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نقد و
بررسی

نگاهی به «فرهنگ نامۀ توصیفی 
پزشکی در شعر کهن پارسی»
اکبر حیدریانب
دانشجوی دورۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی
akbar.hei93@gmail.com

داروشناسی در ادب فارسی (محقق )1394 ،اشاره کرد.
البته بهصورت تخصصیتر نیز کتابهایی در این زمینه
نگاشته شدهاست؛ کتابهایی همچون پنجنوش سالمت
(شرح مشکالت خاقانی) (ماهیار )1382 ،و فرهنگ پزشکی
در شعر خاقانی (دادی گیو.)1389 ،
فرهنگنامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن پارسی یکی
از همین فرهنگهای تخصصی است که بهگفتۀ خود
ّ
مؤلف «سعی در هموار کردن راه پژوهش برای محققان و
دانشجویان دارد تا هنگامی که خوانندۀ اشعار کهن ناگزیر
ّ
میشود در فضای روزگار گذشته سیر کند و اطالعاتی از
ّ
طب قدیم به دست آورد ،مرجعی برای خود بیابد» (ص.)27
کاستیهایی در این کتاب وجود دارد که سبب شدهاست
این هدف نویسنده محقق نگردد .نگارنده در این جستار
بر آن است تا با بررسی این کاستیها ،در جهت تکمیل
این فرهنگ بکوشد.

فرهنگ نامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن پارسی .لیال
هاشمیان .همدان :دانشگاه بوعلی سینا1391 ،ش481 .ص.

اشاره و بهرهگیری از علوم و فنون مختلف همواره در
ادبیات جایگاه ویژهای داشتهاست .در میان این علوم و
فنون ،دانش پزشکی سهم قابل توجهی دارد .شیوههای
مداوی بیماران ،اندامهای بدن و بیماریهای آن ،داروها،
زهرها و پادزهرها ،شخصیتهای پزشکی و وسایل مورد
استفادۀ پزشکان ،همگی مضامینی است که دستمایۀ
خلق تصاویر بدیع توسط شاعران  شدهاست .خوانندۀ
عالقهمند به ادبیات ،گاهی در حین مطالعۀ اشعار به
ابیاتی برمیخورد که متضمن چنین مضامینی است و درک
آن  برایش دشوار خواهد  بود؛ به همین سبب ،نیازمند 
مراجعه به فرهنگنامههای تخصصی گوناگون میشود .بر
همین اساس ،در سالهای اخیر تالشهایی برای تدوین
فرهنگنامههای تخصصی پزشکی در شعر فارسی
صورت گرفتهاست .از جملۀ این تالشها میتوان به
فرهنگ اصطالحات طبی در ادب فارسی (باقری خلیلی،
 ،)1382مضامین طبی و بازتاب آن در ادب فارسی (گلشنی،
 ،)1391فرهنگنامۀ توصیفی پزشکی در شعر کهن پارسی
(هاشمیان ،)1391 ،و فرهنگ اصطالحات پزشکی و

مالحظات صوری و چاپی

فرهنگ یادشده در یک جلد و در  481صفحه در قطع
وزیری توسط انتشارات دانشگاه بوعلیسینای همدان به
زیور طبع آراسته شدهاست .طرح جلد ،صفحهآرایی و قلم
ّ
در حد مطلوب است .برکنار از مزایا،
نگارش حروف
دورۀ سوم ،سال سوم
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(ص :51کوسوی ← کسپوی؛ ص :139جرات ← جراحت؛
ص :195حاجب ← حاجت؛ ص :222هنوز ← نوز؛ ص:239

باز ← تاک؛ ص :294زد ← کرد).
ـ ـنمایههای تهیهشده در پایان این فرهنگ هیچ گونه
ک اضافی به یافتن اصطالحات نمیکند .فرهنگ
کم ِ
مورد بحث ،فاقد  صفحۀ کوتاهنوشتها  (= عالئم
اختصاری) است .در متن کتاب گاه با عالئمی برخورد
میکنیم که اگر فهرست عالئم اختصاری در دسترس
نباشد ،با ابهام مواجه خواهیم شد .گاهی بر مخاطب
مشتبه میشود که اعداد و ارقام شمارۀ صفحه است یا 
شمارۀ بیت .برای نمونه در جایجای کتاب با 
ارجاعاتی اینچنینی روبرو میشویم( :مثنوی( ،)318 /لیلی
و مجنون( ،)570 /بوستان)45 /؛ حال معلوم نیست که اعداد
 318و  570و  45شمارۀ صفحه است یا شمارۀ بیت.

طيــن مختــوم و تخــم ريحــان بــس
مــار و مرغم که خــاک و دانــه خورم
(خاقانی)794 :1388 ،

چنانکه از عنوان کتاب برمیآید ،این فرهنگ به بررسی
اصطالحات پزشکی در شعر کهن فارسی میپردازد .اما 
گاهی ذیل مدخلها شواهدی از نثر کهن آمدهاست ،برای
نمونه ،شواهدی از تاریخ بیهقی (ص ،)353تذکرةاالولیا
(ص )299و سفرنامۀ ناصرخسرو (ص.)330
در توضیح  برخی از مدخلها ،گاه اصطالحاتی آمده
که در فرهنگ مدخل مستقل ندارند و در جایی تعریف
نشدهاند .برای نمونه ذیل مدخل «بادیان» از گیاهانی چون 
َ
«شمار» و «رازیانج» نام برده شده ،اما هیچ یک مدخل
مستقل ندارند .از همین قبیل است« :اخالط چارگانه» ذیل
«بلغم»؛ «پیوک» ذیل «رشته»؛ «خرزهره» ذیل «دلفی»؛
ّ
«دبه» ذیل «باد فتق».

ّ
مالحظات کلی

فرهنگ مزبور چندین مشکل اساسی دارد که مهمترین
آنها استفاده از منابع دست دوم و حتّی دست سوم در شرح
مدخلهاست .وقتی مؤلفی بر آن میشود که کتابی در یک
حوزۀ تخصصی بنویسد ،حتّیاالمکان ،باید کتابها و
ّ
درجۀ اولی را که به آن پژوهش مربوط میشود از
منابع
نظر بگذراند .در این فرهنگ کمتر مدخلی پیدا میشود
که ارجاعی به لغتنامۀ دهخدا ،فرهنگ فارسی معین،
آنندراج ،غیاث اللغات و سایر قوامیس نداشتهباشد .این
منابع هیچ کدام منابع قابل اعتمادی برای فرهنگنامهای
تخصصی نیستند .
در صفحۀ  28مؤلف ادعا کردهاست که برای جلوگیری
ّ
رعایت حد فاصل بین پزشکی و ادبیات
از گستردگی کار و
نوین و کهن ،اشعار از دواوین شاعران تا پایان سدۀ هشتم
هجری انتخاب شدهاست .این مورد در ذیل برخی از
مدخلها رعایت نشدهاست (نک .ذیل مداخل «پنجۀ مریم»  ،
َ
«جخش»ِ « ،گل شاموس» ،و « ِگل مختوم»).

نقد و بررسی مدخلها

◄◄ذیل مدخل «آبله»:
مؤلف سه معنی بر اساس لغتنامۀ دهخدا برای آن ذکر
کردهاست .1« :تاول .2 .تبخال .3 .بیماریی است عفن،
ساری و وبایی که منتهی به چرک و ریم شود و گاه مهلک
باشد» .ذیل هر مورد ،شواهدی از دواوین شاعران 
دورۀ سوم ،سال سوم
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نایردیح ربکا

ایراداتی بر همین شکل صوری و چاپی وارد است:
ـ ـدرصد اغالط تایپی نسبت به حجم کتاب بسیار ناچیز
است ،اما گاه همین اغالط متن را مختل کردهاست

»یسراپ نهک رعش رد یکشزپ یفیصوت ۀمان گنهرف« هب یهاگن

پیش از نگارش این فرهنگ ،فرهنگهایی در زمینۀ
مورد بحث نوشته شدهاست .بایسته بود نویسنده در مقدمۀ
کار خود به آنها اشاره میکرد .برای نمونه باید به فرهنگ
اصطالحات طبی در ادب فارسی نوشتۀ دکتر علیاکبر
باقری خلیلی یا کتاب پنجنوش سالمت نوشتۀ دکتر عبّاس
ماهیار ،که کتابی در شرح اصطالحات طبی دیوان خاقانی
است ،اشاره میشد.
گاه مؤلف ذیل یک مدخل توضیحات بسیاری آورده و
همین امر سبب شده تا شاهدی را که آن مدخل در آن به
کار رفتهاست فراموش کند .برای نمونه ،ذیل مدخل «طین
مختوم» ،پس از ارائۀ توضیحات بسیار ،نشانی از شاهد 
شعری برای آن نمیبینیم در حالی که در ادب منظوم شواهد 
بسیاری میتوان برای آن به دست داد .خاقانی گوید:

نقد و
بررسی

نایردیح ربکا

»یسراپ نهک رعش رد یکشزپ یفیصوت ۀمان گنهرف« هب یهاگن

نقد و
بررسی

نخواهیم رسید .این نوع از استسقا «آن است که شکم پُر
َ
چون خیک یا مشک بیاماسد» (اخوینی بخاری،
آب گردد و
.)455 :1344

آمدهاست که در جای خود بایسته است .اما یکی از موارد
«آبله» ،جوشهایی است که بر پردۀ ملتحمه و یا پردۀ قرنیۀ
چشم پیدا میشود .ابن سینا در این باره آوردهاست که آن 
جوشها اگر روی قرنیه باشد به سفیدی میزند و اگر
روی ملتحمه باشد مایل به سرخی است (ابنسینا:1385 ،
 .)223 /3خاقانی شروانی در چند موضع در دیوان به «آبلۀ
چشم» اشاره کردهاست .از جمله در قطعهای در مرثیۀ
اهل بیت خود گفتهاست:

◄◄ذیل مدخل «باد فتق»:
آمدهاست« :مرضی است که خایه بزرگ شود» .این توضیح،
که برگرفته از فرهنگ غیاثاللغات است ،بسیار نارسا 
است و مخاطب را آنچنان که بایسته است رهنمون نیست.
اخوینی باد فتق را سه ِقسم میداند :فتق در پوست شکم،
فتق در کشالۀ ران و فتق در بیضه (اخوینی.)550 :1344 ،
ابنسینا نیز یکی از اقسام فتق را باد افتادن در بیضه میداند 
(ابنسینا .)403/3 :1385 ،مؤلف برای شاهد مدخل خود این
بیت از خاقانی را آوردهاست:

خار اســت همــه عالــم و تو آبله بر چشــمی
چون  آبله دارد چشم از خار نگه دارش
(خاقانی)778 :1388 ،

نکتۀ دیگری که باید به آن توجه میشد ،تقسیمبندی
«آبله» به دو نوع درونی و بیرونی است که متأسفانه از دید 
ً
مؤلف پوشیده ماندهاست .به این بیت خاقانی ،که اتفاقا
از شواهدی است که خود مؤلف نیز از آن بهره بردهاست،
توجه کنید:

بــه بــاد فتــق براهیــم و غلمــۀ عثمــان
بــه دبــۀ علی موشگیر وقــت دبــاب

از بیت برمیآید که ّ
«دبه» نیز اصطالحی خاص باشد در
طب قدیم .در این فرهنگ این مدخل از قلم افتادهاست.
ّ
«دبه» تورم کیسۀ خایه است .جرجانی در توضیح ّ
«دبه»
نوشتهاست:

از بــرون آبلــه را چــاره شـراب کدر اســت
چون  درون  آبله داریــد کدر باز دهید

با توجه به بیت باید گفت که آبله عالوه بر اعضای بیرونی،
بر اندامهای درونی مانند ریه و رودهها نیز عارض میشود
که از انواع بسیار خطرناک آبله به شمار میرفتهاست (نک.
باقری خلیلی.)26 :1381 ،

ّ
چون دبهای شود و آن را 
باد به خایه فروآید و کیسۀ خایه
به تازی قیلةالریح گویند( .جرجانی532 :1391 ،؛ به نقل از
ماهیار)135 :1382 ،

پزشکان از بیماری دیگری نام بردهاند که بسیار شبیه به
ّ
«دبه» و «فتق» است .در کتاب الجراحة زهراوی ،ذیل فصل
«فی الشق علی األدرة المائیة» ،آمدهاست:

◄◄ذیل مدخل «استسقاء»:
به ذکر تعریف بیماری در منابع مختلف بسنده شدهاست و
هیچ توضیحی دربارۀ انواع «استسقاء» داده نشدهاست.
جهت تکمیل و تتمیم موضوع باید گفت که «استسقاء» در
ّ
طب قدیم به سه دسته تقسیم میشده است :استسقای زقی،
استسقای طبلی و استسقای لحمی (ابنسینا276/4 :1385 ،؛
قس .باقری خلیلی :1382 ،ذیل مدخل) .مؤلف در میان ابیاتی
که بهعنوان شاهد آورده ،به این بیت خاقانی اشاره کردهاست:

األدرة المائیة انما هی اجتماع رطوبة فی الصفاق األبیض
الذی یکون تحت جلدة الخصیة المحیطة بالبیضة و تسمی
الصفق و قد یکون فی غشاء خاص له بهیئة فی جهة من
البیضة حتی یظن أنها بیضة أخری( .زهراوی)292 :1422 ،

◄◄ذیل مدخل «برص»:

ّ
چه باشی َمشک سقایان ،گهت دق و گه استسقا

آمدهاست« :مرضی است که داغهای سیاه وسپید بر اندام
پدید آیند [ظ :آید]» .در ادامه به نقل از لغتنامه آمده است:
«بیماریی است که بر پوست بدن پدید آید و جابهجا سپید 
گردد ،سپیدتر از رنگ پوست» .در میان شواهد شعریای

نثار
افشان هر خوان  و زکاتاِستان  هر خانی
ِ

ً
قطعا منظور خاقانی از «استسقا» در این بیت« ،استسقاء
ً
ّ
ِزقی» است که با دیدن توضیحات مؤلف اصال به این نکته
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که مؤلف آورده ،این بیت از خاقانی آمدهاست:

نکتهای قابل ّ
توجه در این بیت وجود دارد .این سپیدی که
خاقانی از آن نام برده یکی از بیماریهای قرنیه است که آن 
را بیاض مینامند (رک .ابنسینا64/3 :1385 ،؛ میسری:1373 ،
 .)64-63عقیلی خراسانی در کتاب قرابادین کبیر از آن با 
عنوان «برص العین» یاد کردهاست (عقیلی.)59/1 :1394 ،

◄◄ذیل مدخل «تب ِربع»:

مؤلف در تعریف این نوع از تب ،به نقل قولی از منتهیاالرب
بسنده کرده و سپس به ذکر چند شاهد شعری از دواوین
شاعران پرداختهاست« :تب که یک روز گیرد و دو روز
ّ
گذارد» .ذکر دو نکته دربارۀ این تعریف
بایسته است .اول
اینکه منتهیاالرب یک کتاب تخصصی نیست که بتوان به
آن در این مورد استناد کرد و بایسته بود که مؤلف برای به
دست دادن معنای دقیق مدخل ،به کتب پزشکی قدیم
رجوع میکرد (رک .جرجانی911 :1391 ،؛ شیرازی ،بیتا144 :؛
شاهارزانی .)1075-1074 :1387 ،دوم اینکه اطبا و پزشکان 
قدیم برای این نوع از تب تقسیمبندیهایی قائل بودهاند.
جرجانی در اینباره نوشتهاست:

◄◄ذیل مدخل «پازهرْ /
پایزهر»:
ذیل مدخل آمدهاست« :پادزهر ،فازهر ،تریاق ،تریاک» .در
این خصوص یادآوری یک نکته بایسته است .برخی
پزشکان و اطبا بین پادزهر (= پازهر) و تریاق (= تریاک)
تفاوت قائل شدهاند .ابنسینا در قانون گفتهاست که پادزهر
داروهای طبیعی و غیرصنعتی ،و تریاق داروهای مصنوعی
و ترکیبشده است (ابنسینا .)35/3 :1385 ،مؤلف کتاب
بحرالجواهر نیز آوردهاست:

تب ربع دو جنس است ،یکی را ربع نایبه گویند یعنی
ربعی که به نوبت آید و دوم را ربع دایمه گویند یعنی ربع
الزم و این جنس کمتر باشد( .جرجانی)911 :1391 ،

قال محمد بن محمود اآلملی :البادزهر هو ما یدفع السموم
بالطبیعة و التریاق ما یدفع غائلتها بالصناعة؛ فالتریاق
مرکب و البادزهر مفرد( .هروی :1246 ،ذیل «بادزهر»)

شاهارزانی نیز در کتاب طب اکبری ،همین تقسیمبندی را 
آوردهاست (شاهارزانی.)1074 :1387 ،
◄◄ذیل مدخل «تُربُد»:
پس از ذکر ویژگیها و خواص تُربُد ،شواهدی از شاعران 

ک ذباب»:
«پش ِ
◄◄ذیل مدخل ِ

آمدهاست« :سرگین مگس .فضلۀ مگس .آن را برای درمان 
قولنج مفید میدانستند» ،و پس از ذکر مطلبی از تحفۀ حکیم
مؤمن دربارۀ خاصیّت سرگین مگس در درمان قولنج،
افزوده شدهاست« :در کتب دیگر به تأثیر پشک مگس در
درمان  قولنج اشاره نشدهاست» .جستوجوی دقیقتر
نشان  میدهد که چنین اظهار نظری نادرست است.
جرجانی در االغراض الطبیّه و المباحث العالئیه آوردهاست:
«سرگین مگس اندر شیاف قولنج نافع است» (جرجانی،
 .)609 :1345در نزهتنامۀ عالیی نیز آمدهاست:

آمدهاست .در میان این شواهد این بیت از ختمالغرایب
خاقانی دیدهمیشود:
وآنــگاه چــو نقــش تُربُــد از کیــن
قـــتـــال حــســیــن دانـــــش و دیــن

به نظر میرسد این بیت شاهد مناسبی برای تُربُد نباشد.
خاقانی در جایجای آثارش عالقۀ زیادی دارد که کلمات
را با تصحیف و قلب بخواند .در اینجا نیز خاقانی از «تربد»،
«یزید» را اراده کردهاست.

اگر مگس را بر خداوند قولنج بندند سود دارد .و گوی
مگس بگیرند و در پوست فستق نهند و آن را دو عروه
سازند  و رشتهای درکنند  و از گردن  خداوند  قولنج
بیاویزند ،چنانکه به شکمش رسد ،فایدت دهد و سود کند.

◄◄ذیل مدخل «جوآب»:
ّ
با توجه به کتبی چون االبنیه عن حقایق االدویه،
مؤلف

(شهمردان بن ابیالخیر)205 :1362 ،
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بخــت را  در گلیــم بایســتی
ایــن سپیدی بــرص که در بصر است

»یسراپ نهک رعش رد یکشزپ یفیصوت ۀمان گنهرف« هب یهاگن

در منافع حیوان مراغی نیز آمدهاست ...« :و اگر مگس را 
در رگویی بندند و بر کسی آویزند که قولنج دارد ،ساکن
شود» (مراغی180 :1388 ،؛ رک .عقیلی خراسانی435 :1371 ،؛
االنطاکی ،بیتا.)161/1 :

نقد و
بررسی

نایردیح ربکا

»یسراپ نهک رعش رد یکشزپ یفیصوت ۀمان گنهرف« هب یهاگن

نقد و
بررسی

صیدنه و ّ
فرخنامۀ جمالی خواص جوآب را برشمردهاست.
رفع تشنگی ،نرم کردن سینه و عالج تبهایی که از گرمی
باشد از خواصی است که مؤلف بیان کردهاست .از شواهدی
که مؤلف از دیوان خاقانی آوردهاست این دو بیت است:

نظر ،از مثنوی مسعود سعد در مدح حسین طبیب است که
البتّه هویّت ممدوح آن نامشخص است (مسعود سعد:1390،
یراه نباشد اگر باتوجه به نسخههای «خ ،ل»
 .)713شاید ب 
در تصحیح رشید یاسمی« ،حسین» را به «حنین» تصحیح
کنیم (مسعود سعد.)569 :1383 ،

سرســام جهــل دارنــد ایــن خرجبلتــان
وز مطبخ مسیح نیاید  جوآبشان

◄◄ذیل مدخل «دنبه»:
ُ
آمدهاست« :آن جزء از گوسفند که بهجای دم از خلف آن 
چربش است» .مؤلف در ادامۀ سخن
واقع شده و محتوی ِ
خود آوردهاست« :در منابع پزشکی قدیم ،شاهدی از دنبه
یافت نشد .»...نشانههایی از استفاده از دنبه برای درمان 
دردها  و دملها  در کتب پزشکی قدیم دیدهمیشود.
جرجانی در جلدهای مختلف کتاب ذخیرۀ خوارزمشاهی
شیوههای استفاده از دنبه را بیان کردهاست .او در «باب
هشتم ،اندر طلیها و داروها که اندر مجبّری به کار آید»
آوردهاست:

و:
چــون ز شــربت بــه جــوآب آمــدهام
بِــــه ز بـــحـــران شــــوم انشــــاءهللا

ِّ
با توجه به این ابیات ،مؤلف کل خواص «جوآب» را احصا 
نکردهاست .ابنسینا در قانون در طب یکی از داروهای رفع
سرسام را جوآب میداند:
آب جو
غذایش از قبیل آب لوبیا  گرگی ،نخودآبِ ،
پوستکندۀ جوشیده باشد( .ابنسینا96-95/3 :1385 ،؛
به نقل از مهدویفر)127 :1393 ،

دُردی روغن کتّان و دردی روغن کنجد و حلبه در شیر
َ
پخته و روغن دنبه همه را بسرشند و طلی کنند( .جرجانی،

حکیم میسری نیز عالج سرسام را خوردن کشکاب (=

جوآب) میداند:

)135/7 :1391

ّ
کســی کــش علــت سرســام باشــد
َ ْ ْ
ــــرش بــــیآرام باشد
ز در ِد س

همو دنبه و خایۀ گوسفند را از داروهای حقنه میداند (همان  :

 .)374/10همچنین دربارۀ «زوفای تر» آوردهاست:

طبیعــت نــرم دارش بــآب آلــو
بگو کشکاب خــور در آب کیغو

دنبۀ گوسفندان ارمینه بزرگ باشد .چنانکه میرود و بر گیا 
میمالد ،بدان سبب بر پوست دنبۀ ایشان و بر پشم آن 
شوخی پدید آید ...آن شوخ را طبیبان «زوفای تر» گویند 
ّ
خاصه آماس
بر آماسهای صلب ضماد کنند ،تحلیل کند،
رحم و مثانه( .همان)277 :

(میسری)55 :1373 ،

◄◄ذیل مدخل «حسین طبیب»:
آمدهاست« :از اطباء زمان میرزا ابوالقاسم بابر و سلطان 
ابوسعید بود و برادرزادهاش مسیح ّ
الدین حبیبهللا نیز پزشک
بود» و در ادامه به این شاهد شعری استناد شدهاست:

◄◄ذیل مدخل «زهر سنبل»:
ً
آمدهاست« :زهری کشنده که ظاهرا از سنبل میگرفتهاند».
ً
ً
اساسا بین سنبل و زهر ارتباطی وجود دارد و قید «ظاهرا»
در عبارت مؤلف زائد و باطل است .در متون و منابع علمی
ً
ثابت شدهاست که گیاه سنبل ،خصوصا پیاز آن ،حاوی
آلکالوییدهای سمی از جمله  lycorineاست که خوردن آن 
باعث تهوع و دلدرد در حیوانات و نیز شیرۀ آن در تماس
با بدن سبب التهاب پوست میگردد (گرامی192 :1386 ،؛ به
نقل از مهدویفر .)92-91 :1392 ،شواهد شعری که مؤلف ذیل

عمرهــا حســین طبیــب
مشــفق
ِ
در هــمــه فــعـلهــا  بــدیــع و غریب
بیتی که بهعنوان شاهد آمده از مسعود سعد سلمان (د518 .ق)

است .با این حساب «حسین طبیب» که نام او در این بیت
طبیب» آوردهشده
آمدهاست به هیچ روی نمیتواند «حسین
ِ
در مدخل باشد ،زیرا این شعر الاقل پنج قرن پیش از دورۀ
حیات حسین طبیب یادشده سروده شدهاست .بیت مورد
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(بیرونی)401-400 :1358 ،

◄◄ذیل مدخل «طفل هشتماهه»:

ّ
پیشینیان بر این باور بودند که اگر جنینی هشتماهه متولد 
شود زنده نمیماند .پیشینیان برای سیّارات ،امزجه و طبایع
ّ
گوناگونی قائل بودند و علت مرگ جنین هشتماهه را از
تأثیر سیّارۀ زحل بر آن میدانستند و میگفتند که طبع این
سیّاره ،سرد و خشک است و این امر ،سبب آرامش و
ّ
بیحرکتی زحل میشود و موجب مرگ نوزاد متولدشده
در هشتماهگی میگردد.

150/1 :1364؛ تاجبخش :1384 ،ذیل «زوفای رطب»؛ عقیلی

خراسانی.)482 :1371 ،

این مطلب یک باور عامیانه است و پشتوانۀ علمی ندارد.
ّ
پزشکان در کتابهای خود درخصوص علت مرگ طفل
هشتماهه مطالبی ذکر کردهاند و بایسته بود مؤلف به آن 
منابع نیز رجوع میکرد .در ذخیرۀ خوارزمشاهی آمدهاست:

◄◄ذیل مدخل « ِگل خوردنی»:
آمده است« :طین مأکول .در قصبات جگر سده پدید آید و
دهانۀ معده را تسکین کند ...و غثیان معده را تسکین دهد و
ّ
اگر به افراط خورده شود علت استسقاء پدید کند .همان  ِگل
ِّ
بریان است» .این توضیح ناقص است و کل مطالب الزم
دربارۀ این مدخل در آن نیست .برخالف نظر مؤلف باید 
گفت این گل اصال ً ُ ّ
سده به وجود نمیآورد (رازی:1343 ،
ِ
 .)180نکتۀ مهمی که دربارۀ این ِگل باید بیان میشد و از
دید مؤلف پوشیده ماندهاست ،این است که افرادی که
دارای بدنی نحیف ،الغر ،گندمگون ،زردرو و سبزه باشند،
باید از خوردن این ِگل احتراز کنند (همانجا) .در باب اینکه
افراط در خوردن این ِگل موجب زردرویی میشود در
کتاب سیاستنامۀ خواجه نظامالملک حکایتی دربارۀ
سلطان محمود آمدهاست:

و هرگاه که جنین بکوشد اگر ّ
قوتش قوی باشد از مادر
جدا شود و تندرست و قوی باشد و اگر ّ
قوتش ضعیف
باشد بدین حرکت رنجور شود و بیمار گردد و حال او
از سه بیرون نباشد :یا از رنج و بیماری بمیرد و گرانی او
مشیمه را بدرد و مرده از مادر جدا شود .یا رگها و
ُ
َ
ماه یا ده ماه اندر
پیوندها همه گسسته نگردد و تا آخر نه
رحم بماند و از بیماری و رنج حرکت نخستین آسایش
یابد ،حرکتی دیگر کند و از مادر تندرست جدا شود ،از
بهر آنکه ّ
مدت بیماری جنین چهل روز باشد و همه
تغییرهای حالهای او هر چهل روزی باشد .حال سوم
آن است که در ماه هشتم حرکتی دیگر کند و از مادر
جدا شود و این طبیعی نباشد .لکن به سببی مزعج (=
ّ
بیقرار ،ناآرام) و موذی و زائد ،و هنوز در چلۀ بیماری باشد 
و از رنج حرکت نخستین تمام آسوده  نباشد به سبب
حرکت دوم رنجورتر شود و بیماری بر بیماری فزاید و
زود بمیرد( .جرجانی)328-327/2 :1391 ،

چنین گویند که سلطان محمود غازی را روی نیکو نبود
کشیدهروی بوده و خشک و درازگردن و بلندبینی و کوسه
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و ابنمندویه گوید :قرونالسنبل را شرنگ گویند و بیش
نیز گویند .و حمزه گوید :قرون او به جوز بویا ماند.

»یسراپ نهک رعش رد یکشزپ یفیصوت ۀمان گنهرف« هب یهاگن

مدخل آوردهاست همگی از دیوان خاقانی شروانی است.
دربارۀ ابیات خاقانی باید گفت که دور از نظر نیست که
ّ
منظور خاقانی از «زهر سنبل» ،اشاره به نوع
خاصی از
سنبل با نام «قرون السنبل» باشد .درمورد این نوع از سنبل
در کتب مختلف آمدهاست که خاصیت زهر دارد و عالمتش
آن است که رنگ آن در غایت سیاهی است .بیرونی در
صیدنه مینویسد:

در قانون در طب (ابنسینا ،)316-315/5 :1385 ،قانون صغیر
(همو ،)29 :1389 ،و االغراض الطبیة و المباحث العالئیة
(جرجانی )150 :1384 ،نیز مطالبی در اینمورد میتوان دید.
ُ
◄◄ذیل مدخل «لعاب گوزن»:
ً
آمدهاست« :ظاهرا منظور از لعاب گوزن ،اشک یا مادهای
است که در گوشۀ چشم گوزن جمع میشود .در قدیم این
ماده را پادزهری خوب میدانستند» .این توضیح برای
مخاطبی که به فرهنگ تخصصی مراجعه میکند کافی
نیست و او را رهنمون به جایی نخواهد بود .جهت تکمیل
ّ
بایسته است .اول اینکه در
و تتمیم موضوع ذکر چند نکته
برخی منابع به این نوع پادزهر «تریاق اللحظه» گفتهاند 
(جوهری نیشابوری .)237 :1383 ،دوم اینکه قدما معتقدند که
گوزن عالقۀ فراوانی به خوردن مار و افعی دارد و چون مار
آن را بگزد ،در گوشۀ چشمش اشکها جمع و منجمد 
میگردد و این ماده پادزهری قوی با خاصیت اعجابانگیز
برای دفع سموم است (شهمردان بن ابیالخیر85 :1362 ،؛ دمیری،

نقد و
بررسی
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نقد و
بررسی

بود و به سبب آنکه پیوسته ِگل خوردی زردروی بودی.
(طوسی60 :1348 ،؛ به نقل از محقق)314 :1352 ،

جالب آنکه مؤلف بیتی را بهعنوان شاهد آوردهاست که دقیقا
به همین بحث اخیر اشاره دارد:

ــحکیـم مؤمن تنکابنی (بیتـا) .تحفةالمؤمنیـن (تحفۀ حکیم
مؤمن) .تهران :کتابفروشی محمودی.
ــخاقانـی ،افضل ّ
الدیـن بدیـل ( .)1388دیـوان .بهتصحیـح
ّ
ضیاءالدین ّ
سجادی ،تهرانّ :
زوار.
ــالدمیـری ،کمال ّ
الدیـن (بیتـا) .حیاةالحیوان کبـری .بیروت:
دار احیاء التراث العربی و موسسة التاریخ العربی.
ــشـهمردان  بـن ابیالخیـر ( .)1362نزهتنامـۀ عالئـی.
بهتصحیـح فرهنـگ جهانپـور .تهـران :موسسـۀ مطالعات و
تحقیقات فرهنگی.
ــعقیلـی خراسـانیّ ،
محمدحسـین ( .)1394قرابادیـن کبیـر.
بهتصحیح دکتر مسعود غالمیه .تهران :سفیر اردهال.
ّ
محمدحسـین ( .)1371مخزناألدویـه.
ــعقیلـی خراسـانی،
تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
ــقرهبگلو ،سعیدهللا (« .)1383نگاهی دوباره به شرح ابیاتی از
خاقانی» .فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه
ّ
تربیت معلم آذربایجان،
سال اول .ش.31-21 :2
ــگرامی ،بهرام ( .)1386گل و گیاه در هزار سـال شـعر فارسـی
(استعارات و تشبیهات) .تهران :سخن.
ــماهیـار ،عبّـاس ( .)1382پنجنـوش سلامت (شـرح
مشکالت خاقانی) .کرج :جام گل.
ــمحقق ،مهدی (« .)1352کتاب رازی دربارۀ گل نیشابوری».
مجلۀ دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
(جستارهای ادبی) ،س ،9ش.327-308 :34
ــمراغی ،عبدالهادی بن ّ
محمد ( .)1388منافع حیوان .بهتصحیح
ّ
محمد روشن .تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
ــمسـعود سـعد سـلمان ( .)1383دیـوان .بهتصحیـح رشـید 
یاسمی .تهران :امیرکبیر.
ّ
ــــــــــــــــ ( .)1390دیـوان .بهتصحیـح محمـد مهیار.
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ــمهدویفـر ،سـعید (« .)1392درنگـی بـر کتـاب پنجنـوش
سالمت» .آینۀ میراث ،س ،11ضمیمۀ .106-59 :29
ــمیسـری ( .)1373دانشـنامه در علـم پزشـکی .بهتصحیـح
برات زنجانی .تهران :دانشگاه تهران.
ــهاشـمیان ،لیلا ( .)1391فرهنگنامـۀ توصیفی پزشـکی در
شعر کهن پارسی .همدان :دانشگاه بوعلی همدان.
ــهـرویّ ،
محمـد بن یوسـف ( .)1246بحر الجواهـر .بهاهتمام
عبدالمجید .بیجا :بینا.
ّ
موفق الدیـن ابومنصـور ( .)1389األبنیه عن حقایق
ــهـروی،
األدویـه .بهتصحیـح احمـد بهمنیـار .بهکوشـش حسـین
محبوبی اردکانی .تهران :دانشگاه تهران.

ً

چــون  مــزاج آدمــی گلخــوار شــد
زرد و بدرنگ و سقیم و خــوار شد

منابع
ــابنسـینا ،حسـین بـن عبـدهللا ( .)1385قانـون در طـب.
ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندی (ههژار) .تهران :سروش.
ــــــــــــــــ ( .)1389قانـون کوچـک (برگردان پارسـی
القانـون الصغیـر فـی الطـب) .ترجمـۀ شـاکر لوایـی .تهران:
طب سنتی ایران.
ــاخوینـی بخـاری ،ابوبکـر ربیـع بـن احمـد ( .)1344هدایة
المتعلمیـن فـی الطـب .بهتصحیـح جلال متینـی .مشـهد:
دانشگاه فردوسی.
ــارزانـیّ ،
محمداکبـر ( .)1387طب اکبـری .تصحیح و تحقیق
ّ
موسسۀ احیاء طب طبیعی .قم :جاللالدین.
ــاالنطاکـی ،داود بـن عمـر (بیتـا) .تذکـرة اولـی االلبـاب و
الجامع للعجب العجاب .بیروت :المکتبه الثقافیه.
ــباقـری خلیلـی ،علیاکبـر (« .)1381نقـدی بـر گـزارش
دشـواریهای خاقانـی» .پژوهشـنامۀ علـوم انسـانی و
اجتماعی دانشگاه مازندران ،س ،2ش6و.36-13 :7
ــــــــــــــــ ( .)1382فرهنگ اصطالحات طبی در ادب
فارسی .مازندران :دانشگاه مازندران.
ّ
بیرونـی ،ابوریحـان محمـد بـن احمـد ( .)1358صیدنـه.
ــ
ترجمـۀ ابوبکـر بـن علـی بـن عثمـان کاسـانی .بهکوشـش
ُ
ایرج افشار و منوچهر ستوده .تهران :شرکت افست.
ــتاجبخـش ،حسـن ( .)1385فرهنـگ اغـراض طبـی .تهران:
دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم.
ّ
ــجرجانـی ،سـیّد اسـماعیل ( .)1384االغـراض الطبیـه و
المباحـث العالئیـه .بهتصحیـح حسـن تاجبخـش .تهـران:
دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم.
ــجرجانـی ،سـیّد اسـماعیل ( .)1391ذخیرۀ خوارزمشـاهی.
تصحیـح و تحقیـق موسسـۀ احیاء طب طبیعی .قم :موسسـۀ
احیاء طب طبیعی.
ّ
ــجوهـری نیشـابوری ،محمـد بـن ابیالبـرکات (.)1383
جواهرنامـۀ نظامـی .بهتصحیح ایرج افشـار و ّ
محمدرسـول
دریاگشت .تهران :میراث مکتوب.

دورۀ سوم ،سال سوم
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