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ــاره ای موارد، نادیده گرفتِن آثاِر مربوط  کم توّجهی و حّتی در پ

ــات ایرانی در  ــای غالِب تحقیق ــه از ویژگی ه ــه ادب عامیان ب

حوزه های گوناگوِن آن است. در زمینۀ شاهنامه و ادب حماسی، 

طومارهای نّقالی و روایت های شفاهی ـ مردمی از داستان های 

ــت که هنوز  ــۀ این گونه منابع اس ــی ایران از جمل ــۀ ملّ حماس

ــی در مطالعات )کتاب ها،  ــتر محّققاِن این عرصۀ تخّصص بیش

ــت های( خویش چنان که الزم است به آن ها  مقاالت و یادداش

نمی پردازند؛ در صورتی که نمونه های هرچند اندِک مورد توّجه 

در پژوهش های برخی شاهنامه شناسان و تجربه های شخصِی 

ــان دهندۀ این واقعّیت علمی است که با تدقیق در  نگارنده نش

ــرح در زمینه های مختلِف  ــار نکته های تازه ای برای ط این آث

زبانی، آیینی و داستانِی فرهنگ و ادب ایران به دست می آید.

ــن نکات در موضوِع طِب  ــت نمونه ای از ای در این یادداش

ــار نّقالِی فعاًل  ــی، از قدیمی ترین طوم ــۀ ایران ــّنتی و عامیان س

ــده، برای توّجه و اظهار نظر متخّصصان فن بررسی  شناخته ش

ــتنِد این بحث، طوماری نّقالی است که  ــد. متِن مس خواهد ش

ــال )1135هـ .ق( به دست کاتبی به نام بدرالّدین محمد  در س

ــده و چنان که گفتیم تا امروز کهن ترین  ــیاه پوش نوشته ش س

ــت. متن این  ــت آمده از طومارهای نّقاالن اس ــخۀ به دس نس

ــاهی همای،  طومار مفّصل و از آغاِز کاِر گیومرث تا پایان پادش

ــت نویس طومار با نام  ــت. دس ــر بهمن، در 349 برگ اس دخت

ــمارۀ 135  ــب نامه به زبان نّقاالن و به ش ــاهنامه و گرشاس ش

ــت که  ــتاد مینوی اس ــخصِی مرحوم اس متعلّق به کتابخانۀ ش

ــانی و مطالعات فرهنگی  ــگاه علوم انس اکنون زیر نظر پژوهش

اداره می شود. عکسی از آن هم به شمارۀ 2994 در مرکز احیاء 

میراث اسالمی در قم نگهداری می شود.1 

ــتم و  ــتین نبرِد رس ــن طومار پس از نخس ــه گزارش ای ب

ــود و »در  ــّدت زخم ها بی هوش می ش ــفندیار، تهمتن از ش اس

ــر رستم آمدند  ــهاب رفتند بر س حال زال با جوانان مثل تیر ش

ــیدند. گفت آبگینه  ــتم را در آن حال دیدند و فریاد برکش و رس

بیاوردند و بر دهن رستم ریختند و دیدند که هوش در بدن وی 

مانده است«.2 چنان که مالحظه می شود مطابق عبارت طومار 

ــتِن زنده یا مرده بودِن رستِم بی هوش به فرمان زال  برای دانس

»آبگینه در دهان« او می ریزند و این بدان معناست که »آبگینه« 

ــن به چرایی و  ــت. پیش از پرداخت ــته اس کارکردی طّبی داش

چگونگِی این موضوع یادآور می شود که اشارۀ مذکور منحصر 

به طومار نّقالِی مورد بحث است و در داستان رستم و اسفندیاِر 

ــاهنامه )ابیات اصیل و الحاقی( و طومارها و روایات نّقالی و  ش

شفاهی/ عامیانۀ دیگر چنین نکته ای نیست.

ــی و معروِف خود  ــا »آبگینه« در معنای اصل ــر در این ج اگ

)شیشه( به کار رفته باشد پیداست که »ریختن شیشه در دهاِن« 

ــت بلکه  ــخص زخمی و بی هوش نه تنها مفیِد حاِل او نیس ش

ــود؛ لذا به  ــتر و حّتی مرگ وی نیز می ش ــب جراحت بیش موج

ــه ای مربوط به طّب  ــارۀ طومار نکت ــال فراوان در این اش احتم

سّنتی و عامیانه آمده است که باید روشن شود.

ــکِی کهن، جواهرنامه ها و باورهای عامیانه  در منابع پزش

ــه« و  ــواردی از کاربردهای دارویِی »آبگینه«، »ُزجاج«، »شیش م

ــود.  حّتی »بلور« در ترکیب با مواّد دیگر یا به تنهایی دیده می ش

برای نمونه در دانشنامۀ میسری )قرن چهارم( »زجاج« در کنار 

مواّد دیگر برای درمان خون ریزی توصیه شده است:

یکاشارۀنادِرطبّیدرکهنترینطومارنّقالی

سّجـادآیِدنلـو*

 aydenloo@gmail.com /دانشیار دانشگاه پیام نور اورمّیه *

1. این متن با نام طومار نّقالی شاهنامه به تصحیح، مقّدمه و تعلیقات نگارنده زیر چاپ است.

2. شاهنامه و گرشاسب نامه به زبان نّقاالن، برگ 326 الف. 



29 
ـ آبان ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة سوم و چهارم، مرداد 

ــک و افیون ــّر و زاج و عل ــر و م ز صب

ــوزون3   ــّب م ــاج و ش ــرخ و زج گل س

ــده« و  ــارۀ »زجاج خردش ــق االدویه درب ــه عن حقای در االبنی

ــک است. چون ُخرد  ــوخته« آمده است: »زجاج گرم و خش »س

ــنگ اندر ُکلی و مثانه  ــراب ریحانی بخورند س ــایند و با ش بس

ــوزند و با داروهای چشم بیامیزند چشم را  خرد کند و چون بس

ــد و بینایی تیز  ــۀ قرنی را جال دهد و پاک کن ــود کند و طبق س

ــدۀ ششم( »آبگینۀ سفیِد کوفته«  گرداند«.4 در بیان الطب )از س

ــن با مواّدی دیگر برای درمان  ــفید« پس از آمیخت و »آبگینۀ س

ــۀ سر و سنِگ ُگرد معّرفی شده است.5 در کتاب  بیمارِی سبوس

جواهرنامه، که تلخیص مؤلفی ناشناخته از تنسوخ نامۀ ایلخانیِ 

ــت، ذیِل »آبگینۀ فرعونی« آمده  خواجه نصیرالّدین طوسی اس

است: 

ــدان و دیگر  ــم و دن ــوده در داروی چش و از آن آبگینه، س

جای ها به کار دارند.6 

ــال 946 هـ .ق( دربـارۀ »زجـاج«  در ریاض االدویه )تألیـِف س

می خوانیم: 

به پارسی آبگینه گویند... چون بسوزند و کوفته و بیخته در 

چشم کشند بیاض ببرد.7 

ــده برای معالجۀ  ــۀ« ساییده ش ــّنتِی ایران از »شیش در طّب س

ــمن ها از »بلور«  ــتفاده می شده است8 و ش برخی بیماری ها اس

ــدۀ بیماری و...  ــل ایجاد کنن ــدن روح بیمار، عام ــز برای دی نی

ــی روزگاری  ــداِت عامیانۀ اروپای ــد.9 در معتق ــره می گرفتن به

ــان دهندۀ زهرآلود بودِن  ــه« های ساخته شده در ونیز نش »شیش

ــد و می پنداشتند اگر چنین  ــیدنی دانسته می ش خوراک و نوش

غذا یا نوشابه ای در این »شیشه« ها ریخته شود، شیشه تََرک بر 

ــت خورنده/ آشامنده می شکند.10 این باور هم  می دارد و در دس

به نوعی با نقش »آبگینه« در حفظ سالمت انساِن ادوار پیشین 

مرتبط است. چنان که می بینیم در این اشارات و معتقدات و نیز 

ــی کرده است،11 کارکرد طّبی و  دیگر منابعی که نگارنده بررس

دارویِی »آبگینه« هیچ رابطه و مشابهتی با نوِع استفاده از آن در 

طومار نّقالی ندارد و موضوع همچنان مبهم است.

ــکِی ادب فارسی آشنایی دارند  ــانی که با اشاراِت پزش کس

می دانند که غالبًا در اشعار دورۀ صفوی و متون این دوره و پس 

از آن، از شیوه ای طّبی یاد شده است که طبق آن برای آگاهی 

از این که شخِص بی هوش زنده بوده یا مرده، آیینه ای در برابِر 

ــی و دهان او می گرفتند و اگر تأثیر دم و بازدم بر آن معلوم  بین

ــد می دانستند که زنده است.12 به این روِش تشخیص در  می ش

فرهنگ مصطلحات الشعرا )قرن 12 هـ .ق( ذیل ماّدۀ »آبگینه 

پیش نفس و بر نفس داشتن و پیش لب گرفتن« اشاره و نوشته 

شده است »در حالت سکته و بیهوشی تمام که مشتبه به مرگ 

ــال موت و حیات معلوم  ــد آیینه را پیش نفس گذارند تا ح باش

کنند و این از قواعد طبّیه است«. وارسته، مولّف فرهنگ، برای 

این رسم سه شاهد شعری از صائب، سعید اشرف و تأثیر آورده 
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دیده چون محتاج عینک گشت فکر خویش کن

ــه را     ــین، آیین ــد روز واپس ــس دارن ــر نََف  ب

ــخیص نََفس ــه تش ــار ما ب ــاران دی غمگس

ــاده را13    ــب گیرند چون آیینه روی س پیش ل

بر این اساس ممکن است تصّور شود که در اشارۀ طومار نّقالی 

ــه کار رفته14و  ــّفاف« ب ــۀ صاف و ش »آبگینه« در معنای »شیش

منظور زال این است که بنابر سّنت طّبِی مذکور »آبگینه« را در 

ــون بازتاب نفس او بر آن معلوم  ــتم بگیرند و چ برابر دهان رس

ــت. این استنباط به نظر نگارنده  ــود می دانند که زنده اس می ش

ــار به صراحت از »ریختن«  ــت زیرا در متن طوم پذیرفتنی نیس

آبگینه بر دهان رستم سخن رفته است نه »نگه داشتِن« آن در 

مقابل دهان وی.

ــار نّقالِی  ــِت طوم ــد، تاریخ کتاب ــاره ش ــان که اش همچن

ــنۀ  ــال )1135هـ .ق( یعنی مقارن با آخرین س ــورد بحث س م

ــین صفوی است. از سوی دیگر  ــاه سلطان حس فرمانروایِی ش

ــاختن ظرف های عطر و  در عصر صفویان از »آبگینه« برای س

ــتفاده می شده است.15 از این روی آیا می توان حدس  گالب اس

ــار »آبگینه« مجازاً در معنای »گالب« به کار  زد که در این طوم

ــِت زال این  ــت )ماننِد »مینا« به جای »باده«16(  و خواس رفته اس

ــد و از »گالب« آن بر دهان  ــت که »گالبداِن آبگینه« بیاورن اس

ــتم بریزند؟ در فرهنگ جهانگیری و بهار عجم »آبگینه« با  رس

شاهدی از نظامی به معنای مجازِی »می« آمده است:              

ــد نـمـان ــروانی  کـیـخـس ــام  ج آن  ــو  چ

ــاند؟17 ــد فش ــه بـای ــه چ ــام، آبگیـن ــه ج ب

ــر این قیاس اگر بتوان »آبگینه« را در معنای مجازِی »گالب«  ب

ــتعمال  ــاهدی برای این اس ــت ـ هرچند نگارنده هیچ ش دانس

ــاید ابهاِم اشارۀ طومار تا حدودی رفع  ــت ـ ش مجازی نیافته اس

ــّنتِی ایران از »گالب« برای به هوش  شود چون در پزشکِی س

ــدند  ــی می ش آوردِن افرادی که از هوش می رفتند یا دچار غش

ــتفاده می شده است.18 در هدایة المتعلّمین فی الّطب در این  اس

باره تصریح شده است که »عالج غشی آن بود کی ُگالب سرد 

ــرده بر روی ]او[ زنی«.19 در تحفۀ حکیم مؤمن هم »لخلخلۀ  ک

ــی و تقویت  ــی و بی هوش گالب« برای »تقویت دل و رفع غش

ــته شده است.20 این کارکرِد  دماغ و حواس باطنی« مفید دانس

ــی نیز مورد توّجه بوده است از جمله در  »گالب« در ادب فارس

ــاهنامه پس از بی هوشی اسفندیار از دود و زهِر اژدهایی که  ش

در خان سوم کشته است:

ــتــاب ــدر ش ــم ان ــد ه ــوتـن بـیـام پـش

ــالب  ــر گـ ــش ب ــر تارک ــت ب ــی ریخ هم

ــرد ک ــاز  ب ــم ها  چـش ــون  چ ــوی  جهانج

ــرد21 ک آواز  ــش  گـردنـک ــردان  گـ ــه  ب

ــی  ــتفاده از »گالب« برای رفع بی هوش ــن دو بیت هم اس در ای

دیده می شود:

ــر او زد گالب ــد دیده ب دل ز تو بی هوش ش

ــم دیده گالبی نیافت22 زان که به از آب چش

***

ــعف بی هوش گشت آفتابت گفتم و مهر از ش

از خوی گل عارضانت بر دماغش زن گالب23 

ــاید مطرح شود این است که »آبگینه«  یک احتمال دیگر که ش

ــتعمال شده است و با ریختن »می«  در همان معنای »باده« اس

ــوند، اّما در حدود  ــده بودِن او آگاه می ش ــتم از زن بر دهان رس

ــواّص »باده« در متون  ــی های نگارنده، در میان انواِع خ بررس

ــتفاده از آن برای تشخیِص حیات  ــاره ای به اس طّبی و ادبی اش

داشتِن شخص بی هوش یا ایجاد حرکت در او دیده نمی شود و 

13. نک: وارسته، 1380: 76 و 77.

14. برای این معنای »آبگینه«، نک: صفری آق قلعه، 1386: 10. 

15. در این باره، نک: شیشه گر، 1384: ج1، ص168. 

16. نک: دهخدا، 1377: ذیل ماّدۀ »مینا«.

17. نک: انجوی شیرازی، 1351: ج1، ص83؛ بهار، 1380: ج1، ص27. خاطر نشان می شود که این بیت در کشف االبیات خمسۀ نظامی )بر اساس چاپ مسکوـ 

باکو، تهران: هرمس، چاپ دوم، 1387( نیست.

18. در این باره همچنین، نک: باقری خلیلی، 1382: 290؛ گلشنی، 1386: 560 و 561 . 

19. االخوینی البخاری، 1371: 344 و نیز 373. 

20. نک: حسینی طبیب، بی تا: 260.

21. فردوسی، 1386: ج5، ص234، ب167 و 168.

22. عّطار، 1386: 105.

23. عرفی شیرازی، بی تا: 13. 
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بر عکس غالبًا از ویژگِی »بی هوش کنندگی« آن یاد شده است 

مگر این که آگاهاِن پزشکِی سّنتی توضیح دیگری در این باره 

داشته باشند.

ــاید »آبگینه« در  ــن گمان که در عبارِت طومار نّقالی ش ای

ــتور زال بر دهان رستِم  ــد و به دس معنای مجازِی »گالب« باش

بی هوش »گالب« می ریزند تا با واکنش او بدانند که زنده است، 

ــنهادی است و نگارنده نه  فقط یک احتماِل احتیاط آمیز و پیش

ــتی آن ندارد24 بلکه ابهاِم اشارۀ نادِر  تنها هیچ اصراری بر درس

ــوده می داند  »آبگینه بر دهان ریختن« را همچنان باقی و ناگش

ــران به ویژه  ــمی و عامیانۀ ای ــگراِن ادب رس و از همۀ پژوهش

متخّصصاِن طّب سّنتی درخواست می کند که با اظهار نظرهای 

خویش در روشن شدِن این موضوع یاری رسان باشند.
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