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تاب ک یافته از اصل عربیدو بخش باز

  یرونیحان بیابور ۀدنیالّص 
  ١قلعه آق یصفر عل

 ۀن نوشـتیتـر مهمن اعتبار، یق) به چند۴۴۰-۳۶۲( یرونیحان بیاستاد ابورالطّب  یدنه فیالّص  تابک
ن اثـر را در یـحـان ایاسـت. ابور -یو جـانور ی، معـدنیاهیگ -ت داروهایماه ۀدربار یاسالم ۀدور

 ۀهفـتم در دور ۀسـد نخسـت ۀمـین اثـر در نیـنگاشـته اسـت. بعـدها ا یاواخر عمرش به زبان عرب
ر کابـوبن یالّد  جالل یتوّسط قاض ین دهلیق) از سالط۶۳۳-۶۰۷لتتمش (ین ایالّد  شمس یپادشاه

  برگردانده شد. یبه فارس یاسانکبن عثمان بن اسفرا  یبن عل
ده یهـا بـه چـاپ رسـ ن آنیتر به دست آمده و بر اساس مهم یفراوان یها ، نسخهیفارس ۀاز ترجم

ق و  ۶۷۸موّرخ  ۀشده است. نسخ یینسخه شناسا کینون فقط کتا یاست؛ اّما متأّسفانه از متن عرب
نـون که) بوده و ایکالت بورسا (تریدر ا یم قورشونلو اوغلیجامع حاج ابراه ۀمدرس ۀتابخانکمتعّلق به 

 یهـن بورسـا نگهـدارک یهـا ها و چاپ نسـخه ۀتابخانـکقورشـونلو در  ۀدر مجموعـ ۱۴۹ ۀبه شمار
ن یفخرالـّد «د یـالّظـاهر با یه علکبوده  »ودستید«موسوم به  یتر نسخه به خّط شخص شیشود. ب یم
از ادبا و مدّرسان مـرتبط بـا  یکیق) و  ۶۷۲ – ۶۰۴( ین محّمد بلخیالّد  لدان جالیاز مر »ودستید

  ).۳۹ - ۳۸: ۱۳۹۰قلعه  آق یه باشد (صفریدستگاه مولو
 ۀ[مقّدمـ کیـست و ی: ب۱۳۷۰ یرونیعمده دارد (ب یها یمتأّسفانه در پنج جا افتادگ یعرب ۀنسخ

افتـاده  یهـا ل بخشیـمکامـده، تینون بـه دسـت نکتـا یاز متن عرب یگرید ۀاب]) و چون نسخیزر
 ۀیه در حاشـکرا  دنهیص یاز متن عرب ییها بخش ییاب خوین مانده است. استاد زرکهمچنان نامم

 یزکـمر ۀتابخانک ۸۱۹۰ ۀ(نسخ یکپزش ۀمجموع کیجزله مندرج در  ابن انیالب منهاجاز  یسیدستنو
 یمـتن را از رو یهـا یاز افتادگ یرده و برخـکـ ییق) نقل شده بود شناسا۶۱۵، موّرخ تهران دانشگاه

                                                    
  alisafari_m@yahoo.comپژوهشگر متون دورۀ اسالمی  .١
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  .١ردندکل یمکن منقوالت تیهم
 یحاو یکپزش یا مجموعه یانیپا یها در برگهدنه یتاب الصک یخوشبختانه دو بخش از متن عرب

ق) نقـل  ۶۹۰خ ا، مـوّر یتانیبر ۀتابخانک یخاور ۹۴۵۲ ۀجزله (نسخ ابنان یالب منهاجابقراط و  فصول
  م.یا به آن پرداخته ینونک ه در نوشتۀکشده است 
مربـوط بـه  ۴۵و  ۴۴ یهـا برگ ۀانـیدر م دنهیصـ یعربـ نسـخ یهـا ین افتادگیـاز ا یکی الف:

 – ۱۵۸: ۱۳۷۰ یرونـیاسـت (ب» دسـتریجندب«ل مـدخل یـتـا اوا» نیتـ«ان مدخل یاز پا ییها بخش
 یفارسـ ن مـدخل در ترجمـۀیـاسـت. ا» زنیجـاو«هم  یکین بخش یا ۀافتاد یها ). از مدخل۱۹۰

 ۶۷(گ ان یالب منهاج ۀیز در حاشیآن ن یاز متن عرب ی) و اختصار۲۰۱: ۱۳۵۸ یرونیموجود است (ب
: ۱۳۷۰ یرونـیاند (ب دهین دو منبع به چاپ رسـانیا یاب آن را از رویپ) موجود بوده و لذا استاد زر

ا (گ یـانتیبر تابخانـۀک ۀدر مجموع ین مدخل با اختصاراتیاز ا یستان ندارد]). بخشک[چاپ پا ۱۷۱
  ن عبارات نقل شده است:ینامربوط]) بد ۶۳ ۀر [برگ ۶۴ -پ  ۶۲

هو حجر الثیـران ویوجـد فـی مـرارة الثیـران. اصـفر  ٢اوروژنکفایدة اخری: «
ون فـی مـرارات کـثـره یکُمّحة البیض من مقدار دانق الـی اربعـة دراهـم. واک

الموجود فی مـرارات حجرالّتیس کنامرتبط در میانه]  ۀبرگ کالثیران الهندیة [ی
فـی الفـّم سـاعة. ویسـتعمله  کتیوس الجبلیة. ویوخذ سیاًال ویجمد اذا امس

  ».ر ابوریحان فی الصیدنةکذا ذکالعوام للنهوش واللدغات والیرقان. ه

دهـد هـر دو  یه نشان مکاست  یاتکاشترا یبوده داراان یالب منهاج ین عبارات با آنچه در حواشیا
در  یرونـیرده، بکـز اشاره ی) ن۳۹۱: ۱۳۸۳ یرونیموف (بیرکه کهستند. چنان یرونیب ۀدنیصبر  یمبتن

 ک). اشـترا۳۳۰: ۱۳۷۴ یرونـیرده است (بکزن اشاره یس به جاویل حجرالتّ یذ الجواهر یالجماهر ف
 ۀن هـر دو برگرفتـه از نوشـتیـه اکـدهـد  یگفته نشـان م شیبا دو مأخذ پالجماهر ن و عبارات یمضام

  ن است:یچنالجماهر اند. عبارات  بوده یرونیب

مـا یوجـد کوزعم قوم ان هذا التریاق الفارسی یوجد من الوعـل فـی مرارتـه «
ذا] کـجاویزن فی مرارة الثور. وقـال حمـزة: ان جـاویزن تعریـب گـاوزوزن [

ون کمّحة بیضة من وزن دانق الی اربعة دراهم، یکبالفارسیة. وهو شیء أصفر 

                                                    
 یرملک. بود شده استنساخ) م ۱۹۴۷ – ۱۸۸۶( یرملک انستاس اب یبرا هک آمده فراهم یا نسخه از الّظاهر یعل الّصیدنه تابک از ستانکپا چاپ .١

 متأّسفانه .است ردهک وارد متن در را نامرتبط یموارد یحتّ  و افزوده خود ۀنسخ پایان بهبه صورت گمانی  دیگر منابع از را بورسا ۀنسخ یها یافتادگ
 ]).زریاب ۀمقّدم[ دو و بیست: ۱۳۷۰ یبیرون( اند ردهک وارد متن به را موارد این موضوع، به اشاره بدون ستانکپا چاپ متصّدیان

  حرف ژ در نسخه به سه نقطه است. .٢
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فـی الفـم سـاعًة  کاخراجه من المرارة ثم یجمد اذا امسسیاًال مدحرجًا وقت 
ثـره بـأرض الهنـد ومنهـا یجلـب ویسـتعمله النـاس فـی کون اکویصلب. وی

مـا یفعلـه التریـاق کالیرقان؛ ویزعمون انـه یفـتح السـدد ویـذهب بالصـفار 
  ١».الفارسی

  

  
 یا و حواشیتانیبر ۀابخانتک ۀو نسخالجماهر اد شده از یدر عبارِت » الفم« ۀاربرد واژکبا توّجه به 

 یرونـی(ب یفارسـ ۀترجمـ یر در مـتن چـاپیـدر عبـارت ز» هاون« ۀه واژکروشن است ان یالب منهاج
  ) نادرست است:۲۰۱: ۱۳۵۸

م نباشد و چـون زمـانی او را در هـاون کگاو بیرون آید مح ۀه از زهرکو اّول «
  ».م شودکبدارند مح

                                                    
شود، همچنان که جاویزن در کیسۀ صفرای گاو نر. حمزه  گروهی چنین پندارند که این تریاق پارسی در کیسۀ صفرای بز کوهی یافت می« .١

کوچک همچون زردۀ تخم مرغ است که از یک دانگ (یک ششـم درهـم) تـا  یئیگوید: جاویزن معّرب گاوزوزن فارسی است، و آن ش
فرا خارج شود مایع و روان باشد و آنگاه چون لختی در دهان گیرند خشک و سخت شود. بیشـترینۀ چهار درهم وزن دارد، و چون از ص

ای از آن را آورند و در درمان یرقان از آن بهره گیرند و چنین پندارند که آن موجب باز شدن  این ماده در سرزمین هند باشد و مردمان گونه
  (ترجمۀ آقای محمد باهر) »ریاق پارسی نیز چنین کند.ها و از میان رفتن زردآب شود، همچنان که ت رگ
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 ۱۰۶مجلـس (گ  ۀتابخانـک ۶۶۱۶ ۀضبط را نسـخ نیح شود و ایتصح» دهان«د به ین واژه بایا
 ۵۳۵۱ ۀمجلس (همانجا)، نسخ ۀه در نسخکر ی. ضمنًا عبارت ز١ندک ید مییتأدنه یص ۀپ) از ترجم

ن مـدخل ی) در آغاز ا۳۹۱: ۱۳۸۳ یرونیموف (بیرکو چاپ  )پ ۵۴ گ( اصفهان فرهنگ ۀتابخانک
  افتاده است: یفارس ۀترجم یشود از متن چاپ یده مید

  ».و فزاری گوید ... الخ ٢جاوریژن: معّرب گاوروژن است«

شود  پ) دیده می ۶۴ –ر  ۶۴بریتانیا (گ  ۀتابخانک ۀه در نسخک صیدنهبخش دیگر منقول از  ب:
موجود بوده و در مـتن  صیدنهعربی  ۀاست. خوشبختانه این بخش در نسخ» ُزهم«مربوط به مدخل 

 ۀ). مـتن نسـخ۲۱۰: ۱۹۷۳ همـو؛ ۳۲۱: ۱۳۷۰ همـور؛  ۶۹: ۲۰۱۱چاپی هم آمده است (بیرونی 
های  بریتانیا در این مدخل مختصر شده و برخی مطالب آن جابجا نقل شده اسـت اّمـا چـون ضـبط

آن را در زیـر نقـل  ،های متن عربـی سـودمند باشـد تواند در تصحیح یا تأیید ضبط بریتانیا می ۀنسخ
  نیم:ک می

تـوَره بـالری أی کتـوَره وحیوانـه کندیه فایدة ایضًا؛ زهم: هو الزباد وهو باله«
الزباد وضـروعه. و  ه یسّمی بالهندی تنـدی وهـو خصـیک. ومسکسّنورالمس
هیئة العیـون الجامـدة فیفـتح ویعصـر ویسـتخرج مـا فیـه. وقـوم کالزهم فیه 

ـ [ــالهرة] اطـول خطـًا یوجـد الرایحـة مـن کرهونه من اجل اّنه میت وهو کی
ر کالدراهم ثّم یقـَور خصـیة الـذکویقَور جمیع جسدها یصاد ویسلخ جلدها 

رایحته ویجلب الی البصرة. واذا اخرج منها  کوضرع االنثی ویعالج بما یمس
ون الرایحـة فـی لبنهـا کالزهُم خلط بمعجونات الّنسآ ورّبما وضعت االنثی فت

دهن کـی کر برفق، فیخرج مّما حولها عرق ثخین ذکورّبما عصرت خصی الّذ 
الفا[ئق] رایحـة  کاالذفر. وال یفرق بینه وبین المس کمسالجامد فی رایحة ال

  ».. [والله اعلم] بالّصوابکاّال الُبصرآ. ویباع بالبصرة بسعر المس

 ۀه مصّححان متن عربی و ترجمـکی از دشوارترین متون برای تصحیح است و با اینکیتاب الصیدنه ک
رفتـه توّسـط  ه بایـد رفتهکـاند، هنوز موارد بسیاری در هر دو متن هست  وشیدهکار خود بسیار کفارسی در 

ها  ها و نادرسـتی استیکها و  میل شود. بخشی از افتادگیکهای گوناگون ت پژوهشگران متخّصص در دانش
  ی از همین منابع نگاشته آمد.کنونی با هدف شناسایی یک ۀمیل شود و نوشتکیاب ت هم باید با منابع تازه

                                                    
 اصفهان دانسته شده است. ۀاز نسخ» دهان«داده و ضبط  یرو یاشتباه یدر ضبط اختالف این واژه در پاورق .١
 ».اوروزنستک«فرهنگ:  ۀتابخانک ۀ[با ژ]؛ نسخ» اوروژنستک«مجلس:  ۀنسخ .٢
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  تابنامهک

 یر بن علـکابوب ۀ)، ترجمیفارس ۀ(ترجمدنه یص، ش۱۳۵۸حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب
  ت افست.کرج افشار، تهران، شریوشش منوچهر ستوده و اک، به یاسانکبن عثمان 

تر عّباس کوشش دک، به الطب یدنه فیتاب الصک، ش۱۳۷۰حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب
  .یز نشر دانشگاهکتهران، مر، ییاب خویزر
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وسـف یوشـش ک، بـه الجـواهر یالجمـاهر فـ، ش۱۳۷۴حان محّمد بـن احمـد، ی، ابوریرونیب
  .یو فرهنگ یتوب و انتشارات علمکراث می، دفتر نشر میالهاد
موف، یرک. یوشش او. اک، به الطب یدنه فیالص ،ش۱۳۸۳حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب

  .یباقر مظّفرزاده، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارس ۀترجم
 ۀو ترجمـ ی(مـتن عربـ الطـب یدنه فـیتاب الصکم، ۱۹۷۳حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب
  همدرد. یملّ  ۀ، مؤّسسیراچک، یاله تر رانا احسانکد و دیم محّمد سعیکق حی)، تحقیسیانگل
 ۀو ترجمـ یسـک(چاپ ع الطب یدنه فیتاب الصکم، ۲۰۱۱حان محّمد بن احمد، ی، ابوریرونیب

  ه.یکتر یجمهور یرکارا، وزارت فرهنگ و گردشکه، آنیاهکن یاس ۀ)، ترجمیکتر
، »و... یرونـیحـان بیابور ۀدنیودسـت و صـیدوم: د ۀچهارپار: «ش۱۳۹۰ ،یعل، قلعه آق یصفر
  .۴۱ – ۳۸ص ر]، ی[خرداد و ت ۴۵ یاپیپشمارۀ ، راثیگزارش م
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