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پژوهشي  مركز  تخصصي  نشست  ششمين  و  هفتاد 
ميراث مكتوب، ويژه رونمايي نسخه برگردان االبنيه عن 
حقايق االدويه (روضةاالنس و منفعةالنفس) با همكاري 
آكادمي  ايران شناسي  مؤسسه  و  ايران  پزشكي  گنجينه 
اين  در  شد.  برگزار   1389/2/8 تاريخ  در  اتريش،  علوم 
نشست چند تن از صاحب نظران درباره اين نسخه سخن 

گفتند. 
مركز  رئيس  ايراني،  اكبر  آقای  نشست  اين  آغاز  در 
همكارانی  از  سپاس  ابراز  با  مكتوب،  ميراث  پژوهشي 
همكاري  مكتوب  ميراث  با  كهن  متن  اين  چاپ  در  كه 
كرده اند، گفت: به ويژه از آقايان برت فراگنر، استاد ايرج 
افشار و اوا ايبريليش كتابدار سابق كتابخانه وين بايد ياد 
نگهداري مي كنند. اينك  نسخه را  اين  كرد كه با دقت 
متن  اين  كه  است  بزرگي  افتخار  مكتوب  ميراث  براي 
كهن را به عنوان سند ملي و سند زبان فارسي، چاپ و 

منتشر كرده است. 
تا  االبنيه  معرفی  زمان  از  كرد:  نشان  خاطر  ايرانی 
كنون، بيش از سي مقاله به زبانهای مختلف درباره اين 

اثر نوشته شده است. اين مقاالت را جمع آوري و ترجمه 
را  آنها  مجموعه  بتوانيم  امسال  اميدواريم  كه  كرده ايم 

منتشر كنيم.
ايرانشناسي  مؤسسه  رئيس  شوارتس،  فلوريان  دكتر 
نشست  اين  سخنران  نخستين  اتريش،  علوم  آكادمي 
بود. او با اشاره به اهميت همكاريهاي علمي و فرهنگي 
دانشمندان و مؤسسه هاي علمي ايران با انستيتو گفت: 
نسخۀ كتاب االبنيه كه در كتابخانۀ ملي اتريش نگهداري 
مي شود، نمونه ي بارزي از فرهنگ ايران و حتی فرهنگ 

جهاني است.
شوارتس گفت: االبنيه مجموعه اي از دانش طب هند، 
در  احتماالً  كه  است  ايران  و  عربي  سرزمينهاي  چين، 
شرق فالت ايران تأليف شده است. يادداشتهايي كه به 
زبان تركي عثماني در حاشيۀ متن اين اثر وجود دارد، 
نشان مي دهد كه در عثمانی نيز از اين اثر استفاده مي شد 
و پس از آن، اواخر قرن هجدهم ميالدي به وين آمد و 
در قرن نوزدهم يك دانشمند مسلمان ترجمۀ آلماني آن 

را به چاپ رساند. 
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اين  نسخه برگردان  كه  اين  از  خوشحالم  افزود:  وي 
از  من  مي گيرد.  قرار  جهان  اختيار  در  اكنون  مهم  اثر 
طرف انستيتو ايران شناسي اتريش از همه كساني كه در 
داشته اند،  دست  آن  چاپ  و  كتاب  اين  آوردن  وجود  به 
تشكر مي كنم. كارل فلوبر، كه از استادان بنام می باشد 
مدت ده سال براي چاپ آن كوشيدند و مقدمه اي به آن 
افزودند و خانم ايربليش، محمود اميدساالر، ايرج افشار 
را  اثر  اين  نسخه شناسي  و  تاريخ  صادقي  علي اشرف  و 
مورد بررسي قرار داده اند. اگر چاپ مناسبي از اين كتاب 
ممكن شده است، مديون تعهد و پايداري اين استادان و 
نيز اكبر ايراني است. به ميراث مكتوب به خاطر كيفيت 
عالي چاپ اين كتاب تبريك مي گويم. متخصصان، اين 
كتاب را به يك مجموعه پژوهشي و نسخه شناسي معتبر 

مبدل ساخته اند. 

دربارۀ  را  سخناني  افشار  ايرج  استاد  ادامه،  در 
اين  كرد:  بيان  شرح  اين  به  االبنيه  كتاب  نسخه شناسي 
تاريخ دار  كامل  فارسي  خطي  نسخه ي  نخستين  كتاب 
است و بايد به اين نكته توجه كرد كه اين نسخه تمام 
رسم الخط،  نحوه ي  نظر  از  را  خود  از  پيش  پيشينه ي 
نحوه ي صفحه آرايي و تمام نكات مربوط به نسخه شناسي 

براي زبان فارسي همراه دارد.
براي  را  تاريخي  بخواهيم  اگر  اين كه  بر  تأكيد  با  او 
خط فارسي ترسيم كنيم، از اين پخته تر چيزي در دست 
را  ما  خط  تاريخ  بخواهد  كسي  هر  كرد:  اضافه  نداريم، 

بنويسد، اين نسخه را بايد محترم بشمارد.
هم چنين نصرت  هللا رستگار ـ عضو پيشين مؤسسه ي 
اين كه  بيان  با  ـ  اتريش  علوم  فرهنگستان  ايران شناسي 
كه  است  قرن  دو  از  بيش  «االبنيه»  كتاب  دست نويس 

اين كه  و  مي شود  نگهداري  اتريش  ملي  كتابخانه ي  در 
نخستين توصيف از اين كتاب به زبان التين در مجله اي 
از  «االبنيه»  نسخه ي  تاريخچه ي  تشريح  به  شد،  چاپ 

زماني كه به وين وارد شد تا امروز پرداخت.
سپس دكتر ابوالقاسم سلطانی، عضو گروه طب سنتی 
االبنيه  اهميت  درباره  ايران،  پزشكی  علوم  فرهنگستان 
از نظر نوآوريهای داروهای گياهی و نيز نامها و خواص 

مختلف گياهان دارويی، سخنانی ايراد كرد. 
او گفت: ما پيش از اين اثر كتابهای ديگری نيز داشته 
مقداری  بايد  بنابراين  اند  رفته  بين  از  نحوی  به  كه  ايم 
كوشش خود را فراتر ببريم تا دريابيم پيش از اين كتاب 
به  بايد  ما  همچنين  است.  بوده  ديگری  كتابهای  چه 
از  نشانی  ديگر  آثار  ميان  از  تا  برويم  خود  تاريخ  دنبال 

آنها بيابيم. 
آخرين سخنران اين نشست دكتر علی اشرف صادقی 
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود. او انتساب تأليف 
شايد  گفت:  و  خواند  نادرست  را  ايران  شرق  به  االبنيه 
درباره  دقيقی  بحث  كه  بود  الزار  پرفسور  بار  نخستين 
تلفظهای  كه  گويد  می  او  كرد.  مطرح  كتاب  اين  زبان 
زبان  گويشهای  از  يكی  به  متعلق  كتاب  اين  در  اسدی 
زماني  يعني  پنجم،  و  چهارم  قرن هاي  در  است.  فارسی 
كه اولين نوشته هاي كهن زبان فارسي دري را مي يابيم، 
گونه هايي از فارسي در نقاط مختلف ايران وجود داشته 

است. 
بسيار  كتاب  اين  تلفظ هاي  درباره  من  افزود:  وي 
مخصوصا  و  خراسان  تلفظ هاي  با  را  آن  و  كرده ام  دقت 
ديدم  سنجيده ام.  شده،  نوشته  هرات  در  كه  كتاب هايي 
هست،  كه  هم  مشتركاتي  دارد.  فرق  هم  با  تلفظ ها  كه 
همساني هايي است كه در همه متون فارسي وجود دارد. 
حقيقت آن است كه بيشتر تلفظ هاي «االبنيه» مربوط به 
بعضي  در  صراحت  به  نويسنده  حتي  است،  ايران  غرب 

جاها مي گويد كه تلفظ آذربايجان است. 
آقای بوكس بام سفير اتريش در ايران نيز در نشست 
اين  در  كه  داشت  حضور  «االبنيه»  كتاب  از  رونمايي 
مراسم آقای ايرانی يك جلد از نسخه برگردان االبنيه را 
به ايشان اهدا كرد. ايرانی همچنين نسخه ای از علي نامه 
يكي ديگر از نسخه برگردان هاي چاپ شده توسط نشر 

ميراث مكتوب را هم به دكتر شوارتس تقديم كرد. 


