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Literature Review 

So far, two books have been written on mineralogy. First, Mineralogy 

in Ancient Iran by Zavesh who has made a few mentions of some 

therapeutic properties of the stones. Second, The Encyclopedia of the 

Precious and Semi-Precious Stones and Minerals in the Persian 

Literature, by Mohammadi and Farmani Anosheh who also referred to 

some medical power of the stones, here and there (Mohammadi & 

Farmani Anosheh, 2013, pp. 14, 17, 29, 44). Besides these books on 

mineralogy, Zolfaghari has also touched on some curing qualities in 

his book Iranian’s Folk Literature (Zolfaghari, 2016, pp. 109, 122, 

123, 307). Jahanshahi Afshar, in an article titled ‘Therapeutic 

Properties of Precious Stones in Ancient Medical and Literal Texts’, 

has also recounted the healing power of ten stones (see: Jahanshahi 

Afshar, 2016, pp. 306-315). 

Aims, questions, and hypotheses 

The main purpose of this study is to investigate the therapeutic 

features of minerals in ancient texts and to offer a factual and 

accessible discussion on this topic. The major research question in this 
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essay is: what are the most important stones' curative properties in 

ancient texts and how these properties can be categorized and 

analyzed? The basic hypothesis, accordingly, is that there are plenty of 

discussions about and references to therapeutic properties of minerals 

in mineralogical and medical texts as well as encyclopedias which 

through extraction, categorization and analysis give us a clear insight 

of ancient people’s perception of mineral medications. 

Main discussion 

Curative qualities of minerals lend themselves to study and analysis 

from three main perspectives: first, those features which were put in 

use for psychotherapy, ophthalmology, oral, and nasopharyngeal 

disease, internal conditions, kidney and bladder ailments, pregnancy 

and birth giving, arthritis and swellings, skin and hair disorder, 

wounds and injuries, poisons and antidotes; Second, there are disease 

preventions, and third, medical instruments. 

In psychotherapy, some disorders such as melancholy, lunacy, 

epilepsy, Parkinson’s disease and insomnia were treated by means of 

stony corals, platinum, gold and silver. Some minerals were also 

considered to be effective in reliving sadness and raising one’s spirit 

(Tousi, 2008, p. 149). They also believed that some stones improved 

quality of sleep (Shahmardan ibn Abi Alkheir, 1983, p. 267). Minerals 

were used for curing some eye ailments as well (Ansari Shirazi, 1992, 

p. 174), for example, Malachite was used to treat Slack and Pterygium 

(Nasiruddin Tousi, 1967, p. 119). They were utilized to treat oral and 

nasopharyngeal disease, too. Some minerals were put in use to treat 

internal diseases such as stomach or liver disorder like cirrhosis. 

Treatment of kidney and bladder was another therapeutic application 

of minerals. Some traditions related to child birth and pregnancy were 

rooted in beliefs in supernatural or magical properties of stones. 

Another important therapeutic application of minerals was treatment 
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of joint disease such as Gout. They were also thought of as effective in 

dermatology and hair disorders. Injuries also were sometimes treated 

by minerals. Poisoning and poison related disease were partly cured 

using minerals. Prevention of some diseases like cholera and plague 

also was belied to possible by means of minerals and finally, another 

group of mineral stones were used in making tools like needle, mirror 

or knife which were also believed to be helpful in curing some 

ailments. 

Conclusion 

Reliance on curative properties of minerals which has been 

documented in resources such as mineralogical and medical texts, 

encyclopedias and fantasy books, gave them the second important 

position for curing diseases after herbal and organic treatments. The 

therapeutic minerals were manufactured and applied in a variety of 

methods the most important of which were grinding, burning, 

drinking, eating, coating, fastening, hanging, taking with oneself and 

watching at them. These treatments covered an extended range of 

experimental attributes to traditional and popular beliefs. 
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 شناختی کهنخواص درمانی احجار در متون کانی

 

 2مریم کسائی ،1*رحمان ذبیحی
 

 (12/01/0211پذیرش:  42/10/0211)دریافت: 

 چکیده

ترین و های گیاهی و حیوانی از مهمکه از منظر قدما پس از درمانکاربردهای طبی معدنیات 

بررسی و تحلیل است: متون ها بوده است، در سه دسته از متون کهن قابلترین انواع درمانرایج

ها و متون طبی. تأمل در این متون المعارفۀها و دائرنامههایی از عجائبشناختی، بخشکانی

های معدنی گوناگون بوده و سودن، سوختن، تهیه و کاربرد درمانهای دهد شیوهنشان می

ترین ها از مهمنوشیدن، خوردن، اندودن، بستن، آویختن، همراه داشتن و نگریستن به کانی

شمار آمده است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با معدنیات به های درمانروش

 اتیمعدن یخواص درمانکه  پرسش است نیپاسخ به ا یدرپبرمبنای متون کهن انجام گرفته، 

ها کدام است. نتایج پژوهش های کاربرد درمانی کانیترین زمینهکهن چیست و مهمدر متون 

های های چشم، امراض دهان و حلق و بینی، بیماریدهد که اعصاب و روان، بیمارینشان می

رم، پوست و مو، زخم و جراحت، زهر و داخلی، کلیه و مثانه، زایمان و بارداری، مفاصل و و
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ها در های کاربرد طبی کانیترین زمینهها و ابزارهای درمانی، مهمپادزهر، پیشگیری از بیماری

گیرد، ترکیبی ها که طیف گسترده و متنوعی را دربر میمتون کهن است. خواص درمانی سنگ

ی معدنی که از جلوة مرموز ها و باورهااست از دانش تجربی کهن و فرهنگ عامه و آیین

 ها در نظر انسان قدیم و باور او به خواص درمانی معدنیات ناشی شده است.سنگ

های درمان، ها، شیوهشناختی، معدنیات، خواص طبی، بیماریمتون کانی کلیدی: هایواژه

 فرهنگ عامه.

   

 مقدمه. 1

 یدارد. از برخ یکهن ۀنیشیپان در ایرها استخراج و استفاده از آن ةویو ش هایکان شناخت

. در برخی منابع از جنس برد یباستان پ رانیدر ا یشناسیکان تیبه اهم توانیقرائن م

یونانیان . (21، ص. 0991آسمان و زمین و احجار کریمه یاد شده است )فرنبغ دادگی، 

اند ها اشاره کردهها و استفاده از آنو رومیان به مهارت ایرانیان در شناخت سنگ

های (. پس از اسالم نیز منابع متعددی به زبان41ـ  09، مقدمه، صص. 0902)زاوش، 

، 0939فارسی و عربی در موضوع معدنیات نوشته شده است )جوهری نیشابوری، 

های (. درمان92ـ  43، ص. 0902زاوش،  .؛ نیز نک99ـ  90مقدمۀ مصحح، صص. 

ترین نقش بوده است، در سه دارای مهمهای گیاهی و حیوانی، معدنی که پس از درمان

چون شناختی جو و بررسی است؛ نخست متون کانیودسته از متون قابل جست

از جوهری نیشابوری،  جواهرنامۀ نظامیاز ابوریحان بیرونی، الجماهر فی الجواهر 

ها المعارفۀهایی از دائراز خواجه نصیرالدین طوسی و نظایر آن؛ دوم بخش نامهتنسوخ

انصاری دمشقی،  الدهرنخبه، نامۀ جمالیفرّخ، نامۀ عالیینزهتهایی چون نامهعجایبو 

، الحاویطوسی و سوم در بخش ادویۀ مفرده از متون طبی همانند  المخلوقاتعجایب

، تحفۀ حکیم مؤمن، الطبیهاغراض، قانون، الصیدنه، األبنیه عن حقائق األدویه
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توجه انسان در  ها را بایدتقاد به خواص درمانی کانیۀ اعشیرو نظایر آن.  األدویهمخزن

 یگوناگون برا یهامواد و روش او به آزمون لیو م خویش یحفظ تندرست به ضرورت

ها و باورهایی که اندک اندک شکل و رنگ خاص کانی جو کرد.وجست ازین نیتحقق ا

 نیموضوع اوده است. وجود آمد، در توجه انسان به این داروها مؤثر بدر این زمینه به

 ،یشناختیمتون کان نیترمهمدر  اتیمعدن یو استخراج خواص درمان یپژوهش بررس

شده گسترده در متون یادهای معدنی دایرة درمانکهن است.  یهاالمعارفو دائره یطب

بر در ها و باورهای غریب و فرهنگ عامه رااست و از دانش تجربی قدیم تا آیین

 گیرد.می

 نۀ پژوهش. پیشی2

نخست  پژوهش در قالب کتاب منتشر شده است؛کنون دو تا هاشناخت سنگ ۀنیدر زم

مبنای چند متن کهن و با برکه  از مهندس محمد زاوش میقد رانیدر ا یشناسیکان

های آن را نگاهی علمی نگاشته شده و مؤلف کوشیده است تاریخچۀ هر سنگ و معادل

ها هم اشاره کرده سنگ یاز خواص طب یگاه به برخهگ های دیگر نشان دهد. اودر زبان

 نیمحمدحس ۀنگاشت یفارس اتیدر ادب هایو معدن مهیفرهنگ احجار کر دیگر است.

مؤلفان پس از معرفی مختصر هر سنگ به بازتاب انوشه است.  یفرمان الیو ناز یمحمد

ص طبی و در مطاوی بحث، گاه به برخی خوا مضامین آن در شعر فارسی پرداخته

، 02، صص. 0994نمونه ر.ک: محمدی و فرمانی انوشه،  برایاند )ها اشاره کردهکانی

در  و ...( 0121، 910، 049، 044، 019، صص 0992(. همچنین ذوالفقاری )22، 49، 00

ها اشاره به خواص درمانی بعضی سنگ باورهای عامیانۀ مردم ایرانبرخی مواضع کتاب 

افشار  یجهانشاه یعل :؛ ازجملههم نگاشته شده است یمقاالتدر این زمینه  .کرده است

به  کهن یو ادب یمتون طب در یمتیق یهاسنگ یخواص درمانبا عنوان  یادر مقاله
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زمرّد، لعل،  روزه،یزر، ف ق،یده سنگِ الماس، عق یخواص طب انیمختصر و ب یمعرف

 ، صص.0992افشار،  یجهانشاه نک.و الجورد پرداخته است ) اقوتی د،یمرجان، مروار

، یفارس اتیدر ادب روزهیف یریاساط ۀنیشیپ ۀدر مقالنیز  یانیرو دی(. وح902ـ  913

(. 090ـ  000 ، صص.0939 ،یانی)رودرباب سنگ فیروزه و پیشینۀ آن بحث کرده است 

ها در متون ترین خواص درمانی تمام سنگدر پژوهش حاضر کوشش شده مهم

بر آن ها و متون طبی بررسی شود. عالوهنامهها و عجائبفالمعارشناختی، دائرهکانی

ادامه گونه که درهمانهای پیشین متفاوت است و ساختار این پژوهش با تمام پژوهش

های پیشگیری و ها در متون طبی کهن و شیوهبندی بیماریخواهد آمد بر مبنای دسته

 ابزارهای طبی استوار شده است. 

 ها. خواص درمانی کانی3

جو و تحلیل است: نخست وانداز قابل جستها از سه چشمخواص درمانی کانی

های هایی چون اعصاب و روان، بیماریکه در درمان بیماری 0خواص طبی معدنیات

های داخلی، کلیه و مثانه، زایمان و های دهان، حلق و بینی، بیماریچشم، بیماری

کار راحت و زهر و پادزهر بهبارداری، مفاصل و ورم، پوست و مو، زخم و ج

 ها و سوم ابزارهای درمانی. دوم پیشگیری از بیماریاند. رفتهمی

 . اعصاب و روان1ـ 3

ها و عوارض اعصاب و روان چون مالیخولیا، جنون، صرع، لقوه و قدما از بیماری

(. یکی از این 209ـ  232/ صص. 0.ج ،0933خوابی آگاهی داشتند )جرجانی، بی

های گوناگونی ( که درمان41، ص. 0939ها صرع بود )نک. باقری خلیلی، بیماری

شمردند )جوهری نیشابوری، آویختند و آن را سودمند میداشت: از مصروع مرجان می
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دانستند )شهمردان (؛ خوردن محلول مروارید را سبب تسکین صرع می442، ص. 0939

نی راه دیگر تسکین عوارض صرع (؛ همراه داشتن خارصی429، ص. 0934الخیر، بن ابی

های بدر بر مصروع را در شب 4(. حجرالقمر443، ص. 0923بود )نصیرالدین طوسی، 

(. معتقد بودند اگر سنگ 023دانستند )همان، ص. بستند و در بهبود حال او مؤثر میمی

(؛ 432، ص. 0934الخیر، شود )شهمردان بن ابیمصری را بر مصروع ببندند، درمان می

ساختند و سه روز در شراب ای از زر و نقرة آمیخته میرای درمان صرع صحیفهب

ای درحقیقت نوعی (. چنین صحیفه421بستند )همان، ص. نهادند و بر مصروع میمی

(. راه درمان صرعِ اطفال آویختن 00، ص. 0939آمد )باقری خلیلی، شمار میطلسم به

(. خوردن زر را سبب زایل شدن صرع 429 ، ص.0991ها بود )حکیم مؤمن، جزع از آن

بر بازوی مصروع بندند »(. سنگ یرقان را 090، ص. 0921دانستند )زکریای قزوینی، می

(. برای درمان لقوه، 431، ص. 0934الخیر، )شهمردان بن ابی« بهتر گردد و علت ببرد

(. 493ص. ، 0939دمیدند )جوهری نیشابوری، را در بینی فرد مبتال می 9سودة گاویش

شد؛ نگریستن در طال و های متعددی برای درمان یا تسکین مالیخولیا استفاده میاز کانی

(. خاقانی به 02، ص. 0934نوشیدن آبِ آن از این جمله بود )انصاری دمشقی، 

 سودمندی زر در زایل کردن سودا اشاره کرده است:

 معانیش همه یاقوت بود و زر یعنی 

 

 به برد سودا مفرح از زر و یاقوت 

 (91، ص. 0903)خاقانی،                  

 

(. 099 .، ص0933دانستند )عقیلی خراسانی، پازهر را در درمان مالیخولیا مفید می

، ص. 0900باب الجورد هم ذکر شده است )انصاری شیرازی،  نظیر همین خاصیت در

، 0933)عقیلی خراسانی، رفت کار می(. نقره نیز برای درمان مالیخولیا و جنون به933

، 0900شد )انصاری شیرازی، (. سودة زر هم در درمان سودا مؤثر پنداشته می322ص. 
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دانستند )جوهری (. همچنین مروارید را سبب دفع مواد سودایی از بدن می030ص. 

( و معتقد بودند که اگر اول و آخر ماه از دیوانه نوعی 003، ص. 0939نیشابوری، 

، ص. 0934الخیر، یابد )شهمردان بن ابیقوس قزح بیاویزند شفا میبه رنگ  2جمست

430 .) 

معتقد بودند عقیق  .شمردندها را سبب زایل شدن اندوه و خفقان و میبرخی کانی

(. 029، ص. 0930)طوسی، « چون در انگشت دارند اندوه از دل ببرد»ست: زدااندوه

(. یشم 919، ص. 0939صور هروی، )ابومن« خفقان ببرد، دل قوی گرداند»مروارید 

کسی که از هولی (. »019، ص. 0934)انصاری دمشقی، « اندوه و خفگی دل را ببرد»

خسته بود یا از جایی درافتاده قدری )عقیق( ویرا دهند دل را قوت دهد و ترس از دل 

نهادند و ای از زر و نقره را در شراب می(. صحیفه022، ص. 0930)طوسی، « بردارد

الخیر، رود )شهمردان بن ابیقد بودند هر کس از آن بخورد ترس و اندوه از دلش میمعت

)جرجانی، « سیم سرد است، دل را قوت دهد و خفقان باز دارد(. »421، ص. 0934

 (.902/ ص. 0.، ج0933

ها در تفریح خاطر و تقویت جان و دل هم مؤثر بودند؛ سودة زر را در کانی

)جوهری « دل را قوّت دهد و روح حیوانی را مدد کند»کردند: مفرّحات حل می

دیدند )همان، ص. (. در بیجاده اندکی تفریح خاطر می919، ص. 0939نیشابوری، 

آنکه خرّم بود خرّمی دل را خرّم دارد وگر کسی نگینی یاقوت دارد، بی»(. یاقوت 411

و بخشی (. حافظ به توان923، ص. 0939)ابومنصور هروی، « همی آوردش

 رسانی یاقوت اشاره کرده است:شادی

 عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن 

 

 که آن مفرّح یاقوت در خزانۀ تست 

 (33، ص. 0934)حافظ،                  
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الخیر، ؛ شهمردان بن ابی023، ص. 0921نشاند )دنیسری، یاقوت تشنگی را فرو می

شد )عقیلی خراسانی، شته می(. لعل هم در تفریح خاطر مؤثر انگا431، ص. 0934

(. معتقد بودند اگر کسی مغناطیس همراه داشته باشد چیزی را فراموش 090، ص. 0933

هر که را »(. مروارید درمان سردرد بود: 419، ص. 0921نخواهد کرد )زکریای قزوینی، 

)جوهری « سای کنند و به گالب در بینی وی چکاننددرد سر مفرط بود مروراید را آب

 (. 003، ص. 0939ابوری، نیش

 ها در کیفیّت خواب مؤثر بودند؛ برای دیدن خواب نیک، در زیر بالین جمستسنگ

، 0934الخیر، )شهمردان بن ابی« های نیکو بینندچون در زیر بالش نهند خواب»نهادند: می

، ص. 0900دانستند )انصاری شیرازی، (. همچنین آن را مانع احتالم در خواب می430ص. 

، ص. 0939آویختند )جوهری نیشابوری، (. برای زایل شدن ترس به کودک مرجان می99

(. 003دانستند )همان، ص. (. لعل را مانع خواب ترسناک و سبب آرامش کودک می442

ها (. برخی کانی990نظیر همین خاصیت برای خارصینی هم ذکر شده است )همان، ص. 

الخیر، شمردند )شهمردان بن ابیمانع خواب می را 2باعث اخالل در خواب بودند: شادنه

)دنیسری، « های آشفته بسیار بیندبیجاده را چون به هم دارند خواب(. »433، ص. 0934

پنداشتند کسی که از ظرف جزع مایعی بنوشد (. جزع سنگ اندوه بود. می031، ص. 0921

یَعتَقِدُون فی »شود: زیر میشود و اگر آن را از کودک بیاویزند لعاب دهانش سراخواب میبی

« تَعلیقِه عَلی الصَّبیانِ اَنَّهُ یُسیلُ لُعَابَهُم و فی الشَّارِبِ بِآنِیهٍ مِنه اَنَّهُ یَسهَرُلُبسِه اَنَّهُ یَکسِرُ الهُمُومَ وَ فی

 (.           413، ص. 0939؛ نیز نک. جوهری نیشابوری، 430، ص. 0902)ابوریحان بیرونی، 

 های چشماری. بیم2ـ 3

های های چشم چون جرب، دمعه، رمد و ناخنه درماندر متون طبی کهن بیماری

(. برخی از این 220ـ  202/ صص. 0ج.، 0933گوناگونی داشته است )جرجانی، 
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سودند و آب آن را را در آب می 3کردند: حجراللبنیها را با معدنیات درمان میبیماری

ـ  023، صص. 0923نداشتند )نصیرالدین طوسی، پبرای خارش و زخم چشم مفید می

از چشم بکشد و قروح از چشم پاک  0چون از او اندر چشم کشی دمعه»(. توتیا 029

(. مروارید هم برای 040، ص 0939)ابومنصور هروی، « بکند و وسخ از وی ببرد

(. لکه و سرخی چشم را با 211 .، ص0900های چشم مفید بود )انصاری شیرازی، زخم

(. سودة مروراید در زایل 013 .، ص0934کردند )انصاری دمشقی، رجان عالج میم

(. بوره را با 429، ص. 0934الخیر، رفت )شهمردان بن ابیکار میکردن سپییدی دیده به

برد )یوسفی کشیدند و معتقد بودند لکۀ سپید مردمک را از بین میگالب در چشم می

د چشم را منفعت کند چون با داروهای چشم در»(. اسفیداج 30، ص. 0990هروی، 

آمیختند و در چشم (. شبه را در سرمه می94، ص. 0939)ابومنصور هروی، « بیامیزند

خاصیتی بزرگ دارد »(. اقلیمیای زر 432، ص. 0934الخیر، کشیدند )شهمردان بن ابیمی

، ص. 0939)جوهری نیشابوری، « در داروهای چشم و هیچ دارو قایم مقام او نیست

، مروراید ناسفته و توتیای هندی را به هم 3(. برای رفع لکۀ سپید چشم، دهنه919

(. دهنۀ شیرین را در درمان سبل، ناخنه 002، ص. 0900آمیختند )انصاری شیرازی، می

(. سرمه و شادنه و 009، ص. 0923دانستند )نصیرالدین طوسی، و آبلۀ چشم مؤثر می

، 0922بردند )اخوینی بخاری، های چشم به کار میزخم اقلیمیای نقره را برای عالج

شد، در شعر الجواهر خوانده میهای دیگر را که کحل(. ترکیب سرمه با سنگ402ص. 

(. 021 .، ص0934؛ حافظ، 429، ص0903خاقانی،  نک.فارسی بازتاب وسیعی دارد )

سودند و در ظرفی یدر فصل تابستان دو جزو زاج با یک جزو اقلیمیا را با سرکۀ کهنه م

نهادند و آن را درمان ناخنه و سپیدی چشم سفالین چهل روز در سرگین اسب می

آمیختند و سبب (. مرداسنگ را در سرمه می292، ص. 0991دانستند )حکیم مؤمن، می
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(. نظیر همین خاصت برای 409/ ص. 4، ج0991سینا، شمردند )ابنجالی چشم می

چشم را به غایت نافع بود و »(. سرمه 090)همان، ص. سودة زجاج هم ذکر شده است 

هایی که به چشم به سبب آن نور بصر را جمع کند و تقویت اعصاب چشم کند و آفت

ـ  439، صص. 0939)جوهری نیشابوری، « رسیده باشد به سبب رمد آن را دفع کند

 ند )همان، ص.دانستآمیختند و سبب تیزی بینایی می(. سودة الجورد را با سرمه می401

دانستند افشاندند و دود آن را برای چشم مفید میشده را بر آتش می(. ترکیب یاد400

(. زمرّد نیز در تقویت بینایی مؤثر دانسته 434، ص. 0934الخیر، )شهمردان بن ابی

عقیق سوخته سرد و خشک است. قوی گرداند (. »020، ص. 0921شد )دنیسری، می

ها برای تقویت (. نگریستن در برخی کانی223، ص. 0990ی، )ابوروح جرجان« چشم را

های فیروزه آنکه نگریستن بدان چشم را نیرومند و نیکو از ویژگی»چشم، رایج بود؛ 

(. همین خاصیت در مرجان هم بود 010، ص. 0934گرداند )انصاری دمشقی، می

مژه و حفظ ها در تقویت و رشد (. برخی کانی049، ص. 0923)نصیرالدین طوسی، 

« قوی گرداند موی مژه را و نگاه دارد درشتی چشم را»اندازة چشم مؤثر بود؛ سرمه 

شد (. الجورد در رویاندن مژه مؤثر شمرده می222، ص. 0990)ابوروح جرجانی، 

 (. 912/ ص. 0ج.، 0933جرجانی،  نک.؛ نیز 420/ ص. 40.، ج0932)رازی، 

 های دهان، حلق و بینی. بیماری3ـ 3

ریزی قبیل درد دندان، سستی و خونهای دهان، حلق و بینی ازبیماریهای عالج هشیو

های طبی کهن به تفصیل آمده است ریزی بینی در کتابهای دهان و خونلثه، زخم

(. معدنیات بخشی از داروهای چنین 209ـ  220، صص. 0991حبیش تفلیسی،  نک.)

یابد )زکریای قزوینی، د دندانش تسکین بستند تا درامراضی بود؛ مرجان را بر فرد می

(. اگر کسی بلور همراه داشت از درد دندان ایمن بود )نصیرالدین 092، ص. 0921
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سای سبب تسکین درد دندان بود )جوهری (. مروارید آب043، ص. 0923طوسی، 

ها برای رفع جرم دندان یا سپید کردن آن (. برخی از کانی009، ص. 0939نیشابوری، 

شد )جوهری رفت؛ از کف آبگینه به عنوان جال دهندة دندان استفاده میار میکبه

، ص. 0939)ابومنصور هروی، « دندان بیفروزاند»(. مروارید 422، ص. 0939نیشابوری، 

گوشت »کردند؛ سوختۀ زرنیخ ها، لثه و بیخ دندان را مستحکم می(. برخی کانی914

، ص. 0939)جوهری نیشابوری، « آن بازدارد اصل دندان را محکم گرداند و خون را از

(. مرجان نیز 414(. این خاصیت درباب عقیق هم ذکر شده است )همان، ص. 433

، ص. 0934)انصاری دمشقی، « دهدچون بر گوشت لثه نهاده شود آن را پرورش می»

013 .) 

دهان بود ناسور که اندر بینی و »کردند؛ زرنیخ های دهان را درمان میها زخمبا کانی

(. 944/ ص. 41..، ج0932رازی،  .؛ نیز نک002، ص. 0939)ابومنصور هروی، « ببرّد

/ ص. 0ج.، 0933)جرجانی، « زرنیخ سرخ اندر خوره بینی و ریشهاءِ دهان سودمند بود»

آکله که در دندان و بینی و »کردند: های دهان و بینی را عالج می(. با زاج نیز زخم499

(. 090، ص. 0900)انصاری شیرازی، « خاصه سوری سودمند بود دهن بود و ریش آن

)ابوریحان « إذا حُکَّ بِه االَنفُ قَطَعَ الرُّعَافُ فی الحالِ»ریزی بینی بود: شادنه درمان خون

شد )ابومنصور (. سرمه نیز دارای این خاصیت شمرده می413، ص. 0901بیرونی، 

آغشتند و در نوعی ای به عسل میفتیله(. برای بند آمدن خون 040، ص. 0939هروی، 

(. اگر زالو در 090، ص. 0900نهادند )انصاری شیرازی، گرداندند و در بینی میزاج می

چون علق در گلو ماند سرکه »گرداندند: ماند، محلول بوره و سرکه را در گلو میگلو می

(. 404، ص. 0934ر، الخی)شهمردان بن ابی« را بوره درفکنند و بدان غرغره کنند بیفتد

رفت؛ سودة نقره با برخی داروهای برخی معدنیات برای دفع بوی بد دهان به کار می
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(. همچنین برای دفع بوی 409/ ص. 4.، ج0991سینا، دیگر عالج بوی بد دهان بود )ابن

(. یاقوت هم دارای 439/ ص. 41.، ج0932نهادند )رازی، ناخوش، زر را در دهان می

(. زرنیخ را با صمغ 303، ص. 0991شد )حکیم مؤمن، انسته میهمین خاصیت د

دانستند کردند و آن را در درمان سرفۀ مزمن و چرک گلو مفید میصنوبر دود می

(. شبه از گرفتگی صدای کودک و بند آمدن نفس او، 499/ ص. 0ج.، 0933)جرجانی، 

 (.     044، ص. 0934کرد )انصاری دمشقی، جلوگیری می

 های داخلییماری. ب2ـ 3

های داخلی بدن همانند بخش مهمی از طب سنتی به شناخت و درمان بیماری

، صص. 0991های معده، جگر، سپرز و روده اختصاص دارد )حبیش تفلیسی، بیماری

معده را قوت دهد و سستی معده زایل کند و فضله از وی دفع »(. ریم آهن 332ـ  229

انداختند و آب آن ای جمست در آب می(. پاره942/ ص. 0ج.، 0933)جرجانی، « کند

« ۃَاِذا طُرِحَ مِنه قِطعَهٌ فِی الکأسِ قَوَّی الدِماغَ و المِعد»دانستند: را سبب تقویت معده می

ابومنصور هروی،  .(. ریم مس مقوی معده بوده )نک913، ص. 0902)ابوریحان بیرونی، 

، 0991د شده است )حکیم مؤمن، ( و این خاصیت برای فیروزه هم یا992، ص. 0939

آویختند چنانکه ساختند با صورت اژدها و بر گردن می(. از یشم طلسمی می322ص. 

دانستند )جوهری برابر معده قرار گیرد و آن را سبب تقویت معده و هضم غذا می

خواری دچار گرمی سبب افراط در شراب(. اگر کسی به409، ص. 0939نیشابوری، 

(. سودة رخام 424دادند )همان، ص. لول آب و سودة خماهن به او میشد محجگر می

(. بیجاده را بر فرد 424دادند تا شفا یابد )همان، ص. را به فرد مبتال به درد طحال می

، ص. 0933دانستند )جمالی یزدی، بستند و در درمان او مفید میمی مبتال به یرقان

وَ »دانستند: ماهی برای درمان بواسیر مؤثر میرا همانند دود استخوان  9(. دود ختو039



 0211 بهمن و اسفند ،24، شمـارة 9 سال________________________یات عامهفرهنگ و ادب دوماهنامة

222 

 

)ابوریحان « یُذَکِّرُونَ أَنَّ دُخانَهُ یَنفَعُ مِن البَواسیرَ کَما یَنفَعُهَا التَدَخُّنُ بِعِظامِ السَمَکِ

انگاشتند (. سودة سنگ عمانی را در بهبود بواسیر مفید می921، ص. 0902بیرونی، 

نهادند و دة نقره را با نمک و سیماب بر بواسیر می(. سو033، ص. 0933)جمالی یزدی، 

(. برای درمان اسهال 943، ص. 0900دانستند )انصاری شیرازی، در عالج آن مؤثر می

 01(. پازهر31، ص. 0923رفت )نصیرالدین طوسی، کار میدموی، در مفرّحات زمرّد به

(. بوره با برخی 029 ، ص.0933هم در بازداشتن اسهال مفید بود )ابوالقاسم کاشانی، 

(. ریم آهن برای عالج زخم 33/ ص. 4.، ج0991سینا، داروها درمان کرم شکم بود )ابن

(. یاقوت را بر شکم 03، ص. 0990رفت )یوسفی هروی، کار میامعای درونی به

 (. 023، ص. 0921دانستند )دنیسری، بستند و سبب تسکین درد میمی

 . کلیه و مثانه5ـ 3

توجه پزشکان دنیای قدیم بوده خصوص دفع سنگ، موردکلیه و مثانه و به هایبیماری

خوردند و معتقد (. سوختۀ مارمهره را می409ـ  99/ صص. 2.، ج0991سینا، است )ابن

(. سوختۀ طلق 003، ص. 0939شکند )ابومنصور هروی، بودند سنگ کلیه و مثانه را می

هم چنین  00(. مغنیسیا922/ ص. 9.، ج0930الدین آملی، )شمس« ریگ مثانه را بریزاند»

(. همچنین سودة فیروزه و عسل 024، ص. 0923خاصیتی داشت )نصیرالدین طوسی، 

(. 333، ص. 0933دانستند )عقیلی خراسانی، را سبب شکستن سنگ کلیه و مثانه می

دانستند سودند و آب آن را سبب دفع سنگ کلیه میحجرالیهود را بر سنگ فسان می

(. زجاج 034/ ص. 41.، ج0932رازی،  .؛ نیز نک290، ص. 0922ینی بخاری، )اخو

« چون خرد بسایند و با شراب ریحانی بخورند سنگ اندر کلی و مثانه خرد کند»

(. نظیر همین خاصیت برای زمرّد و نقره 003ـ  002، صص. 0939)ابومنصور هروی، 

آمیختند و ا با شیر زن می(. شادنه ر322، ص. 0991هم ذکر شده است )حکیم مؤمن، 



 و همکار رحمان ذبیحی__________________________  شناختی کهنخواص درمانی احجار در متون کانی

222 

 

، 0900کند )انصاری شیرازی، خوردند و معتقد بودند عسرالبول را درمان میبا خمیر می

اگر با جالب بکسی دهند که او را »دادند: (. گاه شادنه را با جالب به بیمار می422ص. 

 (. 412، ص. 0921)زکریای قزوینی، « عسرالبول بود در حال بگشاید

 ان و بارداری. زایم2ـ  3

ها و ها در پیوند با زایمان و بارداری ذکر شده، غالباً آیینآنچه درباب خواص درمانی سنگ

گرفت؛ معتقد بودند اگر زن ها برای تسهیل زایمان انجام میباورهای عامه است. برخی آیین

وری، کند )جوهری نیشابآسانی وضع حمل میای الماس همراه داشته باشد، بهباردار پاره

، 0933شد )جمالی یزدی، (. کف دریا نیز در تسهیل زایمان مؤثر دانسته می020، ص. 0939

زنی که »(. نظیر همین خاصیت برای سنگ کرکس )عقاب( هم ذکر شده است: 030ص. 

(. 431، ص. 0934الخیر، )شهمردان بن ابی« رنج بزایدبار خواهد نهادن با خویشتن دارد بی

(. درباب 003، ص. 0900پنداشتند )انصاری شیرازی، ن خاصیت مییشم را هم دارای ای

اگر زنی آبستن به وقت زادن در دست گیرد زادن برو »مغناطیس هم چنین باوری داشتند: 

(. سنگ جزع را در موی زنان 439، ص. 0934الخیر، )شهمردان بن ابی« آسان شود

(. از منظری دیگر 433)همان، ص. پنداشتند در تسهیل زایمان مؤثر است پیچیدند و میمی

دانستند؛ خماهن سبب سقط جنین و مانع ها را سبب حفظ یا سقط جنین میبرخی سنگ

ای خماهن همراه داشتند )پیشاوری، شد. به همین دلیل زنان بدکاره پارهبارداری شمرده می

(. 031. ، ص0933آمد )جمالی یزدی، شمار می(. سرمه هم مانع بارداری به93، ص. 0920

پنداشتند اگر زنی زرنیخ پرورده در شیر اسب همراه داشته باشد باردار نخواهد شد می

(. در مقابل معتقد بودند اگر زن باردار عقیق همراه داشته باشد، هرگز دچار 032)همان، ص. 

دانستند (. زمرّد را سبب افزونی و قوت نطفۀ مرد می039شود )همان، ص. سقط جنین نمی

بودند اگر مرد هنگام نزدیکی زمرّد همراه داشته باشد فرزند پسر خواهد بود  و معتقد
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دانستند )انصاری دمشقی، (. یشم را سبب افزایش شیر مادر می023، ص. 0921)دنیسری، 

 (. 019، ص. 0934

 . مفاصل و ورم2ـ  3

رس های رایج در بین اشراف بوده است که برای درمان آن بر پای منقنقرس از بیماری

(. 32، ص. 0900دانستند )انصاری شیرازی، بستند و در تسکین درد مؤثر میمرجان می

، 0934الخیر، نهادند )شهمردان بن ابیبرای کاهش درد، مغناطیس در دست منقرس می

نهادند (. همچنین برای تسکین دردِ نقرس، مغناطیس را با سرکه بر مفاصل می439ص. 

بستند تا درد نقرس (. جمست را بر محل درد می000، ص. 0939)ابومنصور هروی، 

رفت؛ سودة ها هم به کار می(. معدنیات در درمان ورم430تسکین یابد )همان، ص. 

(. 022، ص. 0900اندودند )انصاری شیرازی، خماهن را با پر مرغ بر ورم سرخ می

، 0930لی، الدین آم)شمس« اگر بسوزانند و بر ورم نهند آن را بنشاند»سوختۀ طلق 

، 0934نشاند )انصاری دمشقی، زا را فرومیهای گرمی(. خماهن نیز ورم922/ ص. 9.ج

شد؛ ها استفاده میها در درمان دمل(. از کانی93، ص. 0920؛ پیشاوری، 049ص. 

« چون با سرکه و آب سداب بر خنازیر طال کنند بگشاید و سوراخ کندش»مغناطیس را 

نهادند ها سرب میبر آن ها(. برای ازبین بردن غده000 .، ص0939)ابومنصور هروی، 

در سرکه و آب غوره مصعد نهند و آنچه »(. ارزیر را 094، ص. 0921)زکریای قزوینی، 

بر روی آرد بستانند و بر علت خنزیر و سرطان نهند که بر اندام مردم برآمده باشد سود 

 (.  424، ص. 0934الخیر، )شهمردان بن ابی« دارد و فایده باز دهد

 . پوست و مو2ـ  3

های پوستی نقش مهمی داشته است؛ برای درمان معدنیات در درمان بسیاری از بیماری

(. مروارید 02، ص. 0900اندودند )انصاری شیرازی، و برص، بوره بر پوست می 04حکه
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(. 491، ص. 0922رفت )بحرالفوائد، کار میسیاه و سپید به 09و سرکه در درمان بهق

گوگرد (. »003، ص. 0939)ابومنصور هروی، « برص و بهک سپید را سود کند»الجورد 

(. 420، ص. 0934الخیر، )شهمردان بن ابی« با خون مار سیاه نشان و لکه و پیسی ببرد

(. سودة زر 419، ص. 0921)زکریای قزوینی، « بهق و برص زایل کند» 02مرقشیشا

(. نقره نیز در عالج گر و خارش مؤثر 921/ ص. 4.، ج0991سینا، درمان گری بود )ابن

(. برای عالج داءالثعلب مرجان بر پوست 020/ ص. 40.، ج0932شد )رازی، شمرده می

با روغن گل و سرکه جرب »(. سیماب 023، ص. 0933اندودند )ابوالقاسم کاشانی، می

روغن  (. گوگرد را در013، ص. 0990)یوسفی هروی، « و خارش اعضا را نفع دهد

(. 493، ص. 0939شمردند )جوهری نیشابوری، کردند و درمان گری میکنجد حل می

دادند )همان، ص. برای سرخی و درخشش پوست، لعل را با نبات و گالب به فرد می

های لعل (. کارگران معدن برای داشتن پوست روشن و سرخ، پنهان از مشرفان پاره003

(. معتقد بودند ضماد بوره خون را به 32، ص. 0933، بلعیدند )ابوالقاسم کاشانیرا می

/ صص. 4.، ج0991سینا، کند )ابنکشاند و رنگ رخساره را نیکو میسطح پوست می

خیز بدن توتیا (. برای خشک شدن عرق و رفع بوی بد، بر مواضع عرق33ـ  30

ی بدن ها(. دهنه برای درمان جوش039، ص. 0933افشاندند )ابوالقاسم کاشانی، می

کنندة زگیل دانسته ( و الجورد زایل092، ص. 0939مفید بود )جوهری نیشابوری، 

 (.411/ ص. 4.، ج0991سینا، شد )ابنمی

کف دریا چون بآب بیامیزند »کردند: برای ستردن موی زائد، از زبدالبحر استفاده می

(. مرداسنگ نیز دارای 020، ص. 0934بطالن بغدادی، )ابن« و بر موی طال کنند بسترد

آمیختند و با آن موی زائد را (. زرنیخ را با آهک می049همین خاصیت بود )همان، ص. 

(. آمیختۀ آبگینه و روغن و زیبق نیز 412، ص. 0921، ستردند )زکریای قزوینیمی
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یُحلَقُ بِه الشَعرُ إذا مَسَّهُ فَیُغنَی »ستردند: زدا بود )همان(. با حجرالحلق موی را میموی

ها سبب رشد موی (. برخی کانی923، ص. 0902)ابوریحان بیرونی، « ِ ۃعَن النُّورَ

دانستند )عقیلی اش عامل رشد مو میشد: سودة حجرالیهود را با خون خفشمرده می

(. سودة زجاج با روغن گل دارای همین خاصیت بود 923، ص. 0933خراسانی، 

 (. 090ص.  /4.ج ،0991سینا، )ابن

 . زخم و جراحت2ـ 3

های شد؛ مس در درمان زخمها استفاده میبرای التیام زخم و جراحت از برخی کانی

های کهنه را به صالح ا بردارد و جراحتگوشت عفن ر»کهنه نقش اساسی داشت: 

نحاس (. »941، ص. 0939)جوهری نیشابوری، « بازآرد و علت ناسور را نافع بود

(. سوختۀ سنباده 020، ص. 0930)طوسی، « ها کنند گوشت رویاندسوخته بر جراحت

(. سودة دهنه 490، ص. 0900شد )انصاری شیرازی، های مزمن دانسته میدرمان زخم

(. 092، ص. 0939اندودند )جوهری نیشابوری، های سودایی میسرکه بر زخم را با

بطالن ها و رویش گوشت جدید کاربرد داشت )ابنمرداسنگ نیز در درمان زخم

اندودند تا زودتر بهبود یابد (. قلع را با روغن بر سوختگی می043، ص. 0934بغدادی، 

ن کار با سودة سرب هم انجام (. نظیر همی499، ص. 0933)ابوالقاسم کاشانی، 

(. سرمه را با پیه بر سوختگی 942، ص. 0939گرفت )جوهری نیشابوری، می

(. بعد از حجامت، برای بند آمدن خون بر 02/ ص. 41.، ج0932اندودند )رازی، می

(. یاقوت هم در 092، ص. 0921پاشیدند )زکریای قزوینی، جای نشتر، سودة مرجان می

(. نظیر این خاصیت برای سودة 023، ص. 0921ر بود )دنیسری، بند آمدن خون مؤث

 (.033، ص. 0933زمرّد هم ذکر شده است )جمالی یزدی، 
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 . زهر و پادزهر12ـ 3

واسطۀ او با طبیعت و جانوران شیوة زندگی انسان در روزگار قدیم و تماس بی

های طبی به این زهرآگین مستلزم این بود که در پی عالج زهرها باشد. فصلی از کتاب

( و بخشی از 992ـ  499، صص. 0991حبیش تفلیسی،  نک.امر اختصاص داشت )

گرفت؛ سنگ پازهر را بر صالیه ها از رهگذر استفاده از معدنیات انجام میدرمان

شد که درمان قاطع گزش گزندگان بود: رنگ از آن خارج میسودند و مایعی سرخمی

صُفرِ عَلَی الصَالیَهِ خَرَجَ أحمَرُ کَالدَمِ العَبیطِ وَ هُوَ عَظیمُ النَفعِ مِن إذا حُکَّ مَعَ العُرُوقِ ال»

سودند و بر (. پازهر را می942، ص. 0902)ابوریحان بیرونی، « لَسَعَاتِ إذا طُلِّیَ عَلیها

(. دهنه از زمرة 413، ص. 0921پراکندند )زکریای قزوینی، محل گزش مار و کژدم می

که در دفع زهر نقشی ویژه داشت؛ سودة دهنه و مروارید و توتیای هندی  هایی بودکانی

(. برای تسکین 92، ص. 0990نهادند )یوسفی هروی، گزیدگی میرا بر موضع عقرب

پنج شش مگس بگیرند و در سنگ دهنه بندند و از جای گزیدن زنبور »زنبورگزیدگی 

(. همچنین سودة دهنۀ 434ص.  ،0934الخیر، )شهمردان بن ابی« بیاویزند ساکن گردد

، ص. 0939اندودند )جوهری نیشابوری، ترش را با سرکه بر محل گزش عقرب می

یُطَلَّی »اندودند: (. برای تسکین درد، حجرالتیس را با آب رازیانه بر محل گزش می092

، ص. 0901رونی، )ابوریحان بی« بِماءِ الرازِیانَجِ عَلی اللَسَعاتِ فَیَزُولُ الوَجَعَ بِال زَمانٍ

(. گاه 009، ص. 0900(. مهرة مار در دفع زهر اثر قاطع داشت )انصاری شیرازی، 410

دادند )زکریای انداختند و از آن مایع به مارگزیده میمارمهره را در شیر یا شراب می

(. خرمهره هم در شمار پادزهرها بود )جوهری نیشابوری، 093، ص. 0921قزوینی، 

(. 023، ص. 0921شد )دنیسری، یاقوت پادزهری قوی شمرده می(. 499، ص. 0939

، ص. 0939)ابومنصور هروی، « خرد بسایند و بزهرداده دهند سود دارد»اگر یاقوت را 

 (.     491، ص. 0922(. زمرّد نیز خاصیت ضد زهر داشت )بحرالفوائد، 920
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 ها. پیشگیری از بیماری11ـ  3

ها رایج بوده است؛ ها برای پیشگیری از برخی بیماریدر دنیای کهن استفاده از کانی

، 0900آویختند )انصاری شیرازی، برای پیشگیری از صرع، به گردن کودکان طال می

آویختند )جوهری (. برای در امان ماندن از گزش ماران، از فرد مهرة مار می030ص. 

ته باشد از خطر پنداشتند اگر کسی یشم همراه داش(. می421، ص. 0939نیشابوری، 

(. معتقد بودند همراه داشتن یاقوت سبب 409صاعقه و مرگ در امان است )همان، ص. 

گردد کند و مانع لخته شدن آن میپیشگیری از سکته و صرع است، خون را تصفیه می

(. همچنین از طاعون و 222، ص. 0900؛ انصاری شیرازی، 023، ص. 0930)طوسی، 

(. هر کس جمست همراه 393، ص. 0901ریحان بیرونی، کند )ابووبا پیشیگیری می

(. همراه 402، ص. 0939داشته باشد از درد معده ایمن است )جوهری نیشابوری، 

(. 99، ص. 0900داشتن این سنگ مانع ابتال به نقرس نیز هست )انصاری شیرازی، 

یری از (. راه پیشگ013همراه داشتن زمرّد سبب ایمنی از صرع خواهد بود )همان، ص. 

(. راه پیشگیری 34، ص. 0933عسرالبول همراه داشتن الماس است )ابوالقاسم کاشانی، 

از استسقا، نوشیدن از آبی است که انگشتری یاقوت در آن نهاده باشند )ابومنصور 

 (. 923، ص. 0939هروی، 

 . ابزارهای درمانی12ـ 3

ان، آهن، نقره، جمست، ها چون خارصینی، مس، طالیقون، شبه، زر، مرجاز برخی کانی

نه، میل، ظروف، سوزن، داس، کارد و همانند آیپازهر، سرب و مغناطیس، ابزارهایی 

ها و مسائل ساختند و معتقد بودند در شفا و بهبود بعضی از بیمارینظایر آن می

ای از جنس نهدر آی جسمانی مؤثر است؛ اگر کسی به بیماری لقوه دچار باشد باید

به  نه،این نوع آی (.993، ص. 0939تا شفا یابد )جوهری نیشابوری، خارصینی بنگرد 
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(. نظیر چنین خاصیتی 30، ص. 0934نۀ لقوه معروف بوده است )انصاری دمشقی، آی

(. خاقانی نیز به این 940، ص. 0939برای مس هم ذکر شده است )جوهری نیشابوری، 

 باور اشاره کرده است:

 حاسد ز دولت تو گرفتار آن مرض 

 

 کز مس کند برای وی آهنگر آینه 

 (211، ص0903)خاقانی،             

 

ساختند و ای از شبه مینهآی های آن،برای تقویت چشم و درمان برخی بیماری

(. معتقد بودند 432، ص. 0934الخیر، نگریستند )شهمردان بن ابیپیوسته در آن می

، ص. 0934ند )انصاری دمشقی، کای چشم را گرد و تنگ مینهنگریستن در چنین آی

های چشم، رویش مو از پلک بود که شَعرالزاید و شعرالمنقلب (. یکی از بیماری044

( که برای چارة آن، 902ـ  902، صص. 0990ابوروح جرجانی،  .شد )نکخوانده می

اشٌ لِشَعرِ وَ یُتَّخَذُ مِنهُ مِنقَ»کندند: ساختند و با آن، این موها را میمنقاشی از طالیقون می

هم همین نکته  الجماهر(. در 219، ص. 0901)ابوریحان بیرونی، « األجفَانِ فَال یَعُودُ

ان المِنقاش المعمول منه إذا نُتف به الشعر الزائد فی أهداب األجفان مَنَعَ »آمده است: 

اگر سوزنی از مس بکنی و به (. »292، ص. 0902)ابوریحان بیرونی، « عوده قطع نباته

الخیر، می آبش بدهی و بدان گوش را سوراخ کنی هرگز باز نروید )شهمردان بن ابیگر

(. شرط این کار این بوده است که سوزن تافته به خون تازه آب داده 422، ص. 0934

پنداشتند اگر از مس سوزن، طور کلی می(. به004، ص. 0933شود )جمالی یزدی، 

ها بسنبند یا نر آغشته کنند، هرچه را با آنداس، کارد و شمشیر بسازند و به خون بز 

؛ فخر رازی، 30، ص. 0934قطع کنند، دیگر باره نخواهد رُست )انصاری دمشقی، 

 (. 992، ص. 0934

تر، با طالی ها داغ بود. برای تأثیر بیشتر و عوارض کمهای درمان زخمیکی از راه

اندام مرد را بزر داغ (. »921ص.  /4.ج ،0991سینا، کردند )ابنها را داغ میگداخته زخم

 نک.؛ نیز 429، ص. 0934الخیر، )شهمردان بن ابی« کنند زود نیک شود و منقط نگردد
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تنهایی برای افزونی ساختند و به(. از طال میلی می02، ص. 0934انصاری دمشقی، 

؛ 429، ص. 0934الخیر، کشیدند )شهمردان بن ابیبینایی و رفع علت به چشم می

شد ساخته میهایی از شبه و طالیقون هم (. نظیر چنین میل423، ص. 0990ی، طبر

(. گاه میل 423، ص. 0933؛ ابوالقاسم کاشانی، 400، ص. 0900)انصاری شیرازی، 

(. 000، ص. 0933کشیدند )جمالی یزدی، زرین را به قصد معالجه بر چشم مصروع می

کشیدند )جوهری دارو در چشم میساختند و با آن سرمه و از مرجان هم میلی می

قد بودند چنین جوشاندند و معت(. آب را در دیگ آهنین می442، ص. 0939نیشابوری، 

هرچه اندر زرینه پزند و کوبند »(. معتقد بودند 991ست )همان، ص. آبی درمان استسقا

(. نوشیدن شراب از ظرف 942/ ص. 0ج.، 0933)جرجانی، « خداوند یرقان را سود دارد

(. نقطۀ 322، ص. 0900دانستند )انصاری شیرازی، قره را سبب مستی زودهنگام مین

اگر از آن ظرفی بسازند و بدان شراب بیاشامند مستی »زیرا  ،مقابل نقره، جمست بود

ساختند و لختی شیر در ای از پازهر می(. برای دفع زهر مشربه99)همان، ص. « نکنند

اندودند یا به فرد گزیده شده گزش زنبور و عقرب میریختند. از آن شیر بر محل آن می

(. همچنین انگشتری پازهر بر 492، ص. 0939دادند تا بنوشد )جوهری نیشابوری، می

، ص. 0934الخیر، نهادند تا بهبود یابد )شهمردان بن ابیمحل گزش مار و عقرب می

شمردند می بستند و آن را سبب تسکین شهوتای از سرب بر شکم می(. صفحه439

آویختند چنانکه تا حدود ساختند و بر گردن میای می(. از زر صفحه420)همان، ص. 

دانستند )همان، ص. سینه برسد و آن را سبب رفع خفقان و دلتنگی و اندوه و ترس می

(. 439کشیدند )همان، ص. (. با مغناطیس تیر و نشتر در رگ شکسته را بیرون می429

 (. 299، ص. 0922کندند )اخوینی بخاری، ی مسین میازگیل را با نایژه
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 نتیجه. 2

های ها در دنیای قدیم که در متون گوناگونی چون متنباور به خواص درمانی کانی

ها و متون طبی  آمده، سبب شده است این نامهها، عجائبالمعارفشناختی، دائرهکانی

ترین نوع درمان ترین و گستردهمهم های گیاهی و حیوانی،سنخ از داروها بعد از درمان

های توان طیف بسیار وسیع درمانشده مییادل در متون . از تأمشمار بیایدامراض به

ها مانند مرجان، گاویش، لعل و فیروزه در درمان معدنی را بازشناخت؛ برخی از سنگ

رفته ار کخوابی و افسردگی بهها و عوارض اعصاب و روان چون صرع، لقوه، بیبیماری

های ها چون حجراللبنی، توتیا، ارمود و اقلیمیای زر درمان بیماریای از کانیو پاره

های دهان و شده است. بیماریچشم همانند ناخنه، رمد، جرب و ضعف بینایی تلقی 

ها از قبیل زاج، شادنه، ریزی از بینی با برخی کانیدندان، درد دندان و سستی لثه و خون

هایی چون آهن، گاویش، ریم مس، خماهن و درمان شده است. کانی زرنیخ و شبّ

های امراض اعضای داخلی چون معده، جگر، سپرز و روده بوده سیماب از جملۀ درمان

ها همانند مغنیسیا، طلق و ای از کانیاست. همچنین سنگ کلیه و مثانه را با پاره

الماس، سنگ کرکس،  هایی چونکردند. سنگشکستند و دفع میحجرالیهود می

مغناطیس و عقیق در درمان مسائل زنان و بارداری چون تسهیل زایمان و جلوگیری از 

های مفاصل و اعضا چون نقرس، دمل و رفت. همچنین بیماریکار میسقط جنین به

ها همانند مرجان، جمست، مغناطیس و ارزیر درمان سرطان را با برخی از کانی

های پوست و مو همانند برص، پیسی، بهق، گرّ و خارش، یماریکردند. برای درمان بمی

هایی چون بوره، گوگرد، نقره، سیماب، دهنه، زگیل و ستردن و رشد مو از سنگ

های ناسور و جراحات را با بردند. انواع زخمالجورد، مرداسنگ و حجرالیهود بهره می

کردند. دیگر زمینۀ میهایی چون مس، مرداسنگ، حجرالقیسور و الجورد درمان کانی



 0211 بهمن و اسفند ،24، شمـارة 9 سال________________________یات عامهفرهنگ و ادب دوماهنامة

222 

 

مهم، درمان و دفع اثر زهرها از بدن بود که با پازهر، دهنه، حجرالتیس و مارمهره درمان 

هایی هایی چون زر، یاقوت، جمست در پیشگیری از بیماریشد. از دید قدما کانیمی

چون صرع، سکته، وبا و نقرس نقشی اساسی داشته است. به همین جهت برخی از 

نیات ابزارهای گوناگونی به عنوان انگشتری یا طلسم همراه داشتند. از معد ها راکانی

ساختند و در درمان برخی از امراض مؤثر ینه، منقاش، سوزن، میل و کارد میهمانند آ

های معدنی گوناگون بود؛ سودن، سوختن، های تهیه و کاربرد درماندانستند. شیوهمی

ها از تن، همراه داشتن و نگریستن به کانینوشیدن، خوردن، اندودن، بستن، آویخ

ها متنوع بود و از آمد. طیف درمانهایی به شمار میهای چنین درمانترین جلوهمهم

گرفت. ضرورت حفظ تندرستی بر میرا در های عامیانهخواص تجربی تا باورها و آیین

رنگ مرموز ها و شکل و و تالش بشر برای آزمودن مواد گوناگون در درمان بیماری

شمار های معدنی در روزگار کهن بهها از عوامل توجه بشر به درمانبسیاری از کانی

 آید.  می

 هانوشتپی

ها بحث شناختی کهن درباب آنهایی است که در متون کانی. در این پژوهش منظور از معدنیات سنگ0

شد. معدودی چون گاویش، ها از معادن استخراج میشده است. اکثر قریب به اتفاق این سنگ

 مارمهره، مروارید و ختو منشأ حیوانی دارند. 

شد و آن را کف ماه و بزاق ماه نیز . حجرالقمر: نوعی سنگ که در زمان کامل شدن ماه یافته می4

 (. 419، ص. 0901؛ ابوریحان بیرونی، 032/ ص. 4، ج0991سینا، نامیدند )ابنمی

گاوهای هندوستان که پیش از استخراج سیال بود و چون بیرون  . گاویش: سنگی در زهرة برخی از9

آمد شمار میشد. به باور قدما ضد زهر بود و درمان یرقان و قولنج بهآوردند منجمد میمی

اند )نک. (. این سنگ را گاوزهره و گاوسنگ هم خوانده493، ص. 0939)جوهری نیشابوری، 

 (.  03. ص. 0939باقری خلیلی، 
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(. سنگی بوده 433، ص. 0934الخیر، اند )شهمردان بن ابیمست دانستهرا صورتی از کی. جمست 2

اند رود از نواحی چغانیان ذکر کردهاست شفاف مایل به سرخ. معدن جمست را در وادی زلف

 (. 913، ص. 0902؛ ابوریحان بیرونی، 402، ص. 0939)جوهری نیشابوری، 

شد و بسته به ره که با سوهان زدن، آبی سرخ از آن جاری میرنگ مایل به تی. شادنه: سنگی سرخ2

 401، صص. 0939شد )جوهری نیشابوری، هیئت ظاهری به دو نوع عدسی و جاورسی تقسیم می

 (. 433، ص. 0934الخیر، اند )شهمردان بن ابی(. شادنه را حجرالدم نیز خوانده400ـ 

شود. با آب بسایند مایعی همانند شیر از آن خارج می. وجه تسمیۀ حجراللبنی این است که اگر آن را 3

، 0991سینا، بردند )ابنکار میداشتند و در درمان دمل بهگداختۀ آن را در ظروف قلعی نگاه می

 (. 032/ ص 4ج.

آید. برای عالج آن سبب نقصان گوشتِ گوشۀ چشم پدید می. دمعه نوعی خشکی چشم است که به0

سرشتند کوفتند و با شراب کهنه میهای معینی مینی سوخته را با نسبتزعفران، صبر و شبّ یما

 (. 249/ ص. 4، ج.0933)جرجانی، 

پذیر و به رنگ سبز مات که به دو نوع شیرین و ترش تقسیم . دهنه سنگی است نسبتاً نرم، سوهان3

یشابوری، آمد )جوهری ندست میشد. نوع شیرین از معادن زر و نوع ترش از معادن مس بهمی

 (. 092ـ  094، صص. 0939

(. ظاهراً 93، ص. 0924اند )بکران، . ختو سنگی است با منشأ حیوانی. برخی آن را شاخ اژدها دانسته9

، 0902ساختند )ابوریحان بیرونی، شاخ گاو یا کرگدن بوده است که از آن دستۀ کارد و شمشیر می

اند منابع از سنگی به نام سبروت یاد کرده(. برخی 492، ص. 0923؛ نصیرالدین طوسی، 999ص. 

 (.   93، ص. 0934های آن همانند ختو است )انصاری دمشقی، که ویژگی

. پازهر سنگی بوده که انواع معدنی و حیوانی داشته است. معادن آن را در چین، هند و کرمان 01

های را به صورت(. اصالت سنگ پازهر 494ـ  491، صص. 0939اند )جوهری نیشابوری، دانسته

 (. 499کردند )همان، ص. مختلف با کرپاسه، زردچوبه، شیر، سرکه، زردة تخم مرغ و کاه تعیین می

. اصلِ مغنیسیا از جیوه است و کاربرد اصلی آن در صنعت آبگینه بوده است. مس را با آن سپید و 00

، 0934الخیر، ن بن ابیکردند. دو نوع نر و ماده داشته است )شهمرداارزیر و سرب را سخت می

 (.  433ص. 
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، 0933شد )جرجانی، . حکه نوعی بیماری پوستی شبیه جرب بود که سبب خارش شدید پوست می04

 (. 013/ ص. 4ج.

شود. بهق سپید مقدمۀ های پوستی است که به دو صورت سیاه و سپید ظاهر می. بهق از بیماری09

 (.  430، ص. 0991)حبیش تفلیسی، شد پیسی و بهق سیاه مقدمۀ جذام دانسته می

های مرقشیثا، مرقش، حجرالنور نیز ضبط شده است صورتهاست که به. مرقشیشا نام یکی از کانی02

شد )نک. ای و مسی یافته می(. از این سنگ که به سه رنگ طالیی، نقره922، ص. 0902)زاوش، 

کردند زنه نیز استفاده میعنوان سنگ آتش( به432ـ  432، ص. 0939جوهری نیشابوری، 

 (. 430، ص 0934الخیر، )شهمردان بن ابی

 منابع

تهران:  ی.وسفی غ. حیتصح .کهن یِفارس ۀترجم .حهالصّمیتقو .(0934) .م ،یغدادبطالن بابن

 .یو فرهنگ یعلم

  تهران: سروش. .)هژار( یشرفکند ع. ۀترجم .الطبیالقانون ف .(0991) .ح نا،یسابن

تهران:  .افشار ا.به کوشش  .باألطایسیو نفا الجواهرسیعرا .(0933) .ع ،یاشانابوالقاسم ک

 .یانتشارات المع

 ریمکتوب و سف راثیتهران: م .باباپورگیب ی. حیتصح .ونینورالع( 0990) .م ،یابوروح جرجان

 اردهال.

 ی/و فرهنگ یتهران: علم ی.هاد ی. قیتحق .الجواهر یالجماهر ف .(0902) .م ،یرونیب حانیابور

 مکتوب. راثیم

تهران: مرکز نشر  .ابیزر ع. یۀو مقدمه و تحش حیتصح .دنهیالص .(0901) .م ،یرونیب حانیابور

 .یدانشگاه

 ح.کوشش به .اریبهمن ا. حیتصح .هیعن حقائق األدو هیاألبن .(0939) .م ،یابومنصور هرو

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ی.اردکان یمحبوب
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. به اهتمام ج. متینی. مشهد: انتشارات الطبالمتعلمین فیهدایه(. 0922اری، ا. )اخوینی بخ

 دانشگاه مشهد. 

 .انیبیطب س.ح. ۀترجم .عجائبِ البَرّ و البحر یالدهر فنخبه .(0934) .ش ،یدمشق یانصار

 .ریتهران: اساط

پخش  ییکت داروتهران: شر .ریم م.ت. حیتصح .یعیبد اراتیاخت .(0900) .ع ،یرازیش یانصار

 .یراز

نامۀ علوم انسانی و . پژوهشای متون ادبیباورهای عامیانۀ طبی در پاره(. 0939باقری خلیلی، ع. )

       . 21ـ  09، 02اجتماعی. 

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.   .پژوهدانش م.ت.به کوشش  .مؤلف ناشناخته .(0922) بحرالفوائد

 سینا.. به کوشش م.ا. ریاحی. تهران: کتابخانۀ ابنمهناجهان(، 0924بکران، م. )

 ی ادبیّهتهران: کتابفروش ی.طباطبائ م. ۀبا مقدم .نگارستان عجائب و غرائب .(0920) یشاوریپ

 ناصرخسرو. 

تهران: انتشارات تصحیح ح. تاجبخش.  .هیّو المباحث العالئ هیّاالغراض الطب .(0933) .ا ،یجرجان

 دانشگاه تهران.

 . به کوشش ا. افشار. تهران: امیرکبیر.نامهفرّخ(. 0933یزدی، ا. ) جمالی

تهران:  .اگشتیدر م.ر.افشار و  ا.به کوشش  .ینظام ۀجواهرنام( 0939) .م ،یشابورین یجوهر

 مکتوب. راثیم

 ۀمجل .کهن یو ادب یدر متون طب یمتیق یهاسنگ یخواص درمان. (0992) .افشار، ع یجهانشاه

 . 902ـ  913(، 9) 0 .رانیو ااسالم  یطب سنت

 . تصحیح پ.ن. خانلری. تهران: خوارزمی.دیوان(. 0934حافظ، ش. )

 .یتهران: نشر ن ی.برقع یرضو س.ح. حیتصح .الطبانیب .(0991) .ک ی.سیتفل شیحب

 .یتهران: انتشارات سنائ ی.روضات م.س.ا. ۀبا مقدم .مؤمن میحک ۀتحف .(0991) .مؤمن، م میحک

 . به کوشش ض. سجادی. تهران: زوّار.دیوان(. 0903)خاقانی، ا. 
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تهران:  .افشار ا. و پژوهدانش م.ت. کوشش به .البهادرنوادرالتبادر لتحفه .(0921) .ش ،یسریدن

 .رانیفرهنگ ا ادیانتشارات بن

 . تهران: چشمه.باورهای عامیانۀ مردم ایران(. 0992ذوالفقاری، ح.، و شیری ع. )

 .  090ـ  000، 32 ،اتیادب خیتار .یفارس اتیدر ادب روزهیف یخیتار ۀنیشیپ .(0939) و. ،یانیرو

 .یو مطالعات فرهنگ یتهران: پژوهشگاه علوم انسان .میقد رانیدر ا یسشنایکان .(0902) .زاوش، م

پور. تهران: فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری . ترجمۀ س. افشاریالحاوی(. 0932رازی، ا. )

 اسالمی ایران. 

 ی.سبّوح ن. ۀو مقابل حیتصح .الموجوداتالمخلوقات و غرائببیعجا .(0921) .م ،ینیقزو یایکرز

 ناصرخسرو. یمرکز ۀتهران: کتابخانه و چاپخان

تهران: انتشارات  ی.شعران ا. حیتصح .ونیالعالفنون و عرائسنفائس .(0930) .م ،یآمل نیالدشمس

 .هیاسالم

مطالعات و  ۀتهران: مؤسس .جهانپور ف. حیتصح .ییعال نامۀزهتن .(0934) رالخییشهمردان بن اب

 .یفرهنگ  قاتیتحق

 . یتهران: سنائ .(ریکب نی)قراباد هیاالدومخزن .(0933) .می، خراسان یلیعق

 یو مرکز اسناد مجلس شورا هتهران: کتابخان ی.نیتم  ج. حیتصح .الغرائبتحفه .(0990) .م ،یطبر

 .یاسالم

تهران: انتشارات  .ستوده م.به اهتمام  .الموجوداتبیالمخلوقات و غرابیعجا .(0930) .م ،یطوس

 . یو فرهنگ یعلم

موقوفات محمود  ادیتهران: انتشارات بن .داود س.ع. آل حیتصح .العلومجامع .(0934) .م ،یفخر راز

 افشار.

 . گزارنده: م. بهار. تهران: توس.  بندهشن(. 0991دادگی )فرنبغ

تهران:  ی.فارس اتیدر ادب هایو معدن مهیفرهنگ احجار کر .(0994) .انوشه ن یو فرمان ی م.،محمد

 زوّار.
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تهران:  ی.مدرس رضوم.ت.  قاتیمقدمه و تعل .یلخانیا نامۀتنسوخ .(0923) .م ،یطوس نیرالدینص

 .رانیفرهنگ ا ادیانتشارات بن

 المعی.تهران:  ی.نظر س.م. حیمقدمه و تصح .هیاألدواضیر .(0990)ی.  ،یهرو یوسفی
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