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یکی از نخستین  الحکمه، فردوس

  های مخترص پزشکی دانشنامه
  رهفیِماکس م

  ١ترجمه و تلخیص: غالمحسین صدری افشار

انجام شـد.  فردوس الحکمه: ترجمۀ این مقاله به مناسبت انتشار ترجمۀ فارسی اشارۀ مترجم
ان علینقـی منـزوی و محمـد ابـراهیم وکه به وسیلۀ شادررا در پایان مقاله، این ترجمۀ فارسی 

همـین  زهـا برگرفتـه ا . نقـل قولام معرفی کـرده چاپ شده است ۱۳۹۱ذاکر فراهم و در سال 
  چاپ شده است. ISIS مجلۀ) م۱۹۳۱( ۱۶دورۀ  ۴۸اصل این مقاله در شمارۀ ترجمه است. 

ادوارد براون اسـتاد فقیـد دانشـگاه کمبـریج و یکـی از 
 ترین خاورشناســـان جدیـــد، در دومـــین برجســـته

طــب  ۀدربــار شیهــا درسســخنرانی خــود از سلســله 
عربـی  یهـا کتاباسالمی، ما را بـا یکـی از نخسـتین 

ایـن  ٢مربوط به حکمت طبیعی و طب آشـنا سـاخت.
بـن سـهل  نام دارد و آن را علـی الحکمه  فردوسکتاب 

ن طبری، از پزشکان سدۀ سوم هجری تـألیف کـرده بَّ َر 
است. براون امیدوار بود این کتاب را، که بسـیار مـورد 
توجهش بود، منتشر و شاید به انگلیسی ترجمـه کنـد. 

م درگذشـت و نتوانسـت ۱۹۲۳افسوس که او در سـال 
ه اش را آمـاد جز نخستین صفحات کتاب مـورد عالقـه

دان  وشـــبختانه یکـــی از شـــاگردان عربـــیخســـازد. 

                                                    
  gh_sadriafshar@yahoo.com سینو فرهنگعلم، مترجم و  نگار خیتار .١
توسط شادروان مسعود رجب نیا به فارسی ترجمـه و بـه وسـیلۀ شـرکت انتشـارات علمـی و طب اسالمی ها تحت عنوان  این سخنرانی .٢

  مـ  فرهنگی منتشر شده است.

 میرهف ماکس
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، یعنـی از هنگـامی کـه بـه عنـوان دانشـجوی م۱۹۲۲اش به نام محمد زبیر صدیقی از سـال  هندی
محقق از سوی حکومت بیهار و اوریسا به کمبـریج فرسـتاده شـد، در ایـن کـار شـرکت جسـت. او 

 م۱۹۲۸در سـال  الحکمـه فردوسد و به سرانجام برسان م۱۹۲۴توانست این کار ارزشمند را در سال 
با کمک مالی مؤسسۀ اوقاف گیب در بـرلین منتشـر شـد. کـار چـاپ بسـیار پرزحمـت بـود. یـک 

داشـت و  بر عهدهچاپخانۀ ایرانی در برلین کار را 
های حروفچینـی شـده را بــرای  بـه تـدریج نمونــه

فرسـتاد. بـه گفتـۀ  گیری به لکهنوی هنـد می غلط
باعــث پیــدایش  مصــحح ایــن دشــواری ارتبــاط

چاپی زیادی در متن عربی کتـاب شـده  یها غلط
است. صدیقی مقدمۀ انگلیسـی کوتـاه و مقدمـۀ 
عربی مفصلی بر آن نوشت، که من مطالـب زیـر 

  ام.  را از آن استخراج کرده
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 

ــری در  ــوم هج ــدۀ س ــی در س ــاره عرب ــداد اش بغ
ــا  می ــد یحی ــکنــد، مانن ــن ب ــین ب ــویه، حن ن ماس

بـن بـن حنـین، حبـیش، عیسـا اسحاق، اسحاق 
نـــد، پـــس از ک یحیـــا و دیگـــران. او گمـــان می

نخستین کتاب پزشـکی نوشـته شـده بـه زبـان عربـی  الحکمه فردوسهای سریانی به عربی،  ترجمه
االطبـای سـریانی بـه نـام  های عربی اهـرن القـس رئیس است. این اشتباه است، زیرا عالوه بر نوشته

طبی عربی معاصر با نخستین خلفای عباسـی در اواخـر  یها کتاباز  ییها گزارش، کناش فی الطب
، از این گ

ً
روه نویسندگانند ماسرجویه، مسیح سدۀ دوم و اوایل سدۀ سوم هجری در دست است. مثال

م و یحیا 
َ
ها بـاقی  در بسـیاری از کتابخانـه انهای خطـی آثارشـ که نسخه یاد شدهبن ماسویۀ بن َحک

عربـی اسـت کـه  بـه زبـاندانشنامۀ پزشـکی مختصـر  نیتر میقد الحکمه فردوساست. با این همه، 
شناسـی  و کتاب ای نامـه زندگیتاکنون چاپ شده است. پـس از آن صـدیقی یـک رشـته اطالعـات 

  ام. دهد که مطالب زیر را از آن تلخیص کرده می
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  الف. زندگ مؤلف
ـن طبـری تنهـا در برخـی ا ز ابوالحسن علی بـن َرَبّ

 شـرح حـالش  یاد شده اختصار  ها به تذکره
ً
و ظاهرا

را نویسندگان از روی برخی اشـارات ضـمنی خـود 
ــا کتاباو در  ــتخراج کرده شیه ــد. نــام او و  اس ان

ن عرب تحریف کـرده بیشتر نام پدرش را نویسندگا
بن زین، ابن زید، ابن زیـل، ابـن و به صورت علی 

ن، ابن َربل، ابن َدَبـل و جـز آن ضـبط  رزین، ابن َرَیّ
ی لقب ربن را درسـت آورده، ولـی اند.ابن قفط کرده

معنی آن را با رّبی عبری یکی دانسته است. بـر ایـن 
اساس علی بن ربـن را در آثـار تـاریخی تـا همـین 

دانسـتند؛ ولـی او  اواخر مسلمانی یهودی نسب می
بـه ای سـریانی  خود در مقدمۀ کتـابش ربـن را واژه

آورده اسـت. » آموزگـار مـا«یـا » استاد مـا« یمعن
 روویتس چند سـال پـیش بـه مـن نوشـتهواستاد 

اولین بار دلیلـی در ایـن مـورد عرضـه کـرد.  ۱۹۲۲این یک عنوان مسیحی است. آ.مینگانا در سال 
 نوشـته ق۲۴۰کـه در حـوالی سـال  کتاب الدین والدولـه،اش تحت عنوان  ابن ربن در رسالۀ دفاعیه

علمـای برجسـتۀ مسـیحی بـه ش زکـار از ویپیش از قبول اسالم مسیحی بوده و عمـ گوید ، میاست
در برابر ادیان یهـودی، مسـیحی، زرتشـتی،  ای است از اسالم رفته است. این کتاب دفاعیه شمار می

  بودایی و هندو.
کنـد ابـن  ، گمـان میالحکمه فردوسموجود در مقدمۀ  ای نامه زندگیصدیقی با توجه به اشارات 

  ده شده است.در مرو طبرستان زا ق۱۶۵ -۱۵۵ یها سالربن در فاصلۀ 
ولی این تعیین تاریخ والدت ابن ربن بر اساس تفسیر غلط مطالبی بوده که مایلم آن را در اینجـا 

های هـوا و  جایی که ابن ربـن دربـارۀ نشـانه ]ترجمۀ فارسی ۴۹۴ص [ ۳۱۲تصحیح کنم. در فصل 
داری  نبالـههمچنین، در زمـان مـا سـتارۀ د« خوانیم:  گوید، چنین می داللتشان بر حوادث سخن می

پدیدار شد که دنبالۀ آن زمانی رو به شرق و زمانی دیگر رو به غرب بود و چندین شـب نمایـان بـود. 
بــر گروهـی از مـردم و (در مـتن عربـی: انخسـف) پـس از آن شـهر بزرگـی در فرغانـه ناپدیـد شـد 

و دولـت بـه  فایق آمد، ولی دیری نگذشـت کـه او مـرد ها آنمنین (خلیفه) شوریدند و او بر ؤامیرالم
ای ( شـهابی) دیـدم  هارون رسید و در زمان او روزی بعد از ظهر، هنگامی که در سامرا بودم، سـتاره
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که از سمت جنوب پرتـاب شـد و در سـمت شـمال افتـاد و اجـزای آن پراکنـده شـد و بـه صـورت 
چنـد هایی شبیه حروف نورانی در آمد و چند روز بعد خلیفه پس از بیماری سختی درگذشـت.  شعله

دم بـاقی  شب تا نزدیک سـپیده ماه پیش از مرگ او در آسمان آتش دوکی شکلی پدیدار شد که از نیمه
ناحیـۀ بزرگـی در  ،در اینجا به معنی زمین لرزه اسـت. فرغانـه »انخسف«شک نیست که واژۀ » بود.

کنـد بـه  های شدید بوده است. آنچه ابن ربن از آن یاد می لرزه تا کنون همیشه مرکز زمین ،النهر ماوراء
  ذکر کرده است. ق۲۲۴احتمال زیاد همان است که گردیزی در رویدادهای سال 

 الرشـید باشـد، تواند مربوط به هارون تاریخ دوم، دربارۀ خلیفه شدن هارون از لحاظ منطقی نمی
بیست و هفت سال پـیش از بنـای شـهر سـامرا درگذشـت. ایـن اشـاره بـه ، یعنی ق۱۹۳که در سال 

الرشـید و  ) نبیـرۀ هارونق۲۳۲-۲۲۷ دهمین خلیفـۀ عباسـی (ابوجعفر هارون، ملقب به الواثق باهللا
فرماندهان عرب، ایرانی و تـرک خـود شـد. ظهـور دو  یها شورشپسر معتصم است. البته او گرفتار 

کنـد.  ) را ابـن قفطـی هـم ذکـر میق۲۳۲ندکی پیش از مرگ او (در سال دار درخشان، ا ستارۀ دنباله
 استسقای ناشی از بیماری قند بود. بیماری واثق که ابن ربن از آن سخن می

ً
  گوید، احتماال

ترجمـۀ  ۴۹۶ص [ الحکمـه فردوستفسیر غلط دیگری که صدیقی کرده مربـوط بـه عبـارتی در 
  است، به این صورت: ]فارسی
هنگامی که همراه پدرم سرگرم نماز عشا بودم، آتشی دیدم که از جنوب برخاست  در طبرستان،« 

و به صورت ستونی بلند و ضخیم روانۀ شمال شد. طولی نکشید که پادشاه جبـال طبرسـتان گرفتـار 
فـراوان  یها یبدبخترانده شد، تا بعدها پس از تحمل  شیها کوهستانمشکالت گشت و از شهرها و 

  .»بازگشتنجا و کاهش قدرتش بدا
الرشید) باشد،  کند این مطلب باید اشاره به ونداد هرمز (در زمان خالفت هارون صدیقی گمان می

 سال  طبرستانتاریخ که شرحش در 
ً
ذکر  ق۱۶۹ابن اسفندیار آمده است. او تاریخ این رویداد را دقیقا

 این شورش پیش  تعیین می ق۱۵۹کند. صدیقی بر این اساس سال تولد ابن ربن را  می
ً
ز اکند. ولی اوال

 این شورش امیر ایرانی بر ضد خلیفه بـود، حـال آنکـه  ؛روی داد ق۱۵۹وفات المهدی در سال 
ً
ثانیا

 از شورش مردم طبرستان بر ضد پادشاهشان سخن می الحکمه فردوس
ً
منظور او  نیبنابراگوید.  صراحتا

) ق۲۱۸-۱۹۸ابن اسفندیار از دوران خالفت مـأمون (متعددی است که  یها آشوباشاره به یکی از 
آورد و ابن ربن هم هیچ نامی را ذکر  کند. افسوس که مورخ ایرانی هیچ تاریخ مشخصی را نمی نقل می

توان با قطعیت اظهـار کـرد.  رو هیچ تاریخ تقریبی را هم برای سال تولد ابن ربن نمی کند. از این نمی
برد. به گفتۀ  جم معروف حنین بن اسحاق باشد که بارها از او نام میبسیار محتمل است او معاصر متر
که هفتاد و پنج  ق۲۳۶اش را، که موضوع این مقاله است، در سال  صدیقی، او باید دانشنامۀ پزشکی

اش از اسـالم  تألیف کرده و مدتی پس از آن مسلمان شده باشد و در هشتاد سالگی دفاعیـهساله بود 
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رود که او بتواند استاد پزشک نامدار  . باز هم چندان احتمال نمیباشد) را نوشته لهکتاب الدین والدو(
  متولد شده است. ق۲۵۱بیرونی در سال  ۀبه گفتمحمد زکریای رازی باشد، که 

پدر ابن ربن پزشک بود، ولی به علـوم دیگـر هـم عالقـه داشـت و ابـن قفطـی بـه ترجمـۀ او از 
ابن ربن  ٢سخن گفته است. اختصار لینو دربارۀ این انتساب بهانو  ١ای دارد اشاره بطلمیوس مجسطی

عربی، سریانی، طب، ریاضیات، فلسفه و اندکی عبری  یها زبانبه گفتۀ خودش تحت تعلیم پدرش 
اش را از عربی به سریانی ترجمه کند و  چندان که بعدها توانست دانشنامۀ پزشکی ؛و یونانی آموخت

را نقـل کنـد. مینگانـا در ایـن مـورد توضـیح  عهد عتیـققطعات مفصلی از  الدولهوکتاب الدین در 
بن جریر طبری و ابن . ابن ندیم، محمد است عهد عتیقای دارد و آن استفاده از ترجمۀ سریانی  ساده

  .دانند خلکان او را مسیحی می

 هرمـز نوۀ ونداد دانیم که او منشی مازیار بن قارن امیر طبرستان، های خود ابن ربن می ما از گفته
د رازی رفـت، کـه زشود او بـه بغـداد نـزد مـأمون و بـه ری نـ الذکر بود. عالوه بر این، گفته می سابق

ترین پزشکان عرب و ایرانی در شمار شاگردانش بودند. صدیقی این اظهارات ابـن قفطـی را  برجسته
ن تحصیل رسید، ابن ربن کند، ولی من معتقدم این امر ممکن نیست. چون وقتی رازی به س تأیید می

پس از  ق۲۲۶ور ابن ربن در ری در حوالی سال ضساله بود. از این گذشته، ح هفتاد و پنجکم  دست
) بوده است. شواهدی هم در دست نیست که ابن ربن ق۲۲۷) و پیش از قتل مازیار(ق۲۲۶شکست (

 -۲۱۸تصـم (خالفـت رسد ابن ربن پـس از آن منشـی مع پس از آن به ری بازگشته باشد. به نظر می
  ٣) شد. خلیفۀ آخری او را مسلمان کرد.ق۲۴۷ -۲۳۳)، و متوکل (ق۲۳۳ -۲۲۸)، واثق (ق۲۲۸

و اشـارات  االنبـا عیونابـن نـدیم،  فهرسـتای از آثار ابن ربن را بر اسـاس  آنگاه صدیقی سیاهه
جـز سـه تـا از  عالوۀ طلسمات و دو دفاعیه از اسالم. از آنجا که موردی خود او عرضه کرده است، به

به ابن ربن مطمـئن بـود و  ها آنتوان در مورد صحت انتساب همۀ  در دست نیست، نمی ها کتاباین 
  باشند. مربوط به اثر واحدیرسد برخی عناوین  به نظر می

فرد  ، کتابی هم از او به صورت نسـخۀ منحصـربهکتاب الدین والدولهو  الحکمه فردوسعالوه بر 
الصحه در دست است، که به گفتـۀ صـدیقی، مطـالبش خـالی از خرافـات نیسـت. چنـین  در حفظ

  .نیستهم کم  الحکمه فردوسمطالبی در 

                                                    
  .۲۵۹، ص۱۳۷۱، ترجمۀ فارسی کهن به کوشش بهین دارائی، دانشگاه تهران، چاپ دوم، قفطی تاریخ الحکماء .١
  . ۳۱۰جلد)، ص  ۳لینو (ا، متن عربی و ترجمه و توضیح التینی از نزیج بتانیجلد اول  .٢
تألیف شده،  ق۲۳۶، که در سال الحکمه  فردوسبن ربن را مسلمان کرد. این ممکن نیست، چون در گوید، معتصم  ابن ابی اصیبعه می .٣

ید چنان که مینگانا میاست. از این رو  عتیق عهدشود، بلکه حاوی منقوالتی از  ای از عبارات اسالمی یا قرآنی دیده نمی هیچ نشانه او  گو
 .در زمان متوکل مسلمان شده است
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مورد اینکه ابن ربن شاگرد حنـین  در بخش شرح حال ابن ربن از تحقیقات اروپاییان درصدیقی 
. از آنجا که ابن ربن از او بسیار نقل قـول کـرده اسـت، چنـین کند نمیکری ذ، بن اسحاق بوده است

) پزشـک و ق۲۴۳بـن ماسـویه (و آنان هر دو شاگرد یحیـا  شایداحتمالی وجود دارد. در عین حال، 
  اند. الحکمه بوده رئیس بیت

مه فردوسب.    الح
ه بـه دسـت مـا رسـیده این یکی از نخستین تألیفات پزشکی و حکمت طبیعی به زبان عربی است ک

است. این کتاب از لحاظ ترتیب از تألیفات یونانی اوریباسیوس و پولس آیگینیایی (فولس اجانیطی) 
اند. آنچـه ایـن کتـاب را  از او پیروی کرده هم پیروی کرده و بسیاری از نویسندگان آثار پزشکی عربی

پزشکی هندی که در پایان کتـاب سازد مطالبی است در باب  به فرد می ممتاز و در نوع خود منحصر
کنـد. بسـیاری  را دنبال می ١هردایااشتانگاو  نیدانا های یعنی کتاب سوشروتا و آثار چرکه آمده است و

طبی عربی سبک کـار ابـن ربـن را دنبـال  یها کتاباز نویسندگان قدیم و برخی از نویسندگان اخیر 
(منسـوب بـه او)، بدرالـدین قالنسـی  خرالفـاو  الحـاویاند. صدیقی کسانی همچون رازی در  کرده

شرح اسـباب و ) در ق۹ ) و نفیس بن عوض کرمانی (سدۀکتاب االدویه) و ابن بیطار (در ق۷(سدۀ 
بیرونـی،  ماللهنـددر  الحکمـه فردوسکنـد. عـالوه بـر ایـن،  الدین سمرقندی را ذکـر می نجیب علل

 حیـات الحیـوانبلخـی و  المخلوقات  عجایبابن اسفندیار،  تاریخ طبرستانیاقوت،  البلدان  معجم
 الحکمه  فردوساند مورخ نامدار محمد بن جریر طبری در بستر بیماری  دمیری ذکر شده است. گفته

  .کرد را مطالعه می
مـورد از  ۶۰بـیش از  ؛مورد مربوط به بقـراط اسـت ۱۲۰ الحکمه فردوساز منقوالت یونانی در 

و  کتـاب الجنـین، طبیعت االنسـان، اپیدمیا، و المیاه واالهویهکتاب البلدان ، تقدمةالمعرفه، فصول
دیوسـکوریدس را شناسـایی  ادویـۀ مفـردۀمـورد از  ۱۳نقـل قـول از جـالینوس و  ۲۰، امراض حاده

بسی بیشتر است. سایر پزشـکان عبارتنـد از آرخیگـنس، مغـنس  ها قولاین نقل  تعداد اند. ولی کرده
کســومینوس. حمصــی، بــه عــالوۀ ارســطو، تئوفراســتو س، دموکریتــوس، اســتفانوس، اســکندر و آ

شود. تنها مؤلفـان  فیثاغورس هم ذکر شده است، ولی از هیچ یک از آثار اصیل عربی نامی دیده نمی
بن اسحاق، که دو نفـر آخـری معاصـر اد شده عبارتند از ماسویه، یحیا بن ماسویه و حنین اسالمی ی

کتـاب در توضـیح چـاقی و ام برده شده است، که عبارتند از از پنج کتاب هم بارها ن .ابن ربن بودند
  کتاب العین)؛ الفوز، یا کتاب اهوز؛ کتاب دربارۀ موجودات (الغری و تهییج قوای جنسی

ً
(احتمـاال

                                                    
نتشارات ، شرکت اافشار یصدرغالمحسین ن، ترجمۀ و، جرج سارتاریخ علممقدمه بر تنگاه کنید به  این پزشکان هندی و آثارشاندربارۀ  .١

  (کارکا). ۲۸۱(سوشروتا) و  ۹۵، ص ۱، ج۱۳۸۸علمی و فرهنگی، 
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. صـدیقی کتاب الفالحهارسطو)؛  کتاب الحیوان( شاید  طبایع الحیوانبن اسحاق)؛ کتاب از حنین 
ی کاسـیانوس باسـوس گئوپونیکـاکوشید کتاب آخری را شناسایی کند، ولی آن را مشابه و نـه عـین 

، که در زمان اشدنقل از کتاب کشاورزی ویندانیوس آناتولیوس ب بیشتر احتمال دارد کهدانست. ولی 
 در سوریه پیدا شد هارون

ً
  .سته االرشید به عربی ترجمه شد. نسخۀ عربی این کتاب اخیرا

ایـن سـؤال پـیش بسـیار زیـاد اسـت و  الحکمـه  فـردوساقتباس ابن ربن از جالینوس در کتاب 
 که او از کدام ترجمه استفاده کرده است. آید  می

ً
های سـریانی و عربـی حنـین  از ترجمـه او احتمـاال

  فـردوسیعنـی تـاریخ تـألیف ( ۲۳۶ها در حـوالی سـال  این ترجمهبن اسحاق بهره برده است، زیرا 
  )لحکمها

ً
، ولـی نـه عمومـا

ً
اصـطالحات سـریانی  ،انجام شده بود. اصـطالحات فنـی عربـی غالبـا

شـود. ابـن  ساختۀ حنین است. اصطالحات فارسی به ویژه در زمینۀ داروشناسی به فراوانی دیـده می
اش آورده است. در اینجـا از داروهـای زیـادی نـام بـرده  کتاب االدویهرا در  ها آن ق۷بیطار در سدۀ 

را یافتـه یـا سـاخته  هـا آنشناختند و تعداد زیادی که ابن ربن و پـدرش  را نمی ها آنده که یونانیان ش
بندی نشـانۀ قـدمت  گیری در شکسـته ای برای گچ های مکرر به پاپیروس به عنوان وسیله بودند. اشاره

د. منسـوخ شـهجـری و اصالت کتاب است، چون تجارت پاپیروس در جهان اسالم از سدۀ چهارم 
بـه عنـوان  ُسـُکرجهمثقـال) و  ۴(برابـر  اسـتارتعیین اوزان و مقادیر هم بسیار جالب است، از قبیـل 

  .اوقیهو  درهم، رطلپیمانه در کنار 
  اعتقاد داشته است. ها آنرسد ابن ربن به  و به نظر می اعمال عامیانه و خرافی بسیاری توصیف شده

ای است از طب یونانی و هنـدی بـا انبـوهی از داروهـای  مجموعه الحکمه فردوسبه طور کلی، 
نظـری و  یهـا بخشرد کالبدشناسی و جراحی بسیار ضعیف اسـت. در عـوض اایرانی. کتاب در مو

 ژی) بقراط، جالینوس و هنـدیان بـا جزئیـات بیـان شـدهوشناسی جسمی (فیزیوپاتول نظریات آسیب
 وجود ندارد. مالحظات بـالینی بـه بسیار ناق ها یماریبتوصیف  مجموع. در است

ً
ص است، یا اصال

داخلی یا خارجی بسیار صـریح و گـاه آمیختـه بـه  شینماشود. توصیف معالجات،  ندرت دیده می
 جایهیچ جای تردیدی نیست و  الحکمه فردوسدستورهای خرافی است. در اهمیت تاریخی کتاب 

  .داردمطالعه و بررسی 

مه فردوس  محتویاتج.     الح
کـه از هفـت نـوع، سـی مقالـه و سیصـد و است ادوارد براون پیش از این طرحی از کتاب ارائه کرده 

  ای در هفت صفحه است. شود و شامل مقدمه شصت فصل تشکیل می
گوید و اینکه کتـابش را در سـال سـوم  نخست از تحصیالت علمی خود می ،ابن ربن در مقدمه

دهـد.  اتمام رسانده است و هدف کتاب را توضیح می در سامرا به ق۲۳۶خالفت متوکل، یعنی سال 
نخسـت بیـان  :او معتقد است، در معرفی طب و حکمت از روش بقراط و ارسطو پیروی کرده اسـت



 

  

١۴٠ 

تر  تر و جامع کلیات، آنگاه بررسی هر یک از موضوعات خاص. همچنین او عقیده دارد کتابش کامل
کتـاب  ۀگان شصـتسیصـد و  یها فصـلعنـوان  در اینجـا میرهـف بـه ذکـر[ از آثار پیشینیان است.

دهد. به علت مفصل بودن آن و وجود ترجمـۀ  مطالب یک فصل می ۀدربارپردازد و گاه توضیحی  می
  ]آوریم: ها را می پوشیم و تنها برخی نمونه چشم می ها آنفارسی کتاب، در اینجا از آوردن 

ــوع ۲، مقالــۀ۲۴۵فصــل  پــس از ذکــر جــالینوس و  : مؤلــفدر ادویــۀ مفــرده و عقــاقیر ۶، ن
یونانی، سریانی و  ها نامشمارد. بخشی از  دارو را با خواص مهم درمانیشان برمی ۸۰،دیوسکوریدس

  .های اسالمی حفظ شده است فارسی است و تا به امروز در دارونامه
مانند قیر، نفت و تورب.  :شود ها و موادی که از زمین استخراج می در باب صمغ ۲۴۶فصل 
  فصل مطلبی هم دربارۀ ُرب وجود دارد. در همان

 ؛به خاطر اشاره به برخی حوادث تـاریخی اهمیـت دارد :های هوا در شناخت نشانه ۳۱۲فصل 
 -۲۲۸حوادثی که در دوران جوانی مؤلف رخ داده است. افسوس که او جز از حوادث دوران واثـق (

رد اشاره همه ایرانی و زرتشتی بودند شاید علتش این باشد که شاهان و امیران مو -برد ) نام نمی۲۳۳
 پرتـو بیشـتری بـر زنـدگی ابـن  تر قیدقو بر ضد خلفا شوریده بودند. بررسی 

ً
تاریخ طبرستان احتماال

  .ربن خواهد افکند
کسانی که در زمـان مـا دچـار خـودبینی و غـرور «: در پاسخ به مخالفان دانش پزشکی ۳۱۴فصل 

کنند پزشکی بیهوده است و مواد گونـاگون  هایشان ادعا می شناسند، در نوشته  اند و جایگاه خود را نمی شده
برای بدن انسان سود یا زیانی ندارند. سخن اینان ارزش پاسخ یا کیفر دادن را ندارد. چـون اینـان همچـون 

  »  پسندند. کند و آن را نمی یزانند و نور چشمانشان را نابینا میخفاش و جغد از خورشید گر
پس از آن، مؤلف با ذکر تعداد زیادی از مواد گیاهی و دارویی و بیان اینکه حتـی حیوانـات هـم 

  کند. شناسند، عقیدۀ مخالفان طب را رد می خواص درمانی برخی گیاهان را می
تجـارب و باورهـای عامیانـه و برشـمردن خـواص بعدی با ذکر تعداد زیادی از  یها فصلاو در 

کند. اهمیت عمـدۀ ایـن  دفاعیۀ خود را با شدت کمتری دنبال می ها یکاندرمانی جانوران، گیاهان و 
  لکلور) است.وفصل از جنبۀ فرهنگ مردم (ف

شود و چیزهایی کـه بـر  در خواص چیزهایی که نیرویشان بر آتش و یخ چیره می ۳۱۵فصل 
پوست دیـدم کـه مـار و عقـرب خـام  در سامرا مردی سیاه« :گوید ابن ربن می :کنند یکدیگر اثر می

کرد و جوانی مو سرخ و چشم آبی بود کـه نـیش عقـرب بـر او  را هضم می ها آناش  خورد و معده می
  »مرد. کارگر نبود و عقرب بر اثر گزیدن او در جا می

کوتـاه و  ها فصلدارد. بیشتر این  فصل به طب هندی اختصاص ۳۶مقالۀ چهارم از نوع هفتم در 
ُسسـُرَد)  در عربـیبه گفتـۀ سوشـروتا (« :گوید . ابن ربن میاست اطالعات ما از طب هندی مطابق
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در اینجـا » [دانش پزشکی را دهمیطرا معرفی کرده و او آن را از برهمن (برهما) دریافت کرده اسـت.
میرهف پس از معرفی محتویات کتاب، فهرسـتی 

فنــی کتــاب را همــراه بــا معــادل  از اصــطالحات
ــام داروهــا و هــا آنانگلیســی  ، ســپس فهرســت ن

   ]کند. ه میضها را عر درمان

مهانتشار ترجمۀ فارس    فردوس الح
شمسی  ۱۳۸۷در سال  الحکمه فردوسمتن عربی 

از روی تصحیح صدیقی ( چاپ برلین) در تهران 
، طـب یبه توسط مؤسسۀ مطالعات تاریخ پزشـک

 
ً
اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عینا

این تجدید  شاید بهتر بودتجدید چاپ شده است. 
چــاپ از روی مــتن مصــحح عبــدالکریم ســامی 

  .گرفت ) صورت می۲۰۰۲جندی ( بیروت 
ــبختانه  ــردوسخوش ــه   ف ــام الحکم ــه اهتم ب

شمسی از  ۱۳۹۱رجمه و در سال شادروان علینقی منزوی و دکتر محمد ابراهیم ذاکر به زبان فارسی ت
قطـع  درصـفحه  ۶۷۱سوی مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه شهید بهشـتی در 

فـراوان مترجمـان در توضـیح  یهـا سیرنویزرحلی منتشر شده است. از مزایای مهم ترجمۀ فارسی 
   ویژه دربارۀ داروهاست. مطالب کتاب، به

اش  اند. دکتر منزوی کودکی و نوجوانی هر دو به زبان عربی مسلط بوده الحکمه فردوسمترجمان 
. دکتـر ذاکـر بـوددر بیروت زندگی و در دانشگاه آن شهر تحصیل کرده  ها سالرا در نجف گذرانده و 

  پزشک است، از آغاز تحت تعلیم دایی دانشمند خود بوده است. نیز که دندان
رت گرفته، ولی از آنجا کـه برخـی خطاهـای چـاپی معلوم نیست ترجمه از روی کدام چاپ صو

 از روی چاپ صدیقی بوده است (مانند زنبق به جـای زیبـق، 
ً
متن به ترجمه هم منتقل شده، احتماال

  که میرهف آن را متذکر شده است). 
اند، ماننـد بـادکش گذاشـتن =  هـای فنـی اصـرار داشـته مترجمان درآوردن برابرهای فارسی واژه

سودا؛ داروی گذاشتنی= ضماد؛ ناسیدن= سقط کردن؛ آمیـزه= مـزاج؛ فزونیهـا=  حجامت؛ تلخاب=
شک وضع برابرهای فارسی برای اصطالحات فنی بسیار خوب و ضروری اسـت، بـه  بی ... فضوالت

 در طب سنتی ایران فرق است میان بادکش گذاشتن و 
ً
شرط آنکه موجب ابهام یا بدفهمی نشود. مثال

کنـد  برای مزاج ایجاد ابهـام می میزه را شاید بتوان معادل خلط آورد، ولیحجامت کردن. همچنین، آ
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لط و َمـزج  ها آناز اثر  ها تراوشهمان گونه که در عربی هم برای تفکیک خود (
َ

از دو واژۀ مترادف خ
   اند). استفاده کرده

اسـماعیل سـید  ذخیـرۀ خوارزمشـاهیاخـوینی و  المتعلمین هدایـةالبته در آثار پیشینیان، مانند 
خوریم کـه  های پزشکی فارسی برمی در آثار شادروان دکتر میر به واژه هم و در زمان معاصر ،گرگانی

اند. حضور استادان آموزش پزشکی فرنـگ  منسوخ شده و برخی دیگربا گذشت زمان برخی پذیرفته 
هـای بـومی و  ن واژهاند، در به فراموشی سپرد گذاران سنت دانشگاهی در ایران بوده رفته هم، که بنیان

 انگلیسـی سـخت مـؤثر بـوده اسـت؛ چنـدان کـه در برخـی  یها معادلجایگزینی 
ً
فرانسوی و بعدا

  ربط و اضافه فارسی است.  یها حرف، ضمیرها و ها فعلپزشکی تنها  یها نامه درس
شک نیست که در چنین کار بزرگی احتمال خطا و افتادگی وجود دارد و حق بود ناشـر ترجمـه را 

سپرد تا بر تصحیح و تهـذیب هـر چـه بیشـتر آن همـت  از چاپ به ویراستار یا ویراستارانی می پیش
شـد تـا  موجود در فرایندهای اداری، شاید همین کـار سـبب می یها یدشوارگمارند. اما با توجه به 

مـان از این رو بایـد بـه مترج از دسترسی به این اثر نفیس محروم بمانند. ها مدتفارسی زبانان برای 
  درود فرستاد و از ناشر سپاسگزار بود.




