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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Using the terms of different sciences and knowledge in 
inventing themes and creating imaginary is one of the methods of poets in expressing 
opinions and explaining mental ideas. One of these sciences is medicine, which has found 
a special place in literature, and Azerbaijani style poets, especially Khaghani, have written 
many poems related to this science. He has spoken on the occasion of patients, medicines 
and treatments that without knowledge of medicine and medical knowledge terms, it 
becomes difficult and complicated to understand his poems. The purpose of this study is 
to find out the poet's use of words and terms of this knowledge and its artistic applications 
in the court of Khaghani Shervani and also to be aware of the poet's goals in using this 
knowledge. 
METHODOLOGY: The present study has been done by descriptive-analytical method and 
using library studies to research medical terms in Khaghani Divan and many diagrams have 
been drawn. 
FINDINGS: In Khaghani Divan, various medical information including types of diseases, 
types of drugs and treatments, medical supplies, occupations and even beliefs related to 
it have been discussed. Khaghani using a variety of expressive arrays (similes, metaphors, 
allusions and metaphors) and rhetorical industries, both verbal (repetition, types of puns, 
puns, conjugations) and spiritual (ambiguity, good reasoning, contradiction, discernment, 
obscurity, observance) For example (appropriateness), question and answer, equation 
style, paradox, etc.), he has made his poetic images more artistic. Khaghani has also 
pursued various purposes in using these terms, the most important of which are the 
reflection of his medical knowledge to the audience, the description of the beloved, the 
praise of praise, the condemnation of enemies and opponents, the condemnation of the 
heavens, the description of nature and the lament of the child. 
CONCLUSION: The results show that Khaghani had extensive knowledge in medicine and 
was aware of the diseases and illnesses of his time. He was familiar with the properties of 
various drugs and their effect on the treatment of patients as well as the treatment of 
diseases; Therefore, without knowing it, understanding his poems is difficult and difficult 
for the audience who are unaware of this knowledge. The poet Shervan has been more 
successful in his descriptions by using this knowledge creatively and adorning it with 
various expressive and original crafts, and by doing so, he has proved his skill and mastery. 

 

 

 
DOI: 10.22034/bahareadab.2022.15.6471 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

4 0 21 

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 26 August 2021 
Reviewed: 28 September 2021 

Revised: 10 October 2021 
Accepted: 24 November 2021 
 
 
KEYWORDS 
medical knowledge, drugs,  
diseases, Khaghani, 
poetry collection, 
expression arrays, novel industries. 
 
 
*Corresponding Author 
 dr.rezaei4056@gmail.com 
 (+98 11) 42155025 

http://www.sabkshenasi.ir/


 1-32 صص ،87 پياپي شماره ،11 دوره ،1041 آبان ؛(ادب بهار)فارسي نثر و نظم شناسي سبک
DOI: 10.22034/bahareadab.2022.15.6471 

 

 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 كاربرد هنری دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 
 حسین پارسایی، *رقیه رضاییسهیال رجایی، 

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی، قائمشهر، ایران.

 

 چکیده:
استفاده از اصطالحات علوم و دانشهای مختلف در ابداع مضامین و آفرینش صور  :هدف و نهیزم

های ذهنی است. یکی از این علوم، های شاعران در  بیان آراء و تبیین اندیشهخیال یکی از شیوه

 بویژه خاقانی پزشکی است كه در ادبیات نمود خاصی پیدا كرده است و شاعران سبک آذربایجانی

اند. وی به مناسبت از بیمارها، داروها و درمانها سخن اشعار فراوانی در ارتباط با این دانش سروده

های وی دشوار و پیچیده دفته كه بدون آداهی از طب و اصطالحات دانش پزشکی فهم سروده

الحات این دانش بردن به میزان استفاده از كلمات و اصطمیشود. هدف از انجام این پژوهش پی 

و كاربردهای هنری آن در دیوان خاقانی شروانی و نیز آداهی از اهداف شاعر از بکار بردن این 

 دانش است.

 های بتحلیلی و با استفاده از مطالعات كتابخانه-با روش توصیفی حاضر جستار :مطالعه روش

 راوانی نیز رسم شده است.پرداخته و نمودار ف خاقانی دیوان در پزشکی دربارۀ اصطالحات تحقیق

در دیوان خاقانی انواع اطالعات پزشکی اعم از انواع بیماریها، داروها و درمانها، لوازم  :هاافتهی

پزشکی، مشاغل و حتی باورهای مرتبط با آن سخن بمیان آمده است. خاقانی با استفاده از انواع 

ع بدیعی، چه لفظی )تکرار، انواع جناس، های بیانی )تشبیه، استعاره، كنایه و مجاز( و صنایآرایه

 نظیر مراعات نشر، و لف تشخیص، تضاد، تعلیل، حسن جناس، تصدیر( و چه معنوی )ایهام،

(، تصاویر شعری خود را هنریتر ساخته است. همچنین ... و پارادوكس معادله، اسلوب ،(تناسب)

 اطالعات كرده است كه انعکاسخاقانی از بکار بردن این اصطالحات اهداف دونادونی را دنبال 

فلک،  مخالفان، نکوهش و دشمنان معشوق، مدح، نکوهش مخاطب، توصیف به خود پزشکی دانش

 آید. فرزند مهمترین این اهداف بشمار می طبیعت و مرثیج توصیف

خاقانی در دانش طب و پزشکی اطالعات وسیعی داشته و از امراض و بیماریهای  :یریگجهینت

 هی داشته است. او با خوای انواع داروها و تأثیر آنها در درمان بیماران و نیز شیوۀعهد خود آدا

بدون آداهی از آن درک و فهم اشعارش برای مخاطبانی درمان بیماریها آشنا بوده است؛ بنابراین 

اطالعند دشوار و دیریاب خواهد شد. شاعر شروان با بکاردیری مبتکرانه و كه از این دانش بی

 شتریبی موفقیت خود توصیفات خالقانج این دانش و آراستن آن با انواع صناعات بیانی و بدیعی، در

 است. رسانده اثبات به را خود استادی و مهارت كار این و با یافته

  

 4155شهریور  51 :دریافت تاریخ   

 4155مهر  54:  داوری تاریخ   

 4155مهر  49: اصالح تاریخ   

 4155آذر  53: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،خاقانی ،بیماریها ،داروها ،دانش پزشکی

 ،های بیانیآرایه ،دیوان اشعار

 صنایع بدیعی.
 

 :مسئول نویسنده * 

    dr.rezaei4056@gmail.com

 16455565 (44 49)+  
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 مقدمه
و های دور، از دانشهای رایج در ایران بوده است؛ بنابراین انعکاس واهدان پزشکی و شناخت داروها از دذشته

اصطالحات این دانش در  درخشانترین آینج فرهنگی ایران یعنی ادبیات منظوم و منثور، جای شگفتی نیست و ادبا 

اند و از اصطالحات و مفاهیم مربوط به آن در آفرینش و های خود بهره بردهبویژه شاعران از این دانش در سروده

ه اشاره به دانش پزشکی بعنوان یکی از ویژدیهای سبکی اند؛ تا آنجا كخلق مضامین و صور خیال استفاده نموده

 آید.اشعار سدۀ ششم بشمار می

سرای قرن ششم و پیرو سبک آذربایجانی، از جمله شاعرانی است كه از این دانش به فراوانی خاقانی، شاعر قصیده

ست. عمو و پسرعموی وی به ای دربارۀ آن فراروی خواننددان قرار داده ادر اشعارش یاد كرده و اطالعات دسترده

 اند. طبابت اشتغال داشته

 وز سوی عمم طبیب دوهر

 آواسخنم نه كوهموسی

 شناس كوه قاف است داروی

 

 عقلم كه هزار بحر صاف است 

 سخن به هفت كشوربقراط

 آسا نفسم نه آسیعیسی

 (643)دیوان خاقانی: ی                          

 یسیع الدین،به این امر اشاره میکند كه كافی خاقانی شروانی، حیات، زمان و محیط اوهریسیچی در كتاب  كنیدلی

 459هریسیچی: صص  داشته )خاقانی شروانی، حیات، زمان و محیط او، كنیدلی حکیمخانه شماخی در و بود نفس

ای داشته در شماخی حکیمخانه و همو ا بودحاذقی دواساز و جراح  ( و پسرعموی وی وحیدالدین هم طبیب،441و 

(. در این پژوهش سعی نگارنددان بر این است كه اطالعات جامعی دربارۀ دانش پزشکی در 474)همان: ی است

دیوان خاقانی به خواننددان ارائه دهند؛ بهمین دلیل دانش پزشکی در دیوان خاقانی، در سه بخش اصلی زیر بررسی 

 میشود:

 . هدف خاقانی از بکار بردن این دانش( 3پزشکی؛  اصطالحات هنری ( كاربرد6؛ نش پزشکیلغات و اصطالحات دا( 4
 

 روش مطالعه
تحلیلی است. مراحل انجام مقاله -ای و شیوۀ آن توصیفینوع پژوهش حاضر نظری،  براساس مطالعات كتابخانه

 هنری پزشکی، به كاربردبندی ابیات مرتبط به دانش طب و بدین صورت است كه پس از استخراج و دسته

 اصطالحات و لغات فراوانی پزشکی و هدف خاقانی از سرودن آنها پرداخته میشود. در نهایت نمودار اصطالحات

میگردد. جامعج آماری در این پژوهش  ترسیم بدیعی و بیانی هایآرایه به مربوط فراوانی نمودار نیز و پزشکی دانش

 لدین سجادی است.اكلّ دیوان خاقانی به اهتمام ضیاء

 

 سابقۀ پژوهش

 اكبرتألیف علی« ی در ادب فارسیفرهنگ اصطالحات طبّ»مهمترین تالش در زمینج طب و طبابت در ادبیات، كتاب 

سه محور اصلی در دانش پزشکی پرداخته است.  درمان، و دارو خلیلی است كه نگارنده در آن به بیماری،باقری

به مبحث طب و پزشکی عبّاس ماهیار است كه در آن بصورت تخصصی راجعاز « پنجنوش سالمت»همچنین كتاب 

 بازتاب»در اشعار خاقانی صحبت شده است. همچنین مقاالتی نیز در این زمینه نوشته شده است. یکی از آنها مقالج 

به این ( است. نگارنددان برای رسیدن 4394قاضی ) و فتّاحی مدرّسی نوشتج« خاقانی دیوان در دارویی دیاهان
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 دیاهان اند،نموده توجّه -دیاهان و دلها و درختان- آن هایدرونمایه و طبیعت به اندازه تا چه ما هدف كه نیاكان

داهی آ خود زمان فنون و علوم به نیز خاقانی كه رسیدند نتیجه این خاقانی بررسی كرده و به دیوان را در دارویی

پس از « خاقانی پژوهشی در داروهای حیوانی دیوان»ی با عنوان ( در پژوهش4346) فر. مهدویاست داشته كامل

 اردیریبک در او كه ایبرجسته ظرافت و خاقانی خایّ این شاعر، دریافته كه شگرد دیواندر داروهای حیوانی بررسی 

 دانسانب باشد، برخوردار خاصّی تازدی از او تعابیر و مضامین از بسیاری تا است شده سبب برده، بکار خام مواد این

دربارۀ سه اصطالح طبّی در قصاید »( در مقالج 4394خلیلی )باقری. نشوند شناخته بسیار تأمل و دقت با جز كه

 ررسیب را آنها ادبی جایگاه و اصطالحی معانی و داده توضیح و را شرح سرسام و استسقا آبله، بیماری ، سه«خاقانی

( در 4155میرحسینی وكیلی و همکاران ) .كند حل را طبّی تصاویر با پدیدآمده ادبی و تالش كرده ابهامات نموده

، پس «فراهانی الممالکادیب سیاسی اجتماعی اشعار در سبکی ویژدی بعنوان پزشکی اصطالحات كاربرد»پژوهش 

فراهانی در پرداخت این مفاهیم،  الممالکن شاعر دریافتند كه ادیباز بررسی اصطالحات دانش پزشکی در دیوان ای

های ادبی و هنری آن توجّه داشته و آنها را درجهت اهداف مشخصی از جمله هجو، شکوه و مدح بیشتر به جنبه

 بکار درفته است. 

 

 بحث و بررسی

ذیل واهه( و آن علم به قوانینی دهخدا:  واهۀ طب مصدر است به معنی عالج كردن جسم و نفس )لغتنامه،طب: 

 است كه با كمک آن چگونگی بدن انسان ازلحاظ تندرستی یا عدم آن، بجهت حفظ سالمت شناخته میشود )كشّاف

 طبایع آدمی، بدن درمورد كه دانشی است سنّتی (. طب64ّ-65/ صص4العلوم، تهانوی: ج و الفنون اصطالحات

صحبت میکند )كلید ورود به طب قدیم،  مختلف یهابا مزاج یاهید داروهای اثر دونادون، یهامزاج مختلف،

 كمال رسیده، اشرف بقراط ابداع شده و از همّت بلند پاستور به درجج (. این علم كه به لطف قریحج65خدادادی: ی

شور و در ایران و هند و یونان و روم و آ (.4نفیسی: ی نامه،جهانی و ستون خیمج زنددانی است )پزشکیعلوم این

كلده و مصر و تمام دنیای متمدّن قدیم مردم از طب اطّالعاتی داشتند و داهی بصورت موبد و داهی بصورت كاهن 

(. در قدیم دروهی علّت بیماری را وارد شدن روح 6حسینی: ی حکیم مؤمن، و ... به طبابت می رداختند )تحفج

آنقدر كتک میزدند كه روح خبیث بیرون رود و بیشتر خبیث در بدن بیمار تصوّر میکردند و بهمین جهت بیمار را 

: تاجبخش صفویه، تا اسالم از ایران در فرهنگ و تمدن اوقات روح مریض با روح خبیث با هم خارج میشدند )تاریخ

(. دذشتگان از حرز و تعویذ و طلسم برای پیشگیری یا مداوای بیمار بیش از دارو و شربت استفاده میکردند؛ 43ی

تقد بودند برای ازبین بردن شیاطینی كه سبب بیماری میشوند باید افسون و اوراد خواند و برای عالج زیرا مع

بیماری به كاهنان و جادودران مراجعه میکردند نه به طبیب. بقراط طب را از خرافات و سحر و جادو بیرون آورد و 

 ، مسائل اخالقی و وظایف وجدانی معیّن نمود.ثابت كرد كه مریض بدون مداوا و درمان بهبود نمییابد و برای طبیب

در كشور ما نیز طب و طبابت ادوار مختلفی داشته است. طب قبل از اسالم در ایران، از طب و طبابت در ایران: 

یونانیان نیز اقتباس دردیده است. دوران هخامنشی از ادوار درخشندۀ طب در ایران بوده است. در كتب مذهبی 

پزشکی و بهداشت، بخصوی بهداشت بسیار سخن دفته شده است. مایج طب دوران هخامنشی زرتشتی، از طب و 

به ساسانیان انتقال یافت، منتهی براثر اختالفات مذهبی كه در ام راتوری روم شرقی بین ام راتوران و علما و 

شمندان روم شرقی به پزشکان پیدا شد، دورۀ جدیدی در طبّ ایران و در نتیجج آن در طب اسالمی هویدا شد. دان

ممالک مجاور بخصوی ایران مهاجرت كرده و با كمک پزشکان ایرانی و پادشاهان ساسانی بویژه شاپور اول و دوم 

https://rpll.ui.ac.ir/article_19378.html
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شاپور و بیمارستان تأسیس شد و این دوره از و انوشیروان، به كسب فضل و دانش پرداختند و مدارس طب جندی

 «كنگرۀ پزشکی»مهمّ طبّ اسالمی میباشد. در دوران انوشیروان  ترین ادوار تمدن ایرانی و از منابعدرخشنده

نظیر بود. تمام میراث ساسانیان و یونانیان به مسلمانان وادذار شد و به بركت تأسیس شد كه در عالم طب كم

خیرات و طلب علم تأكیدات بسیاری كرده، مسلمین به خدمات بزردی در طب و ترجمه  تعالیم اسالمی كه دربارۀ

 (. 6حسینی: ی حکیم مؤمن، تألیف و تصنیف كتب طبّی توفیق یافتند )تحفج و

 

 طب در دیوان خاقانی

 دانش پزشکی در دیوان خاقانی به بخشهای زیر تقسیم میشود:

( مشاغل كه به هریک از این 5طبی؛  ( باورهای5پزشکی؛  ( ابزار1( داروها؛ 3( بیماریها؛ 6عمومی؛  ( اصطالحات4

 ن خاقانی اشاره میشود، ضمن اینکه درصد كاربرد هر مورد نیز ذكر میگردد.موارد در دیوا

در دیوان خاقانی با كلمات و اصطالحاتی برخورد میکنیم كه در دانش پزشکی، عمومی اصطالحات عمومی: 

، 311، 646، 699، 71، 36) 4درصد بوده است. مانند: درد 3/9هستند. بسامد این اصطالحات در دیوان خاقانی 

، 443(، درمان )465، 146، 157، 319، 77) 6(، بیمار143، 345، 397، 441، 446، 435، 66و ...(، بیماری ) 575

(، 167رگ ) (، خشک391(، تصعید )459، 157، 345، 345، 447(، دارو )714(، دوا )494، 376، 343، 311

(، 794(، مداوا )444، 143، 146علّت ) (،955، 745(، عافیت )344، 446(، داروخانه و داروكده )795تسکین درد )

 (.714، 146، 475مرض )

یل واهه( نفیسی: ذ ،(األطبّاناظم) نفیسی ناتندرستی )فرهنگ و رنجوری بیماری به معنی مرض، ناخوشی،بیماریها: 

اقانی با انساج است )لغتنامه، دهخدا: ذیل واهه(. در دیوان خ عمل یا ساختمان وضع تغییر براثر مزاج و آن انحراف

انواع بیماریها برخورد میکنیم، بیماریهای جسمی، پوستی، عفونی، روحی و روانی كه به این بیماریها به ترتیب 

( 445، 445(، آبله )645، 65حروف الفبا و با ذكر صفحات و بسامد كاربرد آنها اشاره میشود: آبستنی و حاملگی )

، 41(، ابری )791و  715، 756، 451، 469، 536، 359، 459كه داه در معنی تبخال بکار رفته است )ر.ک: 

(، 43) 1(، اعور946، 379) 3(، اصلع744، 141، 396، 51، 45(، استسقا )335(، اختالج )547، 43(، احول )441

(، 51(، بواسیر )353، 46(، بری )133، 344(، بحران )51(، باد فتق )457، 45(، أم صبیان )165، 635إمتال )

، 536، 646، 645) 4و...(، تبخال 633، 636، 656، 441، 443، 464، 49، 47) 5(، تب471، 49(، پیس )163بهق )

و  679، 646، 695) 9و ...(، تم 956، 743، 669) 7لرزهلرز و تب(، تب365، 494، 454و ...(، تب ربع ) 747، 756

                                                      
 بار در دیوان بکار رفته است.   41. درد و تركیبات آن  4

 دیوان خاقانی دیده شده است.بار در  47. بیمار 6 

 . كسی كه موهای جلو سرش ریخته باشد )فرهنگ نفیسی، نفیسی: ذیل واهه(.3 

 اللغات، رام وری: ذیل واهه(.غیاثچشم )شخص یک. 1 

 بار بکار رفته است.   94. این واهه 5 

 بار بکار رفته است. 44. این واهه 4 

 بار در دیوان خاقانی بکار رفته است. 4. این واهه 7 

 قاطع: ذیل واهه(.   . تم كه در عربی بدان غشاوه دویند آفتی است كه مانند پرده در چشم پیدا شود )برهان9 
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(، خفقان 745، 745، 351، 444، 445، 44درد )(، چشم344، 45) 4الکلب(، جوع164، 353، 414(، جذام )944

، 643، 635، 446، 434و ...(، دق ) 545، 164، 359، 447، 13) 6(، درد سر145(، خناق )166، 635، 494)

، 474، 114، 353، 615(، زكام )135(، زحیر )654، 444، 49(، روزكور )64) 3(، رعاف933، 554، 141، 644

(، 149و ...(، سل ) 159، 654، 435، 445) 5، و ...(، سرفه339، 364، 434، 459، 41) 1(، سرسام774، 774

و صفرازده (، صفرائی 135، 666، 644، 34) 4(، صرع459و  916، 553، 115، 134، 94(، صداع )696سودازده )

و ...(،  159، 665، 463)=سکسکه( ) 7(، فواق134، 344، 445، 415(، طاعون )344النفس )(، ضیق396، 395)

(، محرور 441(، جذام )644(، ماخولیا )مالیخولیا( )334، 54دزیده )(، درگ515) 9(، دَر آمدن155، 667قولنجی )

 4(، وبا946، 95(، نقرس )934، 536، 473، 9اخنج چشم )(، ن95(، مفلوج )634، 459، 64زده( ))=درمازده و تب

در  و ...(. بیماریها 345، 643، 494، 444) 45(، یرقان45(، هیضه )944، 643و ...(، ورم ) 415، 74، 39، 35، 66)

 درصد بکار رفته است. 4/37 بار، برابر با 694دیوان شاعر شروان 

یا  و عالجج بیمار تجویز كند از خوردنی یا نوشیدنی یا مالیدنیطبیب برای م دارو یا دوا چیزی است كهداروها: 

)لغتنامه، دهخدا: ذیل واهه(. در دیوان خاقانی با انواع داروها برخورد میکنیم.  هرچه با آن دردی را درمان كنند

وهای حیوانی، درصد به انواع داروها اشاره شده است. داروهای دیاهی، قرصها، دار 4/19مورد برابر با  376تقریباً 

معدنی، تركیبی، ضمادها، زهرها و پادزهرها و مواد معطر كه در ذیل به هر مورد به ترتیب الفبا و با ذكر شمارۀ 

 صفحات و بسامد كاربرد آنها اشاره میشود:

های دور بوده و از دذشته درمانیاند، دارای خوای بسیاری از دیاهانی كه در طبیعت روییدهداروهای گیاهی: 

یاهی اند. داروهای د. در طبّ سنّتی ایران و جهان، دیاهان بزردترین منبع درمانی بودهاندرد توجّه بشر قرار درفتهمو

 4/15مورد، برابر با  414شده به این نوع داروها حدود در دیوان خاقانی فراوان بکار رفته است. تعداد موارد اشاره

(، 454(، بان )357(، باقال )744(، بادیان )71، 55(، بادام )543، 56، 36درصد است. این داروها عبارتند از: افیون )

، 146پل ل ) ،(344 ،651)بهمن  ،(445) (، بوزیدان441(، بنگ )447، 71(، بنفشه )665(، بالذر )765بذر قطونا )

 ریحان تخم ،(55) پرپهن (، تخم365، 335، 346(، تباشیر )طباشیر( )947، 747، 355مشک ) (، پلنگ536

(، جوآب 154، 344، 691، 674، 47، 57، 54(، جلّاب )=دالب( )945، 434(، تفاح )سیب( )633ترنگبین ) ،(741)

(، دهن 634، 35، 66(، درمنه )46، 49(، حصرم )=غوره( )344(، حاشا )364، 343، 444، 57)= ماءالشعیر( )

(، 46و ...( س ستان ) 343، 615، 95، 35) 44عفران(، ز444، 46(، رمان )=انار( )943، 355، 344)روغن( البلسان )

، (914 ،144) (، سیر743، 345، 361(، سنبل )556، 354، 444(، سركه )943، 134، 364، 54، 17، 16سداب )

                                                      
 (.375المتعلّمین فی طب: یخوردن دارد و هردز سیر نمیشود )هدایه. كسی كه چون سگ همیشه اشتهای غذا 4 

 بار در دیوان خاقانی بکار رفته است. 41. درد سر و سردرد  6

 دماغ.. خون 3

 بار در دیوان خاقانی بکار رفته است. 49. این واهه  1

 بار در دیوان بکار رفته است. 7. سرفه  5

 رفته است.بار در دیوان خاقانی بکار  44.  4

 است. 9.بسامد این واهه  7

 . بیماری مربوط به پلک چشم. 9

 بار در دیوان ذكر شده است. 44. این بیماری  4

 بار در دیوان بکار رفته است. 7.  45

 بار در دیوان خاقانی بکار رفته است.  44. زعفران  44



 7/ كاربرد هنری دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 

و  167، 554، 633، 95، 71(، شکر و نیشکر )431، 966، 957، 741، 691، 611، 474، 449، 447شربت )

(، 9(، كرفس )459، 457(، كافور )145، 641(، قطران )65، 49ب )=انگور( )(، عن455، 57، 55(، عناب )431

(، 144، 99(، دندنا )945، 469، 149(، دل )744، 646، 454(، دشنیز )747(، دزانگبین )55كندرو )=كندر( )

، 666)(، معصفر 55) (، مصطکی53(. مازو )349(، لور )=آب پنیر( )354الحمل )=زبان بره( )(، لسان614الدن )

(. این داروهای دیاهی دل، بذر و میوه، تخم، پیاز، ریشه دیاهان و حتّی شیره و عصارۀ دیاهان و 44(، هلیله )334

 641، 664، 447، 45ها را نیز دربر میگیرد. داه درمان ازطریق پوست یا چوب درختان صورت میگیرد )ر.ک: میوه

شاره شده است. داهی دیاهان دارویی بصورت جوشانده استعمال بار در دیوان خاقانی ا 44و ...( كه به این مورد 

 بار دیده شده است.   64میشد كه در دیوان خاقانی این مورد، 

ف )فرهنگ معین، معین: ذیل واهه( را قری دویند. های مختلقالبی در وزنها و اندازه جامدِ داروییِدۀ ما :قرصها

درصد اشاره  4/4مورد، معادل  1ها هستند كه در دیوان خاقانی به تعداد كاربرد انواع داروقرصها از موارد بسیار كم

 ( هستند.495(، قری مار )641، 64(، قری كافور )47شده است كه این داروها قری ریوند )

 موارد ذیل هستند خاقانی دیوان در بکاررفته حیوانی داه داروها منشأ حیوانی دارند. داروهایداروهای حیوانی: 

(، خرچنگ )=سرطان( و معجون 51(، جراد )367، 51پشک )=فضله( مگس ) .است درصد 4/1 آنها كاربرد بسامد كه

(، مروارید 711، 446(، مرجان )677، 44(، دوزن )445(، سقنقور )=ریگ ماهی( )345، 345، 677سرطانی )

 (.955، 744، 96(، مهره مار )144)

اند. این داروها كه فراوانی آنها در دیوان ز مواد معدنی تهیه شدهداروهایی را دویند كه اداروهای معدنی )كانی(: 

(، 655، 446، 444(، زر )745، 774، 745، 394، 699، 39، 65، 49درصد است عبارتند از: توتیا ) 3/44شاعر 

، 655، 444، 466، 44) 6و ...(، سرمه 645، 447، 54، 66، 49، 7) 4(، زیبق و سیماب444، 436، 445زرنیخ )

، 613، 645الجواهر )(، كحل954، 613، 645(، )741(، طین )=دِلِ( مختوم )545، 333، 445و ...(، شبه ) 646

 (. 144، 444، 36، 35(، یاقوت )444، 714، 374، 364، 496(، دودرد )954

نا سیابنآیند. مینطوركه از نام این داروها پیداست، از تركیب چند داروی دیگر بدست : هماداروهای تركیبی

هر بیماری از انواع بیماریها بویژه بیماریهای تركیبی، یعنی بیشتر »دربارۀ علّت استفاده از این داروها چنین میگوید: 

از یک بیماری در بدن انسان ممکن است بوسیلج تک دارویی ساده معالجه نشود. چه ادر احیاناً چنین تک دارویی 

با آن تركیب نمیکنیم و امّا ممکن است نتوانیم داروی معیّنی را با اطمینان دیر بیاید چه بهتر و هیچ داه چیزی را 

نشان كنیم و چنین دارویی را بنامیم، یا اینکه چنین دارویی را میشناسیم، امّا در عالج نوعی خاطر در معالجه دست

ر مرام و یم كه نتیجه ببیماری تركیبی ضرورت دارد كه این دارو را بیشتر تقویت كنیم و یا چیزی به آن بیفزای

درصد است.  7/45(. فراوانی این داروها در دیوان خاقانی 635سینا: ی )قانون در طب، ابن« األصول باشدحسب

(، 964، 319، 77، 7(، حلوا )945، 444(، جوارش )965، 1نوش)پنج :نام این داروها و بسامد هر یک بیان میشود

، 46، 44(، دلشکر )431(، دل انگبین )14داروی تركیبی برای چشم( )(، شاف )=46دواءالمسک )=داروی مشک( )

، 1،45) 3(، مفرّح971، 154، 347، 77، 33(، مزوّر )=آش و طعام مریض( )945، 454، 154، 374، 354، 675

 (.745، 145، 414، 96، 6و ...(، نوشدارو ) 444، 77، 36، 35

                                                      
 مورد است. 43. بسامد این دو واهه با هم  4

  رد است.مو 45. بسامد این واهه 6

 بار در دیوان خاقانی بکار رفته است. 44. این داروی تركیبی  3
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« دذارند عضو بر و باشد غلیظ آن قوام كه است مایعی یا مطبوخ ادویج اطبّاء، در اصطالح»ضماد یا مرهم ضمادها: 

كاربرد بشمار ضماد همچون قرصها از داروهای كم (.ذیل واهه: طب؛ نقل از لغتنامه، دهخدا فی المتعلّمینهدایه)

فحات درصد است و در ص 3/4آیند كه در دیوان شاعر فقط از مرهم بعنوان ضماد نام برده شده كه فراوانی آن می

 دیده شده است. 953، 756، 435، 691، 674

درصد در دیوان خاقانی  4/5مورد معادل  66زهر و پادزهر از دیگر انواع داروها هستند كه با بسامد زهر و پادزهر: 

مورد پادزهر است كه در ذیل به هریک از انواع و تعداد آنها در  4مورد زهر و  43است. از این تعداد  بکار رفته

(، زهر 934(، زهرمار اصم )471(، زهرمار ارقم )465(، سم )354دیا ) دیوان این شاعر اشاره میشود: زهرها: اَجَل

 (.55، 41(، دوشت سام ابری )913، 499، 111، 53(، زهر كژدم یا عقرب )31(، زهر اهدها )744، 441افعی )

(، تریاق چشم دوزن 635(، تریاق فاروق )373، 643، 465(، تریاق  و تریاک )351، 691پادزهرها: پازهر )پادزهر( )

(44 ،499 ،677.) 

مورد بوده كه برابر است  74اند. تعداد این داروها تعداد تقریباً قابل توجّهی در دیوان داشتهداروها و مواد معطر: 

و ...(،  496، 445، 444، 49، 44، 64) 6و ...(، غالیه 446، 453، 94، 17، 13) 4درصد و عبارتند از: عنبر 1/65با 

، 5(، مثلّث )=داروی معطر بوییدنی( )336، 444، 44و ...(، لخلخه ) 375، 645، 457، 447، 459، 13) 3دالب

 (.416و ...(، ند )=معجونی از عنبر+مشک+عود( ) 454، 97، 93، 96، 49) 1(، )مشک161

 

 
 

  ابزار پزشکی

ر و وسایل مختلفی نیاز دارد. در دانش پزشکی و حتی طبّ قدیم نیز هر فنّی برای پیشبرد كار و اهداف خود به ابزا

این ابزار وجود دارد كه در دیوان شاعران بدانها اشاره شده است. در دیوان خاقانی نیز با تعدادی از این ابزار برخورد 

(، كوزۀ فصّاد 145 ،449(، قاروره )746، 447(، طشت )743دان )(، سفوف546میکنیم. این ابزار عبارتند از: حقّه )

(. 964، 351، 344، 643، 613، 645هاون )(، 396(، نشتر )51(، میل بواسیر )447(، مجمر )341(، مبضع )345)

 درصد ابیات مرتبط با دانش پزشکی را به خود اختصای داده است.   6/6ابزار پزشکی معادل 

                                                      
 بار در دیوان مشاهده شده است. 49.  4

 بار در دیوان خاقانی بکار رفته است. 46. غالیه  6

 بار در دیوان خاقانی مشاهده شده است.  46. این واهه 3

 مورد است. 69. بسامد این واهه در دیوان خاقانی  1
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 4/ كاربرد هنری دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 

 باورهای طبّی 
میکند و تأثیر میگذارد. دانش پزشکی نیز از این امر مستثنی نیست و باورها و عقاید انسانها در همج دانشها رخنه 

 1/4به این دانش در اشعار شاعران مواجه میشویم. در دیوان خاقانی این اشارات حدود با باورهای دونادونی راجع

 درصد اشعار را به خود اختصای داده كه به مهمترین آنها اشاره میکنیم:   

شایع بود كه نگریستن به ستاره سهیل سبب ازبین رفتن ناخنه و شفای چشم  رمان ناخنه:تأثیر ستارۀ سهیل در د

 (.344میشود )پنجنوش سالمت، ماهیار: ی

  نی و آفتاب ناخن ناخنه، و سهیل چشم

  

 یاوری باد و نی با كند او قند و كآتش 

 (165)دیوان خاقانی: ی                          

یر سینا آن را بیماری شاند و ابندفته« داءاألسد»بیماری جذام: برخی به بیماری عفونی جذام ارتباط برج اسد با 

 سینا(. در بیت زیر از خاقانی شیر فلک دچار بیماری جذام شده است.)ر.ک: قانون در طب، ابن جنگل نامیده است

 داربری ازوست ماه كه تیغت سر بر

 

 برآمد جذام فلک شیر تن بر 

 (414)همان، ی                                    

حالی و دیوانگی: در باور عوام دیدن ماه هنگامی كه بصورت هالل است، آشفتگیِ دیوانگان و هالل ماه و آشفته

 حاالن را بیشتر میکرد كه خاقانی در بیت زیر به این باور اشاره كرده است: آشفته

   ماه هر بشیبد دیوانه دل

 

 برسد هاللش سوی نظر چون 

 (549)همان، ی                                    

 ازیراک جمال مرا منمای

 

   برنتابد هالل دیوانه 

 (453)همان، ی                                     

 ست.اقدما باور داشتند كه لیسیدن رگ س یدی چشم با زبان، در درمان آن مؤثّر درمان س یدی چشم با لیسیدن: 

       مثالپسته خون رگ از است من بادام چشم

 

    همه ربایید چند خون رگ آن زبان به 

 (159)همان، ی                                   

كاربرد انواع تعویذها در درمان بیماری: حرز، تمیمه، هیکل و نشره از جمله تعویذهایی است كه در دیوان خاقانی 

ه داشتنی و برخی نیز در آب قرار دادبیماریها بکار رفته است كه برخی آویختنی، برخی به همراه در ارتباط با درمان

 میشد و آب آن خورده میشد. 

 دوست زلف مشک و من روی زعفران از

 

 الوداع ای كعبه كاینک درد هجران جانگزای

 

 هیکل و نشره و حرزی كه اجل بازنداشت

 

 دریخت این از دیو آن من ز ام،كرده تعویذ  

 (447)دیوان خاقانی: ی                            

      آمده درمان و حرز مدینه خاک ایشمه

 (376)همان، صص                                  

 در بازدهید   هم به تعویذدر شعوذه

 (441)همان، ی                                    

های زیادی را امتحان نمود، از جمله: آوردن پزشک برای درمان و بهبود پسر بیمار خود راهبه دفتج ماهیار، خاقانی 

 ای نبخشید و نتوانستبر بالین وی، مراجعه به صاحبان كرامات، پناه بردن به دعاها، ذكرها و تعویذها، ولی فایده

 (.694ماهیار: یپنجنوش سالمت، فرزند را از مرگ نجات دهد )



 4-63 صص ،79 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  آبان ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 45

 بندد اختران بر یبشصل عود چو فلک

 

      زوال وقت به اختران بوند دارصرع كه 

 (947)دیوان خاقانی: ی                          

 درمان تب با رشتج تب و مهرۀ تب:

 حیات رشتج مرا موی تار چو تب از

 

              امبردهها تب راه سموم ازها شب درچه

 

 دره صد به برتب رشتج همچو موی وآن 

 (465)همان، ی                                     

 امنشان آوردهاز نسیم وصل مهرۀ تب

 (654)همان، ی                                     

اعتقاد به تأثیر نشره آب در شفای بیمار: نشره یا آب دعا آن است كه دعا را با آب زعفران بنویسند و با آب باران 

 ذیل واهه(. دهخدا: ،لغتنامهبرای شفا بیاشامند ) نیسانی بشویند و

 هان رفیقا نشره آبی یا زدال آبی بساز

 

 امكز دل و چهره زدال و زعفران آورده 

 (654)همان، ی                                   

 امنیت و آرامش:البتّه در دیوان خاقانی با نشرۀ امن نیز برخورد میکنیم كه دویا دعا و تعویذی است برای 

 یک جهان در فزع از سال قران بینم و من

 

 نشرۀ امن ز قرآن به خراسان یابم 

 (647)همان، ی                                    

آزاری پری: پری در آیین زرتشتی، ادبیات مزدیسنایی، متون دینی فارسی میانه و حتّی ادبیات اعتقاد به مردم

آمد كه دلباختج نران و پهلوانان میشد و داه نوزادان را از مهد خود میربود اهریمنی بشمار میپهلوی از موجودات 

 ( و به آزار و اذیت مردم می رداخت. در این بیت:435)پری، سركاراتی: ی 

 كف كرده و صرع یافته ایدرفته پری چو خم

 

 مزعفری از رز برگ شده معزّمان خطّ 

 (135)همان، ی                                   

آزاری پری اشاره كرده است )ر.ک: همان: خاقانی علّت صرع را به پری نسبت داده و در بیتی نیز به موضوع مردم

 (. 455ی 

 مشاغل
درصد را  1/4در دیوان خاقانی با مشاغلی مواجه میشویم كه مرتبط با دانش پزشکی است. این مشاغل كه حدود  

(، طبیب 134ور )=دارو فروش( )(، پیله973(، پزشک )916آسی )=طبیب( )ند عبارتند از: ابه خود اختصای داده

 (.154شناس )(، نبض613، 641(، كحّال )919(، فصّاد )444، 743، 441، 443)

 

 
 

عمومی
داروهابیماری ها      

باورها ابزار پزشکی    
مشاغل   

8.3

37.6
48.9

2.2 1.4 1.4

فراوانی اصطالحات پزشکی در دیوان خاقانی( 6)نمودار 



 44/ كاربرد هنری دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 

 كاربرد هنری واژگان و اصطالحات طبّی در دیوان خاقانی
خاقانی، نمودار فراوانی آنها ترسیم دردید.  دیوان در طبی اصطالحات و واهدان هنری بمنظور آداهی از كاربردهای

های بدیعی، خود در دو دستج جدادانج های بیانی و بدیعی تقسیم شد كه آرایهاین صنایع به دو بخش اصلی آرایه

 های لفظی و معنوی بررسی و فراوانی هریک از این صنایع مشخّص شد.آرایه

 های بیانیآرایه

ویر شعری در قصاید خاقانی است. تصاویر ناب و زیبایی كه شاعر ازطریق تشبیه خلق پركاربردترین تصتشبیه: 

درصد  9/11های پیرامونش است. تشبیهات طبّی معادل دهندۀ ابتکار و نگاه نو و هرف وی به پدیدهنموده، نشان

 مجمل، تفضیلی، مضمر، است. تشبیهات دونادونی چون بلیغ، مرسل، مؤكّد، ها را به خود اختصای دادهانواع آرایه

 ملفوف، مركّب، ضمنی و ... . بعنوان مثال:

 دالب و كافور یافته بهم صبح و هاله

 

 اندآمیخته دردسر هر داروی آن و ز این 

 (447)دیوان خاقانی: ی                          

یت نوع تشبیه ملفوف است و یا در ب اند؛ بنابرایندر این نمونه هاله و صبح )لف( به كافور و دالب )نشر( مانند شده

 آور را برتری داده و آن را نیکوتر دانسته است:زیر شاعر ضمن تشبیه مفروق، نضج را بر دوای عافیت

 او نضج است عدل و عالم است سرسامی

 

    است نکوتر آورعافیت دوای از نضج 

 (75)همان، ی                                      

آفریند كه نمونج آن در بیت زیر دیده میشود كه خاقانی استفاده از اصطالحات طبّی تشبیه مضمر می داه نیز با

 نعت پیامبر )ی( را به نشرۀ درمان مانند میکند:

 حادثات فزع از شد خسته جگرش در

 

     او درمان نشرۀ است بس محمّد نعت 

 (343)همان، ی                                     

اغلب تشبیهات خاقانی بصورت بلیغ است خواه اضافی و خواه غیراضافی. بعنوان مثال تشبیه صبح به فصّاد، خورشید 

 به طشت خون و مه عید به نشتر در بیت زیر از نوع غیراضافی هستند:

 دشاد شب قیفال كه صبح بود فصّاد

 

    نشترش عید مه و خون طشت خورشید 

 (664)همان، ی                                    

 آیند:عسکرِ سخن اضافج تشبیهی بشمار می ششترِ سخا، شکرِ آفرین و و

 دهی شرف طراز چو سخا ششتر از

 

 خوری آفرین شکرِ سخن، عسکر از 

 (431)همان، ی                                     

ابیات مرتبط با دانش پزشکی بیشتر با امور حسّی )دارو، بیماری، ابزار و مشاغل( با توجّه به اینکه در تشبیهات 

ی آید، خاقانها برمیسروكار داریم، تشبیهات در این نوع ابیات اغلب حسّی به حسّی هستند. همانطوركه از نمونه

رو  ازه مبدّل میکند؛ از همینپاافتاده را به معانی بلند و تبسیار ماهرانه با كمک عنصر خیال مضامین ساده و پیش

سابقه است و ویژدیهای خای خود را دارد. یکی از ویژدیهای تشبیهات خاقانی آور و بیاغلب تشبیهات او شگفت

به است. هرچند یکی از طرفین تشبیه مربوط به دانش پزشکی است، ولی از داروها، بیماریها، درمانها، تنوع مشبّه

ور، دالب، های باال كافبه استفاده میکند. بعنوان مثال در نمونها این دانش بعنوان مشبّهمشاغل و حتّی ابزار مرتبط ب

ک در»آیند. ششتر، شکَر جزو داروها هستند، كحّال و فصّاد از مشاغل و طشت و نشتر از ابزار پزشکی بشمار می

( و با 46بیان، شمیسا: ی« )به، جهانبینی و شخصیت و محیط هنرمند را برای ما مشخّص میکنددقیق مشبّه
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های مربوط به دانش بهبرد. تنوع مشبّهبه در اشعار شاعران میتوان به اندیشه و روحیات آنان پی بررسی مشبّه

پزشکی در دیوان خاقانی بیانگر هنرمندی و اطالع وسیع وی از این دانش است. در تشبیهات خاقانی با پوشیددی 

به را با دشواری روبرو میسازد. ازاینرو میتوان یافتن ارتباط میان مشبه و مشبّه شبه مواجه میشویم كه این امروجه

 دفت تشبیهات غریب در دیوان خاقانی قابل توجّه است. بعنوان مثال:

 رفت قنّینه در فواق از چه ز امتالی خون

 

 راست چو پشت نیشتر خون چکدش معصفری 

 (165: ی)دیوان خاقانی                              

 داه نیز از حروف در آفرینش تشبیهات استفاده میکند كه نمونج آن را در بیت زیر میتوان مشاهده نمود. 

 چون هر دو میم مردم در خطّ كاتبان

 

 كور است هر دو مردمک چشم مردمی 

 (464)همان، ی                                      

فراوانی ها، مهمترین ابزار انتقال زبان از معنای حقیقی به معنای مجازی است. استعاره در میان آرایهاستعاره: 

بعد از تشبیه دومین بسامد را دارد. استعارات در  است كه درصد 3/67 معادلهای مرتبط با دانش طب استعاره

 داهی شاعر چند تصویر استعاری را در یک بیت اشعار خاقانی متنوعند. استعارۀ مصرّحه و مکنیّه بسیار پركاربردند.

 دنجانده است. 

 دوزنان چشم تریاک كه ندانی

 

    نیابی اهدهایی هیچ دندان ز 

 (144)دیوان خاقانی: ی                            

( اهدها استعاره 6مردی و مردمی؛ ( تریاک چشم دوزن استعاره است از جوان4در این بیت دو استعاره دیده میشود: 

 انصافان و نامردان. است از بی

ردی استعارۀ مصرّحه از تار چنگ، و ناله استعاره از پوش است. خشکدر بیت زیر نیز چنگ استعارۀ مکنیّه از پالس

 آوای اوست:

 بین پوشپالس پای را فرقهبرهن چنگ

 

     ز الغری كنانناله خون كشیده ردیخشک 

 (167)همان، ی                                    

 هاست:یا در بیت زیر طشت زر استعاره از رنگ زرد داخل دل نردس، و تارک دلبن استعاره از شکوفه

 خون بهر از زر طشت درفت سر بر نردس

 

    خار نوک نیشتر دشاد دلبن تارک 

 (474)همان، ی                                    

 بر صرع ستاردان دم صبح

 

    ماند نفس فسونگران را 

 (34)همان، ی                                      

 در بیت فوق، صرع ستاردان استعارۀ مکنیّه است از نوع اضافی.

ها نیز در تصویرسازی بهره از نوآوریهای خاقانی این است كه ضمن استفاده از اصطالحات طبّی، از حروف این واهه 

 میگیرد. مثالً در بیت زیر:

 در چهارسوی فقر درآ تا ز راه ذوق

 

  كنی سالمت نوش پنج ز را دل 

 (1)همان، ی                                        

، و در جایی دیگر از اصطالحات پزشکی «سالمت»دارد به نوش بودن هریک از پنج حرف واهۀ  پنج نوش اشاره

 هفت جوش و پنج نوش استعارات زیبا خلق میکند:



 43/ كاربرد هنری دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 

 نیز تو دادت ایآینه جوشهفت

 

 فرست صفرایی كلک از نوشپنج 

 (965)همان، ی                                     

الدین خرّازی است كه خطاب به خاقانی سروده و پنج نوش استعاره مصرحه از شعر جاللجوش استعارۀ آینج هفت

هاست؛ یعنی چندین از سرودۀ خاقانی است در جواب وی. از دیگر ویژدیهای استعارات خاقانی تنسیق استعاره

ورد، پرعر خام خممستعارله را برای توصیف یک مستعار ذكر میکند. نمونج آن را در بیت زیر میتوان دید كه شا

 زرد، عیسی هر درد و تریاق بیمار را در توصیفِ می آورده است:شاهد رخ

 زرد كوپرورد كو، آن شاهد رخآن خام خم

 

 آن عیسی هر درد كو، تریاق بیمار آمده 

 (394)همان، ی                                     

تی است كه در آن اصطالحات پزشکی بکار رفته است. داه در یک های پركاربرد در ابیاكنایه نیز از آرایهكنایه: 

 بیت، دو یا سه كنایه دیده میشود:

 افشانم سرت بر جان جانا كنی رحم در

 

 افشانم خنجرت بر را دل زنی، زخم ور 

 (437)همان، ی                                     

 دل را بر خنجر»یعنی باختن جان و فدا كردن آن برای او؛ و در مصراع اول به كنایه « جان بر سر كسی افشاندن»

 در مصراع دوم به كنایه یعنی خون شدن دل.« افشاندن

 نامزد دردسرانند و داغ به آری

 

 جذام در شیر و بری در پلنگ آنک 

 (353)همان، ی                                    

 صایدق شرح و فرزند خاقانی است كه در بیماری جان س رد )ر.ک: نقدبری بودن پلنگ و جذام بودن شیر كنایه از 

های مربوط به اصطالحات پزشکی را در خدمت القای مفاهیم (. خاقانی كنایه414/ ی6خاقانی، استعالمی: ج

 موردنظر خویش بکار برده است. 

خوار( كنایه خواره افعی )افعی مجذوم(، مجذوم46كنایه از موصوف )اسم(: شیرزددان امید كنایه از انسانهای ناامید )

 (.441است از نیزۀ شاه )

 كنایه نشین( و ره65سای كنایه از آرامبخش )(، صندل345خو كنایه از خوشرفتار و نرمخو )پرنیان كنایه از صفت:

 ( است. 445درد )دوره طبیب از

دل رسیدن كنایه از عمیق شدن درفتاری (، زخم بر 779آبله بر چشم داشتن كنایه از تار دیدن ) كنایه از فعل:

( است. خاقانی از میان انواع كنایه اغلب 467كنایییه از چشمک زدن آنها ) اختییران بییودن دار(، صییرع974)

 درصد است.  9/63كنایج فعل و اسم را بکار برده و بسامد كنایج صفت اندک است. بسامد فراوانی این آرایه معادل 

ای از این صنعت نبرده و عناصر بیانی و صور خیال در اشعار خاقانی است. البتّه شاعر چندان بهرهمجاز از مجاز: 

بیشتر تالش خود را در تشبیه و استعاره و كنایه بکار درفته است. مجازها نیز در دیوان او ویژدی و نوآوری خاصی 

 بعنوان مثال در بیت:  .است درصد 4/1 ندارند. بسامد انواع مجاز مرتبط با دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 ضمیر تبت از دادمش مشک ناف صد

 

 سخاش مجمر از یافتم بخور یک در 

 (134)همان، ی                                   

( و دَم مجاز از 167) آسمان ستاردان معنی به مجازاً فلک رخ بخور در مصراع دوم مجاز است از بوی بخشش. آبلج

(، ریحان 457(، دردسر كشیدن مجاز از تحمل سختی و رنج )164(، ترنج مجاز از درخت ترنج )457سخن دفتن )

 ( است.41صفرا ) مجاز از كیسج كوه ( و زهرۀ563مجاز از آرامش )
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 های بدیعیآرایه

 های لفظیآرایه-الف
 تکرار-

 تکرار دل و انگبین بعنوان داروهای دیاهی: 

 انگبیندل پس كنی چه دل ز انگبین هست

 

    خوری انگبین نحل ز نه خورد دل نحل چون 

 (431)همان، ی                                    

 كه یکی از داروهاست و بعنوان ضماد استفاده میشود:«  مرهم»تکرار 

 بود كه هر كه مرهم و مرهم مگوی چندین

 

 كس نیافت مرهم و فروشد خستگی در 

 (779)همان، ی                                     

های بدیعی را به خود اختصای داده درصد از آرایه 4/4كه از اعضای بدن است. این آرایج لفظی « چشم»تکرار واهۀ 

 است:

 رسید چشم بدش چشم از كه چشم هر

 

 مباد چشم چنان تو چشم چشمج در 

 (749)همان، ی                                     

های بدیع لفظی است كه در اشعار خاقانی بسامد فراوانی دارد؛ زیرا خاقانی از شعرای سبک جناس از آرایهجناس: 

ی نظم، شناسآذربایجانی است و ازلحاظ ادبی اشعار این سبک از بدیع لفظی بویژه انواع جناس سود میبرد )سبک

(. خاقانی در ابیات مرتبط با اصطالحات پزشکی انواع جناس تام، ناقص حركتی و اختالفی، مضارع، 457شمیسا: ی

ها هماهنگی و موسیقی ایجاد كرده است. بعنوان خط، مركّب، مذیّل، و اشتقاق را بکار برده و بدین ترتیب میان واهه

 مثال در بیت زیر:

 حاشا ز حاشا این طبع نداند

 

    بهمن ز بهمن آن فهم نداند 

 (344)دیوان خاقانی: ی                           

جناس تام در حاشا و بهمن. حاشا: یکی نام دیاه است و دیگری صوت و قید است به معنی هردز، و بهمن یکی نام 

 دل است و دیگری ماه بهمن. 

 زرور در را روان ریگ روان چشمانتیره

 

   انددیده رمّان ز هم حصرم ز هم شافی شاف 

 (46)همان، ی                                       

تشبیه
استعاره       کنایه

مجاز

44.8
27.3

23.8

4.1

فراوانی آرایه های بیانی در دیوان خاقانی( 3)نمودار 



 45/ كاربرد هنری دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 

میان دو واهۀ شاف و شافی جناس مذیّل وجود دارد. همچنین در بیت زیر بین فصد با قصد جناس خط وجود دارد 

 و جناس میان فصّاد و فصد، از نوع اشتقاق است.
 فصّاد دشت حاضر كه فرمودم

 

 كرد نیشتر قصد فصد برای 

 (579)همان، ی                                    

(، جناس خط بین عرق و غرق، و جناس مکتنف 644شتر ) خط میان شیر و های دیگر آن عبارتند از: جناسنمونه

(، جناس مذیّل و زائد در دو واهۀ طلق و طل، و 345مبضع ) و موضع میان دو اختالفی (، جناس57در تب و تاب )

 است. درصد 4/49( و... . بسامد كاربرد انواع جناس 391جناس مضارع و الحق بین طل و حل )

تصدیر از انواع تکرار است كه در آن كلمه یا كلماتی در جایگاه عروض، ابتدا یا عَجُز تکرار میشوند. مانند تصدیر: 

  های زیر:ن و مطرّا در نمونهدُل برنا، دندا

 زید كشتن پی كز شخصم بُرناست دل چون

 

    من برنای دل دارد شاهدی شهیدی در 

 (363)همان،                                        

 عود سوخته از كند مطرّا چو دندان صبح

 

 بینند مطرّا دندانش ز خاک عودی 

 (45)همان،                                          

های مربوط درصد آرایه 4/6( و ... . تصدیر 345(، سوهان )431(، دل )164های آن عبارتند از: دالب )دیگر نمونه

 به دانش پزشکی را به خود اختصای داده است.

 

 های معنویآرایه-ب

ت خاقانی و یکی از دالیل دشواری و دیریابی اشعارش است. به نظر ایهام و انواع آن یکی از عوامل شهرایهام: 

ن به بردپویا بخش قابل توجّهی از تالش خواننددان صرف كشف ایهام بویژه ایهام تناسب و پی حیدری و فروغی

 روابط دو پهلوی كلمات او میشود و ادر ایهام بخصوی ایهام تناسب را از اشعار خاقانی حذف كنیم ارزش شعری

های از ایهام در (. در ذیل به نمونه56پویا: یفروغی و كم میشود )ر.ک: ایهام تناسب در قصاید خاقانی، حیدری

( 6آید؛ ( به معنای آبی كه از تقطیر داروها بدست می4دیوان خاقانی می ردازیم. در بیت زیر واهۀ عرق ایهام دارد: 

 عرق پیامبر اكرم )ی( بوجود آمده است.در روایات دینی است كه دل محمّدی یا دل سرخ، از 

 نغزتر دل همه از دلکشند، همه درچه

 

 آب و خاک ددران این و مصطفاست عرق كو 

 (11)همان، ی                                        

 ایهام تناسب از انواع پركاربرد ایهام در دیوان خاقانی است. در این بیت: 

 عشق رنجورانسینه و امید شیرزددان

 

 انددیده 4س ستان هم دو پستان هم زقومش در 

 (46)همان، ی                                        

 ( سه پستان كه در این معنی با دو پستان تناسب دارد. 6( از دیاهان دارویی؛ 4كلمج س ستان ایهام تناسب دارد: 

 از دیگر انواع ایهام در قصاید خاقانی ایهام تبادر است كه نمونج آن در بیت زیر دیده میشود: 

 نفروشم مرهم به هست مرا كه دردی

 

 نفروشم هم دهی صرفه عافیتش ور 

 (745)همان، ی                                        

                                                      
 (.647شیرازی: ی انصاریاختیارات بدیعی، كنندۀ حلق )ر.ک: ای است با طبیعت معتدل و نافع برای سینه و نرممیوه. 4 
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درصد  3/46كنندۀ كلمج سرفه است. انواع ایهام حدود تداعیایهام تداعی و تبادر در كلمج صرفه دیده میشود كه 

 های بدیعی را به خود اختصای داده است.از آرایه

رد و آوای علّتی میانگیز در بدیع معنوی آن است كه طیّ آن شاعر برای هر پدیدهاز صنایع خیال حسن تعلیل:

مده است. اغلب حسن تعلیلها در دیوان او بر پایج دلیلی ذكر میکند، كاری كه خاقانی بنحو احسن از عهدۀ آن برآ

 تشبیه استوار است. 

 بندد اختران بر صلیبش عود چو فلک

 

    زوال داه به اختران بوند دارصرع كه 

 (947)دیوان خاقانی: ی                           

 دار میشوند. شاعر علت عودالصلیب بستن بر اختران را در این میداند كه آنها بهنگام زوال صرع

 در بیت زیر خاقانی علّت زردرنگی خورشید را بیماری سرطان دانسته است:

 كند سرطانی معجون تا مانده سرطان به ور

 

     انگیخته رخان از صفرا و است معلول زانکه 

 (345)همان، ی                                    

 و در  این بیت:

 هوا از طلق روغن ریخت شمع آن بر هاله

 

      عذاب الله آتش ز را جمع نرسد تا 

 (436)همان، ی                                    

 جمع آسیب و عذاب نرسد.به این دلیل هاله بر آن شمع از هوا روغن طلق ریخت تا از آتش الله به 

 در نمونج بسیار زیبای زیر، دلیل عرق خورشید را بیماری تب و لرز او میداند. 

 است در آفتاب لرزهتب به چون

 

      كند سحاب چون سرد عرق 

 (956)همان، ی                                    

 درصد است. 5/3بسامد كاربرد حسن تعلیل برابر با 

درصد ابیات مرتبط با دانش  4/9معنوی شعر تأثیر بسیار دارد. این آرایه  تضاد، صنعتی است كه در موسیقیتضاد: 

 پزشکی را به خود اختصای داده است. بعنوان مثال در بیت:

 جهان كز آساخاقانی ببُر ناكس و كس از

 

   برنخاست صاحبدوایی را دردصاحب هیع 

 (714)همان، ی                                       

 فلک كز بین طالعیبی غصّج

 

   دریغ ای تسکین نیست و هست درد 

 (795)همان، ی                                       

 روزدار ز را ما كه بساز خستگی با

 

 است نیامده مرهم و حاصل است آمده زخم 

 (715)همان، ی                                        

ها و اشیای بیجان از خصایص اشعار خاقانی است تا آنجا كه در دیوان وی جان بخشیدن به پدیدهتشخیص: 

 خورشید به مرض صرع مبتال میشود:

 قری خور مصروع از آن شد كز حمایل بازماند

 

    كان حمایل هم برای قرصج خور ساختند  

 (446ی )دیوان خاقانی:                           
 برآورده بر لب است:سر و كفخم باده همچون صرعیان آشفتهیا 

   و آن خیک مستسقی نگر، در سینه صفرا داشته   سر، كف بر لب آورده زبردار آشفتهخم صرع

 (396)همان، ی                                         



 47/ كاربرد هنری دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 

 اند:كردهداری مانند كرده كه فصدشان او ستاردان را به انسانهای تب

 خون امتالی ز چه؟ از فواق در قنینه رفت

 

   معصفری چکدش خون نیشتر پشت چو راست 

 (165)همان، ی                                        
 قنینه به انسانی تشبیه شده است كه بخاطر پُری و زیادی خون به باد فواق و تشنّج دچار شده است. 

آورد و از زر، مرجان و مشک اد نیسان را به انسانی مانند كرده كه از طبابت سر درمیدر نمونج زیر نیز خاقانی ب

 اذفر، مفرّح میسازد.

 ایرا طبیبی داند نیسان باد كه مانا

 

     اذفر مشک و مرجان زر، از مفرّح سازد 

 (446)همان، ی                                      

و ...  149، 157، 341، 345، 394، 333، 364، 664، 645، 446، 45، 75، 46های آن را در صفحات دیگر نمونه

 درصد است. 7/46میتوان مشاهده نمود. بسامد این آرایه 

های مورد توجّه شاعر در بدیع معنوی بوده است. این آرایه همچون حسن تعلیل نشر از آرایه و لفّلفّ و نشر: 

 ر: های زیو نوع آن را بکار درفته است هم مرتّب و هم مشوّش. در نمونهاغلب بر پایج تشبیه بنا شده و شاعر هر د

 عصر اهل با من مدح و قدح است شیرین و ترش

 

    توتیا حصرم ز و سازند پخته می عنب از 

 (49ی )دیوان خاقانی:                             

 بین قدح و مدح با عنب و حصرم لفّ و نشر مشوّش وجود دارد. 

 بز داو و ز چاره چه نیست مشک آهوی

 

   برآورم الدن و عنبر برگ دو هر كز 

 (614)همان، ی                                    

 در بیت باال بین داو با عنبر و بز با الدن لفّ و نشر مرتّب وجود دارد:

 4/3و ... میتوان دید كه حدود  564، 144، 374، 447های لفّ و نشر مرتّب و مشوّش را در صفحات دیگر نمونه

 درصد از ابیات به این آرایه اختصای یافته است. 

درصد ابیات را به خود اختصای  9/34های پركاربرد دیوان خاقانی است كه از آرایه نظیر مراعاتنظیر:  مراعات

 اغلب تناسبها درمورد بیماری، درمان، و انواع داروها باشد.  داده است كه

 نیست دشنیز و است دردچشم مرا

 

 دهدمی رایگان توتیا را تو 

 (744ی )دیوان خاقانی:                           

 درد و دشنیز و توتیا تناسب وجود دارد؛ زیرا هر سه از اصطالحات طبّی هستند. كه میان كلمات چشم

 بیت زیر نیز در كلمات كوزه، فصّاد، موضع، مبضع و شریان تناسب وجود دارد. در

 آنک بهر او سینج دشت فصّاد كوزۀ

 

     او شریان سر بر است مبضع هر موضع 

 (345)همان، ی                                  

 در بیت زیر میان اصطالحات طبی بیمار، سرطان، دارو و معجون سرطانی مراعات نظیر دیده میشود. 

 فر و زور داده سرطانش خور جرمِ بوده بیمار

 

 آمده بیمار داروی نگر سرطانی معجون 

 (345)همان، ی                                  

 بیمار بحرانی مراعات نظیر وجود دارد:همچنین در بیت زیر میان علّت، نضج، درد و 

 را دردش نیست نضجی كه دارد علّتی اینجا دل

 

    بحرانی بیمار او است بسته روزنش آن هنوز 

 (714)همان، ی                                  
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 درصد بوده است.  3/4بسامد این آرایه اسلوب معادله: 
 آنک از نگشاید هیچ را دل بیمار امل از

 

    برنخاست كیمیایی تنها دودردِ از هردز 

 (714)همان، ی                                        

 وجود ساز با ساخت تواند كی رمیده دل

 

 روان آب در دید تواند كی دزیدهسگ 

 (365)همان، ی                                       

 دیوان خاقانی:ی زیر از هادر نمونهپارادوكس )تناقض(: 

 در بیت زیر میان بسته شدن راه زادوولد با خوردن كافور و قطران و زادن بوسیلج همین دو ماده تناقض وجود دارد. 

 فروبندد زادن ره قطران با كافور ادر

 

   پنهانی درد و داغ زاد قطران و كافور مرا 

 (145)همان، ی                                        

 ریخته تناقض دارد.  موی( با موی در پاسر )=بیبیت زیر نیز اصلعدر 

 مجس را زالی بگرفته بوالهوس طبیب چنگی

 

 ریخته پا در است موی نفس هر كش سریاصلع 

 (379)همان، ی                                       

 ابیات را به خود اختصای داده است. 3/4این آرایه همچون اسلوب معادله 

اند ها عبارتند از: ذمّ شبیه به مدح، و قلب كه در ابیات مورد بررسی تنها یک بار بکار رفتهدیگر آرایهها: دیگر آرایه

 درصد بوده است.  7/5و بسامد مجموع آنها 

 این آرایه در بیت زیر از خاقانی دیده شده است: مدح: به شبیه ذمّ

 ولکن نیست جُوم و است جواب به حاجت

 

 عنّاب چو اشک و صفتبنفشه هست دل 

 (145ی )دیوان خاقانی:                          

و در مصراع دوم « سوخته عود»در این بیت قلب در كلمه دیده میشود كه طی آن شاعر در مصراع اول  قلب: 

 بکار میبرد و میگوید:« عود سوخته»
 عود سوخته بالل از دین مجمر بسوز

 

    اصحاب س یدیدندان سوخته عود به 

 (54)همان، ی                                    

های بدیع معنوی در ابیات مربوط به دانش پزشکی در دیوان خاقانی، نمودار فراوانی آن ترسیم پس از بررسی آرایه

 میشود.
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فراوانی آرایه های بدیعی در دیوان خاقانی( 1)نمودار 



 44/ كاربرد هنری دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 

 هدف خاقانی از كاربرد مفاهیم طبی

سبک آذربایجانی در قرن ششم هجری و در میان دو سبک انعکاس اطالعات دانش پزشکی خود به مخاطب: 

خراسانی و عراقی، در ارّان )آذربایجان( ویژدیهای خای خود را داشت كه یکی از مهمترین آنها انعکاس معلومات 

صطالحات دشوار و پیچیده و بازتاب و دانش شاعر در اشعارشان است. شاعران این سبک عالقج وافری به كاربرد ا

كن به نقل از حسن قاضی معلومات خود داشتند. خاقانی در صدر شاعران این سبک جای دارد و بهمین دلیل معدن

... باز و نرددان وشناس، موسیقیدان، شطرنجای منجم و ستارهبرای دریافت معنی شعر خاقانی باید عده»میگوید: 

( و باید طبیب را به این 4كن: ی)بزم دیرینه عروس، معدن« ت خاقانی را روشن كننددرد هم آیند تا معنای بی

افراد اضافه كرد؛ زیرا تعداد ابیاتی كه در آن اصطالحات دانش پزشکی بکار رفته فراوان است. او از انواع بیماریها، 

  سازی و تصویرسازی بهره میگیرد. داروها، ابزار، مشاغل و ... پزشکی در مضمون

خاقانی بسیار هنرمندانه اصطالحات طبی را در وصف معشوق بخدمت میگیرد. او زلف معشوق توصیف معشوق: 

 را به بنفشه، و دهان و لب وی را به شکر مانند كرده است:

 ام لب و زلفش دوای منرنجورسینه

 

    كاین درد را بنفشه به شکّر نکوتر است 

 (165ن، ی)هما                                

 در طبّ سنتی شربت بنفشه كه تركیبی از بنفشه و شکر است، در درمان درد سینه نافع است.

در دیوان خاقانی با ابیاتی مواجه میشویم كه طیّ آن شاعر به مدح و ستایش پرداخته و در این راه، مدح ممدوح: 

  .را بخدمت درفته استدانشهای مختلف از جمله دانش پزشکی و لغات و اصطالحات مرتبط با آن 

 انصافش نسیم صحرا به كه شهنشهی

 

 تریاق كند عیان افعی دُم در ز زهر 

 (635)همان، ی                                  

های خود با استفاده از اصطالحات دانش پزشکی خاقانی در برخی سرودهنکوهش دشمنان و مخالفان ممدوح: 

 می ردازد. او در بیتی دشمنان خود را سرسامی معرفی كرده است:به نکوهش دشمنان و مخالفان 

 خرجبلّتان این دارند جهل سرسام

 

 جو آبشان نیاید مسیح مطبخ وز 

 (364)همان، ی                                 

 و بیماری بری را به آنها نسبت داده است: 

 ابری جسمشان و سرسام سرشان درفته

  

 جفا زهر به جانکاهتر ابری سام ز 

 (41)همان، ی                                  

 او بیماری جذام را به مخالفان ممدوح خود نسبت داده است.

 مجذوم چون ترنج است، ابری چو سیب دشمن

 

 كش دوهر حسامت معلول كرد جوهر 

 (441)همان، ی                                 

مخالفان خود را در مقابل طب آسمانی خویش، جاهل و بیمار دانسته و آنها را به داروی مسهل و در جایی دیگر 

 مانند كرده است.

 مشتی جهال كه ناتمامند

 چون غاریقون كریه و منکر

 وآنگاه چو نقش تربد از كین 

 

 زین صحت فهم در سقامند 

 تهیتروز تُربُد  هم میان

 قتال حسین دانش و دین 

 (641)دیوان خاقانی: ی                         
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 می و شیر چو سخنان این بیند چو سد

 به رنگ بود سوسن همطویلج ارچه سیر

 

 او شوركند سخن آن دردد سركه چون 

 او دند بوی آن بود وی رنگ غماز

 (349)همان، ی                                  

نکوهش فلک و زمانه بکار میبرد. بعنوان مثال در بیت زیر شاعر خاقانی داه اصطالحات طبّی را در نکوهش فلک: 

ای به انسانها نمیرسد و چون در قدیم دشنیز در غذاها بعنوان چرخ را مینکوهد؛ زیرا از خوان طعام او هیچ بهره

 سازی بهره میبرد:چاشنی استفاده میشد، از آن در مضمون
 خوشه یک ز بینی نان دو بر دندنادون چرخ به

 

 نانش تا دو زان ناید دشنیز را تو دیگ یک كه 

 (646ی )دیوان خاقانی:                          

 و در بیتی چرخ را اعور و احول معرفی میکند و میگوید:

 ولیک چرخ است اعور روز همه

 

 است؟ وركینه كه زمان آن احولست 

 (43)همان، ی                                       

وصف طبیعت یکی از مضامین بسیار زیبا در ادبیات است كه شاعران بسیاری در این زمینه شعر توصیف طبیعت: 

اند. خاقانی نیز از این ویژدی مستثنی نبوده و وصف طبیعت را در خدمت اهداف خود بکار درفته است و در سروده

 این راه از علوم مختلفی همچون طب بهره برده است. 

 ایرا طبیبی داند نیسان باد كه مانا

 

 غمبر هست سه هر وین زرّ و مرجان و است مشک 

 (446)همان، ی                                           

 میکند و میگوید: چمن اشاره میان در هاغنچه شکفتن و بهار فصل ابتدای در بیت زیر خاقانی به

 چمن عروسان رحمهای در نونو، بییاز،

 

 اندافشانده نهان كز بین روحانیان نطفج 

 (445)همان، ی                                         

 مانند كرده و دیاهاست به مردم شده در بیت زیر خاقانی فرزند چون سَروَش را كه در خاک مدفونمرثیۀ فرزند: 

 بازكنند و از خاک بیرون آورند.باک )=سواران ثغر( خواسته كه درِ حصن او را از جنگاوران دلیر و بی

 درفت حصن زیر زمین مهردیا، چون سرو

 

 بگشایید ثَغَر سواران بییییه حییییصنش درِ 

 (61)همان، ی                                             

 و در بیتی دیگر در غم ازدست رفتن فرزند ناله سرمیدهد كه:

 عمر من اندر غمش رفت چو ناخن به سر

 

 ماندم ناخن كبود از تب هجران او 

 )همان(                                                       

 

 گیرینتیجه
نتایج پژوهش نشان میدهد خاقانی در دانش طب و پزشکی اطالعات وسیعی داشته و آنها را در اهداف هنری و 

ادبی خود بکار برده است. همچنین بکاردیری هنرمندانه و مبتکرانج این دانش، درک و فهم اشعارش را برای 

طاّلع از این دانش درک اشعارش امکان ذیر اطّالعند دشوار و دیریاب ساخته و بدون امخاطبانی كه از این دانش بی

نخواهد بود. در دیوان خاقانی از انواع اطّالعات پزشکی اعم از انواع بیماریها، داروها و درمانها، لوازم پزشکی، مشاغل 

 4/19و حتی باورهای مرتبط با این رشته سخن بمیان آمده است كه بسامد آنها بدین ترتیب است: انواع داروها 

درصد،  6/6درصد، ابزار پزشکی  3/9درصد، اصطالحات عمومی  4/37درصد، بیماریها  4/15داروهای دیاهی درصد، 



 64/ كاربرد هنری دانش پزشکی در دیوان خاقانی

 

 3/44درصد، داروهای معدنی  1/65درصد. البته از بسامد انواع داروها، داروهای معطّر  1/4باورها و مشاغل هر كدام 

درصد  3/4درصد، ضمادها  4/1وهای حیوانی درصد، دار 4/5درصد، زهر و پادزهر  7/45درصد، داروهای تركیبی 

 درصد را به خود اختصای داده است.   4/4و قرصها 

های بیانی و بدیعی در هنری ساختن تصاویر بهره برده است. از میان ابیات مربوط به همچنین خاقانی از انواع آرایه

 4/4های بدیعی، ه از این تعداد آرایهدرصد آرایج بدیعی یافت شد ك 4/37درصد آرایج بیانی و  4/46دانش پزشکی 

های بیانی به این ترتیب درصد مربوط به بدیع معنوی است. فراوانی انواع آرایه 9/69درصد مربوط به بدیع لفظی و 

درصد. بسامدها دویای این است  4/1درصد و مجاز  9/63درصد، كنایه  3/67درصد، استعاره  9/11است: تشبیه 

 .است خاقانی قصاید در شعری تصویر نكه تشبیه پركاربردتری

درصد و تصدیر  4/4درصد، تکرار  4/49های بدیع لفظی نیز به ترتیب بسامد چنین است: جناس فراوانی انواع آرایه

درصد، تشخیص  9/34نظیر  درصد. این فراوانی در بخش بدیع معنوی به ترتیب فراوانی اینگونه است: مراعات 4/6

معادله  درصد، اسلوب 5/3تعلیل  درصد، حسن 4/3درصد، لف و نشر  4/9درصد، تضاد  3/46درصد، ایهام  7/46

درصد. همانطوركه فراوانیها نشان میدهد در بدیع لفظی  7/5ها آرایه درصد و دیگر 7/5درصد، پارادوكس  4/4

 ین اصطالحات اهدافنظیر بیشترین كاربرد را داشته است. خاقانی از بکار بردن ا جناس و در بدیع معنوی مراعات

ح، ممدو معشوق، مدح مخاطب، توصیف به خود پزشکی دانش اطالعات دونادونی را دنبال كرده است كه انعکاس

فرزند از مهمترین اهداف وی بشمار  طبیعت و مرثیج فلک، توصیف ممدوح، نکوهش مخالفان و دشمنان نکوهش

 آید. می

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 لیاص طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی رقیه رضاییسركار خانم دكتر . است شده استخراج قائمشهر

 متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم سهیال رجایی. اندبوده مطالعه این

 ایراهنماییه و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  حسین پارساییآقای دكتر . اندداشته نقش نهایی

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی

 .است

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ادند،د یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و قائمشهرآزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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