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  فصلنامه پايش
  ١٣٩-١٤٩صص  ١٣٩٠ بهمن ـ اسفند اول شماره يازدهمسال 

  ۲۳/۲/۱۳۸۹ :تاريخ پذيرش مقاله
  ]١٣٩٠آذر  ١٠-نشر الكترونيك پيش از انتشار[
  

  چكيده

در مقدمـه معنـا و ريشـه واژگـان سـالمت و      . را در ادب پارسي پيگيري نمـوده اسـت  » سالمت«اين مقاله سير تاريخي پيدايش واژگان 
هـا، ايـن واژگـان را در برخـي از      هاي پزشكي پرداخته اسـت و سـپس در بخـش يافتـه     تندرستي را روشن ساخته و به لغات ديگر در كتاب

هايي مانند تـاريخ بيهقـي، گرشاسـب نامـه و لغـت فـرس اسـدي،         در قسمت اول، كتاب. مهم نثر و نظم فارسي ارائه نموده استهاي  كتاب
هـاي مـرتبط بـا     الحكايات عوفي و در قسمت دوم اين بخش، لغت الملك، كليله و دمنه، چهار مقاله نظامي و جامع سياست نامه خواجه نظام

برخي از اشعار شعراي نامي همچون سنائي، خاقاني، عطار، نظامي گنجوي، سعدي، موالنا . رسي شده استسالمت در آثار منظوم پارسي بر
  :هاي سترگ ادبيات هستند ذكر شده و مجموعه واژگان مرتبط با اين موضوعات آورده شده است و حافظ كه همگي از قله

ها پارسـي، عربـي،    ها و داروها و درمان بيماري اسامي انواع بيماريدهد كه ريشه و اصل لغات طب، پزشكي، بدن، روح،  ها نشان مي يافته
  .اي بوده است يوناني، بومي و منطقه

هـاي دورگـه بـه كـار      با توجه به توليد علم پزشكي توسط دانشمندان و طبيبان ايراني مانند ابوعلي سينا، واژگاني خودساخته و تركيـب 
بل فهم، ساده و خوش آهنگ بودند، ولي ديري نپائيد كه بـا ورود كلمـات عربـي، هنـري،     اغلب اين لغات عمومي سالمت، قا گرفته شد كه

هاي فرانسوي و سـپس بـه مـرور     الفنون، لغت هاي درسي طب دار بسياري از اصطالحات پزشكي نا مأنوس و زمخت گرديد، بعدها در كتاب
اي براي جلوگيري از  هاي گسترده و حفظ زبان شيرين پارسي تالش هاي انگليسي به كار گرفته شد، اما الزم است براي پاسداشت زمان واژه

  .ورود بي حساب و كتاب واژگان دخيل پزشكي به عمل آيد

  
  ادب پارسي، بيماري، پزشكي، درمان، سالمت :ها واژه كليد

                                                           
  گردشگري و فرهنگي ميراث سازمان عالي آموزش مركز نياوران، تهران،: پاسخگو نويسنده ∗

  ٢٢٢٩١٣٢٥ :تلفن
E-mail: hsjavadi@yahoo.co.uk  
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  ١٤٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 يتندرسـت  ي، مصـدر و اسـم مصـدر بـه معنـا     يسالمت، واژه عرب
ن معنا آمـده اسـت،   يه همب يات کهن فارسيدر ادب كه است] نيمع[

گر بذل کـرد تـا   يد يها ار ماليبس«ي البلخ مانند عبارت فارسنامه ابن
گـر روز آن  يد«ي هقـ يخ بيا نوشـته تـار  يو ] ١[ »مردم سالمت باشند

ل به کـار آورد  يالح فيلشکر و خزائن و غالمان و سرائر برداشت و لطا
و يـا در   ]١[ »تا به سالمت بـه خـوارزم بـاز بـرد و در همـان کتـاب      

.. .ن لشکر بزرگ باز رسند به سالمتيچون ا: او گفت«عباراتي چون 
ار کنـد و بـه سـالمت    يـ صـحبت سـلطان اخت  ... ست که يک«و » ]٢[

  ].٣[ »بجهد
  :ديگو يم ي كهسعد يا قول و
سـالمت بـر    ياگر خواه            شمار است يا در منافع بيبه در«

  ].٤[ »کنار است
آمـده   يمـار ياز ب يشفا يبه معنا» يسالمت«لغت  يها در فرهنگ

آرامـش،  : هم مانند يگريد يمعان يسالمت و سالمت يبرا]. ٥[است 
، شـفا و  يمـار ي، خـالص از ب يب شدن، رسـتگار يع يافتن، بي ييرها

آن همـان واژه   يمعـادل فارسـ  اگرچـه   ].٤[غيره نوشته شده اسـت  
  .است» يتندرست«

  يتندرست
ــت ــن«از  يتندرس ــت«و » ت ــترک» يدرس ــه ير .اســت شــدهب ي ش

بــه ) Duruva(دروو و  آمــده» تيو سانســکر يپهلــو«از » درســت«
 يکـه در گـزارش پهلـو    ،هـا اسـت   دار در آن زبانياستوار و پا يمعنا

) Drvatat(دروتـات  «در اوسـتا   .اسـت  ل شـده ياوستا به درست تبد
 يبـه معنـ  ) Drva(» دروا«از  يدرست هپس کلم] ٦[» يدرست يعني
واژگان مـرتبط بـا   . است» وجود«و » بود« يمعن به» يست«دار و يپا

جسـتجو   يد در علم پزشـک يا سالمت را اول باي »يتندرست«موضوع 
 يز واژه فارسـ يـ کـه آن ن  دانست؛ منسوب به پزشک يپزشک و کرده
بـه   كـه  بـوده  Bichashkاست که صورت کهن آن بچشـک   يپهلو
بـه   تـاً يبجشک، پچشـک و نها  يها انه به صورتيم يج در فارسيتدر

، يپزشـک  ،در متون کهن]. ٥[افته است ير صورت ييشکل پزشک تغ
 يعلـم بجشـک  ... «: ن آمدهيالمتعلم هيمثالً در هدا ،ذکر شده يبجشک

تا مفـتعالن بجشـکان تـن او را هـالک     . نگاه دارد يتا تن را بر درست
ــد  ــت  دو واژه]. ٧[نکنن ــک يتندرس ــدر شــاهنامه ن يو پزش ــز دي ده ي

 يدانـش پزشـک  : ديگو يم يم ابوالقاسم فردوسيحکآنجا كه  .شود يم
  .د آمده استيد پديران جمشيا ي در روزگار پادشاه اسطوره

  يجهان سر به سر گشته او را ره        يست با فر شاهنشهب کمر

  خواستار يروشت کرد زو يک روزگار    هميز خارا گهر جست 
  ]٨[ و راه گزند يو درمان هر دردمند      در تندرست يپزشک

ــ   ــار س ــتن دو م ــحاک و رس ــتان ض ــف اويدر داس  در اه در دو کت
  :شود ياد مين يشاهنامه از حضور پزشکان چن

  چاره جست ييگشت و از هر سو ينغم      ه از دو کتفش بِرستيدو مارس
  از او در شگفت يکتف     سزد گر بمان د هر دو زيسرانجام ببر

  گرباره از کتف شاهبر آمد د    اهيچو شاخ درخت آن دو مار س
  ها زدند ک داستانيک به يهمه پزشکان فرزانه گرد آمدند       

  ]٨[مر آن درد را چاره نشناختند     ها ساختند رنگيز هر گونه ن
 يدر يبرحسب ضرورت، واژگان سالمت بـه مـرور در زبـان فارسـ    

 يو تخصصــ يعمــوم يهــا وارد، و ســپس مــورد اســتفاده در کتــاب
  .م و نثر قرار گرفتبه صورت نظ يپزشک
  

  كار  مواد و روش

بـه منظـور بررسـي واژه    . اي بـود  اين مطالعه يك مطالعه كتابخانه
هاي هم خانواده به سـه نـوع مرجـع،     و واژه» تندرستي«، »سالمت«

مراجع سه گانه اين تحقيق عبـارت  . مراجعه و نتايج استخراج گرديد
  :بود از
  هاي پزشکي به زبان فارسي کتاب -الف
ها، در آغاز به زبان عربي و سپس به زبان فارسي تـأليف   کتاب اين

توان از سده چهارم هجري به بعد اين نوع آثـار   مي كه و ترجمه شده
  :همچون ؛ آثاريارزشمند را سراغ گرفت

ايـن کتـاب در بـيش از چهـار     . اشعار يا اُرجوزه حکيم ميسري -١
هـارم  مؤلـف در سـده چ   كـه  هزار بيت در موضوعات پزشـکي اسـت  

  ].٩[هجري آن را سروده است 
المتعلمين، اثر ابوبکر بخاري که ظاهراً اسـتاد ابـن سـينا     ههداي -٢
داراي نثر ارزشمند طبي کهن قـرن چهـارم    آن متن و ]٧، ١٠[بوده 

  .هجري است
ذخيره خوارزمشاهي، تأليف دانشمند بزرگ ابوسـهل جرجـاني    -٣

در گذشـته   ٤٠٣ال و در حدود سـ  بودهاست که معاصر ابوعلي سينا 
  ].١١[است 
طبيب بـزرگ اواخـر قـرن چهـارم و آغـاز قـرن        ،آثار ابن سينا -٤

از وي  .در دنياي آن روزگار علوم پزشکي را به اوج رسـانيد  كهپنجم 
هـاي   از رسـاله  كه کتب متعددي به عربي و به فارسي در دست است

و کتاب  اشاره كردتشريح االعضاء  ض ورساله نب توان به مي فارسي او
  .ترين کتاب در طب به زبان عربي است قانون وي مهم
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  ١٤١

     سيدكمال حاج سيد جوادي                                                                                                                                         ...     واژگان سالمت در

ها کتاب و رساله به صورت اختصاصي بـه   در سده پنجم به بعد ده
  ].١٢[زبان فارسي نگاشته شده است 

 از جملـه هـاي مـرتبط بـا پزشـکي،      هـا، کتـاب   غير از ايـن کتـاب  
  .پزشکي و گياه شناسي نيز فراوان است داروسازي، دام

» قرابـاذين «يـا  » قرابـادين «: يدنه داروشناسـي ماننـد  هاي صـ  کتاب
دام (هاي بيطـره   هر وي کتاب» حقايق االدويه«يشاپور گند شاپوري و 

نيز داراي اصطالحات فارسـي  ) حيوان شناسي(الحيوان  و علم) پزشکي
  .مخصوص هستند

  هاي لغت پزشکي فرهنگ -ب
ه خـوريم کـ   هـاي لغـت پزشـکي بـر مـي      در ادامه تأليف به فرهنگ

بسياري از اين واژگان  .اند آوري و تدوين کرده شناسان آنها را جمع لغت
مـثالً  . هاي لغـت عمـومي زبـان فارسـي وارد گرديـد      بعدها در فرهنگ

محمدحسين خلف تبريزي از منابع کتـاب خـود   » برهان قاطع«مؤلف 
اين کتاب حسين انصـاري،    برد که نويسنده را نام مي» صحاح األدويه«

آوري  ف در سده هشـتم بـوده و واژگـان داروهـا را جمـع     طبيبي معرو
  .]١٣[ اين واژگان عيناً در برهان قاطع وارد شده است. ه استکرد

 نويسان عمومي، که با اصـطالحات پزشـکي   به همين ترتيب، لغت
در تأليف خـود ايـن واژگـان را بـه صـورتي جـامع        و ي داشتهيآشنا

  .آوردند
اکبر خان نفيسـي معـروف    زا علياألطباء اثر دکتر مير فرهنگ ناظم
وي بيست و پنج سال زندگي خود را مصروف بـه   كه به ناظم األطباء

تأليف اين فرهنگ کرد و به عنوان يـک پزشـک برجسـته، فرهنـگ     
در زمان خـود از هـر لحـاظ جـامع و کامـل       نمود كهلغتي را تدوين 

ويژگي ايـن فرهنـگ ايـن اسـت کـه نويسـنده برخـي از         .ه استبود
ات و واژگان سالمت را در آن به دليل تخصُـصّ اوليـة خـود    اصطالح

  .و در تأليف جاي داده است هساخت
  واژگان سالمت در ادبيات فارسي -ج

اگر شعرا و نويسندگان ايراني برحسـب دانـش و علـم خـود بعضـاً      
چــه بــه صــورتي مســتقيم و چــه  ،بــراي بيــان مفــاهيم مــورد نظــر

از  ،هم چـون اسـتعاره و مجـاز   هاي ادبي  غيرمستقيم و در قالب آرايه
بديهي است هر چـه   ،اند اصطالحات و مضامين پزشکي استفاده کرده

شاعر و نويسنده دانشش نسبت به علوم پزشکي متداول زمـان خـود   
  .است بوده وي از معاني طبي بيشتر برداري بيشتر بوده، بهره

چون امکان درج نتيجه پژوهش صدها کتاب و رسـاله نظـم و نثـر    
. وع پزشکي از قرون گذشته تاکنون در يک مقاله وجود ندارددر موض

بنابراين فقط با نيم نگاهي به چند کتاب مهم نثر و نظم فارسـي بـه   
  .پردازيم بيان موضوع مي

  

  ها يافته

داشـته   يت فراوانياهم يخ زبان و ادب فارسيکه در تار يهاي کتاب
م يـ ا خراج کـرده از واژگان مرتبط با سالمت را از آنها اسـت  يو ما برخ

  :عبارتند از
  نثر -الف
نامـه،   اسـت ي، سينامه و لغـت فـرس اسـد    ، گرشاسبيهقيخ بيتار

نتايج در جداول شـماره  . اتيله و دمنه، چهار مقاله و جامع الحکايکل
  .آمده است ٧تا  ١
  

 ٤٥١ف شده در سال يتأل( يهقي، ابوالفضل بيهقيخ بيتار -١جدول شماره 

  )ق.هـ
  واژه  متن

  تب  ]١، ١٤[تب گرفت  امير را

  تب سوزان  ]١٤... [تب سوزان 

و سرسامي افتاد چنان که باد نتوانست داد 

] ...١٤[  

  )نوعي بيماري سر(سرسامي 

  سکته  ]١٤... [سکته افتاد ... 

  شراب کدو  ]١٤... [شراب کدو بسيار دادندش ... 

اند که گوينـد فـالن چيـز     بسيار طبيبان... 

  ]١٤... [نبايد خورد

  بيبط

  طبايع  ]١٤... [طبايعِ تن مردمان... 

... آن طبيبــان را داروهــا عقــاقير اســت ... 

]١٤[  

  داروها/عقاقير

  علّت  ]١٤... [از آن چنين علّت به حاصل آيد ... 

ــون و  ....  ــت و خ ــب و گوش ــم ط ... در عل

]١٤[  

علم طب  

  فالج  ]١٤... [فالج و ... 

  لقوه  ]١٤... [يک ساعت لقوه ... 

  معالجت  ]١٤... [معالجت اخالق  ...

  نبيذ  ]١٤... [بانبيذ ... 
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  ١٤٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  )ق.هـ  ٤٥٨: فيتأل( يطوس ينامه، اسد گرشاسب - ٢جدول شماره 

  واژه  متن

  نه کس کور بينم نه بيمار و سَست 

  ]١٥... [نزاندام جايي کژ و نادرست 

  بيمار

  پزشکي بد از فيلسوفان هند

  ]١٥[که گرشاسب آورده بودش ز هند 

  پزشك

  بياراست هر داروي از بيش و کم

  ]١٥[بدو داد از تخم کتان به هم 

  دارو

  تر رنگ گلشن هر زمان گشت بي

  ]١٥[تر  همان بازدرش گران سنگ

  رنگ

  

  يطوس يلغت فرس اسد -٣جدول شماره 

  واژه  متن

  پاياب  ]١٦[طاقت بود 

  تبخاله  ]١٦[اثر تب گرم باشد که از لب مردم بر جهد 

  شست  ]١٦[زن  نيشتر رگ

ستبرئي بود که اندر دست و پاي از رنـج کـار و رفـتن بسـيار     

  ]١٦[پديد آيد و درد نکند 

  شغه

  شوغ  ]١٦[آماسي باشد عظيم بر پاي 

  كيانا  ]١٦[طبايع باشد 

  هروانه  ]١٦[بيمارستان بود 

  

  ف شدهيتأل( يالملک طوس است نامه، خواجه نظاميس -٤جدول شماره 

  )هـ ق ٤٨٤در سال 

  واژه  متن

  دارو  ]١٧... [داروها همه به ياد دارد و بس 

دردي و   ]١٧... [معالجت دردي و علتي از کتب طب خوانده باشد 

  علتي

هاي خوش و  بيماري، از خوردني طبيب را هميشه، بي... 

  ]١٧... [علّتي دارو دهد  پاکيزه باز دارد، و بي

. ..گويد کـه منفعـت و مصـرت هـر کمـي چيسـت        طبيب مي

]١٧[  

  طبيب

  فصد  ]١٧... [رنجي فصد کند  و بي... 

  معالجت  ]١٧[معالجت آن علّت کرده باشد 

ـ   (ه و دمنه يکل -٥جدول شماره  ـ  ) (يترجمـه نصـراهللا منش ن يترجمـه ب

  ق.هـ ) ٥٣٩تا  ٥٣٦ يها سال

  واژه  متن

  صفرا، سودا، بلغم، خون/اخالط  ]١٨[... اخالط فاسد از چهار نوع متضاد 

ين اطبا آن است که بـر معالجـت از   تر فاضل

  ]١٨[... جهت خواب آخرت مواظبت نمايد 

  اطبا

هر کجا بيماري نشان يافتم که در وي اميـد  

  ]١٨[... صحت بود 

  بيماري

اند کـه علـم طـب بـه      در کتب طب آورده

نزديک همـه خردمنـدان و در همـه دنيـا     

  ]١٨... [ستوده است 

  طب

يـه  باب برزويـه طبيـب چنـين گويـد برزو    

  ]١٨... [طبيب، مقدم اطباي پارس 

  طبيب

هاي مزمن و دردهاي مهلـک گرفتـار    علت

  ]١٨... [گشته 

  درد/علّت

  معالجه  ]١٨... [معالجه او بر وجه جست کردم 

  
 ٥٥٠پـس از  : م( يسمرقند يعروض يچهار مقاله، نظام -٦جدول شماره 

  )ق.هـ 
  واژه  متن

و علتي است که اطباء در معالجت او فـر ... 

مانند اگر چه امراض سوداوي همـه مـزمن   

  ]١٩[است 

  سوداوي

طــب صــناعتي اســت کــه بــدان صــناعت 

صحت در بـدن نگـاه دارنـد و چـون زاپـل      

  ]١٩... [شود باز آرند 

  طب

الـنفس،   الخلـق، حکـيم   طبيب بايـد رقيـق  

  ]١٩[جيدالحدس باشد 

  طبيب

هاي مزمن و دردهاي مهلـک گرفتـار    علت

  ]١٩... [گشته 

  علّت

اليخوليا خاصيتي دارد به دير زائل شـدن  م

] ...١٩[  

  ماليخوليا

مرض جنس آمد و تب و صـداع و زکـام و   

  ]١٩... [سرسام و حصبه و يرقان 

  مرض

  نبض  ]١٩... [نبض محرمات و مخدرات گرفتي 
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  ١٤٣

     سيدكمال حاج سيد جوادي                                                                                                                                         ...     واژگان سالمت در

ــماره   ــدول ش ــامع -٧ج ــالحکا ج ــدي ــوف يدالديات، س ــد ع    ين محم

  )ق.هـ  ٦٣٠. م(

  واژه  متن

  افتيمون  ]٢٠[راست کن تا شربتي بخورم مطبوخ افتيمون 

  علّت  ]٢٠... [علت جنون و ماليخوليا در تو موجود نيست 

  مرهم  ]٢٠[ها آن را عالج کردند  مرهم

  جراحت  ]٢٠... [جراحت مندمل شد و مرد صحت يافت 

  نبض  ]٢٠... [نبض مرده حرکت کند 

  

  آثار منظوم -ب
نتـايج در  . النـا، حـافظ  ، موي، سـعد ي، عطار، نظـام ي، خاقانيسنائ

  .آمده است ١٥تا  ٨جداول شماره 
  )ق.هـ  ٥٤٥و  ٥٢٥ن يب. م(، ابوالمجد يغزنو يسنائ -٨جدول شماره 

  واژه  متن

  گر نبايدت چهره چون گل زرد

  ]٢١[گرد افراط اکل بيش مگرد حديقه 

  افراط اکل

  آبي در بيابان گرم و بي

  ]٢١[مغزتان تافته ز بي خوابي حديقه 

  ابيبي خو

  هر که او ز آزار تو پرهيز کرد از درد راست

االحتمـا اصـل   «راست گفتنـد ايـن مثـل    

  ]٢٢[» الدواء

  احتما/پرهيز

  ز جمله لغت دنيا چو تندرستي نيست 

  ]٢٢[درست گردد اين چون بپزي از بيمار 

  تندرستي

  هست گفتارت از چه بيماري

  ]٢٢[درد پهلو رنج بيماري حديقه 

  درد پهلو

  ؤال تو عدوي تو چنانستاز بيم س

  ]٢٢[گويي که برو زحمت آورد تب سل 

  سل

  صحت تن بودت در پرهيز

  ]٢٢[از سر امتالسيک برخيز حديقه

  صحت

  بيند احوال علّت و امراض

  ]٢٢[رانداسباب جوهر و اعراض حديقه 

  مرض/علت

شخص تو ياد از طرب چـون تندرسـتان از   

  غذا 

ز روي بد خواهت ز غم چون روي بيماران 

  ]٢٢[تب 

  غذا

  خورده بسيار مردم کم دان

به يکي قي بمـرده چـون حمـدان حديقـه     

]٢٢[  

  استفراغ/قي

 ٥٩٥و  ٥٨٢ن يب. م(ل ين بدي، افضل الديشروات يخاقان -٩جدول شماره 

  )ق.هـ 
  واژه  متن

  زخسار فلک گويي بود آبله پوشيده 
  ]٢٣[چون آبله کم گردد رخسار پديد آيد 

  آبله

  رسام و چشمشان ابرصگرفته سرشان س
  ]٢٣[تر به زهر جفا  ز سام ابرص جانکاه

  پيسي/برص

  آبي در بيابان گرم و بي
  ]٢٣[مغزتان تافته ز بي خوابي 

  بي خوابي

  مشنو ترهاّت او که بيمار
  ]٢٣[پر گويد هرزه روز بحران 

  بيمار

  دل اينجا علتي دارد که نضجي نيست دردش را
  ]٢٣[يمار بحراني ديوان هنوز آن روزنش بسته است و او ب

  بيمار بحراني

  تا در لب تو شهد سخنور باشد
  ]٢٣[نشگفت اگر شهد تب آور باشد 

  تب

  مرا در درد ناپرسان مپرس از من که سربسته
  ]٢٣[برم ياري  ها مي دارم چه تب ها زنده مي چه شب

  درد

  ام ليک از خلق دهان خشک و دل خسته
  ]٢٣[تمناي جالب و مرهم ندارد 

  هان خشکد

  سرد است زهر عقرب و از بخت بد مرا
  ]٢٣[هاي گرم زاد ز زهر جفاي ري  تب

  زهر

  بي نضج دولت او سرسامي است عالم
  ]٢٣[کز فتنه هر زمانش بحران تازه بيني 

  سرسام

  خور به سرطان مانده تا معجون سرطاني کند
  ]٢٣[زانکه معلول است و صفرا از رخان انگيخته 

  سرطان

  رود آن زمان به چرخ فرو مي قنديل دي
  ]٢٣[آن سرد باد از آتش سودا برآورم 

  سودا

  ي هر سپيد کار  کاندر شفاست عارضه
  و اندر نجات مهلکه هر سيه گليم 

  خواهي نجات مهلکه منگر نجات خويش
  ]٢٣[خواهي شفا عارضه، مشنو شفا سقيم 

  شفا

  ترش روي است زر صفرا 
  ]٢٣[وقت صفراي تو زر بايستي 

  فراص

  تو بر آن بوي مشک عطسه زني
  ]٢٣[هر که حاضر دعات فرمايد 

  عطسه

  آن خلق صراحي بين کز مي به فواق آيد
  ]٢٣[چون سرفه کنان از خون بيمار به صبح اندر 

  سکسکه/فواق

  بول شيطان مکن به قاروره
  ]٢٣[پيش چشم طبيب عقل مدار 

  قاروره

  مصروع بود دريا کف بر لب آورپده
  ]٢٣[خسرو بنوشت حرز حالش آمده سنان 

  مصرع

  عمر من اندر غمش رفت چو ناخن به سر
  ]٢٣[ماندم ناخن کبود در تب هجران او 

  ناخن کبود

  ورم عذر کند رويت سرخ 
  ]٢٣[سرخي عضو دليل ورم است 

  ورم

  اين عالمي اس ت جافي و زجيفه موج زن
  ]٢٣[صحراي جان طلب که عفن شد هواي خاک 

  هوا

  را چو مهر گه يرقان گاه لرز شيردالن 
  ]٢٣[سگ جگران را چو ماه گه دق و گاهي ورم 

  يرقان
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  ١٤٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ــماره  ــدول ش ــار ن -١٠ج ــابوريعط ــدي، فريش ــد يدال ــد محم   ن ابوحام

  )ق.هـ  ٦١٨م (
  واژه  متن

  غمي ناگاه بر جان من افتاد
  ]٢٤[عجب شوري عجايب اضطرابي 

  اضطراب

  خوابي دو چشم مستش و زبي
  ]٢٤[ره بر ابرو چون مخموران گ

  بي خوابي

  گفته بودي که خشک و تر در باز
  ]٢٤[تر چه کنم  با لب خشک و چشم

  خشك لب

  صــورتي از خلط و خـون آراسـته
  نام او کرده مه ناخواسته

  گر شود آن خلط و آن خون کم از او
  ]٢٥[تر نبود در اين عالم از او  زشت

  خلط و خون

  سرخي لب لعلت سرسبزي جان آرد
  ]٢٥[ي سر زلفت صفراي سرانگيزد سو

  تافت سـوداي تـو سر چـو برنمـي
  ]٢٥[بـا مغـز در استـخـوان نهـادم 

  سودا

  زين قدر آگهم که ز آتش عشق
  ]٢٥[آتشي شد مزاج معتدلم 

  مزاج

  

  )ق.هـ  ٦١٤م (م ابومحمد ي، حکيگنجو ينظام -١١جدول شماره 
  واژه  متن

  عقل ز بسيار خوري کم شود
  ]٢٦[غم، سپر غم شود دل چو سپر

  بسيار خوردن

  پرهيز نه دفع يک گزند است 
  ]٢٦[در راحت و رنج سودمند است 

  پرهيز

  تب باز مالزم نفس گشت
  ]٢٦[بيماري رفته باز پس گشت 

  تب

  نوش گيا پخت و بدو در نشست
  ]٢٦[رهگذر زهر به ترياک بست 

  ترياك

  تندرستي و ايمني و کفاف
  ]٢٦[الف  سرمايه است و آن دگر همه

  تندرستي

  نرگس ز دماغ آتشين تاب 
  ]٢٦[چون تب زدگان به جسته از خواب 

  تب زدگان

  تب لرزه شکست پيکرش را
  ]٢٦[تبخاله گزيد شکّرش را 

  تب لرزه

  آب ارچه همه زالل خيزد
  ]٢٦[از خوردن پرمالل خيزد 

  خوردن

  دهن خشک و لب از گفتار بسته 
  ]٢٦[ز ديده بر سر گوهر نشسته 

  هن خشكد

  مبادا هيچ کس را چشم بر راه
  ]٢٦[کز او رخ زرد گردد، عمر کوتاه 

  رخ زرد

  چو با سرکه سازي مشو شيرخوار
  ]٢٧[که با شير سرکه بود ناگوار 

  سركه

  گلوي هوا در کشيد اي شگفت
  ]٢٧[النفس کام گيتي گرفت  به ضيغ

  تنگي نفس/النفس ضيق

  که آن مهربان ماه خسروپرست
  ]٢٧[اي داد و رست  ه عطسهبه اقبال ش

  عطسه

  از بي خورشي تنم فسرده است
  ]٢٧[نيروي خورند گيش مرده است 

  فسرده

  ي نبض ديد از نخست چون اندازه
  ]٢٧[نشان از دليل دگر باز جست 

  نبض

  دل راست کن از بال مينديش
  ]٢٧[ياقوت خود از وبا مينديش 

  وبا

ــديرازيشــــ يســــعد -١٢جــــدول شــــماره    ن ي، مصــــح الــ

  )ق.هـ  ٦٩٥و  ٦٩١م (

  واژه  متن

  برنجم زخصمان اگر برطپند
  ]٢٨[اند  کزين آتش پارسي در تب

آتـــــــــــــش 
ــي ــوش، /پارس ج

  تاول
  خويشتن را بزرگ پنداري

  ]٢٨[يک دو بيند لوچ : راست گفتند
  بزرگ پنداري

  ي خوردني چه قدر آورد بنده
  ]٢٨[که زير قبا دارد اندام پيس 

  پيس

  بلرزد زتب تن کار کن مي
  ]٢٨[مبادا که نخلش نيارد رطب 

  تب لرزه

  کسي قيمت تندرستي شناخت
  ]٢٨[که يک چند بيچاره در تب گداخت 

  تندرستي

  نه چندان بخور کز دهانت برآيد
  ]٢٨[نه چندان که از ضعف جانت برآيد 

  خوردن

  ساقي زجام صافي وصل  شراب خورده ي
  ]٢٨[ضرورت است که درد سرخمار کشم 

  درد سر

  ي آمد به نزد طبيبکهنسال
  ز ناليدنش تا به مردان قريب

  که دستم به رگ برنه اي نيک آراي
  ]٢٨[که پايم همي برنيايد ز جاي 

  رگ

  يکي اول از تندرستان منم
  ]٢٨[که ريشي ببينم بلرزد تنم 

  نخواهد که بيند خردمندريش
  ]٢٨[نه بر عضو مردم نه بر عضو خويش 

  ريش

  با آن که در وجودت طعام است عيش نفس
  ]٢٨[رنج آورد طعام که بيش از قدر بود 

  طعام

  ملک را يکي عطسه آمد زدود
  ]٢٨[سر و گردنش هم چنان شد که بود 

  عطسه

  لب خشک مظلوم گو خوش بخند
  ]٢٨[که دندان ظالم بخواهد کند 

  لب خشك

  يکي اول از تندرستان منم
  ]٢٨[که ريشي ببينم بلرزد تنم 

  لرزه

  چو ديده به ديدار کردي دلير
  ]٢٨[نگردي چو مستسقي از دجله سير 

  تشنگي/مستسقي

  چون مخبطّ شد اعتدال مزاج
  ]٢٨[نه عزيمت اثر کند نه عالج 

  مزاجت تر و خشک و گرمست و سرد
  ]٢٨[مرکب ازين چار طبع است مرد 

  يکي زين چو بر ديگري يافت دست
  ]٢٨[ترازوي عدل طبيعت، شکست 

  زاجم
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  ١٤٥

     سيدكمال حاج سيد جوادي                                                                                                                                         ...     واژگان سالمت در

سرودن آن در سال (ن يالد موالنا جالل: يمعنو يمثنو -١٣جدول شماره 

  )رفته استيان پذيق پا.هـ  ٦٦٠

  واژه  متن

  مشنو اين دفع وي و فرهنگ او
  ]٢٩[درنگر در ارتعاش و رنگ او 

  ارتعاش

  احتما اصل دوا آمد يقين
  ]٢٩[احتما کن قوت جانت ببين 

  پرهيز/احتما

  به اشتها صادق بود تأخير
  ]٢٩[تا گوا ديده شود آن، بي گره 

  اشتها

  الجرم آماس گيرد دست و پا
  ]٢٩[تشنگي را نشکند آن استعا 

  آماس

  رو سپيد از قوت بلغم بود
  ]٢٩[باشد از سودا که رو ادهم بود 

  بلغم

  اي خجسته رنج و بيماري و تب
  ]٢٩[اي مبارک درد و بيماري شب 

  بيماري

  عاشقي پيداست از زاري دل
  ]٢٩[يست بيماري چو بيماري دل ن

  بيماري دل

  علت و پرهيز شد بحران نماند
  ]٢٩[کفر او ايمان شد و کفران نماند 

  پرهيز

  اين تب لرزه زخوف جوع چيست
  ]٢٩[نازند زيست  در توکل سير مي

  تب لرزه

  جوع خود سلطان داروهاست هين
   ]٢٩[جوع درجان نه چنين خوارش مبين 

  جوع

  واقف شد ز حال نبض او بگرفت و
  ]٢٩[که اميد صحت او بد محال 

  حال

  جمله ناخوش از حجامت خوش شده است
  ]٢٩[ها رد است  ها بي حجامت جمله خوش

  حجامت

  احتماها پر دواها سرور است
  ]٢٩[زان که خاريدن فزوني گراست 

  خارش

  سرخ روي از قران خون بود
  ]٢٩[خون ز خورشيد خوش گلگون بود 

  خون

  دم چو درد سر نماندسر چرابن
  ]٢٩[تر نماند  وقت روي زرد و چشم

  درد سر

  از شما پنهان کشد کينه محق
  ]٢٩[اندک اندک هم چون بيماري دق 

  دق

  هم ز نبض و هم ز رنگ و هم زدم
  ]٢٩[بوبرند از تو به هرگونه سقم 

  دم

  تو خوري حلوا تو را دمل شود
  ]٢٩[تب بگيرد طبع تو مختل شود 

  دمل

  نجش همي دانم ز چيستگفت من ر
  ]٢٩[چون سبب داني دوا کردن جلي است 

  دوا

  زين نظر وين عقل نايد جز دوار
  ]٢٩[بس نظر بگذار و بگزين انتظار 

  دوار

سرودن آن در (ن يالد موالنا جالل: يمعنو يمثنو -١٣جدول شماره ادامه 

  )رفته استيان پذيق پا.هـ  ٦٦٠سال 

  واژه  متن
  ره بديدرنگ روي و نبض و قارو

  ]٢٩[هم عالماتش هم اسبابش شنيد 
  رنگ روي

  او در آمد گفت اُستارا اسالم
  ]٢٩[خير باشد، رنگ رويت زرد فام 

  رنگ زرد

  از قضا سرکنگبين صفرا فزود
  ]٢٩[روغن بادام خشکي مي فزود 

  روغن بادام

  گفت اسبابي پديد آرم عيان
  ]٢٩[از تب و قولنج و سرسام و سنان 

  سرسام

  اري زد ببندي سرفه رادم ني
  ]٢٩[تا نبايد کر بپرد آن هما 

  سرفه

  گر بال در خورد او افيون شود
  ]٢٩[اش افزون شود  عقلي سکته و بي

  سكته

  بس جواب او سکوت است و سکون
  ]٢٩[هست با ابله سخن گفتن جنون 

  سكوت

  هيچ مگذار از تب و صفرا اثر
  ]٢٩[تا بيابي از جهان طعم شکر 

  صفرا

  ها جداست اشق ز علّتعلّت ع
  ]٢٩[عشق اسطرالب اسرار خداست 

  علت

  آمد تب به غير چون عسل خوردي ني
  ]٢٩[مزد روز تو نيامد شب به غير 

  عسل

  آن چنان کز عطسه و از خامياز
  ]٢٩[اين دهان گردد به ناخواه تو باز 

  عطسه

  از گالب و از عالج آمد به خود
  ]٢٩[اندک اندک فهم گشتن نيک و بد 

  جعال

  رنگ روي و نبض و قاروره بديد
  ]٢٩[هم عالماتش هم اسبابش شنيد 

  قاروره

  گشاد کشيد و مي تا شبانگه مي
  ]٢٩[تا ز صفرا قي شدن بر وي فتاد 

  قي

  گر خوري کم گرسنه ماني چو زاغ
  ]٢٩[و رخوري پر گيرد آروغت دماغ 

  گرسنه

  خفض و رفع اين مزاج ممتزج
  ]٢٩[گاه صحت گاه رنجوري مضج 

  مزاج

  گفت من مستسقي ام آبم کشد
  ]٢٩[دانم که هم آبم کشد  گرچه مي

  مستسقي

  گرنخواهي نکس پيش اين طبيب
  ]٢٩[بر زمين زن زر و سر را اي طبيب 

ــس ــت /نکُ بازگش
ــد از   ــاري بع بيم

  بهبودي
  اين هوا با روح آمد مقترن

  ]٢٩[چون قضا آيد وبا گشت و عفن 
  وبا

  اين هوا با روح آمد مقترن
  ]٢٩[ن قضا آيد وبا گشت و عفن چو

  هوا
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  ١٤٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

هـ  ٧٩٢: م(ن محمد يالد ، خواجه شمسيرازيحافظ ش -١٤جدول شماره 

  )ق.

  واژه  متن

  باز نشان حرارتم زاب دو ديده و ببين
  ]٣٠[دهد هيچ زندگي نشان  نبض مرا که مي

  آب دو ديده

  اي روي زبان من ببين اي که طبيب خسته
  ]٣٠[ل است بر زبان ام بار د کاين دم و دود سينه

  بار دل

  فکر بهبود خود اي دل ز دري ديگر کن
  ]٣٠[درد عاشق نشود به به مداوي حکيم 

  بهبودي

  دل بيمار شد از دست رقيبان مددي
  ]٣٠[تا طبيبش به سر آريم و دوايي بکنيم 

  بيمار

  گرچه تب استخوان من کرد زمهر گرم و رفت
  ]٣٠[ رود آتش مهر از استخوان هم چو تبم نمي

  تب

  هر کس که گفت خاک در دوست توتيا است
  ]٣٠[گو اين سخن معاينه در چشم ما بگو 

  توتيا

  فکر بهبود خود اي دل ز دري ديگر کن
  ]٣٠[درد عاشق نشود به به مداوي حکيم 

  حكيم

  ز آستين طبيبان هزار خون بچکد
  ]٣٠[گرم به تجربه دستي نهند بر دل ريش 

  خون

  ر بستر ناکامياي درد توأم درمان د
  ]٣٠[وي ياد توأم مونس در گوشه تنهايي 

  درد

  گفته اي لعل لبم هم درد بخشد هم دوا
  ]٣٠[گاه پيش درد، گه پيش مداوا ميرمت 

  مداوا

  پيش زاهد از رندي دم مزن که نتوان گفت
  ]٣٠[با طبيب نامحرم حال درد پنهاني 

  درد پنهاني

  دردم از يار است و درمان نيز هم
  ]٣٠[ي او شد و جان نيز هم دل فدا

  درمان

  اي روي زبان من ببين اي که طبيب خسته
  ]٣٠[ام بار دل است بر زبان  کاين دم و دود سينه

  روي زبان

  زني به که ديگري مرهم اگر تو زخم
  ]٣٠[و گر تو زهر دهي به که ديگري ترياک 

  زخم

  گناه کشم زان طبع نازک بي زردروئي مي
  ]٣٠[هره را گلگون کنم ساقيا جامي بده تا چ

  زردروئي

  سالمت همه آفاق در سالمت تست
  ]٣٠[به هيچ عارضه شخص تو دردمند نشود 

  سالمت

  شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوي
  ]٣٠[که حاجتت به عالج گالب و قند مباد 

  شفا

  اي از پي عيش داده است آنکه مدام شيشه
  ]٣٠[برد پيش طبيب هر زمان  ام از چه مي شيشه

  شهشي

  ست عالج ضعف دل ما کرشمه ساقي
  ]٣٠[برآر سر، که طبيب آمد و دوا آورد 

  ضعف دل

  تربت قند و گالب از لب يارم فرمود
  ]٣٠[نرگس او که طبيب دل بيمار من است 

  طبيب

  بحث و نتيجه گيري

قرار گرفـت   يکه در فوق مورد بررس يهاي واژگان سالمت در کتاب
  :عبارتند از

  .، پزشکيپژشک ب،يواژگان طب، طب
  .واژگان مربوط به بدن و روح

از  يريـ گ شيپ يها و چگونگ يماريانواع ب يواژگان مربوط به اسام
  .آنها

  .ها يماريواژگان مربوط به دارو و درمان ب
تـوان   يها را مـ  ن لغتيا. ن واژگان چگونه استيم اصل اينيحال بب

  :م کرديدر چهار گروه تقس
  يواژگان عرب -١

ن واژگان آورده شـده  يا صورت معرب اياست و  يرباصل واژگان ع
  .است
آن  يا فارسـ يـ است کـه صـورت معـرب و     يونانياصل واژگان  -٢

  .آورده شده است
  .اي است  و منطقه ياصل واژگان بوم -٣
ن يـ واژگان سـاخته شـده توسـط دانشـمندان و مؤلفـان کـه ا       -٤

و  يفارس يها بيا دورگه با ترکيو  يا به صورت خالص فارسيواژگان 
  .قابل فهم داشته است يبوده که معادل فارس يعرب

 يات فارسـ يـ از مجموع چهار نوع فوق واژگان سـالمت کـه در ادب  
شتر قرار يمورد استقبال ب يافته است آن گروه از واژگان عموميرواج 

مطالـب و اشـعار    يز کـه در البـال  ين يگرفت و قابل فهم شد؛ تعداد
از به مراجعه فرهنـگ  يم آن مردم نفه يشود برا يشاعران مشاهده م

مـون،  يلحل الجـواهر، فـواق، افت  : اند همچون داشته يا استاديلغت و 
  .ل استين قبيالنفس، از ا غي، احتما، نکُس، ضير، کيعقاق

ن بود کـه اکثـراً شـعر    يو حافظ ا يمانند سعد يهنرِ شاعران بزرگ
  .اند آهنگ ساده و قابل درک سروده خود را با الفاظ خوش

اسـت کـه در آغـاز رشـد و      يقـاً هماننـد لغـات   ين نوع واژگان دقيا
م، يکنـ  يمشـاهده مـ   يدر سدة چهـارم هجـر   يزبان فارس يشکوفاي

 يهـا  معـادل  ينا اسـت کـه و  يسـ  ابـن  يپزشک ينمونه آن آثار فارس
 يهـا  سـاخته و در نوشـته   ياصطالحات علم يرا برا يا  ساده يفارس

  :خود به کار برده است مانند
  ]٣١[ت يکم: يچند

  ]٣١[ت يفيک: يچگونگ
  ]٣١) [يبه تاز(ن ياَ: يکجات

  ]٣١) [يبه تار( يمت: ييک
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  ١٤٧

     سيدكمال حاج سيد جوادي                                                                                                                                         ...     واژگان سالمت در

  ]٣١[وضع : نهاد
هـا را   انواع نبض» يشناس رگ«کوچک دربارة  اي نا در رسالهيس ابن

  :ده استين ناميچن
  ]٣٢[ک، ينبض بار

  ]٣٢[نبض باز گردنده، 
  ]٣٢[نبض پر 

  ]٣٢[نبض پهن 
  ]٣٢[وسته ينبض پ
  ]٣٢[ر ينبض ت

  ]٣٢[ ينبض جوالدوز
  ]٣٢[نبض دراز 
  ]٣٢[ ينبض درنگ

  ]٣٢[ ينبض دم موش
  ]٣٢[نبض دمادم 
  ]٣٢[نبض شاهق 
  ]٣٢[نبض کوتاه 
  ]٣٢[نبض لرزنده 
  ]٣٢[نبض هموار 

، توجه به سـاخت واژگـان   ياما آرام آرام با گسترده شدن زبان عرب
ـ  دارد و واژگان گسـترده  يرجسار اندک مرونين يفارس يپزشک  يعرب

 يهـا  ب در شبه قـاره هنـد کـه کتـاب    ين ترتياستفاده شده و به هم
ز اضافه شـد و  ين ينوشته شده واژگان هند يفراوان به فارس يپزشک

هـم   يگروهـ  .ديار مغلق و زمخت گرديبس» سالمت«به مرور واژگان 
ان يـ ب يا براياظهار فضل و  يا برايبان و دانشمندان ياز شاعران و اد

 يهـا  ده و لغـت يـ چياند که اصـطالحات پ  ر بودهيزخاص ناگ يموضوع
ب متأسـفانه آثـار، عالئـم و    ين ترتيبد. رنديرا بدکار گ يسخت پزشک

ــت ــا حال ــاريب يه ــاميم ــاريب ي، اس ــا يم ــاً  آن يو داروه ــا عموم ه
و زمخت و کمتر قابل استفاده  يدور از ذهن مردمان عاد يها بيترک
ز يـ ن يات پارسـ يادب يايمردم شده و همانطور که گذشت به دن يبرا

ن يـ اسـتفاده از ا  يزبـان بـرا   يکه خواننده فارس يا  به گونه. وارد شد
لغت متعدد داشت تا بتواند معنا و  يها از به مراجعه فرهنگيرسائل ن

ن مشـکل مواجـه   يز با ايبان نيدا کند چه بسا طبيمفهوم عبارت را پ
ـ ا. بودند زدهم يش دارالفنـون در سـده سـ   يدايـ ن واژگـان تـا دوره پ  ي
نوشـته شـده    يپژشک يها به خود گرفت کتاب يگريچهرة د يهجر
کردنــد  يســندگان آن ســعين مدرســه کــه نويــان ايدانشــجو يبــرا

 يو فارس يفرانسو ياز کلمات عرب يرا با مخلوط ياصطالحات پزشک

زبان هم  يها اصوالً فارس ن کتابياز مؤلفان ا يبه کار برند، البته برخ
ـ . ف کـرد يز تـأل يـ ن يه فرهنگـ ک» مريشل«نبودند مانند  واژگـان   يول

 ١٣١٤افت، تـا سـال   ي يآنان مورد استفاده کمتر يخودساخته فارس
ن فرهنگسـتان  يـ ا ١٣٢٠س شده و تـا سـال   يران تأسيفرهنگستان ا

شنهاد داد و مورد استقبال و استفاده عموم قـرار  يپ يچند واژه پزشک
  .گرفت
  

  ليواژگان دخ -١٥جدول شماره 

  واژه  متن

  بسي زبهر تن جاهل جستي
  ]٣٣[سقمونيا و تربد و افسنطين 

ــوعي گيــاه /مضــمونيا ن

  دارويي

ــاه / تبـــرد نـــوعي گيـ

  دارويي

نـوعي گيـاه   /افسنطبي
  دارويي

  روي بهي کجا بود مرد رحير را که خود
  ]٣٤[وقت سقوط قوتش صبر خورد سقوطري 

  نوعي گياه زرد/ صبر

  نوعي گياه/سقوطري

  اسهال/زحير
  اند تو هر دو سخنث شدهجود و بخل از کف 

  ]٣٥[مگرش طبع سقنقور و دم کافرور است 
از خـــانواده / ســـقنقور

  نوعي سوسمار
  اي طبيب از سفوف دان بس کن

  ]٣٦[کو نقوعي که در ميانه خورم 
ــوعي شــربت /ســفوف ن

  معده
  تا ما به ياد خواجه دگر باره پر کنيم
  ]٣٧[از خون تازه اکحل و قيفال و باسليق 

گ بزرگ ر/رگ باسليق
رگ گوشـه  /رگ قينال

  بازو
  در طواف کعبه چون شوريدگان از وجدوحال

  ]٣٧[اند  عقل را به پيرايه سر در ام صبيان ديده
  نوعي صرع/ام الصيبان

  حرض را کرده در جهان نوي
  ]٣٨[کلکشان همچو علک معده قوي 

  ماده ضمغ مانند/علک

  

  يشناس چهيماه: العضالت ًْمعرفه

  يشناس رگ: العروق ًْمعرفه

  بهداشت: حفظ الصحه
  )کوچک(ک يروده بار: معاء ثماق

را ارائه کردند کـه   ي، واژگانيسينو سره يماريد که بينپائ يرياما د
ده گرفته شده يند يزبان فارس يساختمان دستور يساز اکثراً با غلط

چگـاه  يآنها ه يمعن ياصل و نسب، ب يب يساختگ يها لغت ياست، ول
چگـاه  يز مردم قرار نگرفت و واژگـان آنهـا ه  ين مورد توجه پزشکان و

ر اسـت کـه   يدکتر عبداهللا بصـ  يآن کارهاد ينمونه اعال. افتيرواج ن

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
90

.1
1.

1.
16

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
ay

es
hj

ou
rn

al
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1390.11.1.16.4
https://payeshjournal.ir/article-1-493-en.html


  

  ١٤٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

مواجـه   يبـا واژگـان  ] ٣٨[» فـرزان تـن و روان  «به نـام   يدر کتاب و
سـت  ير نيپذ چگاه درمانياست که ه يماريم که ساخته ذهن بيهست

غـده   يکـار  ه کـم دربـار » خجـش  يشند و تراو«فصل کتابش به نام 
ن، يتـام يو ـ  آزاگـر «ب مانند يب و غريها واژه عج دوره. د استيروئيت

ــتنبد ــکلت، انج ي ـ  اس ــاس ــان ـ   دني ــه، هرج ــت،  ـ   تجرب   بهداش
ز در دهـة  يـ گـر ن يد ي، اختراع کـرد پزشـکان  يشيپر روانـ   روانپاهک

 ٤٨که در سال  يشنهاد کردند مانند انجمنيرا پ يچهل واژگان فارس
ده يسرانجام آن هم به افـراط کشـ   يشکل گرفت ول يدر نظام پژشک

» کُمبه«انتخاب کردند که آن » معده« يبرا يشد، مثالً معادل فارس
جه گرفت کـه واژگـان سـالمت از    ين نتيتوان چن يم يبه هر رو. بود

ش از هزار سال است کـه بـه دو   يب ين زبان فارسيهمان روزگار آغاز
  :اند م شدهيگروه تقس

  يواژگان عموم -١

ــا ــ  ي ــث کُلّ ــائل و مباح ــوص مس ــان در خص ــالمت ين واژگ و  يس
و گسترده دارد و اکثـر مـردم ممکـن     يکه جنبه عموم يهاي يماريب

اهـان  يو نـام داروهـا و گ   يعـاد  يها است مَبتال به آن باشند و نشانه
  .شناخته شده است يها يماريمشخص مربوط به همان ب

شـه آنهـا   يرفتـه و ر ن واژگان اکثراً مورد شـناخت مـردم قـرار گ   يا
 يهـا  شيز از گـو يـ از آنهـا ن  يو بخش يونانيو  يا عربي يفارس يرسم

 يهـا  بيترک يافته است که بعضاً به صورتيمردم گرفته و رواج  يبوم
  .ا دورگه استي يفارس

ز در يـ ن يد علـم پزشـک  يـ اسـت کـه تول   ين واژگـان زمـان  يرواج ا
ها  يماريدرمان ب يها ران آغاز شده و همراه با کشف و راهين ايسرزم

  .افته استيگسترش  يرانيبان ايتوسط طب
  يواژگان اختصاص
و بـا   يان به زبان فارسـ ين واژگان که توسط ناآشنايدر آغاز اکثر ا

ـ   يزبان و  يرفارسيهجوم اقوام غ رواج  يا با گسترده شـدن زبـان عرب
نامأنوس و بـدآهنگ و سـخت وارد    يب واژگانين ترتيدا کرده و بديپ

هـا و   يمـار ياز ب ياريبس ياسام يآر. شده است يفارس نيريزبان ش
 يو در برخـ  يآن از زبان عربـ  يدرمان يها وهيها و ش داروها، و حالت
و در دوره دارالفنون  يهند يها و سپس از زبان يونانيموارد از زبان 

  .از زبان فرانسه و سپس انگليسي اخذ شده و هم اينک نيز ادامه دارد
يا بومي کـه ريشـه فارسـي داشـته باشـند       هاي خودساخته و واژه

کمتر مورد توجه طبيبان و عموم قرار گرفت و بـدين ترتيـب سـيل    
ها است  اکنون نيز سال. واژگان غريب يا دخيل وارد زبان فارسي شد

هـاي در ايـن    ها و مراکز علمي پژوهشـي فعاليـت   که در فرهنگستان
شــود کــه متأســفانه واژگــان پيشــنهاد شــده نقــش    خصــوص مــي

   .اي براي جامعه پزشکي و مردم نداشته است کننده تعيين
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