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(يا کش ) الويل في م رفة امراضالخيل
مهمترین نوشتۀ مسلمانان در اسبشناسی
جالل شایق



چكيده
كتاب كاشف (یا كشف) الویل فی معرفة امراضالخیل اثر ابوبکربن بدرالدین بیطار معروف
به ابنمنذر ،دامپزشك مسلمان ،منظمترین و كاملترین اثر در زمینۀ اسبشناسی و
اسبپزشکی در سدههاي میانه محسوب میشود .این كتاب مشتمل بر ده مقاله و هر مقاله
شامل چندین باب است كه مؤلف در آن از بیان صفات ،خصوصیات ،انساب ،تزذیه ،روش
شناختن اسب سالم و مریض ،طرز معالجه و درمان ،لوازل و اسباب و آالت مربوط به آن
و هر چه براي یك سواركار الزل و ضروري است ،هیچ فروگذار نکرده است .در این مقاله
اثر و پژوهشهاي مرتبط با آن معرفی شده است.
کليدواژهها :اسبشناسی ،دامپزشکی ،ابن منذر ،تاریخ علم.

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر

jalal_shayeghi@yahoo.com /

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر است.
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مقدمه
تمدن اسالمی ،اگرچه با واسطۀ ترجمۀ آثار علمی یونانی و رومی میراثدار این علول
يي بهویژه از طریق مراكز علمی مهم آن روزگار مانند جنديشاپور يي بوده است،
نقش دانشمندان مسلمان در گسترش علول ،از جمله دامپزشکی و اسبشناسی مهم و
قابلاعتنا است .در میان آثار مختلف علمی دوران اسالمی ،كتب مربوط به حیوانات،

به ویژه اسب ،اهمیت بسیار دارند .در صدر این آثار كتابی است به نال كتاب السیاسة
فی علم الفراسة منسوب به امیر مؤمنان علیبن ابیطالب (ع) كه به دست فردي به نال
امروالقیس ،از نوادگان امروالقیس ،شاعر معروف عرب ،انشا یا از سخنان ایشان
جمعآوري شده است (تاجبخش  .)905 /9 :3115از مهمترین آثار دامپزشکی اسالمی
كتاب الخیل و البیطرة از محمدبن یعقوببن اخی حزال (قرن سول هجري /نهم
میالدي) است (شایق  .)31 :3190در میان آثار دیگر ،كتاب الفالحه اثر ابوزكریا

یحییبن محمدبن احمدبن عوال و االقوال الکافية و الفصول الشافية فی علم البیطرة
نوشتۀ المجياهيد عليی رسيوليی از اهمیت خاصی برخوردارند .كتب و فرسنامههاي
متعدد فارسی ،تركی و غیرهم را نیز میباید به این فهرست اضافه كرد (نك :مساح

 .)3175اما شاید به جرأت بتوان گفت هیچ كدال از این آثار به پاي كتاب كاشف (یا
كشف) الویل فی ماةفة امراض الخیل یا كامل الصناعتین البیطرة و الز طقة معروف به
كتاب الناصري تالیف ابن مُنذِر ،ابوبکربن بدر ،ملقب به بیطار ناصري (733ق/
3130ل) نمیرسد.
در اهمیت این كتاب همین بس كه جرج سارتن ،نویسندۀ بزر

تاریخ علم،

دربارۀ آن نوشته است :تا جایی كه به اسب مربوط میشود ،كاملترین كتاب
سدههاي میانه را ابن منذر ،میرآخور یا آخورساالر سلطان مملوك ناصرالدین محمد
قالوون ،تألیف كرد .این رسالۀ ابن منذر در هیچ زبان و كشور دیگري تا مدتها بعد
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همتایی ندارد (سارتن  .)9997 /1 :3111این كتاب منظمترین و كاملترین اثر در هر
دو زمینۀ اسبشناسی و اسبپزشکی است كه در سدههاي میانه نوشته شده است.
پديدآورندۀ کتاب
ابوبکربن بدرالدین بیطار ،معروف به ابنمنذر ،دامپزشك مسلمان ،كه در زمان سلطان
مملوك ناصرالدین محمد قالون ،فرمانرواي مصر و شال میزیست .این پادشاه در
ذيقعدۀ  713زاده شد و در خردسالی به حکومت رسید؛ از این رو باید تصور كرد
كه خدمت ابنمنذر در دستگاه او در فاصلۀ سالهاي 791ي733ق3991/ي3130ل
بوده است كه میتوان آن را آغاز سدۀ چهاردهم میالدي دانست .دربارۀ زندگی او
هیچ نمیدانیم ،جز اینکه پدرش بدرالدین ،دامپزشك معروفی بود و او پا جاي پدر
گذاشته بود .احتمال دارد كه هر دو در خدمت سلطان بودهاند و این به آنان فرصت
كسب تجارب زیادي را داده باشد (شایق .)91 :3193
عصر تألي

کتاب

ناصرالدین محمد قالون ساختمان بیمارستان بزرگی را كه پدرش آغاز كرده بود ،به
انجال رساند .پدر وي ،ملك منصور سیفالدین ابوالمعالی اَلْفی صالحی نجمی قالون،
از سالطین ممالیك بحري بود كه از 3979ل771/ق تا 3990ل719/ق ،بر مصر و
شال فرمانروایی كرد و نه تنها در مقال سردار و سیاستمداري بزر  ،بلکه به نال
سازندهاي بزر

هم شهرت یافت .بخشی از معروفترین بناي او هنوز باقييی است

و آن بیمارستانی در قاهره است كه به نال او بیمارستان المنصوري خوانده میشود.
این اثر بنایی كامل بوده است ،شامل بخشهاي جداگانه براي بیماریهاي مختلف،
انبارها ،مسجد ،مدرسه ،مقبرۀ خود قالون ،و غیره .ناصرالدین نیز خود بانی و
مؤسس بزرگی بود و به اسب عالقۀ بسیار داشت .جرج سارتن در خصوص توجه
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امراي آن عصر به كشاورزي و دامپروري مینویسد :براي مردل عصر ما مجسم كردن
اصطبلهاي شاهان قدیم ،بهویژه در سرزمینهاي اسالمی ،دشوار است .چند سال پیش
اصطبلهاي قدیم مِکنه را در مراكش دیدل كه براي موالي اسماعیل (سلطان مراكش:
3779ي3797ل3011/ي3330ق) ساخته شده بود و گفته شد كه در آنها دوازدههزار
اسب نگهداري میشد! بقایاي آن بناها چنان مفصل است (و هوا چنان گرل بود) كه
با تاكسی از میان آنها گذشتم (سارتن .)9997 /1 :3111
نام کتاب
كارل بروكلمان و سارتن معتقدند كه عنوان این كتاب را خود ابنمنذر كاشف (یا:
كشف) الویل فى معرفة امراض الخیل ،انتخاب كرده بود ،اما بعداً این اثر نال كامل
الصناعتین البیطرة و الزَ طَقة به خود گرفت و عموماً به نال كتاب ناصري شناخته
مىشود؛ اما غالبا نسخ خطی نال كتاب را كامل الصناعتین البیطرة و الزَ طَقة ذكر
كردهاند (ارك  .)3959كلمۀ زرطَقه یا زردقه كه به معنى تربیت اسب است ،در برخى
از منابع به صورت زرطقه نیز ضبط شده است؛ ولى اغلب م خذ آن را زرطقه
نوشتهاند (تاجبخش  .)115 :3115زرطقه گویا معرب واژۀ التینی روسکا 3به معناي
خانۀ كشاورزي است كه به این صورت به عربی راه گشوده است .برخی این كتاب را
اقتباسى از كتاب كامل الصناعتین (البیطرة و الز طقة) ،تألیف ابناخى حزال دانستهاند،
در حالى كه م خذ كتابشناختى از اثر ابناخى حزال با عنوان الفروسية و البیطرة یاد

كردهاند؛ از آن جمله بروكلمان دو كتاب یکی در اسبشناسی به نال الفروسیه و شییه
الخیل و دیگري در دامپزشکی به نال الخیل و البیطره را به ابناخى حزال نسبت
میدهد؛ اما تاجبخش هر دو كتاب را یکی دانسته و با استناد به نسخۀ خطی كتابخانۀ
وین ،نال كتاب ابناخى حزال را كامل الصناعتین فی البیطرة ذكر كرده است كه
 .3كتابی از كلومل دامپزشك معروف رول به نال  De Re Rustricaباقی است (شایق .)3193
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ناسخان بعدها به اشتباه این نال را براي كتاب ابنمنذر نیز نهادهاند (همان.)117 :

منابع کتاب
در مقدمۀ كتاب ،ابنمنذر از افرادي نال میبرد كه وي در اثر خود احتماالً آثار آنيان
را مد نظر داشته و از آنها بهره برده است.
زمانی كه مالحظه كردل بسیاري از دامپزشکان و پزشکان و دامپروران و نیز فیلسوفان و
دانشمندان همانند ارسطو و هرمس 9و جالینوس و بقراط 1از متقدمان و ابییوسف 3و
محمدبن اخی حزال ختلی 5از متأخرین با وجود كتب زیادي كه در دانش دامپزشکی و
 .9هرمس بایستی همان هرمس سول از حکماي مصر و فیلسوف جهانگردى باشد كه از طبایع و اوضاع
بالد اطالع بسیار داشته و او را كتابى در صنعت كیمیا و كتابى در حیوانات سمى بوده است.

 .1دو بقراط در تاریخ دامپزشکی معروفاند :اولی بقراط ،حکیم و طبیب معروف یونانی و دیگري بقراط یکی از
نویسندگان كتاب هیپاتریکا كه غالبا در زمینۀ جانورشناسی و دامپزشکی نمیتوان آثارشان را از هم جدا نمود
(شایق .)3193

 .3ابییوسف نال نویسندهاي است كه عالوه بر ابنمنذر مورد استناد ابناخی حزال و نویسندۀ ناشناس كتاب
البیطرۀ موجود در آكسفورد نیز بوده است (سزگین  .)595 :3110ذكر كنیۀ ابییوسف براي او ،بدون اشاره
به نال كامل وي ،دلیلی بر معروفیت او و اشاره ابناخی حزال دلیل بر زندگی وي در قرن سول هجري یا
قبل از آن است .در فهرست فواد سزگین جزو نویسندگان جانورشناسی و دامپزشکی مربوط به سه قرن
اولیۀ هجري تنها یك فرد با كنیه ابویوسف ،ذكر شده و این فرد كسی نیست جز یعقوببن اسحاق الکندى،
مکنى به ابویوسف نخستین فیلسوف عرب .سزگین در تاریخ نوشتههاي عربی از او در زمرۀ نویسندگان

جانورشناسی و دامپزشکی نال برده و چند اثرش را در این زمینه ذكر كرده است :از جمله كتاب فیالخیل
و البیطره و سرحة فی اجساد الحیوان اذا فسدت .به عقیدۀ سزگین ظاهراَ از او در كتب قرون بعدي
جانورشناسی نشانههاي كمی باقی مانده است و واقعیت هم چنین است .به هر حال ،اگر چه به عقیدۀ
نگارنده ابییوسف مورد استناد ابنمنذر كسی جز ابییوسف یعقوببن اسحاق الکندى نمیتواند باشد و اثر
مورد اشارۀ سزگین .یعنی كتاب فی الخیل و البیطره ،احتماالَ مورد استفادۀ ابنمنذر بوده است ولی باز اگر
چنین چیزي حقیقت نداشته باشد ،حداقل میتوان نتیجه گرفت كه اولین نگارندۀ شناخته شده در میان
مسلمانان در خصوص اسب ،كسی است كه تنها كنیهاي از آن در روزگاران ما باقی است و میتوان از
ابییوسف به عنوان دامپزشك فراموش شده یاد كرد.

 .5محمدبن اخی حزال (قرن سول هجري /نهم میالدي) ،دامپزشك و میرآخور معتضد عباسی است كه به

 /11آينة ميراث ،ضميمة  ،63ويژۀ نقد

دامپروري و درمان آنها از خود به یادگار گذاشتهاند ( ...بیطار ،كامل ،ج  ،3ص .)91

از این افراد ،جز فردي كه كنیۀ ابییوسف دارد ،همه شناخته شدهاند .عالوه بر آن ،او
در مقدمه از پدر خود و دامپزشکان معاصرش ،و نیز تجربیات خود نال میبرد .در
جايجاي كتاب از متقدمان یا پیشینیان ذكري آورده ،در نحوۀ خارج كردن جنین
مرده از رحم ،از محمود بیطار نال برده و در چند جا از ابناخی حزال نال برده است.
پدرش سومین دامپزشکی است كه از او یاد شده است .او در مقدمۀ كتاب راجع به
منابع دیگر آن چنین نوشته است:
گر چه من از نظر علم و فهم به پایۀ ایشان متقدمین نرسیده و با آنان برابري نمیكنم ،اما
چیزهایی را كه ایشان گفتهاند و چه نیکو گفته شده را بیان نمودهال و سخن آنان و نظرات ایشان
را كه تجربه شده است بیان نمودهال و چه بسیار از دامپزشکان را دیدهال و از آنان تجربه
اندوختهال و پدرل بدرالدین يي كه خدا او را رحمت كند يي نیز بیان داشته است و نیز از مجربان
بیطاري شنیده و اندوختهال آنچه را كه دیده بوده و یا خود بدان عمل نموده بودند (همانجا).

اشاره به کتاب در منابع تاريخي
قدیمترین اشاره به این كتاب را در كتاب كشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون اثر
مصطفیبن عبداهلل (مشهور به كاتب چلبی ،و خلیفه ،و حاجی خلیفه) میتوان یافت.
او نال كتاب را كامل الصناعتین البیطرة و الزرطقة آورده و كلمۀ زرطقه را در معناي
تعلیم و تربیت حیوانات ذكر كرده است.

قاموس االعالل تركی ،كتاب االعالل خیرالدین الزركلی ،و از آثار متأخر معجم

خاطر تألیف كتاب الخیل و البیطره در تاریخ علم شهرت دارد؛ بهطوريكه بسیاري او را نخستین نویسندۀ
كتاب در دامپزشکی و اسبشناسی دانستهاند .كتاب وي عالوه بر كتاب ابنمنذر ،منبع كتابهاي دامپزشکی
دیگر بعد از خود ،چون كتاب فالحه از ابوزكریا یحییبن محمدبن احمد العوال بوده است .ابنمنذر در دو
مورد در كتاب خود به طور مستقیم نال او را آورده است.
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المؤلفین (اثر عمر رضا كحاله) از این كتاب نال بردهاند (ابریق .)57 :3993

نسخ خطي برجايمانده
نسخ خطی متن عربی :نسخ عربی فراوانی از این كتاب در كتابخانههاي جهان وجود
دارد .عبدالرحمن ابریق در مقدمۀ چاپ عربی خویش از سیزده نسخهاي كه مالحظه
و از آنها استفاده نموده بدین شرح نال برده است :نسخۀ دارالکتب الوطنیۀ تونس به
شمارۀ 959؛ نسخۀ كتابخانۀ ملی وین به شمارۀ 3313؛ نسخۀ دارالکتب المصریه در
قاهره به شمارۀ  3931طب؛ نسخۀ مکۀ مکرمه به شمارۀ حرل مکی 3 ،طب ي ف
33؛ نسخۀ كتابخانۀ شهر اسکندریه به شمارۀ 9039؛ نسخۀ كتابخانۀ بریتانیا در لندن
به شمارۀ ADO/19448SCH/9987؛نسخۀ كتابخانۀ ظاهریه در دمشق به شمارۀ90؛
دو نسخه در كتابخانۀ گوتا در برلین به شمارههاي  9019و 9011؛ نسخۀ كتابخانۀ
بادلیان در اكسفورد به شمارۀ 310؛ نسخۀ كتابخانۀ بورسا در سلیمانیۀ استانبول به
شمارۀ ( 3399نسخهاي الکترونیکی موجود از آن در كتابخانۀ آیتاهلل مرعشی توسط
نگارنده تهیه و مالحظه شده است)؛ نسخۀ كتابخانۀ الوقفیۀ المولویه در حلب به
شمارۀ 3؛ نسخۀ كتابخانۀ ملی برلین به شمارۀ

Berl. 6183ST Staatsbibliothek

(همو .)75

نسخ خطی ترجمۀ فارسی :این كتاب با توجه به نسخههاي متعددي كه از آن به
عربی در دسترس است ،یکی از كتب پركاربرد زمان خویش محسوب میشده است.
از این رو در قرن دوازدهم هجري به دستور محمد ادریس خان قاضیالقضات به نال
احمد شاه دُراانی افزانی (حك3791 :ي 3771ل3317/ي3317ق) توسط فردي
ناشناس به زبان فارسی ترجمه شده است .ترجمۀ فارسی این اثر كاري قوي نیست و
بر خالف اهمیت علمی آن ،به نظر میرسد از اهمیت ادبی چندانی برخوردار نیست.
 .7ادعاي مشابهی را عبدالرحمن ابریق در خصوص متن عربی دارد.
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در ترجمۀ فارسی مترجم هر جا نیاز به توضیحی دیده ،وارد متن كرده و این امر گاه
گسستگی در مطلب را موجب شده است .او در ترجمه دچار سهوهاي بسیاري شده
است؛ مثالً برنوف را به صورت یرنوق و یا حلبلوب را به صورت خلیلوب آورده
است؛ در بحث خلد ،سرواژۀ خلد را با جلد سهو كرده و این امر موجب مشوش
شدن متن شده است؛ یا ابناخی حزال را به صورت برادرزادهال حزال ترجمه كرده تا
این تصور براي برخی ایجاد گردد كه ابن منذر برادرزادهاي به نال حزال داشته است.
چندین نسخه از این ترجمه در كتابخانههاي مختلف دنیا وجود دارد .تا جایی كه
نگارنده میداند ،نسخ ذیل شناخته شدهاند:
ي یك نسخه به شمارۀ  3777در دارالکتب مصر ،كتابت به سال 3399ق (فهرست

المخطوطات الفارسية دارالکتب91/9 ،ي.)99
ي یك نسخه به شمارۀ  3/1095در ازبکستان (مجموعۀ نسخ خطى شرق در
آكادمى علم ،ازبکستان شوروى ،ج  ،3ص .)3975در توضیح این نسخه آمده است:
«این ترجمه به كمك قاضى محمد صدیق خان و محمد ادریس خان به نال احمد
شاه درانى انجال شده و احتماالً این دو نفر از درباریان بودهاند؛ چه قاضى محمد
صدیق ،مفتىِ بلدۀ الهور بوده است» (مساح .)30 :3175

ي یك نسخه به شمارۀ  9535در كتابخانۀ مركزى تهران ،كتابت اواخر سدۀ
دوازدهم به خط نسخ (دانشپژوه  .)9 :3101این نسخه يي كه نگارنده آن را دیده يي
ناقص و آغاز آن چنین است ...« :است كه ناگاه پیدا شود و هفتم ثوالیل است و آن
جمه ثولول است ».و در پایان آن آمده است« :اما بعد حسبالحکم جهان مطالع عالم
مطیع شاه سلیمانجاه ...سلطان المجاهدین فى سبیل اللَّه ...احمد شاه پادشان دُرِّ
دُراان الزال مؤیاد بتأیید السبحان »....این نسخه در فهرست چنین معرفى شده است:
«فرسنامه :در نه مقاله بهنال احمد شاه دراانى ساخته شده است ».نسخه در اصل
مصور بوده و به نظر میرسد صفحات مصور آن از مجموعه ربوده شده و سپس
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كتاب به صورت نامراتب سرهمبندي شده است .از آن همه تصویر تنها دو تصویر از
كتاب باقی است كه متعلق به اقسال االغ است.
ي یك نسخۀ كامل به شمارۀ  571با عنوان و نشان شنگرف در كتابخانۀ ملك در
 993بر

به خط نستعلیق سده سیزدهم (تاجبخش  .)117 :3179این نسخه به خط

نستعلیق كه در برخی صفحات به صورت شکسته و گاه ناخوانا است .به نظر میرسد
كه این نسخه از روي نسخهاي مصور رونویس شده ،چرا كه اشاره به تصاویر در آن
وجود دارد ولی خبري از خود تصویرها نیست.
نسخ خطی ترجمۀ تركی :یك نسخۀ ترجمۀ تركی به شمارۀ  1575در كتابخانۀ
ایاصوفیا وجود دارد كه ترجمهاي خالصه شده و شامل بابهاي  1، 7 ،7و  ،9یعنی
كل بخش معالجات ،است .این ترجمه را فردي به نال محمدبن چركس به سال
3090ق انجال داده است (ارك .)3959
پژوهشها در خصوص کتاب
پژوهشهاي غربي
اولین پژوهش غربی ،ترجمۀ فرانسوي ل .پرون در سه جلد است (نك :پرون

3159ي .)3170همین مجموعه مورد استناد جرج سارتن در بررسی تاریخی كتاب
ابن منذر قرار گرفته است .جلد اول مقدمهاي است مفصل و جلدهاي دول و سول
حاوي ترجمۀ فرانسوي كتاب ناصري همراه با ترجمۀ قطعههایی است از یك متن

عربی قدیمتر (كه در سال 705ق در بزداد تألیف شده) و از كتاباالقوال الکافیه
واالصولالشافیه 7،تألیف سلطان یمنعلی رسولی و غیره .مؤلف یادداشتهاي زیادي
 .7ملك المجاهد علیبن داود رسيوليی ،از سالطین دانشپرور سلسلۀ معروف رسولی یمن بود .او رسالۀ

معتبري در پرورش اسب و سایر حیوانات نوشت .این تألیف ،كه كتاب االقوال الکافية والفصول الشافية فی
علم البیطرة نال دارد ،در شش باب است راجع به پرورش ،نگهداري و تربیت حیوانات اهلی ،از قبیل
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در فواید دامپزشکی به آن اضافه كرده است .علیرغم برخی بینظمیها ،و نیز استفاده
از مأخذهاي عربی ضعیف و برخی بیدقتیها ،كار او بسیار مهم است و مأخذ همۀ
شرحهاي غربی بعدي قرار گرفته است (سارتن ،ج  ،1بخش  ،3ص  .)9139ترجمۀ او
نه مقاله از ده مقالۀ كتاب را شامل است و مقالۀ دهم را كه در زمینۀ نعلبندي است،
ندارد .ترجمۀ دیگري از این اثر در سال 9003ل موضوع پایاننامۀ دكتري فردي
مراكشی به نال محمد حکیمی (در مدرسۀ دامپزشکی آلفر) قرار گرفته است كه شامل
مقاله دهم نیز میشود (نك :حکیمی  .)3999ترجمۀ فرانسوي پرون را ریچارد فروهنر
تلخیص ،و به آلمانی ترجمه كرده است (نك :فروهنر .)3999
پژوهشهاي عربي
اگرچه اصل كتاب به زبان عربی نگارش یافته ،اما بررسیهاي تاریخی پیرامون این
كتاب به عربی بسیار دیر آغاز گردیده است .اولین تحقیق يي تا جایی كه نگارنده
دریافته است يي مربوط به عبدالرحمن الدقاق است كه ترجمۀ فرانسوي را با متن
عربی تطبیق داده است .این اثر را مطبعۀ دارالنفائس در بیروت منتشر ساخته است
(نك :بیطار ،كاشف .)3993 ،تحقیق دول را عبدالرحمن ابریق ،استاد دانشگاه حلب ،با
بررسی و تطبیق نسخههاي عربی انجال داده و حاشیههاي مفصلی بر آن افزوده است
(نك :بیطار ،كاشف .)3991 ،سومین تحقیق را نیز احمدجعفر حجازي با حمایت
وزارت پژوهش علمی دانشگاهی و پژوهش علمی و تکنولوژي مصر انجال داده
است (نك :بیطار ،كاشف.)9009 ،

اسب ،استر ،خر ،شتر ،فیل ،گاومیش ،گوسفند و گاو .در آن مطالب جالبی براي جانورشناسان ،دامداران و
دامپزشکان وجود دارد ،بهویژه از لحاظ ،شتر و فیل با ارزش است (شایق .)3193
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پژوهشهاي ترکي
پژوهش و شرح خالصه شدهاي از كتاب توسط نیهال ارك ،اسيتاد گيروه اخيالق و
تاریخ دامپزشکی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آنکارا به سال 3959ل انجال و سيعی
در انطباق مطالب با دامپزشکی روز شده است (نك :ارك .)3959

پژوهشهاي ايراني
در ایران حسن تاجبخش در جلد دول كتاب تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران ،این
كتاب را معرفی و بررسی كرده است (تاجبخش 115 :3179ي .)190با وجود معرفی
جامع ایشان ،تاكنون در خصوص تصحیح و تحشییۀ این اثر مهم یا ترجمههاي
فارسی آن ،در ایران تالشی صورت نگرفته است.
ساختار کتاب
كتاب ناصري ،مشتمل بر ده مقاله و هر مقاله داراي چندین باب است و مؤلف در آن
از بیان صفات ،خصوصیات ،انساب ،تزذیه ،روش شناختن اسب سالم و مریض ،طرز
معالجه و درمان ،لوازل و اسباب و آالت مربوط به آن و هر چه براي یك سواركار
الزل و ضروري است ،هیچ فروگذار نکرده است.
چهار مقالۀ نخستین عمدتاً در حیطۀ علم فروسیه یا اسبشناسی است؛ اما چهار
مقالۀ بعد به دامپزشکی ،معرفی و درمان بیماریها اختصاص دارد .مقالۀ نهم بحث
داروشناسی را شامل میشود و مقالۀ دهم در مورد نعلبندي است.
مقالۀ اول كتاب در بیست باب نگارش یافته است .در بابهاي اول ،پس از حمد و
ثناي الهی و ذكر اهمیت نگهداري اسب از دید قرآن و حدیث ،به بررسی چگونگی
خلقت اسب از دیدگاه آیات و روایات پرداخته است .سپس ،از تفاوتهاي اسب با
آدمی و نیز شباهتهاي آن دو گفته است .او در این فصل در واقع نوعی طب
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مقایسهاي را در خصوص اسب و انسان ارائه میدهد؛ بنابراین طبیعی است كه در
برخی از مقایسهها ،با توجه به طب قدیم باشد .براي مثال ،او دستگاه گردش خون
اسب را تحت تأثیر منابع پزشکی جالینوسی توصیف میكند.
نویسنده دورۀ آبستنی ،زمان فحلی و زایمان اسب را بهخوبی توصیف كرده است.
او محل تخلیۀ منی اسب را رحم میداند .مدت آبستنی مادیان یازده ماه است .او به
این نظریۀ دامپزشکی قدیم كه اگر شیر ابتدا از پستان راست مادر تراوش شود كره نر
و در غیر این صورت ماده است ،به دیدۀ تردید مینگرد .دیگر مطالب این فصل در
خصوص تعلیم و تربیت اسب است .مقالۀ دول نیز در معرفی الوان مختلف و انواع
اسب و قاطر و االغ است.
اما مقالههاي سول و چهارل يي كه هر كدال ده باب دارند يي مشتملاند بر بحث
عیوب اسب و نحوۀ انتخاب اسب سالم و بیعیب براي خریدار و شرح اندال به اندال
محاسن و معایبِ اسب .به نظر ابنمنذر اسبی خوب است كه گردنی كوتاه یا دراز
نداشته باشد ،سینهاي فراخ داشته باشد ،گوشت سینهاش كم و زیاد نباشد؛ درازي
پاها همسان باشد و نقصهاي دیگر نداشته باشد .سرینها پرگوشت باشند .داشتن سم
بزر

از عیوب به شمار میرود .در اندامهاي تناسلی بیماري و لکه نباشد و

میبایست دستگاه اداري نر را در زمان ادرار معاینه كرد .البته این همه عالیمی كه او
براي اسب بینقص میشمارد نیست؛ در مقالۀ سول او از عیوب مادرزادي كه از آنها
آگاه است صحبت میكند.
در مقالۀ پنجم ،نویسنده وارد بحث دامپزشکی میشود .این مقاله  13باب دارد .او
بیماریها را اندالبهاندال جداگانه مورد مطالعه قرار میدهد .اگر چه در خصوص برخی
بیماریها و برخی اندامها چون بیماریهاي مزز ،گفتههاي او مشخص و واضح نیست،
در مقابل ،توصیف او از برخی امراض در اندامهایی مانند چشم واضح و مشخص است.
مقالۀ ششم با روشهاي خونگیري و عروق مخصوص به آن آغاز میگردد ،بعد به
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تذكرات اخالقی میپردازد و در ادامه به نحوۀ درمان بیماریها اشاره دارد.
مقالههاي هفتم و هشتم نیز ادامۀ بحث درماناند.
مقالۀ نهم به داغ كردن و اشکال مختلف آن و بحثهایيی دربارۀ فارماكولوژي
اختصاص دارد و در مواقعی به دعا متوسل شده است كه نشاندهندۀ بیماریهایی است
كه وي قادر به درمان آنها نشده است و از این رو بیمار خویش را به دست شفادهندۀ
حقیقی میسپارد؛ چرا كه وي تَعوِیذ را وسیلهاي براي گریز از تالش براي درمان قرار
نمیدهد و از آن فقط مواقعی استفاده میكند كه دیگر كاري از او ساخته نیست.
فصل آخر كتاب فصلی منحصربهفرد است .او در این فصل از نعلبندي و اقسال
نعل سخن میگوید .او  170نوع نعل را معرفی میكند كه از دید دامپزشکان امروز
چهل نعل آن كاربردي است .او از نعل به منظور درمان و اصالح عیوب اسب بهره
میبرد .نویسنده این فصل را نیز با بابهایی كه به نعلین قاطر و االغ اختصاص دارد،
به پایان میبرد.
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