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اﺷﺎرۀ ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺮدوس اﻟﺤﮑﻤﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺷﺎدروان ﻋﻠﯿﻨﻘـﯽ ﻣﻨـﺰوی و ﻣﺤﻤـﺪ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ
ذاﮐﺮ ﻓﺮاﻫﻢ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐـﺮدهام .ﻧﻘـﻞ ﻗﻮلﻫـﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻫﻤـﯿﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺖ .اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺷﻤﺎرۀ  ۴۸دورۀ ۱۹۳۱) ۱۶م( ﻣﺠﻠﮥ  ISISﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادوارد ﺑﺮاون اﺳـﺘﺎد ﻓﻘﯿـﺪ داﻧﺸـﮕﺎه ﮐﻤﺒـﺮﯾﺞ و ﯾﮑـﯽ از
ﺑﺮﺟﺴـــﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳـــﺎن ﺟﺪﯾـــﺪ ،در دوﻣـــﯿﻦ
ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧــﻮد از ﺳﻠﺴــﻠﻪ درسﻫــﺎﯾﺶ درﺑــﺎرۀ ﻃــﺐ
اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎ را ﺑـﺎ ﯾﮑـﯽ از ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻋﺮﺑـﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻃﺐ آﺷـﻨﺎ ﺳـﺎﺧﺖ ٢.اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ﻓﺮدوس اﻟﺤﮑﻤﻪ ﻧﺎم دارد و آن را ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﺳـﻬﻞ
َر ﱠﺑﻦ ﻃﺒﺮی ،از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮاون اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ،ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﻮرد
ﺗﻮﺟﻬﺶ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐﻨـﺪ.
اﻓﺴﻮس ﮐﻪ او در ﺳـﺎل ۱۹۲۳م درﮔﺬﺷـﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ
ﺟﺰ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺘﺎب ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪاش را آﻣـﺎده
ﺳـــﺎزد .ﺧﻮﺷـــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﯾﮑـــﯽ از ﺷـــﺎﮔﺮدان ﻋﺮﺑـــﯽدان
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ﻣﺎﮐﺲ ﻣﯿﺮﻫﻒ

 .١ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎر ﻋﻠﻢ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻮ ﯾﺲ gh_sadriafshar@yahoo.com
 .٢اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺐ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎدروان ﻣﺴﻌﻮد رﺟﺐ ﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ ﺷـﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸـﺎرات ﻋﻠﻤـﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ـ م

١٣۴

ﻫﻨﺪیاش ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ زﺑﯿﺮ ﺻﺪﯾﻘﯽ از ﺳـﺎل ۱۹۲۲م ،ﯾﻌﻨـﯽ از ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان داﻧﺸـﺠﻮی
ﻣﺤﻘﻖ از ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﻬﺎر و اورﯾﺴﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺒـﺮﯾﺞ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺷـﺪ ،در اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﺴـﺖ .او
ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ را در ﺳﺎل ۱۹۲۴م ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤـﻪ در ﺳـﺎل ۱۹۲۸م
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺆﺳﺴﮥ اوﻗﺎف ﮔﯿﺐ در ﺑـﺮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ .ﮐـﺎر ﭼـﺎپ ﺑﺴـﯿﺎر ﭘﺮزﺣﻤـﺖ ﺑـﻮد .ﯾـﮏ
ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮥ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷـﺖ و
ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫﺎی ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨـﯽ ﺷـﺪه را ﺑـﺮای
ﻏﻠﻂﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻟﮑﻬﻨﻮی ﻫﻨـﺪ ﻣﯽﻓﺮﺳـﺘﺎد .ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﮥ
ﻣﺼــﺤﺢ اﯾــﻦ دﺷــﻮاری ارﺗﺒــﺎط ﺑﺎﻋــﺚ ﭘﯿــﺪاﯾﺶ
ﻏﻠﻂﻫﺎی ﭼﺎﭘﯽ زﯾﺎدی در ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘـﺎب ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺻﺪﯾﻘﯽ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﮐﻮﺗـﺎه و ﻣﻘﺪﻣـﮥ
ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ زﯾـﺮ
را از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهام.
ﺻﺪﯾﻘﯽ ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﻪ ﺷﻌﺮی در ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎد
ﻓﻘﯿﺪش ﺑﺮاون ،ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮۀ او ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﮐـﺮده
اﺳﺖ .او ﺑـﻪ ﻋﺼـﺮ ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن ﺑـﺰرگ ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻋﺮﺑــﯽ در ﺳــﺪۀ ﺳــﻮم ﻫﺠــﺮی در ﺑﻐــﺪاد اﺷــﺎره
ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﯾﺤﯿــﺎ ﺑ ـﻦ ﻣﺎﺳــﻮﯾﻪ ،ﺣﻨــﯿﻦ ﺑــﻦ
اﺳﺤﺎق ،اﺳﺤﺎق ﺑـﻦ ﺣﻨـﯿﻦ ،ﺣﺒـﯿﺶ ،ﻋﯿﺴـﺎ ﺑـﻦ
ﯾﺤﯿـــﺎ و دﯾﮕـــﺮان .او ﮔﻤـــﺎن ﻣﯽﮐﻨـــﺪ ،ﭘـــﺲ از
ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻋﺮﺑـﯽ
اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ اﻫـﺮن اﻟﻘـﺲ رﺋﯿﺲاﻻﻃﺒـﺎی ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﮐﻨﺎش ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻃﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳـﯽ در اواﺧـﺮ
ً
ﺳﺪۀ دوم و اواﯾﻞ ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﻫﺠﺮی در دﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ،از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺳﺮﺟﻮﯾﻪ ،ﻣﺴﯿﺢ
َ َ
ﺑﻦ ﺣﮑﻢ و ﯾﺤﯿﺎ ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﮥ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄـﯽ آﺛﺎرﺷـﺎن در ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﻫﺎ ﺑـﺎﻗﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻋﺮﺑـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘـﺲ از آن ﺻـﺪﯾﻘﯽ ﯾـﮏ رﺷـﺘﻪ اﻃﻼﻋـﺎت زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣـﻪای و ﮐﺘﺎبﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را از آن ﺗﻠﺨﯿﺺ ﮐﺮدهام.

اﻟﻒ .زﻧﺪﮔ ﻣﺆﻟﻒ

ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﴫ ﭘﺰﺷﮑﯽ

از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ َر َّﺑـﻦ ﻃﺒـﺮی ﺗﻨﻬـﺎ در ﺑﺮﺧـﯽ
ً
ﺗﺬﮐﺮهﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻇﺎﻫﺮا ﺷـﺮح ﺣـﺎﻟﺶ
را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از روی ﺑﺮﺧﯽ اﺷـﺎرات ﺿـﻤﻨﯽ ﺧـﻮد
او در ﮐﺘﺎبﻫــﺎﯾﺶ اﺳــﺘﺨﺮاج ﮐﺮدهاﻧــﺪ .ﻧــﺎم او و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎم ﭘﺪرش را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐـﺮده
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﻦ ،اﺑﻦ زﯾﺪ ،اﺑﻦ زﯾـﻞ ،اﺑـﻦ
رزﯾﻦ ،اﺑﻦ َر َّﯾﻦ ،اﺑﻦ َرﺑﻞ ،اﺑﻦ َد َﺑـﻞ و ﺟـﺰ آن ﺿـﺒﻂ
ﮐﺮدهاﻧﺪ.اﺑﻦ ﻗﻔﻄﯽ ﻟﻘﺐ رﺑﻦ را درﺳـﺖ آورده ،وﻟـﯽ
ﻣﻌﻨﯽ آن را ﺑﺎ ّرﺑﯽ ﻋﺒﺮی ﯾﮑﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑـﺮ اﯾـﻦ
اﺳﺎس ﻋﻠﯽ ﺑﻦ رﺑـﻦ را در آﺛـﺎر ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺗـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ
اواﺧﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮدی ﻧﺴﺐ ﻣﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ؛ وﻟـﯽ او
ﺧﻮد در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘـﺎﺑﺶ رﺑـﻦ را واژهای ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑـﻪ
ﻣﻌﻨﯽ »اﺳﺘﺎد ﻣـﺎ« ﯾـﺎ »آﻣﻮزﮔـﺎر ﻣـﺎ« آورده اﺳـﺖ.
اﺳﺘﺎد ﻫﻮرووﯾﺘﺲ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﭘـﯿﺶ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻧﻮﺷـﺖ
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﯿﺤﯽ اﺳﺖ .آ.ﻣﯿﻨﮕﺎﻧﺎ در ﺳﺎل  ۱۹۲۲اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دﻟﯿﻠـﯽ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﻋﺮﺿـﻪ ﮐـﺮد.
اﺑﻦ رﺑﻦ در رﺳﺎﻟﮥ دﻓﺎﻋﯿﻪاش ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪوﻟـﻪ ،ﮐـﻪ در ﺣـﻮاﻟﯽ ﺳـﺎل ۲۴۰ق ﻧﻮﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﻮل اﺳﻼم ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻮده و ﻋﻤـﻮﯾﺶ زﮐـﺎر از ﻋﻠﻤـﺎی ﺑﺮﺟﺴـﺘﮥ ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﻓﺎﻋﯿﻪای اﺳﺖ از اﺳﻼم در ﺑﺮاﺑﺮ ادﯾﺎن ﯾﻬـﻮدی ،ﻣﺴـﯿﺤﯽ ،زرﺗﺸـﺘﯽ،
ﺑﻮداﯾﯽ و ﻫﻨﺪو.
ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرات زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪای ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ،ﮔﻤـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ اﺑـﻦ
رﺑﻦ در ﻓﺎﺻﻠﮥ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۶۵ -۱۵۵ق در ﻣﺮو ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن زاده ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﻻدت اﺑﻦ رﺑﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻠﻢ آن را در اﯾﻨﺠـﺎ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﻢ .در ﻓﺼﻞ ] ۳۱۲ص  ۴۹۴ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ[ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻦ رﺑـﻦ درﺑـﺎرۀ ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫـﻮا و
دﻻﻟﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﺣﻮادث ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ » :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،در زﻣـﺎن ﻣـﺎ ﺳـﺘﺎرۀ دﻧﺒﺎﻟـﻪداری
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ﮐﻪ دﻧﺒﺎﻟﮥ آن زﻣﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ ﺷﺮق و زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ رو ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷـﺐ ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﺑـﻮد.
ﭘـﺲ از آن ﺷـﻬﺮ ﺑﺰرﮔـﯽ در ﻓﺮﻏﺎﻧـﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾـﺪ ﺷـﺪ )در ﻣـﺘﻦ ﻋﺮﺑـﯽ :اﻧﺨﺴـﻒ( و ﮔﺮوﻫـﯽ از ﻣـﺮدم ﺑــﺮ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ﺧﻠﯿﻔﻪ( ﺷﻮرﯾﺪﻧﺪ و او ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻓﺎﯾﻖ آﻣﺪ ،وﻟﯽ دﯾﺮی ﻧﮕﺬﺷـﺖ ﮐـﻪ او ﻣـﺮد و دوﻟـﺖ ﺑـﻪ
ﻫﺎرون رﺳﯿﺪ و در زﻣﺎن او روزی ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻮدم ،ﺳـﺘﺎرهای ) ﺷـﻬﺎﺑﯽ( دﯾـﺪم

١٣۵

١٣۶

ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﭘﺮﺗـﺎب ﺷـﺪ و در ﺳـﻤﺖ ﺷـﻤﺎل اﻓﺘـﺎد و اﺟـﺰای آن ﭘﺮاﮐﻨـﺪه ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺷﻌﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺣﺮوف ﻧﻮراﻧﯽ در آﻣﺪ و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﺲ از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺘﯽ درﮔﺬﺷـﺖ .ﭼﻨـﺪ
ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ او در آﺳﻤﺎن آﺗﺶ دوﮐﯽ ﺷﮑﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳـﭙﯿﺪهدم ﺑـﺎﻗﯽ
ﺑﻮد «.ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واژۀ »اﻧﺨﺴﻒ« در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه اﺳـﺖ .ﻓﺮﻏﺎﻧـﻪ ،ﻧﺎﺣﯿـﮥ ﺑﺰرﮔـﯽ در
ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺮﮐﺰ زﻣﯿﻦﻟﺮزهﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ اﺑﻦ رﺑﻦ از آن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺑـﻪ
اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺰی در روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﺎل ۲۲۴ق ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﺦ دوم ،درﺑﺎرۀ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪن ﻫﺎرون از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺎروناﻟﺮﺷـﯿﺪ ﺑﺎﺷـﺪ،
ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۳ق ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘـﯿﺶ از ﺑﻨـﺎی ﺷـﻬﺮ ﺳـﺎﻣﺮا درﮔﺬﺷـﺖ .اﯾـﻦ اﺷـﺎره ﺑـﻪ
اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻫﺎرون ،ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ اﻟﻮاﺛﻖ ﺑﺎﷲ دﻫﻤﯿﻦ ﺧﻠﯿﻔـﮥ ﻋﺒﺎﺳـﯽ )۲۳۲-۲۲۷ق( ﻧﺒﯿـﺮۀ ﻫﺎروناﻟﺮﺷـﯿﺪ و
ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺘﺼﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ او ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮرشﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺮب ،اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗـﺮک ﺧـﻮد ﺷـﺪ .ﻇﻬـﻮر دو
ﺳﺘﺎرۀ دﻧﺒﺎﻟﻪدار درﺧﺸﺎن ،اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ او )در ﺳﺎل ۲۳۲ق( را اﺑـﻦ ﻗﻔﻄـﯽ ﻫـﻢ ذﮐـﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ.
ً
ﺑﯿﻤﺎری واﺛﻖ ﮐﻪ اﺑﻦ رﺑﻦ از آن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﺘﺴﻘﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻏﻠﻂ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﮐﺮده ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ در ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤـﻪ ]ص  ۴۹۶ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ[ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت:
» در ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرم ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎ ﺑﻮدم ،آﺗﺸﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﺿﺨﯿﻢ رواﻧﮥ ﺷﻤﺎل ﺷﺪ .ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺒـﺎل ﻃﺒﺮﺳـﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘـﺎر
ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺸﺖ و از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎﯾﺶ راﻧﺪه ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﻓـﺮاوان
و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ«.
ﺻﺪﯾﻘﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ وﻧﺪاد ﻫﺮﻣﺰ )در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺖ ﻫﺎروناﻟﺮﺷﯿﺪ( ﺑﺎﺷﺪ،
ً
ﮐﻪ ﺷﺮﺣﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن اﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر آﻣﺪه اﺳﺖ .او ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ روﯾﺪاد را دﻗﯿﻘﺎ ﺳﺎل ۱۶۹ق ذﮐﺮ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ اﺑﻦ رﺑﻦ را ۱۵۹ق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اوﻻ اﯾﻦ ﺷﻮرش ﭘﯿﺶ از
ً
وﻓﺎت اﻟﻤﻬﺪی در ﺳﺎل ۱۵۹ق روی داد؛ ﺛﺎﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﺷﻮرش اﻣﯿﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺑـﻮد ،ﺣـﺎل آﻧﮑـﻪ
ً
ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ از ﺷﻮرش ﻣﺮدم ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺸﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر او
اﺷﺎره ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﺷﻮبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر از دوران ﺧﻼﻓﺖ ﻣـﺄﻣﻮن )۲۱۸-۱۹۸ق(
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻣﻮرخ اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﻧﻤﯽآورد و اﺑﻦ رﺑﻦ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﯽ را ذﮐﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦرو ﻫﯿﭻ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ اﺑﻦ رﺑﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد.
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ او ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻌﺮوف ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از او ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ
ﺻﺪﯾﻘﯽ ،او ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽاش را ،ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ ،در ﺳﺎل ۲۳۶ق ﮐﻪ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده و ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﯽ دﻓﺎﻋﯿـﻪاش از اﺳـﻼم

ﭘﺪر اﺑﻦ رﺑﻦ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠـﻮم دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ ﻋﻼﻗـﻪ داﺷـﺖ و اﺑـﻦ ﻗﻔﻄـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺟﻤـﮥ او از
ﻣﺠﺴﻄﯽ ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس اﺷﺎرهای دارد ١و ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ درﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ٢.اﺑﻦ رﺑﻦ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮدش ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﭘﺪرش زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﻃﺐ ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻧﺪﮐﯽ ﻋﺒﺮی
و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آﻣﻮﺧﺖ؛ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﮥ ﭘﺰﺷﮑﯽاش را از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﺪ و
در ﮐﺘﺎب اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪوﻟﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿـﻖ را ﻧﻘـﻞ ﮐﻨـﺪ .ﻣﯿﻨﮕﺎﻧـﺎ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺿـﯿﺢ
ﺳﺎدهای دارد و آن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی و اﺑﻦ
ﺧﻠﮑﺎن او را ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﺎ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد اﺑﻦ رﺑﻦ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ او ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺎزﯾﺎر ﺑﻦ ﻗﺎرن اﻣﯿﺮ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ،ﻧﻮۀ وﻧﺪاد ﻫﺮﻣـﺰ
ﺳﺎﺑﻖاﻟﺬﮐﺮ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد او ﺑـﻪ ﺑﻐـﺪاد ﻧـﺰد ﻣـﺄﻣﻮن و ﺑـﻪ ری ﻧـﺰد رازی رﻓـﺖ ،ﮐـﻪ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﺮب و اﯾﺮاﻧﯽ در ﺷﻤﺎر ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺻﺪﯾﻘﯽ اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات اﺑـﻦ ﻗﻔﻄـﯽ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن وﻗﺘﯽ رازی ﺑﻪ ﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺳﯿﺪ ،اﺑﻦ رﺑﻦ
دﺳﺖﮐﻢ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﻀﻮر اﺑﻦ رﺑﻦ در ری در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ۲۲۶ق ﭘﺲ از
ﺷﮑﺴﺖ )۲۲۶ق( و ﭘﯿﺶ از ﻗﺘﻞ ﻣﺎزﯾﺎر)۲۲۷ق( ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻮاﻫﺪی ﻫﻢ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ رﺑﻦ
ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ری ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺑﻦ رﺑﻦ ﭘـﺲ از آن ﻣﻨﺸـﯽ ﻣﻌﺘﺼـﻢ )ﺧﻼﻓـﺖ -۲۱۸
٣
۲۲۸ق( ،واﺛﻖ )۲۳۳ -۲۲۸ق( ،و ﻣﺘﻮﮐﻞ )۲۴۷ -۲۳۳ق( ﺷﺪ .ﺧﻠﯿﻔﮥ آﺧﺮی او را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮد.
آﻧﮕﺎه ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺳﯿﺎﻫﻪای از آﺛﺎر اﺑﻦ رﺑﻦ را ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﻬﺮﺳـﺖ اﺑـﻦ ﻧـﺪﯾﻢ ،ﻋﯿﻮناﻻﻧﺒـﺎ و اﺷـﺎرات
ﻣﻮردی ﺧﻮد او ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪﻋﻼوۀ ﻃﻠﺴﻤﺎت و دو دﻓﺎﻋﯿﻪ از اﺳﻼم .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟـﺰ ﺳـﻪ ﺗـﺎ از
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﻫﻤﮥ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻦ رﺑﻦ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺑـﻮد و
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮ واﺣﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ و ﮐﺘﺎب اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪوﻟﻪ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫﻢ از او ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴـﺨﮥ ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻪﻓﺮد
در ﺣﻔﻆاﻟﺼﺤﻪ در دﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﮥ ﺻـﺪﯾﻘﯽ ،ﻣﻄـﺎﻟﺒﺶ ﺧـﺎﻟﯽ از ﺧﺮاﻓـﺎت ﻧﯿﺴـﺖ .ﭼﻨـﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
 .١ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺤﮑﻤﺎء ﻗﻔﻄﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻬﻦ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻬﯿﻦ داراﺋﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،ﭼﺎپ دوم ،۱۳۷۱ ،ص.۲۵۹
 .٢ﺟﻠﺪ اول زﯾﺞ ﺑﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻻﺗﯿﻨﯽ از ﻧﺎﻟﯿﻨﻮ ) ۳ﺟﻠﺪ( ،ص .۳۱۰
 .٣اﺑﻦ اﺑﯽ اﺻﯿﺒﻌﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﻦ رﺑﻦ را ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻮن در ﻓﺮدوس اﻟﺤﮑﻤﻪ ،ﮐﻪ در ﺳﺎل ۲۳۶ق ﺗﺄﻟﯿﻒ ﺷﺪه،
ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﻋﺒﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻗﺮآﻧﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺎوی ﻣﻨﻘﻮﻻﺗﯽ از ﻋﻬﺪ ﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﯿﻨﮕﺎﻧﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ او
در زﻣﺎن ﻣﺘﻮﮐﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﴫ ﭘﺰﺷﮑﯽ

)ﮐﺘﺎب اﻟﺪﯾﻦ واﻟﺪوﻟﻪ( را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﻨﺪان اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺎد ﭘﺰﺷﮏ ﻧﺎﻣﺪار
ﻣﺤﻤﺪ زﮐﺮﯾﺎی رازی ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺳﺎل ۲۵۱ق ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١٣٧

ﺻﺪﯾﻘﯽ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻦ رﺑﻦ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اروﭘﺎﯾﯿﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﺑﻦ رﺑﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﺣﻨـﯿﻦ
ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ ،ذﮐﺮی ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺑﻦ رﺑﻦ از او ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻘﻞ ﻗـﻮل ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﭼﻨـﯿﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﻫﺮ دو ﺷﺎﮔﺮد ﯾﺤﯿـﺎ ﺑـﻦ ﻣﺎﺳـﻮﯾﻪ )و ۲۴۳ق( ﭘﺰﺷـﮏ و
رﺋﯿﺲ ﺑﯿﺖاﻟﺤﮑﻤﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ب .ﻓﺮدوساﻟﺤ ﻤﻪ

١٣٨

اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﺎ رﺳـﯿﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اورﯾﺒﺎﺳﯿﻮس و ﭘﻮﻟﺲ آﯾﮕﯿﻨﯿﺎﯾﯽ )ﻓﻮﻟﺲ اﺟﺎﻧﯿﻄﯽ(
ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ از او ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﭽـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب را
ﻣﻤﺘﺎز و در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ اﺳﺖ در ﺑﺎب ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻨﺪی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘـﺎب
آﻣﺪه اﺳﺖ و آﺛﺎر ﭼﺮﮐﻪ و ﺳﻮﺷﺮوﺗﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻧﯿﺪاﻧﺎ و اﺷﺘﺎﻧﮕﺎﻫﺮداﯾﺎ ١را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﺑﺴـﯿﺎری
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻃﺒﯽ ﻋﺮﺑﯽ ﺳﺒﮏ ﮐـﺎر اﺑـﻦ رﺑـﻦ را دﻧﺒـﺎل
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺻﺪﯾﻘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن رازی در اﻟﺤـﺎوی و اﻟﻔـﺎﺧﺮ )ﻣﻨﺴـﻮب ﺑـﻪ او( ،ﺑﺪراﻟـﺪﯾﻦ ﻗﻼﻧﺴـﯽ
)ﺳﺪۀ ۷ق( و اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر )در ﮐﺘﺎب اﻻدوﯾﻪ( و ﻧﻔﯿﺲ ﺑﻦ ﻋﻮض ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ )ﺳﺪۀ ۹ق( در ﺷﺮح اﺳـﺒﺎب و
ﻋﻠﻞ ﻧﺠﯿﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪی را ذﮐـﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ،ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤـﻪ در ﻣﺎﻟﻠﻬﻨـﺪ ﺑﯿﺮوﻧـﯽ،
ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﯾﺎﻗﻮت ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن اﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ،ﻋﺠﺎﯾﺐ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻠﺨـﯽ و ﺣﯿـﺎت اﻟﺤﯿـﻮان
دﻣﯿﺮی ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻮرخ ﻧﺎﻣﺪار ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ﻃﺒﺮی در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮدوس اﻟﺤﮑﻤﻪ
را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
از ﻣﻨﻘﻮﻻت ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ در ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ  ۱۲۰ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻘـﺮاط اﺳـﺖ؛ ﺑـﯿﺶ از  ۶۰ﻣـﻮرد از
ﻓﺼﻮل ،ﺗﻘﺪﻣﺔاﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺒﻠﺪان و اﻟﻤﯿﺎه واﻻﻫﻮﯾﻪ ،اﭘﯿﺪﻣﯿﺎ ،ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻻﻧﺴـﺎن ،ﮐﺘـﺎب اﻟﺠﻨـﯿﻦ و
اﻣﺮاض ﺣﺎده ۲۰ ،ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل از ﺟـﺎﻟﯿﻨﻮس و  ۱۳ﻣـﻮرد از ادوﯾـﮥ ﻣﻔـﺮدۀ دﯾﻮﺳـﮑﻮرﯾﺪس را ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎ ﺑﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از آرﺧﯿﮕـﻨﺲ ،ﻣﻐـﻨﺲ
ﺣﻤﺼــﯽ ،ﺑــﻪ ﻋــﻼوۀ ارﺳــﻄﻮ ،ﺗﺌﻮﻓﺮاﺳــﺘﻮس ،دﻣﻮﮐﺮﯾﺘــﻮس ،اﺳــﺘﻔﺎﻧﻮس ،اﺳــﮑﻨﺪر و آ ﮐﺴــﻮﻣﯿﻨﻮس.
ﻓﯿﺜﺎﻏﻮرس ﻫﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺛﺎر اﺻﯿﻞ ﻋﺮﺑﯽ ﻧﺎﻣﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺆﻟﻔـﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ،ﯾﺤﯿﺎ ﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ و ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ،ﮐﻪ دو ﻧﻔـﺮ آﺧـﺮی ﻣﻌﺎﺻـﺮ
اﺑﻦ رﺑﻦ ﺑﻮدﻧﺪ .از ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﺘـﺎب در ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﭼـﺎﻗﯽ و
ً
ﻻﻏﺮی و ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ؛ ﮐﺘﺎب درﺑﺎرۀ ﻣﻮﺟﻮدات )ﮐﺘﺎب اﻫﻮز ،ﯾﺎ اﻟﻔﻮز(؛ ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ )اﺣﺘﻤـﺎﻻ
 .١درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻫﻨﺪی و آﺛﺎرﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ،ﺟﺮج ﺳﺎرﺗﻮن ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر ،ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،۱۳۸۸ ،ج ،۱ص ) ۹۵ﺳﻮﺷﺮوﺗﺎ( و ) ۲۸۱ﮐﺎرﮐﺎ(.

ج .ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻓﺮدوس اﻟﺤ ﻤﻪ

ادوارد ﺑﺮاون ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻃﺮﺣﯽ از ﮐﺘﺎب اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻫﻔـﺖ ﻧـﻮع ،ﺳـﯽ ﻣﻘﺎﻟـﻪ و ﺳﯿﺼـﺪ و
ﺷﺼﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪای در ﻫﻔﺖ ﺻﻔﺤﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻦ رﺑﻦ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻧﺨﺴﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘـﺎﺑﺶ را در ﺳـﺎل ﺳـﻮم
ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺘﻮﮐﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل ۲۳۶ق در ﺳﺎﻣﺮا ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻫﺪف ﮐﺘﺎب را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫـﺪ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺐ و ﺣﮑﻤﺖ از روش ﺑﻘﺮاط و ارﺳﻄﻮ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳـﺖ :ﻧﺨﺴـﺖ ﺑﯿـﺎن

ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﴫ ﭘﺰﺷﮑﯽ

از ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق(؛ ﮐﺘﺎب ﻃﺒﺎﯾﻊ اﻟﺤﯿﻮان ) ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎب اﻟﺤﯿﻮان ارﺳﻄﻮ(؛ ﮐﺘﺎب اﻟﻔﻼﺣﻪ .ﺻـﺪﯾﻘﯽ
ﮐﻮﺷﯿﺪ ﮐﺘﺎب آﺧﺮی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ آن را ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧـﻪ ﻋـﯿﻦ ﮔﺌﻮﭘﻮﻧﯿﮑـﺎی ﮐﺎﺳـﯿﺎﻧﻮس ﺑﺎﺳـﻮس
داﻧﺴﺖ .وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب ﮐﺸﺎورزی وﯾﻨﺪاﻧﯿﻮس آﻧﺎﺗﻮﻟﯿﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در زﻣﺎن
ً
ﻫﺎروناﻟﺮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ .ﻧﺴﺨﮥ ﻋﺮﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺧﯿﺮا در ﺳﻮرﯾﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻗﺘﺒﺎس اﺑﻦ رﺑﻦ از ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس در ﮐﺘﺎب ﻓـﺮدوس اﻟﺤﮑﻤـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﺳـﺆال ﭘـﯿﺶ
ً
ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ او از ﮐﺪام ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .او اﺣﺘﻤـﺎﻻ از ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎی ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻋﺮﺑـﯽ ﺣﻨـﯿﻦ
ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎ در ﺣـﻮاﻟﯽ ﺳـﺎل ) ۲۳۶ﯾﻌﻨـﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗـﺄﻟﯿﻒ ﻓـﺮدوس
ً
ً
اﻟﺤﮑﻤﻪ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨـﯽ ﻋﺮﺑـﯽ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ،وﻟـﯽ ﻧـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ،اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﺳـﺮﯾﺎﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﮥ ﺣﻨﯿﻦ اﺳﺖ .اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﮥ داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد .اﺑـﻦ
ﺑﯿﻄﺎر در ﺳﺪۀ ۷ق آنﻫﺎ را در ﮐﺘﺎب اﻻدوﯾﻪاش آورده اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠـﺎ از داروﻫـﺎی زﯾـﺎدی ﻧـﺎم ﺑـﺮده
ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﻪ اﺑﻦ رﺑﻦ و ﭘـﺪرش آنﻫـﺎ را ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﯾـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﺷﺎرهﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﭘﺎﭘﯿﺮوس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﮔﭻﮔﯿﺮی در ﺷﮑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺸـﺎﻧﮥ ﻗـﺪﻣﺖ
و اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺠﺎرت ﭘﺎﭘﯿﺮوس در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم از ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎرم ﻫﺠـﺮی ﻣﻨﺴـﻮخ ﺷـﺪ.
ُ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اوزان و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ،از ﻗﺒﯿـﻞ اﺳـﺘﺎر )ﺑﺮاﺑـﺮ  ۴ﻣﺜﻘـﺎل( و ُﺳـﮑﺮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ در ﮐﻨﺎر رﻃﻞ ،درﻫﻢ و اوﻗﯿﻪ.
اﻋﻤﺎل ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺧﺮاﻓﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺑﻦ رﺑﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﻃﺐ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻫﻨـﺪی ﺑـﺎ اﻧﺒـﻮﻫﯽ از داروﻫـﺎی
اﯾﺮاﻧﯽ .ﮐﺘﺎب در ﻣﻮارد ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﺳـﺖ .در ﻋـﻮض ﺑﺨﺶﻫـﺎی ﻧﻈـﺮی و
ﻧﻈﺮﯾﺎت آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺴﻤﯽ )ﻓﯿﺰﯾﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی( ﺑﻘﺮاط ،ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس و ﻫﻨـﺪﯾﺎن ﺑـﺎ ﺟﺰﺋﯿـﺎت ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه
ً
اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑـﻪ
ﻧﺪرت دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ،ﻧﻤﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺻـﺮﯾﺢ و ﮔـﺎه آﻣﯿﺨﺘـﻪ ﺑـﻪ
دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﺧﺮاﻓﯽ اﺳﺖ .در اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎی
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ دارد.

١٣٩

١۴٠

ﮐﻠﯿﺎت ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﺘﺎﺑﺶ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮ
از آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن اﺳﺖ] .در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﯿﺮﻫـﻒ ﺑـﻪ ذﮐـﺮ ﻋﻨـﻮان ﻓﺼـﻞﻫﺎی ﺳﯿﺼـﺪ و ﺷﺼـﺖﮔﺎﻧﮥ ﮐﺘـﺎب
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﮔﺎه ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻮدن آن و وﺟﻮد ﺗﺮﺟﻤـﮥ
ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺘﺎب ،در اﯾﻨﺠﺎ از آوردن آنﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را ﻣﯽآورﯾﻢ[:
ﻓﺼــﻞ  ،۲۴۵ﻣﻘﺎﻟــﮥ ،۲ﻧــﻮع  ۶در ادوﯾــﮥ ﻣﻔــﺮده و ﻋﻘــﺎﻗﯿﺮ :ﻣﺆﻟــﻒ ﭘــﺲ از ذﮐــﺮ ﺟــﺎﻟﯿﻨﻮس و
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ۸۰،دارو را ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﻬﻢ درﻣﺎﻧﯿﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎمﻫﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و
ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در داروﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ  ۲۴۶در ﺑﺎب ﺻﻤﻎﻫﺎ و ﻣﻮادی ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﺮ ،ﻧﻔﺖ و ﺗﻮرب.
در ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻫﻢ درﺑﺎرۀ ُرب وﺟﻮد دارد.
ﻓﺼﻞ  ۳۱۲در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮا :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮادث ﺗـﺎرﯾﺨﯽ اﻫﻤﯿـﺖ دارد؛
ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در دوران ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺆﻟﻒ رخ داده اﺳﺖ .اﻓﺴﻮس ﮐﻪ او ﺟﺰ از ﺣﻮادث دوران واﺛـﻖ )-۲۲۸
 (۲۳۳ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮد -ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺎن و اﻣﯿﺮان ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻫﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ً
و ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﻠﻔﺎ ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺮﺗـﻮ ﺑﯿﺸـﺘﺮی ﺑـﺮ زﻧـﺪﮔﯽ اﺑـﻦ
رﺑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﮑﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ  ۳۱۴در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣـﺎن ﻣـﺎ دﭼـﺎر ﺧـﻮدﺑﯿﻨﯽ و ﻏـﺮور
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ و ﻣﻮاد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن
ﺑﺮای ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﻮد ﯾﺎ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﺨﻦ اﯾﻨﺎن ارزش ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮ دادن را ﻧﺪارد .ﭼـﻮن اﯾﻨـﺎن ﻫﻤﭽـﻮن
ﺧﻔﺎش و ﺟﻐﺪ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ و ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ«.
ﭘﺲ از آن ،ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻮاد ﮔﯿﺎﻫﯽ و داروﯾﯽ و ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺘـﯽ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﻫـﻢ
ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻋﻘﯿﺪۀ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻃﺐ را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺗﺠـﺎرب و ﺑﺎورﻫـﺎی ﻋﺎﻣﯿﺎﻧـﻪ و ﺑﺮﺷـﻤﺮدن ﺧـﻮاص
درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻧﻮران ،ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ دﻓﺎﻋﯿﮥ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤـﺪۀ اﯾـﻦ
ﻓﺼﻞ از ﺟﻨﺒﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم )ﻓﻮﻟﮑﻠﻮر( اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ  ۳۱۵در ﺧﻮاص ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﯾﺸﺎن ﺑﺮ آﺗﺶ و ﯾﺦ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :اﺑﻦ رﺑﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﺳﺎﻣﺮا ﻣﺮدی ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ دﯾـﺪم ﮐـﻪ ﻣـﺎر و ﻋﻘـﺮب ﺧـﺎم
ﻣﯽﺧﻮرد و ﻣﻌﺪهاش آنﻫﺎ را ﻫﻀﻢ ﻣﯽﮐﺮد و ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻮ ﺳﺮخ و ﭼﺸﻢ آﺑﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﻧـﯿﺶ ﻋﻘـﺮب ﺑـﺮ او
ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺒﻮد و ﻋﻘﺮب ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺰﯾﺪن او در ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺮد«.
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭼﻬﺎرم از ﻧﻮع ﻫﻔﺘﻢ در  ۳۶ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﺐ ﻫﻨﺪی اﺧﺘﺼﺎص دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﮐﻮﺗـﺎه و
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﻃﺐ ﻫﻨﺪی اﺳﺖ .اﺑﻦ رﺑﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﮥ ﺳﻮﺷـﺮوﺗﺎ )در ﻋﺮﺑـﯽ ُﺳ ُ
ﺴـﺮ َد(

اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳ ﻓﺮدوس اﻟﺤ ﻤﻪ

ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۷ﺷﻤﺴﯽ
از روی ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺻﺪﯾﻘﯽ ) ﭼﺎپ ﺑﺮﻟﯿﻦ( در ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ،ﻃـﺐ
ً
اﺳﻼﻣﯽ و داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻋﯿﻨﺎ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﭼــﺎپ از روی ﻣــﺘﻦ ﻣﺼــﺤﺢ ﻋﺒــﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﺳــﺎﻣﯽ
ﺟﻨﺪی ) ﺑﯿﺮوت  (۲۰۰۲ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓــﺮدوس اﻟﺤﮑﻤــﻪ ﺑــﻪ اﻫﺘﻤــﺎم
ﺷﺎدروان ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻣﻨﺰوی و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ذاﮐﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺷﻤﺴﯽ از
ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻔﺮدات ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸـﺘﯽ در  ۶۷۱ﺻـﻔﺤﻪ در ﻗﻄـﻊ
رﺣﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎرﺳﯽ زﯾﺮﻧﻮ ﯾﺲﻫـﺎی ﻓـﺮاوان ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن در ﺗﻮﺿـﯿﺢ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪوﯾﮋه درﺑﺎرۀ داروﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻮدهاﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺰوی ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽاش
را در ﻧﺠﻒ ﮔﺬراﻧﺪه و ﺳﺎلﻫﺎ در ﺑﯿﺮوت زﻧﺪﮔﯽ و در داﻧﺸﮕﺎه آن ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑـﻮد .دﮐﺘـﺮ ذاﮐـﺮ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ دﻧﺪانﭘﺰﺷﮏ اﺳﺖ ،از آﻏﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ داﯾﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ از روی ﮐﺪام ﭼﺎپ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ ﺧﻄﺎﻫـﺎی ﭼـﺎﭘﯽ
ً
ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ،اﺣﺘﻤﺎﻻ از روی ﭼﺎپ ﺻﺪﯾﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻖ ﺑﻪ ﺟـﺎی زﯾﺒـﻖ،
ﮐﻪ ﻣﯿﺮﻫﻒ آن را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن درآوردن ﺑﺮاﺑﺮﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ واژهﻫـﺎی ﻓﻨـﯽ اﺻـﺮار داﺷـﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎدﮐﺶ ﮔﺬاﺷـﺘﻦ =
ﺣﺠﺎﻣﺖ؛ ﺗﻠﺨﺎب= ﺳﻮدا؛ داروی ﮔﺬاﺷﺘﻨﯽ= ﺿﻤﺎد؛ ﻧﺎﺳﯿﺪن= ﺳﻘﻂ ﮐﺮدن؛ آﻣﯿـﺰه= ﻣـﺰاج؛ ﻓﺰوﻧﯿﻬـﺎ=
ﻓﻀﻮﻻت  ...ﺑﯽﺷﮏ وﺿﻊ ﺑﺮاﺑﺮﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮای اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺿﺮوری اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ
ً
ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﻬﺎم ﯾﺎ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ ﻧﺸﻮد .ﻣﺜﻼ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮان ﻓﺮق اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﺑﺎدﮐﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و
ﺣﺠﺎﻣﺖ ﮐﺮدن .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﻣﯿﺰه را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻣﻌﺎدل ﺧﻠﻂ آورد ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺰاج اﯾﺠﺎد اﺑﻬـﺎم ﻣﯽﮐﻨـﺪ

ﻓﺮدوساﻟﺤﮑﻤﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﴫ ﭘﺰﺷﮑﯽ

داﻧﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ را دﻫﻤﯿﻄﺮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده و او آن را از ﺑﺮﻫﻤﻦ )ﺑﺮﻫﻤﺎ( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳـﺖ] «.در اﯾﻨﺠـﺎ
ﻣﯿﺮﻫﻒ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺘﺎب ،ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ
از اﺻــﻄﻼﺣﺎت ﻓﻨــﯽ ﮐﺘــﺎب را ﻫﻤ ـﺮاه ﺑــﺎ ﻣﻌــﺎدل
اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ آنﻫــﺎ ،ﺳــﭙﺲ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻧــﺎم داروﻫــﺎ و
درﻣﺎنﻫﺎ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ[.
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َ
)ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﻮد ﺗﺮاوشﻫﺎ از اﺛﺮ آنﻫﺎ از دو واژۀ ﻣﺘﺮادف ﺧﻠﻂ و َﻣـﺰج
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ(.
اﻟﺒﺘﻪ در آﺛﺎر ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾـﺔاﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ اﺧـﻮﯾﻨﯽ و ذﺧﯿـﺮۀ ﺧﻮارزﻣﺸـﺎﻫﯽ ﺳـﯿﺪ اﺳـﻤﺎﻋﯿﻞ
ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ ،و در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻢ در آﺛﺎر ﺷﺎدروان دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮ ﺑﻪ واژهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐـﻪ
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﺮﻧـﮓ
رﻓﺘﻪ ﻫﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران ﺳﻨﺖ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن واژهﻫـﺎی ﺑـﻮﻣﯽ و
ً
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﺑﻌﺪا اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ﺳـﺨﺖ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ؛ ﭼﻨـﺪان ﮐـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ
درسﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﻞﻫﺎ ،ﺿﻤﯿﺮﻫﺎ و ﺣﺮفﻫﺎی رﺑﻂ و اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و اﻓﺘﺎدﮔﯽ وﺟﻮد دارد و ﺣﻖ ﺑﻮد ﻧﺎﺷـﺮ ﺗﺮﺟﻤـﻪ را
ﭘﯿﺶ از ﭼﺎپ ﺑﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎر ﯾﺎ وﯾﺮاﺳﺘﺎراﻧﯽ ﻣﯽﺳﭙﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻬـﺬﯾﺐ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ آن ﻫﻤـﺖ
ﮔﻤﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اداری ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐـﺎر ﺳـﺒﺐ ﻣﯽﺷـﺪ ﺗـﺎ
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻔﯿﺲ ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺘﺮﺟﻤـﺎن
درود ﻓﺮﺳﺘﺎد و از ﻧﺎﺷﺮ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار ﺑﻮد.
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