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چکیده
یکی از منظومههای ناشناختۀ طبی قرن هشتم ،نسخۀ طب منظوم اثررر یکرربم لبررما کریم
الرج متخلص به لجزی اسررک رره بررا شر ا  757د تابخانررۀ مم سررۀ لررا ی س سررا
نگ ما ی میشود و د  6896ببک با خط نستعلبق تابک شمه اسک .این اثر د  433صفحه
و د قا ب مثنوی و وزن فالالتن فالالتن فالالتن فاللن (بحر مل مث ن مقصو ) د قرررن
هشتم سروده شمه اسک .همف این نوشتا  ،بر سی و تحلبل نسخۀ طب منظوم و نبز آشنایی
با مفاهبم پزشکی قرن هشتم ،بب ا یها و وش د مان آنهاسک .نگا نمگان د این مقا ه به
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بر سی این منظومه د سه سطح صررو ی و زبررانی ،سررطح بالطرری و سررطح فکریمحترروایی
میپردازنم .نسخۀ طب منظوم یاوی اطاللات طبی قرن هشتم اسک .سراینم ایررن منظومرره
ببشتر طببب بوده تا یک شالر ،به ه بن د بل سطح ادبی این منظومه بسبا پایبن اسک ،اما از
نظر لل ی و محتوایی ا زش نم اسک .از ویژگیهررای ایررن منظومرره انتقررال مفرراهبم پزشررکی
بهصو ت ساده و موجز اسک.
واژههای کلیدی
نسخۀ خطی ،منظومههای طبی ،طبببان شالر ،لبما کریم الرج ،طب منظوم.
 .1مقدمه
نسخههای خطی دسکنوشتههای ا زش نمی هستنم ه قممتی ن دا نم .این آثا نفبس
د بردا نم قس تی از للوم و فرهنگهای ملی هر سرزمبنی هسررتنم .ببرررون آو دن آنهررا از
موزهها و تابخانهها د ب ره بردن از اطاللات ن فته د آنها ضرو ی اسررک .بررا توجرره برره
قممک تا یخ طب ،د ایران قمی یترین دسکنوشته ،نسخۀ طبی اسک .نترین نثر لل رری
پا سی د ی تاب اَ بنبه لن یقایق ا دویه اسک ه یکبم ِفرزانه ابومنصو موفق هروی د
دا وشناسی نگاشته اسک .بنابراین پبونم طب و ادببات فا سی از ه ان آطاز پبررمایم متررون
شکل میگبرد.
د تا یخ ادببات ج ان بسبا نم طبببانی ه به آفرینمهای ادبی معروفانررم و د ادببررات
فا سی نبز با لناوین و تخلصهای لطا (نبشابو ی/ه مانی) ،طببب (اصف انی/ق ی) ،مسبح
و ماننم آن مش و نم ( ا ونم و مسجمی4 :1395 ،ر .)7بعضی معتقمنم طببب و شالر ،شببه
به دو زنبو نم ه شبر یک گل ا مکبمهانم .طببب امراض اجت الی مردم ا با نسخهای رره
بهصو ت شعر د آممه اسک ،معا جه می نم.
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د گذشته ،یکبم شامل ادیب ،فبلسوف ،یاضیدان ،موسبقیدان ،طببب و ...میشم .قب
یکبم هم برای طبببان به ا می فک و هم د مبان شالران افرادی قب یکرربم ا گرفتنررم.
ماننم یکبم نظامی ،یکبم ابوا قاسم فردوسی ،یکبم سنایی و . ...د با

ابطۀ ادببات و طب

سخن بسبا اسک .طبببان شالر ،نبوغ خود ا د شعر به ا بردهانم .از ج له پو سبنا ،لطا
نبشابو ی ،اسبری ازی ،لبماهلل ق ی ،ملک ا طبرراش شرربرازی ،للرری نبرراز ،آتررم اصررف انی،
فضلاهلل ه مانی و بسبا ی دیگر از اطبا ،از گذشته تا لصر یاضر از بالی و طزل گرفته تررا
خلق منظومههای شعری ادببات ا د خممک آموزش مطا ب پزشکی گرفتهانم.
از ویژگیهای پزشکی ایران د گذشته استفاده از شررعر برررای یررادگبری سررری و انتقررال
مفاهبم پزشکی ،به مردم لامه اسک .این آموزهها چه بهصو ت طبرمستقبم د آثا شالران و
چه مستقبم د قا ب منظومههای طبی صو ت گرفته اسررک .منظومررههای طبرری د قرنهررای
مختلف با اهماف متفاوتی نگا ش شمه اسک .از آنچه به دسک ما سبمه اسک ،اینگونه برره
نظر می سم ه سرایم این منظومهها از قرن چ ا م ق ری با دانشنامۀ مبسری شرررو شررمه
اسک .از ه ان قرون آطازین شعر فا سرری ،باو هررای طبرری بهصررو ت طبرمسررتقبم نبررز وا د
ادببات میشونم؛ بهطو ی ه د شاهنامۀ فردوسی ،بز گترین ی اسۀ ملی ایرانی ،نبز دیررمه
میشود .از شگفتیهای شاهنامه ،نقم سب رغ د تو م ستم و انجام ل ل سزا ین برره وش
بب وشی با می و س س شکافتن ت بگاه و به دنبا آممن ستم اسررک .برره طم اینکرره فردوسرری
طببب نبوده و تا هزا سال پس از آن چنبن ل لی صو ت نگرفته اسررک .فردوسرری مرایررل
این جرایی ا از قول سب رغ نقل می نم .د با س بمی موی زال نبز ببان میشود« :امررروزه
نبز د ادببات پزشکی به واژ آ ببنبسم ه نولی ناهنجا ی ماد زادی اسررک .مررواد نگرری د
موی سر و تن و مژگان وجود نما د و به این د بل این افراد ه ۀ موهای بمنشان یکسر سفبم
اسک» (سباسی .)24 :1389 ،و ی هبچ ترج های ب تر از زا ی برای این بب ا ی نبسک.
همزیستی ادببات و طب د آثا طبببان هم از ج له بوللی سبنا و لطا نبشابو ی دیررمه
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میشود .این ونم ادامه پبما می نم .اگرچه از قرنهای چ ا م تا قبررل از ت رراجم مغررول رره
دو ان طالیی طب اسالمی بود ،تأ بفات ا زش نم پزشکی بسبا ی بر جا مانمه اسک ،منظومۀ
طبی به ثبک نرسبمه اسک .با وجود این د پای طب د ادببات د آثا شالران و طبببرران آن
وزگا ه چنان مش ود اسک .با ی لۀ مغول برای ممتی ه ۀ للوم از ج له طب و ادببررات
دچا افول میشود اما ممتی پس از آن دوبا ه ایبررا میگررردد .د تابهررای تررا یخی ببرران
میشود« :مغولها اگرچه ویشی بودنم اما پس از ممتی مراوده با ایرانبان،

ی تغببررر خلررق

دادنم و تا یمی به للم و دانم بهخصوص پزشکی لالقهمنررم شررمنم» (مررا ی.)89 :1394 ،
انم ی بعم با افول دو ان طالیی پزشکی اسالمی ،هبچگاه ونق و پبشرفک لل ی برره یرروز
پزشکی بازنگشک .د قرن هفتم هجری با یررو ش مغررول بررر ایررران ،جنگهررا و ویرانیهررا،
تفکرات صوفیگرایانه ،خرافهپرستی و لوامل دیگر جایگزین تفکر لل ی شم .اگرچه پس از
انقراض خالفک لباسی و قتل و طا تها افررول للررم د ه ررۀ زمبنررهها برره وجررود آمررم ،د
تابهای تا یخی و طبی آممه اسک« :اما طب و تا یخ مصونبک نسبی خود ا ممیون ت ایل
و خواهم فاتحان ویشی د یفظ سالمک خویم و سب ش رت بودنم» (بررراون:1351 ،
 .)127بعم از تقریباً یمود دو قرن سبطر قوم مغول ،دو دوم ت اجم این قوم ره از سرررال
 738تا 812ق بره طرول انجرامبم ،بالث پبرمایم سلسلۀ طغاتب و یه شم .آنها از نوادگرران
چنگبزخان بودنم .د تابهای تا یخی ببان میشود « :ه تب ررو از چنگبزخرران بافرهنررگتر
بود .او گفته بود ه بایم د ت ام ش رهای تحک یکومک او یک بب ا ستان ،یررک مسررجم و
یک مم سه وجود داشته باشم» (قبادیانی .)233 :1387 ،اگرچه تسلط مغو ن نتبجۀ آنی جررز
مصببکهای ما ی و لل ی نماشک ،نتایج ن ایی خوبی هم برای ایران د بر داشک.
د قرن هشتم ،دوبا ه منظومههای طبی سروده میشونم .منظومۀ مو د مطا عۀ ما از ج لۀ
این منظومههاسک .د یوز ادببات نبز یافظ یکرری از بز گترررین طزلسرررایان فا سرری ،از
شالران معاصر د این یوزه اسک .مضامبن طبی د طز بات او مش ود اسررک .د ایررن بررا ه
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ببان میشود« :اشررا ات طبرری او اگرچرره طا براً نررا ر بررر بب ا یهررای ویرری و د اسررتای
وا ستگی انسان با شفا بخمهای ا ی اسک ،اما ماننم مقو ت تصوف و موسرربقی و طبررره،
اصطالیات طبی نبز د طز بات او وسبلهای برای ایفاد نظریررات یکب انرره و نمانرره اسررک»
(ممنی9 :1390 ،؛ نبز نک :یل هها .)7 :1385 ،اما د قرن ن م و دهررم و مخصوصراً د دو ان
صفویه سرایم این منظومهها به طرز چش گبری افزایم یافترره اسررک .د ایررن مررو د ببرران
میشود« :ا ثر پزشکان نامما دو صررفویه افررراد فوقا عرراده تحصرربل ردهای بودنررم .جررای
تعجب نبسک وقتی میببنبم ه اطلب ایشان شالر بودنم و اگر بخواهبم تحررک لنرروان لرری
پزشکان شالر مطلبی بنویسبم بایم ه ۀ آنها ا نام ببریم» (ا گود.)133 :1357 ،
م اجرت بسبا ی از داش نمان ایرانی از ایران به هنموستان سرربب شررم آثررا بسرربا ی د
آنجا تأ بف و نگ ما ی شود .د دو ان قاجا  ،الزام او رربن دانشررجویان پزشررکی برره فرنررگ
صو ت گرفک .پزشکان خا جی هم به د با ایران آممنم و مراودات ایران و فرنگ صررو ت
گرفک .تا آن زمان بب ا ستان د ایران ساخته نشمه بود و د مان د منررزل انجررام میگرفررک.
طب جمیم ا وپا به ایران اه یافک ،د یا ی ه طب قمیم هم طرفما ان خررود ا داشررک .تررا
اینکه د زمان ناصرا مین شاه و صم ات امبر ببر به تأسبس دا ا فنررون منجررر شررم .تأسرربس
دا ا فنون بهلنوان نقطۀ لطفی د للوم و پزشکی شررم و بعررم از آن فته فترره دانشررکمهها و
دانشگاهها افتتاح شم و طب به شکل امروزی د آمم .د مو د طبببان شالر د آن لصر ببرران
میشود« :د ل م قاجا و یتی پس از آن لمهای از طبببان بودنم ه لالوه بر پرررداختن برره
طبابک د شعر و شالری نبز دستی داشتنم و د ببشتر مواق هم ،طببب تخلررص می ردنررم»
( وستایی :1382 ،ج158 ،1ر.)165
د لصر یاضر نبز طبببان شالری دا یم از ج لرره نصرررتاهلل قاسر ی ،مجما ررمین فخرایرری،
لبماهلل ب زادی ،قاسم سا ،یسبن گل گالب و بسرربا ی دیگررر از پزشررکان فرزانرره رره د نررا
طبابک به شعر و شالری میپردازنم و این سنک دیرینه ا ه از زمان برروللی سرربنا شرررو شررمه
اسک ،ادامه میدهنم (برای ن ونههای دیگر طبببان شالر معاصر نک :سباسی.)345 :1397 ،
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۱ـ .۱پیشینۀ پژوهش
د ادببات فا سی ه ان گونه ه اشا ه شم ،شالرانی بودنم ه با آموزههای پزشکی آشررنا
بودنم و د آثا خود به ررا میبرنررم .ه چنرربن طبببررانی رره شررعر نبررز میگفتنررم .از مبرران
نسخههای خطی ه تا نون به دسک ما سبمه ،چنم منظومۀ طبی تا نون معرفی و چاپ شمه
اسک .ا بته آثا بسبا ی نبز د تابخانهها م جررو مانررمه و منتظررر دسررک ه ررک مصررححان
هستنم ه از خ ول و گ نامی ببرون بباینم .برخی از آثا تصحبحشمه لبا تانم از:
ر او بن و قمی یترین منظومۀ طبی ،دانشنامه د للم پزشکی از یکبم مبسری اسررک رره
نهترین مج ولۀ طبی به شعر فا سی اسررک ایررن نسررخه مربررو برره قرررن چ ررا م اسررک
(مبسری.)1366 ،
ر تاب شفاش ا رض (طب ش ابی) اسک ه مربو به قرن هشتم اسک (قوام نرراگوا ی،
.)1393
ر تاب طبی منظوم دیگر ه به چاپ سبمه ،طب یوسفی اسک (یوسفی هروی.)1389،
ر شرح بالبات طب یوسفی ه یکبم لبما عظبم خان بر طب یوسفی نگاشته اسک .این
تاب نبز چاپ شمه اسک (ای مخبشکی خو جوی.)1389 ،
ر تاب دیگری با لنوان لبات طب منظومه از مح متقی ملک ا طباش موجود اسررک رره
به زبان لربی نگاشته شمه اسک (ملک ا طباش .)1393 ،اثر دیگری از این مؤ ف چاپ شررمه
ه شامل مج ولۀ طبی اسک و مشت ل بر چنم ممخل اسک (ه و.)1382 ،
ر «معرفی منظومۀ طبی جام ا فوائم» یکبم یوسفی هروی از طبببان دو ان صفویه اسررک
(ل ا تکا .)1394 ،
ر «بر سی تاب طب منظوم اثر لبما کریم الرج متخلص به لجزی (قرن هشتم ق ری)»
( ا ونم.)1397 ،
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 .2معرفی نسخه
با توجه به پژوهمهای بهل لآممه از این اثر ،تا نون نسخۀ دیگری یافک نشمه و نسخۀ
منحصربهفرد آن با لنوان طب منظوم ،لبما کریم الرج متخلص به لجزی برره شر ا ،757
قفسۀ  ،11طبقۀ  ،3دیف  8د تابخانۀ ت ران (مم سۀ لا ی س سا ) به خط نسررتعلبق د
 433صفحه و  216برگ محفوظ اسک .تعماد اببات این منظومه دا ای  6896ببک و د قرن
 8سروده شمه اسک .اشعا با جوهر مشکی و لنوان د صم اببات با جوهر قرمز و یاشرربه
قرمز د ون اد نوشته شمه اسک .هر صفحه از نسخه تقریباً  17سطر دا د .ابهنویسرری د
صفحهها دیمه میشود .اشعا متن با «بسم اهلل ا ری ن ا ریبم» آطرراز شررمه اسررک .متأسررفانه
صفحه یا صفحههای آخر منظومه از ببن فته اسک و پایان آن مشخص نبسک .این نسخه د
قرن  11توسط اتبی بینام نگاشته شمه اسک (د ایتی :1389 ،ج .)297 ،7ایررن منظومرره بررر
وزن فالالتن فالالتن فالالتن فاللن بحر مل مث ن مقصو سروده شمه اسک .انتخاب وزن
و قا ب مثنوی با توجه به موضو و داشتن رفبک با برای سرودن و ببان مطا ب دامنررهدا
د خصوص للم پزشکی مناسب اسک .ه چنبن نسخه دا ای یک ابه د قس ک اخررال
ا بعه اسک .قصبمهای د وزن فالالتن مفاللن فعلن بحر خفبف د  24ببک ه ایت ا ً ایررن
قصبمه توسط اتب سروده شمه اسک.
آطاز منظومه:
حمد بیحد آن حکیمی را که از لطف عمیم

داد جان با مشت خاکی ساختن آنگه عظیم

چون که آدم را پدید آورد از کتم عــدم

جملۀ اسما بدو آموخت با چندین حکم
(اعرج)۱ :

انجام:
ای برادر این طبابت نیست اکنون سـ کار

مانده است از هفت پیغمبر به عالم یادگار

آدم و ادریس و ابراهیم و لقمان حکیم

بعد از آن آمـد خطاب حق به موسی کلیم
(همان)2۱6 :
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منظومه با مناجات و تح بمیه آطاز میشود .بهدنبال آن ،سراینمه د ببان سبب نظم تاب
به این نکته اشا ه می نم ه للم طب دا ای فضبلتی اسک ه یتی بر للم دین مقررمم شررمه
اسک.
گر شدی بیمـار ماندی دور از امــر خـــدا

زین سبب تقدیم کرده علم طب را مصــطفی
(همان)۱ :

او سبب نظم تاب ا نمای د ونی و هاتف طببی میدانررم و اشررا ه می نررم رره د سررن
پنجاهسا گی شرو به تابک رده اسک؛ زیرا میخواهم از خود ا خبری به یادگا بگذا د.
نگا نمه خود به سال دقبق تأ بف اثر و نام آن اشا ه رده اسک:
هفتصد و هشتاد بود از سال هجرت آن زمــان

کردم این نظم ابتدا از عون حی مســتعان

طب منظوم است نام این کتــاب مختصــر

یاد گیرش تا شوی از علم حکمــت باخبـــر
(همان)2 :

ه چنبن به فرمانروای آن دو ان اشا ه می نم:
ش ریار عدلگستر ســرفراز دو ج ــان

پشت اسالم و پنـاه خلـق عبیداهلل خان
(همان)

سال تابک این منظومه  780هجری ببان شمه اسک .لجزی د هبچ جای منظومه د با
مکان زنمگی خود اشا های نکرده اسک .این تا یخ با توجه به مناب تا یخی لصر مغررول د
لراق دو ان سلطنک سلطان یسبن ابن شبخ اویس (776ر )784و سلطان ای ررم ابررن شرربخ
اویس (784ر )813اسک ه آذ بایجان و تبریز ا نبز بر م ا ررک خررود افزودنررم (اقبررال آشررتبانی،
 .)465 :1365د آن تا یخ د ایران ،ایا ت شرقی به دسک آل مظفر افتاد .و ی این طایفرره مررمتی
با شبخ ابواسحاق و سایر افراد خانمان اینجو ه د اصف ان مقبم بودنم ش کم افترراد .خراسرران
ش ال شرقی ممتها مو د نررزا برربن سررربم ان و ملررود رررت بررود تررا آنکرره امبررر تب ررو د
یو شهای  787تا  796آن نایبه ا مسخر رد ( بن پول .)218 :1363 ،بنابراین مشخص نبسررک
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ه لببماهلل خان قب یک ران محلی بوده ه د منطقررهای خرراص فرمررانروایی رررده اسررک .د
تابهای تا یخی ببان میشود :چنانچه یکی از شاهان محلی خودتسلبم مغررو ن میشررم ،آنرران
طی یک قرا داد تبی فرمانروایی سرزمبن او ا به وی واگذا می ردنم .به ه بن سبب اسک رره
برخی از خانمان پادشاهان محلی ایران د سراسر و یا قس تی از دو ان فرمانروایی ایلخانبان باقی
مانمهانم (اش و ر .)360 :1365 ،متأسفانه صفحۀ آخر این منظومه از ببن فته اسک و تا یخ ات ررام
آن مشخص نبسک .این منظومه مشت ل بر چ ا مقا ه و خات ه اسک:
ر مقا ۀ اول :این مقا ه د قسم لل ی طب نگاشته شمه ه خود بر چ ا قسر ک تقسرربم
شمه اسک .قس ک اول د امو طببعه ه د هفک فصررل لنرروان شررمه اسررک .قسررم دوم د
مقا ۀ اول د ببان ایوال بمن انسان نگاشته شمه اسک .قسم سوم از مقا ۀ اول د ببان اسباب
صحک مرض سته سروده شمه اسک .قسم چ ا م از مقا ۀ اول د ببان لالمات اسک رره دو
باب و هشک گفتا دا د .باب دوم از این مقا ه د مو د بول و قا و ه و ایوال و اوصاف آن
نگاشته شمه اسک.
ر مقا ۀ دوم از مقا ت تاب شامل قسم ل ل طب ه مشت ل بر دو جزش اسک :جزش اول
د ببان یفظ صحک ه شامل  7گفتا و یک فصل اسک .جزش دوم ایررن مقا رره رره د ببرران
للم لالج بهقول لی سخن گفته اسک .د این مقا ه یررک برراب د ایکررام اطذیررۀ مفرررد و
مر ب نگاشته شمه اسک ه به ایکام اطذیه و ادویه و ببان د جات ادویه میپردازد و شامل
 49ادویه اسک ه ابتما به شرح اج ا ی آنها پرداخته و س س هریک ا شرح داده اسک.
ر مقا ۀ سوم د با معا جات امراض هر لضوی از سر تا پا نوشته شمه ه مشت ل بررر ده
گفتا اسک .گفتا اول شامل پانزده فصل اسک ه د آن به بر سی انوا بب ا یها و اههای
د مان آن ها سخن گفته اسک .گفتا دوم د امراض چشم نگاشته شمه ه مشت ل بر پررانزده
فصل اسک .گفتا سوم د امراض گوشی و ببنی ه نه فصل دا د .گفتا چ ررا م د امررراض
دهان و یلق ه شامل یازده فصل اسک .گفتا پنجم د تعراض صمو و قلب ببان شمه رره
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شامل نه فصل اسک .گفتا ششم د امراض معمه و جگر و سر رز ببرران شررمه وایررن گفتررا
مشت ل بر پانزده فصل اسک .گفتا هفتم د امراض وده و مقعم نوشته شمه و مشررت ل بررر
دوازده فصل اسک .گفتا هشتم د امراض گرده و مثانه و الضای نقاس مشررت ل بررر دوازده
فصل به تحریر د آممه اسک .گفتا ن م د امراضی ه مخصوص زنان اسک سروده شررمه و
نه فصل دا د .گفتا دهم از امراض پشک و ت بگاه و سرون و روهه دوپای نگاشررته شررمه،
این گفتا شامل پنج فصل اسک.
ر مقا ۀ چ ا م د ببان الراض لام مشت ل بر شم گفتا سروده شمه اسک .گفتا اول د
وج ا فاصل و انوا اسباب و لالمات و معا جات آنهاسک و این گفتا چ ا فصل دا د.
گفتا دوم د ی بّات یعنی تبها و انوا آن و وزهای بحران ببان شمه و مشت ل بر سبزده
فصل اسک .گفتا سوم د او ام و بُثو مشت ل برشانزده فصل اسک .گفتا چ ا م د زیررک
و امراض موی و بشره نگاشته شمه اسک .گفتا پررنجم د مرررض ضررربه و سررقطه د دوای
مَج ری یعنی شکستهبنمی و سرمابردگی و خشکی آتم و ...و جرایک سروده شمه اسررک
ه مشت ل بر هفک فصل اسک .گفتا ششم د طرد هوام یعنرری گزیررمن گزنررمگان و تررمببر
گزیمن ما و قنمه و ژدم و ماننم آن و شناختن انوا زهرها و لالج آن س رره او ا زهررر
داده باشنم ،ببان شمه ه مشت ل بر شم فصل اسک.
سرانجام خات ۀ ا کتاب ه د مو د نصایح و سخنان مفبررم رره برررای طببرران زم اسررک
آو ده شمه اسک .ه با این ببک شرو میشود:
کردم این نظم همایون را به عون حق تمام

فایده در خوان ن ادم ب ر نفع خاص و عام
(اعرج)2۱5 :

و با این ببک به ات ام می سم:
آدم و ادریس و ابـراهیم و لقمان حکیم

بعد از آن آمـد خطاب حق به موسـای کلیم
(همان)2۱6 :
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 .۳احوال مؤلف
متأسفانه به طم جسررکوجو د تررذ رههای مختلررف و تابهررای تررا یخ ادببررات ،هرربچ
اشا های به سراینم این اثر یافک نشم .اهراً وی برای تذ رهنویسان شناختهشمه نبوده و یررا
تن ا اثرش د دسترس آنها نبوده اسک .ا بته از آنجا ه ما امروزه آنچه د با ایوال و آثررا
شالران و نویسنمگان گذشته میدانبم ،یا بهوسبلۀ نوشتۀ خود آنهاسک و یا بهوسبلۀ تا یخها
و تذ رههاسک (نظ ی تبریزی :1363 ،ج .)29 ،2خوشبختانه د خصوص این مؤ ف ،خررود
د چنم جا نام ،تخلص ،سال تأ بف ،فرمانروای معاصر و نام اثر ا ذ ر رررده اسررک رره د
معرفی نسخه به برخی از آنها اشا ه میشود.
معرفی نام:
بندۀ عبد کریم اعـرج بود عبد ضــعیف

صرفکرده عمر خود را اندریـن علم شریف
(اعرج)۱ :

تخلص:
بعـد حمـد خالق و نعت همه پیغمبـران

بشنو از عجزی تو نظمی جانفزا با گوش جان

عجزیا بگذشت از عمرت کنون پنجاه ســال

مـرغ روحت را گرفت از محنت گیتـی مــالل
(همان)

از اببات او میتوان نتبجه گرفک ه «الرج» ،نررگ برروده اسررک .او ایررن نقصرران بررمن ا
بهلنوان قب برای خود انتخاب می نم .طبق گفتۀ سررراینمه ،او طبابررک ا بهشررکل مررو وثی
آموخته اسک و پم ش نبز طببب بوده اسک .د مو د مو وثی بررودن طررب آمررمه اسررک« :د
وزگا قمیم ه طبابک تا یمودی ا ثی بود و پم بر پسر و پسررر بررر پررم  ،بچررهها طببررب
میشمنمر آنها ه اهل شعر و ادب بودنمر ایررن مبرررا

ا هررم از پررم برره ا

میبردنررم»

(سباسی .)9 :1397 ،با توجه به اشعا او میتوان نتبجه گرفک ه د سررن ببسکسررا گی برره
طبابک پرداخته و د سن پنجاهسا گی به نگا ش این منظومه پرداخته اسک.
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بود این علم شریف او کسب کرده از پدر

داشت موروثی طبابت را نــه از جــای دگــر

مدت سی سال بد آورده طب را در عمـ

کرده درویش و غنی را خدمتی در هر محـ

عجزیا بگذشت از عمرت کنون پنجاه سال

مرغ روحت را گرفت از محنت گیتـی مــالل
(اعرج)۱ :

سراینمه اشا ه می نم ه د سن پنجاهسا گی شرو به نظم این اثر رده ه مقا ن با سال
 780هجری اسک .بنابراین و دت او سال 730هجری اسک .او هبچ اشا های برره زادگرراه یررا
محل سکونک خود نکرده اسک .این زمان معاصر با دو ان سلطنک ابو سعبم ب اد خان بررن
او جایتو (716ر ) 736از آخرین ایلخانان اسک ه بعم از او سلسۀ ایلخانبان به سرلک و به
انحطا گذاشک (اقبال آشتبانی .)378 :1380 ،ه چنبن د زمان وزا ت خواجه طبا ا ررمین
فرزنم خواجه شبما مین فضلاهلل از بز گان اهل ادب اسک .این لصررر از دیررمگاه فرهنگرری
یکی از د خشانترین وزگا تا یخ اسالمی اسک .دو انی ه بررا پمیررمهای چررون یررافظ و
قببانم د خششی چش گبر داشک ( وسبن.)156 :1384 ،
 .4ویژگیهای سبکی نسخه
4ـ .۱سطح صوری و زبانی
یکی از وشهای شناخک منظومهها برای دستبابی به مبزان هنر سراینمه و اسررتفاد او از
رفبکهای المی برای خلق اثر ،بر سی سطح صو ی و زبانی اسک .از ج له ویژگیهررای
صو ی و زبانی شالران سبک لراقی این اسک ه زبان شالران نسبتاً جمیمتر اسک .نگی
فظ

تر دیمه میشود .واژههای لربی فراوان استفاده میشود ( طالمرضررایی.)147 :1381 ،

د با این منظومه هم ویژگیهای لی فوق صادق اسک.
ل ات مترود و ن د این منظومه دیمه میشود؛ ماننم :اشتا نگ پا= قاب پررا ،نشررک=
لمس ،انمفا = دو شمن ،ق ل= ش م ،سحبق= مرد یکچشررم ،جغرررات= ماسررک چکبررمه،
خببن= دوغ ترش.
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ل ات و اصطالیات تخصصی طب سنتی فراوان به ررا فترره اسررک؛ ماننررم :قررا و ه=
شبشه ،یکه= خا ش ،محج ه= وسبلۀ یجامک ،سعو = دا ویی ه به ببنی یخته میشود،
تفسره= ن ونۀ اد ا .
از زمان

و اسالم و ه زیسررتی آن بررا ادب فا سرری ،برره ا گبری آیررات و ایادیررث و

ه چنبن واژههای لربرری واج داشررته اسررک .اوج ایررن توجرره د سرربک لراقرری برره چشررم
میخو د .این منظومه نبز ه د آن وزگا سروده شمه اسک از این قررانون مسررتثنا نبسررک.
ا برد غات لربی د این منظومه فراوان دیمه میشررود؛ ماننررم :جلسررا= ه نشرربنان ،فرراتح=
گشاینمه ،اسر= شکننمه ،فاسخ= تباه و فاسم ننمه ،لظ ی= استخوانی ،ای ر= قرمز ،اببض=
سفبم ،فجائی= آنی ،تنحنح= سرفه ردن.
اطلب تر ببهای به ا فته بهصو ت لربی ببان شمه اسک .ماننررم :یوامررل (یاملررهها)،
اسقا (سقطهها) .نا م ه چنبن د سرتاسر تاب از اصطالیات لربی استفاده رده اسک.
ل ات بک د این نسخه استفاده نشمه و نا م ،لفک ررالم ا لایررک رررده اسررک.
غات لامبانه د این منظومه دیمه ن یشود.
4ـ .2ویژگیهای آوایی
ر وزن :این منظومه د وزن فالالتن فالالتن فالالتن فاللن سروده شمه اسک.
ر بحر :مل مث ن مقصو .
ر قا ب :این اثر د قا ب مثنوی سروده شمه اسک ه با توجه به موضو و داشتن رفبک
با برای سرودن و ببان مطا ب دامنهدا د خصوص طب مناسب اسک.
ر دیف :یکی از ویژگیهای شعر فا سی مخصوصاً د این دو ه ،توجه به دیف اسررک.
د این منظومه فعل بطی «اسررک» د  365ببررک دیررف واقر شررمه اسررک .ن ونررههای آن
ببکهای ش ا 2121 ،1779 ،401 ،372ر 5296 ،4914 ،3944 ،3180 ،2648و.6524
میشود زای مرضهایی که ضد آن هواســت

آن مرضها را بیانی گر کــنم پیشــت رواســت
(اعرج)۱2 :
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ر قافبه :د این منظومه سراینمه از اختبا ات شالری استفاده رده اسک .یکی از اختبا ات
شالری اختالف د یرف وی اسک« .هرگاه وی دو هجای قافبه متحرد شود ،یعنی بعررم
از آن مصوت ببایم ،شالر مختا میشود ه ه سانی مصوت وتاه هجررا ا لایررک نکنررم»
(ش بسا .)103 :1367 ،برای ن ونه ببکهای ش ا  2941 ،2318 ،1385و .3741
چون بگیرد خـواب ترکش تا نبود ضــرر

تا سرودی شوق داری اندک اندک زو بخور

(اعرج)4۳ :

د ابباتی لبوب قافبه مش ود اسک .ا بته برخی از آنها م کن اسک خطای اتررب باشررم.
برخی از این لبوب به شرح زیر اسک:
 .1ا فا :لبب قافبههایی اسک ه وی آنها د تلفظ یکسان یا نزدیررک برره هررم و رری د
نوشتن متفاوت باشم (ش بسا .)107 :1367 ،سراینمه د این منظومه انوا «ظ ،ز ،ض» ا بررا
هم قافبه رده اسک؛ ماننم ببکهای  1380 ،1008 ،842و « .4533د ،گ» ا د ببررک 6434
قافبه رده اسک« .س ،ش» ا د ببک  5037با هم قافبه رده اسک .ه چنبن «غ ،ق» د ببک
 5797قافبه رده اسک« .ب ،ف» ا د ببک  4437با هم قافبه رده اسک ، « .ت» ا د ببک
 4702و «  ،س» د ببکهای  3495و  5227قافبه رده اسک.
یک کف از کشیر خشک [و] سه درم تخم کشوث
سه درم از کاسنی بستان بــه قــول جــالینو
(اعرج)۱09 :

 .2اقوا« :هرگاه د هجای قافبه ه سانی مصوت بر خررالف قالررمه لایررک نشررود ،قافبرره
دا ای اقوا خواهم بود» (ش بسا .)107 :1367 ،سراینمه د  35ببک قافبه ا لایک نکرررده و
دو ل ۀ متفاوت ا با هم قافبه رده اسک؛ ماننم  4848 ،4796 ،1878 ،673 ،230و .5785
جنس دهم انفعاالتی که این نفسانیســت

همچو شادی و غم و ق ر و فرح ای نکتهدان
(اعرج)7 :
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 .3یکی دیگر از ویژگیهای قافبه تجنبس اسک .د للم قافبه بهمعنی آو دن انوا جناس
د محل قافبه اسک (ش بسا .)114 :1367 ،د این منظومه  8ببک نبز انوا جناس قافبه شمه
اسک .ماننم ببکهای  234 ،219 ،184و .420
تا ز حکمتهای او در تن بیاساید روان

شرح دو نوع عصب بر تو بیان ســازم روان

(اعرج)6 :

4ـ .۳ویژگیهای نحوی
جابه جایی ا ان ج له د نظم ،یک امر طببعی اسک ه برای خلق زیبایی شررعر بایسررته
اسک .د این منظومه تر بب ا ان ج لهها زیاد دشوا نبسک .اطلب با جابررهجایی یکرری دو
لنصر د ج له میتوان آن ا به نثر تبمیل رد .از ویژگیهای نحوی این منظومه تقمیم فعل
بر ا ان دیگر ج له اسک .سراینمه برای تأ بم و جلب توجه مخاطب از این موضررو ب ررره
برده اسک .برای مثال:
بعـد حمـد خالق و نعت همــه پیغمبـــران

بشنو از عجزی تو نظمی جانفزا با گوش جان
(اعرج)۱ :

ویهم فته د این منظومرره بر سرری ج ررالت از نظررر محررو ه نشرربنی و سرراخکهای
طبرمتعا ف ،وتاه یا بلنم بودن ج الت و ا بردهای ن دستو ی دیررمه ن یشررود .وایررم
ج له د این منظومه د ا ثر ببکها ،مصرا اسک.
4ـ .4سطح بالغی
با توجه به این نکته ه همف سراینمه از خلق این منظومه ،آموزش مفرراهبم طبرری برروده،
توجه چنمانی به هنرن ایی شالرانه نماشته اسک .از آنجایی ه بسامم ،معبا شاخص سرربک
ادبی اسک ،بایم گفک د این منظومه مو د سبکی خاصی مشاهمه ن یشود .چررون شررالر از
ابزا ادبی و دانمهای ببانی م ب ره برده اسک .ن ونههای به ا فته ماننم تضادها ،مرالررات
نظبرها و یتی تض بنها نبز د خممک تعلبم مفاهبم پزشکی قرا دا نم .بنابراین این منظومه
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از نظر سطح ادبی جایگاه چنمانی نما د و ا زش لل ی دا د و محتوای آن ا زشر نم اسررک.
ن ونهای از آ ایههای ادبی تاب:
 .1تض بن
اولش علم بدن پس علم ادیــان آمــده

در حدیث مصطفی العلم علمان آمده

(اعرج)۱ :

 .2مرالات ا نظبر
المسه زین هفت زوج آمد حوا

سامعه با شامه و هم باصـره هم ذایقه

ظاهـره

(همان)7 :

 .3تضاد
ترّی و خشکی بود الزم بهصورت بیگمان

گرمی و سردی بود با مادۀ الزم بــدان

(همان)۱4 :

 .4ضربا ثل
تا نمانی همچو خر در گ به وقت امتحـان

بول حیوانات را باید بــدانی حــال آن

(همان)۳7 :

 .5تشبب ات
یارب این خاقان عادل چون مــدار عــالم اســت
در شجاعت رستم و انـدر ســخاوت حــاتم اســت
(همان)2 :

 .6جناس
شرح دو نوع عصب بر تو بیان سازم روان

تا ز حکمتهای او در تــن بیاســاید روان
(همان)6 :

4ـ .5سطح فکری (محتوایی)
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سطح فکری نسخه د ابتما و انت ای منظومه مشخص اسک .لجزی میگویم :این منظومه
برای انگبزههای مادی سروده نشمه ،بلکه همفم برای سرودن منظومه سانمن خبر به مردم
اسک .سراینمه معتقم اسک یفظ سالمتی بر هر فردی واجب اسررک؛ زیرررا برررای اطالررک از
خماونم نبز بایم بمن سا م داشک .او بر خساسک نکردن د امر آموزش مطا ب تأ بررم دا د.
بنابراین بهمنظو آموزش مطا ب پزشکی برای ل وم ،به خلق این اثر میپردازد .ا بته مقممررۀ
وتاهی د ممح یک ران زمان آو ده ه با توجه به زمان امری طببعی اسک .س س مطابق با
تابهای طبی گذشته ،مطا بی د مو د ا رران و لناصررر ا بعرره (آتررم ،هرروا ،آب ،خرراد)،
اخال ا بعه (خون ،صفرا ،بلغم ،سودا) و مزاجها (گرم و تر ،گرم و خشک ،سرد و تر ،سرد
و خشک) ببان رده اسک .از نکات یائز اه بک این منظومه ،گفتا ی د ببان اسامی ادویررۀ
مفرده و خواص آنهاسک .یکبم  49ادویۀ مفرده ا اول به طریق اج ا ی ذ ر رده و بعم از
آن به شرح هریک پرداخته اسک .س س وشهای تر بب ردن و ا برد آنها ا د د مرران
بب ا یها ببان رده اسک 135 .بب ا ی از سر تا پا ه یکبم لجزی به شرح هریک از آنها،
لالئم ،اههای د مان و وش ساختن دا وهای مناسب برای هریک از آنها پرداخته اسررک.
برای ن ونه د خصوص ُنم شمن دنمان ه د تابهای طبی مطا بی آو ده اسک« :دنررمان
ا خم افتم از چبزهای ترش و خم نبفتم ا لصب ا و این سخک قوی اسک و کن خم
چبز دیگر بود و د د داشتن چبز دیگر» (ا خوینی ا بخا ی .)296 :1371 ،برای او بن با د
منظومههای طبی د این منظومه به وش د مان آن اشا ه رده اسک.
گر ز قی کردن شود دندان تو کُند ای پســر

یا ز ترشی خوردن بســیار یابــد او ضــرر

برگ زردآلو و برگ خرفه خاییـدن نکوست

مغـز بادام ار بخـایی نیز نافع ب ر اوست
(اعرج)86 :

یکی از بب ا یهایی ه د منظومههای طبی دیگر مشاهمه ن یشود ،یاح ا فرسه اسک.
د تابهای طبی د مو د این بب ا ی نقل شمه « :وزی ا به تازی یاح ا فرسرره خواننررم.
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این بب ا ی د اول لالج میپذیرد .اما چون وز بز گ شم دیگر لالج نما د .یررک نررو از
این بب ا ی بهسبب خراجی بود ه از س ک معمه بر پشررک مررازه برمیآیررم و بررر م رههررای
پشک فشا میآو د تا پشک دوتا گردد .نو دیگر بهسبب باد به وجررود میآیررم» (ا خرروینی
ا بخا ی .)578 :1371 ،لجزی د قس ک وج ا فاصل به این بب ررا ی پرداخترره اسررک .او
میگویم :اگر م رهها از جای خود از پشک س ببرون ود ،آن س ا گوژ پشررک و یمبرره
خواننم .اگر بهس ک پبم ببرون آیم یمبه و اگر پس ببرون باشم یاح ا فرسه خواننم .ایررن
بب ا ی ببشتر د ود ان یاد

میشود .چون للک آن طوبات طلبظ اسررک و از بسرربا ی

خو دن یاصل میشود؛ زیرا طذا خام میمانم و هضم امل انجام ن یشود .د مان آن ماننررم
د مان فا ج اسک و مرهمهای گرم بایم بر آن قرا داد سر س سرراخک ضر ادی ا از نسررخۀ
طب ا لود ببان می نم.
بب ا ی دوا ی و داشا فبل ه امروزه

تر نامی از آن میشنویم .د گذشته بب ا ی بود ه

بر گ پاهای ی ا ن پمیم میآمم .لجزی د این با ه مینویسم :اگر ساق پا ماننم ساق فبل
د شک شود نام این بب ا ی داشا فبل اسک و آن ماننم دوا ی اسک .اما ببن آنها فرررق اسررک.
د دوا ی ماده محکم اسک و گ مقبم .د داشا فبل گ د حم پای مرری ود ،مرراد طبررف
بود .للک آن ثرت سوداسک و گاهی هم از بلغم اسک .اگر ماده تبز باشم ایجاد یم نررم
و قرچه به و جود میآیم .گاهی تبمیل به آ له میشود و آن لضو ا فاسم می نررم و گرراهی
بایم پا ا بریم .پس داشا فبل از دوا ی بمتر اسک .وش د مان آن فصم ردن و مس ل سررودا
دادن و ما بمن ض ادات اسک.
از نکات قابل توجه د این منظومه ،اخالق پزشررکی اسررک .از توصرربههای یکرربم برررای
طبببان بریذ ردن از خممک به اهل یکومک و پادشاهان اسررک .مخصوصراً آنهررایی رره
یکبم دیگری د خممک دا نم؛ زیرا اگر بببننم ه تو مشغول لالج هستی ،دوسک نما نم تو
د ا ت پبشرفک نی .برخالف آن چبزی ه تو دستو دادی از طذا و دوا ل ل می ننررم و
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بالث بمببن شمن یا م یا فرمانروا میشونم و نج تو ضای میشود .او میگویررم برره افررراد
لا ی مقام هم خممک نکن .چون بهسبب طرو ی ه دا نم دستو ات تو ا نادیمه میگبرنررم
بنابراین خممک فقبران و طریبان ا ن؛ زیرا هم به یرف تو گوش میدهنم ،برررای تررو دلررا
می ننم و هم به تو پاداش میدهنم .افراد لا م ا هم تا میتوانی خممک ن تا خما و پبررامبر
از تو اضی باشنم .ه چنبن یکی از اصول اخالق پزشکی ا به زیبایی ببان می نم.
پانزدهم کار او با کس نباشد کبر و الف

گر خطا صادر شود از وی نماید اعتراف
(اعرج)2۱5 :

از نکات قوت این منظومه اشا ه به تعماد بسبا ی از نام پزشکان و مناب م م طب سررنتی
اسک .د متن نسخه ،نام  19طببب آممه اسک .این طبببان بهترتبب ببشترین تعماد استنادشمه
د نسخه لبا تانم از :مکی ،برروللی سرربنا ،مو نررا صررالحا مین ،مو نررا طبا ا ررمین ،سرربم
اس البل جرجانی ،ازی ،جا بنوس ،اثابک ابن قررره ،یحبرری ابررن ماسررویه ،سرربم ابوا حسررن،
بقرا  ،ق ان ،مو نا فضلاهلل تبریزی ،مو نا مبر الن ،مو نا لبماهلل یکرربم ،جررام دمشررقی،
شبخ نجبب س رقنمی ،مو نا لبادا مین و استاد ریف ه مشررخص نبسررک منظررو او چرره
شخصی اسک .او ببشترین استناد خود ا از مکی و ابنسبنا داشته اسک .استفاده از  12تاب

طبی معتبر از ج له موجز ،قانون ،اختبا ات بمیعی ،اسباب ا عالمات ،طررب ا لررود ،شرررح
لبات لالمه ،قرابادین ،ذخبره خوا زمشاهی ،امررل ا صررناله ،بررراش ا سرراله ،یرراوی ،تحفررۀ
ا سعمیه و من اج .ببشترین استناد سراینمه به موجز و قانون ابنسبناسررک .اسررتفاده از ترراب
اختبا ات بمیعی به تا یخ 729ر806ق دسترسی سراینمه ا به آخرین دستاو دهای طبی زمان
خود نشان میدهم .لجزی د این منظومه برای توضبح بب ا یها ،لالئم ،وشهای د مرران،
دستو اتی برای ساخک انوا قرص ،ض اد ،شربک ،مرهم ،شاف ،بخو  ،سفوف و نظررایر آن
آو ده اسک .لالوه بر تجرببات خود از آثا این یکب ان نبز ب ره برده اسک.
گفت یحیی ابن ماسویه حکیم نکتهدان

تجربه کردم من این را نفع دیدم بیگمان

 / 20پژوهشنامه نسخهشناسی متون نظم و نثر فا سی ،سال چ ا م ،ش ا ه سبزدهم ،ب ا و تابستان 1399

برگ شفتالو اگر کوبد کسی آبــش خــورد

ب القرع را بیرون بــرد
زان شود اس ال و ح ّ
(اعرج)۱25 :

ابوللی سبنا یکی از پزشکان و دانش نمان ایرانی اسک ه آثا ا زش نمی د للوم مختلف
از خود به یادگا گذاشته اسک .او یتی ذوق و قریحۀ ادبی خود ا د سرودن شعر به فا سرری
و لربی به ا برده اسک« .مج ول ًا آنچه از اشعا فا سی منسوب به پو سبنا د دسک اسررک،
ببم از  65ببک نبسک ه لبا ت از ببسکودو قطعه و بالی اسک .لالوه بر آن چنم قطعرره و
طزل از او به پا سی بر جای مانمه اسک» (سباسی429 :1397 ،؛ نبز صفا .)307 :1371 ،یکی از
خاو شناسان آ انی به نام هرمان اته ،د مقا های تحک لنوان ابنسبنا بهلنوان شالر طزلسرای
فا سی آو ده اسک (نجمآبادی :1366 ،ج .)523 ،2سعبم نفبسرری د مقا ررهای بررا لنرروان «آثررا
فا سی ابنسبنا » ت ام  65ببک ا از مناب تذ رهها ،شکولها ،فرهنگها و سفبنهها ببان رررده
اسک (نفبسی1200 :1316 ،ر .)1211لجزی د این منظومه سه ببک ا از قول بوللی سبنا نقل
رده اسک .این گونه به نظر می سم ه این سه ببک تا نون د جایی به نام بوللی سرربنا ثبررک
نشمه و برای او بن با مستقب ًا از قول بوللی د این منظومه ببان شررمه اسررک .ایررن اببررات د
وزن فالالتن مفاللن فعلن د بحر خفبف سروده شمه اسک.
آب حلبـــه بگیـــر و پـــارۀ گـــ

ضـــم کـــنش بـــا بنفشـــۀ ســـوده

مـــرو را بـــا زغیـــر خـــرد بســـای

تــــا شــــود مرهمــــی برآســــوده

رشته بیرو[ن] او کند چو موی ز ماســت

خـــواه تـــازه و خـــواه فرســـوده
(اعرج)۱84 :

بب ا ی شته به لرق ممنی مش و اسک و نولی آ ودگی انگلی اسک ه بهصو ت تاول
بر پوسک اهر میشود .برخی معتقم هستنم این بب ا ی از تجزیه و فساد یک لصب پمیررم
میآیم و د نتبجه انسان گ ان می نم چبزی د زیر پوسک یر ک می نم (او رران:1383 ،
 .)113لجزی د با این بب ا ی میگویم :د ممینه بسرربا اسررک .للررک آن لفونررک بلغررم
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نم گ ببرررون میزنررم و پررا ه

ا بایم چرب رد و گرم نگه داشک تا بهآسانی خا ج شود .س س مره ی ا

از یاوی ازی منقول رده و اببات فوق ا از بوللی برای د مان آن میآو د.
طب منظوم لجزی د ببان مفاهبم شرح و بسط دا د .برای مثال د امراض وده و مقعم
د دوازده فصل به شرح آن پرداخته اسک .ن ونۀ دیگر د بب ا ی داشا ثعلررب اسررک .یکرربم
بهتفصبل به شرح آن میپردازد؛ او میگویم« :اول نگ لضوی ه مویم یخته ا بببن اگر
سفبم اسک للک آن از بلغم اسک .مخصوصاً اگر بب ا فربرره و مررزاجم سرررد باشررم برره او
مس ل بلغم بمه تا زودتر لالج یابم .س س با تخم ترب و با لسل قی بفرما و بعم از آن به او
ایا ج فبقرا بمه» و چنم نسخۀ دیگر آممه اسک .او میگویم« :اگررر موضر للررک ز د اسررک
للک آن صفراسک .اول دف صفرا به مطبوخ هلبله ن» و س س دستو ساخک یبرری ا رره
برای داشا ثعلب مفبم اسک ،از مجربات موجز مکی میآو د .لجزی لالوه بر تجرببات خود
نسخههایی از دیگر طبببان هم به ا برده اسک.
د د مان لرق ا نساش ه یکی از بب ا یهای وج ا فاصل اسک .یکبم گفته اسررک رره
اگر سبب آن از خون باشم فصم باسلبق ن و اگر ب تر نشم بایم گ لرق ا نساش ا بگشایی.
اگر هم سبب از بلغم باشم یا خلط دیگر بایررم آن خلررط ا اخررراج نرری و د مرران آن ماننررم
نقرس اسک .لجزی لالوه بر آن صفک یبی ا از تاب براش ا ساله ازی ببان می نم.
از ویژگیهای دیگرمنظومه اینکه مطا ب بهصو ت مجزا و دستهبنمیشمه د طا ب فصل
ببان شمهانم ه هر فصل خود از چنم باب تشکبل شمه اسررک .مطا ررب دا ای دسررتهبنمی و
نظم خاصی اسک.
لجزی د خات ۀ تاب مطا بی د با سمها و زهرها نوشته ه ببانگر انمیشررههای ضررم
زن سراینمه اسک .او میگویم این اسرا ا به پبم س مگو مخصوصاً زنان ،افراد فاسررم و
ود ان زیرا این افراد دا ای لقل با غه نبستنم و اگر یک وز بر سی ق ر گبرنم یررا دشر ن
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شونم ،از لذاب یق نترسنم و اگر این للم ا از تو یاد بگبرنررم ،تررو د گنرراه آنهررا شررریک
هستی .ه وا ه د جامعه برخی از افراد برای اهررماف گونرراگون از للررم برررای اسررتفادههای
نامشرو و سبمن به اهماف پلبم ب ره میبرنم .اما تع رربم دادن آن فقررط برره زنرران شایسررته
نبسک و د بر سی سطح فکری سراینمه ،اثر مطلوبی نما د .ازی د با پزشکان شبادی ه
د زمان او به بغماد هجوم آو ده بودنم ،مینویسم« :پزشکان شباد و مملبان طبابک به فنهررا
و یبلههایی دسک میزننم ه ت ام سا های ه من د نظر داشتم بنویسررم برررای توجبرره آن
افی نخواهم بود .ا های بیشرمانه و گستاخیهای جسو انۀ آنان ه بررمون هرربچ د بررل و
منطق مردم ا د آخرین سالک زنمگی متررأ م میسررازنم ه سرران مجرمبررک واقعرری اسررک»
(ا گود .)286 :1371 ،د این مبان ،طبببان زنی هم بودنم ه د امررر طبابررک یترری از مررردان
موفقتر بودنم .موفقبک پزشکان زن ازی ا بر آن داشک ه جزو ویژهای بنویسم .بررا ایررن
لنوان« :چگونه پزشکان طبر یاذق ،مردم لادی و زنرران د پررا های از شر رها د معا جررات
خود ببم از پزشکان دانش نم موفق میشونم» (ه ان.)288 :
د مج و از بر سی سطح فکری و محترروایی نسررخه مشرراهمه شررم رره ا زش لل رری و
محتوایی آن د خو توجه اسک .سراینمه تقریباً ببشتر مبایث طب سنتی تا وزگا خررود ا
د قا ب نظم ببان رده اسک .بخمبنمی مطا ب و ببان منسجم بب ا یهررا د نظررم خاصرری
صو ت گرفته اسک .از ج له املترین مبایث مطرحشمه د این منظومرره ،بخمهررایی د
ببان انوا نبض ،انوا تب ،بب ا یهای چشم و بب ا یهای مربو برره زنرران اسررک .د ایررن
منظومه ،نشانهای از انمیشهها و باو های لامه ،خرافات و للرروم طریبرره رره د آن وزگررا
بخشی از للم طب محسوب میشم ،دیمه ن یشود .ه ۀ مطا ب مطرحشمه جنبۀ لل ی دا د
و برگرفته از دانم پزشکی و تجرببات لجزی ،پم ش ،استادان و اطبا ه ان اسک.
 .5نتیجهگیری
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یکی از آثا ناشناخته ،طب منظوم اثر یکبم لبما کریم الرج اسک .این منظومرره د قرررن
هشتم و د  6896ببک به وزن فالالتن فالالتن فالالتن فاللن (بحر مررل مررث ن مقصررو )
سروده شمه اسک .نگا نمگان د این مقا ه به بر سی منظومه د سه سطح صررو ی و زبررانی
ه خررود برره سرره بخررم آوایرری ،نحرروی ،غرروی تقسرربم میشررود ،سررطح بالطرری و سررطح
فکریمحتوایی پرداختهانم .د بر سیهای بهل لآممه ،سطح آوایرری پررس از بر سرری وزن و
قا ب ،انتخاب قا ب مثنوی بهد بل داشتن گنجایم با برررای ببرران مطا ررب دامنررهدا لل رری
مناسب اسک .د ابباتی از این منظومه ،دیف برره ررا فترره اسررک .سررراینمه د قافبررهها از
اختبا ات شالری و اختالف د یرف وی ب ره برده اسک .د ابباتی لبوب قافبرره مشر ود
اسک .ا بته برخی از آنها م کن اسک خطای اتب باشم .انوا لبوب قافبه از ج له ا فرا و
اقوا دیمه میشود .د چنم ببک ،تجنبس به ا فترره اسررک .بر سرری سررطح نحرروی د ایررن
منظومه نشان میدهم ترتبب ا ان ج لهها زیاد دشوا نبسک و سرراختا طبرمتعررا ف دیررمه
ن ی شود .د سطح غوی منظومه مالیظه شم ل ات مترود و نه د ایررن منظومرره دیررمه
میشود .اصطالیات و ل ات طب سنتی فراوان به ا فته اسک .ه چنرربن ررا برد غررات
لربی با توجه به دو سبک لراقی فراوان دیمه میشود .پس از پژوهم مشخص شم سطح
بالطی منظومه جایگاه چنمانی نما د .سراینمه ببشررتر طببررب برروده تررا یررک شررالر .او قصررم
هنرن ایی نماشته اسک .موا د محمودی هم ه از آ ایههای ادبی ب ره برده ،ببشتر د خممک
ببان مطا ب لل ی اسک .اما سطح لل ی و فکری منظومه د خو توجه اسک .بررا توجرره برره
اینکه نگا ش این نسخه مربو به قرن هشتم هجری اسک ما ا با اطاللات طبی آن وزگا
آَشنا میسازد .سراینمه این منظومه ا با همف سانمن خبر به مردم بمون انگبزههررای مررادی
سروده اسک .یکبم به شرح  135بب ا ی ،لالئم ،اههای د مان و وش سرراختن دا وهررای
مناسب برای هریک از آنها پرداخته اسک .او لالوه بر تجرببات پزشکی خود از آثا دیگررر
اطبا نبز ب ره برده اسک .ببشترین توجه او به قررانون برروللی سرربنا و مرروجز مکرری اسررک .از
مطا ب ا زش نم منظومه ه اهراً برای او بن با برره آن پرداخترره شررمه اسررک و تررا نون د
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جایی به ثبک نرسبمه ،سه ببک از بوللی سبناسک ه سررراینمه آنهررا ا د مبحررث بب ررا ی
شته مستقب اً از بوللی آو ده اسک .وزن این ببکها با وزن ل منظومه متفاوت اسک .ایررن
اببات د وزن فالالتن مفاللن فعلن بحر خفبف سروده شمه اسک .از نکررات یررائز اه بررک
نسخه ،اشا سراینمه به اخالق پزشکی و نصایح مفبم برررای پزشررکان اسررک .توصرربۀ او د
التراف به خطای پزشکی توسط طببب د صو ت بروز اشتباه قابل تحسبن و توجرره اسررک.
نکتۀ منحصربهفرد منظومه لایک فصلبنمی ببان مطا ب اسک .لجررزی ابتررما مطا ررب ا د
چ ا مقا ه و هر مقا ه د چنم گفتا و هر گفتا به چنم فصل پرداخته اسک.
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