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  چكيده
. ترين اشعار زبان فارسـي اسـت    به همراه شاعراني از پيچيده اشعار خاقاني شرواني

هاي بارز شعر او دقت و وسواس خاصي است كه شاعر در انتخاب   يكي از ويژگي
كه در نگاه اول اين نكات از ديد خواننده   به طوري. الفاظ و كنار هم چيدن آنها دارد

زم است تا تمام ماند؛ از اين رو دقتي خاص و كوششي مضاعف ال   پوشيده خواهد
در بيتي از خاقاني . هاي ادبي و فني آن بر خواننده نمايان شود  نكات پنهان و زيبايي

روابط عميق    )ز هفت كشور جانم ببرد قحط و وبا/ به پنج انامل به فتح باب سخن(
هـا    وجود دارد كه در شرح» وبا«و » قحط«، »فتح باب«، »پنج انامل«بين كلماتي مثل 

فتح باب اصطالحي نجومي در بارش باران و پـنج انامـل   . است  ي نشدهبه آن توجه
البتـه  . كند  كه توجه به آنها معناي بيت را روشن و كامل مي. گياهي در دفع وباست

 هـاي ديگـري    برد كـه خـود جلـوه     خاقاني اين موارد را با معناي ايهامي به كار مي
  .از زيبايي كار اوستافع وبا ستكنندة هوا و د جلوهد را با معناي ايهامي به كار مي  

  .باب، پنج انامل، قحط و وبا  خاقاني،فتح :ها واژهكليد
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 مقدمه .1

تركيبات او كه غالباً با خيـاالت بـديع   «خاقاني شرواني، بدون شك، يكي شاعراني است كه 
است و معاني خاصي را كـه تـا عهـد او سـابقه       عجيب آميختههمراه با استعارات و كنايات 

زدني، كلمات را به شكلي   وي با دقتي مثال) 782: 2 ج ،1366 صفا،(» .است  نداشته، مشتمل
اين ويژگي در شعر او . آيند  نشاند كه در نگاه اول ارتباط عميق آنها به چشم نمي  كنار هم مي

اين . ترين شعراي فارسي شمرد  برجسته   زمينه ازتوان وي را در اين   چنان متبلور است كه مي
ها   اشعار خاقاني در كنار رنج   شارحان. كند  اي دشوار مي  مايه  موضوع دريافت شعر او را اندك

انـد، گـاه در شـرح ابيـاتي دقـت كـافي مبـذول          و زحماتي كه براي شرح ابيات او كشـيده 
  :با مطلعاي   از جملة اين ابيات، بيتي است در قصيده. اند  نداشته

 كه هيچ انس نيامد ز هيچ انس مـرا    مگر به ساحت گيتي نماند بوي وفا
  )29: 1368 خاقاني،(

  :و بيت مورد نظر عبارت است از
 ز هفت كشور جانم ببرد قحـط و وبـا     كه او به پنج انامل به فتح باب سـخن

قصايد خاقاني، از  كه شايد به علت روان بودن و سهولت كل قصيده، در مقايسه با ساير
و نكات مهمي از آن كه در معناي بيت و پيونـد بـين كلمـات كـامالً        نظر شارحان دورمانده
در اين مقالـه  . است  دهد، مورد غفلت واقع شده  هاي ادبي را افزايش مي  مؤثر است و زيبايي

شده   سعي بر اين است كه با استفاده از منابع كهن و طبي، واژگان بيت به طور صحيح معني
  .و از اين طريق پيوند معنايي كلمات آشكار و در نتيجه شرحي كامل از بيت ارائه شود

  
  شرح بيت ةپيشين .2

، سرانگشتان، )ج انمله: (انامل«: نويسد  اند، سجادي مي  از بين شارحاني كه بيت را شرح كرده
جهـت   سراسر وجود از ايـن ) اضافه تشبيهي(كشور جان   هفت. گشايش در، آغاز: فتح باب
ميان پـنج و شـش و هفـت در پـنج     . اقليم سراسر ربع مسكون است  كشور يا هفت  كه هفت

و )154: 1351 سـجادي، (» .النظير اسـت   انامل و شش روز كون و هفت كشور جان مراعات
بـه پـنج سرانگشـت هنـر درِ سـخن گشـود و از       «: اند  در ادامه معني بيت را چنين ارائه داده

در اين شرح ارتباط اجزا مشخص نيسـت؛ مـثالً   » .وبا را بردسراسر قلمرو جان من قحط و 
» بردن قحط و وبا از قلمرو جان شـاعر «چه ارتباطي با » گشودن در سخن«معلوم نيست كه 
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: 1373 همـو، : رك( .اسـت   شارح در جاهاي ديگر نيز همين معامله را با اين بيت كرده. دارد
لي بـر ايـن بيـت، بجـز آوردن يـك      در حاشية ديوان عبدالرسـو ) 994: 1368 ،و همو 267

اختالف در نسخه بدلها، هيچ توضيحي در باب معناي اين بيت و يا شـرح اصـطالحات آن   
كند، ايشان نيز مانند ديگران بيت را ساده انگاشـته و بـه معنـاي      است، كه مشخص مي  نيامده

  .)32: 1357 خاقاني،: رك. (اند  ظاهري آن اكتفا نموده
آسايي بوده كـه تبـاهي و فسـاد      كه شعر رشيد وطواط باران سيلگوئي «: نويسد  ماهيار مي
شـايد نگـاه   ) 146: 1384ماهيار،(» .است  كشور جان شاعر را شسته و از ميان برده  هواي هفت
 ارزانـي، . (اسـت   شـده   است كه كم باريدن از داليل سماوي وبا شمرده  اين نكته بوده   ماهيار به

كـزازي، در  .شكل بيت زيبايي لف و نشر را نـدارد   نالبته به اي) 850 /3: 1391 محمداكبرشاه،
از اين بيت عبور كرده و گويا نكتة خاصي در ايـن بيـت نظـر    » گزارش دشواريهاي خاقاني«

پنج «: اند  استعالمي، نوشته) 78- 75: 1385كزازي، : رك. (است  ايشان را به خود جلب ننموده
است و انگـار جـان او را از     نوشته انامل، پنج انگشت يا دست رشيد است كه به خاقاني نامه

  .)169: 1387 استعالمي،(» .خشكسال و بيماري نجات داده است
شاعر در توصيف شعر وطواط «: نويسد  مي) و بيت قبل(خالقي، در شرح اين بيت   برزگر

گفته كه جانم براي خواستن آب از خشكسال زمان در پناه او گريخـت و بـا پـنج انگشـت     
خاقـاني  . لطفي جاري كرد كه قحطي و وبا را از سراسر وجود بردخود شعر نوشت و باران 

دانستند و چارة آن را بارش بارانهـاي شـديد     به اين اعتقاد قدما كه وبا را نتيجة فساد هوا مي
  .)201: 1387 برزگر خالقي،(» .كند  پنداشته اشاره مي  مي

  
  شرح واژگان و تركيبات كليدي .3

  فتح باب 1.3
هر آن «: است  آمده» باب  فتح«، در مورد »التفهيم الوايل صناعه التنجيم«در از بين منابع نجومي 
هاي ايشان به مقابله يكديگرند، چون ميان ايشان اتصـال بـود او را فـتح      دو كوكب كه خانه

پس اتصال قمر يا آفتاب به زحل را فـتح بـاب خواننـد، دليـل     . باب خوانند؛ اي گشادن در
صال زهره بر مريخ، فتح باب باران و سيل و تگرگ و رعدوبرق باران و برف آرميده بود و ات

مرثيه «در كتاب ) 499- 498: 1362 بيروني،(» .بود و اتصال عطارد به مشتري فتح باب بادها
  :در شرح بيت» خوان مداين
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 فتح باب ضمان كرد مصـطفي كانك به   از خشكسال حادثه در مصـطفي گريـز
) 25: 1379 برزگر خالقي،(» .كردن در و گشادن كارها كنايه از باز: باب  فتح«: آمده است

از گزند خشكسال حادثه به مصطفي پنـاه ببـر،   «: نويسد  سجادي نيز در شرح همين بيت مي
گشـايش  «و فتح باب را به معنـي  » .است  چون مصطفي گشايش در نجات را ضمانت كرده

؛ در صورتي كه )121: 1351 سجادي، :رك(اللفظي است  اي تحت  است كه ترجمه  گرفته» در
با توجه به توضيحاتي كه از كتاب التفهيم، نقل شد و نيز محتواي كالم در بيت اخير، مسـلم  

، ارتباطي قطعي با بارندگي و رفـع قحطـي   )ص(باب و ضمان حضرت محمد  است كه فتح
، آن را »باب  فتح«در توضيح » شاعر صبح«هرچند خود ايشان در كتاب . توسط بارندگي دارد

» رفع قحطـي ... آمدن باران پس از خشكسال و «حي نجومي قلمداد كرده و به معني اصطال
، ولي چنانكه مشاهده شد، در شرح بيت پيشين به اين نكته )267: 1373 سجادي،(اند   گرفته
  .است  اي نكرده  اشاره

: رك. (آورده اسـت » فـتح بـاب  «كن نيز عيناً مطالب منقـول از التفهـيم را دربـارة      معدن
  :ماهيار در توضيح بيت   )241: 1372 كن، معدن

 فاتحة صحف باغ اوست گـه فـتح بـاب      به است سبزه ز سوسن بدانك:تيهو گفتا
آسا و يا نشانه بوران و   هاي سخت سيل  نشانه باريدن باران«به اين كه اين تركيب نجومي 
  .)73: 1373ماهيار،. (است  ، اشاره كرده»كوالك و بارش شديد برف است

: اسـت   ، آمده»فتح باب«، مصحح قريب، درباره »تحفه العراقين«بخشي از توضيحات در 
يكي از اصطالحات نجوم است و آن نظر دو كوكب است باهم كه خانـه آن دو در مقابـل   «

و در ) 296: 1333خاقـاني، (» .يكديگر باشد، چون نظر زهره و مـريخ و عطـارد و مشـتري   
ياد شده و البته در ايـن بـاب   » ابتداي فصل بارندگي«و » نعالمت بارا«ادامه، از آن به عنوان 
ذكـر  » تحفـه العـراقين  «همچنين شواهدي نيز از ديوان خاقاني و . است  منبعي ارائه نگرديده

  :است  شده
 »دريـــا رانـــده بهـــر ســـرابي   خاكش بـه كمينـه فـتح بـابي«

  و
 نخواهي يافتن كان گلستان را از اين به نم   خشك بيخ آرزو را فتح باب از ديده ساز

  )113: همان(  
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ــتح ــده    ف ــوري هــم آم ــوان ان ــي در دي ــن معن ــه اي ــاب ب ــوري،: رك. (اســت  ب : 1364ان
16،27،144،340،516(  

اند، اين است كه   اي نكرده  اي كه شارحان مذكور در توضيحات خود بدان اشاره  اما نكته
ماء بِمـاء منهمـرٍ   «: اصطالحي است قرآني، مأخوذ از آيات   اين اصطالح، السـ فَفَتَحنا اَبواب« 

  )19: نبأ(» و فُتحت السماء فكانَت اَبواباً« و 1)11: قمر(
اصطالح «است كه   و آورده   اي به اين موضوع اشاره كرده  بگلو، طي مقاله  در اين ميان قره

: 1368 بگلو، بهـار   هقر(» .گرفته شده باشد) سوره قمر 11آيه (فتح باب بايد ظاهراً از اين آيه 
اما ايشان نيز به چگونگي و چرايي وارد شدن اين اصطالح از آيه مـذكور در علـم   ) 94- 97

كه اين اصطالح، به احتمال فـروان قرآنـي اسـت و علـت       در حالي. اند  اي نكرده  نجوم اشاره
ورود آن به علم نجوم را بايد در تحـريم احكـام نجـومي پـس از اسـالم جسـتجو كـرد و        

از جمله شواهد اين مدعا روايتـي اسـت از پيـامبر    . ي در اين باب نيز در دست استاحاديث
از ) 123: ج اول ،1373 سيوطي،(» .النجوم حق و احكامه باطل«: فرمايند  كه مي) ص( اسالم

اين رو منجمين براي رهايي از تكفير و موجه جلوه دادن برخي احكام نجومي، اصطالحات 
» كفايه التعلـيم «همايي نيز در حواشي كتاب التفهيم به نقل از . 2دان  قرآني را به كار مي گرفته

لفظ فتح باب در اصل اصطالحي نجومي بوده و آن را منجمان اسالم براي رفـع  «: نويسد  مي
اند و سبب استعمال اين لفظ در نجـوم آن اسـت كـه چـون       تهمت كفر و زندقه به كار برده

هـاي ايشـان     يوندد باران ببارد، براي آنكه خانـه منجمي گفتي كه اگر فالن كوكب به فالن بپ
بـه حكـم چنـد آيـت و خبـر كـه       ، برابر يكديگر است، فقهاء اسالم او را تكفيـر كردنـدي  

و اين اتصـال را  ... پس منجمان اسالم براي رفع تكفير تمسك بدين آيت كردند . است  آمده
ن آوردن دو بيـت از  نيز ضـم » فرهنگ اصطالحات نجومي«مؤلف كتاب » .فتح باب ناميدند

. است  است، اما منبعي را ذكر نكرده  به اين نكته اشاره نموده 3»حاشيه آخر شرح بيست باب«
  )552: 1366 مصفا،(

ريختن باران است   بنابراين توضيحات، فتح باب، به معناي بازشدن درهاي آسمان و فرو
ه در آنجا نيز همين معنا است ك  شده و در علم نجوم وارد شده  كه اين اصطالح از قرآن گرفته

با اين تفاصيل شرح قسمتي از بيت يعني ارتباط خشكسـالي  . از آن مستفاد است) بارندگي(
  .شود  و فتح باب روشن مي
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  )پنج انگشت( پنج انامل 2.3
اي كه در اين بيت از نظر شارحان مغفول مانده، مرتبط با معناي   ترين نكته  مهمترين و كليدي

، انامل را جمع انمله و به معني سر »گزيدة اشعار خاقاني«سجادي در . تاس» پنج انامل«واژة 
بـه معنـي پـنج    » پنج انامل«در شرح استعالمي ) 154: 1351 سجادي،. (است  انگشتان گرفته

بـه خاقـاني نامـه نوشـته و انگـار جـان او را از       «است كه   شده  انگشت يا دست رشيد گرفته
برزگر خالقي هم در شرح ) 169: 1387 استعالمي،(» .خشكسالي و بيماري نجات داده است

: ، بااكتفا به ذكـر معنـي قاموسـي آن آورده اسـت    »پنج انامل«خود بر ديوان خاقاني در مورد 
كزازي نيز به نكته جديـدي در  ) 201: 1387 برزگر خالقي،(» سرانگشتان. انامل جمع انمله«

: رك. (اسـت   رده و از آن گذشـته اين بيت پي نبرده و از اين رو مطلبي در باب آن ذكـر نكـ  
  .)78- 75: 1385 ،كزازي

» پنج انگشت«در اينجا، صورت ديگري از » پنج انامل«: اما در باب اين تركيب بايد گفت
شده و گياهي است كه بوته و درخـت آن    خوانده» آشوب  دل«نامه دهخدا،   است كه در لغت
در دفع علت استسقا به كار . ام داردالفقد ن  رويد و تخم آن را كه حب  ها مي  در كنار رودخانه

نيـز بـراي آن ذكـر    ... هاي ديگري نظير فنجنگشت، پنتافيلون، فاشرا، اَغنُس و  برند و نام  مي
  .)انگشت  ذيل پنج: دهخدا. (شده است

پنج انگشت، گياهي دارويي با خواص درماني بسيار بوده است كه بـراي درمـان آمـاس    
كـن نيـز آن     مسلماً معـدن . است  گرفته  ورد استفاده قرار ميم... سپرز، استسقا، خناق الرحم و

آنجـا  » نگاهي به دنياي خاقاني«اند، زيرا در كتاب   گونه كه بايد دقتي در باب اين بيت نكرده
ــي را آورده  ــان داروي ــام گياه ــه ن ــاره  ك ــيچ اش ــه   ، ه ــنج«اي ب ــرده » انگشــت  پ . اســت  نك

  )153: ،بخش سوم از كتاب1375كن،  معدن:رك(
ها   براي درمان آماس سپرز، در ضمن برخي عالج» هدايه المتعلمين في الطّب«ب در كتا
بنج انكشت كي با سكنكبين بخورذ و آب رازيانه و كـرفش و خيـار   «: است  ها آمده  و درمان

، كـه  »دانشنامه در علم پزشـكي «همچنين در ) 475: 1344 البخاري،  احمد االخويني  ابن(» ...
ر فارسي است و در قرن چهارم سروده شده است، در مـورد  ترين مجموعه طبي به شع  كهن

  :خوانيم  عالج درد سپرز مي
 ز دردش چشم و رويش زرد باشد   كســي را كــز ســپرزش درد باشــد
 چنين كن كت كنم من زين اشارت   گرش تب باشـد و باشـد حـرارت
ــز ــراص آميـ ــازك وِرا اقـ  ... در اين كارش بهشتن زود برخيز   ز گزمـ
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ــي از آن      ز گزمازك وز پنجنگشـت يكسـان ــرا نيم ــلِ زه ــمِ بق  و تخ
ــازو بگـــرد آر ــدبا بـ  بكوب و پـس بيكـديگرش بسـپار      و تخـــم هنـ
ــكّر ــه بش ــركه پخت ــا س ــن ب  ... بگوهر با مدادي زان همي خـور   از اي

  )129: 1366 حكيم ميسري،(  

كـه در واقـع تحقيقـي اسـت بـر كتـاب       » فرهنگ داروها و واژه هاي دشـوار «در كتاب 
  : در مورد آن چنين آمده است» شرح اسماء العقار«، به نقل از »االبنيه«

و ثمرها هـو  ... يسمي ايضا الفليفله ... فنجنگشت و يقال فنجنكست و يقال بنجنكشت «
در ) 71: 1353 اميـري، (» .الخمـس ورقـات  و قيـل انـه بنطـافلون و معنـاه ذو    ... حب الفقد 

انگشت   فنجگشت و فنجنكست و بنجنكشت همه معرب پنج«: جا در ادامه آمده است  همان
و امـا اينكـه هـروي    . يوناني اسـت ) pentafillon( فارسي است و بنطافلون معرب پنتافيلون

است ) fagd( قعد نيست، فقد. غلط است» قعد خوانند به تازي«نويسد كه پنج انگشت را   مي
مي نويسد كه عطاران مصري ثمر پنج انگشت را به ) Ducros( و مايرهوف به نقل از دوكرو

ها چون اندكي شبيه فلفل سـياه اسـت فليفلـه      نام حب الفقد در بازار مي فروشند و اين دانه
  .)71: 1353 همان،(» .شود  خوانده مي

: مـزاج  ]پنج انگشـت [«: است در مورد اين گياه دارويي چنين آورده» قانون«ابن سينا در 
آب پشـت را  ... در مداواي استسقا نيـز مفيـد اسـت    ... در اول گرم و در دوم خشك است 

دود كردن آن شهوت جمـاع را در زنـان فرونشـاند اگـر آن را بسـتر كننـد از       . خشكاند  مي
  .)98: 1368 ابن سينا،(» .احتالم، و ذكر برخاستن خبري نيست

... «: آمده است) ذيل بنجنگشت(انگشت   خواص درماني پنجدرباره » الحاوي«در ترجمة 
و در ادامه نيز » عابدان آن را زير پاي خود مي گسترانند زيرا شهوت جماع را از بين مي برد

بـرگ و گـل آن نيـز    . كند  خوردن دانة خام يا بريان شده شهوت باه را قطع مي«: است  آورده
زيـرا نـه فقـط در پـي     . باه اين دارو بـاور دارنـد   مردم به اثر ضد. باشند  داراي همين اثر مي

دهد، بلكه اگـر آن را زيـر پـا بگسـترانند نيـز مـؤثر واقـع          خوردن آن اثر مزبور را نشان مي
  .)104 و 103: 1384 ،زكرياي رازي(» .گردد  مي

و در كتـاب  ... پنج انگشت را اغنوس گوينـد  «: نويسد» صيدنه«ابوريحان بيروني نيز در 
و عـادت  . ... گوينـد » الطُهر  شجره«است و درخت او را عرب   خوانده» نطافيلنف«ترياق او را 

ها سازند و در دست دارند و غرض ايشان آن است   زهاد و ترسايان آن است كه از او فرش
  .)151 و 150: 1352بيروني،( »...تا قوت شهوات در ايشان كمتر شود 
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نيـز  » بنيه عـن حقـايق االدويـه   اال«ها و خواص درماني اين گياه، مؤلف   در مورد ويژگي
  .)57: 1364 الهروي،  علي. (توضيحاتي مشابه دارد

، )ذيل نـام بنطـافيلن  (نيز توضيحات مشبعي در مورد اين گياه » تحفة حكيم مؤمن«در 
اسـت كـه در     ها، شكل ظاهري آن و اسامي آن به رومي و فارسي و عربي ذكر شده  ويژگي

دانـد و    انگشـت مـي    اينجا، بنطافيلن را غير پنج مؤلف در. شناسايي آن بسيار سودمند است
. اسـت   معرفي كرده» در حرارت قريب االعتدال ]را[جميع اجزاي او «و » كثيرالمنفعه«آن را 

: اسـت   ناميده و در مورد آن نوشـته » اغيس«و به يوناني » اثلق«انگشت را   اما اسم عربي پنج
و تخمـش  ... كاسـر بـاه اسـت و     شاخ او را نفعي نيست و مداومت تخم او قاطع نسل و«

ــادزهر ســموم و مجفّــف منــي و شــكننده  ــاد كننــدة شــير   لطيفتــر و پ  »...ي بادهــا و زي
  .)55: 1378 طبيب،  حسيني(

انامل، بدين صورت، تا آنجا كه در گنجايش جسـتار مـا بـود در      اما كاربرد اصطالح پنج
پنج «اصطالح . خاقاني استآفرين   اي ندارد و ساخته ذهن خالقانه و ايهام  شعر فارسي سابقه

براي نمونـه سـوزني   . است  شده  نيز ظاهراً تنها در معناي قاموسي خود به كار گرفته» انگشت
  :است  گفته) در هجو خمخانه(

ــاه ــرمن مـ ــرمن او خـ ــر خـ  به پنج انگشت حكمـت يـاد كـردم      ز بهـ
  )67: 1338 سوزني،(  

  :آورده استنامه   و عطار نيز در مصيبت
 ...خوردي طعام   انگشت مي  خوش به پنج   بـــود مـــردي از عـــرب در كـــار خـــام

 گفت زانك انگشت شش نيست اي غالم   انگشـت خـوردي ايـن طعـامتو بـه پـنج
  )230: 1386 عطار،(

  :از عطار گرفته و آورده است    مولوي نيز در يك بيت اين اصطالح را
 زيرا انگشت پنج آمد شـش نيسـت     انگشتگويند چرا خوري تو با پنج

  )58 :8 ج ،1363 مولوي،(

  :و سيداي نسفي گويد
ــتين ــرزد آس ــار ب ــن معم ــر چم ــر تعمي  پنجه زد چون پنج انگشت از كف معمار، گل   به

  )125: 1382 نسفي،(
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، شـاعر قـرن   »نيشـابوري اشـهري  «نيز در يك رباعي منسوب بـه  » نزهه المجالس«در 
 خليـل شـرواني،  : رك. (اسـت   اش ظاهر شـده   ششم هجري، اين تركيب در معناي قاموسي

 4  ، آن هم با نام ديگرش، در معناي گياهي به كار رفتـه »المصدور  نفثه«تنها در ) 195: 1366
بـدين  . اسـت    شبه انگشـتهاي زيـدري قـرار گرفتـه      و در آنجا فقط شكل ظاهري آن وجه

» .نگشتها مثل اصابع مذري برهنه ماند، و كف چون پنجه مريمي عاري شـده ا«: صورت كه
  .)93: 1343 نسوي،(

اما با توجه به فحواي كالم در بيت مورد نظر ما از خاقاني و پيوند بين كلمات، خاقـاني  
و با ايهام بـه دو معنـي، يكـي معنـاي قاموسـي آن و      » پنج انگشت«را در معني » پنج انامل«

تـوان بـه     است كه از خواص درماني بسيار زياد آن مي  بي معروف به كار بردهديگري گياه ط
  .درمان درد و ورم سپرز اشاره كرددرمان استسقا، و از بين بردن شهوت و كسر باه و 

  
  وبا 3.3

انـد كـه     شارحان خاقاني، در مورد اين بيماري، غالباً توضيحاتي شبيه به يكديگر ارائه كـرده 
مرضي است : وبا«: است  از آن جمله ماهيار آورده. اطاله كالم خواهد شد ذكر همه آنها باعث

شود و فساد هوا   كردند كه هوا از كثرت عفونت فاسد مي  گير و قدما تصور مي  عفوني و همه
قدما براي دفع وبا ياقوت را با چند دواي ديگـر  : دفع وبا. موجب بروز بيماري وبا مي شود

و نيز ) 102: 1373 ماهيار،(» .و معتقد بودند كه دافع وباستخوردند   كردند و مي  تركيب مي
هاي تند و مداوم از   است كه فساد هوا به باران  اعتقاد بر اين بوده«: است  در جاي ديگر نوشته

و ) 480: 1388 ماهيار،(» .ها بسيار است  هاي دفع وبا نزول باران  پس يكي از راه. رود  ميان مي
: 1384 ماهيـار، : نيـز رك . (اسـت   ر مدعاي خود ذكر كـرده همين بيت را به عنوان شاهدي ب

انامـل    ديد، به دفع وبا ارتبـاطي بـا پـنج     ؛ در حاليكه با توجه به شواهد چنانچه خواهيم)146
  . اي كه نافع مقصود ما باشد، ندارند  شارحان ديگر نيز نكته. دارد

با آن بوذ كـي جـوهر   معني و«: است  نيز در مورد وبا آمده» الطب  هدايه المتعلمين في«در 
هوا كَنده كردذ و جن جوهر هوا كنده كردذ موتان آرذ و بيمايهاي وبايي بسيار كردذ، و هـوا  

در كتـاب  ) 147: 1344 احمـداالخويني البخـاري،    ابـن (» .باذ ايستاده بوذ و باذ هواي جنبـان 
افتد نبينـي كـه   وبا اندر هواء تر بيشتر «: در مورد علت وقوع وبا آمده است» الطبيه  االغراض«

. اندر تابستان گرم و خشك وبا كمتر افتد و بيماري كه اندر وي افتد حاده باشد وبايي نباشد
: 2 ج ،1385 جرجـاني، (» .مگر اندر واليتي كه هواء آن تر باشد و جانـب شـمال آن گرفتـه   
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در تـب  «: هاي وبا و تب وبايي مطالبي آورده كه قابل توجه اسـت   اما در بيان عالمت) 803
ايي ظاهرِ تن سخت گرم نباشد و اندر باطن، تاسه و حرارت سخت قوي باشد و نفس از وب

» .و باشد نيز كه سپرز بزرگ شود و حالي همچون استسقا پديـد آيـد  ... حال طبيعي بگردد 
  .)804:همان(

 .»آماسـد   تبدار وبايي سپرزش مـي «: است  هاي تب وبايي آورده  ابن سينا نيز درباره نشاني
شايد در بعضي حاالت تب بيمار به حالي درآيد گويي به بيماري «و ) 188: 1367 ابن سينا،(

  .)189:همان(» .است  استسقا مبتال شده
  

  شرح بيت. 4
 قحـط و وبـا     ز هفت كشور جانم ببرد   كه او به پنج انامل به فتح باب سـخن

و اينـك  دريافت كرده » امام رشيد الدين وطواط«اي از   دانيم، شاعر نامه  طور كه مي همان
اين بيـت نيـز در   . است  اين قصيده را در جواب نامه وي و در مدح رشيد ساخته و پرداخته

  .ايست كه وي براي خاقاني فرستاده است  مدح سخن رشيد و نامه
اسـت كـه     شاعر، ارض وجود و جان خود را به استعاره داراي هفت كشور تلقـي كـرده  

وي نوشـته حيـاتي دوبـاره بـه آن      اي كه بـا پـنج انگشـت خـود بـراي       سخن رشيد و نامه
  اما چگونه؟. است  بخشيده
توجه شود كـه  (اقليم جان خاقاني، يعني سراسر وجود وي را   كشور يا همان هفت  هفت

است و بدن نيز در طب و علم تشريح به هفت اندام تقسـيم     جان در معني تن مورد استفاده
ين دو ضايعه بـه دو طريـق قابـل    است و ا  قحط فراگرفته و دچار بيماري وبا شده.) شود  مي

رفع هستند، قحط و خشكسال تنها بوسيله بارندگي و گشايش درهاي آسمان اسـت كـه از   
فـتح  «به معني اصطالحي و نجومي آن است و اين » فتح باب«رود و اين امر محتاج   بين مي

بخش رشيدالدين وطواط كه وجود شـاعر    آوري حيات  چيزي نيست جز سخن و زبان» باب
  .است  از قحط نجات دادهرا 

يابد، بيماري وبا كه بر جان شاعر افتاده و احتماالً در اثر عفونـت    اما كار اينجا پايان نمي
حال چه بايد كرد؟ اين مشكل نيز . است  هوا، هفت كشور جان وي به اين عارضه دچار شده

كـه  : و بايد گفـت اند   بديهي است كه الفاظ بيهوده در كنار هم قرار نگرفته. خواهد  درمان مي
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پـنج  «است و اين درمان در نظـر خاقـاني توسـط گيـاه       بيت به لف و نشري مشوش آراسته
  .پذيرد  صورت مي» انگشت

است، ولي   اي نگاشته و بيماري وبا را از جان شاعر زدوده  رشيد با پنج انگشت خود نامه
  ود دارد؟چه ارتباطي بين انگشت رشيد و سخن وي با بيماري وبا و درمان آن وج

دانيم و شرح   است و تب وبايي همانطور كه مي  هفت كشور جان شاعر را، وبا فرا گرفته
آورد و اين پـنج انگشـت اسـت كـه       آن آمد حالتي شبيه به استسقا و آماس سپرز، پديد مي

تـوان    البته نوع عوارض آن با استسقا متفاوت است ولي چون مي. درمانگر هر دو بيماريست
ف بيماري كاست، ممكـن اسـت مـورد اسـتفادة طبيبـان بـراي بيمـاري وبـا         از آن در تخفي

شـود كـه     از اين جهت ارتباط بسيار محكم اين بيت و بيت قبلي نيز آشـكار مـي  . باشد  بوده
  :گويد  مي

 گريخــت در كنــف او بــه وجــه استســقا   صرف زمانازاين خشكسالمگر كه جانم
  )30: 1368 سجادي،(

. انـد كـه در ناحيـه شـكم دچـار نـوعي ورم مـي شـود          فرد مستسـقي نوشـته  در مورد 
  )7: 1364 و نيز شهيدي، 130: 1384 آغفوري،:رك(

هاي وبا پيدا شدن حالتي   اگر اين نكته را در نظر بگيريم و متوجه باشيم كه يكي از نشانه
جـه بـه   كند، و نيز بـا تو   شبيه به استسقاست كه در اين حالت سپرز بزرگ شده و آماس مي

افتـد و در تابسـتان گـرم و      اينكه وبا، طبق مطالبي كه پيشتر نقل شد، در هواي تر اتفاق مـي 
هـايي   آن«شود، مضافاً بر اينكه مواد خـوراكي مفيـد بـراي استسـقا       خشك كمتر پديدار مي

و اين موارد را با مطالبي كه ) 30: 1384 آغفوري،(» هستند كه داراي طبيعتي گرم و خشكند
ياه پنج انگشت و خواص وي ذكر شد، يعني ضد ورم بودن آن، خاصيت درماني در مورد گ

رسيم كـه    جهت بيماري استسقا و گرم و خشك بودن، كنار هم قرار دهيم، به اين نتيجه مي
و از آن بـه     به كار برده» پنج انگشت«وار در معني گياه   را به صورت ايهام» انامل  پنج«خاقاني 

چيزي نيسـت  » انامل  پنج«و اين . است  ع بيماري وبا، استفاده كردهعنوان درماني در جهت دف
  .است  اي كه براي خاقاني نوشته  جز دست رشيد و مجازاً يعني نامه

است؛ نـه فـتح   ) پنج انگشت(شود كه در اين بيت دافع وبا پنج انامل   بنابراين روشن مي
داشـته اسـت و در    »ري«بعيد نيسـت خاقـاني در سـفري كـه بـه      . باب و باران هاي مداوم

با بيماري وبا مواجه و از طريق  5اي نيز به مذمت آب و هواي آن ناحيه پرداخته است  قصيده
  .پزشكان با اين گياه دارويي آشنا شده باشد
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توجه به اين نكته نيز محتمل است، مورد نظـر خاقـاني باشـد؛ وبـا، بـر طبـق روايـات        
از شهوت و غريزه جنسـي اسـت، پديـدار     اسالمي، در اثر رواج زنا و فحشا، كه خود ناشي

  :گويد  مولوي در اين زمينه مي. شود  مي
ــات ــع زك ــي من ــد پ ــر برناي  وز زنا افتـد وبـا انـدر جهـات   اب

  )9: 1386 مولوي،(

كه در تمامي كتب طبي قديم بر آن تأكيد » انگشت  پنج«با توجه به خاصيت شهوت كش 
مردم به » الحاوي«اند و از نظر عمومي نيز طبق قول صاحب   دانسته يشده و آن را كاسر باه م

اند، اين احتمال هست كه اين موارد نيز منظور نظـر خاقـاني قـرار      اثر ضد باه آن باور داشته
بـه ايـن   . گرفته باشد و ذهن وي را در به كار بردن اين تركيب در اينجا ياري رسانده باشـد 

كند و در اثر كم شدن شهوت جنسي، زنا و فحشا كم   پنج انگشت، شهوت را كم مي ترتيب،
  .گردد  شود و بيماري وبا برطرف مي  مي

  
  گيري نتيجه. 5

كه او به پنج انامل (بيت . شعر خاقاني پر است از لطايفي درك آنها نياز به تامل بيشتري دارد
نه از ابياتي است كه چنـين  يك نمو) زهفت كشور جانم ببرد قحط و وبا/به فتح باب سخن

هفت كشور جـان  . اند  لطايفي را در خود دارد ولي شارحان و خاقاني شناسان بدان نپرداخته
است، بواسطه   دچار خشكسالي و وبا شده) هاي نفساني  شايد در اثر هوا و هوس(خاقاني كه 

وجـه بـه   ت. اسـت    الدين وطواط، نجات پيدا كرده و حيات دوباره گرفتـه   سخن و نامه رشيد
زاي فتح باب كه معناي نجوميش ريزش باران و از بين برندة قحط است و پـنج    معاني ايهام

هـاي آن را    انگشت كه نام گياهي نافع براي درمان وباست، معناي بيت را روشـن و زيبـايي  
  .سازد  عيان مي

  
 اه نوشت پي

  .آمده است» و فَتَحنا«به اشتباه، » فرهنگ اصطالحات نجومي«در كتاب  -1
تغيير فصل از تابستان به (» انقالب«، »فجر«، »احتراق«، »استفتاح«، »انشقاق«اصطالحاتي مثل  -2

اند و بـه دو قسـم انقـالب شـتوي و انقـالب صـيفي         گفته  زمستان و از بهار به تابستان را مي
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 بـراي آشـنايي بـا   . (را نيز ظاهراً بايد از همين موارد به شـمارآورد ... و ) است  شده  تقسيم مي
  .)60، 553، 19، 37، 59: 1366مصفا،: تعريف اصطالحات نجومي فوق رك

3-  
ــاهم ــوكبي ب ــر دو ك ــر ه  كــه بــود خانشــان برابــر هــم   نظ
 نام اين شكل فتح بـاب كنـد     آنكه عقلش نظر صواب كنـد

هايي از كتاب ذخيره خوارزمشـاهي،    در لغت نامه دهخدا، ذيل پنج انگشت، ضمن نقل گفته -4
  .است  ذكر شده» كف مريم«ديگر اين گياه، نام در بين اسامي 

5-  
ــر ســر آب و هــواي ري ــاي ري     خــاك ســياه ب ــارم نم ــدان مك  ...دور از مجاه
 بي كفش مي گريخت ز دست وباي ري   ديدم سحرگهي ملك الموت راكـه پـاي

 بويحيي ضعيف چه باشـد بـه پـاي ري      دست برگشادتو نيز؟گفت چو ري  گفتم
  )444 و 443: 1368 سجادي،(  

  
 نامه تابك

  .قرآن كريم
: هدايه المتعلمين في الطب، به اهتمام جالل متيني، مشـهد ). 1344( ابن احمد االخويني البخاري، ابوبكر ربيع

  .چاپخانه دانشگاه مشهد
  .سروش: شرفكندي، تهران  ترجمه عبدالرحمن). جلد دوم( قانون درطب). 1368( سينا، ابوعلي  ابن
  .سروش: ، ترجمه عبدالرحمن شرفكندي، تهران)جلد چهارم( ، قانون در طب)1367( سينا، ابوعلي  ابن

المعي و دانشگاه : القلوب، تصحيح اسماعيل ناظم و عباس باغباني، تهران  مفرح). 1391(ارزاني، محمداكبرشاه 
  .علوم پزشكي تهران

  .زوار: نقد و شرح قصايد خاقاني، تهران). 1387( استعالمي، محمد
مركـز  : مزاج و غذا و گياه قانون بوعلي سينا و سنجش آنها با طب جديـد، اصـفهان  ). 1384( آغفوري، احمد

  .خيابان سپاه، كوچة تلفن خانة سابق: پخش
هاي دشوار يا تحقيق درباره كتاب االبنيه عن حقـايق االدويـه،     فرهنگ داروها و واژه). 1353( اميري، منوچهر

  .گ ايرانانتشارات بنياد فرهن: تهران
  .علمي و فرهنگي:ديوان، به اهتمام مدرس رضوي تهران). 1364( ابيوردي انوري

  .زوار: شرح ديوان خاقاني، تهران). 1387( برزگرخالقي، محمدرضا
  .زوار: خوان مداين، تهران  مرثيه). 1379( و محمدي، محمدحسين برزگرخالقي، محمدرضا

  .بابك: تصحيح همايي، تهرانالتفهيم الوايل صناعه التنجيم، ). 1362( بيروني، ابوريحان
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عثمـان كاشـاني، بكوشـش منـوچهر       بن  صيدنه، ترجمه فارسي قديم از ابوبكرعلي). 1352( بيروني، ابوريحان
  .شوراي عالي فرهنگ و هنر مركز مطالعات و هماهنگي فرهنگي: ايرج افشار، تهران- ستوده

حيح و تحقيـق و تـأليف فرهنـگ    االغراض الطبيه و المباحث العالئيه، تصـ ). 1385( جرجاني، سيد اسماعيل
  .دانشگاه تهران: اغراض طبي دكتر حسين تاج بخش، تهران

، بـا مقدمـه دكتـر محمـود     )يا تحفة المؤمنين(تحفه حكيم مؤمن ). ق.هـ 1378( حسيني طبيب، محمد مؤمن
  .)چاپ سربي(كتابفروشي مصطفوي، : نآبادي، تهرا  نجم

  .چاپخانه سپهر: به اهتمام يحيي قريب، تهرانالعراقين،   تحفه). 1333( الدين  خاقاني، افضل
  .زوار: ديوان اشعار، تصحيح ضياءالدين سجادي، تهران). 1368( الدين  خاقاني، افضل
  .كتابخانه خيام: ديوان اشعار، تصحيح عبدالرسولي، تهران). 2537( الدين  خاقاني، افضل

دكتـر محمـدامين   المجالس، تصحيح و مقدمه و حواشـي و توضـيحات     نزهه). 1366( خليل شرواني، جمال
  .انتشارات زوار: رياحي، تهران

  .سازمان لغتنامه: لغت نامه، تهران). 1360- 1325( اكبر دهخدا، علي
: پـور، چـاپ اول، تهـران     ، ترجمه دكتر سـليمان افشـاري  )جلد بيستم(الحاوي). 1384( زكرياي رازي، محمد

  .فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران
  .سخن: شاعر صبح، چاپ دوم، تهران). 1373( سجادي، ضياء الدين
  .شركت سهامي كتابهاي جيبي: گزيدة اشعار خاقاني، تهران). 1351( سجادي، ضياء الدين
  .دارالكتب العلميه: البشير، قاهره  الصغيرفي احاديث  الجامع). 1373( سيوطي، عبدالرحمن

  .يرامير كب: ديوان اشعار، تصحيح ناصرالدين شاه حسيني، تهران). 1338( سوزني
  .علمي و فرهنگي: شرح مشكالت ديوان انوري، تهران. )1364( شهيدي، جعفر

  .فردوس: ، تهران)جلد دوم(تاريخ ادبيات در ايران). 1366( اهللا صفا، ذبيح
  .سخن: كدكني، تهران  شفيعي   مصيبت نامه، تصحيح). 1386( عطار، فريدالدين

االدويه، به تصحيح احمد بهمنيار بـه كوشـش     ايقاالنبيه عن حق). 1364( علي الهروي، موفق الدين ابومنصور
  .چاپخانه دانشگاه تهران: حسين محبوبي اردكاني، تهران

، »اي از او  طرح چند بيت از خاقاني و توضيح يك ماجراي تاريخي از قصيده«، )1368بهار ( بگلو، سعيداهللا  قره
  .84، شماره مسلسل 22ول،سال انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره ا  مجله دانشكده ادبيات و علوم

  . نشر مركز: گزارش دشواريهاي خاقاني، تهران). 1385( كزازي، مير جالل الدين
  .جام گل: ، كرج)پنجنوش سالمت( شرح مشكالت خاقاني). 1384(ماهيار، عباس
  .نشر قطره: گزيدة اشعار خاقاني، چاپ سوم، تهران). 1373( ماهيار، عباس
  . علمي: ،تهران)شرح قصايد خاقاني( ك ملك سخنمال). 1388( ماهيار، عباس

  .وتحقيقات فرهنگي  مطالعات  مؤسسه: فرهنگ اصطالحات نجومي، تهران). 1366( مصفّا، ابوالفضل
  .دانشگاه تهران: بزم ديرينه عروس، چاپ اول، تهران). 1372( كن، معصومه  معدن
  .دانشگاهي مركز نشر: ، نگاهي به دنياي خاقاني، تهران)1375( كن، معصومه  معدن
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الزمـان    ، با تصحيحات و حواشي بديع)جلد هشتم( كليات شمس تبريزي). 1363( الدين محمد  مولوي، جالل
  .اميركبير: فروزانفر، چاپ سوم، تهران

  .علمي و فرهنگي: مثنوي، جلد اول، با تصحيح سروش، تهران). 1386( الدين محمد  مولوي، جالل
، به اهتمام دكتـر  )مجموعة طبي به شعر فارسيكهن ترين (دانشنامه در علم پزشكي ). 1366( ميسري، حكيم

  گيل شعبه تهران و دانشگاه تهران  انتشارات مطالعات اسالمي دانشگاه مك: برات زنجاني، تهران
  .الهدي: ديوان اشعار، تصحيح حسن رهبري، تهران). 1382(سيدا  نسفي،

اميرحسين يزدگردي، چاپ المصدور، تصحيح دكتر   نفثه). 1389( الدين محمدخرندزي زيدري  نسوي، شهاب
 .توس: سوم، تهران


