
    
 

 
 

 313 --1400سال دوازدهم، شمارة چهارم، زمستان                                                                                                    parvizmo@sina.tums.ac.ir * فرد مسئول مكاتبات: 

 

 

1400زمستان  ،چهارم ة، شماردوازدهمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ةمجلّ   

 
 »جرجيس كناش في الطب عربي ترجمة بر صهاربخت تعليقات شرح«خطي  معرفي نسخة

 و اهميت آن در حوزة طب ايراني
 
 

 ج، محسن باغبانيب*، محسن پرويزالفصفري اتولّ

 
 

 گروه زبان و ادبيات فارسي و عربي، دانشگاه فرهنگيان، تهران، ايرانالف
 ايرانتهران، روه تاريخ پزشكي، دانشكدة طب ايراني، دانشگاه علوم پزشكي تهران، گب
 مركز تحقيقات طب و داروسازي سنتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايرانج

 چكيده
 .است ه زبان سرياني نوشته شدهي قمري بم هجرقرن دودر شاپور،  جنديبيمارستان ، رئيس بختيشوع بن يسجرجاثر طبي  الطب في  كناش سابقه و هدف:

قرن در  يسماسرج بن صهاربخت يزيدابوكرده و پس از آن، ترجمه  عربيبه ، اين كتاب را از سرياني سوم قرن يحيپزشك و مترجم مشهور مس ،اسحاق بن ينحن
 صهاربخت تعليقةي ناشناس بر لفؤمرد. سپس شهرت دا صهاربخت تعليقةه است كه به دكراهدا  يسيفرزندش عه را ب و آن سوم هجري شرحي بر آن نوشته

 برده نامشود و در قرن هشتم هجري كتابت شده است. از سه اثر  شرحي نوشته كه تنها نسخة بازمانده از جلد نخست آن در كتابخانة آستان قدس نگهداري مي
دستيابي به متن آن آثار و بازسازي آنها از دريچة همين نسخه است.  اي در جهان شناخته نشده است. يكي از اهداف اين پژوهش تبيين راه تا امروز نسخهنخست 

 باشد. هدف ديگر معرفي اين نسخة خطي و بيان اهميت آن مي
 شناسي استفاده شده است. در اين مطالعه از روش تحليل متن با رويكرد نسخه ها: مواد و روش

واژگان سرياني و يوناني در متن كتاب  پررنگفرد گرد آمده است؛ حضور  نسخة كوچك و منحصربه چهار اثر از چهار نسل مختلف اطباي ايراني در اين :ها يافته
 هاي اين اثر است. بردن از برخي اطبا كه اطالعي از آنها در دست نيست از ويژگي و نام
آن است. اين اثر در بخش كليات متعلق به مكتب  و مترجم و مفسر و ديگري مربوط به قدمت مؤلفبخشي از اهميت اين اثر مربوط به اهميت  گيري: نتيجه

تفاوت دارد و نوع تبويب و  الصناعه كامل و  قانونايراني خوزي است و با ديگر آثار طبي كه متعلق به مكتب جالينوسي است اندكي فرق دارد. ساختار اين اثر با 
را ممكن كرده است كه پيش از آن  صهاربخت تعليقةكلمه از كتاب  18408ة حنين و كلمه از ترجم 6682است. اين اثر بازسازي  توجه قابلارائة مطالب در آن 

 اثري از آنها وجود نداشت.

 : نسخة خطي، صهاربخت، طب ايرانيها كليدواژه
 

 

 مقدمه:
هاي خطي نمودار روشني از پويايي علم و فرهنگ  نسخه

اي  در جوامع مختلف بشري در طي قرون متمادي و گنجينه
اند.  رمانده از انديشمندان و دانشمندان سراسر جهانيادگا به

ويژه در حوزة طب ايراني از  ، بهبها گرانتوجه به اين ميراث 
است كه  سال كهنشناختي اين دانش  هاي مهم مرجع ضرورت
ة دانش طب، با نظرات قدما درباربيشتر و بهتر  ييآشناموجب 

ر طول دستاوردهاي آن د و تاريخ تطور و تحول علم پزشكي
 شود. زمان و مانند آن مي

پذيربودن نسخ خطي در برابر  سبب آسيب ، بهمتأسفانه
هاي  ها، نزاع ها و اشغال عوامل طبيعي و انساني، وقوع جنگ

توجهي در حفظ و نگهداري اين ميراث و غيره  ايدئولوژيك، بي
جا  هاي چنداني بر  هاي نخست تمدن اسالمي كتاب از قرن

  اند، از از آنها در گذر زمان از ميان رفتهبرخي نمانده است. 

  1400 شهريور: افتيدر خيتار
 1400بهمن  تاريخ پذيرش:
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برخي فقط نامي در برخي كتب بر جا مانده و از برخي ديگر، 
هاي  هاي معدودي باقي است كه تاريخ كتابت رونويس نسخه

 فاصلة زيادي دارد. فشانيتألآنها با تاريخ 
 »الطب في كناش شرح«ها، نسخة خطين  يكي از اين نسخه
در كتابخانة آستان قدس رضوي  5111است كه با شمارة 

هاي عرض موجود در  شود و براساس يادداشت نگهداري مي
در  وبوده  اصفهان كتابخانة دارالسلطنهدر  آن، در دوران صفويه

اين اثر هم  است. يدهگرد يهرضو ةه.ق وقف روض 1140سال 
بودن و هم از اين حيث كه دربردارندة متن  نسخه از نظر تك

هاي سبكي  شده است و هم از حيث ويژگي گمچندين اثر طبي 
فرد و داراي  اي منحصربه و ساختاري و محتوايي و زباني، نسخه
اي تازه به تاريخ  دريچه ارزش و اهميت فراوان است كه

هاي طبي  كتاب فيتألپزشكي، انديشة اطباي گذشته، چگونگي 
 گشايد و امكان بازسازي  متقدم و اصطالحات طبي مهجور مي

 كند. رفته را نيز فراهم مي از آن آثار ازميانبخشي 
جرجيس در اصل به زبان سرياني  الطب في كناشكتاب 

اسحاق آن را به عربي بازگردانده است  بن نوشته شده و حنين
 بر صهاربخت تعليقة). نسخة حاضر مجلّد نخست از شرح 4(

بردارندة مباحثي از درجرجيس به زبان عربي است كه  كناش
درمان  يها وشر و ها يماريب، شرح برخي طب مكليات عل
 آنهاست.
عمد از ترقيمه محو  كه سال كتابت آن به نفيس  ةنسخ اين 

زياد در قرن هشتم هجري كتابت شده است.  احتمال بهشده 
دليل نخست براي اين احتمال، كيفيت خط و كاغذ و ديگر 

 شناختي آن است و دليل دوم، خوانش تقريبي هاي نسخه ويژگي
افزار است كه واژة  شدة ترقيمة آن با كمك نرم بخش پاك

توان  شود، گرچه مي با زحمت زياد در آن ديده مي» سبعمائه«
).1و جدول 1نيز در نظر گرفت (شكل» ستمائه«آن را 

 
 صهاربخت تعليقة شرح. معرفي نسخة 1جدول

 الف. كتابشناسي اثر

 جرجيس كناش نام اثر اصلي

 جرجيس الطب في الكناشاسحاق/  بن حنين بمترجم اثر/ نام كتا

 صهاربخت تعليقة صهاربخت، شرحماسرجيس/  بن ابويزيد صهاربخت شارح اثر/ نام كتاب

 صهاربخت تعليقة شرحناشناس/  شارح تعليقه/ نام كتاب

اهللا اقرارا  االه الَّ ال و هتوحد بالعز وه اليزال بغير غاية تعزز بالعظم بسمله الحمدهللا الذي لم يزل بد يا بغير بد و آغاز
 خالفا علي الجاحدين قال صهاربخت سالتني يا بني عيسي  و هبالربوبي

 لها، فهنا ما اختمنا به كتابنا هالصفراء الفاعل هاو المر انجام

 ي اثرشناس ب. نسخه

 نسخ معمولي تحريري با كيفيت متوسط نوع خط

 ساس خوانش نسبي ترقيمه: قرن هشتم.در فهرست: حدود قرن هفتم؛ برا تاريخ كتابت

 ترقيمه

و الحمدهللا اوال «شود:  افزار چنين خوانده مي طور كامل پاك شده است. با استفاده از نرم تقريباً به و سومسطر دوم 
و آخرا و صلوات اهللا علي خير خلقه محمد و آله اجمعين و سلم كثيرا. ... علي ... [ن]. تم [الكتاب] في آخر 

؟] و و [شعبان سنه خمس/خمسين/ستين سبعمائه؟] من [الهجره النبويه؟] ... [؟] المؤمنين و المؤمنات شهر [
 ».حسبنا اهللا و نعم المعين
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سبب كهنگي  بودن خوانش آن به مشكل بودن اثر، نسخه تك
جايي نقاط، ريختگي يا  بودن برخي كلمات يا جابه نقطه خط، بي

گيري  زدن مركب بر كاغذ امكان بهره محوشدگي مركب و پشت
 از محتواي آن را مشكل ساخته است.

چاپ عكسي اين نسخه كه انتشارات آستان قدس رضوي 
 1390آن را با مقدمة آقاي غالمعلي عرفانيان در سال 

خستين گام در معرفي اين كتاب به خورشيدي منتشر كرده، ن
جامعة علمي بوده است، اما ارزش و قدمت اين كتاب و 

شود، تحقيق و  اشتباهاتي كه در مقدمة نسخة چاپي آن ديده مي
 سازد. تدقيق بيشتر در اين زمينه را ضروري مي

مقالة حاضر با استفاده از روش تحليل متن و با رويكردي 
هاي آن و  نسخه به تبيين ارزششناختي ضمن معرفي اين  نسخه

پردازد كه هم از نظر  بيان بخشي از اطالعات مستخرج از آن مي
 تاريخ پزشكي و هم از نظر طب ايراني اهميت دارد.

 كناش
و  ، اصولو وجيزه را خالصه و اختصار كناش يدهخدا معن

ي دانسته و با اين فرض كه شايد طب هاي يادداشت همجموع
سامان و  يمطالب بمعني  باشد به(جعد)  كنشاءاز ريشه  مأخوذ

. صبحى )2( است ثبت كرده ترتيب موجود در يك كتاب بي
 رازيتقاسيم العلل در مقدمة خود بر كتاب   محمود حمامى

، كتبت لنوع هكناش شائع هلفظ«دربارة معني كناش آورده است: 
في الطب تدل علي أن الكتاب  من كتب ذلك العصر، فالكناش

؛ كناش واژة مشهوري است و )3(» ضيع الطب كلّهاسيعالج موا
هاي آن دوره دارد. كناش در  داللت بر نوعي خاص از كتاب

طب به معني كتابي است كه در آن به همة موضوعات طبي به 
را كناش نويسان  شكلي مناسب پرداخته شده است. فرهنگ

 ةمجموع يانگ جآن را  يمعناو   دانسته يآرام يا واژهاصالتاً 
 ).1اند ( ثبت كردهمختصر 

 اند، قديم بودههاي مرجع پزشكان  كتابكه  هاي طبي كناش
دانش شناخت : اند مهم دانش طب ةاخش سه دربردارندة اغلب

(علم  ها يماريرض)، علم درمان بم(علم معرفه ال يماريب
از  ).يهاالدو ويق هالعالج) و دانش شناخت داروها (معرف

توان به اين آثار اشاره كرد:  يهاي طبي م ترين كناش معروف
و  يسر تا پا جز جراح هاي يماريبة (دربار ياسكندر تراب كناش

 ةبا ترجم ياهرون اسكندران كناش؛ زنان) هاي يماريب
 ؛)يوناني شاپور دوم يب(طب يادورست كناشي؛ بصر يهماسرجو
 از يرصغ كناشو  يركب كناشيه؛ ماسو از ابن مشجر كناش
در آن يك نسخه از ( القس الساهر يوسف كناشيون؛ سراب ابن

كتاب  يا يمنصور كناش)؛ ملي ملك موجود است ةكتابخان
تأليف  الطب في كناشي؛ راز يايزكر از محمدبن يالمنصور

اثر ابومنصور  كناش يا يو المن يالغنيه؛ ابوالحسن كشكو
 الصناعه كامليا  يملك كناشي؛ بخار ينوح قمر بن حسن
 كناشي؛ عباس اهواز بن يعل ي ازعضد كناش ؛الطبيه
جرجيس اول كه از  الطب في كناش و باالخره اسحاق بن ينحن

شاپور  مشهورترين اطباي خاندان بختيشوع و مكتب طبي جندي
 ).1است (

شاپور بوده و  خاندان بختيشوع از مسيحيان نسطوري جندي
). خود نام نيز درستي 5( شان سرياني بوده است زبان مادري
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 بهخت بواژة  يانيسر دهد؛ زيرا در زبان تساب را نشان مياين ان
است كه در مجموع بندة  يحمس يمعنبه  يشوععبد و  يمعن

از پزشكان  خانداناز اين شش نسل . )4( دهد مسيح معني مي
سه قرن و مدت  اي به شاپور بوده و در بازه نامدار مكتب جندي

ه و در دانش دبه تدريس و درمان مشغول بواين شهر در  ،نيم
اين شدة  شناختهيازده طبيب  .اند هالعاده داشت شهرت فوق طب

)؛ خاندان ةسرسلسل(بختيشوع بزرگ  ند از:ا خاندان عبارت
رئيس ه.ق)،  152يا  151(درگذشتة  بختيشوع بن جرجيس

بختيشوع دوم دوانيقي؛ منصور و پزشك شاپور  بيمارستان جندي
مهدي و هادي پزشك  و فرزند جرجيس، )ه.ق 185درگذشتة (

فرزند ه.ق)،  213(درگذشتة جبرائيل ؛ الرشيد عباسي و هارون
؛ الرشيد و امين و مأمون عباسي هارونو پزشك  بختيشوع دوم
 درگذشتةبختيشوع سوم ()؛ فرزند بختيشوع دوم(جرجيس دوم 

عبيداللّه اول ؛ معتز عباسي پزشك فرزند جبرائيل و ،)ه.ق 256
)؛ عباسي ةخليفباهللا، المتقي  پزشك و فرزند ديگر جبرائيل(

 درگذشتةجبرائيل دوم (؛ فرزند بختيشوع سوم )يحيي (يوحنا
؛ عضدالدوله ديلمي و پزشكللّه اول افرزند عبيد ،)ه.ق 397

 پزشك وفرزند يحيي ، )ه.ق 329 درگذشتةبختيشوع چهارم (
ه؛ و قر بن ثابت بن با سنانمعاصر عباسي و  ةالمقتدر باهللا خليف

 فرزند جبرائيل دوم ،)ه.ق 450 درگذشتةسعيد عبيداللّه دوم (ابو
)3.( 

 ياطبا يننامدارتر )بختيشوع دومفرزندش ( اول و جرجيس
 اند يبه عرب يونانينتقال علوم ا گذار ياندو بن وبوده خاندان اين 

 و )7( هداشت يجا يدولت عباس يدر صدر اطبا ). جرجيس6(
 يسرئاو . شده است ينامدار آن عهد محسوب م ياز فضال

 از و يپزشك منصور عباس شاپور و جندي يمارستانب
به امر منصور  يزن ييها كتاب ه وتأليف بود دوستداران ترجمه و

 .)8( ه استترجمه كرد يبه عرب يونانياز 
دربارة حذاقت جرجيس در علم طب،  يبعهاص ياب ابن

 داري و جايگاهش در ميان اطباي عصر خود مطالب جالبي دين
از تصنيفات  كناشنقل كرده و در انتها تصريح كرده كه كتاب 

كه  مشهور است كناشكتاب  ي،و فاتياز تأل«اوست: 
 ).4( »گردانده استازبه عربي ب يانياسحاق آن را از سر بن ينحن

 152يا  151هاي  از آنجا كه درگذشت جرجيس در سال
 تاريخ أطباء العيون العربهجري گزارش شده و در كتاب 

آثار سرياني جرجيس به پيش از حضور او در  فيتألزمان، 
 يسو قد كتب جورجدربار منصور نسبت داده شده است (

، )9( )بغداد يإل يئهقبل مج يهعددا من الكتب الطب يانيهبالسر
را پيش از سال  كناش فيتألاي نيست جز اينكه تاريخ  چاره
كتاب بدانيم. با اين حال، چون جرجيس در مقدمة  قه. 148
خود از ضعف عارض بر بدنش سخن گفته است كه  كناش

را  كناش فيتأل)، نبايد زمان 10داللت بر سالخوردگي او دارد (
چندان دورتر از سال حضورش در دربار منصور در نظر آورد. 
بدين ترتيب بايد اين كتاب را كه از متن سرياني آن نشاني در 

 ي بدانيم. دست نيست متعلق به نيمة اول قرن دوم هجر
اكنون الزم است به اين موضوع نيز بپردازيم كه ترجمة اين 

اسحاق در چه زماني  بن كتاب از سرياني به عربي به دست حنين
 انجام گرفته است.

 دانيم كه ابوزيد هاي تاريخي مي براساس گزارش
 از شاگردان ه.ق)، 194-260/264ي (اسحاق عباد بن ينحن

ه.ق)، پزشك و مترجم دربار  243 ي(متوف يهماسو بن يوحنا
 يحوال او .ه استالحكمه بغداد بود يتب يرو مدالرشيد  هارون
 يشوع،بخت بن يلو به خدمت جبرئ آمدهه.ق به بغداد  211سال 

دو  يل،به دستور جبرئ ه ودرآمد ي،مون عباسأخاص م يبطب
 يالقو يف كتابو  ياتالحم فاصنا يها با نام ينوسكتاب جال

 از حنين بعدها .كرده استترجمه  يبه عرب يوناني را از يعهالطب
) و ه.ق 247تا  232ت (خالف عباسي پزشكان مخصوص متوكل

بوده و به دستور متوكل، رياست بغداد  يگروه اطبا ئيسر
و  يمند بنابر آنچه ابن دارالترجمه را بر عهده داشته است. حنين

 260سال شنبه، ششم ماه صفر  اند، روز سه نگاشته يگرد ياريبس
ه.ق  264ششم صفر سال  در يبعه،صا بيا ه.ق و بنابر گزارش ابن

 ).12، 11، 4ه است (درگذشت
از آنجا كه ميان درگذشت جرجيس و تولد حنين چهار دهه 

) و حنين كار ترجمه را ه.ق 194تا  152فاصله وجود دارد (
ه.ق) آغاز كرده،  211كم از زمان بازگشت به بغداد (سال  دست

 شش دهه پس  كناشزمان احتمالي براي ترجمة كتاب كمترين 
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سال پس از  110آن و بيشترين زمان احتمالي آن  فيتألاز 
كه از آن  كناشكتاب بوده است. بنابراين ترجمة عربي  فيتأل

زياد در نيمة  احتمال بهاي شناخته نشده،  نيز تا كنون نسخه
 نخست قرن سوم هجري انجام گرفته است.

صهاربخت  يزيدابوتاب به دست حنين، پس از ترجمة ك
به درخواست  بطبالمت يسماسرج بن يهماسرجو بن  (چهاربخت)

 كناشصهاربخت، شرحي بر ترجمة كتاب  بن فرزندش، عيسي
» تعليقة صهاربخت«يا » شرح كناش«نگاشته كه با عنوان 

تاريخي  شود. از صهاربخت و فرزندش اطالعات شناخته مي
حاضر در  يحياناز مسنيز  ي در دست است. اواندك
ه و ابوريحان بيروني او را شاگرد بود ورشاپ يجند
 كناشق ااسح بن ينحن«اسحاق دانسته است:  بن حنين
 ترجمه كرده و يبه عرب يانيبختيشوع را از سر بن يسجرج

ترجمه  ينبر ا يريصهاربخت تفس يزيدشاگردش به نام ابو
 .)13( »نوشته است

خوبي معلوم است  به كناش خت براز مقدمة ابويزيد صهارب
) كه در منابع طبي به 10كه او پسري به نام عيسي داشته (

زيد  واب بن ابونصرصهاربخت يا  صهاربخت يا ابن بن عيسي
را  اين پسراصيبعه  ابي شهرت دارد. ابن صهاربخت

 يكه او از اطبا گويد يم و نامد يصهاربخت م بن يسيع
 هالمفرد هقوى األدوي كتابم كتابي به نا است وشاپور  جندي
اين اطالع نيز افزوده  االطباء القوصونيون كتاب). در 4دارد (

بختيشوع بوده است  بن از شاگردان جرجيسشده كه عيسي 
شك، منظور جرجيس دوم فرزند بختيشوع دوم  كه بي )14(

در  يشتركه او ب دهند يخبر م يگراند نه جرجيس اول. اما است
از  شهرت داشته و سازدارو عنوان پزشك و بهو  زيسته يبغداد م

 .)5ق بوده است (ااسح بن ينشاگردان حن

توان دانست كه ابويزيد صهاربخت با  از اين اطالعات مي
 شرح او بر ترجمة حنين نيز  فيتألعصر بوده و تاريخ  حنين هم

 
 
 

 

 فيتألفاصلة زيادي با زمان ترجمه نداشته است. ناگزير، تاريخ 
 را نيز قرن سوم هجري بايد در نظر گرفت. ربختتعليقة صها

اي در دست نيست و اينكه در  نسخه تعليقة صهاربختاز 
فهرست كتابخانة آستان قدس و چاپ عكسي اثر، نسخة حاضر 

آن را ابويزيد  مؤلفجرجيس دانسته و  كناشرا شرح 
)، خطاي فاحشي است كه بر 17، 16، 15اند ( صهاربخت نوشته

) كه 10» (كناش صهاربخت« عنوان بهنويس  ستاثر اعتماد فهر
كاتب نسخه در صفحة نخست اثر نوشته، پديد آمده است 

 ).2(شكل 
دهد كه  توجهي اندك به ساختار متن نسخة حاضر نشان مي

و » قال جرجيس«در اين كتاب، سخنان جرجيس با عبارات 
قال «و عبارات صهاربخت با عبارت » قال صاحب الكتاب«

اند و شرح و توضيح عبارات آن دو  هم تفكيك شده از» ابويزيد
همراه گشته است. روشن است كه فاعل » نقول«طبيب، با تعبير 

تواند ابويزيد صهاربخت باشد و ناچار كسي  ديگر نمي» نقول«
دهندة  ين ساختار نشانا ديگر آن شرح را بر كتاب افزوده است.

» ح ناشناسشار«ي ديگر در كتاب است كه ما او را مؤلفحضور 
 خوانيم. مي

شرح نوشته و  صهاربخت تعليقةشارح ناشناسي كه بر 
مجلّد نخست كتاب او اكنون در دست است، به حسب تاريخ 
كتابت نسخه (قرن هشتم هجري) قطعاً پيش از اين تاريخ شرح 
خود را بر كتاب نگاشته است. در عين حال، استفادة او از 

ه معني طبيعت است، كه لفظي سرياني و ب» كيان«اصطالح 
دهد كه اين شخص از نظر فكري به مكتب  نشان مي

شاپور وابسته بوده است. از آنجا كه استعمال اين كلمه  جندي
در همين معني فقط تا قرن چهارم هجري رواج داشته و پس از 

سينا و نه در ديگر كتب طبي استفاده نشده  ابن قانونآن نه در 
نيز نهايتاً تا  صهاربخت تعليقة شرحتوان حدس زد كه  است، مي

 انتهاي قرن چهارم نوشته شده باشد.
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 ها: مواد و روش
اين پژوهش با استفاده از روش تحليل متن و با رويكردي 

خطي دار معرفي و بيان اهميت نسخة  شناختي عهده نسخه
 جرجيس است.  كناش

براي تحليل متن تنها نسخة خطي اثر، خوانده شد و تايپ 
نويسي شد  تاريخي و طبي فيش توجه قابلگرديد و همة نكات 

آنها در اين پژوهش آمده است. بازسازي  نيتر مهمكه بخشي از 
به همين  صهاربخت تعليقةجرجيس و  كناشدو اثر ترجمة 

برداري به تحليل محتوايي  فيشروش انجام شد. پس از مرحلة 
 اثر و نكات طبي و تاريخي آن پرداخته شد. 

شناسي اثر اعم از تحليل و تفسير فيزيك نسخه،  نسخه
 الخط رسمپردازي و خوانش متن مهرها، توجه به  تحليل صفحه

و انطباق آن با دورة ظهور نسخة خطي، خوانش لغات و 
كرد تا اطالعات تعبيرات ناخوانا و مشكل متن و غيره كمك 

تر انجام  شده دقيق و كامل باشد و تحليل متن منسجم استخراج
شناختي اثر در جدول گنجانده شد تا  شود. همة مطالب نسخه

گيري و پيگيري مراحل مختلف پژوهش آسان و در  نتيجه
شده  دسترس باشد. درنهايت از پردازش اطالعات استخراج

 آن پرداخته شده است. دست آمد كه در متن به ذكر نتايجي به

 ها: يافته
هاي ساختاري و  و برخي ويژگي كناشاهميت كتاب 

 محتوايي آن
بررسي ساختار و محتواي اين اثر بيانگر اطالعات مهم 

 ديگري است. ترجمة بخشي از مقدمه:
 يبطب يزيد يمعروف به اب يسصهاربخت فرزند ماسرج

 كه جورجس پزشكي نگاه كردم به كتاب يوقت« :فرمود
او  ينانو مورد اطم اركالم استو ،كرده بود فيتأل يشاپور يجند

سخت و  يرتعابو  يچيدهو اسرار پ يفظر يو هر آنچه از معان
 يدطور مختصر و كوتاه و مف تو به يبرا ن بودمشكل در آ يمعان

حاذق و ماهر  يبانطبرا كه شده  تجربه هاي و درمان دادمشرح 
ه آنچه صاحب كتاب نوشته و ب نمودم يآور جمع ،اند دهيفهم

 ).10» (بود افزودم

 شود كه: ي روشن ميخوب بهاز اين عبارات 

شاپوري كتابي در صناعت طب  الف) جرجيس جندي
 اي به اينكه نام اين اثر كرده است، اما اين عبارات اشاره فيتأل

است و ابتدا به سرياني نوشته شده و حنين آن را به  كناش
 عربي برگردانده ندارد؛ 

ماسرجيس معروف به ابويزيد متطبب به  بن ب) صهاربخت
خواهش فرزندش عيسي به شرح تعابير پيچيده و معاني مشكل 

شدة  هاي امتحان و ايجاز پرداخته و برخي عالج اختصار  بهآن 
اطباي ماهر و حاذق را نيز به اين كتاب افزوده است. پس آنچه 

بلكه تفسير و شرح كتاب جرجيس نيست،  صرفاًابويزيد نوشته 
تعليق آن است. نوشتن اين اثر براي فرزند همچنين بيانگر اين 

صهاربخت در آن زمان مشغول آموختن دانش  بن است كه عيسي
 در دورة جواني خود قرار داشته است؛ احتماالًطب بوده و 

، فيتألج) صهاربخت كتاب جرجيس را داراي حسن 
غامض دانسته است وثاقت الفاظ و داراي معاني لطيف و اسرار 

بودن  هم به موجزبودن و هم به عميق فيتألكه صفت حسن 
 اين اثر اشاره دارد.

از ترجمة مقدمة جرجيس بر اين اثر نيز مطالب ديگري 
از  يبعض يدمنگاه كردم و د« شود. او نوشته است: آشكار مي

ا در مورد هاز آن يدر مورد طب است و بعض يقيتحق مطالب
از آنها در مورد علت  يوشته شده و بعضن  ها و اخالط طبع

در مورد  يو بعض ها يماريدر مورد ب يست و بعضها يماريب
از  يمفرده و بعض يدر مورد داروها يو بعض يپزشك ةحرف

كه  يدمنوشته شده است و د يبيترك يآنها در مورد داروها
 يو گاه كردند يها نم فهم آن كتاب يبرا ياز اطبا تالش ياريبس

ن هنگام به آ پس در .ها ناتوان بودند اندن آن كتابهم از خو
اعتماد كردم و آن را اصل  ينوسجال يها خداوند به كتاب ياري

و انواع آن و  يماريب هاي و اساس كتابم قرار دادم از علت
و آنها  شود يم ياجبه آنها احت ها يماريب ةكه هنگام هم ييداروها

» ش درمان را گذاشتمرا در پنج قول قرار دادم و داروها و رو
)10.( 

 پيداست كه:
الف) جرجيس اين اثر را براي يكي از دوستانش كه 
استحقاق چنين كتابي را داشته، نوشته است و او را از ميان بقيه 

به دون  يخصصتن وبراي نوشتن چنين اثري برگزيده است (
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ي)، منتها نفع آن را عمومي و براي هر طالب علمي قرار إخوان
 )؛ وعمل به يهكلّ من نظر ف هأردت بذلك منفع(داده است 

ب) اين دوست از صفاتي چون فضل، حسن نيت، رأفت، 
رحمت، حب خداوند و دوستداري مردم برخوردار بوده و از 

تواند  رغبت به يادگيري طب داشته است. همين نكته مي رو نيا
دهندة انديشة جرجيس و قدما در نگارش اثري براي  نشان

باشد. به اين معني كه آنها تا كسي را شايسته  طالبان علم
 كردند؛ دانستند از آموختن علم طب به او پرهيز مي نمي

(به ضعف بدنم » ال انظر الي ضعف بدني«ج) از عبارت 
توان چنين برداشت كرد كه جرجيس اين اثر  توجه نكردم) مي

 ي نگاشته است نه در ايام جواني؛سال كهنرا در 

بأنّهم  يسمن االطباء ل يراًمع ذلك أنّ كث يترأ و«د) عبارت 
لكنّهم قد  تلك الكتب فقط و يملكواأن  يعل يعتدونال 

دهد كه در زمان جرجيس  نشان مي» عن قرائتها يضاًأ يعجزون
اند. اين  هاي طبي را نداشته بسياري از اطبا توان خواندن كتاب

غيير شاپور ت جمله ذهنيت ما را دربارة وضعيت اطبا در جندي
دهد و سبب نياز مردمان آن دوره به ترجمه و شرح و تفسير  مي

 دهد. كتب طبي را بهتر نشان مي

هاي جالينوس براي  ه) جرجيس تصريح كرده كه از كتاب
نوشتن اين اثر بهره برده و آن آثار را منبع اصلي نوشتار خود 

 يعل -جلّ وعزّ-اعتمدت عند ذلك بعون اهللا  وقرار داده است (
حصل  يكتبه الت يه و ياتّخذتُها اصالً لكتاب و ينوسب جالكت
). همچنين، اهميت آثار جالينوس را در اعالم الطب يعجم يهاف

دهد. البته نبايد تصور كرد كه  شاپور نشان مي مكتب جندي
جرجيس سخنان جالينوس را تام و تمام پذيرفته و آن را 

وس را به سرمشق خود قرار داده است، بلكه او آراي جالين
جهت شهرتي كه دارند در بسياري از موارد مبناي نقد خود 

ويژه در درمان نظراتي جز آنچه جالينوس دارد  قرار داده و به
سينا  طرح كرده است. اگر اين رفتار را با دورة رازي و ابن

مقايسه كنيم كه نقد جدي آثار جالينوس در آن مطمح نظر بوده 
هاي جالينوس را در  د انديشهتوان منحني اوج و حضيض نق مي

ي خوب بهتمدن اسالمي ترسيم كرد؛ موضوعي كه شايسته است 
 به آن پرداخته شود.

و) جرجيس اين اثر را در پنج قول مرتب كرده و موضوع 
ها و روش درمان آنها بوده است. از اين پنج قول،  آن بيماري

سه قول آن در نسخة حاضر حضور دارد و متن دو قول ديگر 
داده از دست رفته است. البته  جلد دوم كتاب را تشكيل مي كه
رسد مجلّد دوم نيز حجمي بيش از مجلّد نخست  نظر نمي به

 داشته باشد.
آنچه گفتيم، اين كتاب از چند جهت ديگر نيزاهميت  جز به

 دارد. از جمله:
بخش مهمي از ارزش اين اثر، مربوط به قدمت آن و نيز 

 فسر آن است؛و مترجم و م مؤلفاهميت 

نوع تبويب اثر به لحاظ تاريخي حائز اهميت است. ساختار 
اين اثر در كنار ديگر آثاري كه از آن دوره باقي مانده، روشن 

عناوين مهم و  القانون في الطبسازد كه پيش از نگارش  مي
هاي كتب طبي به شكل ديگري بوده است. كتاب  سرفصل

ه: مقدمه در ذكر حاضر در يك مقدمه و سه قول فراهم آمد
و شرح كتاب؛ قول اول دربارة تعريف طب،  فيتألسبب 

و انواع درمان؛ قول دوم  اجزاي عملي و علمي آن، كليات طب
هاي گرم و امراض حاده از  در حميات و قول سوم در بيماري

سر تا قدم. جالب اين است كه جرجيس بعد از بيان كليات، كه 
ي است و با ديگر آثار طبي متعلق به مكتب ايراني خوز كامالً

كه متعلق به مكتب جالينوسي است اندكي فرق دارد، ابتدا با 
ها به احوال  كند و در ميانة سخن از تب ها آغاز مي بيان تب

هاي حاده به ذكر  كند و در اثناي بيماري نبض و نفس ورود مي
 ؛گردد يبازمها  پردازد و دوباره به تب انواع داروها مي

توان در مباحث كليات خبري از  اي مي ب طبيدر كمتر كتا
موضوع طبيعت و قوة مدبره يافت. حضور بحث كيان و جوهر 
و عين و مباحث مربوط به سماع طبيعي (سمع الكيان) در اين 

 اثر از اين حيث اهميت دارد؛
ساختار اثر به نحوي است كه ميان سخنان جرجيس و 

ت. اين صهاربخت و شارح، تفكيك روشني واقع شده اس
شده  مانده از دو كتاب گم هاي باقي تفكيك، بازسازي بخش
) را صهاربخت تعليقةجرجيس و  كناش(ترجمة عربي حنين از 

 كلمه  6682ممكن ساخت. پژوهش در اين باره سبب استخراج 
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 تعليقةكلمه از كتاب  18408از متن عربي ترجمة حنين و 
س اين شد. بازسازي متن منقول از كتاب جرجي صهاربخت

كم در جلد نخست اين اثر  حقيقت را روشن كرد كه او دست
كلمه ننگاشته است؛  7000كه شامل سه مقاله است بيش از 

 صفحه. 20يعني كمي بيش از 

 پررنگكلمات سرياني و يوناني در متن اين اثر حضوري 
ها. پژوهش  هاي يوناني انواع تب و نام كيان ثاوريا، ماننددارند؛ 

شناسي تاريخي طب و نحوة  تواند به واژه ن ميدر اين واژگا
هاي اطبا براي  سازي تحول و تطور اصطالحات طبي و معادل

 آنها در قرون مختلف ياري برساند؛

» قوة قابضه«از » قوة ماسكه«جاي اصطالح  در اين اثر، به
 اي ندارد؛ استفاده شده است كه در كتب طبي موجود نمونه

خي اطبا اشاره شده كه هيچ در اين كتاب گاه به نام بر
اطالعي از آنها در دست نيست و فقط نام آنها در اين كتاب 

و ديگران  موجود است؛ براي نمونه، سمسون، سجاس، موسي
اوضح  ينوسجال و يوافه دانف يسانّ ارسطاطال يلفاما إذا ق«

 و ينارق وال يموس سمسون اشجع وانجد و علماً واضوأ و
لالنسان  همفرد هلها حرك يبالهذه فانّ  ،سجاس اعف واروع

 .)10» (الواحد
 گيري: بحث و نتيجه

فرد دربردارندة شرح شارحي  اين نسخة خطي منحصربه 
اسحاق از  بن بر ترجمة حنين صهاربخت تعليقناشناس بر كتاب 

، درواقعبختيشوع است.  بن جرجيس الطب في الكناشكتاب 
در اين نسخة چهار اثر از چهار نسل مختلف اطباي ايراني 

 ، منبعي باارزش در ميان آثار رو نياكوچك گرد آمده است و از 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شود و ارزش تاريخي و  از گذشته تلقي مي جامانده بهطبي 
 محتوايي بسياري دارد. 

و  مؤلفبخشي از اهميت اين اثر، مربوط به اهميت  
 مترجم و مفسر آن و بخش ديگر مربوط به قدمت آن است.

در بخش كليات متعلق به مكتب ايراني خوزي  اين اثر 
است و با ديگر آثار طبي كه متعلق به مكتب جالينوسي است 

هايي چون  اندكي فرق دارد. ساختار اين اثر با ساختار كتاب
بندي و  تفاوت عمده دارد و نوع فصل الصناعه  كاملو  قانون

 است. توجه قابلارائة مطالب در آن بسيار 
 18408كلمه از ترجمة حنين و  6682ي اين اثر بازساز 

را ممكن كرده است كه پيش  صهاربخت تعليقةكلمه از كتاب 
 از آن اثري از آنها وجود نداشت.

واژگان سرياني و يوناني در متن كتاب  پررنگحضور  
بردن از برخي اطبا كه هيچ اطالعي از آنها در دست نيست  و نام

 هاي اين اثر است.  از ويژگي

 فع:تضاد منا
 اي ياسيس ،يشخص ،ي(مالاين مقاله هيچ نوع تضاد منافع 

 ي) ندارد.دانشگاه
 حمايت مالي:
  گونه حامي مالي ندارد. اين مقاله هيچ

 تشكر و قدرداني:
با تشكر قلبي فراوان از گروه تاريخ پزشكي دانشگاه تهران، 

صفري  انامة كارشناسي ارشد آقاي تولّ اين مقاله برگرفته از پايان
 باشد. مي



 …خطي  معرفي نسخة
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