقتي كه كودك، زياد ناآرامي مي
براي اينكه كودك . كودك در اتاق تنها مانده و شيطان به او آزار و اذيتي رسانده است

  ).128همان، (كنند  آرام بگيرد او را داغ مي

. كنند ، كمر كودكان را داغ ميادراري براي جلوگيري از شبستاييان كرمان برخي رو
سوزانند دهند، يا با زغال مي زدگي را با چاقو يا تيغ شكاف مي محل نيشهمچنين 

  ).140همان،(
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هاي براي جلوگيري از بوي بد دهان، سردرد، آبريزش بيني و چشم، سرماخوردگي
روزگي سه مرتبه دو طرف سر، دو  قبل از چهلسالي،  مداوم و قرمزي چشم در بزرگ

هاي كوچك اگر سر يا گوش خود را بچه. كنندشقيقه و پسِ سر كودك را داغ مي
گويند باد سرشان تند است و بايد داغ شوند؛ به اين صورت كه يك مهرة بخارانند، مي

شدن  داغ بعد ازگذارند، عقيق را كه به سوزن يا سيمي متصل است، درون آتش منقل مي
شدن، آن را از آتش بيرون آورده و روي پيشاني و فرق سر گذاشته و  سوزن و سرخ

  ).117همان، (ماند دارند و جاي اين داغ روي سر ميبرمي

بر كاربرد  توان افزود كه دروش افزونبه فرهنگ عامة روستاهاي كرمان، مي با توجه
هاي براي درمان برخي بيماري. شود مي در زمينة نشان، گاه براي درمان نيز به كار گرفته

و گاه جنون، دو گوش گوسفند را به طور عمودي تا انتها چاك » نهاز«دامي همچون 
ن نوع دروش را در اصطالح زنند تا خون كثيف و اضافه دفع شود و اي مي

آمد كه فرزندان يك بر اين، در گذشته، گاه پيش مي افزون. نامند كردن مي چهارگوش
رفتند، در چنين وضعيتي، بقاي كودك  تي كوتاه پس از تولد فرزند از دنيا ميمادر مد

و خوراندن آن به مادر ) بريدن اللة گوش(كردن او  آمده را به دروش دنيا به تازه
  .دانستند مي

بيماري كه كمردرد و پادرد شديدي داشته باشد، براي درمان او مراسمي به اسم داغ 
كَنند و ي اين كار، ابتدا گودالي به عرض يك متر ميدهند و برا پوست انجام مي

كنند و بعد روي اين آتش را با ريزند و آتش روشن ميبعد، داخل آن هيزم مي
كُشند و پوست بز را در بعد بزي مي. ها خاكستر شود پوشانند تا هيزمخاك مي

بعد بيمار را به پشت، روي . كنند حالي كه هنوز گرم است، تن بيمار مي
كنند  خوابانند و قسمتي از بدن را كه هنوز درد دارد، داغ مي اكسترهاي گرم ميخ
  ).121همان، (
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كنند؛ به اين ترتيب كه سنگي داغ ميگرگ را سنگ گازگرفتگيمحل زخم حاصل از 
كنند و بر روي نازك و تخت به اندازة محل زخم را داغ كرده و به صمغ بنه آغشته مي

  .شوديابد، سنگ از پوست جدا ميج كه زخم التيام ميتدي به. چسبانندزخم مي
كردن، تيغ هم  بر داغ افزوندر بعضي موارد كه اعتقاد دارند باد سر خيلي تند است، 

زنند و بعد از اينكه  زنند؛ به اين صورت كه ابتدا پشت گوش و جلوي سر را تيغ مي مي
  ).122همان، ( كنند خون جاري شد، داغ مي

هاي پزشكي كه در جنبهاز بسياري  همچونيز ضروري است كه ذكر اين نكته ن
درماني  تخصص افتاده بود، داغ بي هايي از تاريخ ايران به دام خرافات و ناآگاهاندوره

خبر از حقيقت اين شدند كه بي مي ناآگاهاني يافت گاهنيز از اين قاعده بركنار نماند و 
اورهاي ديني، در اين عرصه به طبابت و از معتقدات و ب هاستفاد شيوه و گاه با سوء

نقل  حاجي باباي اصفهانينمونة آن، ماجرايي است كه در كتاب  .پرداختند ميتجويز 
   :شده است

استراحت در آن  ،گيرم كرد كه طبيب دردمدرد عجيبي كمرم را گرفت و زمين ...
گير شدم و به  درد كمرم به نوعي شدت كرد كه زمين .گوشة مقبره بود

معلوم شد كه در سمنان كسي كه مظنة طبابت به او . جوي طبيب افتادمو تجس
كني و  گيري و دندان دالك به خون. بندي دالكي و نعل: دو كس است ،رود

بند به حكم سررشته در بيطاري در معالجة انساني نيز  نعل. بندي مشهور بود شكسته
هر سه  ... شنو بود مسفيدي ديگر يعني فرتوتي پرگوي و ك گيس. كرد مداخله مي

سرماست، پس او را  فق بر اينكه اين درد كمر از سرماست و چون گرما ضدمتّ
جراح . جراح قرار دادند ،جهت آشنايي به آهن بند را به نعل. عالجي جز داغ نيست

بعد . ها را سرخ كرد مقبره سيخ  زنبيلي زغال با دم و سيخي چند بياورد و در گوشة
چهارده  ،تر به عشق چهارده معصوم چه تمامنداخت و با آداب هره ااز آن مرا وارون

هاي سرخ را به گردة من چسبانيد و  سوز سيخ وقتي كه داغ. جاي كمرم را داغ كرد
گرفتند كه صدا در مياور  آوردم، حاضران دهنم را مي من از ته دل نعره و فرياد برمي

 ه افتادم و از ترسِتنها در آن گوش و خالصه تك. شود كه خاصيتش باطل مي
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بهبود (ه ها بِ ها طول كشيد تا جاي داغ مدت. ماندن پاي بيرون ننهادم پرستار بي
  ).152 -151: 1354موريه، ( شد و من بهبودي يافتم )يافت

  گيرينتيجه
بشر كهن براي حفظ جان و تعلقات خويش، ناچار از انديشيدن و كوشش بود تا بدين 

قاتش هاي گوناگون، بقاي خود و متعليببر آس هواند با غلبطريق و با خلق ابزارهايي بت
كارگيري آن در هر دو  از جملة اين ابزارها، داغ بود كه بشر كهن با به .را تحكيم بخشد

، هم با پرداخت ميمالكيت خويش بر متعلقاتش به اثبات عرصة نشان و درمان، هم 
او با . كرد باتش را تقويت ميبقاي خود يا مطلو -بود آخرين درمانكه  -توسل به داغ

كرد  گذاشتن بر حيوانات و بردگان خود، درازدستي اغيار را از اموال خويش كوتاه مي داغ
. گرفت پيشرفت و تشديد بيماري را مي و با به كارگيري داغ در عرصة درماني، جلوِ

اما  ،كردن زخم براي پيشگيري از عفونت، بسامد بيشتري داشت اگرچه در اين باره، داغ
درد و از سردرد گرفته تا كمردرد و چشم –هاي متنوع ديگري نيزدر درمان بيماري
نشان و (و فصل مشترك هر دو گونة كاربرد  شد گرفته ميكار  به -دررفتگي استخوان

چه تقويت تندرستي خود، و تقويت بقاي بشر بود و آدمي چه با تثبيت مالكيت  5)درمان
داشت و فرهنگ عامه، متون تاريخي و ادب فارسي گام برميش تحكيم بقاي براي

  .اند تيشاهداني گويا بر اين واقع

  ها نوشت پي
در وصف خاصيت طال آمده است  الدهر ةنخب در. در تأثيرگذاري داغ، نوع فلز به كاررفته نيز مهم بود. 1

   ).88: 1382دمشقي، (شود  كه جاي داغ طاليي، چركين نمي
   :است چنينپزشكي شش رشته دارد كه نامشان ، دينكردم بنابر نوشتار كتاب سو. 2

 .5 .درماني كارد .4 .درماني گياه.3 .درماني آتش. 2. )زهددرماني(=  درماني اهاليي. 1

 يافت: يا) [؟( شود مي ديده جهان در كه، زيربنيادترينشان .درماني منتَر. 6 .نيشتردرماني
 كه است اين ،درمان كار در بودنش بنيادين) يلِدل(=  چرايي .است منتَردرماني ،]شود مي
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 منتَرئي)  اذكار و ادعيه(=  هايِ افسون و نيرنگ با - را ها بيماري، تن رنج و درد و زخم بي
 . زدايد مي مردم تن زخم از تندي به -

 اين شا چرايي است، درماني آتش همان، درمان زيربنيادترين، درماني گياه از پس، )؟( ديگر دو
: يا) [6( بيماري) ؟( زهرناكيِ و پوسيدگي و تباهي زدودن كارِ در، آتش نيروي با كه ستا

 .تن تفتاندن با هم آن، هواست راه از] بيماري) ؟( گسترش

 از رنجش و زخم كه است اين شا چرايي دارد، جاي درماني گياه، ديگر سه تر، پايين پلة در 
 ديگر و گياهينه گندزداييِ و خوردن با زيرا، است كمتر پزشكي نيشتر يا كار رنج و زخم
، پزشكي نيشتر و پزشكي كارد ميان. زدايد مي تن از را ها بيماري، گونه اين از هايي درمان
  ).159- 158: 1382آذرفرنبغ، (است  تري پايين زينة در پزشكي نيشتر

قبيلة كنده، برك بن آمده كه سه تن از خوارج به نام عبدالرحمان بن ملجم از  تاريخ طبريدر . 3 
عبداهللا و عمرو بن بكر تميمي كه همديگر را در مكه مالقات كردند و با هم به مذاكره پرداختند، 

كه به اعتقاد  - و معاويه و عمرو عاص را )ع(پس از اتمام مراسم حج، سوگند ياد كردند كه امام علي
يزة انتقام از كشتار يارانشان در با انگ - بار مسلمانان و گمراه شده بودند خوارج مسئول وضع اسف

. رمضان تعيين كردند و هر كسي به شهر مورد نظر خود رفت 17روز كشتن را . نهروان بكشند
  .عبدالرحمان به كوفه، برك به دمشق و عمرو به مصر رفتند

 اين مورد و موارد ديگري از آداب و رسوم فرهنگ عامه در متن مقاله كه فاقد ارجاع هستند، حاصل. 4
  . مشاهدات نويسندة مقاله است

كار رفته  ها نيز بيشتر به همين دو مفهوم نشان و درمان به المثل شود كه داغ در ضربچنين استنتاج مي. 5
شود كه خر داغ عشق تو گلي نيست كه بر باد رود؛ داغي كه توي آتش رفت معلوم مي«: است
  ).1/944: 1388ذوالفقاري، (» بر باالي داغ نهاد نهد؛ داغسوزد يا بيطار؛ داغ بر ران اسب مرده مي مي

داغ مه «، »داغگاه«، »داغ كرده«، »داغ دل«هاي نيز، تركيبات داغ به صورت فرهنگ بزرگ سخندر 
، »داغ نه«، »داغمه بستن«، »)سوختگي ها بر اثر زخم يا آفتاببه ويژه لبخشكي و تَرَك پوست (
 .كار رفته است به) 2976، 2975 /4 :1381نوري، ا(» داغدار«، »داغ پيشاني«، »بها داغ«

  منابع
  .مجيد قرآن -
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فرهنگ : تهران. ها و ترجمة فريدون فضيلت آوانويسي، يادداشت. دينكرد). 1381(آذرفرنبغ  -
 . دهخدا

  .نشر علمي: تهران. ترجمة ابوالقاسم حالت و عباس خليلي. الكامل). 1371( اثير ابن -
  . آگه: تهران. ترجمة محمدعلي موحد .نامهسفر). 1376(ابن بطوطه  -
علمي و : تهران. ترجمة محمد پروين گنابادي. خلدون مقدمة تاريخ ابن). 1375(خلدون  ابن -

  .فرهنگي
  .سروش: تهران. ترجمة عبدالرحمان شرفكندي. قانون در طب). 1364(سينا  ابن -
دارالكتب : بيروت. بدالسالمبه كوشش احمد ع. االمثال ةجمهر). ق1408(ابي هالل عسكري  -

 . العلميه

. به اهتمام جالل متيني. الطبفي المتعلمين يةهدا). 1372(احمد بناخويني، ابوبكر ربيع -
 .دانشگاه فردوسي: مشهد

 .سخن :تهران. فرهنگ بزرگ سخن ).1381( حسن ،انوري -

  اه گ ن ب: تهران. وي رض  درس م  ي ق دت م ح م  ام م ت اهه  ب. 2 ج . وري ان  وان دي). 1340(انوري ابيوردي  -
 . اب ت ر ك ش و ن  ه م رج ت

  .كاوه: تهران. ح حميد سعادتيصحت. ديوان). 1340(اي اوحدي مراغه -
  .توس: تهران. 1ج. ديوان). 1368(بهار، محمدتقي  -
  .پوهني مطبعه:  ل اب ك. 1 ج.  ات ي ل ك ).1341( بن عبدالخالق عبدالقادر بيدل دهلوي، -
اي  چاپ عكسي از روي نسخه .شاهيخوارزم ةذخير). 1355( جرجاني، اسماعيل بن حسن -

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. خطي
 . 3چ . علمي و فرهنگي: تهران. تحقيق جعفر شعار. تاريخ يميني). 1374(جرفاذقاني  -

: تهران. به كوشش محمد قزويني. 3ج. تاريخ جهانگشاي جويني). 1375(جويني، عطاملك  -
  .دنياي كتاب

به  .قاسم غنيو  محمد قزوينيتصحيح . ديوان حافظ). 1387(الدين محمد  ، شمسحافظ -
  .اساطير: تهران. دار عبدالكريم جربزهكوشش 
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. تصحيح، مقدمه و تعليقات ضياءالدين سجادي .ديوان خاقاني). 1338( خاقاني شرواني -
  .زوار: تهران

: تهران. ترجمه و تحقيق مفردات الفاظ قرآن). 1375(خسروي حسيني، سيد غالمرضا  -
 . مرتضوي

ترجمة سيد محمد  .البر و البحرعجايب في  الدهرةنخب). 1382(الدين محمد  دمشقي، شمس -
  . اساطير: تهران. طبيبيان

  .مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران: تهران .دهخدا ةنام لغت ).1372( اكبر عليدهخدا،  -
-39صص . 19ش . لثقافه التراثآفاق ا. »الطب في الجاهليه«). ق1418(ذاكري، محمدفواد  -

43. 

  .معين: تهران. هاي فارسي المثل فرهنگ بزرگ ضرب). 1388( حسن ،ذوالفقاري -
 . جاويدان: تهران. دو قرن سكوت). 1355(كوب، عبدالحسين زرين -

  .سخن: تهران. تصحيح كمال اجتماعي جندقي. كليات سعدي). 1385(سعدي  -
 ي ل ع اس ب ع به تصحيح .ي اوج س  ان م ل س  ات لي ك). 1376  ( د م ح م  ن ب ان م ل، س ي اوج س  ان م ل س -

 . ي گ ن ره ر ف اخ ف ار و م آث  ن م ج ان: تهران . ي اي وف 

. ترجمة حسين ترچانلو .يا اخبار الصين و الهند التواريخةسلسل ).1381(سيرافي، سليمان  -
  .اساطير: تهران

 . كرمان دانشگاه شهيد باهنر: كرمان. ورهاي مردم كرمانبا). 1391( صرفي، محمدرضا -

 . اساطير: تهران. ترجمةابوالقاسم پاينده. ترجمة تاريخ طبري). 1375(طبري، محمد بن جرير  -

: تهران. تحقيق حبيب يغمايي .5 ج .طبرى تفسير ترجمة). 1371( --------------  -
  .توس

: تهران .محمدرضا شفيعي كدكنيتصحيح  .الطير قمنط). 1383( فريدالدينعطار نيشابوري،  -
  .سخن

  .    زوار:  ران ه ت.  ي اق ي رس ي د دب م ح م  ات ق ي ل ع و ت  ي واش و ح  ه دم ق م.  وان دي). 1371(  ي ان ت س ي س  ي رخ ف -
  .مؤسسة الوفا: بيروت .ربحاراالنوا .)ق1403(مجلسى، محمدباقر  -
ترجمة . مروج الذهب و معادن الجوهر). 1374(حسين  مسعودي، ابوالحسن علي بن -

  .علمي و فرهنگي: تهران. ابوالقاسم پاينده
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: تهران. ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني. آفرينش و تاريخ). 1374(مقدسي، مطهر بن طاهر  -
  .آگه

ترجمة ميرزا حبيب . در ايران اصفهانيباباي سرگذشت حاجي). 1354(موريه، جيمز  -
 .حقيقت: تهران. لو به كوشش يوسف رحيم .اصفهاني

  .جاويدان: تهران .فروزانفرالزمان  تصحيح بديع. كليات شمس تبريزي). 1360(مولوي  -
  .دانشگاه تهران: تهران .مينويتصحيح مجتبي . دمنه كليله و). 1356(نصراهللا منشي  -
  . اميركبير: تهران. كليات خمسه). 1384(اي، الياس نظامي گنجه -
نشر : تهران. ترجمة محمود مهدوي دامغاني. مغازي). 1369(واقدي، محمد بن عمر  -

  .دانشگاهي
سازمان ميراث : تهران .منزوينقي ترجمة علي. معجم البلدان). 1383(ياقوت حموي  -

.فرهنگي




