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  عیون األنباء فی طبقات األطباء

الدین احمد خزرجی مشهور به ابن ابی اصیبعه، پژوهش و برگردان  نوشتۀ موفق

ص، انتشارات زعیم با همکاری جامعۀ  ۱۰۳۳ج، ۲ذاکر،  میابراه محمددکرت 

  ش۱۳۹۳درمانی ایران، تهران،  گیاه

  ١حنیف قلندری

هــای  هـای کالســیک، کـه مرجـع گروه ترجمـۀ متن
 ای، به زبـان فارسـی بـراستمشخصی از محققان 

ر دانشجویانی که در آغاز راه تحصیل ت استفادۀ آسان
های دیگــر کــاری  هسـتند یــا مخاطبــان عـام رشــته

شایسته و در بیشتر موارد سودمند است. اما همیشـه 
های ترجمه شده، مگـر  باید به خاطر داشت که متن

در برخی مطالعات تطبیقی، مرجع اصلی محققـان 
تر آن اسـت کــه  نخواهنـد بـود. از ایـن رو پسـندیده

ای در خور در بـارۀ اثـر  هایی به مقدمه جمهچنین تر
ترجمــه شــده و تحقیقــات انجــام شــده در بــارۀ آن 

ای که دکتر محمد ابراهیم ذاکر  آراسته شوند. ترجمه
فـراهم  عیون األنبـاء فـی طبقـات األطبـاءاز کتاب 

  ها است. اند از این دست ترجمه آورده
هـای  را در میـان متن ء فی طبقات األطبـاءعیون األنبانخستین محققاِن تاریخ علم دورۀ اسالمی 

ابـن نـدیم،  الفهرسـتشناختِی تـاریخ علـم دورۀ اسـالمی در کنـار  ای و کتاب نامه کالسیک زندگی
حاجی خلیفه چهار منبـع اصـلی بـرای شـناخت دانشـمندان  کشف الظنونقفطی و  تاریخ الحکماء

                                                    
  hanif.ghalandari@gmail.com  عضو هیأت علمی موزۀ علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران .١
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آن باشـد کـه ایـن چهـار کتـاب بیشـتر از دانند. البته شاید سبب ایـن تعبیـر  می ها آناسالمی و آثار 
برای محققان نخستیِن تاریخ علم شـناخته شـده بودنـد. بـرای مثـال نـالینو در چنینی دیگر آثاِر این 

(المصـادر األربعــة » چهـار منبـع اصـلی«از ایـن چهـار کتـاب بــا عنـوان  ١تـاریخ نجـوم اسـالمی
تـاریخ نجـوم ای کـه محتـوای کتـاب  جلسـه ۳۰األساسیة) نام برده است و در شش جلسۀ درس از 

سخن گفته است. آن دسته از محققـانی کـه بـا ایـن چهـار کتـاب  ها آنسازند در بارۀ  را می اسالمی
 هـا آنتـوان  اند بر این نکته واقفند کـه نمی استفاده کرده ها آنلف از آشنایی دارند و در تحقیقات مخت

(از سـدۀ چهـارم تـا یـازدهم هجـری)،  هـا آنرا با یکدیگر سنجید؛ فاصلۀ زمانی میان نوشته شـدن 
و مـواردی از ایـن دسـت موجـب شـده اسـت کـه هـر کـدام از ایـن  ها آنتفاوت حرفۀ نویسندگان 

و دانسـتن چگـونگی اسـتفاده  هـا آناشند اما به هر صورت آشنایی با ها از منظری قابل توجه ب کتاب
از جملۀ نخستین ملزومات تحقیق در بسیاری از علوم دورۀ اسالمی، از جمله تـاریخ علـوم  ها آناز 

  دقیق و تاریخ پزشکی است.
الدین احمد خزرجـی مشـهور بـه ابـن ابـی اصـیبعه  نوشتۀ موفق عیون األنباء فی طبقات األطباء

ق) است. ابن ابی اصیبعه از اهالی شام و از پزشکان مشهور سدۀ هفـتم بـود. مشـغول ۶۰۰-۶۶۸(
بودن نویسندۀ کتاب به حرفۀ پزشکی موجب شده است تا محققـان در بـارۀ دقـت نظـر او در آوردن 
عبارات و آثار منتسب به پزشـکان کمتـر تردیـد کننـد و بـر ایـن اسـاس ایـن کتـاب از جملـۀ قابـل 

آید و از همین رو هنوز هم  ای در بارۀ پزشکان دورۀ اسالمی به حساب می نامه آثار زندگیاعتمادترین 
تـرین منـابعی کـه  در مأخذشناسی تاریخ علم دورۀ اسـالمی از ایـن کتـاب بـه عنـوان یکـی از مهم

ردیـابی «شود. بر پایۀ بخش کوتاهی که با عنـوان  دانشجویان و محققان باید با آن آشنا باشند یاد می
به قلم مرحوم استاد احمد منزوی به مقدمۀ ترجمۀ » عیون األنباء فی طبقات األطباء یها نوشته دست

های جهـان شـناخته  نسخۀ خطی از این کتاب در کتابخانه ۳۶) ۲۱-۷حاضر افزوده شده است (ص
م کتابخانـۀ آسـتان قـدس ۴۱۴۸های ایران، شـمارۀ  شده است که از این میان سه نسخه در کتابخانه

شوند. همچنین طبق این  /ع کتابخانۀ ملی، نگهداری می۱۶۳۱کتابخانۀ ملی ملک و  ۳۷۰۸ضوی، ر
 گزارش، ُنه چاپ مصحَّ 

َّ
چـاپ اگوسـت  هـا آنح از این کتاب فراهم آمده است کـه نخسـتیِن ح و منق

، تصـحیح عـامر نجـار اسـت کـه در سـال هـا آنم است و آخریِن ۱۸۸۲ق/۱۲۹۹مولر در قاهره در 
صر به چاپ رسیده است. سودای ترجمۀ این کتاب به فارسی اول بار به فکر شادروانان م در م۲۰۰۱

آبـادی راه یافـت و ایشـان بخـش نخسـت کتـاب را ترجمـه و در  سید جعفر غضبان و محمـود نجم
اند، اما آن کار به سرانجام نرسید. کتاب حاضر که این نوشته به قصد معرفـی و  ش منتشر کرده۱۳۴۹

                                                    
کانون نشر و به فارسی ترجمه و  تاریخ نجوم اسالمیاحمد آرام این اثر را با عنوان  ،علم الفلک، تاریخه عند العرب فی القرون الوسطی .١

  آن را منتشر کرده است.  ۱۳۴۹ در سال های اسالمی پژوهش
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بـه زبـان فارسـی  عیون األنباءآمده است تالش دوبارۀ محمد ابراهیم ذاکر برای ترجمۀ نقد آن فراهم 
  است که به سرانجام رسیده و در دست پژوهشگران است.

اشراف مترجم به زبان عربی موجب شده است که ترجمه روان و مفهوم باشد. شـاید نقـدی کـه 
های فارسی  بسیار دربند به کار بردن واژهبتوان بر مواضعی از ترجمه وارد دانست آن است که مترجم 

 امروزی است در حالی که او متنی از سدۀ هفتم را ترجمه کرده است. البته منظور آن نیسـت 
ً
و بعضا

نویسی سدۀ هفتم باشد اما نگاه داشتن جانـب احتیـاط، شـیوایی  که باید عبارات فارسی شبیه فارسی
عرضـه » های پارسی جایگزین واژه«ای با عنوان  مترجم سیاهه ،کرد. در ابتدای کتاب متن را بهتر می

  های فارسی را که برای ترجمه در نظر گرفته آورده است: کرده است و در آن برخی از معادل

  معادل فارسی  کلمه  معادل فارسی  کلمه

  خونگیری  فصد  اختربینی  احکام نجوم

  دل  قلب  اخترشناسی  دانش نجوم

  رونویسی  استنساخ  آمیختگی  خلط

  سپرز  طحال  انبستگی  غلظت

  شناسی ستاره  دانش نجوم  آمیزه  خلط

  شناسی جهان شکل  هیئت  بادکش گذاشتن  حجامت

  شکمبه  معده  باال آوردن  قی کردن

  ؟  پیخال  مدفوع، براز
شکمروش همراه باال 

  آوردن

  شکمروش  اسهال  پیشاب  بول

استفراع البدن 
  (استفراغ البدن)

  کاردپزشک  جراح  سازی تن تهی

  کاردپزشکی  جراحی  جبرائیل  جبرییل

  گزاره نویسی  شرح دادن  شناسی جهان  هیئت

  گوشه نویسی  حاشیه  چشم پزشک  کحال

  میانه  معتدل  چشم پزشکی  کحالی

  هماهنگ  اعتدال  مند خرد ُکنش  عقل فعال
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کـه » استنسـاخ«بـرای » رونویسـی«و » شرح«برای » نویسی گزاره«هایی چون  جدا از برابر نهاده
 هـا آنتواند موجب سردرگمی  های جایگزین می کلمات آشنایی برای محققان این حوزه هستند و واژه

: دنبالۀ مقاله) برای سه کلمه دو برابر نهاده آمده است و این موجب شده است کـه ترجمـه   باشد (نک
آمـده اسـت:  عیـون األنبـاءاز روال مشخصی پیروی نکند. برای نمونه در شرح حال ثابت بن قره در 

ه علیه فوصـله بالمعتضـ«
ّ

م فی داره فوجب َحق
ّ
د وأدخلـه فـی وقیل إّنه قرأ علی محمد بن موسی فَتَعل

او در خانۀ محمـد فرزنـد «)؛ این عبارت چنین ترجمه شده است: ۲۱۵، ص۱(ج» المنجمینجملة 
ها پرداخت پس بر خود بایسته دید تا او را به معتضد پیوند دهد پـس وی را در  موسا به آموزش دانش

ابـن  ،بعلبکـی ). در جای دیگر در یاد کردن از قسطا بن لوقـا۵۳۵(ص ١»قرار داد اخترشناسانزمرۀ 
عـالم الهندسـة  مـنجمإّنه مسیحی النحلـة، طبیـب حـاذق نبیـل فیلسـوف «نویسد:  ابی اصیبعه می

ترسـا آیـین، پزشـکی ورزیـده و بـاهوش، «و در ترجمـه آمـده اسـت:  ،)۲۴۴، ص۱(ج» والحساب
» مـنجم«) در حالی که کلمـۀ ۵۹۶(ص» دانا به دانش هندسه و حساب بود شناس، ستارهفیلسوف، 

نیز وضع چنـین » هیئت«توانست باشد. در بارۀ کلمۀ  دو موضع خود گویای منظور مترجم می در هر
» شناســی جهــان شکل«) یــا cosmology» (شناســی جهان«اســت، ترجمــۀ ایــن کلمــه بــه 

)configuration of the world خـود دربردارنـدۀ مفهـومی » هیئـت«) نقض غرض است و کلمـۀ
اند و محققان این حـوزه بـا آن  شاخه از دانش نجوم در نظر داشتهاست که دانشمندان اسالمی از این 

  آشنا هستند.
  توان به آنها اشاره کرد عبارتند از: های دیگری که در بارۀ ترجمه می از نمونه

  ٢وکان أّی مسألة قالهـا لـی أتصـورها«خوانیم:  می عیون األنباءدر شرح حال ابن سینا در  -
ً
خیـرا

داد، آن را بهتـر از خـود او  او هر درسـی را کـه مـی«) و در ترجمه آمده است: ۳، ص۲(ج» منه
). روشن نیسـت کـه ایـن بخـش آخـر ۷۴۱(ص» کردم و سپس زیباتر از او آنالیز میفهمیدم  می

در اینجا بـه چـه » آنالیز کردن«جمله معادل کدام بخش از جملۀ عربی است و استفاده از فعل 
 معناست!

در ابتدای کتاب، آنجا که ابن ابی اصیبعه مطالبی را در بارۀ خاستگاه دانش پزشکی آورده است،  -
های شخصی به مرور زمان به قواعد دانش پزشـکی مبـدل  کند چگونه برخی از تجربه اشاره می

                                                    
اند که او نزد محمد بن موسی درس خواند و در خانۀ او به تحصیل مشغول بود  وگفته«شد:  زعم نگارنده این جمله باید چنین ترجمه می به .١

  »و [ثابت] حق خدمت را در بارۀ او [محمد بن موسی] به جا آورد و [محمد] او را نزد معتضد برد و در جملۀ منجمان [دربار] جای داد.
لمن ( .٢

ُ
ها) «The Life of Ibn Sina( زندگی ابن سینا) در Gohlmanگ

ُ
َصّورت

َ
های او نیز بوده،  که در نسخه بدل» أتصورها«را به جای » ت

رسد. در اینجا برای پایبندی به نقل مضمون از تصحیح مولر، ضبط او نوشته شده  تر به نظر می ) و اختیار او صحیح۲۲پذیرفته است (ص
  است.
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 شود، پس بـه تصـادف زند که شخصی با خوردن گیاهی مبتال به اسهال می اند. او مثال می شده
تواند تجربۀ خود را در اختیار دیگری بگذارد و  دریافته است که آن گیاه مسهل است و آن گاه می

وسـارت عنـده «این منجر به اشاعۀ تجربه خواهد شد. عبارت ابن ابـی اصـیبعه چنـین اسـت: 
ف لتلـک األعـراض ُمزیـل لهـا 

ِّ
معرفة أّن هذه الَحشیشة تفعل هذا الفعل وإّن هذا الحادث ُمخف

از این رو با آزمودن ناخواسـته، «خوانیم:  ) و در ترجمه می۶، ص۱(ج» ره لذلک الشخصفَتذکّ 
سپس او آزمـودۀ کـاربردی خـود بـرای فـردی پی برده شد که این گیاه دارای چنین ویژگی است 

فتــذکره لــذلک «ای چنــین مغلــق بــرای عبــارت  ). ترجمــه۶۸(ص...» نمایــد دیگــر گــزاره می
دهد الزم نبود. همچنـین  منظور عبارت را نیز به درستی نشان نمی که به زعم نگارنده» الشخص

به کار خواهد » شرح«را مترادف » گزاره«تر عرضه شد مترجم مدعی بود که  در جدولی که پیش
» تـذکره«در برابـر فعـل » گـزاره کـردن«برد که در اینجا این طور عمل نکـرده اسـت و از فعـل 

 وجب سردرگمی خواننده باشد. تواند م استفاده کرده است و این می
ــان نام - ــام  در می ــت ضــبط دو ن ــن ابــی اصــیبعه آورده اس ــه اب ــانی ک ــقلبیوس«هــای یون و » اس

آمده است. اگر بنای متـرجم بـر » دیاسکوریدوس«و » اسکلپیوس«به صورت » دیاسقوریدس«
ار را در بـارۀ های یونانی را به تلفظ انگلیسی مشهور امروز بیاورد باید این ک آن بوده است که نام

بایست  می» اهرن قس«و » اریستوِتل«باید » ارسطوطالیس«داد، برای مثال  ها انجام می همۀ نام
هـای دیگـر نیسـت. از  ای جاری بـرای نام شد در حالی که این قاعده نوشته می» هرون کشیش«

  دند.ش این رو بهتر آن بود که آن دو نام نیز با ضبط مشهور دورۀ اسالمی در متن حفظ می

 قابـل اغماضـند آنچـه در ایـن 
ً
جدا از مواردی از این دست در ترجمه که بسیار نیسـتند و بعضـا

تر اشـاره شـد کـه ترجمـۀ چنـین آثـاری  کتاب کمتر از حد انتظار فراهم آمده، مقدمۀ آن است. پیش
انـد، از  تواند دستگیر دانشجویان و محققانی باشد که به تازگی پژوهش در این حوزه را آغـاز کرده می

ای که در آن در بارۀ این کتاب و تحقیقاتی که در بارۀ آن انجام شده است به حـد  این رو وجود مقدمه
تواند برای ایشان بسیار راهگشا بشد. در صفحۀ عنوان کتاب حاضر  کفایت سخن گفته شده باشد می

ن حال جز مقدمـۀ خـانم از آِن محمد ابراهیم ذاکر است. با ای» پژوهش و برگردان«نیز آمده است که 
احمد منزوی کـه  شناسی به قلم استاد حیدری داویجانی و تقریظ استاد مهدی محقق و بخش کتاب

مجموعۀ مطالب گرد آمده توسط محقـق (یـا  ،اند صفحۀ آغازین کتاب را به خود اختصاص داده ۲۱
اهیم ذاکـر، رضـا های محمـد ابـر محققان؛ این جمع بستن از آن روست که در پایان متن تحقیق نام

صفحه اسـت. ایـن بخـش مشـتمل بـر سـه فصـل  ۳۰عرب بافرانی و رضا دادگر آمده است) حدود 
-۳۱(ص» نامۀ ابن ابـی اصـیبعه زندگی«)، ۲۹-۲۳(ص» نگاری پزشکی درآمدی بر تاریخ«است: 

). آنچه در این بخش از کتاب ۵۲-۳۵(ص» عیون األنباء فی طبقات األطباءواکاوی کتاب «) و ۳۳
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بسته داشتن مؤلفان از ارجاع به منابع و عرضۀ کتابشناسـی   خورد، دست از هر چیز به چشم می یشب
آمـده  ۲۴ثـال در صـفحۀ انـد. بـرای م مناسب و قابل رجوع از منابعی است که از آنها اسـتفاده کرده

آنهــا ابـن نـدیم بــو فـرج محمــد فرزنـد اسـحاق فرزنــد یعقـوب وراق بغــدادی (د:  نمونـۀ«اسـت: 
نشـانۀ » فهرسـت«در برابـر » نمایـد. ای کوتاه نکـاتی را یـاد می به گونه فهرستم) در ۹۹۵ق/۳۸۵

، آغاز فن سوم از مقالۀ هفتم، برگـردان فهرست«پانوشت آمده است و در پانوشت نوشته شده است: 
، که البته بیشتر محققان آن را فهرستحال آنکه الزم بود مشخصات کتابشناختی کتاب » رضا تجدد

ردیـابی «شناسند، به طور کامل بیاید. هـر چنـد در بخـش دیگـر همـین فصـل،  می الفهرست با نام
مشخصات کتاب آمده است امـا در مقـام ارجـاع  ۲۴، در شمارۀ »های تاریخ پزشکی نویسی کتاب

بخشی در ذکـر  ،شد یا آنکه به پایان بخش تحقیق الزم بود که در پانوشت اطالعات کتاب اضافه می
ردیـابی «هایی از این دست در تمام متن تحقیق فراوان اسـت. در بخـش  شد. نمونه میمنابع افزوده 

ای دورۀ اســالمی را بــا  نامــه نیــز محققــان ســیاهۀ آثــار زندگی» هــای تــاریخ پزشــکی نــویس کتاب
عنـوان کتـابی  ۴۳اند. از  های گردآوری شده در بارۀ آثار پزشکی دورۀ اسالمی در هم آمیخته فهرست

هایی هسـتند کـه در دوران  فهرسـت ۴۳-۲۷های  ش از آنها نام برده شده است، شمارهکه در این بخ
 با شرح معاصر گردآوری شده

ً
اند از حیـث ارزشـیابی منـابع  هایی که گذشتگان نوشته حال اند و حتما

در دورۀ نگـاری پزشـکی  درآمـدی بـر تاریخ«قابل سنجش نیستند. شاید بهتر بود عنوان ایـن فصـل 
  بود! می» اسالمی

رود که  ، انتظار می»عیون األنباء فی طبقات األطباءواکاوی کتاب «در فصل سوم از این تحقیق، 
اند نیز  تر در این باره تحقیق کرده محققان ضمن تحقیق در بارۀ متن کتاب به عقاید محققانی که پیش

 به طور کلی عاری از چنین نگـاهی ا
ً
بررسـی «سـت. در پرداخته باشند در حالی که این فصل تقریبا

) تنهـا ۳۷-۳۵(ص» نویسان نگاران و تاریخ از دیدگاه فهرست عیون األنباء في طبقات األطباءکتاب 
و زمان مرگ ابن ابـی  عیون األنباءهای  به نقل حاجی خلیفه اشاره شده است و باقی مطالب به فصل

ای  نامـه دیگـر آثـار زندگی اصیبعه اختصاص دارد. آیا محققی در بارۀ این کتاب و جایگاه آن در میان
و » های کتـاب... ارزشـمندی«اشاره نکرده اسـت؟! چنـین رویکـردی در دو بخـش دیگـر در ذکـر 

شود به طوری که نه تنهـا خواننـده در ایـن مـوارد دالیـل روشـنی را  نیز دیده می» جایگاه کتاب...«
  شود. ه نیز آشنا نمیبیند بلکه با تحقیقات پیشین و اظهار نظر دیگر محققان در این بار نمی

بـه  عیون األنباء فی طبقـات االطبـاءبرگردان کتاب «های کتاب، در بخش  در یاد کردن از ترجمه
شـناختی ترجمـه  به برگردان به زبان آلمانی اشاره شده است و مشخصـات کتاب» های گوناگون زبان

ی مجموعـۀ شـناخت رسـد کـه محقـق درنیافتـه اسـت کـه مشخصـات کتاب آمده است و به نظر می
نویسد. پنج جلـد نخسـت  مطالعات در بارۀ کتاب را که به کوشش فؤاد سزگین فراهم آمده است، می
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اسـالمی  -) که مؤسسـۀ مطالعـات علـوم عربـیIslamic Medicine» (طب اسالمی«از مجموعۀ 
اختصاص دارد، دو جلد نخست تجدید چاپ تصحیح  عیون األنباءفرانکفورت منتشر کرده است به 

است و سه جلد دیگر شامل مقاالتی در بارۀ کتاب است و تنها در جلد پنجم این مجموعـه بـه  مولر
 مجلـۀ آسـیاییدر  ۱۸۵۶-۱۸۵۴های  ترجمۀ آن به زبـان فرانسـوی اشـاره شـده اسـت کـه در سـال

)Journal Asiatiqueرسد آنچه به عنـوان ترجمـۀ آلمـانی از آن یـاد  ) منتشر شده است. به نظر می
م در کونیگسـبرگ بـه منظـور تصـحیح چـاپ قـاهره ۱۸۸۴تصحیحاتی است که مولر در شده است 
  منتشر کرد.

ویژه تـاریخ پزشـکی  به هر صورت، جدا از اشتباهات موجود کـه بـر محققـان تـاریخ علـم، بـه
 پژوهشـگران از آن 

ً
دوران اسالمی، پوشیده نخواهد بود، امروز این ترجمه در دست اسـت و مطمئنـا

منـدی کـه  د کرد. امید است که محققان این عرصه با در نظر گـرفتن مخاطبـان عالقهاستفاده خواهن
های  گاه به سبب ناتوانی در استفاده از منـابع دسـت اول در گـام نخسـت روی بـه خوانـدن ترجمـه

آورند با دقت و وسواس بیشتری برای امر ترجمه و نوشتن مقدمه بـر آثـاری از ایـن دسـت  فارسی می
 اقدام کنند.

  خذ:مآ
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