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فرهنگ نامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن پارسی.بلیالب

عینمیین.بعمدان:بنانشییهب پعلگبایشی،ب1391ش.ب481ص.

نشکرهدودبهرهدگحریدنزدعلومدودفنوادمختلفدهمونرهددرد

ندبحکتدجکبگکهدویژهدنیددنشتهدنست.ددردمحکادنبندعلومدود

فنوا،ددننشدپزشکیدسهمدقکبلدتوجهیددنرد.دشیوهدهکید

م نویدبحمکرنا،دنن نمدهکیدب ادودبحمکریدهکیدآا،ددنروهک،د

زهرهکدودپکدزهرهک،دشخصحتدهکیدپزشکیدودوسکبلدموردد

اهددستدمکبۀد نستد پزشککا،دهمگیدمضکمحنید نستفکدۀد

خوننن ۀد ش هدنست.د شکعرناد توسطد ب بعد تصکویرد خلقد

بهد نشعکرد ندبحکت،دگکهیددردیحندمطکلعۀد بهد عالقهدمن د

نبحکتیدبرمیدخوردداهدمتضمندچنحندمضکمحنیدنستدوددرکد

نحکزمن د سبب،د همحند بهد بود؛د خونه د دشونرد برنیشد آاد

مرنجعهدبهدفرهنگدنکمهدهکیدتخصصیدگونکگوادمیدشود.دبرد

همحندنسکس،ددردسکلدهکیدنخحردتالشدهکبیدبرنیدت وبند

فکرسید شعرد درد پزشکید تخصصید فرهنگدنکمهدهکید

نبندتالشدهکدمیدتونادبهد صورتدگرفتهدنست.دنزدجملۀد

فرهنگ اصطالحات طبی در ادب فارسی )بکقریدخلحلی،د

1382(،دمضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسی )گلشنی،د

1391(،دفرهنگ نامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن پارسی 

و  پزشکی  اصطالحات  فرهنگ  ود 1391(،د )هکشمحکا،د

داروشناسی در ادب فارسی )محقق،د1394(دنشکرهدارد.د

نلیتهدبهدصورتدتخصصیدتردنحزداتکبدهکبیددردنبندزمحنهد

نگکشتهدش هدنست؛داتکبدهکبیدهمچوادپنج نوش سالمت 

)شرحدمشکالتدخکقکنی(د)مکهحکر،د1382(دودفرهنگ پزشکی 

در شعر خاقانی )دندیدگحو،د1389(.

فرهنگ نامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن پارسیدبکید

خودد بهدگفتۀد اهد نستد تخصصید فرهنگدهکید همحند نزد

قکادود
ّ
مؤلفد»سعیددردهمونرداردادرنهدپژوهشدبرنیدمحق

دننشجوبکاددنرددتکدهنگکمیداهدخوننن ۀدنشعکرداهندنکگزیرد

العکتیدنزد
ّ
میدشودددردفضکیدروزگکردگذشتهدسیردان دودنط

طّبدق بمدبهددستدآورد،دمرجعیدبرنیدخوددبحکب «د)ص27(.د

اکستیدهکبیددردنبنداتکبدوجودددنردداهدسببدش هدنستد

نبنده فدنویسن هدمحققدنگردد.دنگکرن هددردنبندجستکرد

بردآادنستدتکدبکدبررسیدنبنداکستیدهک،ددردجهتدتکمحلد

نبندفرهنگدبکوش .د

یالحظیتب پهیبوبچی گ

فرهنگدبکدش هددردبکدجل دوددرد481دصفحهددردقطعد

وزیریدتوسطدننتشکرنتددننشگکهدبوعلیدسینکیدهم نادبهد

زبوردطیعدآرنستهدش هدنست.دطرحدجل ،دصفحهدآرنبیدودقلمد

نگکرشدیروفددردیّ دمطلوبدنست.دبرانکردنزدمزنبک،د

با»بربحیدهیین

دننشجویددورۀدداتریدزبکادودندبحکتدفکرسی،ددننشگکهدفردوسی
akbar.hei93@gmail.com

دییعگب نبک رعش بدییکبزپ یفگب
وتنۀگبنهبنهرب» هب یهاگن
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نیرندنتیدبردهمحندشکلدصوریدودچکپیدونرددنست:د

د درص دنغالطدتکبپیدنسبتدبهدیجمداتکبدبسیکردنکچحزدـ

نست،دنمکدگکهدهمحندنغالطدمتندرندمختلداردهدنستد

)ص51:داوسوید←داسپوی؛دص139:دجرنتد←دجرنیت؛د

ص195:دیکجبد←دیکجت؛دص222:دهنوزد←دنوز؛دص239: 

بکزد←دتکک؛دص294:دزدد←دارد(.د

د نمکبهدهکیدتهحهدش هددردپکبکادنبندفرهنگدهحچدگونهدـ

امِکدنضکفیدبهدبکفتندنصطالیکتدنمیدان .دفرهنگد

عالئمد )=د اوتکهدنوشتدهکد صفحۀد فکق د بحث،د موردد

نختصکری(دنست.ددردمتنداتکبدگکهدبکدعالئمیدبرخوردد

میدانحمداهدنگردفهرستدعالئمدنختصکریددرددسترسد

نیکش ،دبکدنبهکمدمونجهدخونهحمدش .دگکهیدبردمخکطبد

مشتیهدمیدشودداهدنع نددودنرقکمدشمکرۀدصفحهدنستدبکد

بکد اتکبد جکیدجکید درد نمونهد برنید بیت.د شمکرۀد

نرجکعکتیدنبنچنینیدروبرودمیدشوبم:د)مثنوی/د318(،د)لحلید

ودمجنوا/د570(،د)بوستکا/د45(؛دیکلدمعلومدنیستداهدنع ندد

318دود570دود45دشمکرۀدصفحهدنستدبکدشمکرۀدبیت.د

گ
ّ
یالحظیتب»ل

فرهنگدمزبوردچن بندمشکلدنسکسیددنردداهدمهمدتربند

آنهکدنستفکدهدنزدمنکبعددستددومدودیتّیددستدسومددردشرحد

م خلدهکست.دوقتیدمؤلفیدبردآادمیدشودداهداتکبیددردبکد

یوزۀدتخصصیدبنویس ،دیتّیدنالمککا،دبکب داتکبدهکدود

منکبعددرجۀدنّولیدرنداهدبهدآادپژوهشدمربوطدمیدشوددنزد

نظردبگذرنن .ددردنبندفرهنگدامتردم خلیدپح ندمیدشودد

اهدنرجکعیدبهدلغت نامۀددهخ ن،دفرهنگ فارسی معحن،د

آنندراج،دغیاث اللغات ودسکیردقونمیسدن نشتهدبکش .دنبند

منکبعدهحچدا نمدمنکبعدقکبلدنعتمکدیدبرنیدفرهنگدنکمهدنید

تخصصیدنیستن د.د

دردصفحۀد28دمؤلفدندعکداردهدنستداهدبرنیدجلوگحرید

نزدگستردگیداکردودرعکبتدیّ دفکصلدبحندپزشکیدودندبحکتد

نوبندوداهن،دنشعکردنزددونوبندشکعرنادتکدپکبکادس ۀدهشتمد

ننتخکبدش هدنست.دنبندموردددردذبلدبرخیدنزد هجرید

م خلدهکدرعکبتدنش هدنستد)نک.دذبلدم نخلد»پنجۀدمربم«،دد

»َجخش«،د»ِگلدشکموس«،دود»ِگلدمختوم«(.د

پیشدنزدنگکرشدنبندفرهنگ،دفرهنگدهکبیددردزمحنۀد

مورددبحثدنوشتهدش هدنست.دبکیستهدبوددنویسن هددردمق مۀد

اکردخوددبهدآنهکدنشکرهدمیدارد.دبرنیدنمونهدبکب دبهدفرهنگ 

اصطالحات طبی در ادب فارسیدنوشتۀدداتردعلیدنایرد

بکقریدخلحلیدبکداتکبدپنج نوش سالمتدنوشتۀدداتردعیّکسد

مکهحکر،داهداتکبیددردشرحدنصطالیکتدطییددیوان خاقانی 

نست،دنشکرهدمیدش .

گکهدمؤلفدذبلدبکدم خلدتوضححکتدبسیکریدآوردهدود

همحندنمردسببدش هدتکدشکه یدرنداهدآادم خلددردآادبهد

اکردرفتهدنستدفرنموشدان .دبرنیدنمونه،دذبلدم خلد»طحند

مختوم«،دپسدنزدنرنئۀدتوضححکتدبسیکر،دنشکنیدنزدشکه د

شعریدبرنیدآادنمیدبحنحمددردیکلیداهددردندبدمنظومدشونه د

بسیکریدمیدتونادبرنیدآادبهددستددند.دخکقکنیدگوب :

طحــندمختــومدودتخــمدربحــکادبــس

خورم ــهد دنن ود خــککد اهد مرغمد ود مــکرد

)خکقکنی،د1388: 794(

چنکنکهدنزدعنوناداتکبدبرمیدآب ،دنبندفرهنگدبهدبررسید

نصطالیکتدپزشکیددردشعرداهندفکرسیدمیدپردنزد.دنمکد

گکهیدذبلدم خلدهکدشونه یدنزدنثرداهندآم هدنست،دبرنید

تذکرةاالولیا  )ص353(،د بیهقی  تاریخ  نزد نمونه،دشونه ید

)ص299(دودسفرنامۀ ناصرخسرو )ص330(.

دردتوضححددبرخیدنزدم خلدهک،دگکهدنصطالیکتیدآم هد

اهددردفرهنگدم خلدمستقلدن نرن دوددردجکبیدتعربفد

نش هدنن .دبرنیدنمونهدذبلدم خلد»بکدبکا«دنزدگحکهکنیدچواد

»َشمکر«دود»رنزبکنج«دنکمدبردهدش ه،دنمکدهحچدبکدم خلد

مستقلدن نرن .دنزدهمحندقیحلدنست:د»نخالطدچکرگکنه«دذبلد

»بلغم«؛د»پحوک«دذبلد»رشته«؛د»خرزهره«دذبلد»دلفی«؛د

»دّبه«دذبلد»بکددفتق«.

دقدبوببرهاگبیدخلبعی

ذبلدم خلد»آبله«: ◄

مؤلفدسهدمعنیدبردنسکسدلغت نامۀددهخ ندبرنیدآادذارد

اردهدنست:د»1.دتکول.د2.دتیخکل.د3.دبحمکربیدنستدعفن،د

سکریدودوبکبیداهدمنتهیدبهدچرکدودربمدشوددودگکهدمهلکد

شکعرناد دونوبند نزد شونه ید مورد،د هرد ذبلد بکش «.د
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آم هدنستداهددردجکیدخوددبکیستهدنست.دنمکدبکیدنزدمونردد

»آبله«،دجوشدهکبیدنستداهدبردپردۀدملتحمهدودبکدپردۀدقرنحۀد

چشمدپح ندمیدشود.دنبندسینکددردنبندبکرهدآوردهدنستداهدآاد

جوشدهکدنگردرویدقرنحهدبکش دبهدسفح یدمیدزن دودنگرد

رویدملتحمهدبکش دمکبلدبهدسرخیدنستد)نبندسینک،د1385: 

3/ 223(.دخکقکنیدشروننیددردچن دموضعددرددیواندبهد»آبلۀد

چشم«دنشکرهداردهدنست.دنزدجملهددردقطعهدنیددردمرثحۀد

نهلدبیتدخوددگفتهدنست:

خکردنســتدهمــهدعکلــمدودتودآبلهدبردچشــمی

دنرش نگهد خکرد نزد چشمد دنردد آبلهد چواد

)خکقکنی،د1388: 778(

تقسیمدبن ید توجهدمیدش ،د آاد بهد بکب د نکتۀددبگریداهد

»آبله«دبهددودنوعددرونیدودبحرونیدنستداهدمتأسفکنهدنزددب د

د
ً
مؤلفدپوشی هدمکن هدنست.دبهدنبندبیتدخکقکنی،داهدنتفکقک

نزدشونه یدنستداهدخوددمؤلفدنحزدنزدآادبهرهدبردهدنست،د

توجهدانح :

نزدبــروادآبلــهدرندچــکرهدشــرنبدا ردنســت

دهح  بکزد ا رد ــ د دنرب آبلهد درواد چواد

بکدتوجهدبهدبیتدبکب دگفتداهدآبلهدعالوهدبردنعضکیدبحرونی،د

بردنن نمدهکیددرونیدمکنن دربهدودرودهدهکدنحزدعکرضدمیدشودد

اهدنزدننونعدبسیکردخطرنککدآبلهدبهدشمکردمیدرفتهدنستد)نک.

بکقریدخلحلی،د1381: 26(.د

ذبلدم خلد»نستسقکء«: ◄

بهدذاردتعربفدبحمکریددردمنکبعدمختلفدبسن هدش هدنستدود

دندهدنش هدنست.د ننونعد»نستسقکء«د هحچدتوضححیددربکرۀد

جهتدتکمحلدودتتمحمدموضوعدبکب دگفتداهد»نستسقکء«ددرد

ی،د
ّ
طبدق بمدبهدسهددستهدتقسیمدمیدش هدنست:دنستسقکیدزق

نستسقکیدطیلیدودنستسقکیدلحمید)نبندسینک،د1385: 276/4؛د

قس.دبکقریدخلحلی،د1382:دذبلدم خل(.دمؤلفددردمحکادنبحکتید

اهدبهدعنونادشکه دآورده،دبهدنبندبیتدخکقکنیدنشکرهداردهدنست:

کبکا،دگهتددقدودگهدنستسقک
ّ
چهدبکشیدَمشکدسق

خکنی هرد زاکتدنِستکاد ود خوناد هرد نثکرنفشکِاد

دمنظوردخکقکنیدنزد»نستسقک«ددردنبندبیت،د»نستسقکءد
ً
قطعک

دبهدنبندنکتهد
ً
ی«دنستداهدبکددب ادتوضححکتدمؤلفدنصال

ّ
ِزق

نخونهحمدرسی .دنبندنوعدنزدنستسقکد»آادنستداهدشکمدپُرد

آبدگردددودچوادخحکدبکدَمشکدبحکمکس «د)نخوبنیدبخکری،د

.)455 :1344

ذبلدم خلد»بکددفتق«: ◄

آم هدنست:د»مرضیدنستداهدخکبهدبزرگدشود«.دنبندتوضحح،د

اهدبرگرفتهدنزدفرهنگدغیاث اللغات نست،دبسیکردنکرسکد

نستدودمخکطبدرندآنچنکاداهدبکیستهدنستدرهنموادنیست.د

نخوبنیدبکددفتقدرندسهدِقسمدمیددنن :دفتقددردپوستدشکم،د

فتقددرداشکلۀدرنادودفتقددردبحضهد)نخوبنی،د1344: 550(.د

نبندسینکدنحزدبکیدنزدنقسکمدفتقدرندبکددنفتکداددردبحضهدمیددنن د

)نبندسینک،د1385: 403/3(.دمؤلفدبرنیدشکه دم خلدخوددنبند

بیتدنزدخکقکنیدرندآوردهدنست:

ــکا ــۀدعثم ــمدودغلم ــقدبرنهح ــکددفت ــهدب ب

دبــکب ــتد وق موشدگحرد علید ــۀد دب بــهد

نزدبیتدبرمیدآب داهد»دّبه«دنحزدنصطالییدخکصدبکش ددرد

طبدق بم.ددردنبندفرهنگدنبندم خلدنزدقلمدنفتکدهدنست.د

»دّبه«دتورمدایسۀدخکبهدنست.دجرجکنیددردتوضححد»دّبه«د

نوشتهدنست:د

بکددبهدخکبهدفروآب دودایسۀدخکبهدچواددّبهدنیدشوددودآادرند

بهدتکزیدقحلةنلربحدگوبن .د)جرجکنی،د1391: 532؛دبهدنقلدنزد

مکهحکر،د1382: 135(

پزشککادنزدبحمکریددبگریدنکمدبردهدنن داهدبسیکردشبحهدبهد

»دّبه«دود»فتق«دنست.ددردکتاب الجراحة زهرنوی،دذبلدفصلد

»فیدنلشقدعلیدنألدرةدنلمکئحة«،دآم هدنست:

نألدرةدنلمکئحةدننمکدهیدنجتمکعدرطوبةدفیدنلصفکقدنألبحضد

نلذیدبکوادتحتدجل ةدنلخصحةدنلمححطةدبکلیحضةدودتسمید

نلصفقدودق دبکوادفیدغشکءدخکصدلهدبهحئةدفیدجهةدمند

نلیحضةدیتیدبظندأنهکدبحضةدأخری.د)زهرنوی،د1422: 292( 

ذبلدم خلد»برص«: ◄

آم هدنست:د»مرضیدنستداهددنغدهکیدسیکهدوسپح دبردنن نمد

پ ب دآبن د]ظ:دآب [«.ددردندنمهدبهدنقلدنزدلغت نامهدآم هدنست:د

»بحمکربیدنستداهدبردپوستدب ادپ ب دآب دودجکبهدجکدسپح د

گردد،دسپح تردنزدرنگدپوست«.ددردمحکادشونه دشعریدنید
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اهدمؤلفدآورده،دنبندبیتدنزدخکقکنیدآم هدنست:د

بکیســتی گلحــمد درد رند بخــتد

نست بصرد درد اهد بــرصد سپح ید نبــند

نکتهدنیدقکبلدتوّجهددردنبندبیتدوجودددنرد.دنبندسپح یداهد

خکقکنیدنزدآادنکمدبردهدبکیدنزدبحمکریدهکیدقرنحهدنستداهدآاد

رندبحکضدمیدنکمن د)رک.دنبندسینک،د1385: 64/3؛دمیسری،د1373: 

63-64(.دعقحلیدخرنسکنیددرداتکبدقرابادین کبیر نزدآادبکد

عنوناد»برصدنلعحن«دبکدداردهدنستد)عقحلی،د1394: 59/1(.

ذبلدم خلد»پکزهر/دپکیْدزهر«: ◄

ذبلدم خلدآم هدنست:د»پکدزهر،دفکزهر،دتربکق،دتربکک«.ددرد

برخید نست.د بکیستهد نکتهد بکد بکدآورید خصوصد نبند

پزشککادودنطیکدبحندپکدزهرد)=دپکزهر(دودتربکقد)=دتربکک(د

تفکوتدقکئلدش هدنن .دنبندسینکددردقانون گفتهدنستداهدپکدزهرد

دنروهکیدطیحعیدودغحرصنعتی،دودتربکقددنروهکیدمصنوعید

ودتراحبدش هدنستد)نبندسینک،د1385: 35/3(.دمؤلفداتکبد

بحرالجواهر نحزدآوردهدنست:د

قکلدمحم دبندمحموددنآلملی:دنلیکدزهردهودمکدب فعدنلسمومد

فکلتربکقد بکلصنکعة؛د مکدب فعدغکئلتهکد نلتربکقد ود بکلطیحعةد

مرابدودنلیکدزهردمفرد.د)هروی،د1246:دذبلد»بکدزهر«(

ذبلدم خلد»پِشِکدذبکب«: ◄

آم هدنست:د»سرگحندمگس.دفضلۀدمگس.دآادرندبرنیددرمکاد

قولنجدمفح دمیددننستن «،دودپسدنزدذاردمطلییدنزدتحفۀ حکیم 

مؤمنددربکرۀدخکصحّتدسرگحندمگسددرددرمکادقولنج،د

نفزودهدش هدنست:د»درداتبددبگردبهدتأثحردپشکدمگسددرد

دقحقدترد جستدوجوید نش هدنست«.د نشکرهد قولنجد درمکاد

نست.د نکدرستد نظرید نظهکرد چنحند اهد میدده د نشکاد

جرجکنیددرداالغراض الطبیّه و المباحث العالئیه آوردهدنست:د

»سرگحندمگسدنن ردشیکفدقولنجدنکفعدنست«د)جرجکنی،د

1345: 609(.ددردنزهت نامۀ عالیی نحزدآم هدنست:

نگردمگسدرندبردخ نون دقولنجدبن ن دسودددنرد.دودگوید

مگسدبگحرن دوددردپوستدفستقدنهن دودآادرنددودعروهد

قولنجد خ نون د گرداد نزد ود درانن د رشتهدنید ود سکزن د

بحکویزن ،دچنکنکهدبهدشکمشدرس ،دفکب تدده دودسوددان .د

)شهمردنادبندنبیدنلخحر،د1362: 205( 

دردمنافع حیوان مرنغیدنحزدآم هدنست:د»...دودنگردمگسدرند

دردرگوبیدبن ن دودبرداسیدآویزن داهدقولنجددنرد،دسکاند

شود«د)مرنغی،د1388: 180؛درک.دعقحلیدخرنسکنی،د1371: 435؛د

نالنطکای،دبیدتک:د161/1(.

ذبلدم خلد»تبدِربع«: ◄

مؤلفددردتعربفدنبندنوعدنزدتب،دبهدنقلدقولیدنزدمنتهی االرب 

بسن هداردهدودسپسدبهدذاردچن دشکه دشعریدنزددونوبند

شکعرنادپردنختهدنست:د»تبداهدبکدروزدگحرددوددودروزد

گذنرد«.دذارددودنکتهددربکرۀدنبندتعربفدبکیستهدنست.دنّولد

نبنکهدمنتهی االرب بکداتکبدتخصصیدنیستداهدبتونادبهد

آاددردنبندمورددنستنکددارددودبکیستهدبودداهدمؤلفدبرنیدبهد

دستددندادمعنکیددقحقدم خل،دبهداتبدپزشکیدق بمد

رجوعدمیداردد)رک.دجرجکنی،د1391: 911؛دشیرنزی،دبیدتک:د144؛د

شکهدنرزننی،د1387: 1074-1075(.ددومدنبنکهدنطیکدودپزشککاد

ق بمدبرنیدنبندنوعدنزدتبدتقسیمدبن یدهکبیدقکئلدبودهدنن .د

جرجکنیددردنبندبکرهدنوشتهدنست:

تبدربعددودجنسدنست،دبکیدرندربعدنکبیهدگوبن دبعنید

ربعیداهدبهدنوبتدآب دوددومدرندربعددنبمهدگوبن دبعنیدربعد

الزمدودنبندجنسدامتردبکش .د)جرجکنی،د1391: 911(

شکهدنرزننیدنحزددرداتکبدطب اکبری،دهمحندتقسیمدبن یدرند

آوردهدنستد)شکهدنرزننی،د1387: 1074(.د

ربُ «:د ◄
ُ
ذبلدم خلد»ت

ربُ ،دشونه یدنزدشکعرناد
ُ
پسدنزدذاردویژگیدهکدودخونصدت

آم هدنست.ددردمحکادنبندشونه دنبندبیتدنزدختم الغرایب 

خکقکنیددب هدمیدشود:د

احــن نزد ربُــ د
ُ
ت نقــشد چــود وآنــگکهد

ــن ــشدوددب ــ ــنددننـ ــی قـــتـــکلدیــس

ربُ دنیکش .د
ُ
بهدنظردمیدرس دنبندبیتدشکه دمنکسبیدبرنیدت

خکقکنیددردجکیدجکیدآثکرشدعالقۀدزبکدیددنردداهدالمکتد

رندبکدتصححفدودقلبدبخونن .ددردنبنجکدنحزدخکقکنیدنزد»ترب «،د

»یزب «درندنرندهداردهدنست.

ذبلدم خلد»جوآب«: ◄

مؤلفدبکدتوّجهدبهداتییدچواداالبنیه عن حقایق االدویه،د



114

نقد و
بررسی

ا 
یح ربک

نایرد

گن
ا
هب یه

گبنهبنهرب» 
ۀ
ن
گبوت

 یف
 بدییکبزپ

عش
گب نبک ر

ع
یی
د

دورۀ سوم، سال سوم
شامرۀ سوم و چهارم )85-84(

پاییز - زمستان 13۹7 
]انتشار: پاییز 1399[

صیدنهدودفّرخ نامۀ جمالی خونصدجوآبدرندبرشمردهدنست.د

رفعدتشنگی،دنرمداردادسینهدودعالجدتبدهکبیداهدنزدگرمید

بکش دنزدخونصیدنستداهدمؤلفدبحکاداردهدنست.دنزدشونه ید

اهدمؤلفدنزددیوان خاقانی آوردهدنستدنبنددودبیتدنست:

ــکا ــندخرجیلت ــ دنب ــلددنرن ــکمدجه سرس

جوآبشکا نحکب د مسیحد مطیخد وزد

و:

چــوادزدشــربتدبــهدجــوآبدآمــ هدنم

ــومدنادشــــکءهللا ــ ــرنادش ــحـ ــهدزدبـ ــ بِ

دخونصد»جوآب«درندنیصکد
ِّ
بکدتوجهدبهدنبندنبحکت،دمؤلفدال

نکردهدنست.دنبندسینکددردقانون در طبدبکیدنزددنروهکیدرفعد

سرسکمدرندجوآبدمیددنن :

جود آِبد نخودآب،د گرگی،د لوبحکد آبد قیحلد نزد غذنیشد

پوستدان ۀدجوشی هدبکش .د)نبندسینک،د1385: 95/3-96؛د

بهدنقلدنزدمه ویدفر،د1393: 127(

یکحمدمیسریدنحزدعالجدسرسکمدرندخورداداشککبد)=د

جوآب(دمیددنن :

ــ  ــکمدبکش ــتدسرس
ّ
ــشدعل ــیدا اس

بکش  ــیدآرنمد ــ ب د
ْ
ــْرش ــ َس درِدد زد

آلــو بــآبد دنرشد نــرمد طیحعــتد

احغو آبد درد خــورد اشککبد بگود

)میسری،د1373: 55(

ذبلدم خلد»یسیندطییب«: ◄

آم هدنست:د»نزدنطیکءدزمکادمحرزندنبونلقکسمدبکبردودسلطکاد

نبوسعح دبوددودبرندرزندهدنشدمسیحدنلّ بندیییبدهللادنحزدپزشکد

بود«دوددردندنمهدبهدنبندشکه دشعریدنستنکددش هدنست:

طییــب یســیِند عمرهــکد مشــفقد

غربب ود ــعد ــ ب ب فــعــلدهــکد هــمــهد درد

بیتیداهدبهدعنونادشکه دآم هدنزدمسعوددسع دسلمکاد)د.د518ق( 

نست.دبکدنبندیسکبد»یسیندطییب«داهدنکمدنوددردنبندبیتد

آم هدنستدبهدهحچدرویدنمیدتونن د»یسیندطییِب«دآوردهدش هد

دردم خلدبکش ،دزیرندنبندشعردالنقلدپنجدقرادپیشدنزددورۀد

یحکتدیسیندطییبدبکدش هدسرودهدش هدنست.دبیتدموردد

نظر،دنزدمثنویدمسعوددسع ددردم حدیسیندطییبدنستداهد

نلیتّهدهوبّتدمم وحدآادنکمشخصدنستد)مسعوددسع ،1390: 

713(.دشکب دبیدرنهدنیکش دنگردبکتوجهدبهدنسخهدهکید»خ،دل«د

دردتصحححدرشی دبکسمی،د»یسین«درندبهد»ینحن«دتصحححد

انحمد)مسعوددسع ،د1383: 569(.

ذبلدم خلد»دنیه«: ◄

آم هدنست:د»آادجزءدنزدگوسفن داهدبهدجکیددُمدنزدخلفدآاد

ونقعدش هدودمحتویدچربِشدنست«.دمؤلفددردندنمۀدسخند

خوددآوردهدنست:د»دردمنکبعدپزشکیدق بم،دشکه یدنزددنیهد

بکفتدنش ...«.دنشکنهدهکبیدنزدنستفکدهدنزددنیهدبرنیددرمکاد

دب هدمیدشود.د ق بمد پزشکید اتبد درد دملدهکد ود دردهکد

جرجکنیددردجل هکیدمختلفداتکبدذخیرۀ خوارزمشاهی 

شیوهدهکیدنستفکدهدنزددنیهدرندبحکاداردهدنست.دنوددرد»بکبد

هشتم،دنن ردطلیدهکدوددنروهکداهدنن ردمجیّریدبهداکردآب «د

آوردهدنست:د

دُردیدروغنداتّکادوددردیدروغندانج دودیلیهددردشیرد

لیدانن .د)جرجکنی،د
َ
پختهدودروغنددنیهدهمهدرندبسرشن دودط

)135/7 :1391

هموددنیهدودخکبۀدگوسفن درندنزددنروهکیدیقنهدمیددنن د)همکا:دد

374/10(.دهمچنحنددربکرۀد»زوفکیدتر«دآوردهدنست:د

دنیۀدگوسفن نادنرمحنهدبزرگدبکش .دچنکنکهدمیدروددودبردگحکد

میدمکل ،دب نادسببدبردپوستددنیۀدنیشکادودبردپشمدآاد

شوخیدپ ب دآب ...دآادشوخدرندطیییکاد»زوفکیدتر«دگوبن د

بردآمکسدهکیدصلبدضمکددانن ،دتحلحلدان ،دخکّصهدآمکسد

ریمدودمثکنه.د)همکا:د277(

ذبلدم خلد»زهردسنیل«: ◄

دنزدسنیلدمیدگرفتهدنن «.د
ً
آم هدنست:د»زهریداشن هداهدظکهرن

«د
ً
دبحندسنیلدودزهردنرتیکطیدوجودددنرددودقح د»ظکهرن

ً
نسکسک

دردعیکرتدمؤلفدزنئ دودبکطلدنست.ددردمتوادودمنکبعدعلمید

دپحکزدآا،دیکوید
ً
ثکبتدش هدنستداهدگحکهدسنیل،دخصوصک

آلککلوبح هکیدسمیدنزدجملهدlycorineدنستداهدخوردادآاد

بکعثدتهوعدوددلددردددردیحوننکتدودنحزدشیرۀدآاددردتمکسد

بکدب ادسببدنلتهکبدپوستدمیدگرددد)گرنمی،د1386: 192؛دبهد

نقلدنزدمه ویدفر،د1392: 91-92(.دشونه دشعریداهدمؤلفدذبلد
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م خلدآوردهدنستدهمگیدنزددبونادخکقکنیدشروننیدنست.د

دربکرۀدنبحکتدخکقکنیدبکب دگفتداهددوردنزدنظردنیستداهد

منظوردخکقکنیدنزد»زهردسنیل«،دنشکرهدبهدنوعدخکّصیدنزد

سنیلدبکدنکمد»قروادنلسنیل«دبکش .ددرمورددنبندنوعدنزدسنیلد

درداتبدمختلفدآم هدنستداهدخکصحتدزهرددنرددودعالمتشد

آادنستداهدرنگدآاددردغکبتدسیکهیدنست.دبحرونیددرد

صیدنهدمیدنویس :

ودنبندمن وبهدگوب :دقروادنلسنیلدرندشرنگدگوبن دودبیشد

نحزدگوبن .دودیمزهدگوب :دقروادنودبهدجوزدبوبکدمکن .د

)بحرونی،د1358: 401-400(

ذبلدم خلد»طفلدهشتدمکهه«: ◄

 د
ّ
پیشینحکادبردنبندبکوردبودن داهدنگردجنینیدهشتدمکههدمتول

شوددزن هدنمیدمکن .دپیشینحکادبرنیدسیّکرنت،دنمزجهدودطیکبعد

تدمرگدجنحندهشتدمکههدرندنزد
ّ
گونکگونیدقکئلدبودن دودعل

تأثحردسیّکرۀدزیلدبردآادمیددننستن دودمیدگفتن داهدطیعدنبند

سیّکره،دسرددودخشکدنستدودنبندنمر،دسببدآرنمشدود

 ش هد
ّ
بیدیراتیدزیلدمیدشوددودموجبدمرگدنوزنددمتول

دردهشتدمکهگیدمیدگردد.د

نبندمطلبدبکدبکوردعکمحکنهدنستدودپشتوننۀدعلمیدن نرد.د

تدمرگدطفلد
ّ
پزشککاددرداتکبدهکیدخودددرخصوصدعل

هشتدمکههدمطکلییدذارداردهدنن دودبکیستهدبوددمؤلفدبهدآاد

منکبعدنحزدرجوعدمیدارد.ددردذخیرۀ خوارزمشاهیدآم هدنست:د

ودهرگکهداهدجنحندبکوش دنگردقّوتشدقویدبکش دنزدمکدرد

ج ندشوددودتن رستدودقویدبکش دودنگردقّوتشدضعحفد

بکش دب بندیراتدرنجوردشوددودبحمکردگردددودیکلدنود

نزدسهدبحروادنیکش :دبکدنزدرنجدودبحمکریدبمحرددودگرننیدنود

مشیمهدرندب رددودمردهدنزدمکدردج ندشود.دبکدرگدهکدود

هدمکهدبکدَدهدمکهدنن رد
ُ
پحون هکدهمهدگسستهدنگردددودتکدآخردن

ریمدبمکن دودنزدبحمکریدودرنجدیراتدنخستحندآسکیشد

بکب ،دیراتیددبگردان دودنزدمکدردتن رستدج ندشود،دنزد

بهردآنکهدمّ تدبحمکریدجنحندچهلدروزدبکش دودهمهد

تغححرهکیدیکلدهکیدنودهردچهلدروزیدبکش .دیکلدسومد

آادنستداهددردمکهدهشتمدیراتیددبگردان دودنزدمکدرد

ج ندشوددودنبندطیحعیدنیکش .دلکندبهدسبییدمزعجد)=د

ۀدبحمکریدبکش د
ّ
بیدقرنر،دنکآرنم(دودموذیدودزنئ ،دودهنوزددردچل

ودنزدرنجدیراتدنخستحندتمکمدآسودهددنیکش دبهدسببد

یراتددومدرنجورتردشوددودبحمکریدبردبحمکریدفزنب دود

زوددبمحرد.د)جرجکنی،د1391: 328-327/2( 

دردقانون در طب )نبندسینک،د1385: 315/5-316(،دقانون صغیر 

العالئیة  المباحث  الطبیة و  االغراض  )همو،د1389: 29(،دود

)جرجکنی،د1384: 150(دنحزدمطکلییددردنبندمورددمیدتوناددب .

عکبدگوزا«: ◄
ُ
ذبلدم خلد»ل

دمنظوردنزدلعکبدگوزا،دنشکدبکدمکدهدنید
ً
آم هدنست:د»ظکهرن

نستداهددردگوشۀدچشمدگوزادجمعدمیدشود.ددردق بمدنبند

نبندتوضححدبرنید مکدهدرندپکدزهریدخوبدمیددننستن «.د

مخکطییداهدبهدفرهنگدتخصصیدمرنجعهدمیدان داکفید

نیستدودنودرندرهنموادبهدجکبیدنخونه دبود.دجهتدتکمحلد

ودتتمحمدموضوعدذاردچن دنکتهدبکیستهدنست.دنّولدنبنکهددرد

برخیدمنکبعدبهدنبندنوعدپکدزهرد»تربکقدنللحظه«ددگفتهدنن د

)جوهریدنیشکبوری،د1383: 237(.ددومدنبنکهدق مکدمعتق ن داهد

گوزادعالقۀدفرنوننیدبهدخوردادمکردودنفعیددنرددودچوادمکرد

آادرندبگزد،ددردگوشۀدچشمشدنشکدهکدجمعدودمنجم د

میدگردددودنبندمکدهدپکدزهریدقویدبکدخکصحتدنعجکبدننگحزد

برنیددفعدسمومدنستد)شهمردنادبندنبیدنلخحر،د1362: 85؛ددمحری،د

عقحلید رطب«؛د »زوفکید ذبلد 1384:د تکجدبخش،د 150/1؛د  :1364

خرنسکنی،د1371: 482(.د

ذبلدم خلد»ِگلدخوردنی«: ◄

آم هدنست:د»طحندمأاول.ددردقصیکتدجگردس هدپ ب دآب دود

دهکنۀدمع هدرندتسکحندان ...دودغثحکادمع هدرندتسکحندده دود

تدنستسقکءدپ ب دان .دهمکادِگلد
ّ
نگردبهدنفرنطدخوردهدشوددعل

دمطکلبدالزمد
ِّ
بربکادنست«.دنبندتوضححدنکقصدنستدودال

دربکرۀدنبندم خلددردآادنیست.دبرخالفدنظردمؤلفدبکب د

دُسّ هدبهدوجوددنمیدآوردد)رنزی،د1343: 
ً
گفتدنبندِگلدنصال

180(.دنکتۀدمهمیداهددربکرۀدنبندِگلدبکب دبحکادمیدش دودنزد

دب دمؤلفدپوشی هدمکن هدنست،دنبندنستداهدنفرندیداهد

دنرنیدب نیدنححف،دالغر،دگن مدگوا،دزردرودودسبزهدبکشن ،د

بکب دنزدخوردادنبندِگلدنیترنزدانن د)همکنجک(.ددردبکبدنبنکهد

نفرنطددردخوردادنبندِگلدموجبدزردروبیدمیدشودددرد

دربکرۀد یککبتید نظکمدنلملکد خونجهد سیاست نامۀ  اتکبد

سلطکادمحموددآم هدنست:

چنحندگوبن داهدسلطکادمحموددغکزیدرندرویدنحکودنیودد

اشی هدرویدبودهدودخشکدوددرنزگردادودبلن بینیدوداوسهد
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بوددودبهدسببدآنکهدپحوستهدِگلدخوردیدزردرویدبودی.د

)طوسی،د1348: 60؛دبهدنقلدنزدمحقق،د1352: 314( 

د
ً
جکلبدآنکهدمؤلفدبیتیدرندبهدعنونادشکه دآوردهدنستداهددقحقک

بهدهمحندبحثدنخحردنشکرهددنرد:

آدمــیدگلدخــونردشــ  مــزنجد چــواد

ش  ــونرد خ ود سقحمد ود ب رنگد ود زردد

یشی ع

نبندسـینک،دیسـیندبـندعیـ هللاد)1385(.دقانـون در طـب.دـد

ترجمۀدعی نلریمندشرفکن ید)ههدژنر(.دتهرنا:دسروش.

ــــــــــــــد)1389(.دقانـون کوچـک )برگردان پارسـی ـد

القانـون الصغیـر فـی الطـب(.دترجمـۀدشـکاردلونبـی.دتهرنا:د

طبدسنتیدنیرنا.

نخوبنـیدبخـکری،دنبوبکـردربحـعدبـندنیمـ د)1344(.دهدایة ـد

المتعلمیـن فـی الطـب.دبهدتصححـحدجـاللدمتینـی.دمشـه :د

دننشگکهدفردوسی.

نرزننـی،دمحّم نایـرد)1387(.دطب اکبـری.دتصحححدودتحقحقدـد

موسسۀدنیحکءدطبدطیحعی.دقم:دجاللدنلّ بن.

نالنطکاـی،ددنوددبـندعمـرد)بیدتـک(.دتذکـرة اولـی االلبـاب و ـد

الجامع للعجب العجاب.دبحروت:دنلمکتیهدنلثقکفحه.

بکقـریدخلحلـی،دعلیدنایـرد)1381(.د»نقـ یدبـردگـزنرشدـد

و  انسـانی  علـوم  پژوهشـنامۀ  خکقکنـی«.د دشـونریدهکید

اجتماعی دانشگاه مازندران،دس2،دش6و7: 13-36.د

ــــــــــــــد)1382(.دفرهنگ اصطالحات طبی در ادب ـد

فارسی.دمکزن رنا:ددننشگکهدمکزن رنا.

بحرونـی،دنبوربحـکادمحّمـ دبـندنیمـ د)1358(.دصیدنـه.دـد

ترجمـۀدنبوبکـردبـندعلـیدبـندعثمـکاداکسـکنی.دبهداوشـشد

فست.
ُ
نیرجدنفشکردودمنوچهردستوده.دتهرنا:دشراتدن

تکجدبخـش،دیسـند)1385(.دفرهنـگ اغـراض طبـی.دتهرنا:دـد

دننشگکهدتهرنادودفرهنگستکادعلوم.

جرجکنـی،دسـیّ دنسـمکعحلد)1384(.داالغـراض الطبیّـه و ـد

المباحـث العالئیـه.دبهدتصححـحدیسـندتکجدبخـش.دتهـرنا:د

دننشگکهدتهرنادودفرهنگستکادعلوم.

جرجکنـی،دسـیّ دنسـمکعحلد)1391(.دذخیرۀ خوارزمشـاهی.دـد

تصححـحدودتحقحـقدموسسـۀدنیحکءدطبدطیحعی.دقم:دموسسـۀد

نیحکءدطبدطیحعی.

جوهـریدنیشـکبوری،دمحّمـ دبـندنبیدنلیـراکتد)1383(.دـد

جواهرنامـۀ نظامـی.دبهدتصحححدنیرجدنفشـکردودمحّم رسـولد

دربکگشت.دتهرنا:دمحرنثدمکتوب.

یکحـمدمؤمندتنککبنید)بیدتـک(.دتحفةالمؤمنیـن )تحفۀ حکیم ـد

مؤمن(.دتهرنا:داتکبفروشیدمحمودی.

خکقکنـی،دنفضلدنلّ بـندب بـلد)1388(.ددیـوان.دبهدتصححـحدـد

ضحکءنلّ بندسّجکدی،دتهرنا:دزّونر.

نل محـری،دامکلدنلّ بـند)بیدتـک(.دحیاةالحیوان کبـری.دبحروت:دـد

دنردنیحکءدنلترنثدنلعربیدودموسسةدنلتکربخدنلعربی.

عالئـی.دـد نزهت نامـۀ  )1362(.د نبیدنلخحـرد بـند شـهمردناد

بهدتصححـحدفرهنـگدجهکنپـور.دتهـرنا:دموسسـۀدمطکلعکتدود

تحقحقکتدفرهنگی.

عقحلـیدخرنسـکنی،دمحّم یسـیند)1394(.دقرابادیـن کبیـر.دـد

بهدتصحححدداتردمسعوددغالمحه.دتهرنا:دسفحردنردهکل.

عقحلـیدخرنسـکنی،دمحّم یسـیند)1371(.دمخزن األدویـه.دـد

تهرنا:دننتشکرنتدودآموزشدننقالبدنسالمی.

قرهدبگلو،دسعح هللاد)1383(.د»نگکهیددوبکرهدبهدشرحدنبحکتیدنزدـد

خکقکنی«.دفصلنامۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه 

تربیت معلم آذربایجان،دسکلدنّول.دش2: 31-21.

گرنمی،دبهرنمد)1386(.دگل و گیاه در هزار سـال شـعر فارسـی ـد

)نستعکرنتدودتشبحهکت(.دتهرنا:دسخن.

)شـرحدـد سـالمت  پنج نـوش  )1382(.د عیّـکسد مکهحـکر،د

مشکالتدخکقکنی(.دارج:دجکمدگل.

محقق،دمه ید)1352(.د»اتکبدرنزیددربکرۀدگلدنیشکبوری«.دـد

مجلۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد 

)جستارهای ادبی(،دس9،دش34: 327-308.

مرنغی،دعی نلهکدیدبندمحّم د)1388(.دمنافع حیوان.دبهدتصحححدـد

محّم دروشن.دتهرنا:دبنحکددموقوفکتدداتردمحموددنفشکر.

مسـعوددسـع دسـلمکاد)1383(.ددیـوان.دبهدتصححـحدرشـی دـد

بکسمی.دتهرنا:دنمحرایحر.

ــــــــــــــد)1390(.ددیـوان.دبهدتصححـحدمحّمـ دمهحکر.دـد

تهرنا:دپژوهشگکهدعلومدننسکنیدودمطکلعکتدفرهنگی.

مه ویدفـر،دسـعح د)1392(.د»درنگـیدبـرداتـکبدپنجدنـوشدـد

سالمت«.دآینۀ میراث،دس11،دضمحمۀد29: 106-59.

میسـرید)1373(.ددانشـنامه در علـم پزشـکی.دبهدتصححـحدـد

برنتدزنجکنی.دتهرنا:ددننشگکهدتهرنا.

هکشـمحکا،دلحـالد)1391(.دفرهنگ نامـۀ توصیفی پزشـکی در ـد

شعر کهن پارسی.دهم نا:ددننشگکهدبوعلیدهم نا.

هـروی،دمحّمـ دبندبوسـفد)1246(.دبحر الجواهـر.دبه اهتمام ـد

عبدالمجید.دبیدجک:دبیدنک.

هـروی،دموفقدنلّ بـندنبومنصـورد)1389(.داألبنیه عن حقایق ـد

األدویـه.دبهدتصححـحدنیمـ دبهمنحـکر.دبهداوشـشدیسـیند

محیوبیدنرداکنی.دتهرنا:ددننشگکهدتهرنا.




