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ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء

ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮﻓﻖاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺧﺰرﺟﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﮔﺮدان
دﮐﱰ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ذاﮐﺮ۲ ،ج ۱۰۳۳ ،ص ،اﻧﺘﺸﺎرات زﻋﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﮔﯿﺎهدرﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان۱۳۹۳ ،ش
ﺣﻨﯿﻒ ﻗﻠﻨﺪری

١

ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣﺘﻦﻫـﺎی ﮐﻼﺳــﯿﮏ ،ﮐـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﮔﺮوهﻫــﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ ﺑـﺮای
اﺳﺘﻔﺎدۀ آﺳﺎنﺗﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز راه ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﯾــﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒــﺎن ﻋـﺎم رﺷــﺘﻪﻫﺎی دﯾﮕــﺮ ﮐــﺎری
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦﻫﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ،ﻣﮕـﺮ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻘﻘـﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد .از اﯾـﻦ رو ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ آن اﺳـﺖ ﮐــﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪای در ﺧﻮر در ﺑـﺎرۀ اﺛـﺮ
ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﺷــﺪه و ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه در ﺑــﺎرۀ آن
آراﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﻪای ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ذاﮐﺮ
از ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒـﺎء ﻓـﯽ ﻃﺒﻘـﺎت اﻷﻃﺒـﺎء ﻓـﺮاﻫﻢ
آوردهاﻧﺪ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒـﺎء را در ﻣﯿـﺎن ﻣﺘﻦﻫـﺎی
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ِ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ در ﮐﻨـﺎر اﻟﻔﻬﺮﺳـﺖ اﺑـﻦ ﻧـﺪﯾﻢ،
ﮐﻼﺳﯿﮏ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪای و ﮐﺘﺎب
ِ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎء ﻗﻔﻄﯽ و ﮐﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﯽ ﺑـﺮای ﺷـﻨﺎﺧﺖ داﻧﺸـﻤﻨﺪان
 .١ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮزۀ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان hanif.ghalandari@gmail.com

 .١ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﮏ ،ﺗﺎرﯾﺨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻓﯽ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﯽ ،اﺣﻤﺪ آرام اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﮐﺎﻧﻮن ﻧﺸﺮ و
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۴۹آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
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اﺳﻼﻣﯽ و آﺛﺎر آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺒﺐ اﯾـﻦ ﺗﻌﺒﯿـﺮ آن ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﭼﻬـﺎر ﮐﺘـﺎب ﺑﯿﺸـﺘﺮ از
آﺛﺎر اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل ﻧـﺎﻟﯿﻨﻮ در
دﯾﮕﺮ ِ
ِ
ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﺠـﻮم اﺳـﻼﻣﯽ ١از اﯾـﻦ ﭼﻬـﺎر ﮐﺘـﺎب ﺑــﺎ ﻋﻨـﻮان »ﭼﻬـﺎر ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﯽ« )اﻟﻤﺼـﺎدر اﻷرﺑﻌــﺔ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ( ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ و در ﺷﺶ ﺟﻠﺴﮥ درس از  ۳۰ﺟﻠﺴـﻪای ﮐـﻪ ﻣﺤﺘـﻮای ﮐﺘـﺎب ﺗـﺎرﯾﺦ ﻧﺠـﻮم
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ در ﺑﺎرۀ آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﻘﻘـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﭼﻬـﺎر ﮐﺘـﺎب
آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ واﻗﻔﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان آنﻫـﺎ
را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪ؛ ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪن آنﻫـﺎ )از ﺳـﺪۀ ﭼﻬـﺎرم ﺗـﺎ ﯾـﺎزدﻫﻢ ﻫﺠـﺮی(،
ﺗﻔﺎوت ﺣﺮﻓﮥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ و ﻣـﻮاردی از اﯾـﻦ دﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎبﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آنﻫـﺎ و داﻧﺴـﺘﻦ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﺳـﺘﻔﺎده
از آنﻫﺎ از ﺟﻤﻠﮥ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻮم دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻮم
دﻗﯿﻖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ.
ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء ﻧﻮﺷﺘﮥ ﻣﻮﻓﻖاﻟﺪﯾﻦ اﺣﻤﺪ ﺧﺰرﺟـﯽ ﻣﺸـﻬﻮر ﺑـﻪ اﺑـﻦ اﺑـﯽ اﺻـﯿﺒﻌﻪ
)۶۶۸-۶۰۰ق( اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ از اﻫﺎﻟﯽ ﺷﺎم و از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺳﺪۀ ﻫﻔـﺘﻢ ﺑـﻮد .ﻣﺸـﻐﻮل
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
اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪای در ﺑﺎرۀ ﭘﺰﺷﮑﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
در ﻣﺄﺧﺬﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ دورۀ اﺳـﻼﻣﯽ از اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻌﯽ ﮐـﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان »ردﯾـﺎﺑﯽ
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺰوی ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ )ص ۳۶ (۲۱-۷ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬـﺎن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ،ﺷـﻤﺎرۀ ۴۱۴۸م ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ آﺳـﺘﺎن ﻗـﺪس
رﺿﻮی ۳۷۰۸ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ و /۱۶۳۱ع ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ،ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ اﯾﻦ
ﱠ
ُ
ﱠ
ﮔﺰارش ،ﻧﻪ ﭼﺎپ ﻣﺼﺤﺢ و ﻣﻨﻘﺢ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ آنﻫـﺎ ﭼـﺎپ اﮔﻮﺳـﺖ
ِ
ﻣﻮﻟﺮ در ﻗﺎﻫﺮه در ۱۲۹۹ق۱۸۸۲/م اﺳﺖ و آﺧﺮﯾﻦ آنﻫـﺎ ،ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﻋـﺎﻣﺮ ﻧﺠـﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل
ِ
۲۰۰۱م در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺳﻮدای ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اول ﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﺎدرواﻧﺎن
ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻏﻀﺒﺎن و ﻣﺤﻤـﻮد ﻧﺠﻢآﺑـﺎدی راه ﯾﺎﻓـﺖ و اﯾﺸـﺎن ﺑﺨـﺶ ﻧﺨﺴـﺖ ﮐﺘـﺎب را ﺗﺮﺟﻤـﻪ و در
۱۳۴۹ش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ آن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ و
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ﻧﻘﺪ آن ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﻼش دوﺑﺎرۀ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ذاﮐﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ
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
ﺑﺘﻮان ﺑﺮ ﻣﻮاﺿﻌﯽ از ﺗﺮﺟﻤﻪ وارد داﻧﺴﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺴﯿﺎر درﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن واژهﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
ً
و ﺑﻌﻀﺎ اﻣﺮوزی اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﻣﺘﻨﯽ از ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر آن ﻧﯿﺴـﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎرات ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺎرﺳﯽﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺪۀ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻧـﺐ اﺣﺘﯿـﺎط ،ﺷـﯿﻮاﯾﯽ
ﻣﺘﻦ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﮐﺮد .در اﺑﺘﺪای ﮐﺘﺎب ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺳﯿﺎﻫﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »واژهﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ« ﻋﺮﺿـﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ و در آن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ آورده اﺳﺖ:
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ﮐﻠﻤﻪ

ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ

ﮐﻠﻤﻪ

ﻣﻌﺎدل ﻓﺎرﺳﯽ

اﺣﮑﺎم ﻧﺠﻮم

اﺧﺘﺮﺑﯿﻨﯽ

ﻓﺼﺪ

ﺧﻮﻧﮕﯿﺮی

داﻧﺶ ﻧﺠﻮم

اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻗﻠﺐ

دل

ﺧﻠﻂ

آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ

اﺳﺘﻨﺴﺎخ

روﻧﻮﯾﺴﯽ

ﻏﻠﻈﺖ

اﻧﺒﺴﺘﮕﯽ

ﻃﺤﺎل

ﺳﭙﺮز

ﺧﻠﻂ

آﻣﯿﺰه

داﻧﺶ ﻧﺠﻮم

ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺣﺠﺎﻣﺖ

ﺑﺎدﮐﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ

ﻫﯿﺌﺖ

ﺷﮑﻞﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن

ﻗﯽ ﮐﺮدن

ﺑﺎﻻ آوردن

ﻣﻌﺪه

ﺷﮑﻤﺒﻪ

ﻣﺪﻓﻮع ،ﺑﺮاز

ﭘﯿﺨﺎل

؟

ﺷﮑﻤﺮوش ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻻ
آوردن

ﺑﻮل

ﭘﯿﺸﺎب

اﺳﻬﺎل

ﺷﮑﻤﺮوش

اﺳﺘﻔﺮاع اﻟﺒﺪن
)اﺳﺘﻔﺮاغ اﻟﺒﺪن(

ﺗﻬﯽﺳﺎزی ﺗﻦ

ﺟﺮاح

ﮐﺎردﭘﺰﺷﮏ

ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ

ﺟﺒﺮاﺋﯿﻞ

ﺟﺮاﺣﯽ

ﮐﺎردﭘﺰﺷﮑﯽ

ﻫﯿﺌﺖ

ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺷﺮح دادن

ﮔﺰاره ﻧﻮﯾﺴﯽ

ﮐﺤﺎل

ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ

ﺣﺎﺷﯿﻪ

ﮔﻮﺷﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ

ﮐﺤﺎﻟﯽ

ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ُ
ﺧﺮد ﮐﻨﺶﻣﻨﺪ

ﻣﻌﺘﺪل

ﻣﯿﺎﻧﻪ

اﻋﺘﺪال

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ

ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل

ﻣﻨﻪ« )ج ،۲ص (۳و در ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :او ﻫﺮ درﺳـﯽ را ﮐـﻪ ﻣـﯽداد ،آن را ﺑﻬﺘـﺮ از ﺧـﻮد او
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪم و ﺳﭙﺲ زﯾﺒﺎﺗﺮ از او آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﯽﮐﺮدم« )ص .(۷۴۱روﺷﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ آﺧـﺮ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺎدل ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﺟﻤﻠﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﻞ »آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺮدن« در اﯾﻨﺠﺎ ﺑـﻪ ﭼـﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ!

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

 .١ﺑﻪ زﻋﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ» :وﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻧﺰد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ درس ﺧﻮاﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﮥ او ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮد
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«.
ُ
َ ُ
 .٢ﮔﻠﻤﻦ ) (Gohlmanدر زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )» (The Life of Ibn Sinaﺗ َﺼ ّﻮرﺗﻬﺎ« را ﺑﻪ ﺟﺎی »أﺗﺼﻮرﻫﺎ« ﮐﻪ در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺪلﻫﺎی او ﻧﯿﺰ ﺑﻮده،
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ص (۲۲و اﺧﺘﯿﺎر او ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻀﻤﻮن از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﻮﻟﺮ ،ﺿﺒﻂ او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء

ﺟﺪا از ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »ﮔﺰارهﻧﻮﯾﺴﯽ« ﺑﺮای »ﺷﺮح« و »روﻧﻮﯾﺴـﯽ« ﺑـﺮای »اﺳﺘﻨﺴـﺎخ« ﮐـﻪ
ﮐﻠﻤﺎت آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ و واژهﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ آنﻫـﺎ
ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﮑ  :دﻧﺒﺎﻟﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺑﺮای ﺳﻪ ﮐﻠﻤﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎده آﻣﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ
از روال ﻣﺸﺨﺼﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﺮه در ﻋﯿـﻮن اﻷﻧﺒـﺎء آﻣـﺪه اﺳـﺖ:
َّ
ّ
ّ
»وﻗﯿﻞ إﻧﻪ ﻗﺮأ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ َﻓﺘ َﻌﻠﻢ ﻓﯽ داره ﻓﻮﺟﺐ ﺣﻘﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻮﺻـﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺘﻀـﺪ وأدﺧﻠـﻪ ﻓـﯽ
ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﺠﻤﯿﻦ« )ج ،۱ص(۲۱۵؛ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :او در ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺤﻤـﺪ ﻓﺮزﻧـﺪ
ﻣﻮﺳﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش داﻧﺶﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ دﯾﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﻣﻌﺘﻀﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﺪ ﭘـﺲ وی را در
زﻣﺮۀ اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮار داد«) ١ص .(۵۳۵در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﻗﺴﻄﺎ ﺑﻦ ﻟﻮﻗـﺎ ﺑﻌﻠﺒﮑـﯽ ،اﺑـﻦ
ّ
اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :إﻧﻪ ﻣﺴﯿﺤﯽ اﻟﻨﺤﻠـﺔ ،ﻃﺒﯿـﺐ ﺣـﺎذق ﻧﺒﯿـﻞ ﻓﯿﻠﺴـﻮف ﻣـﻨﺠﻢ ﻋـﺎﻟﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳـﺔ
واﻟﺤﺴﺎب« )ج ،۱ص ،(۲۴۴و در ﺗﺮﺟﻤـﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ» :ﺗﺮﺳـﺎ آﯾـﯿﻦ ،ﭘﺰﺷـﮑﯽ ورزﯾـﺪه و ﺑـﺎﻫﻮش،
ﻓﯿﻠﺴﻮف ،ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎس ،داﻧﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﺣﺴﺎب ﺑﻮد« )ص (۵۹۶در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤـﮥ »ﻣـﻨﺠﻢ«
در ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺎرۀ ﮐﻠﻤﮥ »ﻫﯿﺌﺖ« ﻧﯿﺰ وﺿﻊ ﭼﻨـﯿﻦ
اﺳــﺖ ،ﺗﺮﺟﻤــﮥ اﯾــﻦ ﮐﻠﻤــﻪ ﺑــﻪ »ﺟﻬﺎنﺷﻨﺎﺳــﯽ« ) (cosmologyﯾــﺎ »ﺷﮑﻞﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺟﻬــﺎن«
) (configuration of the worldﻧﻘﺾ ﻏﺮض اﺳﺖ و ﮐﻠﻤـﮥ »ﻫﯿﺌـﺖ« ﺧـﻮد درﺑﺮدارﻧـﺪۀ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از داﻧﺶ ﻧﺠﻮم در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺣـﻮزه ﺑـﺎ آن
آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ً
 در ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :وﮐﺎن ّأی ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻟﻬـﺎ ﻟـﯽ أﺗﺼـﻮرﻫﺎ ٢ﺧﯿـﺮا
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ﺷﺪهاﻧﺪ .او ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑـﻪ ﺗﺼـﺎدف
درﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮔﯿﺎه ﻣﺴﻬﻞ اﺳﺖ و آن ﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارد و
اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺎﻋﮥ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻋﺒﺎرت اﺑﻦ اﺑـﯽ اﺻـﯿﺒﻌﻪ ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺖ» :وﺳـﺎرت ﻋﻨـﺪه
ﱢ
ّ
ّ
َ
ﻣﻌﺮﻓﺔ أن ﻫﺬه اﻟﺤﺸﯿﺸﺔ ﺗﻔﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ وإن ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث ُﻣﺨﻔﻒ ﻟﺘﻠـﮏ اﻷﻋـﺮاض ُﻣﺰﯾـﻞ ﻟﻬـﺎ
ّ
َﻓﺘﺬﮐﺮه ﻟﺬﻟﮏ اﻟﺸﺨﺺ« )ج ،۱ص (۶و در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :از اﯾﻦ رو ﺑﺎ آزﻣﻮدن ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ،
ﭘﯽ ﺑﺮده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ او آزﻣـﻮدۀ ﮐـﺎرﺑﺮدی ﺧـﻮد ﺑـﺮای ﻓـﺮدی
دﯾﮕــﺮ ﮔـﺰاره ﻣﯽﻧﻤﺎﯾــﺪ) «...ص .(۶۸ﺗﺮﺟﻤــﻪای ﭼﻨــﯿﻦ ﻣﻐﻠــﻖ ﺑـﺮای ﻋﺒــﺎرت »ﻓﺘــﺬﮐﺮه ﻟــﺬﻟﮏ
اﻟﺸﺨﺺ« ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎرت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﻻزم ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
در ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ »ﮔﺰاره« را ﻣﺘﺮادف »ﺷﺮح« ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ و از ﻓﻌـﻞ »ﮔـﺰاره ﮐـﺮدن« در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓﻌـﻞ »ﺗـﺬﮐﺮه«
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

١٣٠

 در ﻣﯿــﺎن ﻧﺎمﻫــﺎی ﯾﻮﻧــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ اﺑــﻦ اﺑــﯽ اﺻــﯿﺒﻌﻪ آورده اﺳــﺖ ﺿــﺒﻂ دو ﻧــﺎم »اﺳــﻘﻠﺒﯿﻮس« و»دﯾﺎﺳﻘﻮرﯾﺪس« ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﺳﮑﻠﭙﯿﻮس« و »دﯾﺎﺳﮑﻮرﯾﺪوس« آﻣﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﺘـﺮﺟﻢ ﺑـﺮ
آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻆ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺮوز ﺑﯿﺎورد ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﺑـﺎرۀ
ارﯾﺴﺘﻮﺗﻞ« و »اﻫﺮن ﻗﺲ« ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
ﻫﻤﮥ ﻧﺎمﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽداد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ارﺳﻄﻮﻃﺎﻟﯿﺲ« ﺑﺎﯾﺪ »
ِ
»ﻫﺮون ﮐﺸﯿﺶ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهای ﺟﺎری ﺑـﺮای ﻧﺎمﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .از
اﯾﻦ رو ﺑﻬﺘﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ آن دو ﻧﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﻣﺸﻬﻮر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﺘﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ً
ﺟﺪا از ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ اﻏﻤﺎﺿـﻨﺪ آﻧﭽـﻪ در اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ،ﻣﻘﺪﻣﮥ آن اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺗﺮ اﺷـﺎره ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﭼﻨـﯿﻦ آﺛـﺎری
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﺣﻮزه را آﻏـﺎز ﮐﺮدهاﻧـﺪ ،از
اﯾﻦ رو وﺟﻮد ﻣﻘﺪﻣﻪای ﮐﻪ در آن در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣـﺪ
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺸﺪ .در ﺻﻔﺤﮥ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﮔﺮدان« از ِآن ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ذاﮐﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺟﺰ ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﺧـﺎﻧﻢ
ﺣﯿﺪری داوﯾﺠﺎﻧﯽ و ﺗﻘﺮﯾﻆ اﺳﺘﺎد ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻘﻖ و ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﺳﺘﺎد اﺣﻤﺪ ﻣﻨﺰوی ﮐـﻪ
 ۲۱ﺻﻔﺤﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘـﻖ )ﯾـﺎ
ﻣﺤﻘﻘﺎن؛ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻦ از آن روﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺤﻤـﺪ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ذاﮐـﺮ ،رﺿـﺎ
ﻋﺮب ﺑﺎﻓﺮاﻧﯽ و رﺿﺎ دادﮔﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ( ﺣﺪود  ۳۰ﺻﻔﺤﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﺳـﻪ ﻓﺼـﻞ
اﺳﺖ» :درآﻣﺪی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری ﭘﺰﺷﮑﯽ« )ص» ،(۲۹-۲۳زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ اﺑﻦ اﺑـﯽ اﺻـﯿﺒﻌﻪ« )ص-۳۱
 (۳۳و »واﮐﺎوی ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء« )ص .(۵۲-۳۵آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب

ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء

ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،دﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎن از ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﺮﺿﮥ ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳـﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ رﺟﻮع از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل در ﺻـﻔﺤﮥ  ۲۴آﻣـﺪه
اﺳـﺖ» :ﻧﻤﻮﻧـﮥ آﻧﻬــﺎ اﺑـﻦ ﻧـﺪﯾﻢ ﺑــﻮ ﻓـﺮج ﻣﺤﻤــﺪ ﻓﺮزﻧـﺪ اﺳـﺤﺎق ﻓﺮزﻧــﺪ ﯾﻌﻘـﻮب وراق ﺑﻐــﺪادی )د:
۳۸۵ق۹۹۵/م( در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑـﺎﺗﯽ را ﯾـﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ «.در ﺑﺮاﺑـﺮ »ﻓﻬﺮﺳـﺖ« ﻧﺸـﺎﻧﮥ
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻓﻬﺮﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻓﻦ ﺳﻮم از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺑﺮﮔـﺮدان
رﺿﺎ ﺗﺠﺪد« ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﻬﺮﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن آن را
ﺑﺎ ﻧﺎم اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ در ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ ﻓﺼـﻞ» ،ردﯾـﺎﺑﯽ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ« ،در ﺷﻤﺎرۀ  ۲۴ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣـﺎ در ﻣﻘـﺎم ارﺟـﺎع
ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺘﺎب اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﯾﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺨﺸﯽ در ذﮐـﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮاوان اﺳـﺖ .در ﺑﺨـﺶ »ردﯾـﺎﺑﯽ
ﮐﺘﺎبﻫــﺎی ﺗــﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷــﮑﯽ ﻧــﻮﯾﺲ« ﻧﯿــﺰ ﻣﺤﻘﻘــﺎن ﺳــﯿﺎﻫﮥ آﺛــﺎر زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣــﻪای دورۀ اﺳــﻼﻣﯽ را ﺑــﺎ
ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی ﮔﺮدآوری ﺷﺪه در ﺑﺎرۀ آﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ .از  ۴۳ﻋﻨـﻮان ﮐﺘـﺎﺑﯽ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۴۳-۲۷ﻓﻬﺮﺳـﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در دوران
ً
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮔﺮدآوری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺮحﺣﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ از ﺣﯿـﺚ ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻋﻨﻮان اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ »درآﻣـﺪی ﺑـﺮ ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕـﺎری ﭘﺰﺷـﮑﯽ در دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ« ﻣﯽﺑﻮد!
در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ» ،واﮐﺎوی ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء« ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎرۀ ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ
ً
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺎری از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕـﺎﻫﯽ اﺳـﺖ .در »ﺑﺮرﺳـﯽ
ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﻲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻬﺮﺳﺖﻧﮕﺎران و ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴﺎن« )ص (۳۷-۳۵ﺗﻨﻬـﺎ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺣﺎﺟﯽ ﺧﻠﯿﻔﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء و زﻣﺎن ﻣﺮگ اﺑﻦ اﺑـﯽ
اﺻﯿﺒﻌﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد .آﯾﺎ ﻣﺤﻘﻘﯽ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻣﯿﺎن دﯾﮕـﺮ آﺛـﺎر زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣـﻪای
اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳـﺖ؟! ﭼﻨـﯿﻦ روﯾﮑـﺮدی در دو ﺑﺨـﺶ دﯾﮕـﺮ در ذﮐـﺮ »ارزﺷـﻤﻨﺪیﻫﺎی ﮐﺘـﺎب «...و
»ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺘﺎب «...ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه در اﯾـﻦ ﻣـﻮارد دﻻﯾـﻞ روﺷـﻨﯽ را
ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
در ﯾﺎد ﮐﺮدن از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﮐﺘﺎب ،در ﺑﺨﺶ »ﺑﺮﮔﺮدان ﮐﺘﺎب ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘـﺎت اﻻﻃﺒـﺎء ﺑـﻪ
زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن« ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﮐﺘﺎبﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ درﻧﯿﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﮐﺘﺎبﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .ﭘﻨﺞ ﺟﻠـﺪ ﻧﺨﺴـﺖ
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از ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ »ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ« ) (Islamic Medicineﮐﻪ ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻋﻠـﻮم ﻋﺮﺑـﯽ -اﺳـﻼﻣﯽ
ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء اﺧﺘﺼﺎص دارد ،دو ﺟﻠﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﻮﻟﺮ اﺳﺖ و ﺳﻪ ﺟﻠﺪ دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در ﺑﺎرۀ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺟﻤﮥ آن ﺑﻪ زﺑـﺎن ﻓﺮاﻧﺴـﻮی اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎلﻫﺎی  ۱۸۵۶-۱۸۵۴در ﻣﺠﻠـﮥ آﺳـﯿﺎﯾﯽ
) (Journal Asiatiqueﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﺮﺟﻤـﮥ آﻟﻤـﺎﻧﯽ از آن ﯾـﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺮ در ۱۸۸۴م در ﮐﻮﻧﯿﮕﺴـﺒﺮگ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﭼـﺎپ ﻗـﺎﻫﺮه
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ،ﺟﺪا از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻠـﻢ ،ﺑـﻪوﯾﮋه ﺗـﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷـﮑﯽ
ً
دوران اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺮوز اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ در دﺳﺖ اﺳـﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪی ﮐـﻪ
ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ دﺳـﺖ اول در ﮔـﺎم ﻧﺨﺴـﺖ روی ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎی
ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و وﺳﻮاس ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﻣﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑـﺮ آﺛـﺎری از اﯾـﻦ دﺳـﺖ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻣﺂﺧﺬ:

اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ )۱۲۹۹ق۱۸۸۲/م( ،ﻋﯿﻮن اﻷﻧﺒﺎء ﻓﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﻃﺒﺎء ،ﺗﺼﺤﯿﺢ اﮔﻮﺳﺖ ﻣﻮﻟﺮ ،ﻗﺎﻫﺮه.
ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ،ﮐﺮﻟﻮ۱۹۱۱) ،م( ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﮏ ،ﺗﺎرﯾﺨﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﻓﯽ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻄﯽ ،رم.
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