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 از سدة دهم هجري
 
 

 *الفمرضيه كاظمي

 
 

 ايران تهران، گروه تاريخ علم، بنياد دايره المعارف اسالمي،الف

در پزشكي دورة اسالمي همچون ادوار پيشين، داروها سه 
اند و پزشكان اجزاي  و معدني داشتهخاستگاه گياهي، جانوري 

مختلف بدن جانوران نظير پوست، گوشت، شير، شحم، بول، 
دارو در  عنوان بهزبل و نظاير آنها را براي حفظ تندرستي و نيز 

در آثار  تنها نهاند. به همين سبب  گرفته كار مي به ها يماريبدرمان 
نورشناسي داروشناسي دورة اسالمي، بلكه در شماري از آثار جا

اين دوره نيز پس از شرح هر جانور، خواص دارويي اجزاي آن 
 از جملة اين آثار است.  االنسان حيات . شده استذكر 

مبارك مشهور  اي فارسي به قلم محمدبن اين كتاب ترجمه
به حكيم قزويني، پزشك سدة دهم هجري است كه از اصل 

به همت  يتازگ بهصورت گرفته و  »الحيوان حياه «عربي آن 
محمد روشن و نشر ميراث مكتوب در دو جلد تصحيح و 

 منتشر شده است. 
، كتابي است دربارة الحيوان حياه اصل عربي اين اثر، 

موسي دميري،  بن الدين محمد جانوران، نوشتة ابوالبقا كمال
). ويژگي 1اديب، فقيه و محدث مصري سدة هشتم هجري (

شمار كثيري از آثار عرب درخور توجه اين كتاب استناد آن به 
هاي مختلفي چون تاريخ، حديث، فقه، لغت،  در حوزه

جانورشناسي، پزشكي و دامپزشكي و نيز ترجمة آثار يوناني 
شده است. اين اثر در سه روايت كوتاه، متوسط و بلند نگاشته 

مدخل دارد و ازجمله  1069). روايت بلند آن 2( است
 داخل جانوري آمده، خواص اطالعاتي كه ذيل بسياري از اين م

 

 دارويي اجزاي آنهاست. 
از زمان تولد و وفات مترجم آن، حكيم قزويني، اطالعي در 

 968تا  901زاده ( كپري دست نيست. با توجه به يادكرد طاش
زاده و به روايتي  كپري ) از او، وفاتش پيش از وفات طاشقه.

مه ). قزويني از شاگردان عال3بوده است ( قه. 966در 
اي  ) و برخاسته از خانوادهقه. 908تا  830الدين دواني (  جالل

محمد   بن پزشك به دربار بايزيد خان عنوان بهپزشك بود. او 
، سلطان عثماني پيوست. احتماالً )ق 918تا  886 حكخان (

حفظ اين جايگاه در دربار دو تن از سالطين سپسين عثماني، 
 حكو سلطان سليمان ( )ق 926تا  918 حكخان ( سلطان سليم

 ) يا تبحر او در طبابت، سبب اشتهار او به حكيمق 974تا  926

محمد  يا شاه محمدشاهصورت  شاه بوده و خوانش نام او به 
آثار ديگري نيز از  االنسان حيات  جز بهرسد.  نظر مي نادرست به

تذكرة مجالس او در دسترس است كه مشهورترين آنها ترجمة 
ه.ق) از تركي جغتايي به  906تا  884نوايي ( عليشير النفائس

فارسي است. از آثار حكيم قزويني در علوم ديني و پزشكي 
 نيحورالع، حاشية علي شرح العقائد النسفيه للتّفتازانيترتيب،  به

في ، كتاب في تبيين حسن وجه نظم القرآن و الكتاب المبين
توان  را مي انونشرح موجز القو  تدبير االسباب الستّه الضروريه

 ).4برشمرد (
را  الحيوان حياه همچون دميري كه مدعي است تأليف 

 )، 5خودخواسته و بدون دستور يا درخواست كسي انجام داده (

  1400آذر : افتيدر خيتار
  1400آذر  تاريخ پذيرش:



 ... معرفي كتاب
 
 

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 248

قزويني نيز دربارة ترجمة اين اثر ادعاي مشابهي دارد و 
. او علت كرده استآن را به سلطان سليمان تقديم  تيدرنها

نام اين «آورده:  گونه نيا االنسان ات حيگذاري آن را به  نام
است؛ زيرا كه معرفت او سبب حيات  االنسان  حيوهترجمه 

 ).6» (ابدي انسانست و موجب وصول به دار حيوان
را براي ترجمه انتخاب  الحيوان حياه قزويني روايت ميانة 

باب  وهشت ستيب. اين ترجمه در يك مقدمه و كرده است
مدخل دارد كه  1000نگاشته شده و  »ابتث«ترتيب الفباي  به

ي مفرد و جمع، ها صورتي آنها شامل نام جانور و كلساختار 
مذكر و مؤنث نام و ديگر اطالعات واژگاني مربوط، حكايات 

 تاريخي، حكم شرعي، امثال و خواص درماني است.
نام عربي جانوران در صورت همة مداخل، حفظ شده و در 

مشخصي داشته، اين نام در آغاز  مواردي كه مدخل، نام فارسي
. در سراسر متن، اشعار و امثال عربي، به آمده استشرح آن 

اند. از ديگر  شرح داده شده اختصار بهفارسي ترجمه و گاه 
ي اين اثر آن است كه مترجم به فراخور موضوع، از ها يژگيو

ه.ق)، ابياتي را در ترجمه  792تا  727شاعراني چون حافظ (
 .تگنجانده اس

اشاره شد، به  تر شيپاگرچه دميري در اصل اثر، چنانكه 
خواص جانوران نيز توجه داشته، قزويني انگيزة خود از اين 

زبانان از اين اثر، افزودن  مندي فارسي ترجمه را عالوه بر بهره
. اما كرده استخواص و منافع درماني جانوران به آن عنوان 

هاي او در  و افزوده كند اين موضوع در همة مداخل صدق نمي
اين بخش گاه مفصل و گاه اندك يا هيچ است. در مقابل، 

طور كامل   مداخل ديگري هستند كه بخش خواص آنها، به
افزودة حكيم قزويني است و دميري براي جانور مورد بحث 

 . نكرده استخواصي ذكر 
در كتابخانة ضياءبيك در  143اي به شمارة  از اين اثر نسخه

 Supplementيه و نسخة ديگري به شمارة سيواس ترك

persan 333 ) آنچه 7، 4در كتابخانة پاريس موجود است .(
تصحيح و منتشر شده، مبتني بر نسخة كتابخانة پاريس است. 
كتابت اين نسخه به خط نستعليق، هفت ماه به طول انجاميده و 

ه.ق و احتماالً در زمان حيات  933در نيمة جمادي االول 
سطري  19برگ  694ه پايان رسيده است. اين نسخه مترجم ب

هايي از برخي جانوران مورد بحث در آن   دارد و مصور به نگاره
سبب عدم دسترسي مصحح به نسخة كتابخانة  است. به

ي است و به نوشتة ا نسخه تك منتشرشدهضياءبيك، تصحيح 
شده خود ايشان، در مواضع الزم به اصل عربي اثر مراجعه 

 . است
با توجه به آن كه در اين ترجمه، نام عربي جانوران در 

، نادرستي يا نبود شده استصورت مداخل حفظ 
گذاري در صورت مداخل و گاه ضبط نادرست آنها، از  حركت

ويژه  زبان و به ي اين تصحيح است كه مخاطبان فارسيها يكاست
يي مواجه خواهد كرد. در ها يدشوارپژوهشگران مبتدي را با 

، مداخل الحيوان حياه ايسه با چاپ تصحيح روايت بلند مق
هايي از مداخلي هستند كه به  نمونه» بلَصوص«و » بدنه«، »أطُوم«

» بلّصوص«و » بدنَه«، »اَطوم«صورت  ترتيب به نادرست به
» الخُضَرِم«و  »التِّفلق«، »تَتفُل«، »األملوك«اند.  گذاري شده حركت

هاي نادرست  صورت  ترتيب به كه بهاز جمله مواردي هستند 
ضبط شده و شماري از » الخُضَيرَم«و » تغلق«، »تُثفل«، »االَملُول«

نيز در اين چاپ، » جأب«و » التُّدرج«، »البغَيبِغ«مداخل، نظير 
 ). 8اند ( گذاري نشده حركت

با وجود مواردي از اين دست، يازده نماية مفصل و دقيق 
ها،  احاديث و روايات، كسان، جاياين تصحيح شامل آيات، 

، عبارات عربي، اشعار ها كتابها،  و مذاهب و فرقه ها گروه
و حيوانات، از  فارسي، اشعار عربي، واژگان و اصطالحات

ي ارزشمند و درخور توجه آن است كه اين امكان را ها يژگيو
هاي مختلفي چون ادبيات  اند تا پژوهشگران حوزه فراهم كرده

خوبي  بي، علوم ديني و تاريخ علوم طبيعي از آن بهفارسي و عر
 مند شوند. بهره
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