
  
  

  
  

  
  درنگي بر كتاب پنجنوش سالمت

  )دفتر چهارم شرح مشكالت خاقاني(
  فرسعيد مهدوي

  
  چكيده

او تمهيدات و فرآيندهاي خاص خود » طريق غريب«و  سبك است صاحب خاقاني شاعري
كه رفتار هنري ويژه و سازمانمندي را در پيش گرفته و سخنش از  ي استاو شاعر .را دارد

بايد را  او ترين شاخصِ سطح فكري طريق غريببرجسته. كندميبوطيقاي شگفتي پيروي 
گون شاعر هاي گونهآگاهي. مختلف و متنوع دانست فرهنگية پشتواناز  شاعرة گستردة استفاد

مضامين، تعابير و تصاوير بديع و  ،آميزدچون با تخيل سرشار و طبع نوجوي او درهم مي
. پزشكي خاقاني است هايآگاهيفرهنگي، ة انبخشي از اين پشتو .شودرنگارنگ آفريده مي

هايي است كه با نام شرح مشكالت عباس ماهيار، دفتر چهارم كتاب تأليف پنجنوش سالمت
 آيدچنانكه از نام آن برميــ رسالت اين دفتر . ه استخاقاني در اختيار مخاطبان قرار گرفت

اي ساختار قابل قبولي است كتاب دار. ه استبود ديوان خاقانيتحقيق مباحث پزشكي در  ــ
گانه و فصولي چند مدون ساخته و  و مؤلف موضوعات موردنظر را در گفتارهايي هشت

از سويي و عدم احصا و  عمده هاي فنيِاد سخن داده شود؛ حال آنكه كاستيكوشيده تا د
تا نيل به اين هدف،  ه استگشتسبب تحقيق شماري از اشارات طبي خاقاني از ديگر سو، 

                                                            
 ايالم دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دكتري دانشجوي. 

s.mahdavifar@yahoo.com                    
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  .اين كاستيها بپردازيم بخشي از در اين جستار برآنيم تا به تبيين و تحليل .نگردد محقق
  

  .فرهنگي، پزشكي، پنجنوش سالمتة خاقاني، ديوان، پشتوان :هاي كليديواژه
  
  مقدمه .1

 ،اسالمي(گرفتن اشارات نجومي، طبي، مذهبي  در بر سبببه  ديوان خاقاني
ره به رسوم و فرهنگ عاميانه و غيره جايگاه ، اساطيري، تاريخي، اشا...)،ترسايي

فرهنگي گسترده و متنوع، از ة همين پشتوان. وااليي در ميان ميراث ادب پارسي دارد
و از سوي ديگر سبب  ،سويي كار شرح و تصحيح ديوان او را هرچه بيشتر دشوار كرده

وان همدمي جز خواص، كمتر كسي تاب و ت ،اي كه، به گونهه استديرآشنايي شاعر شد
زمين از  ر نوابغ ادب ايرانرسد كه خاقاني بيش از ديگبه نظر مي. با او را دارد

چنانكه پنداري براي همين  ،هاي ادبي بهره بردهآگاهيهاي خود در جهت آفرينش
  . ه استاندوزي كردهاي بديع، اين همه دانشآفرينش

ود را او تئوري خاص خ» طريق غريب« ؛خاقاني شاعري صاحب سبك است
او از نخستين شاعران پارسي است كه رفتار هنري ويژه و سازمانمندي را در . دارد

ترين شاخصِ بايد برجسته. كندپيش گرفته و سخنش از بوطيقاي شگفتي پيروي مي
مختلف و متنوع گسترده از اشارات و باورهاي ة سطح فكري طريق غريب او را استفاد

چون با تخيل سرشار و طبع نوجوي او درهم  ،گون شاعرهاي گونهآگاهي. دانست
گاه ظرافت و  .شودمضامين، تعابير و تصاوير بديع و رنگارنگ آفريده مي ،آميزد مي

، اصيل در منابع خاص نگريجز با كندكاو و ژرف باريكي اين پيوند چنان است كه
  .استواري و بديع بودن سخن را نظاره كردتوان نمي

با  ،علم طب. ستوپزشكي ا يهاآگاهي فرهنگي خاقاني،ة اي از اين پشتوانگوشه
در اسماعيل جرجاني و ، ابوعلي سينا، شكان بزرگي چون زكرياي رازيوجود پز

عمو هاي يو دستگيرپرورش  .ه استداشت توجهيدوران حيات شاعر، پيشرفت قابل 
 گذاشتهنصيب نخاقاني را بي در اين باب نيز )ينالدديوح( پسرعمو و) عمر ينالدكافي(
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اي كتابخانه منشأتو به شهادت  هديگر اينكه خاقاني خود فردي اهل مطالعه بود. بود
عالم و  فردي شاعر ماطلبيد كه محيط ادبي زمان او ميهمچنين  1.ه استغني داشت
را گنجوي  يخصماني برجسته چون ابوالعالشد، خصوصاً كه او رقبا و بلكه دانشور با

  .ديددر برابر خود مي
شرح  عنوانعباس ماهيار، دفتر چهارم كتابهايي است كه با  تأليف جنوش سالمتپن

تحقيق  ،رسالت اين دفتر. ه استدر اختيار مخاطبان قرار گرفت مشكالت خاقاني
كتاب داراي ساختار قابل قبولي است و  .ه استپزشكي در ديوان خاقاني بودمباحث 

و  مدون ساخته ،چند ه و فصوليگانهشتمؤلف موضوعات موردنظر را در گفتارهايي 
تا نيل  ه استهاي فني سبب شدن داده شود؛ حال آنكه برخي كاستيكوشيده تا داد سخ

ها را مورد توجه اين كاستي انتقادي كليت نگاهيابتدا در  .محقق نگردد به اين هدف
ان پژوهشگر در قالب مواردي دهيم و سپس به نقد و بررسي آرا و سخنمي قرار
، سهم نحاضر و جستار مكمل آة اميد است كه نوشت. خواهيم پرداخت وار نمونه
  . اي در غناي دفتر چهارم شرح مشكالت خاقاني داشته باشد عمده

  
  مالحظات كلي .2

روشن ساختن ة كه بايسته و الزم كار چنانة شيوموارد، ة در بيشين: هاگوييكلي .1,2
بسياري از مباحث، به در مؤلف  ؛او باشد، نيست آگاهياشارات خاقاني و 

و كم عمق مخاطب  شنايي سطحيآن چيزي جز يك آة هايي پرداخته كه نتيجگويي كلي
ه چشمگيري بيشتري يافت )مواد دارويي(پنجم  گفتاراين كاستي در . با خاقاني نيست

شود و ها به كار برده ميحمفراي از مؤلف آورده كه ياقوت در پاره براي نمونه، است
حال آنكه اين چنين  .)237: 1384 ماهيار ←( اندكردهز خاقاني بيان سپس شواهدي ا

 ، خودسخن خاقاني دوا نخواهد كرد، هيپژودردي را از خاقاني و خاقاني ات،توضيح
در صورتي كه روش صحيح كار بايد چنان باشد كه . كندبيان مي روشنياين معني را به 

ياقوت چه  د وبرنمي به كار ات ياقوتحمفردر  از چه سببكه  شودروشن  نخست
ها ياقوت استعمال اتي كه در تركيب آنحمفراينكه آن دوم . ب داردخواصي در اين با



 62 / ضميمة 29

 

ها داده شود و سرانجام با اشعار خاقاني سنجيده ند و توضيحي در باب آنا كدام ،شوديم
و چنين است در باب مرجان و  نظر دارد؛ حمفركه خاقاني به كدام  شودو مشخص 

 ه استها اشاره كردد و خاقاني بداننشوحات تركيب ميمفرها نيز در نريد كه آمروا
ي ما اين امور تبيين و تحليل شككه در كتب پزاست اين در حالي  .)215ـ213 :همان(

ة با عنوان ادوي كتبي نگاشته شدهحتي  .از اين منابع به خوبي بهره گرفتو بايد اند  هشد
ازد و مؤلف پرداساً به توضيح و تحليل چنين داروهايي ميه يا داروهاي قلبي كه اسقلبي

ذيل ها را از اين چنين كاستي يوارارد نمونهما مو .ه استها را نديدهيچ كدام از اين كتاب
  .ايمبايسته از نظر گذراندهة به گون» عدم تحقيق بايسته«عنوان 

  
 خاقاني وانديروح ها و شكاستي مشتركي كه در تحقيقات، گزيده: هاي فاسدضبط .2,2

اين است كه ة اين امر خود نتيج. ستا هاي نادرست و نارواوجود دارد، حضور ضبط
پژوهان برخي از خاقاني. در دست نيست ديوان خاقانياي از متن پيراسته و پاكيزه
است از تصحيح  اديسجچاپ  بر اساسمالند و با قيد اينكه كار شيره بر سر خود مي

كوشند و برخي ديگر نيز در اصالح اشكاالت مي. زنندن ميت متنة اشكاالت عمد
متأسفانه . ندآوررا به صورت نادرست و فاسد مي اديسجهاي صحيح نيز ضبط هيگرو

در اين دفتر گاه . ه استپيوستنيز در اين اثر به اين دسته  پنجنوش سالمتمؤلف 
 بر اساسبلكه ، ندنيست اديسج بر اساسبينيم كه نه تنها هاي فاسدي را ميضبط

هاي اين سه دلبهيچ يك از نسخه بر اساسو از اين نيز فراتر  ازيكزعبدالرسولي و 
است، تر آنكه گاه اين واژه يا تعبير كه به صورت فاسد آمده جالب. ندچاپ هم نيست

به همين دليل بخشي از اين . در اشارت پزشكي خاقاني دارد توجهينقش مهم و قابل 
  .ه استهاي نادرست اختصاص داده شدواري از اين ضبطد نمونهذكر موارنوشتار به 

  
با اينكه بسياري از اشارات پزشكي : بسياري از اشارات طبي احصايعدم  .3,2

بسياري از اين اشارات نيز از نگاه ا ام ؛ستا  ياد شده پنجنوش سالمتخاقاني در 
 اما ،است ه ميان آمدهن بيك دارو سخ يانيز از يك بيماري گاه  .اند هدور ماندبه مؤلف 
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ها و عدم تحقيق بايسته گوييكلي .است  نشده تبيين و تحليل ،تمام اشارات خاقاني بدان
از اين  توجهيشمار قابل  به دليل فراواني اين موارد، و ما ؛ه استدامن زد اين امربه 
كه مكمل اين نوشته ــ  ي ديگردر جستار ت را با تحليلي درخور سخن خاقانياشار
وجود  ديوانو بر اين باوريم كه اشارات طبي ديگري نيز در  ايمبرشمرده ــ است
  .موارد ذكر نشده بپردازدة د، كه مؤلف محترم وظيفه دارد، به تحقيق درست همندار
  

ة نگارندبه باور : در پيوندهاي ميان عناصر بيت و اشارات خاقاني نگري سطحي .4,2
بينانه و ي در باب ابيات خاقاني، برخورد نكته، بهترين روش براي روشنگراين سطور

تك اجزاي سخن و سپس تحقيق و پژوهش براي جواب دادن به  گرانه با تكپرسش
كمتر در اشارات و پيوندهاي  پنجنوش سالمتمؤلف . سؤاالت و نكات بيت است

در حقيقت . ه استشده دانست م، مطلب را تماكلي نگري كرده و با سخنيسخن ژرف
او در باب ابيات، معطوف به كليات شده و كمتر پيوندهاي باريك سخن مورد  هايالؤس

  :المثل در باب بيتفي. ه استپژوهش قرار داده شد
 ارـة نـع شكرين ز دانـفق  ارشكنـه خمـاقي آرد گـس

  196 :1374خاقاني 
 ماهيار( ه است، فقاع را خمارشكن ياد كرداالبنيه عن حقائق االدويهمؤلف : اندنوشته
هر متعلمي از ظاهر بيت نيز نتواند  .نمايداين سخني است كه بعيد مي .)254ـ253: 1384

لف اساساً از خود نپرسيده است كه چرا خاقاني نغزگوي حال آنكه مؤ .آن را دريابد
نار ة كه دانــ ر از وجه تصويري سخن ؟ بركنا»نارة فقع شكرين ز دان« ه استگفت

 آورده انارة دان سببشاعر بدان  ــ ساقي است رخ و آبداراستعاره از لب خرد و س
 و به ويژه انار ترش دفع خمار كندانار و رب انار  شربت: اندنوشته اطبا كهاست 

ه نيز آمدحكيم مؤمن ة تحفدر  ).191 ، صاختيارات، يانصار ؛306، ص 2ج ، قانونسينا،  ابن(
ا نيز داراي مچنين رب انار رحكيم ه. كه انار ترش جهت رفع خمار مجرب است است

 از ،فقاعة تهيگاه در  ،از ديگر سو ).426- 425 ، صتحفهحسيني، ( داندچنين خاصيتي مي
گويد كه اگر كسي از فقاع ] جرجاني[سيد اسماعيل : شدنيز استفاده مير و ناردان شك
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پس بپااليند و . و بجوشند نشكيبد، سه من مويز در آب كند و يك من شكر بگذارد
اميزد، بدان اندازه كه آرزو ب آبي ترش با وي بيب ترش يا آييا آب س ب ناردانگآ

  .)103 ، صحفظ البدنفخر رازي، ( باشد
  

پنداري كه تر گفتيم پيش :عدم توجه به وجوه تصويري و تبيين بالغي ابيات .5,2
در گفتن چنين و  ه استاندوزي كرداين همه دانش ،شهاي بديعبراي آفرينشخاقاني 

چنان براي خاقاني و در طريق  بر حق خواهيم بود، زيرا نوگويي و نوجويي آن نيسخ
اين  ت كهساخ بايسته مي بر خود ،براي دست يازيدن به آن ويغريب او مهم است كه 

بديع، تصاوير بديع و نوآيين هاي فرينشترين وجه اين آ مهم .نداندوزي ك دانشهمه 
فرهنگي عظيمش براي ة تمامي پشتوانخاقاني شاعري تصويرساز است، از  .است

-  وجه«ها كه همين تصويرسازي گيرد، به نحويساختن تصاوير غريب و نوآيين بهره مي
تصويرسازي در ديوان خاقاني . اند شعر او را تشكيل داده )Dominant aspect( »غالب

شد و بخها را عينيت ميعناصر را زير فرمان خود دارد، آنعنصر كانوني است كه ديگر 
اي بايسته پژوهينقش تحليل بالغي ابيات در هر گونه خاقاني 2.سازددگرگون مي

نه تنها اين بايستگي را تحقق نبخشيده، بلكه در  پنجنوش سالمتاست؛ متأسفانه 
بحث ذيل وار آن را نمونه و موارداست مواردي نيز تحليل بالغي ناروايي عرضه داشته 

  .ايمبازگفته» هاي بالغيكاستي«
  

هاي دفتر چهارم شرح مشكالت يكي ديگر از كاستي :از منابع كامل نگرفتن بهره .6,2
برخوردارند،  توجهيخاقاني، استفاده نكردن از برخي منابع است كه از اصالت قابل 

يا براي نمونه از  .مثالً در اين كتاب از هيچ يك از آثار طبي رازي استفاده نشده است
تذكره اولي األلباب و الجامع للعجب يا از  راإبن البيطو األغذيه  الجامع لمفردات األدويه

ديگر منابع و  قرابادين كبيرچون  عقيلي خراسانيبرخي آثار  يا ازالعجاب األنطاكي 
يا در خصوص منابعي كه صرفاً طبي نيستند، مثل كتبي كه در باب معدنيات  .صرفاً طبي

خواجه نصير  ةنامنسوختباب بيشتر از در اين  كه، اند و جواهرشناسي نگاشته شده
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كه مأخذ اصلي اين كتاب كه است وجود نداشته  هرگز آگاهيده و گويا اين استفاده ش
 قدرِگران اثرِ كرده )copy & paste(پيست ـ  كپي ــ هابه قول امروزيــ گاه  آن ازخواجه 

  .است نظامية جواهرنامبا عنوان  ايمنتشر شده
در بحث فقاع،  براي نمونه .ه استن نيز استفاده نشدامعاصرحتي از برخي تحقيقات 

 .)253ـ252: 1384 ماهيار( انددهخدا رجوع كردهة ناملغتآن و تعبير فقاع گشادن به ة كوز
پژوهشگران  سوي ي در اين باب ازااين در حالي است كه تحقيقات قابل توجه و ارزنده
گوييا اساساً از وجود چنان نبرده،  معاصر به انجام رسيده كه مؤلف از هيچ يك بهره

  :ند ازا عبارت ،به ترتيب زماني ،هااين پژوهش. ه استخبري وجود نداشتهايي پژوهش
، 1 ، ش2 ، سشناسي و تاريخباستان، »فقاعة كوز«، 1366قوچاني، عبداهللا،  ـ

  .45ـ40 ، صدين و ارديبهشترفرو
بحثي در (سپس عطار  فردوسي و “فقع گشودن”«، 1367پورجوادي، نصراهللا،  ـ

، 45 ، ش8 ، سنشر دانش، )بخش اول(» )ماهيت شعر و شاعري از نظر عطار
  .17ـ2 ص ،فروردين و ارديبهشت
بحثي در ماهيت (فردوسي و سپس عطار  “فقع گشودن”«، 1367پورجوادي، نصراهللا، 

، ، خرداد و تير46 ش ،8 ، سنشر دانش، )بخش دوم(» )شعر و شاعري از نظر عطار
  .21ـ14 ص

  :اند هزير آمد أخذجا در م كه به صورت يك
بحثي در ماهيت (فردوسي و سپس عطار  “فقع گشودن”«، 1372پورجوادي، نصراهللا، 

 ،)شعر و عرفان فارسية هايي دربارمقاله(بوي جان ، »)شعر و شاعري از نظر عطار
  .122ـ72ص  ،تهران

، ، مهر و آبان48 ، ش8 ، سنشر دانش، »فقاعة بار در«، 1367اشرف،  صادقي، علي ـ
 .40ـ38 ص
، 12ـ9 ش ،16 س ،آينده، »آنة فقاع عجميان و كوز«، 1369افشار، ايرج،  ـ

  .706ـ704 ، صاسفندـ آذر
كه اثري خالي از كاستي و گاه انتظار نبايد داشت هيچ: هاي نادرستاستنباط .7,2
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در . يش كمتر باشدهاتر است كه كاستيبلكه اثري موفقهايي نادرست باشد، استنباط
كه  رفتميو عدم تحقيق دقيق، انتظار  گوييچون كلي داليليبه نوش سالمت پنج

 به جهت عدم تحقيق دقيق و بهرههايي نادرست كمتري ديده شود، حال آنكه استنباط
را تا  يپژوهش كار شود كه اصالتبرخي از آراي نادرست ديده مي ،از منابع نگرفتن

  .بردميحد زيادي زير سؤال 
  
  هاي فاسدضبط .3

  :22ص 
 چند كوشم كز بروتم نگذرد صفراي من  رنگنارنگرنگ و بازيچه است كار گنبد

  320 :1374خاقاني 
 اديسجدر متن  .)327: 1316 همو( عبدالرسولي است چاپبرابر با  »رنگنارنگ«ضبط 

ر بين نارنج زيرا شاع. اصالت بديعي ضبط اصيل است بر اساسآمده كه » رنگنارنج«
  3.ه استو بازيچه تناسب لفظي ايجاد كرد

  
  :46 ص

 نيست به بخت خصم تو داروي درد مدبري  انه راـور زمـك پيلـفلةـطبله ـدر هم
  431: 1374 همو

ة ، بلكه در چهار نسخه از پنج نسخ)439: 1316 همو(نه تنها در چاپ عبدالرسولي 
اصالت لفظي و بديعي ضبط  بر اساسه كه آمد» پيله« سجاديشده در تصحيح  استفاده

و در  اين تناسب مورد تعمد شاعر بوده .اشتقاق داردمرجح است؛ زيرا پيله با پيلور شبه
كه  است ايپيله در اينجا كيسه. ه استحقيقت شاعر با اين دو واژه بازي كرد

 )»پيله«ذيل : 1385 معين( دهدهاي خود را در آن قرار ميداروفروش و يا پزشك دارو
از اين رو اين  .)40 ، صشرح خاقاني ،معموري( است» ادويهة خريط«و به قول معموري 

: 1384 ماهيار( ياد شود» شكي در طب سنتيابزار و لوازم پز«ه بايد در قسمت واژ
  :سوگندنامه نيز پيله باشدة صورت مرجحِ طبله در بيت زير از قصيد محتمالً .)67ـ66
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 هاي بواسير مير ابوالخطاببه ميله  ابوالحارثهاي عقاقير ميربه طبله
  54: 1374خاقاني           

بدل آن را ذكر در نسخه سجادي وثبت شده » پيله«) 202ص (مجلس ة كه در نسخ
. آمده كه صورت ديگر همين پيله است» بيله«پاريس ة همچنين در نسخ .است نكرده

را » پيله«ين بيت همين ضبط آبادي و معموري در شرح ا شايان ذكر است كه شادي
  .)40 ، صشرح خاقانيمعموري، ( انداختيار كرده

  
  :90 ص

 از كلك سركفيدة اوست تربريدهزبان  ولي دل از سر سرسام غم به فرقت او
  824: 1374 خاقاني

؛ 575: 1316 همو( بدلي نيز براي وجود نداردو نسخهآمده » ترسياه«در سه چاپ ديوان 
از اين رو پيداست نيست كه مؤلف اين ضبط فاسد از  .)1121: 1375 ؛ همو824: 1374همو

م بيماران سرسامي، يفاسدي اين ضبط بدان جهت است كه يكي از عال. ه استكجا آورد
الرئيس شيخ .اند دانسته) قرانيطس(اشاره به سرسام گرم  را زبان است؛ و اين عرَض سياهي

است و اگر زبان سياه  ]سرسام سرد[ان ليثرغس اگر رنگ زبان سفيد باشد نش: گويدمي
همچنين اشاره  او ).28، ص 3 ج ،قانونسينا، ابن( است ]سرسام گرم[باشد نشان قرانيطس 

خوني به هم آمده ابتدا زبان زبر و سرخ شده و بعداً ة كه در سرسامي كه از ماد كرده است
تدا اي خالص ايجاد شده كه ابگردد و همچنين است در سرسامي كه از صفركامالً سياه مي

چغميني، ؛ 454، ص األغراضجرجاني،  ؛89 ، صهمان( گرددزبان زرد و سپس سياه مي
، ص ةزبدسبزواري،  ؛66 ، صتحفهرازي،  ؛71، ص قانون كوچكسينا، ابن ؛93، ص قانونچه

  :دانندنيز ضبط مختار مؤلف را نادرست مي منشأتو ديوان شواهد به دست آمده از  .)320
 دردي است كه نضج آن مبينام  دو راــد عـام حسـرسـدر س

 ه زبـان مبينـامـجـز زرد و سي  چون شمع و قلم به صورت او را
  514: 1374خاقاني 

و  .)109: 1384 همو( »يرقان و سرسام زبان سياه مانده من كهتر چون شمع و قلم در«
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: كردندرساميان را با جامه پاك ميعبارتي ديگر از همين كتاب، زبان سياه س بر پاية
اند؛ نبيني كه زبانشان سياه است؟ من در تيم سرسامي شده] شمع و قلم[هر دو بيچاره «

قاعده چنان است كه زبان سرسامي به جامه پاك كنند، . غربت تيماردار اين دو بيمار
اك نتوان ع به جامه پشمة زبانِ شد امامن رفاعه بر آن دارم كه زبان قلم پاك كنم؛ 

 اي كه در ديوان آمده،ديگر نكته اينكه بيت مورد بحث ما به گونه .)294: همان( »كرد
  .)255: همان( ه استثبت شدنيز  منشأتدر 
  

  :92ص 
 اند ساخته پايش مسلسلز آن سرا  بحر مصروعي است از رشك سخاش

  517 :1374 همو
است و » اند كرده«ر سه نسخه كه رديف آن در ه است اهبندبيت از بند يكي از تركيب

 همو ؛510: 1316 همو همانجا؛( ه استپيدا نيست كه مؤلف اين ضبط را از كجا آورد
1375 :748(.  

  
  :انددو بيت زير را براي شاهد پيسي آورده :139ص 

 لقا از پيسندپوستشان از سر برون آرم كه   صفتمغزشان در سر بياشوبم كه پيلند از
  18: 1374 همو

 رنگ و شكال شكن نيندرنگپيسجز  ون ارقم از درون همه زهرند و از برونچ
  174: همان

در  ،است» تيس«ة واژ در هر دو مورد تصحيف از اينكه پيس در اين دو بيت، غرفا
نيز  كزازي .)18: همان( است سجادي باب بيت اول بايد بگوييم كه ضبط مطابق متن

ه و وردآ» مارند«عبدالرسولي  .)24: 1375 همو( ه استرا برگزيد سجاديضبط 
ثبت » تيسند«مجلس ة در نسخ اما .)19: 1316 همو( ه استبدل دادرا نسخه» پيسند«

اصالت تصويري شاعر در  بر اساساول اينكه  :كه به داليلي ضبط اصيل است شده
در مصراع  ،ه استمصراع اول خصمان و حاسدانش را از جهت صفت به پيل مانند كرد
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از  ؛وم نيز بايد ايشان به حيواني ديگر تشبيه كند تا هرچه بيشتر اينان را تحقير كندد
ظاهر نكو دارند و در كند كه ظاهر و لقايي به رو خصمان را به تيس تشبيه مياين

هي حقيقت ذمدر تناسب با  »پوستشان از سر برون آرم«اينكه  دوم. بردبه كار مي موج
آورند برند، پوستش را از راه سرش بيرون ميبزي را سر مي تيس است، زيرا آنگاه كه

 در بيت دوم نيز  ضبط .ه استنظر داشت و شكي نيست كه خاقاني اين حركت را مد
 ،رنگشان ظاهر نيكو و رنگ به سبباصيل همان تيس است، شاعر خصمان خويش را 

  .)182: الف1390 فرمهدوي( ه استبه تيس مانند كرد
  

  :167ص 
 عـود تـر خـايـد بنـدهبدل  ان به مرغزار غمتمركب ج

  589: 1374خاقاني 
 همو؛ 746: 1316 همو( بدلي نيز براي وجود نداردو نسخهاست » سبزه« ديواندر سه چاپ 

  .ه استرا از كجا آورد )!( پيدا نيست مؤلف محترم اين ضبط .)898: 1375 همو؛ 859: 1374
  

  :171ص 
 از سدابنماي برقشيبت مويش به صبح   از فقاعفشاننكهت خويش ز عشق مشك

  47: 1374 همو 
در متن عبدالرسولي  ).همانجا( است سجادياين ضبط فاسد بر اساس متن 

اصالت تصويري متن عبدالرسولي  بر اساس .)47: 1316 همو( ه استآمد» نماي برف«
دليل دوم . ري استتبه بهتر و سنجيده، برف مشبه»شيبت مو«مرجح است، زيرا براي 

و ما  النظير وجود دارد ما اصالت بديعي است، زيرا بين برف و فقاع و سداب مراعات
  :ايمگفته وجه تحقيق اين صنعت را در اين جستار باز

 سدابشاندل چون  برفتر ز افسرده  كه هستفقعاز آب نطقشان كه گشايد
  329: 1374 همو

است كه  الغرايبختمو  ديوانآمده از دستواهد بهدر ميان است و آن ش نيز يومسدليل 
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  :است) ع( آن نيز در وصف خضر
 از معطري شيبتشدم،  و صبحبرفقلة  شعلة برق و روز نو، غرتش از مباركي

  421: همان
 تنيده گرد آتش برفچون  فشروي ارغوانشيبتآن 

  57: 1387 همو
  :176ص 
 ون همه ترياك و درون سو همه زهربير  شدي اي شهرة شهربذرقطوناتو 

  720: 1374 همو
بذر «كزازي نيز البته عبدالرسولي و  ).همانجا( است سجاديچاپ  بر اساساين ضبط 

) 706ص (مجلس ة در نسخ ).1297: 1375 همو ؛910: 1316 همو( اندضبط كرده» قطونا
ت م و خصوصيعدم تحقيق در باب نا. دثبت شده كه ضبط اصيل خواهد بو» بزرقطونا«

ف محترم نيز ، و مؤله استشد ديوان خاقانيسبب لغزش مصصحان  ،يك گياه دارويي
در  دارويي را گياهيها را به خود نداده، نام بدلستن به نسخهنگريبه دليل اينكه زحمت 

  .ه استاشتباه آورد بيت خاقاني
است و در باب اي غير از بذر معروف به معناي دانه و تخم، واژه» بزر«در اين مقام 

 ).»بزر«ذيل : 1374دهخدا، ؛ »بزر«ذيل : 1385 معين( شودياهان به كار برده ميهاي گدانه
: ه استآورد» برزالكتان« ذيل) كتاب النباتظاهراً از (بيطار به نقل از ابوحنيفه ابن

علماً و البزر، حب جميع النبات و الجمع بزور و قد خص به حب الكتان، فصار إسماً له 
را آنچه از بار  رزعقيلي خراساني ب .)90 ، صالجامعبيطار، ابن( قد يكسرونه فيقولون بيزر

  .)49، ص 1ج  ،قرابادين، عقيلي( اشخغالف و در قشر باشد، مانند خش نباتات گفته كه در
تقدم في القوانين الفرق بينه و بين الحب و أنهما : نويسدمي »برز«ذيل داود 

إلي أوان المعلوم فيخرجانه بالفعل فيه و أنّ البرز في األصل ما  الحافظان لقوي النبات
حجب في بطن الثمار و الحب ما برز في أكمام كالبطيخ و السمسم و متي ذكرنا شيئا 
منهما علي خالف هذا كان تبعاً للحرف الذي فشا فقد شرطنا أن ال نذكر مفرداً ذا أسماء 

الريحان فانا نورده في البروز ألجل ذلك كثيره إال في االسم الذي غلب شيوعه كحب 
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 األصل كالبطيخ و أال أوردناه هناثم إنّ البرز إن كان لنباته نفع ذكرنا البرز معه في اسم 
البِرز و البرز كل حب يبرز : سيدهقال ابن: اندو نيز آورده .)73، ص 1 ج ،تذكرهاألنطاكي، (

البرز الحب : و قيل. لبقول و ما أشبههاو البزور، الحبوب الصغار مثل بزور ا. للنبات
أبازير  التابل، و ال يقوله الفصحاء إال بالكسر و جمعه أبراز و: و البزر و البِزر. العامه

  4.)»البِزرـ البزر«ذيل : 1421 دياب( جمع الجمع

گيرد، پژوهش و بيت كه به خصوصيت اين گياه برمية در باب اشار ،از ديگر سو
و ما در  ه استهروي بسنده كردة كتاب االبيننداده و تنها به ديدن كندوكاوي انجام 

  .ايمبخش ديگر سخن در مورد اين اشارت سخن گفته
  
  :180ص 
 استخواند هم بوشرب عزلت هم تباشيرش   نيازي را كه هم دل تفته بيني هم جگر پر

  325: 1374خاقاني 
به  )331: 1316 همو( سوليدر متن عبدالر ).جاهمان( است سجاديضبط مطابق متن 

اصالت تصويري بايد بين  بر اساس. كه ضبط اصيل است هآمد» ناردان«جاي استخوان 
بلكه به ناردان  ،تناسب باشد؛ عزلت نه به استخوان) ناردان(به و مشبه) عزلت(مشبه 

جگر و اساساً جهت كه به علت مزاج سرد و خشكش براي پرنياز تفته مانند شده
د شاي .)425 ، صتحفه؛ حسيني، 8 ، صالصحهتقويم، بغدادي ←( گر مفيد استتقويت ج

استخوان سوخته با طباشير براي  ان برده كهمؤلف محترم مانند آن شارح خاقاني گم
در باب اين نكته كه تباشير را با  .)1031: ب1391 فرمهدوي(! درد دل بسيار نافع است

  .سخن خواهيم راند اند، در ادامه ساخته استخوان مغشوش مي
  

  :181ص 
 وز بلسان به شمر گياي صفاهان  دانريباغچة عين شمس گلخن

  355: 1374خاقاني 
 ؛359: 1316همو ( بدلي نيز وجود نداردو نسخهاست » جي«در سه چاپ مشهور ديوان 
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پيدا نيست مؤلف محترم اين ضبط فاسد را از كجا و  .)427: 1375 همو ؛355: 1374 همو
  :است در بيت قبل از اين بيت آمده. ه استچه آورد براي

 قـاهره مقهور پـادشاي صفـاهـان  يـجرود و مصر كم ازنيل كم از زنده
  355: 1374 همو

 اسم مدينه ناحيه أصبهان القديمه و ،بالفتح ثم التشديد: نويسدمي» جي«ياقوت در باب 
 و. عند المحدثين المدينه هرستان ون عند العجم شاالتسمى  هي االن كالخراب منفرده و
 بين جي نحو ميلين و بينها و الى اآلن يقال لها اليهوديه و مدينه اصبهان زمان طويل و

هي على شاطىء  في جي مشهد الراشد بن المسترشد معروف يزار و الخراب بينهما و
ذيل ، البلدانمعجم حموي، ياقوت ( روذنهر زند»يالبكري  ؛17 ، صالبالد آثارقزويني،  ←نيز ؛ »ج
  .)»جي«ذيل  ،الروضالحميري،  ؛»جي«ذيل  ،معجم، األندلسي

  
  :189 ص

 و گالب كندروبه آبگينه و مازو و   زنان سرايبه غلمة طبقات طبق
  55: 1374خاقاني 

 .)56: 1316 همو( البته عبدالرسولي نيز چنين است ).همانجا( است سجاديمتن  بر اساسضبط 
در منابع طبي به  اين واژه. آورده كه ضبط اصيل است» كندر«) 203ص (لس مجة نسخ

 ابوريحانة صيدنكتاب ة ترجم در«كه  است آمده و آنچه مؤلف محترم گفته همين شكل اخير
محلي از اعراب ندارد، زيرا نه تنها در متن عربي  )189: 1384ماهيار ( »ه استضبط شد كندرو
بلكه  ،)544 ص، 1370، الصيدنهبيروني، ( كندر آمده ــ است كه زبان اصلي اثرــ  صيدنه

بدل ايشان در نسخ اند، بنابر نسخهبه اشتباه كندرو را برگزيدهنيز  صيدنهة ترجممصححان 
  .)611 ، صصيدنهبيروني، ( ه استديگر، كندر يعني همان صورت اصيل واژه آمد

  
  :213ص 
 ان طلبـو و مرجشا ـدرييـپدر  جنس جويسر عالم شو و همبر 

  744: 1374خاقاني 
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ه آمد» تك« )698: 1316همو ( و در متن عبدالرسولي» بن« )همانجا( سجاديدر متن 
 بر اساسپيداست كه  .)778: 1375 همو( ه استرا برگزيد سجادينيز متن  كزازي. است
ضبط اصيل است، زيرا » بن«هاي لفظي ردهاي هنري خاقاني و ساختن تناسبعملك
  :ه استدر مصراع اول تضاد ساخت »سر«ر بين اين كلمه و شاع

 آيم كف بود همتاي من رـسخس نيم تا بر   دريا نشينم با صدفنـبآبنوسم در
  323: 1374 همو

 ؛ه استاز ديگر سو مشخص نيست كه مؤلف محترم اين ضبط فاسد را از كجا آورد
  .ها نيز وجود نداردبدلدر نسخه» پي«زيرا 

و جماعتي از «: دسوينجوهري نيشابوري ميباب پيوند مرجان و بن دريا، در  اماو 
اند چنين حكايت اند و در پيش ايشان مرجان از دريا برآوردهتجار كه سفر فرنگ كرده

دارد مثل دام ها ميبرند و آلتاست كشتي در بر آن ميكنند كه در موضعي كه مرجان مي
ها را به آب فرو ند از آهن بافته، آن آلتگير نداوتر ببكه كماهي، شكل مضراب 

كنند و آن آيد و برميهاي مرجان ميدر شاخ. يي كه قعر آب نزديك باشدگذارند جا مي
مرواريد غوص ان همچنان غواصو جايي كه قعر آب دورتر باشد . كنندرا جمع مي

 ، صواهرنامهججوهري، ( »دنآراز آب بر مي كنند وها برميسنگكنند، و بدان آلتها از  مي
در قعر دريا رويد، چون : ه استدر باب مرجان آمد المخلوقاتعجايبدر  .)221

چون باد و هوا به وي رسد سرخ گردد . درخت سپيد بود به دام آن را بكشند و بركشند
 ؛293ص ، جواهرنامه جوهري، ؛139، ص عجايبطوسي، ( ابر به زر بفروشندو متحجر شود، بر

  .)»بسد«ذيل : 1352 ثروتيان؛ 340، ص 3 ج ،نفايسآملي،  ينالدشمس ؛129 ، صصيدنهبيروني، 
: نويسدميمرجان و كيفيت استخراج آن چنين  در باب كانِ گوهرنامهة رسالصاحب 

در نواحي افريقيه دريايي بعيداالرجاء واقع است كه از تالطم امواج ماهيان را در نشيب 
و در محلي از بحر مذكور . جال طيران نيستآن امكان اطمينان و مرغان را بر فراز م

رويد و مادام كه در ميان آب خوانند شجر مرجان در آب مي» الخورمرسي«كه آن را 
انكسار در استخراج آن زحمت غيرة اندام و غيراالنكسار است و به واسط درياست نرم
هم  و شجر مرجان در بحر فرنگ. شودآن شكسته مي] كذا[كشند و كشتي بسيار مي
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اصان اوهام از اي عميق است كه غودريا به مرتبهآنكه آن ة باشد، ليكن به واسطمي
تواند رود به قعر آن نميتوانند كرد و لنگر عقل چندان كه در او مياندرون آن برون نمي

و از براي استخراج مرجان دامي بسيار . كنندرسيد استخراج مرجان از آن جا كمتر مي
پس در موضعي كه شجر . اندو از طرف آن كندهاي رصاص آويختهاند استوار كرده

رود و بر روي شجر مذكور افتد، افكنند تا در آب فرو ميمرجان است، دام در آب مي
پيچد و مردمان هاي شجر ميگرداند تا دام بر شاخاند ميستهبعد از آن بندي كه بر دام ب

پس بسد از مرجان جدا . آيدام به باال ميكشند تا نبذي از آن با دقوي هيكل به باال مي
سايند و به نمايد و به سوهان ميمي بندبند تدسكه بر  استهعقدهكنند و مرجان از مي

  5.)256ـ254 ، ص»گوهرنامه«محمدبن منصور، ( دهندسوده جال مية سنباد

  
  هاي بالغيكاستي .4

ني اين كلمه را در خاقا: اندنوشته» اسطقس«ة پس از توضيحي در باب واژ :20ص 
به كار برده و منظور او از آن عناصر اربعه عالم » ملك اسطقسات«تركيب اضافي 

  :ه استسفلي بود
 استقصاي من؟ ملك اسطقساتكي بود در علوي و روحاني و غيبي و قدسي

  323: 1374خاقاني 
ا عالم كون و ، تنها عالم سفلي ي»ملك اسطقسات«حال آنكه مراد از تركيب اضافي 

  6.نه عناصر اربعه عالم سفلي ،د استفسا

  

  :34ص 
 كĤسيب توبه قفل به دلها برافكند  دار بيشـه مـدة توبـانه عـآبستن

  134: همان
شاعر توبه از شرابخواري را همچون طالق دادن مادر : اندنوشتهدر باب اين بيت 

ر مخاطب خود را كه فردي حاشا كه خاقاني چنين حرفي زده باشد، شاع. ه استدانست
كاري او را به آبستني مانند كرده و اين صالحجو از مي است صالحكار و دوري
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 ،شاعر با ظرافتي خاص پرهيزگاران از باده را زن .ه استآن آبستن دانستة چونان عد
  :ه استخواند ،آن هم زن آبستن

 ددرآر آنچـه معيـار مردان نمـايـ  كنسچون آبستنان عدة توبه ب
   7128: همان

  :65 ـ 64ص 
 و زندـاي نـشناس بر رگش نيش عننبض  دست رباب را مجس تيز و ضعيف و هر نفس

  459: همان
ه را به نبض تشبيه كرد هيبر اين باورند كه خاقاني در بيت فوق تارهاي سازهاي ز

ا به ر هيتارهاي سازهاي ز ،حال آنكه خاقاني در اين بيت و اساساً در ديوانش. است
  :قياس كنيم با ابيات زير .رگ مانند كرده نه به نبض

 بازوي دست رباب از بس كه بر رگ خورده نيش
 آب روان انگيخته ،نيش چوبينش ز رگ

  394: همان      
 شريانش ديده چون رگ بربط نه خون نه حس

 خاك و خسش به ديدة راي اندر آمده
  534: همان

 خونبربط كشيده رگ برون رگهاش آلوده به
 ا داشتهساقي به طاس زر درون خون مصف

  383: همان
 چهار است بر چنگ بستهو كه رگ بيست  رگها،پشت و ساعاتچنگ ،فلك

  917: همان 
  

 گشاي صبحدمكĤتش و مشك زد به هم نافه  بر تن چنگ بند رگ وز رگ خم گشاي خون
 458: همان
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 ناخنش كند با رگ چنگ نشتريچون سر  زهره ز رشك خون دل در بن ناخن آورد
  420: همان

  8؟است هيبه نبض چه تشبي هيو اساساً تشبيه تارهاي سازهاي ز

  
  هاي نادرستاستنباط .5

  :103ـ102ص 
استسقاي زقّي، : اندرا بر سه دسته تقسيم كرده اند كه اطباي متقدم استسقاآورده

  .و استسقاي طبلي ،استسقاي طحمي
نداريم، بلكه استسقاي » طحمي«تسقايي به نام استسقاي حال آنكه در نزد قدما اس

ص  ،خفي، ؛ همو694ـ689 ، صاألغراضجرجاني، ؛ 276، ص 4 ج ،قانونسينا، ابن( لحمي است
هندو،  ابن ؛620 ص ،بيانتفليسي،  ؛145ـ144ص  ،تحفهرازي،  ؛129 ، صقانونچهچغميني،  ؛205ـ204
خوارزمي، ؛ 389ـ387، ص ةزبدسبزواري،  ؛215ـ214 ، صالموجزالنفيس، ابن ؛128ـ127 ، صمفتاح
  .)79 ، صالتنويرالقمري البخاري، ؛ 188، ص 1409، مفاتيح، ؛ همو157ص ، 1389، مفاتيح
  
  :104و 130ص 

  :اندابيات زير را اشاره به استسقاي طبلي دانسته
 مستسقي را چه راحت از كوزه  در كوزه نگر به شكل مستسقي

  799 :1374 همو
 چو كوزه پيش نهاده شكم ز استسقا  الكلبو كاسه بازگشاده دهان ز جوعچ

  10: همان
تر است اين ابيات را اشاره به استسقاي زِقّي بدانيم كه در آن شكم حال آنكه سنجيده

باقري ( ناسب استكند و با حالت كوزه و با پيش نهادن شكم متمستسقي نفخ پيدا مي
  .)»استسقا«ذيل : 1382 همو ؛16: 1381
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  :134 ص
 بگذرم و جهان نديدممي  ماهه زايد چون طفل كه هشت

  509: 1374خاقاني 
از ابوتراب نفيسي  پژوهشي در مباني عقايد سنتي پزشكي مردم ايرانبه نقل از كتاب 

اند كه نه فلك و هفت كوكب از روز انعقاد نطفه بعضي از متقدمان معتقد بوده :اندنوشته
اين . ا به هنگام تولد بر جريان رشد جنين تا هنگام تولد او ناظرنددر رحم مادر ت

؛ با اين توضيح كه ماه ه استشدارات نسبت داده مينظارت هر ماه به يكي از سي
در ماه هشتم بار ديگر نوبت . زحل، ماه دوم مشتري تا ماه هفتم و قمرة نخستين، سيار
حس بودن اين سياره يايد به سبب نماهه به دنيا ب رسد و اگر طفل، هشتبه زحل مي
  .)135ـ134: 1384 ماهيار( ماندزنده نمي
باشد، عقيده و  دالل استواريبيش از آنكه علمي و است اين سخن ،نمايدكه مي چنان

، جرجاني قانونالرئيس در اطباي بزرگ چون شيخحال آنكه . باورداشتي بيش نيست
ماهه  در باب اينكه چرا طفل هشتار خود و ديگران در آث األغراض الطبيهو  ذخيرهدر 

الرئيس در شيخ .اندو چيزي غير از پنداشت فوق بيان كرده ماند، سخن راندهزنده نمي
ديگري كه ة آيند، از هر بچماهه به دنيا مي هايي كه هشتبچه :نويسدمي قانون
هاي هشت  شوند و حتي اگر در ميان بچهرو ميماهه نيست، بيشتر با مرگ روبه هشت

ماهگي براي جنين  چرا هشت. دوران شمردة ماه يكي زنده ماند و نمرد بايد آن را نادر
اول خوب : ؟ زيرا حال از چند فقره خارج نيسته استعزرائيل شدة بدشانس، نمايند

بار نيامده، دير به حركت افتاده و ديرتر از زمان الزم هواي سفر خارج به سرش افتاده 
ل ناتوان بوده و ناتوان در كند كه از اور به خارج معلوم مين از سفهمين دير كرد. است

كه احساس كرده كه خلقش كامل شده  همين .ه استزهدان زيسته و ناتوان سر برآورد
اين ناتواني بيشتر . ه استرو شدبا ناتواني روبه ،و كوشش كرده كه از زهدان رها شود

و در  ه استينش، كوشش در رهايي كرداز جنين طبيعي است كه بعد از كامل شدن تكو
ماهه  اي است كه هفتمنظورم بچه. ه استاصل از همان روز خلقت نيرومند بار آمد

  . ه استكوشش در رهايي كرده و موفق شد



 78 / ضميمة 29

 

دوم اينكه اولين بار آمدن و جنبيدن در زهدان و آرزوي رها شدن از زندان زهدان، 
كه قصد سفر داشته و بدين منظور  و همين ه استخلل بودماهه كامل و بي قبل از هشت

غيرمترقبه توان از ة و از اين حادث ه استاول وارونه شدة حركت كرده، در همان وهل
دست داده و به كام خود نرسيده و جا مانده است و همچنان در حال از جا برگشتگي 

از نيرو يافته كه احساس كرده ب همين. و اميدوار بوده كه باز نيرو بيابد ه استباقي ماند
خبر از واژگون شدن نداشته و در نتيجه همان  امارو به سوي خارج پريده،  ،است

حالت خستگي و ناتواني بر او چيره آمده و در اين كوشش بيهوده، تاب و توان را از 
اگر در اين حالت آرام آرام ره . ه استدست داده و نيرويي كه داشته تحليل رفت

ناتوان را دارد و حتماً  حكمش همان حكم جنين در خلقت سرزمين را در پيش گيرد،
فصل مدر اين باب ذخيره در  نيز جرجاني .)316ـ315، ص 5 ج ،قانونسينا، ابن( ميردمي

، ص 2ج ، ذخيرهجرجاني،  ؛214ـ211، ص 2، ج 1350 ،ذخيرهجرجاني،  ←( سخن گفته است
 ه استبقراط در اين باب آمد نظر قانون صغيردر  .)150 ، صاألغراضجرجاني، ؛ 246ـ242

اني در اين باب ننيز سخ تشريح منصوريدر  همچنين .)29، ص قانون كوچكسينا، ابن ←(
  .)188ـ187، ص تشريحشيرازي، ( آمده است

  
اند، چنين استنباط بنابر بر اين راي قدما كه وبا را گنده گشتن هوا دانسته :145ص 
 اين استنباط اما .ه استزمان معني بيماري پيدا كردبه مرور ) وبا(اند كه اين عنوان كرده

صحه  بر اين نادرستي غراض الطبيهألانيست، و سخن جرجاني در  سنجيده چندان
معني وبا تغيير هوا و بدگشتن است و هر گاه هوا متغير شود بيماري و مرگ : گذارد مي

شايد  ).802، ص ضغراألاجرجاني،  ←( ، اين بيماري و مرگ را وبا گويندآيد پديد مي
  .بتوان اين تسميه را نوعي مجاز سببيت دانست

  
  :171ص 

 تر ز برف دل چون سدابشانافسرده  از آب نطقشان كه گشايد فقع كه هست
  329: 1374 خاقاني
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حال آنكه  به نظر . ات سداب سود جسته استخاقاني در اين تصوير از مضر: اندنوشته
به رنگ سداب توجه داشته و دل خصمان را به سداب رسد كه خاقاني در اين بيت مي

مانند كرده است از جهت رنگ، چه رنگ سداب سبز مايل به تيره است، و خصمان را 
  .اند ها چندان دقيق نبودهنكنيم كه قدما در باب مصاديق رنگفراموش  .ه استدل دانست سياه

  
ت خاصي بر پايةاه سداب، ظاهراً قرار دادن فقاع در مقابل يا همر: اندنوشته :172ص 

و شايد بوي آن دو نيز به نحوي مورد توجه . آور هستندآن دو است كه هر دو آروغ
  .ه استشاعر بود

و چو داخل : انددر باب سداب گفته ،حال آنكه پيوند سداب و فقاع، غير از اين است
 ، صتحفه حسيني،( گرددشدت اسكار و رفع ضرر او مي نبيدها كنند باعث خوشبويي آن و

، مخزن، عقيلي(. نداهريختمي و غيره نيز در فقاع قرنفل ،الطيبسنبل ،سداب به غير ازو  ).474
مناسبه و ة نوعي از نبيذ است و از ادوي: نويسدحكيم مؤمن در باب فقاع مي .)657 ص
يك مثقال  ،هايي كه خواهنددهند و در هر بيست رطل آبتيب ميها ترهاي حبوبات و ميوهآب

 طكي و قاقله و برگ ترنج بايد كرداز عود و فلفل و قرنفل و سداب و كرفس و نعناع و مص
 بايد گفت كه نبيد عنواني بوده ).419، ص 2ج  ،قرابادين، عقيلي ؛646ـ645 ، صتحفهحسيني، (

، ص 2ج  ،همان( و فقاع نوعي از آن بوده است ،بادهبه غير از  ،براي جميع مسكرات مايع
از فقاع آنچه ميل به ترشي دارد، سداب و : است آمده البدن حفظهمچنين در  .)419 و 695

وجه  .)103 ، صحفظفخر رازي، ( خوش كند پودنه و طرخون و اندكي سنبل و اندكي نمك
به طور قطع مشخص نيست  اند كه درستي و نادرستي آنديگري نيز در باب اين پيوند گفته

گذاشتند و روي آن را مقداري يخ و فقاع مية كوزبرگ سداب را بر روي : است و آن اين
   .)»سداب«ذيل : 1387 شميسا( يختند تا فقاع خنك بماندر يا برف مي

  
  :179ص 

 ران راـوهـزاج گـاك، مـريـت  در گوهر مي زر است و ياقوت
  32: 1374 خاقاني
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 كز پي ترياك نوش نفع كند قرص مار  از پي تهذيب ملك قبض كني جان خصم
  179: همان

حال آنكه . انداين دو بيت را شاهد براي افيون آورده و ترياك را همان افيون دانسته
اين معناي  .نيست در نظر قدما به معناي مصطلح و مرسوم امروزي آن) ترياق(ترياك 

اند، بين اين دو كرده اطالق هاي اخير است كه ترياك را به افيونمرسوم مربوط به دوره
توضيحاً بايد افزود كه عموماً ترياك در نظر قدما . خصوص برقرار است عموم ونسبت 

 ، صتحفهحسيني، ( اندزهر را اسم فارسي ترياق گفتهبرابر پادزهر است، و برخي پاد
پادزهر در اصطالح اطباي قديم عبارت از دارويي است كه سالمت و نيروي  .)138

، 2 ج ،قانونسينا، ابن( م را از خود دفع كندتواند زيان سدارد، دارويي كه بآدمي را نگه مي
و طبيعتاً اين  .)125، ص 2ج ، االعشي صبحقلقشندي، ؛ 81، ص 1ج ، الجامعبيطار، ابن ؛35ص 

در شعر خاقاني ترياك . ها همين افيون استانواع مختلفي داشته كه يكي از آنپادزهر 
عقيلي در باب پادزهر و ترياك  .نه به معني افيون ،به معني عام آن و برابر پادزهر است

آن است كه تأثير آن در بدن و حرارت غريزي و قوي و ارواح به طريق : گويدمي
ها به حدي باشد كه بر دفع و رفع نكابت و فقت و محافظت و تقويت و اعانت آنموا

نامند مجاز است به ترياق مياذيت سم مؤذي ياري و مقاومت نمايد و آنكه افيون را 
، عقيلي( امر با ترياق حقيقي اشتراك دارد ه حافظ القوت است و در ايننكآجهت 
كه موارد زير را است د سبب شده از اين پيون آگاهيعدم  9.)48و  8، ص 1 ج ،قرابادين
  .)276: 1384 ماهيار( البلسان، شير، مشكدهن افيون، ترياك،: بدانند گياهيهاي ترياق

  
يات زير با توجه به شباهت تباشير به استخوان شاعر مضامين اب: اندنوشته :181ص 

  :ه استابداع كرد
 ز آنكه تباشير اوست بيشترين استخوان  هيچ دل گرم را شربت گردون نساخت

  330: 1374خاقاني 
 كاندر عالج هست تباشيرش استخوان  با درد دل دوا ز طبيب امل مجوي

  312: همان
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خاقاني در اين دو بيت به اين امر  اماه است؛ درست است كه تباشير به استخوان مانند
آمده  حكيم مؤمن فةتحدر  .كردندتباشير را با استخوان مغشوش مياشاره دارد كه 

رسد و گويند چون از شدت بادها به هم مي بالد هندة طباشير، از جوف ني كهن: است
جدا كنند و زارهاي آنجا افتد، طباشير بندهاي ني است كه از خاكستر او آتش در ني

و استخوان سوخته كه . زبان باشدة بهترين او سفيد مستدير است با اندك تندي و گزند
 شودباشد و در آب حل نميحدت ميسازند با اندك شوري و بيبه او مغشوش مي

  .)577ـ576 ، صتحفهحسيني، (
به  هاي ني كه از جوف نوعي از ني كهچيزي است شبيه گره تباشير: نويسدعقيلي مي
تر و ازكتر و نتر و از بانس كالن بزرگنامند و از ني قوي» بانس ترله«زبان هندي 

در ابتدا رطوبتي است رقيق و به  ،و آن. شودآن دوردور به تفاوت دو دست ميهاي  گره
گردد، آنچه از آن در جوف آن انعقاد يافته و ني آن خود به خود شكافته تدريج منعقد مي
ره ني و استخوان نرمي است و چون در گة ه برآورده باشند شبيه به عقدو يا مردم شكافت
تر گردد و بعد خشك شدن سفيد صاف و بعضي آن شفاف باشد و اين آب اندازند سخت
زنند و آتش در نيستان آن مي ،براي سهولت اخذ هو شنيده شده كه گا. بهترين اقسام است

ها سوخته و شكافته و طباشيرها برآمده، يافتد و ند به خود آتش در آن مييا آنكه خو
هاي و بعضي ناسوخته درست در ميان ني سوختهريزه شده و بعضي نيمة بعضي سوخت

هاي طباشير خوب آن را چيده بعد سرد شدن دانه .باشدسوخته و خاكستر افتاده مي
ته و و با آب سرشحده نموده كوبيده آورند و آنچه ريزه شده و ناسوخته است عليبرمي

نمايند، اين بعد از آن است در خوبي و آنچه سوخته و ريزه مي اقراص ساخته خشك
بلكه خاكستري  ،باشدسازند و اين خوب سفيد نميحده كوفته اقراص ميشده است علي

رنگ است و خالي از بورقيت و حدتي نيست و آن را مغشوش به كره استخوان ساخته و 
 ، صمخزن، عقيلي( رنگ و ثقل آن است سياهياغبريت و  نمايند و فرق بههيل كوفته مي

  اشاره سبب شده است تا در بيت زيراز اين  آگاهيو عدم  .)581
 كاندر عالج هست تباشيرش استخوان  درد دل دوا ز طبيب امل مجوي

  312: 1374خاقاني 
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  .)44: 1384ر ماهيا( !د درد، عالج و تباشير بداننداستخوان را از مصطلحات پزشكي و همانن
  

هاي طبي آن را كه در كتاب ه استدر بيت زير از مشك نام برد: اندنوشته :188ص 
  :اندمصلح كافور ياد كرده

 ايدـوي مشك بربـكĤن همه ب  ناسپاسي به فعل كافور است
  863: 1374 خاقاني

 ،زيرا اين كافور است كه مصلح مشك است نه مشك .حال آنكه قضيه برعكس است
ون از بيني مشك چيني را هيچ عطار نشكافد كه نه خ: انددر اين باب گفته. كافورمصلح 

كند دفع  و آنجا كه بسايند كافور بايد حاضر باشد تا مشموم مي وي كشاند از تيزي بوي
ه ت كافور توجه داشتابن مندويه نيز به اين خاصي .)258 ص، »ييعالة عطرنام«( تيزي آن

و من اراد سحقه يحتاج . لمسك الصيني الّا و يرعف لحده رايحتهو ما من عطار يفتق ا: است
  .)225 ، ص»رساله«مندويه، ابن( شم الكافور و الماورد علي مسحقه الي استعمال
و از غايت حدت و تيزي در گاه سحق اگر كافور : نويسدمي اختيارات بديعيصاحب 

خواجه  .)417 ، صاختياراتصاري، ان( اع آورد و خون از بيني روانه كندبه كار ندارند، صد
 شودميمضرت حدت مشك به كافور دفع : شودمتذكر مي چنيننامه تنسوخ نصير نيز در

تش به كافور مضر: نويسدمي عرايس الجواهرو كاشاني نيز در  .)251 ، صنامهتنسوخطوسي، (
و  ).372 ، صاوهدارموسوي، ؛ 326 ، صاألبنيه هروي، :نيز ؛252 ص ،عرايسكاشاني، ( دفع شود

  :ه استبوي تند مشك اشاره كردة خاقاني در بيت زير به خون از بيني آمدن در نتيج
 مرد را خون ز مغز بگشايند  وقت باشد كه نافه بگشايند
  863: 1374خاقاني             
  .و اين بيت پيش از بيت مورد بحث ماست

  
  :197ص 

 صفت و اشك چو عناب شهدل هست بنف  كنحاجت به جواب است و جوم نيست ول
  57: همان
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اگرچه در اين . ه استخاقاني از رنگ عنّاب براي ابداع مضامين استفاده كرد: اندنوشته
پيش از . اي ديگر نيز در كالم استاشاره اما ،بيت خاقاني به رنگ عناب توجه داشته

  :هر چيز بايد بگوييم اين بيت در ارتباط با بيت قبل است
 گه در عرقم غرقه و گه در تبـم از تـاب  در دم كورههيكه نلبيمارم و چون گ

حال خاقاني كه جويي براي فراهم  10.كه جواب براي دفع تب مفيد است بايد بگوييمو 
دل كبود چون بنفشه و اشك سرخ چون عنّابش  كه از كردن جواب ندارد، بر آن است

جا بايد اين بنفشه و عناب مفيد است كه در اين بديهييي براي تبم فراهم سازد، ارود
بنفشه براي دفع تب مفيد است و  ،ايمكه در اين جستار بازگفته همچنان. دفع تب باشند

 ي دفع تب و گرمي بدن نافع است، از پيامبرافزاييم كه عناب نيز برانيز مي در اينجا
و  .)413ـ1/412: 1390شهري  محمدي ري( »العنّاب يذهب الحمي«: اندهنقل كرد) ص(

  .)156: 1423 عقيل( انددانسته) ع( يث را از حضرت عليبرخي اين حد
فصد بايد كردن و جالب آلوي : گويدهاي عفوني ميدر عالج تب غياثيهصاحب 
صاحب  .)209، ص غياثيهشيرازي، ( ب و خرماي هندي و نبات بايد دادنسياه و عنا

 .)227ـ226 ، صبنيهاألهروي، ( نشانداي كه از خون بود، بب گرميعنّا: نويسدمي بنيهاأل
، تحفهحسيني، ( ه استحكيم مؤمن عناب را مسكن التهاب و تشنگي و حدت خون دانست

  .)241، ص 1 ج ،تذكرهاألنطاكي،  ؛613 ص
  

كه ظاهراً  ه استدر دو بيت زير از مي همچو زنگ سخن گفت: اندنوشته :208ص 
  :منظور شراب سياه است

 برده مي همچو زنگ از دل تو زنگ هم  ب تو نوش نوشنوش لب با ل گفته بت
  264: 1374خاقاني         

 چون زنگ نگيرم پس از اينمي  حجكردمباش كه چونتو گوا 
  914: همان

اي شعاع و پرتوي آفتاب و در اين دو بيت در معن» زنگ«رسد حال آنكه به نظر مي
عر با اين معني جناس تامي در بيت خاصه كه شا ،)»زنگ«ذيل : 1382، سجادي( ماه است
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اين كلمه كه : استآمده  »زنگ«ذيل : 1373دهخدا  ةلغتنامدر . نخست آفريده است
شود  رنگ ديده مي هيزنگ و گا هينسخ دواوين شعرا گا در ،باده را بدان تشبيه كنند

  :نمايندو لغويين ما در معني آن مضطرب مي
 وبيها و زشتيـتي در ز خه گيـب   دقيقي چار خصلت برگزيده است

 مي چون زنگ و دين زردهشتي   گـالة چنـرنگ و نادهـب بيجـل
           

  :233ص 
 اممحرم كحل مسيحا ديده  اينت زرقايي كه چشم خضر ازو

  272: 1374خاقاني 
بيت در مدح بانوي شروانشاه است كه چشم حضرت خضر از چشم زرقاي : اندنوشته

  .انگيزست و شگفتمحرم كحل مسيح ااو 
حال آنكه زرقاء در . اند كه همان كبود باشدپيداست كه زرقاء را صفت چشم گرفته

 بن منوچهر شروانشاههمسر اخستان ،ينالدةاي براي صفواينجا اسم علم است و استعاره
  :است آمده چنين در بيت بعد

 ام كاين چنين بلقيس و زرقا ديده  من كيم خواه از يمن خواه از عرب
  272: همان

ت بود به تيزبيني موصوف و عرب در عرب از قبيلة جديس در عهد جاهلي زرقاء اليمامه زني
 »أَبصرُ من زرقَاء«: يا »أَبصرُ من زرقَاء اليمامه« :گويندميزنند و تيزي بصر به او مثل مي

، ص 1ج  ،الدرهصبهاني، األ ؛20ـ18، ص 1ج  ،المستقصىالزمخشري،  ؛100، ص 1ج ، مجمعالميداني، (
شاهد ؛ 100، صفرائدالخويي، ؛ 196، ص 1ج ، جمهرهالعسكري، ؛ 94ـ93 ، ص1ج  ،فرائدالحنفي،  ؛80ـ79

نكتة قابل توجهي كه خاقاني . ديد روزه راه مي سهاند او سواران را از فاصلة گفته .)25: 1379
 زرقاءتيزي چشم  يد گفت كهبا .با ظرافت تمام بدان توجه داشته، پيوند زرقاء و كحل است

حتي برخي  .كرده استكشيدن و اكتحال مداومت مي بوده كه او همواره بر سرمه سبببدان 
 ؛176: 1408ابوعلي ( كشيدبه چشمانش مي )سرمه(كحل اند او اولين كسي در عرب بود كه گفته

  .)20ـ19، ص 1ج  ،المستقصىالزمخشري،  ←؛ 100، ص 1ج ، مجمع، الميداني



  درنگي بر كتاب پنجنوش سالمت؛ دفتر چهارم شرح مشكالت خاقاني / 85
 

عرب در تيزبيني به زرقاء : نويسدمي» زرقاءاليمامه«ذيل  ثمار القلوبثعالبي در 
اند كه يمامه نام او بوده و زادگاه او به نام وي ناميده شده و بعضي گفته. يمامه مثل زنند

بوده از آن » جو«اند، نام اصلي شهر پس او را به شهرش نسبت داده، زرقاء يمامه گفته
روزه راه  و اين زرقاء زني بود از جديس كه از فاصلة سه. »زرقاءالجو« روي گاه گويند

بن تُبع هنگامي كه جديس، طَسم را كشت، مردي از طسم درآمده پيش حسان. ديدمي
انبوه آهنگ جنگ  هيپس حسان با سپا. گ تشويق كردنرفت و او را برآغاليد و به ج

شد و  زه راه بود، زرقاء به پشت بام بررو هنگامي كه او در فاصلة سه. با جديس كرد
حسان دستور داده بود كه هر مرد از لشكريان شاخة درختي با  امابه سپاه نگريست، 

هاي درخت را در زرقاء چون شاخه. خود بردارد تا آمدن سپاه بر زرقاء پوشيده بماند
يند يا آندانم درختان به سوي شما مي: حال جنبيدن و حركت ديد به كسان خود گفت

مردم سخن او را باور نكردند و . حمير چيزهايي را برداشته خرامان آهنگ شما دارند
خورم به خداوند  سوگند مي: زرقاء گفت. ت نيازيدندگونه بسيج و آمادگي دسبه هيچ

باز . كندگزد يا كفش خود را پينه مياش را به دندان ميبينم كه شانهكه مردي را مي
دم حسان بر آنها تاختن آورد و همه را نابود ردند تا اينكه سپيدهسخن او را باور نك

چشم وي  ةدر آن ميان زرقاء را دستگير كرد و چشمان او را شكافت، در كاس. كرد
  .)466ـ465، ص 1414 ،انهم ؛260ـ259ص ، 1376، ثمارثعالبي، ( رگهاي سياه از سرمه يافت

 ؛10، ص 3ج ، العقداألندلسي، ( استر شماري از كتب و منابع آمده داستان زرقاء د
قزويني، ؛ »اليمامه«ذيل ، معجم، ياقوت ؛100ـ99، ص 1ج ، مجمعالميداني،  ؛74 ، صجهانگشاجويني، 

: 1980الزركلي ؛ »زرقاء اليمامه«ذيل : كحاله؛ 142، ص ملوكالحميرى،  ؛175ـ170 ص، 1371، آثار
  .)272 ص مفتاح، هدايت، ؛ »اليمامه زرقاء«ذيل : 1992البعلبكي ؛ »زرقاء اليمامه«ذيل 

  
  :ه استدر بيت زير از كژدم اعمي سخن گفت: اندنوشته: 271ص 

 كژدم اعمي و مار اصم است  از بدان نيك حذر دار كه بد
  821: 1374 همو            

كه  اند ، گمان بردهگرفتهنوعي از مار  ايبر آن را عنواني كه» مار اصم«مؤلف به قياس 
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ه اساساً چنين سخني در ميان حال آنك. كندنيز بر قسمي كژدم داللت ميكژدم اعمي 
 فرخنامهصاحب : اند كه كژدم كور استبلكه برخي از قدما بر اين باور بوده ؛نيست
رسالة حزين الهيجي در  .)95 ، صنامهخفر، جمالي( كژدم را چشم نباشد: نويسدمي

، خواص، حزين( »را چشم نيست مشهور است كه عقرب«: نويسدميخواص الحيوانات 
  :خاقاني در ابيات ديگري نيز به اين باورداشت اشاره دارد .)311 ص

 چون توانم ديد ره يا گام چون دانم زدن  پايم چو مارمن كه چون كژدم ندارم چشم و بي
  653: 1374خاقاني 

  :استنيز آمده  الغرايبختمدر 
 چشم اند بيمكژد ال بل كه چو  كژ چشم و چو بحر مايه خشم

  34: 1387 همو
 وار بيگزدم. ندانستند كه بنده زهرآلود است نه زهرآميز«: خوانيممي منشأتو در 

  :است انوري نيز گفته .)14: 1384 همو( چشم بودند
 را دبران نشاندي شمشيرقبضةدر  چشمبيوناقصنشديعقربچو ثور گر

  10 ، صديوان، انوري       
و نسبت  :استدر شرح اين بيت آورده  )271، ص العلوم مشكالت( مهدي نراقيدو مال محم

چشم چشم بودن عقرب به جهت آن است كه مشهور است كه عقرب بي ناقصي و بي
  :مخلوق شده، نظامي گويد

 11نه سوراخ چشم و نه سوراخ گوش  وليكن چو عقرب به هنگام هوش
    

و  ،حجرالتيس، ترياق چشم گوزنان: انددانستههاي حيواني را اين سه ترياق: 276ص 
هاي حيواني در ديگري از پادزهرها يا ترياك نوعبه خاقاني حال آنكه . مارة مهر

  :است» خرة مهر«يا » خرمهره«ديوانش اشاره كرده و آن 
 معني خرم به ز عقد عنبرين خوانم چه بي  مهرة خر آنكه بر گردن نه در گردن بود

  250: 1374خاقاني 
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ه آمد نامهخفردر كتاب . خري كه در گردن باشد، قسمي پادزهر استة مراد از مهر
اند هر به چندي بعضي از خران را در گردن چيزي گفته كتاب نيرنجو هم در : است

اي و آن پازهري بزرگ است، و چاره در گرفتن آن چنان است پديد آيد بر مثال مهره
ي آن جايگاه بشكافند و بيرون آرند و به تازگي اي برگيرند و به چابك دستكه استره

اشد به غايت سودمند و آن پادزهري ب. نرم باشد و در آب افكنند سنگي گردد زردفام
الخصوص هرچه تعلق به ها عليمبالغ علت ها و ورم را و زهر داده را، وگزندگي و ريش

، جمالي( آن را نهندم عزيز باشد و قيمتي كه با خود دارد به چشم مرد و هر. زهر دارد
  .)32ـ31 ، صنامهخفر

خرمهره حجري : نويسدو خواص آن مي» خرمهره«ت جوهري نيشابوري در صف
حيواني است و شكل آن چون بيضي بود و لون آن سپيد باشد و مطلع ظاهر آن درشت 

و بعضي باشد كه سطح ظاهر آن در غايت خشونت باشد گويي . باشد و دور از مالست
داده و محك آن سپيد باشد، به پوالد آبو مبرد قبول كند . يا خوفكه سيب است 

و در ميان بعضي از آن چيزي باشد مثل تخم، باريك گويي چوبي است . سوراخ كنند
شود و د ميه از آن خيزد در حوالي گردن متولاي كه خرمهرو آن ماده. به غايت باريك

ست، لكن قوت آن به ا اد پادزهرشود، و آن نيز در عدبه روزگار منجمد و متحجر مي
گزيدگي طال كنند در حال و اگر آن را مصول كنند و بر كژدم. حجرالتيس نرسدة درج
يدگي بعضي از ماران اند بر گزو گفته. ب استرد ساكن شود و شفا بود و اين مجرد

طوسي، ؛ 239 ،جواهرنامه جوهري،( ازدارد، و العلم عند اهللا تعاليت زهر را بطال كنند مضر
 ؛237 ، ص»گوهرنامه«محمدبن منصور، ؛ 157 ص ،عرايس كاشاني،؛ 142ـ141 ، صنامهتنسوخ

  .)36ـ35: الف1390 فرمهدوي ؛92 ، صمنافعمراغي، 
  

  عدم تحقيق بايسته .6
  195 و 119ص 

 پلپل در او كنيد و به خونش بپروريد  چشم ار ز گريه ناخنه آرد به ناخنان
  532 :1374خاقاني 
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حال . ه استاند كه جرجاني فلفل سياه را در شمار داروهاي معالج چشم آوردهنوشت
به عمل آورد  بيشتري جستجوياين باب آنكه الزم و ضروري است كه پژوهشگر در 

براي نمونه در . عمق فكر شاعر آشنا شود با تا مخاطب مطلب را به خوبي دريابد و
لمت بصر و بياض و ناخنه مفيد اكتحال فلفل جهت ظ :ه استآمد حكيم مؤمنة تحف
كنده و فلفل تحليلنيز آمده كه  الحاوي زكرياي رازي، در )648 ص ،تحفهحسيني، ( است

 آمده اختيارات بديعيدر  .)152، ص 21 ج ،الحاويرازي، ( تاري ديد استة كنند برطرف
اريكي چشم ها كردن جالي تمام بدهد و فلفل سياه جهت تكه فلفل ابيض در كحل است

فلفل سفيد با : گويدالرئيس ميشيخ .)329 ، صاختيارات، انصاري( و آب رفتن آن نافع بود
 .)275، ص 2ج ، قانونسينا، ابن( چشم كشيدن باشد، ديده را جال دهدداروهاي به 

، تذكرهاألنطاكي، ( فيجلو الظلمه و البياض و الظفرهو يقع في األكحال  :نويسد نطاكي ميألا
اكتحال آن : خوانيممي األدويهمخزنو در  .)166، ص 3ج  ،الجامعبيطار، ابن ؛251، ص 1ج 

  12.)659 ، صمخزن ،عقيلي( ياض آن و ناخنه نافع استجهت رفع ظلمت بصر و جالي ب

  

  116ـ115ص 
 اين سپيدي برص كه در بصر است  يـايستـم بـت را در گليـبخ

  62: 1374خاقاني 
ه سينا نقل كردابن: اندره به سپيدي چشم دانستهرا اشا» سپيدي برص در بصر«اين 
شود و اگر اين بسيار نازكي بر چشم پيدا مية هاي چشم، پرديدر بيمار هيكه گا است

  .گويندپرده سطبر و غليظ گردد آن را سپيدي چشم مي
بيماريهاي (ي چشم هايدر اين باب بايد گفت اين سپيدي را به عنوان يكي از بيمار

است كه در ظاهر قرينه پيدا  اي نامند و آن سفيديمي) البياض في العين(بياض  )قرينه
بغدادي،  ؛75 ، صتحفهرازي،  ؛343 ، صةزبدسبزواري،  ←؛ 64، ص 3 ج ،قانونسينا، ابن( شودمي

در  الطببيانصاحب  .)70ـ69 ص ،طب؛ القيرواني، 64ـ63 ، صدانشنامهميسري،  ؛91، ص تقويم
شي چشم باشد يا از دميدگي و ت، بيشتر از ريبدانكه اين عل :ه استباب علت آن گفت

 ←( ا اثر از ايشان در چشم مانده بودهاي چشم كه چون درست شوند نشان يآماس
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و اگر در » أثر«اند اگر در ظاهر قرينه باشد، آن را و برخي نوشته .)433، ص بيانتفليسي، 
  13.)414ـ413 ، صمرشدالالغافقي، ( گويندقرينه باشد بدان بياض مي عمق

اند و آن را تغيير نيز ياد كرده» برص العين«به نام  اي از بيماريبرخي از اطبا  اما
، عقيلي( رطوبتة اند به سبب غلبعنبيه و ميل نمودن به سفيدي دانستهة يافتن پرد

  .)59، ص 1 ج ،قرابادين
  
  :125ص 

 س زان خيزران انگيختهالنفخصم را ضيق  در يد بيضاش ثعبان از كمند خيزران
  396: 1374 خاقاني

خيزران : نويسد، معموري ميه استبيان كرد يريفطبي ظة خاقاني در اين بيت نكت
ت آن چوب آن است كه هرگاه سفوف سازند وبي است پيچان در هندوستان؛ خاصيچ

 .)210 ، صشرحمعموري، ( نفس دهند تنگي نفس او را دفع كندالو به صاحب مرض ضيق
آورند كه براي بيفزاييم كه از خيزران، تباشير به دست ميي رسخن معموبه اين يد با

 دسخن ش و با جرجاني هم توجه داشتبايد البته به اين نكته نيز . استخفقان گرم مفيد 
شاعر با  .)619 ، صاألغراضجرجاني، ( گويندالنفس را خفقان ميوام ضيقكه برخي از ع

عادت و آمد  از خاصيت مذكور تباشير، نوعي خالف اهيآگتوجه به اين امر و با 
  . ه استبه كار برد پارادوكس
. هاي خيزران استساقهة تباشير، سوخت: نويسدمي» تباشير«الرئيس در باب شيخ

سوزد هاي خيزران از اثر به هم بسودن ميگويند در هنگام وزيدن بادهاي سخت ساقه
ت ديگري بيشتر خاصيي بخشيدنش از هر سرد. و تباشير خاكستر اين سوختن است

هاي شديد است و تناول و مالش محلول آن در تقويت قلب و عالج مانع تب. است
در  .)113ـ112 ، صيادگارجرجاني، ؛ 167، ص 2 ج ،قانونسينا، ابن( خفقان حار مفيد است

ابهت برند كه به آرد مشو از زمين هند نوعي از ادويه به اطراف مي: ه استآمد صيدنه
» طباشير هندي«گويند و بعضي از صيادنه او را » لكچ«او را . دارد از روي صورت

گويند، چيزي است كه در ميان » طباشير هندي«گويند، و محمد زكريا گويد آنچ او را 
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طباشير «و ابومعاذ گويد خاكستر بيخ نيزه است كه او را . باشد] خيزران[= ني نيزه 
در دويم : ه استنيز آمد حكيم مؤمنة تحفدر  .)455 ، صهصيدن بيروني،( گويند» هندي

ي دل حار و جگر حار و جهت خفقان و غشي و تقويت سرد و در سيم خشك و مقو
هاي تند تبو نيز جهت . اعضاي ضعيفه كه از حرارت باشد شرباً و ضماداً مفيد نافع است

كه طباشير  است آمدهبينه ألادر  .)577ـ576 ، صتحفهحسيني، ( و التهاب مفيد است
بخورد حرارت جگر  هاي گرم و خفقان را نافع است و چون با آب نارتشنگي ببرد و تب
طباشير قوت دل بدهد و : گويدانصاري مي .)220، صبينهألاهروي، ( بردو خفقان مي

 ص، هادويسينا، ابن ؛279 ، صاختيارات انصاري،( اندخفقاني را كه از گرمي بود، ساكن گرد
  .)96، ص 3ج  ،الجامعبيطار، ابن ؛98، ص 21ج  ،الحاويرازي، ؛ 302 ، صاألغراضاني، جرج ؛275

  
  :158 و 157ص 

 الوريد و ابهر استكابهرش حبل  هفت اندام زمين زنده بماند
  845: 1374 خاقاني

ه و سرانجام دورخته و سه قول آاها پرداز فرهنگ به نقل قول )مورد دوم( »ابهر«در باب 
در  توجهيابل اين در حالي است كه توضيحات ق. اند نرسيدهكننده عاي قانتيجهبه ن هم

  .ه استمدآكتب طبي براي ابهر 
بدانكه از تجويف ايسر قلب اوالً دو رگ رسته : استآمده  تشريح منصوريدر 

و اين . يكي مايل به صغر و يك طبقه است و او را شريان وريدي خوانند: الحركه دائم
شود در او جهت استنشاق نسيم و ايصال دم، آيد و منقسم مييه ميرگ به طرف ر

و رگ ديگر هم كه از اين طرف رسته و مايل . بنابراين آنكه ممرّ غذاي ريه قلب است
شود و اين عرق چون از قلب ظاهر مي. به كبر است او را ارويطي و ابهر نيز گويند

يد به تجويف طرف راست و آميآنچه كوچك است : گردد به دو شعبهمتشعب مي
شود در اجزاي گردد و متفرق مياي ديگر گرد قلب ميو شعبه. شود در اوق ميمتفر
قسمي ميل باال دارد : شود به دو قسمماند از اين عرق منقسم ميو آنچه باقي مي. قلب

ايي كه بر آنكه اعض تر است بناآنچه مايل به شيب است بزرگ. و قسمي ميل به شيب
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. تر استتر است از آنكه در باالي قلب افتاده و نيز بزرگب قلب واقع است، بيشدر شي
آيد به گردد و اكثر آن به جگر ميو آنچه مايل به صعود است منقسم به دو قسم مي
فرش است در اجزاي عاليه يابد كه منطرف راست تا زماني كه به لحم رخو وصول مي

وزن احمر نام رگ ابهر بر : اندو نيز نوشته .)145ـ144ص  ،تشريحشيرازي، ( عظام قص
يده و از هر دو جانب گردن گذشته و به سر يرگ نامند و از قلب روگردن است كه شاه

روح حيواني است به سوي  ماند؛ زيراكه آن مسلكرفته كه از قطع آن حيوان زنده نمي
جهي در باب ابهر ابل تونيز توضيح ق جرجاني .)47، ص 1ج  ،قرابادين، عقيلي( جميع بدن
  .)79 ص ،درع الصحهطبيب طهراني،  ←؛ 36ـ34 ، صاألغراضجرجاني، ( آورده است

  
اطباي قديم طعم سنبل را تلخ و در بعضي از اقسام مانند زهر ياد : اندنوشته: 174ص 
  :ه استاند و خاقاني در ابياتي به تلخ و زهرآگين بودن آن اشاره كردكرده

 نيشكر چون برگ سنبل زهر دارد در ميان  كه اندر باغ اوجاي نزهت نيست گيتي را
  324: 1374خاقاني 

دهد كه تمامي منابع علمي نشان مي .پيوندي با زهر و سم دارد سنبلحال آنكه اساساً 
است كه  lycorineي از جمله حاوي آلكالوييدهاي سم ،ويژه پياز آن به ،گياه سنبل

گياه  ةشير. شودرد و تهوع در حيوانات خانگي ميخوردن آن به مقدار زياد باعث دل د
: 1386 گرامي ←( گرددكوتاه سبب التهاب پوست مي نيز در تماس با بدن براي مدتي

زهرآگيني و  در سبباند، درستي اين نكته را درنيافته برخي از گذشتگان كه به .)192
جاي رستن آن افعي  سنبل هندي در تبت رويد و در: اندگونه گفته سمي بودن سنبل اين

و مار كشنده بسيارند و اگر كسي اقشام آن را نشناسد و يا دستش عرق كرده باشد، 
هايي كه از دادند بر كشتياز خلفا دستور مي برخي. ميردپس از دست دادن به سنبل مي

خوب بررسي كنند  ها راخود داشتند، كساني بگمارند و آن آمدند و عطر سنبل باهند مي
يا رضاقلي خان هدايت در شرح بيت  .)»سنبل«ذيل : 1386 ياحقي( نباشند تا كشنده

تعقيد در اين بيت اين است كه چرا برگ سنبل زهر دارد در ميان، : نويسدخاقاني مي
اند بكشند و پنهان ماند، زهر خاستهبدانكه در سابق برين قاعده بود كه بعضي را كه مي
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اند كه بوي كند، او بو دادهيخبر من شخص بياند و به آكردهدر ميان گل سنبل مي
، چنانكه كسي شدهنموده و مسموم ميكرده و زهر در مشام او و مغز او اثر مي مي
  .)324 ، صمفتاحهدايت، ( ]است[ دانسته نمي

ــ خاقاني  دور نيستياد شده كه » قرون سنبل«در متون كهن از نوعي سنبل با نام 
و : داشته باشدبه همين نوع نگاهي نيز  د ــزننبل حرف ميه كه از زهرآگيني سآنگا

ت زهر باشد و عالمتش آن بود كه قرون سنبل آن را گويند كه خاصيت او به خاصي
بود و براق و طعم او شيرين باشد و تيز، و تيزي طعم او به  سياهيلون او در غايت 

ها بات او در آن چوباز ن و قرون او به اين صفت كه كرديم. ماند» عاقرقرحا«تيزي طعم 
و بشر سجزي گويد قرون سنبل به عود قماري . باشد كه بر وي زغب و برگ نباشد

هاي او زغب باشد و شربت ماند در صورت و او از نبات سنبل درازتر بود كه بر شاخه
قرون سنبل را شرنگ و شرنق گويند و : مندويه گويدو ابن. كشنده ازو يك قيراط است

 ص ،1358 ،صيدنهبيروني، ( بويا ماند قرون او به جوز: ه گويدو حمز. يندبيش نيز گو
  .)631ص  ،1363همان،  ؛ 352، ص 1370 ،همان ؛401ـ400

در ماهيت آن اختالف : نويسدالسنبل چنين ميدر باب قرون االوديهمخزن صاحب
ود و قتال شاند كه با سنبل يافت ميبسيار است، بعضي بيخ نوعي از سنبل ابيض دانسته

شود و بعضي بيخ بعضي از سنبل هندي نيز يافت مية است؛ و بعضي گفته كه در ريش
اند بيخي است شبيه به بيش و اند؛ و بعضي گفتهالنمر و بعضي بيخ شوكران دانستهخانق

اند نوعي از بيش است و اصح اقوال، قول اخير است كه نوعي از سمي؛ و بعضي گفته
تر و درازتر و با درخشندگي و نگ باريك و از سعد باريكربيش است و آن سياه
، عقيلي( يست و ربع درم آن كشنده استآشاميدن آن مجوز ن. باشدبعضي سفيد رنگ مي

 ، صاألبنيههروي،  ؛847 ، صاألغراضجرجاني، ؛ 26، ص 4 ج ،الجامعالبيطار، ابن ؛691 ، صمخزن
  .)»قرون سنبل«ذيل : 1385 بخشتاج ؛3

پيش از اين، آن : تواند مهر تأييدي بر اين سخن باشدمي منشأتاقاني در خة اشار
جماعت كه خمار خواجگي در سر داشتند، الجرم دمار از سرشان برآمد، هر روز 

السموم نيك فالن دشمن پادشاست، امير در بندش فروداشته است كه تركيب: گفتند مي
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زهر هالهل چشاند؛ بيش پيش  زنهار اي پادشا، به هالهال قبولش نكني كه. داند
با اميرانِ قران و پيروانِ قرونش ننشاني كه . نخواني كه زهر بيش در طعام كند

  .)14: 1384خاقاني ( السنبل در شربت ريزد قرون
  
  176ـ175ص 

 بيرون همه ترياك و درون سو همه زهر  تو بزرقطونا شدي اي شهرة شهر
  720: 1374 همو

كوبيدن و «: انداند، نوشتهآورده» بذرقطونا«را به صورت فاسد در باب بزرقطونا كه آن 
در باب  توجهيدر كتب طبي مطالب قابل  حال آنكه ».خوردن آن احياناً كشنده است

اي كه كنندهمطلب تبيينكشنده و قاتل بودن بزرقطوناي كوبيده شده آمده است، از جمله 
هرگاه ناكوفته خورده شود اثر تبريد بزرقطونا : ه استحكيم محمدباقر موسوي بيان كرد

آن قدري خورده شود ة و چون كوبيد. از آن ظاهر شود و ضرري از آن به وقوع نيايد
آن ة احداث عظيمي نمايد و بسا باشد كه به سر حد هالك رساند و از اين سبب كوبيد

يه و لعابة ب است از اجزاي باردمارند؛ چه گوييم كه بزرقطونا مركرا از جمله سموم ش
اجزاز حاره مقرّحه؛ ليكن اجزاي مذكوره با يكديگر آميختگي امتزاجي ندارند، بلكه 

ه در وسط و اجزاي باردة اجزاي حاره آن را فروة حادلعابيه، سطح اجزاي حار 
مذكوره نگذارند كه اثري از اجزاي ة و چون ناكوبيده خورده شود اجزاي لعابي. اند گرفته

و چون لعابيت، علت . مؤثر در بدن همين اجزاي بارده گردد حاره ظاهر گردد بلكه
و . گردد گردد پيش از آنكه ظاهر آن اجزاي لعابيه زايل گردند از بدن دفع ميزلق مي

آن از استتار در تحت اجزاي لعابيه رهايي ة هر گاه كوبيده خورده شود اجزاي حار
 بعضي از احيان به هالكت انجامدر يافته حرارتي در كمال قوت از آن ظاهر گردد كه د

  .)249ـ248 ، صداروهاموسوي، (
قرار داده » اندر زهرهاي كشنده از هر گونه«را  الطلببيان تفليسي باب ششم كتاب

از سردي بود سببش : ه استرا يكي از اين زهرها دانست» خوردن بزرقطوناي كوفته«و 
ت كه قوت، ضعيف گردد و عالمتش آن اس. هاي تن پديد آيداز آنكه بستگي در رگ
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گرمِ عالجش آن است كه به آب نيم. تنگي نفس و تاسه و گرانيِ بر و سينه پديد آيد
پس اگر بدين . وزان پس، مي پخته و شورباي چرب به كار دارد. شبت و نمك قي كند

ژد كوفته بياموزد و به زائل نشود، تدبير آن است كه با شورباي چرب، لختي پلپل و اَنگ
كوبيده تخم آن از سموم كشنده است و : اندو نيز نوشته .)333 ، صبيانتفليسي، ( ار داردك

اخلى علت آن را بعضى تيزى و تندى تخم آن و بعضى چسبيدن تخم آن به سطوح د
  14.)»اسفرزه«ذيل : 1390 نوراني( اند بدن و زخم كردن آن گفته

اده شده است كه بين سردي در مطالعات و تحقيقات تازه در اين باب، احتمال د
در مجاري تنفسي و در  Eبيش از حد و بالقوة دانة گياه مذكور و ايجاد ايمونوگلوبين 

شوك . هاي آلرژيك و شوك آنافيالكسي ارتباط وجود داشته باشد نتيجه واكنش
افتد و ممكن است  آنافيالكسي يك واكنش آلرژيك شديد است كه به سرعت اتفاق مي

افتد و يك يا  اين شوك، سريع و به صورت سيستماتيك اتفاق مي. باعث مرگ شود
دهد؛ در سيستم تنفسي سبب بروز ادم حنجره و  چند ارگان را تحت تأثير قرار مي

اسپاسم برونش، در سيستم قلبي سبب كاهش فشار خون، سنكوپ و آريتمي، التهاب 
توليد هيستامين  پيچه و اپيدرم و درم، در سيستم گوارشي سبب تهوع، استفراغ، دل

، نفوذپذيري عروقي، تحريك ضربان قلب، انقباض قلب و ترشح vasodilationسبب 
  )60-53: 1390جعفرپور و ديگران  ←(. شود غدد مي

  
  181ص 

 چكدشروغن ديرياب مي  به لسانش نگر كه چون بلسان
  893: 1374خاقاني 

و توضيحي در باب اين  ».است هدخاقاني به ديريابي روغن بلسان اشاره كر«: اندنوشته
اند تنها سالي ديريابي روغن بلسان بدان جهت است كه گفته اماو  .اندديريابي نداده

و اندازه اين . آيدبار و آن نيز به گاه طلوع شعري يماني روغن از آن به دست مي يك
 ه استبه نقل از رازي پنجاه تا شصت رطل دانست صيدنهرا بيروني در  هيدوغنر
البيطار نيز همين ابن .)126ـ125ص ، 1370، همان ؛332ـ331 ص، 1363، الصيدنهبيروني، (
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در  .)572، ص 1 ج ،قرابادين، عقيلي؛ 108، ص 3 ج ،الجامعالبيطار، ابن ←( ه استمقدار گفت
 ، صهنامنزهترازي، ( همين مقدار است ترياق فاروقة رسالو نيز در عاليي ة نام نزهت

در سال شش : گويدكه ديسقوريدس مي: اندو آورده .)252 ، صترياق، شيرازي ؛239ـ238
، الصيدنهبيروني، ( فروشندمحل به هموزن آن نقره ميآوردند و در يا هفت اوقيه گرد مي

  15.)257ـ256: ب1390 فرمهدوي ؛126 ص، 1370، همان ؛332 ص، 1363

  
اشد كه اطباي قديم مناسبت نبتذكر يك نكته شايد بي: اندنوشته: 276ـ275ص 

را يكي از پادزهرهاي سموم حيواني  كوهيگاو  وگودال چشم گوزن ترشحات جوف 
  :دكردنميترياق مفيد محسوب ة دانستند و آن را به اندازمي

 چون چشم گوزن كام ارقم  با لطف كفش گرفت ترياق
  277: 1374خاقاني 

در  ابوريحان .اندگفتهمي» حظترياق الل«يا  »ترياق اللحظه« شم گوزنان راترياق چ
األيايل و هو  ترياق اللحظه، يلقط من عيون و يشبهه: گويدمي» حجر التيس«مورد 

جوهري نيشابوري ظاهراً با توجه به اين  .)330، صالجماهربيروني، ( كالرمص في ماقيها
 و نوع ديگر از ترياق كه آن را ترياق اللحظه گويند و آن همچمو: ه استسخن آورد

مجتمع شود، بر آن بز  كوهي چشم بزة باشد كه بر گوش] چشمة چرك گوش[= رمصي 
 ، صجواهرنامه، هريجو( آن نيز پازهر بزرگ است و مجرّب شد وكه ياد كرده كوهي

است كه حجرالتيس را  كوهي همان بز» شد كه ياد كرده كوهيبز «و مراد او از  .)237
مختلف، پيوند  منابعستجوي قابل توجه در پس از ج اماو . آورنداز او به دست مي

ها را ياد جستاري ديگر آن در كهروشن شد در سه وجه بر ما ) پادزهر(گوزن و ترياك 
در اينجا براي پرهيز از به دراز كشيدن سخن تنها  .)245ـ240: ب1390 فرمهدوي( يما هكرد

  .خواهيم كردبيان  را كه مبين سخن خاقاني است وجه سوم
، شده چه در شعر خاقاني آمده و در برخي از متون ديگر نيز بدان اشارهآن بر بنا

 آمده المخلوقات طوسيعجايبدر . ه استشدحاصل مي ترياك گوزنان از راه چشم
وي بيرون آيد و ة مار خورد، چون تبش زهر به وي رسد، آب از ديد كوهي گاو: است
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الحيوان ةحيادر  .)555، ص عجايبي، طوس( منعقد گردد، آن پازهري نيكو بود در كنار چشم
تسيل فو هو مولع بأكل الحيات يطلبها حيث وجدها و ربما لسعته : ه استنيز آمد دميري

صير صبع فيهما فتجمد تلك الدموع و تموعه الي نقرتين تحت محاجر عينيه يدخل االد
و أماكنه بالد كالشمس فيتخذ درياقاً لسم الحيات و هو البادزهر الحيواني و أجوده االصفر 

الهند و السند و فارس و اذا وضع علي لسع الحيات و العقارب نفعها و ان أمسكه شارب 
  .)98، ص 1 ج، ةحيادميري، ( فع السموم خاصيه عجيبهالسم في فيه نفعه و له في د

ازهر و در مكان تكون پ: ه استمطلبي به اين شرح آمد »هگوهرنام«ة رسالدر 
د كه در زميني از حدود چين كه از كثرت مار آمد شد ان برآنحيواني خالف است؛ جمعي 

صبا و شمال دشوار است و از بسياري آب روان چنانكه بر روي عاشق مهجور از هر 
رود، گوزنان مارخوار بسيار است؛ و چون از بسياري خوردن ماران سويي رودي مي

ير سر از ه ايشان را غحرارت بر مزاج گوزنان استيال يابد، در آب غوطه خورند، چنانك
ها در آب توقف نمايند، در اين اثنا بخاري از اعضاي ايشان آب بيرون نباشد؛ و زمان

چشم ايشان نهد و چون به آن جا رسد به آب انقالب يابد ة برخيزد و رو به سوي دريچ
هاي گوزن واقع هاي چشمكه در گوشه ييهار آن حفرو به سان اشك بيرون آيد و د

هاي هاي چشمگوشه د، چون گوزنان از آب بيرون آيند و برودت هوا دراست گرد شو
ايشان تأثير كند، آب مذكور متحجر و منجمد گردد و چون اين عمل مكرر واقع شود 

  .)235ـ234 ، ص»گوهرنامه«محمدبن منصور، ( ر مذكور كبير و ثقيل شود و بيفتدحج
در مكان تكون : ه استكرد نقل الجواهرةفمعردهخدا مطلبي قريب به اين سخن از 

ند كه در زميني از حدود چين گوزنان ا پادزهر حيواني اختالف است، جمعي بر آن
ها استيال ري خوردن ماران حرارت بر مزاج آنمارخوار بسيار هست و چون از بسيا

هاي كه در گوشهــ  هايييابد و در آب غوطه خورند، بخاري به شكل اشك در حفره
گرد شود و آب مذكور متحجر و منجمد گردد و چون اين  ــ استچشم گوزن واقع 

ذيل : 1373 دهخدا( بزرگ و ثقيل شود و بيفتدعمل مكرر واقع شود، سنگ مزبور 
پادزهر، سنگ سبك نرمي : ه استآمد االعشيصبحبه نقل از  اين مأخذ در .)»پازهر«

چين به سر  است و اصل تكوين آن در حيوان معروف به ايل است كه در مرزهاي
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خورد و مار غذاي عادي او باشد و در و آن حيوان در آن سرزمين مارها را مي. برد مي
در چه جاي بدن اينكه سنگ ة بار و در. آيدنتيجه اين سنگ در وجود آن پديد مي

هاي چشم حيوان تكوين برخي گويند در گوشه :يد اختالف استآحيوان به وجود مي
و برخي گويند سنگ . افتدشود و پس از چندي فرو ميگ ميرفته بزر گردد و رفتهمي

 كنند و سنگ را از دل آن بررو آن را شكار ميشود و از ايندر دل حيوان تكوين مي
  .)»بادزهر«ذيل : همان( شودحيوان تكوين مية اند سنگ در زهراي گفتهو دسته. آورند

كه به پارسي گاو ــ  لوحشو بقرا: نويسدمي ارات بديعياختيانصاري شيرازي در 
تعجيل ه بيني بر سوراخ مار نهد و به نفس مار را به خود كشد و مار ب ــ كوهي گويند

بيرون آيد، مانند آهني كه به مغناطيس چسبد و از دنبال مار خوردن گيرد، مار اضطراب 
 شممدتي در گاو شورشي در چ. كند تا جايي از اعضاي وي نگيرد و نتواند تا تمام خورد

و  دب از چشم وي روان گردد و در كنج چشم گودي هست آنجا جمع شوپيدا شود و آ
يابند و چون وي را ببندد به مرور روزگار مانند وسخي گردد؛ چنانكه در گوش مي

 .)48 ، صاختيارات انصاري،( كنددر سموم عمل ترياق فاروق مي بكشند آن وسخ برگيرند و
و چركي كه در جوف تحت چشم او : است گوزن آمدهدر باب نيز  حكيم مؤمن ةتحفدر 

تر از ترياق كوهي نامند، در رفع سموم حيواني قوي شود و عوام ترياك گاوجمع مي
فاروق است، و هرگاه طفلي را بعد از واليت قبل از اينكه او را شير دهند قدر يك حبه 

دن هوام ايمن باشد و آن طفل از گزي ةالحيو از آن چرك حل نموده در كامش كنند مادام
 ، صتحفهحسيني، (مار سست شود و حركت نتواند كرد و مجرب است  ،يت آن طفلؤاز ر
و يا شايد بهتر باشد كه  ه استكرد محققان فكر مي اين روشن است كه خاقاني مثل .)131

  . ستا تأثير راي اين دسته حكما بودهبگوييم تحت 
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  هانوشتپي
  .272 :1384 ،خاقاني: نك ← .1
  . 34ـ32 :1377 ياكوبسن: نك ← »غالب وجه«بيشتر در باب  آگاهيبراي  .2
يكي از تصحيفات شايع  ديوان خاقانياين نكته نيز گفتني است كه تصحيف نارنج به بازيچ در  .3

  .196ـ175؛ 46ـ23: 1389سيف و منصوري :است؛ در اين باب بنگريد به
به معني ساس است كه بر روي  )qtunā(و قطونا ) دانه(بزر ة دو كلم مركب از: انددر باب بزرقطونا نوشته .4

يونانيان اين گياه را . رنگ اين گياه شبيه به ساس يا كيك است ايقهوهة شود؛ زيرا دانساس مية هم دان
ة رو بزرقطونا ترجماز اين. به معني كيك )psylla(گفتند، يعني منسوب به پسوال مي )psyllion(پسوليون 

  .)بزرقطونا«ذيل : 1353 اميري ←( ه استياني نام گياه است كه در زبان عربي داخل شدسر
  :در بيت ديگري به پيوند مرجان و كنار دريا را مورد توجه قرار داده است )434: 1374( خاقاني .5

 بر هر كنار دريا مرجان تازه بيني  درياست آستانش كز اشك داد خواهان
  .)264 ، صهنامنزهترازي، ( ل مرجان است كه در كنار دريا بودبسد، اص: ه استمدآ عالئية نامنزهتدر 

بدانكه اجسام اربعه كه آتش و باد و آب و : نويسدمي الفنوننفايسشايان ذكر است كه صاحب  .6
ايشان عالم كون و فساد حاصل شود اركان خوانند و به اعتبار  خاك است به اعتبار آنكه از تنضيد

ركبات با ايشان بود اعتبار آنكه انحالل مه گويند و ب اسطقسات مركب شوند  كبات از ايشانآنكه مر
  .)536ـ535، ص 2ج ، نفايسآملي،  ينالدشمس( عناصر نامند

ستن را زنان آب(و اوالت االحمال اجلهن ان يضعن حملهن : او وضع حمل اوست، لقوله تعالية عد .7
  .)»عده«ذيل : 1362 سجادي( )حد عدت، نهادن حمل است

ذكر اين نكته نيز شايد خالي از فايده نباشد كه اهل موسيقي، با انگشتان سبابه و ابهام، بدون  .8
) جستن رگ(» العرقجس «و اين عمل را به . اندناميده» جس«مضراب بر وترها زخمه زدن را 

  .)261ص ، 1409، انهم ؛228 ص ،1389 ،مفاتيحخوارزمي،  ←( اندتشبيه كرده
قايل  فايده نباشد كه برخي از پزشكان ميان اين ترياك و پادزهر تفاوتشايد ذكر اين نكته نيز بي .9

كند كه پادزهر داروهاي طبيعي و غير صنعتي و ترياق الرئيس به اين نكته اشاره ميشيخ: اندشده
شايستگي اسم  شود كه شايد نباتاتوي سپس متذكر مي. داروهاي مصنوعي و تركيب شده هستند

ضمن بحرالجواهر هروي در  .)35، ص 3ج  قانون،سينا، ابن( را بيشتر از مصنوعات داشته باشندترياق 
البادزهر هو ما يدفع : دابن محمود اآلمليقال محم: ه استالرئيس چنين آوردنقل اين سخن شيخ

 ،األبنيههروي، ( »البادزهر مفرد فالترياق مركب و السموم بالطبيعه و الترياق ما يدفع غائلتها بالصناعه؛
مفرده ة اند كه اطالق فادزهر بر ادويبدانكه بعضي گفته: استآمده  قرابادين كبيردر  .)»بادزهر«ذيل 
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گردد و بر حجريه است كه در جوف حيواناتي مانند تيس و ميمون و غيرها متكون مية مطبوع
االفاعي  مصنوعه مانند ترياقة مركبة ب الغار و ادويمفرده مانند حة نباتية معدنيات نيز و ترياق بر ادوي

اند، نمايد و بعضي باالشتراك گفتهاند، اولي و انسب ميو مثروديطوس كه مزاج ثانوي تركيبي يافته
  .)12، ص 1ج  ،قرابادين، عقيلي( يكي بر ديگري جائز و مستعمل است يعني اطالق

ت ر است و مسكّن حدت خون و اخالط محرقه و جهماءالشعير سرد و ت: انددر اين باب نوشته .10
و آب جو مقشّر مطبوخ به حدي كه  .)540 ، صتحفهحسيني، ( تبهاي تند و جگر حار مفيد است

كه ماءالشعير  د ــگرم بياشامنجوها شكفته شود و مهرّا شوند، و صاف كرده سردنموده و يا نيم
ي حاده و مسكّن ط محترقه و حميات حارهسرد و تر و مسكّن حدت دم و صفرا و اخال د ــنامن

نيز  صيدنهدر  .)548 ، صمخزن، عقيلي( لهيب و حرارت جگر و عطش مفرط استحرارت باطني و 
شعير، سرد و خشك است در يك درجه و زاينده است و مزاج را سرد و تر گرداند، : خوانيممي

  .)422 ، صصيدنهني، بيرو( ها را سود دارد كه از گرمي باشدي انواع تبجمله
  :وحيد دستگردي چنين است است و در تصحيح شرفنامهبيت از  .11

 نه سوراخ ديده، نه سوراخ گوش  وليكن چو كژدم به هنگام هوش
  99: 1378نظامي     

  :برات زنجاني چنين آمده است در تصحيح
 نه سوراخ ديده، نه سوراخ گوش  وليكن چو كژدم به هنگام جوش

  59 :1380 همو
 ؛20، صشرح، حسيني(فراهاني است حسيني  راقي برگرفته از شرحكه سخن نشايان ذكر است 

  .)57: 1364شهيدي 
  .رسد بيت از اشارت طبي ديگري نيز خالي نباشدبه نظر مي .12
فمنه : األثر فنوعين اماو : استآمده  جوامع كتاب جالينوس في االمراض الحادثه في العيندر  .13

جالينوس، ( ظ غاير و يسما باليونانيه فولومار القرنيه و يسما باليونانيه بولوما و منه غليرقيق في ظاه
  .)87 ، صجوامع

 ، صاألغراضجرجاني، ؛ 52 ص ،األبنيه هروي،: ه استدر منابع زير به اين خاصيت اشاره شد .14
 ،؛ انصاري74، ص 1 ج ،تذكره؛ األنطاكي، 90 ، صالجامعبيطار، ؛ ابن217 ، صمخزن، عقيلي؛ 289

  .156، ص تحفه؛ حسيني، 131 ، صنوادر؛ دنسيري، 55ـ 54: 1390؛ بغدادي، 57 ، صاختيارات
  .»رطل و اوقيه«ذيل : 1373 دهخدا. 100ـ99 ، ص1ج  ،قرابادين، عقيلي: ← در باب رطل و اوقيه .15
  



 100 / ضميمة 29

 

  منابع
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  .1387، برقعي، تهران
  .1385، ، تهران)ژارهه(ترجمة عبدالرحمن شرفكندي  قانون،، ــــــــــــــــــــــ
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، ترجمة شاكر )برگردان پارسي القانون الصغير في الطب(قانون كوچك ــــــ، ـــــــــــــــ
  .1389تهران، لوايي، 

حيح ، تص»ركبات العطريهرساله في اصول الطيب و الم«مندويه، ابوعلي احمدبن عبدالرحمن، ابنـ 
  .253ـ224 ، ص1347، ، تهران15 ، جزمين فرهنگ ايرانپژوه،  دتقي دانشمحم

الحزباوي، ، تحقيق عبدالكريم الموجز في الطبالحزم القرشي، بن أبيعلي الدينالنفيس، عالءابنـ 
  .1422، قاهره

دتقي ق و محممهدي محق كوشش ، بهالطالب الطب و منهاج مفتاح بن الحسين،هندو، ابوالفرج عليابنـ 
  .1368، پژوه، تهراندانش

  .، بيروته و العصر الجاهلياألمثال العربي، 1408توفيق، دابوعلي، محمـ 
 ].تا بي[، تحقيق عبدالمجيد قطامش، قاهره، ةفي األمثال السائر ةالفاخر ةالدر ،بن الحسنةاألصبهاني، حمزـ 
كتاب االبنيه عن حقائق ة بار يا تحقيق در :هاي دشوارفرهنگ داروها و واژه، 1353اميري، منوچهر، ـ 

  .، تهرانابومنصور علي هروي الدينويه موفقاالد
  .1404، ، بيروتالفريدالعقددبن عبد ربه،  األندلسي، أحمدبن محمـ 
  ].تابي[، ، بيروتاولي األلباب و الجامع للعجب العجاب ةتذكراألنطاكي، داودبن عمر، ـ 
  .1371، دتقي مير، تهرانمحمبه كوشش ، اختيارات بديعيين،  بن حسانصاري شيرازي، عليـ 
  .تهرانرضوي، دتقي مدرسمحم به كوشش، ديوان، 1364، ينالدانوري، اوحدـ 
  .، مازندرانفرهنگ اصطالحات طبي در ادب فارسي، 1382اكبر، باقري خليلي، عليـ 

علوم انساني ة پژوهشنام، »انيهاي ديوان خاقنقدي برگزارش دشواري«، 1381ــــــــــــــــــــ،
  .35ـ13 ، ص7ـ6 ، ش2 ، سو اجتماعي

سه رساله در ة مجموع(بهارستان ة گنجين، باباپوريوسف بيگ به كوشش،  »بديعات اختياري«ـ 
  .145ـ57 ،1386، ، تهرانمجلس شوراي اسالمية به كوشش مركز پژوهش كتابخان ،)پزشكي
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موسوعه تراجم ألشهر األعالم العرب و األجانب القدمي (المورد معجم األعالم ، 1992البعلبكي، منير، ـ 
  .، بيروت)و المحدثين

  .1382، غالمحسين يوسفي، تهران به كوشش، مترجم گمنام، الصحهترجمة تقويمبطالن، بغدادي، ابنـ 
  .1412، ت، بيرومراصد االطالع على اسماء االمكنه و البقاع بن عبدالحق، الدين عبدالمؤمنبغدادى، صفىـ 
به  ،)البيان في تدبير اإلنسانمنهاج(األبدان في تدبير اإلنسان تقويم، بن جزلهبن عيسيبغدادي، يحييـ 

  .1390، باباپور، قمكوشش يوسف بيگ
  1363، ترجمة اكبر داناسرشت، تهران، آثارالباقيه دبن احمد، بيروني، ابوريحان محمـ 

 .1374تهران، تحقيق يوسف الهادي،  هر في الجواهر،الجماـــ، ــــــــــــــــــــــــــ
ايرج  به كوششبن عثمان كاساني، ترجمة ابوبكربن علي صيدنه،ـــــــ، ــــــــــــــــــــ

  .1358تهران، افشار و منوچهر ستوده، 
  .1363تهران، ، ترجمة باقر مظفرزاده، الصيدنه في الطب ــ،ـــــــــــــــــــــــــــ

  .1370تهران، عباس زرياب،  به كوشش، الصيدنه في الطبــ، ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ه،غراض الطبيه و المباحث العالئياالَة ضميم ،يفرهنگ اغراض طب، 1385بخش، حسن، تاجـ 

  .بخش، تهرانحسن تاج به كوششجرجاني،  بن الحسن اسماعيل
  .1390، سيدحسين رضوي برقعي، تهران ه كوششب، الطببيان د،بن محمهيمبن ابرافليسي، جيشتـ 
  .بريز، تالفنونفرهنگ اصطالحات و تعريفات نفائس، 1352ثروتيان، بهروز، ـ 
نژاد، رضا انزابي ترجمة، ثمار القلوب في المضاف و المنسوبد، بن محمعالبي، ابومنصور عبدالملكثـ 

  .1376مشهد، 
تحقيق و شرح ابراهيم لقلوب في المضاف و المنسوب، ثمار ا ـــــ،ــــــــــــــــــــــــــ

  .1414صالح، دمشق، 
يوسف  به كوشش بن اسحاق،ترجمة حنين ،»جوامع كتاب جالينوس في االمراض الحادثه في العين«ـ 

 .93ـ75، ص 1390، قم كهن پزشكي، ةشش رسالباباپور، بيگ
  .1384بخش، تهران، ، به كوشش حسن تاجئيهاالغراض الطبيه و المباحث العالجرجاني، سيد اسماعيل، ـ 

اكبر واليتي و ، به كوشش علي)خُف عالئي يا الخفيه العالئيه(خُفّي عالئي ــ، ــــــــــــــــــ
  .1377، تهران آبادي،محمود نجم

  .1349، جالل مصطفوي، تهران به كوشش، خوارزمشاهية ذخيرــــ، ـــــــــــــــــ
، پژوه و ايرج افشار، تهراندتقي دانش، به كوشش محمخوارزمشاهية ذخيرـــ، ــــــــــــــــــ

1350.  
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، مهدي محقق، تهران به كوشش، )در دانش پژشكي و داروشناسي(يادگار ــــــ، ــــــــــــــ
1381.  

ر چرايي توجه ويژه به تحذير مصرف پودر دانه كامل اسفرزه د«، 1390و ديگران،  مهرناز ،جعفرپورـ 
  .60-53 ، ص، بهار1 ، ش2 ، سطب سنتي اسالم و ايران ةفصلنام، »طب سنتي ايراني

    .1386، ايرج افشار، تهران به كوشش نامه،فرخر، جمالي يزدي، ابوبكر مطهـ 
با همكاري (كوشش ايرج افشار  ، بهجواهرنامة نظاميالبركات، دبن ابيجوهري نيشابوري، محمـ 

  .1383 ، تهران،)درسول درياگشتمحم
اهللا عباسي و ايرج مهركي، حبيب به كوشش، تاريخ جهانگشاي جوينيد، بن محمجويني، عطاملكـ 

  .1388، تهران
  .1383، تهران، دتقي مير، تهرانمحم به كوشش، قانونچه در طبدبن عمر،  چغميني، محمودبن محمـ 

ناصر باقري  وششبه ك، »رسالة خواص الحيوانات«طالب، بن أبي حزين الهيجي، محمدعليـ 
  .326-263، تهران، ص رسائل حزين الهيجيبيدهندي، 

 ].تا بي[، تهران حكيم مؤمن، ةتحف د مؤمن،حسيني، محمـ 
 رضوي، مدرس محمدتقي سيد به كوشش ،انوري ديوان مشكالت شرحابوالحسين،  فراهاني، حسينيـ 

 .1340تهران، 
   .1397، بيروت، البلدان معجم، حمويياقوت، ـ 
  .1984، ، بيروتالروض المعطار فى خبر االقطاردبن عبد المنعم،  حميري، محمالـ 
  .1312، ، بيروتفرائد الالل في مجمع االمثال بن السيد علي االحدب الطرابلسي،الحنفي، ابراهيمـ 
  .يحيي قريب، تهران به كوشش ،العراقينةتحف، 1357الدين بديل، خاقاني شرواني، افضلـ 

 قلعه،، تصحيح علي صفري آق)الغرايبختم( العراقينةتحف، 1387 ـــــــــــــ،ـــــــــــــــــ
  .تهران

- ، تصحيح يوسف عالي عباس)العراقينةتحف(الغرايب ختم، 1386ــــــــــ، ــــــــــــــــــــ
  .تهران آباد،

  .ي، تهرانعلي عبدالرسول به كوشش، ديوان، 1316ين ابراهيم، الدخاقاني شرواني، افضلـ 
   .تهران، سجاديين ضياءالد به كوشش، ديوان، 1374ــــ، ـــــــــــــــــــــــــــ

  .تهران، كزازيين الدميرجالل به كوشش، ديوان، 1375ـ، ــــــــــــــــــــــــــــــ
، كتابخانة مجلس شوراي 976، نسخة خطي شمارة ديوان، ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .اسالمي
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  .تهران، د روشنمحم به كوشش، منشأت خاقاني، 1384ـــــــــ، ـــــــــــــــــــــــ
، جم، تهران، ترجمة سيدحسن خديوالعلوممفاتيحدبن احمدبن يوسف،  خوارزمي، ابوعبداهللا محمـ 

1389.  
  .1409بيروت، ي، ابراهيم األبيار تحقيق، العلوممفاتيحــــ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم فى االمثال و الحكم النثريه و (فرائد الخرائد فى االمثال  بن طاهر،يعقوب يوسفالخويي، ـ 
  .2000، ، تحقيق عبدالرزاق حسين، األردن)الشعريه

  ].تابي[،  بيروتالحيوان كبري،  ةحياين، الد دميري، كمالـ 
دتقي ، به كوشش محمالبهادر ةلتحف در التبادرنواين ايوب، الدالدين محمدبن اميندنسيري، شمسـ 

  .1350، پژوه و ايرج افشار، تهراندانش
  .، تهراننامهلغت، 1373اكبر، دهخدا، عليـ 
  .، بيروتالمعجم المفصل في األشجار و النباتات في لسان العرب، 1421دياب، كوكب، ـ 
  .1362، نگ جهانپور، تهرانفره به كوشش، يينامة عالنزهت الخير،بن ابيرازي، شهمردانـ 
 ينالدعالءة ، ترجم)برگردان پارسي از من اليحضره الطبيب(سليمانيه ة تحف دبن زكريا،رازي، محمـ 

  .1389، پور و پريسا مزيني، تهرانناصر رضايي به كوششد طبيب، محم
  .1384، پور، تهرانسليمان افشارية ، ترجم21ـ20ج ، الحاوي ـــــ،ـــــــــــــــ

  .تهران، ات منظوم فارسيگل و گياه در ادبي، 1372رنگچي، غالمحسين،  ـ
قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و (األعالم ، 1980، ينالدالزركلي، خيرـ 

  .، بيروت)المستشرقين
  .1381، دكن ، حيدرآبادالمستقصى في أمثال العربالقاسم جاراهللا محمودبن عمر،  الزمخشري، أبيـ 
يوسف  به كوشش، »لقوانين العالج في جميع األمراضاةزبد«اهللا، بن هبهدبن عالءالدينسبزواري، محمـ 

به كوشش مركز پژوهش كتابخانة  ،)مجموعة سه رساله در پزشكي(گنجينة بهارستان باباپور، بيگ
  .477ـ299 ، ص1386، تهران مجلس شوراي اسالمي،

   .، تهران2ج ، فرهنگ معارف اسالمي، 1362، ، سيد جعفرسجاديـ 
  .تهران ،خاقاني شراونيفرهنگ لغات و تعبيرات ديوان ، 1382، ينالدضياءسيد ، سجاديـ 
 ،»تصحيح و تحليل چند تصحيف در شعر خاقاني« ،1389 ،مجيدمنصوري، سيف، عبدالرضا و ـ 

  .46ـ23ص : بهار، )13پياپي (، 1 ، ش4، س )گوهر گويا(زبان و ادب فارسي ة پژوهشنام
مجلس شوراي ة خطي كتابخانة نسخ ،شرح ديوان خاقانيدبن داودبن محمود، محمشادي آبادي، ـ 

  .412ة اسالمي، شمار
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هاي المثل ضرب(ترجمه و تحشية فرائد االدب در امثال سائر و رايج در عرب  ،1379شاهد، امير، ـ 
 .اصفهان، )رايج در عربي

د بهجه األثري، محم به كوشش، العرب أحوال معرفه في األرب بلوغد محمود، شكري األلوسي، السيـ 
  ].تابي[بيروت، 

ابوالحسن شعراني،  به كوشش، الفنون في عرايس العيوننفايسدبن محمود، ين آملي، محمالدشمسـ 
  .1389تهران، 

  .، تهرانفرهنگ اشارات، 1387شميسا، سيروس، ـ 
  .، تهرانكالت ديوان انوريشرح لغات و مش، 1364شهيدي، سيد جعفر، ـ 
گنجينة بهارستان ، سيد حسين رضوي برقعي، تصحيح »ترياق فاروق«الدين حسن، شيرازي، كمالـ 

، به كوشش مركز پژوهش كتابخانة مجلس شوراي اسالمي، تهران ،)مجموعة سه رساله در پزشكي(
  .326ـ147 ،1386

، به كوشش وف به تشريح منصوريتشريح بدن انسان معردبن احمد، شيرازي، منصوربن محمـ 
 .1383، سيدحسن رضوي برقعي، تهران

گنجينة آرش ابوترابي و فاطمه مهري،  به كوشش، »هغياثي«الدين، الدين محمودبن صاينشيرازي، نجمـ 
به كوشش مركز پژوهش كتابخانة مجلس شوراي  ،)مجموعة سه رساله در پزشكي(بهارستان 
  .298ـ33، ص 1386، تهران اسالمي،

  .1390، تصحيح ميرهاشم محدت، تهران، درع الصحهبن محمدطاهر،  ـ طبيب طهراني، محمدهاشم
  .1363، تهران دتقي مدرس رضوي،سيد محم به كوشش، نامة ايلخانيتنسوخ دبن حسن،طوسي، محمـ 
  .1387، منوچهر ستوده، تهران به كوشش، عجايب المخلوقات و غرايب الموجوداتدبن محمود، طوسي، محمـ 
  .1408، ، تحقيق احمد عبدالسالم، بيروتاألمثال ةجمهربن سهل،  بن عبداهللا هالل الحسنالعسكري، أبيـ 
  .1390، ، قمقرابادين كبيرد، بن محمعقيلي خراساني، محمدحسين ـ 

  .1371، ، تهرانمخزن االدويه،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، ص1347، ، تهران15 ، شزمين فرهنگ ايرانپژوه،  ي دانشدتقتصحيح محم ،»عالئية عطرنام«ـ 

  . 276ـ254
  .يروت، ب)ع( طب االمام علي، 1423عقيل، محسن، ـ 
، تحقيق حسن علي )طب العين للغافقي(المرشد في الطب العيون بن اسلم، ومدبن قسالغافقي، محمـ 

  .1987، حسن، بيروت
 به كوشش، )ي فارسي در بهداشت و تندرستيارساله(البدن حفظ دبن عمر،فخر رازي، محمـ 
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  .1390، تهران دابراهيم ذاكر،محم
 به كوششبن عبدالرحمان، دمرادترجمة محم، 1ج ، آثار البالد و اخبار العباد د،بن محمقزويني، زكرياـ 

  .1371، تهران، د شاهمراديسيد محم
به بن عبدالرحمان، ادمردمة محمترج ،2ج  ،ب آثار البالد و اخبار العباد ــــــ،ــــــــــــــ

  .1373، د شاهمرادي، تهرانسيد محم كوشش
  ].تابي[، ، بيروتاالنشاء ةعصبح االعشي في صنا قلقشندي،ـ 
  .1352، د كاظم امام، تهرانسيد محم به كوشش، كتاب التنوير،  بن نوحمنصور الحسنالقمري البخاري، أبيـ 
  .طعمه، تهران ، تحقيق وجيهه كاظم آلو المساكين طب الفقراء أحمدبن ابراهيم، القيرواني، أبوجعفرـ 
  .1386تهران، ، به كوشش ايرج افشار، عرايس الجواهر و نفايس األطايبكاشاني، ابوالقاسم عبداهللا، ـ 
  ].تابي[، ، بيروتأعالم النساء في عالمي العرب و السالمكحاله، عمررضا، ـ 
 .تهران ،)استعارات و تشبيهات(هزار سال شعر فارسي  گل و گياه در ،1386گرامي، بهرام، ـ 
  .كرج، )دفتر چهارم شرح مشكالت خاقاني(پنجنوش سالمت ، 1384ماهيار، عباس، ـ 
 ص ،1335 ،4 ، جزمين فرهنگ ايران، به كوشش منوچهر ستوده، »گوهرنامه«دبن منصور، محمـ 

  .302ـ185
  .قمحسين صابري، ة ، ترجمشكيزپاحاديث ة دانشنام، 1390د، شهري، محم محمدي ريـ 
  .1388 ، د روشن، تهرانمحم به كوشش، منافع حيواند، بن محممراغي، عبدالهاديـ 
نسخة خطي كتابخانة مجلس ، )نامهتمحب(شرح اشعار خاقاني د، بن محممعموري، عبدالوهابـ 

  .11562شوراي اسالمي، شمارة 
ين الد ، به كوشش سيدضياءر اشعار خاقاني شروانيحواشي دكتر محمد معين ب، 1358 د،معين، محمـ 

  .تهران ،سجادي
  .تهران، فرهنگ ،1385 ــ،ــــــــــ

نسخة خطي  ،خاقاني العراقينةتحفشرح لغات قصايد و  دحسن،بن محمموسوي سرابي، مصطفي قليـ 
  .14197كتابخانة مجلس شوراي اسالمي، شمارة 

ه و مباحث قواي، ارواح، عوارض نفسانيده باب پيرامون چهار(داروهاي قلبي  دباقر،موسوي، محمـ 
به  ،)سيناالقلبيه ابن ةويبر طبيعيات و پزشكي كهن بر پاية رسالة االد هيهاي قلبي با نگاداروه

  .1383، سيد حسن رضوي برقعي، تهران كوشش
كتاب ماه  ،»شرح شش قصيده از ديوان خاقاني: با جام عروس خاوري«الف، 1390فر، سعيد، ـ مهدوي
 .42ـ31 ، ص، آذر56 ، شادبيات
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خاقاني شرواني به كوشش علي ) الغرايب ختم(العراقين ةتحفگذري بر «، ب1390ــــــــــــــــ، 
  .265ـ209 ، ص، پاييز و زمستان)49 پياپي(، 2، ش 9، س آينة ميراث، »قلعهصفري آق

لغات قصايد خاقانى و منظومة  شرح(خاقاني  شرح مشكالت ديوان«، ب1391ــــــــــــــــ، 
  .1069ـ1023 ، ص، بهار15، ش 5، س 2دورة پيام بهارستان، ، »)العراقينةتحف

بوستان ، »ترين معيار در تصحيح ديوان خاقانياصالت تصويري مهم«الف، 1391، ــــــــــــــــ
  .196ـ175 ، ص، بهار)11پياپي (، 1 ، ش4 ، سادب

  .1210، ]اجبي[، مجمع األمثال د،الفضل احمدبن محملنيسابوري، ابيالميداني اـ 
  .1373، تهرانبرات زنجاني،  به كوشش، دانشنامه در علم پزشكي ميسري،ـ 
  .1367، به كوشش حسن نراقي، تهران، مشكالت العلومنراقي، محمد مهدي، ـ 
 شرفنامه، تصحيح حسن وحيد دستگردي، به كوشش سعيدبن يوسف، نظامي گنجوي، الياسـ 

  .حميديان، تهران
  .، تهرانبرات زنجاني به كوشش، نظامي گنجوي ةشرفنام، 1380ــ، ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .، تهرانالمعارف بزرگ طب اسالميةداير، 1390نوراني، مصطفي، ـ 
ناموارة ، سجاديين ضياءالد به كوشش، »الكنوز در شرح اشعار خاقانيمفتاح«خان، هدايت، رضاقليـ 

  .3560ـ3422 ، ص1370 ، به كوشش ايرج افشار،6 ، جد افشاروتر محمدك
  .1246، ]جا بي[، به كوشش عبدالمجيد، بحر الجواهردبن يوسف، هروي، محمـ 
، تصحيح )النفسةاالنس و منفعةروض(االبينه عن حقايق األدويه  الدين ابومنصور علي،هروي، موفقـ 

 .1389، دكاني، تهراناحمد بهمنيار، به كوشش حسين محبوبي ار
  .، تهرانات فارسيها در ادبيوارهاساطير و داستانفرهنگ ، 1386دجعفر، ياحقي، محمـ 
، ، آبان3و  2 ، ش1س ، شنبهعصر پنج، ترجمة كيوان نريماني، »غالبوجه«، 1377ياكوبسن، رومن، ـ 

  .34ـ32ص 
  
  




