آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب
دوﻓﺼﻞﻧﺎﻣﮥ ﻋﻠﻤﯽ )ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﻠﻤﯽ ـ ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ۹ ،۱۴۰۰ـ ۳۱

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ
)ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،آﺛﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ از آن و ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ(
ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ

*

ﺑﻪ ﭘﺎسداﺷﺖ ﯾـﺎد و ﺧـﺎﻃﺮه و ﮔﺮاﻣﯽداﺷـﺖ زادروز ﺗـﺎرﯾﺦﭘﮋوه
ﻧﺴﺘﻮه و ﻣﺼﺤﺢ ﮐﺘﺎب ﺳﺘﺮگ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﻋﺒﺎس
زرﯾﺎب ﺧﻮﯾﯽ ) ۲۰ﻣﺮداد  ۱۴-۱۲۹۸ﺑﻬﻤﻦ (۱۳۷۳

ﭼﮑﯿﺪه
اﺷـﮑﺎﻻت ﯾﮕﺎﻧـﻪ دﺳــﺖﻧﻮﯾﺲ اﻟﺼــﯿﺪﻧﺔ ﭼﻨـﺪان اﺳــﺖ ﮐــﻪ آﻣﺎدهﺳــﺎزی وﯾﺮاﺳــﺘﯽ
ﭘﯿﺮاﺳﺘﻪﺗﺮ از وﯾﺮاﺳﺖ ﻋﺒﺎس زرﯾﺎب ،ﺑﯽ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺘﻮن ﻣـﻮازی ﻧﺎﺷـﺪﻧﯽ اﺳـﺖ.
ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﺎراﻣﺪی ﻫﺮ ﻣـﺘﻦ ﻣـﻮازی در ﺑﺎزﺳـﺎزی ﻣﻮاﺿـﻊ ﮔـﻢ
ﺷﺪه ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﺘﻦ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨـﺪ و ﭼـﻮن ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی ﺑﯿﺮوﻧـﯽ از آن ﻣـﺘﻦ ،ﯾـﺎ
ﭘﺪﯾﺪآور آن ﻣﺘﻦ از اﻟﺼﯿﺪﻧﻪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻪ اﺑـﺪال ادوﯾـﻪ
ً
)داروﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ( و ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ و در ﻣـﻮرد ﺑﺮﺧـﯽ آﺛـﺎر رازی ،ﻣـﺘﻦ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑـﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮی اﻧﺪک در اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻣﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﺛﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋـﯿﻦ ﻋﺒـﺎرت
در ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﺛﺎری ادﺑﯽ ﭼﻮن ﮐﺘـﺎب اﻟﻨﺒـﺎت
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮥ دﯾﻨﻮری ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺑﺴﯿﺎر آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘـﻮا ﯾـﺎ
ﺻﻮرت درﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ واژهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر آﯾـﺪ .در ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از ﺗﺤﺮﯾـﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ
ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﭘﺮﺷﻤﺎر او در اﺻﻞ اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ ،ﺑﺎﯾـﺪ اﺣﺘﯿـﺎط ﮐـﺮد .ﻧﻘـﻞ
ﻗﻮلﻫﺎی واژهﺑﻪواژۀ ﭘﺮﺷﻤﺎر ﮐﺎزروﻧﯽ از اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ در ﺷﺮح ﮐﺘﺎب دوم اﻟﻘـﺎﻧﻮن ﺑﺴـﯿﺎر
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ اﺷﮑﺎﻻت اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺼـﺮف
ﮐﺎﺗﺒﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :اﺑـﺪال اﻻدوﯾـﻪ ،رازی ،ﺑـﻮﻟﺲ ،ﺟـﺎﻟﯿﻨﻮس ،اﺑﻦﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ ،اﺑﻮزﯾـﺪ ارﺟـﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻌﺒـﺎس
ّ
ﺧﺸﮑﯽ ،ﺑﺪﯾﻐﻮرس ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺧﺎزن ،اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﮥ دﯾﻨﻮری ،ﺳﺪﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎزروﻧﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ۱۴۰۰/۳/۸ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۰/۵/۲۰ :

* اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮑﺪۀ اﻟﻬﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮانykaramati@ut.ac.ir /
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آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

درآﻣﺪ
ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺘﻦ ﻣﻮازی در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ،ﻣﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﮏ اﺛﺮ ،ﭼﻪ در ﮔﺰﯾﻨﺶ ﯾﮏ
ﺿﺒﻂ از ﻣﯿﺎن ﺿﺒﻂﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی آن و ﭼﻪ در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی آن ،ﺑﻪ ﮐﺎر
آﯾﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐـﻪ در ﻧﮕـﺎرش آن اﺛـﺮ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘﻪاﻧـﺪ و ﻧﯿـﺰ ،در ﻣـﻮرد ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎ ،ﺷـﺮحﻫﺎ و
ﺗﻠﺨﯿﺺﻫﺎ ،ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﮏ اﺛﺮ و ﻧﯿﺰ آﺛﺎری ﮐﻪ از اﺛـﺮ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮده ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪوﯾﮋه
ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﻠﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺷﺮح آن اﺛﺮ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘـﻮن ﻣـﻮازی ﻫـﺮ اﺛـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣﯽروﻧـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ
ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪوﭼﻮن ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﯾـﺎ
آﺛﺎر دﯾﮕﺮ از اﺛﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد.
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ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی در ﺗﺼﺤﯿﺢ آﺛﺎری ﭼﻮن اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﮐﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﯾـﮏ دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ ﺑـﺎ
اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺴﯿﺎر )ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن و ﺷـﻤﺎری از ِآن ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه( از آن ﺑـﺮ ﺟـﺎی ﻣﺎﻧـﺪه

ﺿﺮورﺗﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ،ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ،

ﮐﺎری ﺳﺘﺮگ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎس زرﯾﺎب ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت زﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .او در ﺷﻤﺎری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ از ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮔﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﺸﮑﻞ دارد ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی
از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒـﻮدن ﺷـﻤﺎری از
ﱠ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﺼﺤﺤﯽ از آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﻧﮑـﺎﺗﯽ ﺷﺎﯾﺴـﺘﮥ ﺗﺄﻣـﻞ در
اﻓﺘـﺎدﮔﯽ ﺑـﺰرگ دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ ﯾﮕﺎﻧـﮥ اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ را ﺑـﺎ
ﻣﺘﻦ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪ .زرﯾﺎب ﭘـﻨﺞ
ِ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺗﺤﺮﯾـﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐﺎﺳـﺎﻧﯽ )ح۶۱۱ .ق( و ﺣﺎﺷـﯿﻪﻫﺎی ﻧﺴـﺨﻪای از
ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﯿﺎن اﺑﻦﺟﺰﻟﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ از او ﻧﯿـﺰ ﮐﺮﯾﻤـﻮف ،در ﺗﺮﺟﻤـﮥ

ﻧﻮﯾﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ اﯾـﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی
اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﺑﻪ روﺳﯽ ،از ﯾﮏ دﺳﺖ ِ
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻦ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺤﺘـﻮای ﻣـﺪﺧﻞﻫﺎﯾﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ و ﻫﻢ در ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی آﻣﺪهاﻧﺪ.
ً
در ﺟﺴﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎری از ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺟﻤﺎﻻ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .در ﻫـﺮ
 .١ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ،ﻣﺘﻦ ﻣﻮازی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ؛ زﯾﺮا او ﻣـﺘﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ )ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻮی( در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﯾﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ١١ /

ﻣﻮرد ،ﻣﺘﻦ ﻣﻮازی ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از اﺻﻞ ﻋﺮﺑﯽ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺗـﺎ
ﻣﯿﺰان اﻋﺘﺒﺎر آن ﻣﺘﻦ ﻣﻮازی در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺪوش ﯾﺎ ﺗـﺮﻣﯿﻢ اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫـﺎی اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ
ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﺷـﻤﺎری ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ
از اﺷﮑﺎﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ ﺑـﻪ اﺷـﮑﺎﻻﺗﯽ در دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﯾـﺎ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﻮﺗﻪﻧﻮﺷﺖ ارﺟﺎﻋﺎت
ـ ﺻﯿﺪﻧﻪ :وﯾﺮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﺒﺎس زرﯾﺎب )ﯾﺎدﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(
ـ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ :ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻨﺞ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ،ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ »ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﯿﺪﻧﻪ« ﻧﺎﻣﻮر و ﭼﺎپ ﺷﺪه ،اﻣـﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﻟـﺐ در ﻫـﺮ ﻣـﺪﺧﻞ ،ﺗﻌﺒﯿـﺮ »ﺗﺤﺮﯾـﺮ
٢
ﻓﺎرﺳﯽ« ﺑﺮای آن ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
ـ ﻧﺎم دارو )ﺷﻤﺎره( :ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ »ﺑﻼذر ) ،«(۱۶۸ﯾﻌﻨﯽ ﻣـﺪﺧﻞ ﺑـﻼذر ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎرۀ  ۱۶۸در
ﺻﯿﺪﻧﻪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺪﺧﻞ در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ.
ـ اﺑﺪال رازی :وﯾﺮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدی اﺑﺪال اﻻدوﯾﺔ رازی ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ )ﻣﻨـﺪرج در
ﮐﺮاﻣﺘﯽ۱۳۹۲ ،ب؛ ﮔﺎه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی آن( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺑـﻮدن اﺛـﺮ و
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺑﺠﺪی ﻣﺪاﺧﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﺪﺧﻞ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ـ اﺑﺪال ﺑﺪﯾﻐﻮرس :وﯾﺮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدی اﺑﺪال اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة واﻻﺷﺠﺎر واﻟﺼﻤﻮغ واﻟﻄﯿﻦ ،ﺑﻪ
ﮐﻮﺷﺶ ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ )ﻣﻨﺪرج در ﮐﺮاﻣﺘﯽ۱۳۹۲ ،ب(.

 .۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﯿﺪﻧﻪ
ً
ً
آﺛﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ارﺟﺎﻋﺎت وی ﭘﺮﺷﻤﺎر و ﻋﻤﻮﻣـﺎ دﻗﯿـﻖ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ او ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ واﺳﻄﻪ و اﺻﻠﯽ را در
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 .٢ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺘﺮک ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ و ﺳﺎرا ﻓﺮضﭘﻮر ﻣﺎﭼﯿﺎﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ.

١٢

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

 .۱-۱در ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺪال ادوﯾﻪ )ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ داروﻫﺎ(
ً
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺘﻦ ﻣﺄﺧﺬ را واژه ﺑﻪواژه آورده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،

در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺂﺧﺬ او را ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﯾـﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ را
در دﺳﺖ دارﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺻﯿﺪﻧﻪ« اﻧﮕﺎﺷﺖ.
 .۱-۱-۱اﺑﺪال رازی

ﺑﯿﺮوﻧﯽ در آﻏـﺎز اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ آوردهاﺳـﺖ» :ﻣـﻦ از اﺑـﻮﺑﮑﺮ رازی دو ﮐﺘـﺎب اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ و اﺑـﺪال را
ﺧﻮاﻧﺪهام اﻣﺎ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺮدهام و ﭘﺲ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دو ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔـﺮد ﮐـﺮده
ﺑﻮدم اﻓﺰودم ) «...ﺑﯿﺮوﻧﯽ ٣.(۱۸:۱۳۷۰ ،اﻣـﺎ او در ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧـﺪه از ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ،
ً
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی ۱۲۵ﮔﺎﻧﮥ اﺑـﺪال رازی را ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده و ﻗﺎﻋـﺪﺗﺎ در ﻣـﺪﺧﻞﻫـﺎی
ﻣﻔﻘﻮد ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻤﺎری ارﺟﺎع وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﺳﺖ )در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻧﮏ .ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺴﺘﺎر ،ذﯾـﻞ
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ(.
 .۱-۱-۱-۱اﺷﮑﺎﻻت ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح در وﯾﺮاﺳﺖ زرﯾﺎب

 .۱ﺣﻀﺾ )» :(۳۴۳ﻗﺎل اﻟﺮازی ﺑﺪﻟﻪ وزﻧﻪ ﻓﯿﻠﺰﻫﺮج ]و وزﻧـﻪ ﻓﻮﻓـﻞ و  .«[...زرﯾـﺎب ﻋﺒـﺎرت
داﺧﻞ ] [ را از ﺣﺎﺷﯿﮥ گ۵۱ر اﻓﺰوده و ﺑﻪرﻏﻢ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﺑﺪل
در آﻧﺠﺎ ،ﻣﺘﻦ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻮد» :و وزﻧﻪ ﻓﻮﻓـﻞ و ﺻـﻨﺪل
ﻧﺼﻔﯿﻦ.«٤
 .۲ﮐﻨﺪش )» :(۹۲۵اﻟﺮازی :ﺑﺪﻟﻪ ﻓﯽ اﻟﻘﯽء واﻟﺘﻌﻄﯿﺶ » .«...ﺗﻌﻄﯿﺶ« )ﺗﺸﻨﮕﯽ اﻓﺰودن( در
اﯾﻦﺟﺎ ﺑﯽوﺟﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﺑﺪال رازی »ﺗﻌﻄﯿﺲ« )ﺑﻪ ﻋﻄﺴﻪ واداﺷﺘﻦ( آﻣـﺪه و درﺳـﺖ
اﺳﺖ) ٥ﻧﯿﺰ ﻧﮏ .اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ :۳۳۹/۱:۱۲۹۴ ،ﻣﻌﻄـﺲ؛ اﺑﻮﻣﻨﺼـﻮر :۲۷۴:۱۳۴۶ ،ﻋﻄﺴـﻪ
اﻧﮕﯿﺰد(.
 .٣ﻣﻘﺼﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ از اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮﺑﮑﺮ رازی ﻧﯿﺰ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،اﺛـﺮی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻬـﺮۀ اﻧـﺪک
اﺑﻮرﯾﺤﺎن از آن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
 .٤در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ» :ﻫﻢﺳﻨﮓ او ﻓﯿﻠﺰﻫﺮه اﺳﺖ و ﻧﯿﻢ ﺟﺰء ا ﭘﻮﭘﻞ و ﻧﯿﻢ ﺟﺰء او ﺻﻨﺪل«.
 .٥در دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ )گ۱۱۲ر( ﻧﯿﺰ »ﺗﻌﻄﯿﺲ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺮﯾﻤﻮف )ص (۸۸۳ﻧﯿـﺰ »ﺗﻌﻄـﯿﺲ« ﺧﻮاﻧـﺪه اﺳـﺖ.
زرﯾﺎب ﮔﻮﯾﺎ دو ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﻠﻤﮥ ﺳﻄﺮ ﺑﺎﻻ و اﺛﺮی از ﺟﻮﻫﺮ را ﺳﻪﻧﻘﻄﻪ روی »س« اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ١٣ /
ّ .۳
وج )» :(۱۰۶۹اﻟﺮازی :ﺑﺪﻟﻪ ﻓﯽ ﻃﺮد اﻟﺮﯾﺎح و ﻧﻔﻊ اﻟﮑﺒﺪ و اﻟﻄﺤﺎل اﻟﻨﺎردﯾﻦ و وزﻧﻪ ﮐﻤـﻮن

و ﺛﻠﺚ وزﻧﻪ رﯾﻮﻧﺪ« .اﻣـﺎ در ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی اﺑـﺪال رازی »اﻟﻄﺤـﺎل اﻟﺒـﺎردﯾﻦ«
آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ» .ﻃﺤﺎل اﻟﺒﺎردﯾﻦ« )ﺳﭙﺮز ﺳﺮدﻣﺰاﺟﺎن( ﯾـﺎ
»اﻟﻄﺤﺎل اﻟﺒﺎرد« )ﺳﭙﺮز ]ﻣﺰ ْاج[ ﺳﺮد( ﺑﺎﺷﺪ .در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻮﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از
ارﺟــﺎﻧﯽ( و در اﻟﻘــﺎﻧﻮن )اﺑﻦﺳــﯿﻨﺎ» (۳۰۱/۱:۱۲۹۴ ،ﻧــﺎردﯾﻦ« )ﯾــﺎ ﺻــﻔﺘﯽ ﻣﻌــﺎدل
ﺑﺎرد/ﺑﺎردﯾﻦ( ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻣﺎ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ دارو در درﻣﺎن ﻋﻠﺖﻫﺎی ﺳـﺮد و ﺳـﺮدﻣﺰاﺟﯽ ﺗﺄﮐﯿـﺪ
ﺷﺪهاﺳــﺖ )ﻧﯿــﺰ اﺑﻮﻣﻨﺼــﻮر .(۳۳۸:۱۳۴۶ ،ﮐﺮﯾﻤــﻮف ﻧﯿــﺰ ﮔﻮﯾــﺎ »اﻟﻄﺤــﺎل اﻟﺒــﺎرد« را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
 .۴ﺑﺎذرﻧﺠﺒﻮﯾـﻪ» :ﻗـﺎل اﻟـﺮازی ﺑﺪﻟـﻪ  ...اﺗـﺮج اﺧﻀــﺮ«؛ اﻣـﺎ در اﺑــﺪال رازی »ﻗﺸـﻮر اﻻﺗــﺮج
اﻷﺧﻀﺮ« و ﻧﯿﺰ اﺑﺪال ﺑﺪﯾﻐﻮرس )ذﯾﻞ ﮐﺮوان = ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ( »ﻗﺸﺮ اﻻﺗﺮج اﻷﺧﻀﺮ« آﻣـﺪه
)ﻧﯿـﺰ اﺑﻦﺳــﯿﻨﺎ۲۷۲/۱:۱۲۹۴ ،؛ اﺑﻦﺑﯿﻄـﺎر :۷۵/۱:۱۲۹۱،ﺑــﻪ ﻧﻘـﻞ از رازی( و در ﺗﺤﺮﯾــﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺲ از ﻧﺎم ارﺟﺎﻧﯽ» ،ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺮﻧﺞ« آﻣﺪهاﺳﺖ.
 .۵زرﻧﺒﺎد )» :(۴۸۹اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ :ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺸﯿﻄﺮج اﻟﻬﻨﺪی و ﺑﺪﻟﻪ ﻓﯽ ﻧﻔﻌﻪ ﻣﻦ ﻟﺬع اﻟﻬﻮام و
اﻟﺮﯾﺎح  ...و ﻧﺼﻒ وزﻧﻪ ﺣﺐ اﻵس« .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ،ﺣﺘﯽ ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺑﻦﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ ،ﻫﻤﮕـﯽ
در اﺑﺪال رازی آﻣﺪه ﻣﮕﺮ آﺧﺮﯾﻦ دارو ﮐـﻪ در آﻧﺠـﺎ )و ﻧﯿـﺰ در اﺑـﺪال ﺑـﺪﯾﻐﻮرس( »ﺣـﺐ
اﻻﺗــﺮج« ﯾــﺎد ﺷﺪهاﺳــﺖ )ﻧﯿــﺰ اﺑﻦﺟ ـﺰار:۱۹۸۵ ،گ۵۹ر ،ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از رازی؛ اﺑﻦﺳــﯿﻨﺎ،
 .(۳۰۳/۱:۱۲۹۴در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ )ﺑﯽ ﯾﺎدﮐﺮد ﺑﺪل اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ( اﺗﺮج آﻣﺪهاﺳﺖ.
 .۶ﺳﻮﺳﻦ ) :(۵۷۵در دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺻﯿﺪﻧﻪ )گ۸۰ر( آﻣﺪهاﺳﺖ» :اﻟﺮازی :ﺑﺪل اﻟﺴﻮﺳـﻦ ﻓـﯽ
وﺟﻊ اﻟﺼﺪر واﻟﺮﺋﺔ ﮐﺜﯿﺮا ﻣﻌﺠﻮن ﺑﺸﯿﺮج ﺗﯿﻦ« .ﺑﻪ ﮔﻤﺎن زرﯾـﺎب» ،واﻟﺮﺋـﺔ ﮐﺜﯿـﺮا« ﻣﻌﻨـﯽ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ اﺑﺪال رازی ) ۴۶۰ﻣﺸﮑﻮة( آن را »وزﻧﻪ ﮐﺜﯿﺮا«
آوردهاﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﺒﺎرت »ﺑﺪل  ...ﻓﯽ وﺟﻊ اﻟﺼﺪر واﻟﺮﺋﺔ ،ﮐﺜﯿﺮا  «...ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪﺟﺎ )ﺑﺪل ...
در درد ﺳﯿﻨﻪ و ﺷﺶ ،ﮐﺜﯿﺮا  ...اﺳﺖ( دارد و در دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ ﮐﻬـﻦ اﺑـﺪال رازی )۳۷۲۵
ً
آﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ( ﻧﯿﺰ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ،اﻣﺎ در دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﻣﺘـﺄﺧﺮ» ،وزﻧـﻪ« آﻣﺪهاﺳـﺖ.
ﻋﺒﺎرت »وﺟﻊ اﻟﺼﺪر واﻟﺮﺋﺔ« را ﻣﯽﺗﻮان در آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﺎﻓﺖ )ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ،
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ۲۶۲/۱:۱۲۹۴ ،؛ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر.(۱۷۲/۴ ،۲۵/۱:۱۲۹۱ ،
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اﻣــﺎ اﺷــﮑﺎل اﺻــﻠﯽ ،و ﮔﻮﯾــﺎ از ﺧــﻮد ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ،آنﮐــﻪ ﻣــﺪﺧﻞ اﺑــﺪال رازی ،ﺑــﻪ ﮔــﻮاﻫﯽ
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی اﺑﺪال رازی و از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﺮﺟﻊ زرﯾﺎب )ﻣﮕﺮ  ۳۶۰ﺳـﻨﺎ و ۲۸۲۴
ﻣﺠﻠﺲ( »ﺳﻮس« اﺳﺖ و ﻧﻪ »ﺳﻮﺳﻦ« )ﻧﯿﺰ در اﺑﺪال ﺑﺪﯾﻐﻮرس؛ اﺑﻦﺟـﺰار:۱۹۸۵ ،گ۷ر ،ﺑـﺎ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻐﻮرس(.
ً
 .۲-۱-۱-۱اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺻﻞ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ

آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺻـﯿﺪﻧﻪ ﮔـﺎه ﺑﺴـﯿﺎر روﺷـﻦ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺪل »اﺻـﻞ
اﻟﺨﻨﺜﯽ« ذﯾﻞ »ﻟﻔﺎح« ) (۹۵۰آﻣﺪهاﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ذﯾﻞ »ﺧﻨﺜﯽ« ) (۴۱۲ﻣﯽآﻣﺪ .اﻣـﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺻﯿﺪﻧﻪ ﺑﺎ اﺑﺪال رازی اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺮواش ﻗﻠﻢ ﺧـﻮد ﻣﺆﻟـﻒ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺷﮑﺎﻻت ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ اﺻﻼح ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ آنﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻀـﻢ
ﺑﻪ ﭼﺎپ اﺛﺮ ،از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای وﯾﺮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
 .۱ﺑﺬاﺷﻐﺎن ) (۱۳۶و ﺑﻮﺳﮑﺎن )» :(۱۸۶ﺑﻮﺳﮑﺎن« ﺗﺼﺤﯿﻒ »ﺑﺪﺳﮑﺎن« و »ﺑﺬاﺷﻐﺎن« ﻧﯿﺰ
ﮔﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر دوم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﺪال رازی ارﺟﺎع داده ﻣﺘﻮﺟﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪهاﺳﺖ.
 .۲زرداﺳﻔﻮر ) (۴۹۶و ورداﺳﻔﺮم ) :(۱۰۷۸ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﻫﺮ دو ﺑﻪ آوردن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﯾﺎدﺷـﺪه در
رﺳﺎﻟﮥ اﺑﺪال رازی ﺑﺴـﻨﺪه ﮐﺮدهاﺳـﺖ» :اﻟـﺮازی :ﺑﺪﻟـﻪ ﻓـﯽ ﺗﻘﻮﯾـﺔ اﻟﻤﻌـﺪه ﻧﺼـﻒ وزﻧـﻪ
اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ« .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﻧﺎم ،ﻧﺎمﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ دو ﺗﺼﺤﯿﻒ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ )و ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻫـﺮ دو ﺗﺼـﺤﯿﻒ ﺿـﺒﻄﯽ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ( .اﯾـﻦ
داروی ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﺎدﮐﺮد در اﺑﺪال ﺑـﺪﯾﻐﻮرس )ﻣﺄﺧـﺬ اﺻـﻠﯽ رازی( ﮔﯿـﺎﻫﯽ
ً
ﻋﻠﻔﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واژۀ »اﺳﻔﺮم« اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻮﯾﯽ ﺧﻮش داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺒﻂﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺪال رازی و اﺑﺪال ﺑﺪﯾﻐﻮرس ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎم آن »زرداﺳﻔﺮم« ﺑﺎﺷﺪ.
 .۳ﺣﺠــﺮ ﻓﺮﻋــﻮن )» :(۳۱۷اﻟﺮﺳــﺎﺋﻠﯽ :ﺑﺪﻟــﻪ ﺣﺠــﺮ اﻟﻔﻀــﺔ« .اﯾــﻦ ﺑــﺪل در اﺑــﺪال رازی ﺑــﺎ
ﺿــﺒﻂ درﺳــﺖ »ﺣﺠــﺮ ﻓﺮوﻏﯿــﺎ« )ﻣﻨﺴــﻮب ﺑــﻪ ﻓﺮﯾﮕﯿــﻪ در آﺳــﯿﺎی ﺻــﻐﯿﺮ( ﺑــﻪ ﺑــﻮﻟﺲ
) (Paulus Aegineta, 1847: III/606ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ درﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻫﻤـﺎن
»ﺣﺠﺮ اﻓﺮوﺟﯿﺎ« ) (۳۱۱اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ آورده.
 .۴دارﻓﻠﻔﻞ )» :(۴۱۳اﻟﺮازی :ﺑﺪﻟﻪ ﻓﯽ دﻓﻊ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﻨﺎﻓﺨﺔ ﻓﯽ اﻻرﺣﺎم ]وزﻧـﻪ[ زرﻧﺒـﺎذ و ﺛﻠﺜـﯽ

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ١٥ /

وزﻧﻪ ﻗﺮﻧﻔﻞ« .اﯾﻦ ﺑﺪل ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮد در اﺑﺪال رازی و اﺑﺪال ﺑﺪﯾﻐﻮرس ﺑـﺮای »دروﻧـﺞ«
آﻣﺪهاﺳﺖ )ﻧﯿـﺰ ﻧـﮏ .اﺑﻦﺟـﺰار :۱۹۸۵ ،گ۵۹ر؛ اﺑﻦﺳـﯿﻨﺎ۲۹۰/۱:۱۲۹۴ ،؛ اﺑﻦﺟﺰﻟـﻪ،
 ،۳۷۱:۱۴۳۱ﺑﯽ ﯾﺎدﮐﺮد رازی؛ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر (۲۹۱/۲:۱۲۹۱ ،و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﻣﺪﺧﻞ »دارﻓﻠﻔـﻞ«
ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ذﯾﻞ »دروﻧﺞ« ) (۴۲۹ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت را از ارﺟﺎﻧﯽ )ﻧﮏ .اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟـﻪ(
ﯾﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ.
ُ .۵ﺣﻤﺎﻣﺎ )» :(۳۵۰اﻟﺮازی :ﻗﻮﺗﻪ ﻗﻮة اﻟﻮج  ...ﻣـﺎﯾﻠﯿﻦ و ﻣﺜـﻞ ﻧﺼـﻒ وزﻧـﻪ ﺻـﻨﺪل اﺑـﯿﺾ«.
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺤﺘﻮای دو ﻣﺪﺧﻞ »ﺣﻤﺎﻣﺎ« و »اﻧﺪاﻫﯿﻤﺎن« اﺑﺪال رازی را آﻣﯿﺨﺘﻪاﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾـﻦ
دو ﻣﺪﺧﻞ در اﺑﺪال رازی از ﭘﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۶زوﻓﺎ ) :(۵۰۷ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺤﺘﻮای دو ﻣﺪﺧﻞ »زوﻓﺎ« و »زﻋﻔﺮان« اﺑﺪال رازی را
آﻣﯿﺨﺘﻪ ،اﻣﺎ ذﯾﻞ »زﻋﻔﺮان« ) ،(۴۹۸ﺑﺪل را درﺳﺖ آوردهاﺳﺖ )ﻗﺲ .اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ،
۳۰۷/۱:۱۲۹۴؛ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر۱۶۳/۲:۱۲۹۱،؛ ﻧﯿﺰ ،ﻧﮏ .ﮐﺮاﻣﺘﯽ ۱۳۹۲ ،اﻟﻒ.(۱۱۸-۱۱۷:
 .۷ﺧﺮوع )» :(۳۸۶اﻟﺮازی :و ﺑﺪﻟﻪ و ﺑﺪل ﺣﺒﻪ وزﻧﻪ ﻟﺐ اﻟﻔﺴـﺘﻖ » .«...ﺑـﺪل ﺣﺒـﻪ« اﺻـﻼح
»ﺑﺪﻟﻪ« اﺳﺖ و ﯾﺎدﮐﺮد ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
 .۸ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ)» :(۹۴۸اﻟﺮازی :ﺑﺪﻟﻪ وزﻧﻪ ﻟﻮز ﻣﻘﺸﺮ  ...ﺑﻬﻤﻦ اﺑـﯿﺾ« .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در
اﺑﺪال رازی و اﺑﺪال ﺑﺪﯾﻐﻮرس» ،ﺟﻮز« و »اﺣﻤﺮ« آﻣﺪهاﺳﺖ )ﻣﮕـﺮ دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ ۱۵۳۸
ﻣﺠﻠﺲ از اﺑﺪال رازی :ﻟﻮز( .در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺎز ﺑﻪ رواﯾـﺖ ارﺟـﺎﻧﯽ» ،ﺑـﺎدام«
)= ﻟﻮز( و »ﺳﺮخ« )اﺣﻤﺮ( آﻣﺪهاﺳﺖ .ﮔﻮﯾـﺎ »ﻟـﻮز« اﺷـﺘﺒﺎه ﺑﯿﺮوﻧـﯽ و »اﺑـﯿﺾ« اﺷـﺘﺒﺎه
ﮐﺎﺗﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 .۲-۱-۱ﺑﺪلﻫﺎی ﻣﻨﻘﻮل از اﺑﻮزﯾﺪ ارﺟﺎﻧﯽ

ﺑﯿﺮوﻧــﯽ در ﻣﻘﺪﻣــﮥ ﺻــﯿﺪﻧﻪ )ﺑﯿﺮوﻧــﯽ (۱۲ :۱۳۷۰ ،از اﺑﻮزﯾــﺪ ارﺟــﺎﻧﯽ ﭘــﺲ از اﺑﻦﻣﺎﺳــﻮﯾﻪ،
ﻣﺎﺳﺮﺟﻮﯾﻪ و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ رازی و در ﺷﻤﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ او
ﮐﺎری ﺟﺰ ﮔﺮدآوری ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .او در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب دﺳﺖﮐﻢ  ۸۰ﺑﺎر از ارﺟﺎﻧﯽ ﯾـﺎد ﮐـﺮده و ﮔﻮﯾـﺎ
ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ارﺟﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣـﺘﻦ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ اﻓـﺰوده ﺑﺎﺷـﺪ.
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ذﯾﻞ »ﻧﺴﺮﯾﻦ« ) (۱۰۵۰ﺳﺨﻦ رازی را ﺑﻪواﺳﻄﮥ ارﺟﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐـﻪ از اﯾﻦﺟـﺎ
ﻣﯽﺗﻮان او را از داروﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺲ از رازی و ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺮوﻧﯽ )از ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ ۴ق ﺗﺎ رﺑـﻊ ﻧﺨﺴـﺖ
ﺳﺪۀ ۵ق( داﻧﺴﺖ.
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ﺑﯿﺮوﻧﯽ ذﯾﻞ ﯾﺎزده ﻣﺪﺧﻞ ٦ﺑﺪلﻫﺎﯾﯽ را از ارﺟﺎﻧﯽ ﻧﻘـﻞ ﮐﺮدهاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن

ﺻﻮرت )ﮔﺎه ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻧﺎم دارو و ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﯽ آن( در رﺳﺎﻟﮥ اﺑﺪال رازی آﻣﺪهاﻧﺪ ،٧ﻣﮕﺮ در
ﻣﻮرد »ﻗﺮدﻣﺎﻧﺎ« ) (۸۲۳ﮐﻪ در دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ )گ۱۰۴ر( ﻋﺒـﺎرت »أو ﻣﺸﮑﻄﺮاﻣﺸـﯿﻊ«

در ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﯽ دﯾﮕﺮ ٨اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن

را در وﯾﺮاﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺎورد )ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺮﯾﻤﻮف در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮدهاﺳﺖ(.
دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع ﺑﻪ ارﺟﺎﻧﯽ در ﻣﻮﺿﻮع اﺑﺪال ،ذﯾﻞ ﻣﺪﺧﻞ »دﻫﻦ« آﻣﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ
رواﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ از اﻓﺰودهﻫـﺎی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﯿﻮۀ ارﺟﺎع ﺑﻪ ارﺟﺎﻧﯽ در آٰﻏﺎز ﻣﺪﺧﻞ ﭼﻨـﺎن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮔـﻮﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﺪﺧﻞ از آﻏﺎز ﺗﺎ ﻋﺒﺎرت »درو ﭘﺮورده ﺷﻮد« ،ﺣﺘﯽ دو ﯾﺎد ﮐﺮد از ﺟـﺎﻟﯿﻨﻮس ،ﺑـﻪﺗﻤﺎﻣﯽ از
ﮐﺘﺎب ارﺟﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﻔﺖ ﺑـﺪل ﯾـﺎد ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﻫﻤﮕـﯽ در اﺑـﺪال رازی
آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﻨﺞ ﺑﺪل را ذﯾﻞ ﺧﻮد ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ ﺑﻪ رازی ﻧﺴﺒﺖ دادهاﺳﺖ )ﺣﺘﯽ دو ﺑـﺪﻟﯽ
ﮐﻪ ﺧﻮد رازی از ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ(.

ﺟﺪول  .۱ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺪﺧﻞ » ُدﻫﻦ« ﺻﯿﺪﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺪال رازی
اﺑﺪال رازی/ﺻﯿﺪﻧﻪ )ذﯾﻞ ﺧﻮد ﻫﺮ ﻣﺎده(

ﻣﺪﺧﻞ دﻫﻦ در ﺻﯿﺪﻧﻪ )ﻣﻨﻘﻮل از ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ(
ارﺟﺎﻧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﻧـﻮاع روﻏﻦﻫـﺎ ﺑﺴـﯿﺎر اﺳـﺖ و ﺧﺎﺻـﯿﺖ
اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
و روﻏﻦ ﺑﻠﺴﺎن ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ اﺳﺖ در دو درﺟﻪ و ﺑـﺪل او دﻫﻦ اﻟﺒﻠﺴﺎن :ﻗـﺎل ﺑـﺪﯾﻐﻮرس ﺑﺪﻟـﻪ دﻫـﻦ اﻟﮑـﺎذی
از ادوﯾﻪ ّﻣﺮ ﺳﯿﺎل اﺳﺖ ﺑﺎ] [۱ﻫﻢﺳﻨﮓ او ﮐﺎذی و ﻧﯿﻢ ﺟﺰء وﻧﺼﻒ وزﻧﻪ دﻫﻦ ﻧﺎرﺟﯿﻞ ورﺑﻊ وزﻧﻪ زﯾـﺖ ﻋﺘﯿـﻖ و
][۱
ﺑﺪﻟﻪ ّﻣﺮ ﺳﯿﺎل
او روﻏﻦ ﻧﺎرﺟﯿﻞ و رﺑﻊ او روﻏﻦ زﯾﺖ ﮐﻬﻨﻪ.
ﺑﻠﺴﺎن ) :(۱۷۱ﺑﻮﻟﺲ و اﻟﺮازی ﺑﺪﻟﻪ ّ
اﻟﻤﺮ اﻟﺴﺎﺋﻞ .ﻗﺎل
اﻟﺮازی ﺑﺪﻟﻪ دﻫﻦ ﮐﺎذی و ﻧﺼﻔﻪ ﻧﺎرﺟﯿﻞ و رﺑﻌﻪ زﯾﺖ
ﻋﺘﯿﻖ.
و روﻏﻦ ﺑﯿﺪ اﻧﺠﯿﺮ ﮔﺮم اﺳﺖ در دو درﺟﻪ و ﺧﺸﮏ اﺳـﺖ دﻫﻦ اﻟﺨﺮوع :ﻗﺎل ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻗﻮة دﻫـﻦ اﻟﻔﺠـﻞ ﻣﺜـﻞ
 .٦ﺧﺎوﻟﻨﺠﺎن ) ،(۳۶۳ﺧﯿﺎرﺷﻨﺒﺮ ) ،(۳۸۰ﺧﺮﺑﻖ ) ،(۳۸۸ﺧﺴﺮودارو ) ،(۳۹۴دروﻧﺞ ) ،(۴۲۹ﺣـﺐ اﻟﻐـﺎر )،(۷۴۶
ﻓﺮاﺳﯿﻮن ) ،(۷۶۷ﻓﺮﺑﯿﻮن ) ،(۷۶۸ﻗﺮدﻣﺎﻧﺎ ) ،(۸۲۳ﻗﺴﻂ ) (۸۳۹و ﻧﺎرﻣﺸﮏ ).(۱۰۳۴
 .٧درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖﻫﺎ و ّرد اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎدۀ رازی و ارﺟﺎﻧﯽ از ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻣﺸﺘﺮک در ﺟﺴﺘﺎری درﺑﺎرۀ اﺑـﺪال
رازی ﺑﺤﺚ ﺷﺪهاﺳﺖ )ﮐﺮاﻣﺘﯽ .(۱۱۵-۱۱۴:۱۳۹۲ ،در اداﻣﻪ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ آن ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
 .٨ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ واژۀ »ﻣﺸﮑﻄﺮاﻣﺸﯿﻊ « در ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ )گ۱۱۹پ( و ﺣﺎﺷﯿﮥ آن )ﺑﻪ ﺧﻂ ﮐﺎﺗﺐ(.

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ١٧ /
ﻣﺪﺧﻞ دﻫﻦ در ﺻﯿﺪﻧﻪ )ﻣﻨﻘﻮل از ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ(
در درﺟﮥ اول و در او ّﻗﻮت ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﮔﻮﯾـﺪ
ﻗﻮت روﻏﻦ ﺗﺨﻢ ﺗﺮب ﮔﺮمﺗﺮ اﺳﺖ از روﻏـﻦ ﺑﯿـﺪاﻧﺠﯿﺮ و
ﻫﯿﭻ روﻏﻨـﯽ ﺑـﻪ زﯾـﺖ ﮐﻬﻨـﻪ در ﻣﻨﻔﻌـﺖ از او ﻧﺰدﯾـﮏﺗﺮ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ روﻏـﻦ ﺗﺨـﻢ ﺗـﺮب را ﺑـﺪل ﺑـﺪل او
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ در وﻗﺖ ﺗﻌﺬر آن.
و دﻫﻦ اﻟﻐﺎر ﮔـﺮم اﺳـﺖ و ﻟﻄﯿـﻒ و داﻓـﻊ اﺳـﺖ ﻣـﺮ داء
اﻟﺜﻌﻠﺐ را ﺑﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ .و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪل او در ﻋﻼج
داء اﻟﺜﻌﻠﺐ زﻓﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ  ...زﯾﺮا ﮐﻪ زﻓﺖ در اﯾـﻦ ﻧـﻮع م
ﻧﻔﻌﺖ ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
و روﻏﻦ ﺳﻮﺳﻦ ﮔﺮم ﺧﺸﮏ اﺳﺖ در درﺟﻪ دوم و ﺑـﺪل او
دﻫﻦ اﻟﻐﺎر اﺳﺖ.

اﺑﺪال رازی/ﺻﯿﺪﻧﻪ )ذﯾﻞ ﺧﻮد ﻫﺮ ﻣﺎده(
دﻫﻦ اﻟﺨﺮوع اﻻ اﻧﻪ أﺳﺨﻦ ﻣﻨﻪ وﻗﺎل اﻧﻪ اﺷـﺒﻪ ﺷـﯽء
ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ اﻟﻌﺘﯿﻖ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﺑﺪﻟﻪ.
ّ
ﺧﺮوع ) :(۳۸۶اﻟﺮازی :ﻗﻮة دﻫﻨﻪ ﮐـﺪﻫﻦ اﻟﻔﺠـﻞ اﻻ
اﻧﻪ اﺳﺨﻦ و ﻫﻮ اﺷﺒﻪ ﺷﯽء ﺑﺎﻟﺰﯾﺖ اﻟﻌﺘﯿﻖ.
دﻫﻦ اﻟﻐﺎر :ﻗﺎل ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻓﯽ اﻟﻤﯿﺎﻣﺮ :اﺳـﺘﻌﻤﻞ ﻓـﯽ
داء اﻟﺜﻌﻠﺐ ﺑﺪل دﻫﻦ اﻟﻐﺎر اﻟﺰﻓﺖ اﻟﺮﻃﺐ واﻋﻠـﻢ ان
دﻫﻦ اﻟﻐﺎر ﻟﯿﺲ ﺑﮑﺜﯿﺮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﯽ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﺔ

دﻫﻦ اﻟﺴﻮﺳﻦ :ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ :ﺑﺪﻟﻪ دﻫﻦ اﻟﻐﺎر.
ﺳﻮﺳﻦ ) :(۵۷۵اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ :ﺑﺪل دﻫﻨﻪ دﻫﻦ اﻟﻐـﺎر.
اﻟﺮازی ...
و روﻏﻦ اﻧﺠﺮه ﮔﺮم اﺳﺖ و ﻟﻄﯿﻒ و ﺑـﺪل او روﻏـﻦ ﺗﺨـﻢ دﻫﻦ اﻟﻘﺮﻃﻢ :اﻧﻪ ﻣﺜﻞ دﻫﻦ اﻷﻧﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻧﻪ أﺿـﻌﻒ
ﻋﺼﻔﺮ] [۲اﺳﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ روﻏﻦ ﻋﺼﻔﺮ در ّﻗﻮت ﮐﻢ اﺳـﺖ ﻣﻨﻪ.
از روﻏﻦ اﻧﺠﺮه و روﻏﻦ اﻧﺠﺮه ﮔـﺮم اﺳـﺖ در دو درﺟـﻪ و ﻗﺮﻃﻢ ) :(۸۲۵اﻟﺮازی :ﻫﻮ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺠﺮه ﻟﮑﻨﻪ اﺿﻌﻒ
ﻣﻨﻪ
ﻃﺒﯿﻌﺖ را ﻧﺮم ﮐﻨﺪ.
دﻫﻦ اﻟﺤﻨﺎ :ﺑﺪﻟﻪ دﻫﻦ اﻟﻤﺮزﻧﺠﻮش.
و ﺑﺪل روﻏﻦ ﺣﻨﺎ روﻏﻦ ﻣﺮزﻧﺠﻮش اﺳﺖ
ﺣﻨــﺎ ) :(۳۵۹اﺑــﻦ ﻣﺎﺳــﻮﯾﻪ :ﺑــﺪل دﻫﻨــﻪ دﻫــﻦ
اﻟﻤﺮزﻧﺠﻮش
ﺳﺮد ﺗﺮﻧﺪ  ...دﻫﻦ اﻟﻨﯿﻠﻮﻓﺮ؛ ﺑﺪﻟﻪ دﻫﻦ اﻟﺒﻨﻔﺴﺞ.
ﺑﺪل روﻏﻦ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ روﻏﻦ ﺑﻨﻔﺸﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ِ
] [۱ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺎ« ﺗﺼﺤﯿﻒ »ﯾﺎ« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ دو ﺑﺪل ،ﯾﮑﯽ » ّﻣﺮ ﺳﯿﺎل« و
دﯾﮕﺮی ﺗﺮﮐﯿﺐ »ﻫﻢﺳﻨﮓ او ﮐﺎذی  «...ﯾﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﺪل » ّﻣﺮ ﺳﯿﺎل« ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ »ﺑﻠﺴﺎن« ﺻﯿﺪﻧﻪ ،در
واﻗﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻟﺲ و اﻓﺰودۀ رازی ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﯾﻐﻮرس اﺳﺖ و ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوده در ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد
اﺑﺪال رازی دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ٩اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻟﻘﺎﻧﻮن )اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ (۲۹۷/۱ :۱۲۹۴ ،و ﺻﯿﺪﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ » ّﻣﺮ
ﺳﯿﺎل« ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ وﯾﺮاﺳﺘﮥ اﺑﺪال رازی ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﻫﻢ در ﻣﺘﻦ ﻣﻨﻘﻮل
از ارﺟﺎﻧﯽ ،ﺑﺪل »ﻣﺮ ﺳﯿﺎل« ﭘﯿﺶ از ﺑﺪل ﻣﻨﻘﻮل از ﺑﺪﯾﻐﻮرس آﻣﺪهاﺳﺖ.
] [۲ﺗﺨﻢ ﻋﺼﻔﺮ ﻫﻤﺎن ﻗﺮﻃﻢ ) (۸۲۵اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺪل را ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رازی اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ
١٠
»دﺳﺖﮐﺎری« ،آورده و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﻦ دو )و ﻧﻪ روﻏﻦ آنﻫﺎ را( ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ.

 .٩دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﮐﻬﻦ  ۳۷۲۵آٰﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ و ﻧﯿﺰ  ۸۸۳ﺳـﻠﯿﻢ آﻏـﺎ؛ اﻣـﺎ در دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﺑﻪﻧﺴـﺒﺖ ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ ) ۱۵۳۸و
 ۲۸۲۴ﻣﺠﻠﺲ ۳۶۰ ،ﺳﻨﺎی ﺳﺎﺑﻖ و  ۴۶۰ﻣﺸﮑﻮة ،و ﻧﯿـﺰ  (Marciana Or 157ﮔﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﺗﺼـﺤﯿﻒ ،اﻣـﺎ
آﻣﺪهاﺳﺖ.
ّ
ﺮﻃﻢ )» :(۸۲۵اﻟﺮازی :ﻫﻮ ﻣﺜﻞ اﻻﻧﺠﺮة ﻟﮑﻨﻪ اﺿﻌﻒ ﻣﻨﻪ«؛ ﻗﺲ .اﺑﺪال رازی» :دﻫـﻦ اﻟﻘـﺮﻃﻢ؛ اﻧـﻪ ﻣﺜـﻞ دﻫـﻦ
ِ .١٠ﻗ ِ
اﻷﻧﺠﺮة ﻏﯿﺮ اﻧﻪ أﺿﻌﻒ ﻣﻨﻪ«.

١٨

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

 .۳-۱-۱اﺑﺪال ﺑﺪﯾﻐﻮرس

اﺑﺪال ﺑﺪﯾﻐﻮرس ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﺑﺪال رازی اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺪلﻫﺎی او ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ واﺳﻄﻪ ﺑـﻪ
اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ راه ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ رازی ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﺑﺎر )ﺷﺶ ﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﺎدﮐﺮد ﻧﺎم و ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﺎ »ﻗـﺎل«(
از او ﯾﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ذﯾـﻞ »ﺑـﻼذر« )» ،(۱۶۸ﺑﻠﺴـﺎن« ) (۱۷۱و »زﻋﻔـﺮان« )(۴۹۷
ﺑﻪرﻏﻢ ارﺟﺎع ﺑﻪ رازی ﻧﺎم ﺑﺪﯾﻐﻮرس را ﺣﺬف ﮐـﺮده و ذﯾـﻞ »دﻓﻠـﯽ« ) (۴۳۲از رازی ﻧﯿـﺰ ﻧـﺎم
ﻧﺒﺮدهاﺳﺖ.
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ذﯾﻞ »ﮐﺮوان« ) (۸۹۷از ﺑﺪﯾﻐﻮرس ﻧﺎم ﺑﺮدهاﺳـﺖ» :ﺑـﺪﯾﻐﻮرس :ﻫـﯽ
ﺣﺸﯿﺸﺔ ﻣﻔﺮﺣﺔ« و ﺳﭙﺲ اﻓﺰوده اﺳﺖ»:و اﻟﮑـﺮوان ﻋﻨـﺪاﻟﻌﺮب اﺳـﻢ ﻃـﺎﺋﺮ و ﻗﯿـﻞ ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳـﯿﻪ
ً
ﺧﻔﺘﮏ« .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ،ﮔﻮﯾـﺎ او اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ را ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎ در اﺑـﺪال
ﺑﺪﯾﻐﻮرس ١١ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ دﯾـﺪه ﺑـﻮد از ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑـﺪﯾﻐﻮرس درﺑـﺎرۀ »ﮐـﺮوان« ،ﯾﻌﻨـﯽ
»ﻣﻔﺮﺣﺔ ﻟﻠﻘﻠﺐ اﻟﻤﺤﺰون« ،ﻫﻤﭽﻮن رازی درﻣﯽﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻘﺼـﻮد ﺑـﺪﯾﻐﻮرس از »ﮐـﺮوان«
ﻫﻤﺎن ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ اﺳﺖ )ﻧﯿﺰ ،ﻧﮏ .اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر :۷۰/۴ :۱۲۹۱ ،ﮐﺮوان ،ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺑﺪﯾﻐﻮرس( و
١٢
ﻣﺪﺧﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﯽداد.
 .۴-۱-۱اﺑﺪال ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس/ﺑﻮﻟﺲ

ﮔﺮﭼﻪ در آﻏﺎز اﺑﺪال رازی از »ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻓﯽ اﻻﺑﺪال« ﯾﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ اﻣﺎ ﮔﻮﯾـﺎ ﺟـﺎﻟﯿﻨﻮس
اﺛﺮی ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﻧﺪاﺷﺘﻪ و آﻧﭽﻪ اﺑﺪال ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑـﺎب  ۲۵از ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﻫﻔـﺘﻢ
)آﺧﺮ( از ﮐﻨﺎش ﺑـﻮﻟﺲ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺧـﻮد او از ﺑـﺪلﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨـﺪه در آﺛـﺎر ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺟــﺎﻟﯿﻨﻮس ﮔــﺮد آﻣﺪهاﺳــﺖ ) .(Paulus Aegineta, 1847:III/604ﺑــﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐــﻪ رازی،
ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﻮﻟﺲ ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺑـﺎب از ﮐﻨـﺎش ﺑـﻮﻟﺲ اﺳـﺖ
)ﻧﮏ .ﮐﺮاﻣﺘﯽ ۱۳۹۲ ،اﻟﻒ.(۷۷-۷۶:
 .١١اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای »اﺑﻬﻞ« ) (۱۲ﺑﻪ رازی ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی او از اﺑﺪال ﺑﺪﯾﻐﻮرس ﯾﺎ
رواﯾﺘﯽ ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ از اﺑﺪال رازی ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﺮاﻣﺘﯽ ۱۳۹۲ ،اﻟﻒ(۹۲-۹۱ :
 .١٢ﮐﺮﯾﻤﻮف و زرﯾﺎب ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه را  Ceruana pratensis Forskآوردهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺮت ﺑﺴﯿﺎر دارد و در آﻧﺠﺎ »ﮐﺮوان« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ) (Forskal, 1775:LXXIV, No. 453اﻣﺎ ﻫﯿﭻ رﺑﻄـﯽ
ﺑﻪ »ﮐﺮوان« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪﯾﻐﻮرس ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ ﻧﺪارد.

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ١٩ /

ْ
در ﺑﺎب ﯾﺎدﺷﺪه از ﮐﻨـﺎش ﺑـﻮﻟﺲ ،در ﻣﺠﻤـﻮع  ۲۰۹ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻣـﺪه اﺳـﺖ و ﮔﺮﭼـﻪ از
ﻋﺮﺑﯽ آن ﻧﺸﺎﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺟﺎﻋـﺎت
رواﯾﺖ ِ

ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ اﺑﺪال ﺑﻮﻟﺲ )ﺑﯿﺶ از  ۹۰ﺑﺪل( از آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓـﺖ ١٣.ﺷـﻤﺎری از ارﺟﺎﻋـﺎت
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﻟﺲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﮐﻨﺎش ﺑﻮﻟﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -۲ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﯿﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺑﺪال ﺑﻮﻟﺲ

ﺻﯿﺪﻧﻪ
آس ) :(۳۸ﻗﺎل ﺑﻮﻟﺲ ﻓﯽ ﺑﺪل ﻋﺼﺎرﺗﻪ ﻋﺼﺎرة
اﻟﺘﻮث و ﺑﺪل ّ
ﺣﺒﻪ ﻋﺼﺎرة ورﻗﻪ.
ﻏﺎرﯾﻘﻮن ) :(۷۴۵اﻟﺮازی  ...ﻗﺎل ﺑﺪﻟﻪ اﻓﺮﺑﯿﻮن
ﻗﻨﻪ )» :(۸۶۴ﺧﺎﺻﯿﺖ :ارﺟﺎﻧﯽ  ...ﺑﺪل او در

Paulus Aegineta, 1847:Vol. III
Instead of myrtle oil, the juice of
)mulberry (p. 606
)Instead of agaric, euphorbium (604
Instead of galbanum, sagapen.

ادوﯾﻪ ﺳﮑﺒﯿﻨﺞ اﺳﺖ«؛ اﺑﺪال رازی» :ﻗﻨﻪ؛ ﻗﺎل
]ﺑﻮﻟﺲ[ ﺑﺪﻟﻬﺎ ﺳﮑﺒﯿﻨﺞ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺳﻮاء«
اﺑﻦ ﻋﺮس) :(۱۰ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺮارﺗﻪ و ﻗﺎل ﺑﻮﻟﺲ ﻓﯽ
ّ
اﻻﺑﺪال :ان ﻣﺮارة اﻟﻘﺮد ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻪ و ﻣﺮارة اﺑﻦ

Instead of the gall of the viper, that of
)the ichneumon (608

ﻋﺮس ﻣﻘﺎم ﻣﺮارة اﻻﻓﻌﯽ

ﺑﺪﻟﯽ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ذﯾﻞ ﻏﺎرﯾﻘﻮن ﺑﻪ رازی ﻧﺴﺒﺖ داده در واﻗـﻊ از ِآن ﺑـﻮﻟﺲ اﺳـﺖ و رازی

ﺑﺮای »ﻏﺎرﯾﻘﻮن« ﺑﺪﻟﯽ دﯾﮕﺮ آوردهاﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ آنﮐﻪ در اﻻﺑﻨﯿﺔ ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑـﻪ رازی

ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺪل ﯾـﺎد ﺷـﺪه در اﺑـﺪال رازی در ﻫﻤﺎنﺟـﺎ ﺑـﯽ ﯾـﺎدﮐﺮد ﻧـﺎم او
آﻣﺪهاﺳﺖ )اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر.(۲۰-۱۹ :۱۳۴۶ ،
 .۵-۱-۱اﺑﺪال اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ

در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۹۰ﺑﺪل از اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ آوردهاﺳﺖ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺖ ﻧﺒﻮدن اﺑﺪال اﺑﻦﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ ،اﯾـﻦ ﺑـﺎر اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
 .١٣ﺑﯿﺮوﻧﯽ ذﯾﻞ »اﺷﻖ« ) (۵۹و »ﺑﻠﺴﺎن« ) (۱۷۱ﺑﺎ ارﺟﺎع ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ »ﺑﻮﻟﺲ و رازی« ،ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺑـﺪال ﺑـﻮﻟﺲ
ﺑﻪواﺳﻄﮥ اﺑﺪال رازی اﺷﺎره دارد ،اﻣﺎ ﮔﻮ ﯾﺎ ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

٢٠

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ ﻣﻮازی ﺑﺮای ﺑﺎزﺳـﺎزی اﺑـﺪال اﺑﻦﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر آﯾـﺪ )ﺑـﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ
ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی رازی و ﺑﯿﺮوﻧﯽ از اﺑﺪال اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ،ﻧﮏ .ﮐﺮاﻣﺘﯽ ۱۳۹۲ ،اﻟﻒ.(۱۱۰-۱۰۷ :
 .۲-۱در ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻄﺮﻫﺎ

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻄﺮﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮ را در ﺻـﯿﺪﻧﻪ آورده و در اﯾـﻦ ﺑـﺎب از دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی
ُ ﱠ
اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ و ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم اﺑﻮاﻟﻌﺒـﺎس ﺧﺸـﮑﯽ ﺑﻬـﺮۀ ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺮدهاﺳـﺖ .او ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪدرﺳـﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎراﺗﯽ ﭼـﻮن »ﻋﻄـﺎری« ﯾـﺎ »در ﮐﺘـﺎﺑﯽ« ﻧﻘـﻞ
ﮐﺮدهاﺳﺖ.

ُ ّ
 .۱-۲-۱اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ و ﺧﺸﮑﯽ

اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ درﺑﺎرۀ ﻋﻄﺮﻫـﺎی ﻣﻔـﺮد و ﻣﺮﮐـﺐ دارد .از ارﺟﺎﻋـﺎت
ُ ّ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺧﺸﮑﯽ ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ واﺳﻄﮥ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺑﯿﺮوﻧﯽ از ﮐﺘﺎب اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ ،زﯾـﺮا وی ﺑﺎرﻫـﺎ از »ﯾﺤﯿـﯽ
]ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ[ و اﻟﺨﺸﮑﯽ« در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻄـﺮ
ّ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد )اﻟﺒﺘﻪ ارﺟﺎﻋﺎت او ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻄﺮ ﺑﯿﺶ از اﯾـﻦ اﺳـﺖ( .از ﮐﺘـﺎب
ّ
ﺧﺸﮑﯽ اﻣﺮوزه ﻧﺸﺎﻧﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ از ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ ﭼﻨﺪ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧـﺪه و
ً
ﺑﺨﺶ ﻋﻄﺮﻫﺎی ﻣﻔﺮد آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻮﻟﺲ ﺳﺒﺎط در ۱۹۳۶م )اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ ﯾـﮏ
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﺘﺄﺧﺮ( ﭼﺎپ ﺷﺪهاﺳﺖ .از ﻣﻘﺎﯾﺴـﮥ ﻣﻮاﺿـﻊ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺟـﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿـﺐ و ﺻـﯿﺪﻧﻪ،
ّ
ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﺧﺸﮑﯽ از ﻣﺘﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿـﺐ در ﺷـﻤﺎری از ﻣـﺪﺧﻞﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ
»ﺳــﻨﺒﻞ« ) (۵۷۱و »ﻓﻠﻨﺠــﻪ« ) (۷۸۸ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮ و ﺗﺼــﺮﻓﺎت ﺑﯿﺮوﻧــﯽ ﮐﻤﺘــﺮ از ﻣــﻮارد دﯾﮕــﺮ
اﺳﺖ ١٤.از اﯾﻦ رو ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮازی ﺻﯿﺪﻧﻪ در ﻣﻮﺿﻮع

ﻋﻄﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.

١٥

 .١٤ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ» ،ﺳﻨﺒﻞ« ).(۵۷۱
 .١٥زرﯾﺎب ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺘﺎب اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻦ ﻣﻮازی ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑـﻮد )ﻧـﮏ .زرﯾـﺎب (۵۲ :۱۳۷۰ ،اﻣـﺎ ﮔﻮﯾـﺎ از
ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪن و ﭼﺎپ ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺮدات آن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ٢١ /
ﺟﺪول  -۳ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﯿﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ
ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ

ﺻﯿﺪﻧﻪ )اﻓﺰودهﻫﺎ از ﻓﺎرﺳﯽ و ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﯿﺎن(
ََ ٌ
ﺑﺴﺒﺎس ) :(۱۴۸ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ ﮔﻮﯾـﺪ ﺑﺴـﺒﺎس ص :۱۷و اﻟﺒﺴــﺒﺎس ورق ﯾﮑــﻮن اﻟﺠﻮزﺑــﻮا ﺑــﯿﻦ
ﺑﺮگ ﺟﻮز ﺑﻮﯾﺎﺳﺖ و ﺟﻮز ﺑﻮﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷـﺪ أﺿﻌﺎﻓﻪ ﮐﺄﻧﻪ ورق ُﻣ َﻘ ﱠﺒ ٌﺐ ﻋﻠﯿﻪ َﻣ ﱠ
ﺸﺒﻚ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎﻟﺠﻞ

ﮐﻪ او را ﺻﯿﺎدﻧﻪ و اﻃﺒﺎء ﺑﺴﺒﺎس ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺸﺒﻪ ﺟﻠﯽ
ﱠ
ﮐﺒﺎﺑﻪ ) :(۸۷۶ﭼﻨﯿﻦ آرﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﺖ ﮐﺒﺎﺑﻪ را ﻣﻨﺒﺖ ص :۲۰و ﻫﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻠﻔﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈـﺮه دون اﻟﻘﺎﻗﻠـﻪ
ّ
ﺧﺸﮑﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﺸﺒﻪ راﺋﺤﺘﻬﺎ راﺋﺤـﺔ ﱠ
اﻟﺴ ْﯿ َﺴ ْـﻨ َﺒ ْﺮ ﺗـﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻃﯿـﺐ
در ﺟﺰﯾﺮۀ ﺷﻼﻫﻂ اﺳﺖ  ...ﯾﺤﯿﯽ و
ّ
ﮐﺒﺎﺑﻪ داﻧﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺻـﻮرت او ﺑـﻪ ﭘﻠﭙـﻞ ﻣﺸـﺎﺑﻬﺖ اﻟﻨﺴﺎء ﯾﺆﺗﯽ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻼد ﱡ
اﻟﺴﻔﺎﻟﺔ ﻓـﻮق اﻟﻘﺎﻗﻠـﺔ ﻓـﻲ
دارد و او را از اﻗﺼﺎء ﺑﻼد ﻫﻨﺪ ﺑﺮآرﻧﺪ و ﺑـﻪ اﻃـﺮاف اﻟﺤﺮارة.
ﺑﺮﻧﺪ و ﺣﺮارت در وی ﺑﯿﺶ از ﺣﺮارت ﻗﺎﻗﻠﻪ اﺳﺖ.
ُُ
ّ
ّ
اﻟﻤﺎﺷـﻤﺎﻫﯿﻪ  ...ﻫـﻲ ﻗﺸـﻮر
اﻇﻔــﺎر اﻟﻄﯿــﺐ ) :(۷۲اﺑﻦﻣﺎﺳــﻮﯾﻪ و اﻟﺨﺸــﮑﯽ :ص :۲۲أﺟﻨﺎس ﻓﻤﻨﻬﺎ
اﻟﻤﯿﺸﻤﺎﻫﯽ ]ﻓﻠﻮس داﺑﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ[ ﻣﻠﺘﺰﻗـﺔ ﺑـﺎﻟﻠﺤﻢ و ﱠ
داﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻷﺻﺪاف ﻣﻠﺘﺰﻗﺔ ﺑﻠﺤﻢ
اﻟﺠﻠﺪ ﮐﻬﯿﺌﺔ ﻓﻠﻮس اﻟﺴﻤﮏ

از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زرﯾﺎب و ﯾﺎدﮐﺮد او از ﻧﺴﺨﻪﺑﺪلﻫﺎ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ وی درﺑﺎرۀ ﻣﻔﻬـﻮم »ﺟﻠـﯽ«
ﻣﺮدد ﺑﻮدهاﺳﺖ .در ﻣﻮرد »ﮐﺒﺎﺑـﻪ« ﺑـﺎز ﻫـﻢ درازﮔـﻮ ﯾﯽ ﻣﺘـﺮﺟﻢ آﺷـﮑﺎر اﺳـﺖ .ذﯾـﻞ »اﻇﻔـﺎر
اﻟﻄﯿﺐ« ،زرﯾﺎب ﻋﺒﺎرت »ﻓﻠـﻮس داﺑـﺔ ﺑﺤﺮﯾـﺔ« را ﺑـﻪ ﯾـﺎری ﺣﺎﺷـﯿﮥ ﻣﻨﻬـﺎج اﻟﺒﯿـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺘﻦ
اﻓﺰودهاﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﮔﻤﺎن او »ﺑﯽ آن ﻣﻌﻨﯽ درﺳﺖ درﻧﻤﯽآﯾﺪ« .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد
اﺻﻼح ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ﯾﺎدﺷﺪه در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 .۱ذﯾﻞ »ﻫﺮﻧﻮه« ) (۱۰۸۶ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺒﺎرت »ﻏﯿﺮ ﺣﻠـﻮ« ﺗﺼـﺤﯿﻒ »ﻏﺒـﺮاء ُﺣ ٌ
ﻠـﻮة« )اﺑﻦﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ،
 (۱۹ :۱۹۳۶ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ آﻣﺪهاﺳـﺖ» :ﻇـﺎﻫﺮ او ﺑـﻪ زردی
)رﻧﮓ ﺧﺎک؟( زﻧﺪ«.
ّ
 .۲ذﯾﻞ »ﻗﺎﻗﻠﻪ« »ﯾﺘﻠﻘﯽ اﻟﮑﺒﺎﺑﺔ ﻓﯽ ﻃﯿﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ« آﻣﺪه اﻣﺎ در ﻋﺒﺎرت »و ﻫﻲ ﺗﺘﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻃﯿﺐ
اﻟﺮاﺋﺤﺔ« ﯾﺎدﺷﺪه در ﺟـﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿـﺐ )اﺑﻦﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ ،(۲۰:۱۹۳۶ ،ﻣﺮﺟـﻊ ﺿـﻤﯿﺮ »ﻫـﺎ«،
ﻣﺪﺧﻞ ﭘﯿﺶ از آن ﯾﻌﻨﯽ »ﻫﺮﻧﻮه« اﺳﺖ و ﻧـﻪ »ﮐﺒﺎﺑـﻪ« ﮐـﻪ ﭘـﺲ از آن آﻣﺪهاﺳـﺖ .ﺷـﺎﯾﺪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺪﺧﻞ در دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدهاﺳﺖ.

٢٢

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

 .۳ذﯾﻞ »ﻣﺤﻠﺐ« ) (۹۷۵ﻋﺒﺎرت »ﺑﻼد اﻟﺠﯿﻞ و ّ
ﻣﻤﺎ ﯾﻠﯽ اذرﺑﯿﺠﺎن و ﻧﻬﺎوﻧﺪ« ،اﻣﺎ در ﺟﻮاﻫﺮ
اﻟﻄﯿﺐ »ﺑﻼد اﻟﺠﺒﻞ« )اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ (۲۱:۱۹۳۶ ،آﻣﺪهاﺳﺖ .ﻫﺮ دو ﻧﺎﺣﯿﮥ ﮔﯿﻼن و ﺟﺒﺎل ﺑﻪ
آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ »ﻣﺤﻠﺐ« )ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  (Prunus mahalebﺑﯿﺸﺘﺮ
در اﻗﻠــﯿﻢ ﮐﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﯽ و در ﺻــﺨﺮهﻫﺎ ﻣﯽروﯾــﺪ ﻣﯽﺗــﻮان »ﺟﯿــﻞ« را ﺗﺼــﺤﯿﻒ »ﺟﺒــﻞ«
داﻧﺴﺖ.
 .۲-۲-۱ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﺎزن

ً
ْ
ﺧﺎزن رواﯾﺖ دوم اﯾﻦ ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺘﺎب اﻟﻄﯿﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
در ﺟﻤﺎدیاﻷول ۴۲۱ق و در ﻏﺰﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردهاﺳﺖ و ﺷﮕﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺑـﺎ آنﮐـﻪ در ﻫﻤـﺎن
روزﻫﺎ ،در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎزن در درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﺘـﺎب را
ّ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺨﺶ آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﺘـﺎب اﻟﻌﻄـﺮ ﺧﺸـﮑﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺒﺮ ،ﻋﻮد ،ﮐﺎﻓﻮر و ﻣﺸﮏ )و ﻧﯿﺰ زﻋﻔـﺮان( را در دﺳـﺘﺮس ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و در
ﮐﺘـﺎب«
ﻣﻮرد اﺟﻨﺎس ﻣﺴﮏ/ﻣﺸﮏ ) (۹۹۲از ﮐﺘﺎب اﻟﻄﯿﺐ ﺧﺎزن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »ﻓﯽ
ٍ

)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮑﺮه( ﺑﻪ آن ارﺟﺎع دادهاﺳﺖ .اﺑﻮاﻟﻤﺤﺎﻣﺪ ﻏﺰﻧﻮی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از ﺣﻮاﺷﯽ او ﺑـﺮ
دﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ از اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ،در دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﻞ ﺷـﺪه ،اﺟﻨـﺎس ﻋـﻮد ) (۷۴۰و ﻣﺴـﮏ

) (۹۹۲را ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر از ﮐﺘﺎب اﻟﻄﯿﺐ )ﺧﺎزن ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،گ ۱ر۲-ر۴ .ر-
۸ر ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ ،گ ۲پ ۵-ر ۸ ،پ۱۲-ر( ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﺑﯽ آنﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺄﺧـﺬی
اﺷﺎره ﮐﻨﺪ )ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻧﮏ .ﮐﺮاﻣﺘﯽ و ﻗﻮﺳﯽ ،۱۳۹۹ ،ﺑﻨﺪﻫﺎی »اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ« و
»ﺣﻮاﺷﯽ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ«(.
 .۳-۱ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ داروﺷﻨﺎﺳﯽ

از ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮐﺮد ﭼﻨـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺴـﻨﺪه
ﻣﯽﺷﻮد.
 .۱-۳-۱رازی

ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﺎدﮐﺮد اﻟﺤﺎوی و ﮔﺎه ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﯽ از آن ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ؛

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ٢٣ /

ّ
از ﺟﻤﻠﻪ ،ذﯾﻞ »اﻃﻤﻮط« ) (۷۰آوردهاﺳﺖ» :ذﮐﺮه اﻟـﺮازی اﻃﻤـﺎط و اﻧـﻪ دواء ﻫﻨـﺪی و ﻗﻮﺗـﻪ
ﮐﻘـﻮة اﻟﺒﻮزﯾـﺪان« .در ﭼــﺎپ ﺣﯿـﺪرآﺑﺎد اﻟﺤــﺎوی )رازی ،(۹-۶۸/۲۰:۱۹۵۵ ،ذﯾـﻞ ﻣــﺪﺧﻞ
»اﻃﻤﺎط« ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت »دواء ﻣﻌﺮوف ﻫﻨﺪی« ﯾﺎد ﺷﺪه و دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻋﺒـﺎرت ذﯾـﻞ ﻣـﺪﺧﻞ ﺑﻌـﺪی،
ﯾﻌﻨﯽ »اﻣﺪارﯾﻮن« و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ،آﻣﺪهاﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺖ آنﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داروﺷﻨﺎﺳـﺎن دﯾﮕـﺮ
ﻧﯿﺰ ،ﭼﻪ ﻫﻢرروزﮔﺎران ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ) (۲۶۳/۱:۱۲۹۴و اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ) (۳۰:۱۳۴۶و ﭼﻪ
داروﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻌﺪی ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻦﺟﺰﻟﻪ ) ،(۱۵۱:۱۴۳۱ﻫﺮ دو ﻣﻄﻠﺐ را ذﯾﻞ »اﻃﻤﺎط  /اﻃﻤﻮط«
آوردهاﻧﺪ .در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ارﺟﺎﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪهاﺳﺖ.
ذﯾﻞ »ﺣﺐ اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ اﻟﮑﺒﺎر« ) (۶۴۸آﻣﺪهاﺳﺖ »اﻟﺤﺎوی :اﻟﺪود اﻻﺣﻤﺮ اﻟﻤﻮﺟـﻮد ﺷـﺠﺮ
اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﻗﻮﺗﻪ ﻗﻮة اﻟﺬرارﯾﺢ ﺑﻌﯿﻨﻪ« .اﻣﺎ در اﻟﺤﺎوی )رازی (۱۳۰/۲۱ :۱۹۵۵ ،از ﻗﻮل ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس
ﺑﻪ »اﻟﺪود اﻻﺧﻀﺮ« اﺷﺎره ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﺑﺮگﺧﻮار ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﺎ ﻧـﺎم ﻋﻠﻤـﯽ
 Chrysomela populiدر ﻣﺮﺣﻠﮥ ْ
ﻻرو ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺮم )= دود( و ﺳﺒﺰرﻧﮓ اﻣﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻮﺳﮑﯽ ﺳﺮخرﻧﮓ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻊ ﻋﻠﯽاﻟﻘﺎﻋـﺪه ﺿـﺒﻂ »اﺧﻀـﺮ« در
اﻟﺤﺎوی ﺑﺮ »اﺣﻤﺮ« در ﺻﯿﺪﻧﻪ ﺑﺮﺗﺮی دارد.
ﻣﻘﺼﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ از »ﺻﯿﺪﻧﮥ رازی« ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻬﺮهاش از آن اﻧﺪک ﺑﻮده ،ﮐﺘﺎب ﻣﺨﺘﺼـﺮ
ﺻــﯿﺪﻟﺔ اﻟﻄــﺐ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺟﻠــﺪ  ۲۲از ﻣﺠﻤﻮﻋــﮥ اﻟﺤــﺎوی )رازی(۶۰-۱/۲۲ :۱۹۵۵ ،
آﻣﺪهاﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﻪ »ﺻﯿﺪﻧﮥ رازی« و اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﯽﺗـﻮان درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻤﺘﺮ در ﻋﺒﺎرت رازی دﺳﺖ ﺑﺮدهاﺳﺖ:
ْ
 .۱ﻓﺮﺑﯿﻮن )» :(۷۶۸اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻗﺎﻃﺎﺟﺎﻧﺲ«:؛ زرﯾﺎب ﮐﻮﺷﯿﺪه ﺑﻪ ﯾﺎری ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ و ﮔﻤـﺎن
آن را ﺑﻪﺻﻮرت »ﻓﯽ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻣـﻦ ﻗﺎﻃﺎﺟـﺎﻧﺲ« اﺻـﻼح ﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﮔﻮﯾـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ:
»اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ] :ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ﻓﯽ[ ﻗﺎﻃﺎﺟﺎﻧﺲ) «:ﻫﻤﺎن.(۴۵ :
 .۲ﻟﻌﺒـﺔ )» :(۹۴۹ﺗﺸﺒﻪ ﺟﻮﻓﻬﺎ اﻟﺴـﻮرﻧﺠﺎن اﻻﺑـﯿﺾ« .ﺗﺸـﺒﯿﻪ ﭼﯿـﺰی ﺑـﻪ »ﺟـﻮف« درﺳـﺖ
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﮔﻮﯾﺎ ﺿﺒﻂ ﺻﯿﺪﻟﺔ اﻟﻄﺐ )ﻫﻤﺎن» ،(۲۳ :ﺗﺸﺒﻪ ﺟﺮﻣﻬﺎ  «...درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۳ﻧﺎرﻣﺸـﮏ» :ﻣﺎﺳﺮﺟﻮﯾﻪ :ﻓﻘﺎح ﺷﺠﺮة ﯾﺴﻤﯽ ﺗﺎﻓﺎﺷـﺮ« ﮔﻮﯾـﺎ »اﺑﻦﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ  ...ﻧﺎرﻣﺎﺳـﯿﺲ«
ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن.(۳۶ :

٢٤

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

 .۲-۳-۱اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ دﯾﻨﻮری و ﻣﻨﺎﺑﻊ او

از ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺒﺎت اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻫﻨﮕـﺎم
ﻧﻘﻞ از اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﺘﻦ را ،ﮔﺎه ﺑﺴﯿﺎر ،ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮده و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ او را ﻧﯿﺰ ﺑـﺪون ﯾـﺎدﮐﺮد واﺳـﻄﻪ
ً
)= اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ( در اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ آوردهاﺳﺖ .ﻃﺒﻌﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﻮاردی ﻧﻤﯽﺗـﻮان از ﻋﺒـﺎرات اﺑﻮﺣﻨﯿﻔـﻪ
ﻣـﺒﻬﻢ
ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮد ،اﻣـﺎ ﻣﯽﺗـﻮان در ﻣـﻮرد ﻋﺒـﺎرات ِ
ﺻﯿﺪﻧﻪ از آن ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﺪول  -۴ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﯿﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺒﺎت
ﺻﯿﺪﻧﻪ )ﻧﻘﻞ از اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ او(

ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺒﺎت )اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ(۱۹۷۴ ،

ﮐﻤﺄة ) :(۹۱۹اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ :واﺣﺪ اﻟﮑﻤﺄة ص  ،۷۲-۷۱ﺑﻨﺪ  ... :۲۹۵و ان اﻧﺠﻊ اﻻﻣﻄﺎر ﻓﯿﻬﺎ اﻣﻄﺎر
ُ
ْ
ﮐﻤﺆ و اﻧﺠﻊ اﻻﻣﻄﺎر ﻓﯿﻪ اﻟﻮﺳﻤﯽ و اﻟﻮﺳﻤﯽ و ان اﻟﺮواﻋﺪ اﺑﻠﻎ ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺮس ) ...ﺑﻨﺪ :(۲۹۶
َ
اﻟﺮواﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﻮم و ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﮑﻤﺄة ﺟﻤﻊ و واﺣﺪه ﮐ ْﻢء ) ..ﺑﻨﺪ  :(۳۰۰و ﯾﺴﺘﺪل ﻋﻠﯽ
ﺑﺸﻘﺎق اﻻرض ﻋﻨﻬﺎ و ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ.

اﻟﮑﻤﺄة ﺑﺸﯿﺌﯿﻦ ،ﺑﺘﺸﻘﻖ اﻻرض و ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ...

و ﻗﺎل اﺑﻮزﯾﺎد اﻟﮑﻼﺑﯽ اﻟﮑﻤﺄة و اﻟﺠﺒﺎة و ص  ،۷۴ﺑﻨﺪ  :۳۰۴و ﻗﺎل اﺑﻮزﯾﺎد اﻟﮑﻼﺑﯽ اﻻﻋﺮاﺑﯽ :اﻟﮑﻤﺄة و
و

اﻟﺒﺪأة و اﻟﻌﺮاﺟﯿﻦ و اﻻﻓﺎﺗﯿﺦ و اﻟﺠﺒﺄة و اﻟﺒﺪأة و اﻟﻌﺮاﺟﯿﻦ و اﻻﻓﺎﺗﯿﺦ و اﻟﻀﻐﺎﺑﯿﺲ
ً ّ
اﻟﻀﻐﺎﺑﯿﺲ و اﻟﺬآﻧﯿﻦ و اﻟﻄﺮاﺛﯿﺚ ﯾﺘﻔﻘﻊ اﻟﺬآﻧﯿﻦ و اﻟﻄﺮاﺛﯿﺚ و ﺑﻨﺎت أوﺑﺮ ﻫﺬه ﺗﺪﻋﯽ ﻓﻘﻮﻋﺎ ﻷن اﻻرض
اﻻرض ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺻﻞ و ﻻ ﺛﻤﺮة ﺗﻔﻘﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﺻﻞ و ﻻ ﺑﻘﻞ و ﻻ ﺛﻤﺮة و ﺧﯿﺮﻫﺎ اﻟﮑﻤﺄة.
ﻓﯿﺴﻤﯽ ﻓﻘﻮﻋﺎ و ﺧﯿﺮﻫﺎ اﻟﮑﻤﺄة ﻓﺎذا ﻗﺎل ... :ﺣﺘﯽ ﯾﺴﺘﺨﺮﺟﻮﻫﺎ ﻓﯿﻌﺮﻓﻮﻫﺎ.
اﺳﺘﺨﺮوﺟﻮﻫﺎ ﻋﺮﻓﻮﻫﺎ.
ْ
اﻟﻘﻠﻲ و اﻵﺧﺮ
ﻋﺼﻔﺮ ) :(۷۰۸اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﺔ ... :وﻟﻪ ص  ،۱۷۰ش  :۶۴۲و ﻟﻠﻌﺼﻔﺮ ﺷﺒﺎﺑﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ ِ
ّ ُ
ﻓﯿﺸ ّﺒﻪ ﮐﻤﺎ ُﺗ َﺸﺐّ
ّ
ﺣﺐ اﻟﺮﻣﺎن .و اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺎ ﯾﻮﻗﺪ ﻟﻮﻧﻪ وﯾﺸﺪه
ﺷﺒﺎﺑﺎن و ﻫﻮ ﻣﺎ ﯾﻮﻗﺪ ﻟﻮﻧﻪ ﮐﺎﻟﻨﺎر ﻫﻤﺎ
ﱠ
ﺳﻤﯽ اﻟﺸ ّﺐ ﻷﻧﻪ ّ
ّ
اﻟﺸﺐ ﻻﻧﻪ اﻟﻨﺎر ،و ﻣﻨﻪ ّ
ﯾﺸﺐ اﻟﺼﺒﻎ.
اﻟﻘﻠﯽ و ﺣﺐ اﻟﺮﻣﺎن و ﻣﻨﻪ
ّ
ﯾﺸﺐ اﻟﺼﺒﻎ.
و اﺻﻞ اﻟﺠﺮﯾﺎل ﻓﺎرﺳﯽ .و اﻟﻨﺸﺎﺳﺘﺞ و ص  ،۱۷۰ش  :۶۴۰و ﻗﺪ زﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواة ّأن اﻟﺠﺮﯾﺎل ﱠ
ﻣﻌﺮب
ّ
ﱢ
ّ
ﺗﻔﺴﯿﺮه اﻟﺬی ﺳﮑﻦ ﺣﺘﯽ ﯾﺒﻘﯽ .و ﮐﺎﻧﻪ وأﺻﻠﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻫﻮ ﻧﺸﺎﺳﺘﺞ و ﺗﻔﺴﯿﺮه » ُﺳﮑﻦ ﺣﺘﯽ ﺗﺘﻘﻦ« .و
ْ
ّ
ذﻫﺐ اﻟﯽ اﻧﻪ ﮔﺮﯾﺎل .و ﻗﺎل اﺻﻤﻌﯽ ﻫﻮ ﻟﺬﻟﮏ ّ
ﺳﻤﺖ اﻟﻌﺮب ﱢاﻟﺘﻘﻦ اﻟﻐﺮﯾﻞ ﮐﺄﻧﻪ ﯾﺬﻫﺐ إﻟﯽ أن أﺻﻠﻪ
روﻣﯽ
ِﮐ ْﺮﯾﺎل و زﻋﻢ اﻷﺻﻤﻌﯽ أن اﻟﺠﺮﯾﺎل اﺳﻢ روﻣﯽ ُﻋ ّﺮب

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ٢٥ /

زرﯾﺎب درﺑﺎرۀ »و ﻟﻪ  «...و »و اﻟﻨﺸﺎﺳﺘﺞ« آوردهاﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ ﭘـﯿﺶ از ﺧـﻮد
رﺑﻂ ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  ۶۴۲ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺒﺎت رﺑﻂ را در ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻣﻮرد دوم ﻧﯿﺰ از ﺑﻨﺪ  ۶۴۰ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ »ﻫﻮ« از دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ اﻓﺘـﺎده و ﻋﺒـﺎرت ﺑﺎﯾـﺪ ﭼﻨـﯿﻦ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﺪ» :و اﺻﻞ اﻟﺠﺮﯾﺎل ﻓﺎرﺳﯽ و ]ﻫـﻮ[ اﻟﻨﺸﺎﺳـﺘﺞ« ﺗـﺎ ﻣﻌﻨـﺎ روﺷـﻦ ﺷـﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ
زرﯾﺎب ﺑﺮای روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن »ﺟﺮﯾﺎل« و »ﻧﺸﺎﺳﺘﺞ« ﺑﻪ اﻟﺠﻤﺎﻫﺮ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ
ﮐﺮدهاﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﻣﯽﺑﻮد.
 .۳-۳-۱دﯾﻮﺳﻘﻮرﯾﺪس

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﻢ از ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺻﻄﻔﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﯿﻞ )ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺣﻨﯿﻦ( و ﻫـﻢ از رواﯾـﺖ
اﺻﻼحﺷﺪۀ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺎﺗﻠﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد از ﻫﺮ دو ﻣﺘﻦ
١٦
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 .۲ﺗﺤﺮ ﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ
ﮐﺮﯾﻤﻮف ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﺑﻪ روﺳﯽ و زرﯾﺎب در وﯾﺮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدی ﺧـﻮد از ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ،
ﭘﻨﺞ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺰرگ از ﺑﺮگﻫﺎی دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد آن )اﻣﺎ ﻧﻪ اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻻﺑﻪﻻی
ﺳﻄﻮر ﯾﺎ اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫﺎ و آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺤﺘﻤﻞ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﺎدر اﯾـﻦ دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ( را ﺑـﻪ ﯾـﺎری
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻄﺎﻟـﺐ در ﭼﻬـﺎر دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ
ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »ﺧﺎﺻﯿﺖ او« و ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ در دﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ دﯾﮕﺮ )ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ( ﻫﻤﭽﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ .ﮐﺮﯾﻤﻮف و زرﯾﺎب ﺑـﺎ اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ ﺳـﺨﻦ
ﺑﯿﺮوﻧﯽ در آﻏﺎز اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﮐﻪ »ﺟﺰ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺧـﻮاص ﺻـﯿﺪﻧﻪ« ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﻫﻨﮕـﺎم
ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺻﻞ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺤﺘﻮای ﻫﻤﮥ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒـﺎﯾﯽ در ﻓﺎﺻـﻠﮥ اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫـﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از واژۀ »ﺧﺎﺻﯿﺖ او« در ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﻧـﺪ
ً
)و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﺻﺮﻓﺎ دارای ﺧﻮاص داروﯾﯽ را ﻧﯿﺎرودهاﻧﺪ( .اﻣﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻬـﻢ در
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد ﻋﺮﺑـﯽ ﺑـﺎ ﻣﺤﺘـﻮای ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ در ﺗﺤﺮﯾـﺮ
ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ:
 .١٦ﺷﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺎری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٢٦

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

 .۱ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ آﻣﺪه ﺳﺨﻦ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﺎﺳـﺎﻧﯽ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را )از ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را( ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﻓﺰوده اﺳﺖ.
 .۲ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ.
ً
 .۳ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﺎرت »ﺧﺎﺻﯿﺖ او« آﻣﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﺎ ﻧﻘـﻞ از ارﺟـﺎﻧﯽ )از ﻣﻨـﺎﺑﻊ
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ( آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰودۀ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨـﺪرج در اﯾـﻦ
ﻗﻄﻌﺎت ،ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻫﻤﮥ ﺑﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ از ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ آنﻫﺎ را از ﺟﺎیﺟﺎی ﺳـﺨﻦ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ در آن ﻣـﺪﺧﻞ ﺑﯿـﺮون ﮐﺸـﯿﺪه و ﭘـﺲ از
»ﺧﺎﺻﯿﺖ او« آوردهاﺳﺖ.
ﮐـﺎرﺑﺮد اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪۀ ﻧــﺎدﻗﯿﻖ )و ﭼﻪﺑﺴـﺎ ﻧﺎدرﺳـﺖ( ﻣﻮﺟـﺐ ﺷﺪهاﺳــﺖ ﮐـﻪ ،ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧــﻪ
ِ
)از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﻨﺪ  (۱ذﯾﻞ »ﺷﯿﺦ« ) (۶۲۷ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ ،آنﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﮐﺎﻣﻞ
او ،در وﯾﺮاﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد» :اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب اﺳـﺖ
ﮔﻮﯾﺪ  «...ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﺎدﮐﺮد آن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﺎری ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎدﮐﺮد ﺑﺪلﻫﺎ در وﯾﺮاﺳﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ رواﯾﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣـﺎ را
ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭘﺮﺷﻤﺎر از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﻨﺪ  ۳رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد .زرﯾﺎب ﺑـﯿﺶ از  ۱۸۰ﻣـﺪﺧﻞ ﺑـﺮ ﺣـﺪود
 ۹۳۰ﻣﺪﺧﻞ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از رواﯾﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﻓﺰودهاﺳﺖ .در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎیﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﯿﺶ از  ۲۵۰ﺑﺪل از ﺑﻮﻟﺲ ،اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ و رازی ،اﻣﺎ در  ۱۸۰ﻣﺪﺧﻞ اﻓـﺰوده ﺷـﺪه از ﻓﺎرﺳـﯽ،
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺎزده ﺑﺪل ذﯾﻞ ﭘﻨﺞ ﻣﺪﺧﻞ ١٧ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻪ ﻣﺪﺧﻞ »ﺑﺬاﺷـﻐﺎن«» ،ﺑـﺮﻣﺲ« و
ً
»دﻫﻦ« اﺻﻼ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪلﻫﺎ در آن ﮔـﺮد آﯾـﺪ و ﻫﻨﮕـﺎم
اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺣﺬف ﺷﻮد.
ً
ﻣﺪﺧﻞ »ﺟﻨﺪ ﺑﯿﺪﺳﺘﺮ« ) (۲۷۰ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎ در ﻣﺮز ﯾﮑﯽ از اﻓﺘﺎدﮔﯽﻫـﺎی دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ ﻋﺮﺑـﯽ
آﻣﺪه ،ﻧﻤﻮﻧﻪای آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ اﺳـﺖ .ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﺗـﺎ
ﭘﯿﺶ از ﯾﺎدﮐﺮد ﺑﺪلﻫﺎ ،ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽاﻧـﺪازد
و ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ( اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﺨﻦ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ »ﻗﻠﻮﺑﻄﺮة« )ﮐﻠﺌﻮﭘﺎﺗﺮا( در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻧﻮﺑـﺖ
 .١٧ﺑﺬاﺷﻐﺎن ) ،(۱۳۶ﺑﺮﻣﺲ ) ،(۱۴۵زاج ) ،(۴۸۰ﮐﺎﮐﻨﺞ ) ،۸۷۳ﻧﻘﻞ از ﺑﻮﻟﺲ( ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﺪل و ﻫﻔﺖ ﺑﺪل ذﯾـﻞ
دﻫﻦ )(۴۴۹

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ٢٧ /

ﺑﻪ ﯾﺎدﮐﺮد ﺑﺪﻟﯽ از ﺑﻮﻟﺲ و ﺑﺪلﻫﺎﯾﯽ از اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ﻣﯽرﺳـﺪ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در ﺗﺤﺮﯾـﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ
ﺑﺨﺶ »ﺧﺎﺻﯿﺖ« آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﯾﮑـﯽ از ﺑـﺪلﻫﺎی اﺑﻦﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ
)ﺑﺎ اﻓﺰودهای درﺑﺎرۀ ﻧﺎم ﻫﻨﺪی »وج«( ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣـﺪﺧﻞ ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣـﺪاﺧﻞ
ﭘﯿﺶ از آن از ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ ﮐﺮﯾﻤﻮف و زرﯾﺎب ،اﯾﻦ ﺑﺪل ﮐـﻪ ﺑﯽﮔﻤـﺎن از ﻣـﺘﻦ
ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ،در وﯾﺮاﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ روﺳﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﺪ .ذﯾﻞ »اﻓﺴﻨﺘﯿﻦ« ) (۷۶ﻧﯿـﺰ
ﺳﻪ ﺑﺪل از ﭼﻬﺎر ﺑﺪل ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ در ﺗﺤﺮﯾـﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﻪ ﭘـﺲ از ﻋﺒـﺎرت »ﺧﺎﺻـﯿﺖ او«
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ .وﺿﻊ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »اﺻﺎﺑﻊ ﺻﻔﺮ« )» ،(۶۳اﻓﯿﺜﻤﻮن /اﻓﺘﯿﻤـﻮن« )،(۷۷
»ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﯾﻪ« )» ،(۱۲۵دارﺷﯿﺸﻌﺎن« )» ،(۴۱۵دروﻧﺞ« )» ،(۴۲۹زﻋﻔﺮان« ) (۴۹۸و ...ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﻣـﺪﺧﻞﻫﺎی »ﺣﻀـﺾ« )» ،(۳۴۳زوﻓـﺎ«
)» ،(۵۰۷ﻃﺮاﺛﯿــﺚ« )» (۶۶۵ﻟﺴــﺎن اﻟﻌﺼــﺎﻓﯿﺮ« )» ،(۹۴۸ﻧﺎرﻣﺸــﮏ« ) (۱۰۳۴و » ّ
وج«
) (۱۰۶۹ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺴﺘﺎر در ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ در اﺷﺎره ﺑﻪ اﺑﺪال ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﺪلﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در
اﯾﻦ  ۱۸۰ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ ﮐـﻪ در ﭘـﺎرهای ﻣـﻮارد ،از
ﺟﻤﻠﻪ در »ﺗﺎﻓﺴﯿﺎ« ) ،(۲۰۱ﮔﻮﯾﺎ در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺪلﻫﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ
ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد اﻧﺪک و اﺷﮑﺎﻻت ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﺎﺷـﯽ از اﻓـﺰودن ﭼﻨـﺪ ﺑـﺪل اﺿـﺎﻓﻪ در اﯾـﻦ ۱۸۰
ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از اﺷﮑﺎﻻت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺬف ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﺑﺪلﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 .۳ﺑﻬﺮهوران از اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی ﺑﺮای اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻤﺎر آﺛـﺎر ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ از آن
ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳـﺖ .ﮐﺮﯾﻤـﻮف ) (۳۷-۳۶ :۱۳۸۳از ﺳـﺪﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐـﺎزروﻧﯽ )د۷۵۸ .ق۱۳۵۷/م(،
ﻋﻘﯿﻠﯽ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ـ ﮐﻪ در دﯾﺒﺎﭼﮥ ﻣﺨﺰن اﻻدوﯾﻪ )ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺣﺪود ۱۱۹۵-۱۱۹۰ق( ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی
از اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد ـ و ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢﺧﺎن )د۱۳۲۰ .ق( ﯾﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻓﻬﺮﺳـﺖ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﺎم ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦاﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗـﻮان اﻓـﺰود .از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ ﻋﻘﻠﯿـﯽ و
ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢﺧﺎن ﮔﻮﯾﺎ )ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﮐﺮﯾﻤﻮف( از رواﯾﺖ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮدهاﻧـﺪ ،در اﯾﻦﺟـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

٢٨

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

 .۱-۳ﺳﺪﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎزروﻧﯽ

ً
ﮐﺎزروﻧﯽ در ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب دوم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺑﺎرۀ »ﻣﺎﻫﯿـﺖ« و ﮔـﺎه
»اﺧﺘﯿﺎر« ﻫﺮ دارو از »ﺻﺎﺣﺐ ﺻﯿﺪﻧﻪ« )و ﮔﺎه ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺑـﺮدن از اﺑﻮرﯾﺤـﺎن( ﻧﻘـﻞ ﮐﺮدهاﺳـﺖ.
ﮐﺮﯾﻤﻮف از اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﻣﻮازی ارزﺷـﻤﻨﺪ ﺑﻪﺻـﻮرت ﻣـﻨﻈﻢ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮده اﻣـﺎ زرﯾـﺎب ﺑـﺪان ﺗﻮﺟـﻪ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮۀ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی ﮐـﺎزروﻧﯽ از اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ ،اﯾـﻦ ﻗﻄﻌـﺎت
ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زرﯾﺎب از ﺣﺎﺷﯿﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺴﯽ از ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﯿـﺎن
در وﯾﺮاﺳﺖ ﺻﯿﺪﻧﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪهاﺳﺖ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺪﺧﻞ ﮐـﻪ زرﯾـﺎب ﻣـﺘﻦ آنﻫـﺎ را از
ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﮔﺎه ﺣﺎﺷﯿﮥ ﻣﻨﻬﺎج در وﯾﺮاﺳﺖ ﻋﺮﺑﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺑﺎ آﻧﭽـﻪ ﮐـﺎزروﻧﯽ از اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول  -۵ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﺻﯿﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺮح ﮐﺎزروﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب دوم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎی ﺳﺪﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎزروﻧﯽ
وﯾﺮاﺳﺖ ﺻﯿﺪﻧﻪ )اﻓﺰودهﻫﺎ از ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ(
ﺗﯿﻦ )] (۲۲۹از ﻣﻨﻬﺎج[ و ﮐﻞ ﺛﻤﺮة ﯾﺘﻘﺪﻣﻬﺎ زﻫﺮه ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ گ۱۸۷ر :ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ الﺻﯿﺪﻧﻪ
ﻣﻔﺮوﺿﺔ و اوﻗﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺳﻮی اﻟﺘﯿﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ زﻫﺮة ﻟﻪ و ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺘﯿﻦ اﻟﮑﺜﯿﺮ اﻟﻌﻠﮏ ﯾﺴﻤﯽ ﺷﺎهاﻧﺠﯿﺮ
اﻟﺴﺎق ﮐﻤﺎ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻐﺼﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻌﺎﻃﻒ و ادﻫﺎن اﻻﺷﯿﺎء  ...و ﮐﻞ ﺛﻤﺮة ﯾﺘﻘﺪﻣﻬﺎ زﻫﺮ و ﯾﺨﺮج ﻣﻦ
ﺟﻤﻠﮥ ﻣﯿﻮهﻫﺎ را ﺟﺰ اﻧﺠﯿﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﯿﺮون آرد آﻧﮕﺎه از ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻔﺮوﺿﻪ ﺳﻮی اﻟﺘﯿﻦ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ
ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻣﯿﻮه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ ا ﻧﺠﯿﺮ ﮐﻪ او را ﮔﻞ و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﻧﺒﻮد زﻫﺮ ﻟﻪ و ﯾﺨﺮج اﻟﺜﻤﺮ ﻓﯽ اﻟﺴﺎق ﮐﻤﺎ
ﯾﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻐﺼﻦ] .ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻘﻞﻗﻮل[
و ﻣﯿﻮۀ او از ﺷﺎخ ﺑﯿﺮون آﯾﺪ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮥ ﺷﮑﻮﻓﻪ ...
و اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ او را ﻋﻠﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮد و ﻋﺴﻞ ﺑﺴﯿﺎر
او را ﺷﺎهاﻧﺠﯿﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺗﻌﺮﯾﻒ او زﯾﺎدت
ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ.
ّ
و اﻧﺠﯿﺮ وزﯾﺮی را ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺰﯾﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺒﺖ او در ﺳﺎﻣﺮه ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ ﯾﮑـﻮن ﺑﺒﻐـﺪاد
ﺑﻮدهاﺳﺖ در اﺻﻞ .و ﻃﺎﯾﻔﻪای ﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ او را ﺑﺪﯾﺪﻧﺪ ﺑﻔﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﻦ ﯾﻘﺎل ﻟﻪ »وزﯾـﺮی« ﻣﻨﺴـﻮب اﻟـﯽ
او را ﺑﺎﻧﺠﯿﺮ ﺣﻠﻮاﻧﯽ وﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از وﺻﻞ ﭼﻮن اﻧﺠﯿﺮ ﺑﺎر »اﺑﻦ اﻟﺰﯾﺎت« ﻻﻧﻪ رآه ﺑﺴـﺎﻣﺮة و اﻣـﺮ
آورد او را ﺑﻪ وزﯾﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ او را ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻧﻘﻞ ﺑﻮﺻﻞ اﻟﺤﻠﻮاﻧﯽ ﺑﺎﻟﺸﺎﻣﯽ ﻓﺴـﻤﻮا ﻣـﺎ
اﺛﻤﺮ وزﯾﺮﯾﺎ و ﻧﻘﻞ اﻟﯽ ﺑﻐﺪاد.
ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ او را ﺑﻪ وزﯾﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﺎﺷﻮش ) :(۲۳۹ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﺷﻮش داروی ارﻣﻨﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎم گ۵۳ر )ﺟﺎﺳــﻮس( :ﻗــﺎل ﺻــﺎﺣﺐ
او ﺑﺰﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮش ﺑﺎﺷﺪ و در ادوﯾﮥ ﭼﺸﻢ ﮐﺎﺷﻮش ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻟﺼـــﯿﺪﻧﺔ ﻫـــﻮ دواء ارﻣﻨـــﯽ اﺳـــﻤﻪ
و او ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﻤﯽ ﺿﻌﯿﻒ دارد ﻣﯿﺎن ﺗﺮش و ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺎﻟﺴﺮﯾﺎﻧﯿﺔ ﮐﺸﻮس ﺗﻘـﻊ ﻓـﯽ اﻻدوﯾـﺔ
اﻟﻌﯿﻦ .ﺛﻢ ﻗﺎل ﮐﺎﺳﻮس ﻫﻮ ﻧﺒﺎت ﻏﯿـﺮ
ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﺑﺎو ﺑﺮﺳﺪ از ﻓﺮﻓﯿﻮن زﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﯿﺦ اﻟﻄﻌﻢ ﺑﻞ ﺣﺎدّ

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ٢٩ /

در ﻣﺪﺧﻞ ﺗﯿﻦ ،ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن »اﻟﮑﺜﯿﺮ اﻟﻌﻠﮏ« و »اﻟﮑﺜﯿﺮ اﻟﻌﺴﻞ« ﻣﺮدد ﺑﻮده و
ﻫﺮ دو را در ﺗﺮﺟﻤﻪ آورده و در اداﻣﻪ درﺑﺎرۀ وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﮥ اﻧﺠﯿﺮ وزﯾﺮی ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ.

١٨

ﮐﺮﯾﻤﻮف ﺿﺒﻂ »ﺟﺎﺳﻮس« را ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎزروﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺘﻦ از ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞﻗﻮل ﮐﺎزروﻧﯽ از اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻗﺮار دارد .زرﯾﺎب ﻫﻤﺎن ﺿﺒﻂ
»ﺟﺎﺷﻮش« در ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهاﺳﺖ.
 .۲-۳ﺣﺎﺟﯽ ز ﯾﻦاﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی و ﻓﺮزﻧﺪش

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری ﺷﯿﺮازی ﻣﺸﻬﻮر ﺑـﻪ ﺣـﺎﺟﯽ زﯾﻦاﻟﻌﻄـﺎر )۸۰۶-۷۳۰ق( در ﻣﻔﺘـﺎح
اﻟﺨﺰاﺋﻦ ﻫﺮﮔﺰ و در اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺑﺎر )ذﯾﻞ »ﺑﻠﺴﺎن«( از اﻟﺼـﯿﺪﻧﺔ ﯾـﺎ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﯾـﺎد
ً
ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ .ﻓﺮزﻧﺪ او )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ( ﻧﯿﺰ در اﻓﺰودهﻫـﺎی ﺧـﻮد ﺑـﺮ اﺧﺘﯿـﺎرات ﭘـﺪر،
ذﯾﻞ ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی »اﺑﺎر«» ،اذﺧﺮ«» ،آﻣﻠـﺞ«» ،رﯾﺤـﺎن ﺳـﻠﯿﻤﺎن«» ،ﺷـﺎﻫﺒﻠﻮط«» ،ﺻـﺎب« و
»ﻧﻤــــﺎم« )دﯾــــﻮان ﻫﻨــــﺪ ش۱۸ :۳۴۹۹ر۲۳ ،ر۳۷ ،پ۱۴۸ ،ر۱۸۸ ،ر۲۰۲ ،پ۳۱۷ ،ر؛
ﺷــﻬﯿﺪﻋﻠﯽ ش۵ :۱۹۹۹پ۱۱ ،پ۲۸ ،پ۱۶۲ ،پ۲۱۲ ،ر۲۲۹ ،پ۳۸۶ ،ر( ﻣﻄــﺎﻟﺒﯽ را از
اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺷﻤﺎر اﯾﻦ ارﺟﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮان ﺑـﺎ اﻃﻤﯿﻨـﺎن
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو از اﺻﻞ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺻﯿﺪﻧﻪ ﺑﻬـﺮه ﺑﺮدهاﻧـﺪ ،اﻣـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی
ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦاﻟﻌﻄﺎر در ﻫﺮ دو ﮐﺘﺎب و ﭘﺴﺮش در اﯾﻦ اﻓﺰودهﻫﺎ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ،
ﻧﮏ .ﮐﺮاﻣﺘﯽ.(۵۵۷-۵۴۷ :۱۳۹۹ ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) .(۱۲۹۱اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻤﻔﺮدات .ﺑﻮﻻق.
ـ اﺑﻦﺟﺰار ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ ) .(۱۹۸۵اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﯽ اﻻدوﯾـﺔ اﻟﻤﻔـﺮدة ،ﭼـﺎپ ﺗﺼـﻮﯾﺮی دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ
 ۳۵۶۴اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ .وﯾﺮاﺳﺘﺎر :ﻓﺆاد ﺳـﺰﮔﯿﻦ .ﻓﺮاﻧﮑﻔـﻮرت :ﻣﻌﻬـﺪ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠـﻮم
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.
 .١٨ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ :در ﺑﻐﺪاد اﻧﺠﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان وزﯾﺮی ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺑﻦ اﻟﺰﯾﺎت ]وزﯾﺮ[ ،ﭼﻪ
او آن را در ﺳﺎﻣﺮا دﯾﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺠﯿﺮ ﺣﻠﻮاﻧﯽ )اﻧﺠﯿﺮ ﺳﺎﻣﺮا( ﺑﺎ ﺷـﺎﻣﯽ ﻓﺮﻣـﺎن داد و ﻣﯿـﻮهای ﮐـﻪ داد را »وزﯾـﺮی«
ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد آورده ﺷﺪ.

٣٠

/

آﯾﻨﮥ ﻣﯿﺮاث ،ﺳﺎل  ،۱۹ﺷﻤﺎرۀ ) ۲ﭘﯿﺎﭘﯽ ،(۶۹ :ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۴۰۰

ـ اﺑﻦﺟﺰﻟﻪ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ) .(۱۴۳۱ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻻﻧﺴـﺎن .ﻗـﺎﻫﺮه :ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟـﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
ـ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ) .(۱۲۹۴اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯽ اﻟﻄﺐ .ﺑﻮﻻق.
ـ اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ ).Sbath ← (۱۹۳۶
ـ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ دﯾﻨﻮری ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود ) .(۱۹۷۴ﮐﺘـﺎب اﻟﻨﺒـﺎت .وﯾﺮاﺳـﺘﺎر :ﺑﺮﻧﻬـﺎرد ﻟـﻮﯾﻦ .وﯾﺴـﺒﺎدن:
ﻓﺮاﻧﺘﺲ اﺷﺘﺎﯾﻨﺮ.
ـ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮوی ) .(۱۳۴۶اﻻﺑﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﻘـﺎﺋﻖ اﻻدوﯾـﺔ .وﯾﺮاﺳـﺘﺎر :اﺣﻤـﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿـﺎر .ﺗﻬـﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﺑﺪﯾﻐﻮرس ) .(۱۳۹۲اﺑﺪال اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة واﻻﺷـﺠﺎر واﻟﺼـﻤﻮغ واﻟﻄـﯿﻦ )ﻣﻨـﺪرج در ← ﮐﺮاﻣﺘـﯽ،
۱۳۹۲ب(.
ـ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ) .(۱۳۷۰اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ .وﯾﺮاﺳﺘﺎر :ﻋﺒﺎس زرﯾﺎب .ﺗﻬـﺮان:
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ـ ــــــــــــــ ) .(۱۳۸۳اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ )داروﺷﻨﺎﺳﯽ در ﭘﺰﺷـﮑﯽ( .ﻣﺘـﺮﺟﻢ :ﺑـﺎﻗﺮ ﻣﻈﻔـﺮزاده.
ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎن و ادب ﻓﺎرﺳﯽ.
ـ ـــــــــــــ  .اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ .دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ش ۱۴۹ﻗﻮرﺷﻮﻧﻠﻮ )ﺑﻮرﺳﺎ(.
ـ ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦاﻟﻌﻄـﺎر ﺷـﯿﺮازی ،ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﺣﺴـﯿﻦ .اﺧﺘﯿـﺎرات ﺑـﺪﯾﻌﯽ ،دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ش۱۹۹۹
ﺷﻬﯿﺪﻋﻠﯽ و ش ۳۴۹۹دﯾﻮان ﻫﻨﺪ.
ـ ـــــــــــــ  .ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺨﺰاﺋﻦ .دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ  Marsh 491ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن آ ﮐﺴﻔﻮرد.
ـ دﯾﻮﺳﻘﻮرﯾﺪس ) .(۱۹۵۲ﻫﯿﻮﻟﯽ اﻟﻄﺐ ﻓﯽ اﻟﺤﺸﺎﺋﺶ و اﻟﺴﻤﻮم .ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن :اﺻـﻄﻔﻦ ﺑـﻦ ﺑﺴـﯿﻞ و
ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق .ﺗﻄﻮان :دار اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ.
ـ ـــــــــــــ  .ﻫﯿﻮﻟﯽ اﻟﻄـﺐ ﻓـﯽ اﻟﺤﺸـﺎﺋﺶ و اﻟﺴـﻤﻮم .ﺗﺤﺮﯾـﺮ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﻧـﺎﺗﻠﯽ ،دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ
 Or. 289ﻻﯾﺪن.
ـ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ ) .(۱۹۵۵اﻟﺤﺎوی )وﯾﺮاﯾﺶ  .(۱داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ.
ـ ـــــــــــــ ) .(۱۳۹۲اﺑﺪال اﻻدوﯾﺔ )ﻣﻨﺪرج در ← ﮐﺮاﻣﺘﯽ۱۳۹۲ ،ب(.
ـ ـــــــــــــ  .اﺑﺪال اﻻدوﯾﺔ .دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ش ۳۷۲۵آﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ ۸۸۳ ،ﺳـﻠﯿﻢآﻏﺎ ۴۶۰ ،ﻣﺸـﮑﻮة
)ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان( ،Marciana Or 157-999 ،و ﻧﯿﺰ ۱۵۳۸ ،و  ۲۸۲۴ﻣﺠﻠـﺲ
ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ.
ـ زرﯾﺎب ،ﻋﺒﺎس .ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﺑﯿﺮوﻧﯽ ).(۱۳۷۰

ﻣﺘﻮن ﻣﻮازی اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ( ٣١ /

ـ ﻗﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ و ﯾﻮﻧﺲ ﮐﺮاﻣﺘﯽ )» .(۱۳۹۹ﻋﻄﺮﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ در ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻤﻔـﺮدة :ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ و ﻣﺤﺘﻮای آن« .آﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮاث ،ش.۲۶۸-۲۵۱ :۶۶
ـ ﮐﺎزروﻧﯽ ،ﺳﺪﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ .ﺷﺮح ﮐﺘﺎب دوم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )ﺷـﺮح ﺳـﺪﯾﺪی( .دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲ ش۸۳۳۱
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﺮﮐﺰی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ـ ﮐﺎﺳﺎﻧﯽ ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن .ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻓﺎرﺳـﯽ ﺻـﯿﺪﻧﻪ .دﺳـﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ش ۱۷۸۹ﻣﻐﻨﯿﺴـﺎ،
 ۶۶۱۶ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ۵۳۵۱ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﺻـﻔﻬﺎن ،دﻫﺨـﺪا )ﺑـﺪون
ﺷﻤﺎره( و  Or. 5849ﻣﻮزۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ.
ــ ﮐﺮاﻣﺘــﯽ ،ﯾـﻮﻧﺲ ) ۱۳۹۲اﻟــﻒ(» .ﺟﺎﯾﮕــﺎه رﺳـﺎﻟﮥ اﺑــﺪال اﻷدوﯾـﮥ رازی در ﺳــﻨﺖ داروﺷﻨﺎﺳــﯽ و
داروﺳﺎزی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ« .ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ش.۱۲۱-۷۵ :۱۴
ـ ـــــــــــــ )۱۳۹۲ب( .ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ) ِاﺑﺪال( داروﻫﺎی ﺳﺎده )ادوﯾﮥ ﻣﻔﺮده( در ﺳﻨﺖ داروﺷﻨﺎﺳـﯽ/
داروﺳﺎزی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ﺗﺎ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی( و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی ﻧـﻮﯾﻦ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ـ ـــــــــــــ )» .(۱۳۹۹ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺨﺰاﺋﻦ ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦاﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ،ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ« .ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ش  ۲۱) ،۵۶۵-۵۲۱ :۲۹دﺳﺎﻣﺒﺮ
.(۲۰۲۰
ـ ﮐﺮاﻣﺘﯽ ،ﯾﻮﻧﺲ و ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻮﺳﯽ )» .(۱۳۹۴در ﺑﺎب اﻧﺘﺴﺎب و ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪای ﻋﺮﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﻄﺮﻫـﺎ
از ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی« .ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ش.۲۱۱-۱۸۹ :۱۹
ـ ﮐﺮﯾﻤﻮف ،ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠﻮﯾﭻ .ﻣﻘﺪﻣﻪ ← ﺑﯿﺮوﻧﯽ ).(۱۳۸۳
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medicine and surgery. (F. Adams, tran.). London : Printed for the Sydenham
Society.
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