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پیشکش به مرجع نظم و نثر فارسی
کدکنی استاد دانشگاه تهران محمدرضا شفیعی 

که از حضور و مصاحبتش
بهره ها و آموزه های فراوانی اندوخته ام

پیش درآمد سخن
کــه در همایــش ســالیانه انجمن اســتادان زبــان و ادب فارســی در اصفهــان مقاله ای  تابســتان 1385ش بــود 
ارائــه دادم و دربــاره ارجــوزه فــی الطــب منســوب به بوعلی ســخن گفتم. پس از بازگشــت هم مدتــی دیگر این 
مبحــث مرا دل مشــغول می داشــت. در این بازه زمانــی کمابیش به تفاریق به پردازش ارجوزه پژوهی ابن ســینا 
کنون هیچ بخشــی از آن منتشــر نشــده است. درس گفتاری هم نداشتم. شاید مهلتی  می پرداختم که البته تا
بایســته بــوده تــا خون، شــیر شــود. اینک که اندکــی پختگی و قــوام یافته به چاپ می ســپارم. امیــدوارم برآیند 
تأمالت و نویافته های گســترش یافته در کالبد رســاله ای مســتقل تدوین گردد یا در کنار ترجمه و شرح همین 
کندوکاو پزشکی نامه ها نیز  که به  گذشته  منظومه طبی منتشر شود. راست آن است طی بیست و چند سال 
کارنامه مکتوب پزشــکان پیشــین و ارزشــمندی  یابی  یخ طب و اطبای کهن اشــتغال داشــته ام، معیار ارز تار
آثارشان، مقایسه آنها با میراث علمی بوعلی بوده است. پس در این راه بساپیشاسیناییان و بساپساسیناییان 
را که بارها با پورســینا همســنجی کرده ام. البته در این میان شــماری سیناستا بوده اند و شماری سیناستیز و 

شماری پیراسیناخموش باشنده.

تاریخچه شعرگرایی در فارسی و عربی
راســت آن اســت عرب جاهلی ســخت شــیفته شعر بوده اســت. هنوز از پس ســده ها تصویر برهوت سوزان و 
گاه در ترجمه های دقیق آن به دیگر زبان ها  رازآلود بادیه، غم غربت و داغ فراق حبیب از ماورای قصیده ها و 
یتی...که مرگ آن را تباه کرده  در ذهن نقش می بندد: »کاش آدمی ســنگ بودی... زندگی جامه ای اســت عار
است... مرگ در جان آدمی چنان جریان دارد که خورشید در آسمان ... آدمی محکوم به پوسیدن و فناست 
کار نیســت«.1 چون ســخن از آغاز آیین  گور، خان آدمی اســت خان واقعی او. پس شــادکامی راســتینی در  و 
کنار بیت اهلل  اســالم نیز می شــود، زمانه ای پیش چشــم مجسم می گردد که هر ساله شــاعران در ماه های حرام 
الحــرام در بــازار عکاظ و به تعبیر شــفیعی کدکنی فســتیوال عــکاظ گرد هم جمع می آمدنــد. کارزار تن به تن 
ینه سال فروکشیده شود و سروده  سخنوری در میان بود. فاتحان این نبرد بخت آن داشتند تا قصیده ای از پار

یخته شود. کعبه آو آنها در شمار معلقات سبع بر پرده 

1. پیش درآمدی بر شعر عربی، ص 21-19.

 چکیده:
هدف نویسنده از نگارش یادداشت 

حاضر، سخن پیرامون ارجوزه فی 
الطب منسوب به بوعلی است. وی 
در راستای این هدف، نوشتار را با 

بیان تاریخچه شعرگرایی در فارسی 
و عربی آغاز می کند. در ادامه، به 

تعریف شعر و ارجوزه سرایی و 
ویژگی ها و مزیت های آن می 

پردازد. سپس، وارد بحث پیرامون 
ارجوزه فی الطب منسوب به بوعلی 

شده و شکوکهایی در باب این اثر 
را مورد مداقه قرار می دهد. بیان 

مختصات ارجوزه فی الطب، دیگر 
ارجوزه های طبی منسوب به بوعلی، 

شارحان ارجوزه، کارنامه چاپ ها و 
ترجمه های التین، عبری و فارسی 

آن، از دیگر مطالب ارائه شده در 
نوشتار هستند. نویسنده در نهایت با 

تشریح نمونه هایی از ارجوزه های 
طبی دیگران، نوشتار را به پایان می 

رساند.

 کلیدواژه:
ارجوزه های طبی، ارجوزه سرایی، 

شعرگرایی، فن شاعری، ارجوزه فی 
الطب، بوعلی سینا.

 پورسينـــــــــــا
ى  و فــّن شـــاعــــــــر

مقــالــه

سيدحسين رضوى برقعى
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بــه ذهــن می رســد. اینکــه اساســًا ایــن خصیصه مرتبــط با خلــق و خوی 
کــه این عارضــه پس از ورود مســلمانان بــه مملکت  عــرب جاهلــی بوده 
که از طریق  کرده یا به میانجی آموزه های ارسطو  فارس به ایرانیان سرایت 
ترجمه هــای یونانــی بــه عربــی بــه دســت مردمــان ســرزمین های خالفت 
شــرقی رســیده و چنین دلباختگی القا شــده بوده اســت؟ به بــاورم نگره 
گرچه پس از نهضت ترجمه در قرن ســوم میراث  اول پذیرفتنی تر اســت؛ 
شــعر جاهلــی نیز از تأثیر تفکــر یونانی دور نماند. خواننــدگان را به یکی از 

مختصرترین و سودمندترین نوشته ها در این مقوله اشارت می دهم.2

به راســتی راز انحطاط تمدن اســالمی از ســده چهارم هجری به بعد صرفًا 
به ســبب گرایش شــدید به شــعرگویی و شــعرخوانی ملهم از اندیشــه های 
فلســفی بــوده یــا دســت کم شــعرزدگی در ایــن زمینــه دخیل بوده اســت؟ 
داوری دشــوار اســت. بــه باورم شــعر از حس زنــده و طبیعــی و زمینی دور 
شــد و به اندیشــه هایی آمیخت که مناســب جامعه شــرقی نبود. ماده ای 
ســکرآور - تخدیــری شــد؛ زیــرا به بــاورم افیون واره ای با شــراب شــعر کهن 
جاهلــی همجوشــی یافــت. زورش چنــان مردافکــن شــد تــا بــه یــاری آن، 
مردمان از دنیا و شــر و شــورش ولو شــده یک  دم بیاسایند. زان پس از زبان 
عربی به فارســی نیز راه یافت. البته شــاید بتوان گفت شــاهنامه فردوسی 
از ایــن بلیــه دور ماند. زان پس قله هایی نیز همچون ســعدی و حافظ ســر 
برآوردنــد، اما اینکه در مقام تمثیــل، آلمانی ها - نماد تحقیقات بنیادین 
گوته شــاعر بزرگشان آرزو می کرده کاش حافظ شیرازی  علمی و فناوری - 
زنــده بــود و زانوی ارادت در برابرش بــر زمین می نهاد، برای ایرانیان و طبقه 
شــاعران مزیت شمرده می شــود یا به تعبیر اقبال الهوری و احمد کسروی 
سبب و نشانه مذلت قوم ایرانی؟ البته باید انصاف داد از میان مخدراتی 
کــه فاتحــان، خاصه اســتعمارگران اروپایــی تبلیغ و ترویج کردنــد، باز هم 
شــعر خــوب خوشــایندی بیشــتری نــزد طبــع ایرانیــان داشــته اســت، امــا 
به راســتی اینکــه مصلحت تمدنــی اجتماعــی و اقتصادی مهم اســت یا 

آرامش و سرخوشی انفرادی هر یک از اعضای جامعه با شراب شعر؟

گویــا عطــف بــه اصل  گــذر زمــان هــر چــه پیش تــر آمده ایــم  فراتــر از آن در 
گاه هنوز  کرده است.  عدالت ناب، این پدیده به غرب نیز بیشتر سرایت 
دیــده می شــود در مقــام زورآزمایــی، شــاعران پنجه در پنجه دانشــمندان 
علــوم محضــه انداختــه و در قلمــرو شــهرت و عــزت و رخنه پذیــری همه 
ی تمــام و کمال،  زمانــی - همــه مکانــی همچــون پهلوانــان کهن به نیــرو
ک مالیده اند.  پشــت رقیبــان متفکــر و هوشــمند عرصه علــم نو را بــه خــا
گفته اســت  پای غربی در قرن بیســتم  یکــی از دانشــمندان فیزیک در ارو
یک عمر می کوشیم تا خوانش ها، تأمالت و پژوهش های شبانه روزی مان 
یم، اما شــاعران از الفاظ دم دســتی روزانه  را به شــکل فرمولی ســاده درآور
گیرتــر از دانش پژوهــان و از  چینشــی نــو بــه دســت می دهنــد و شــهرتی فرا

جمله فیزیکدانان بزرگ نصیبشان می شود.

کاظم برگ نیسی، نشر نی، 1391ش. 2. پیش در آمدی بر شعر عربی، علی احمد سعید، ترجمه 

آورده  اند محمد)ص( نیز خویش را با وصف »انا افصح القریش« خوانده 
بود تا دقت و صحت عملی دانش ادبی و رعایت قواعد زبانی ایشــان در 
که وابســته به نداشــتن اختالل تکلمی، ادای درســت یکایک  این زمینه 
حــروف بــه قاعــده عرب زبانــان و نیــز جابجــا نشــدن حتــی یــک حرکــت 
و بــه قــول عرب هــا ِاعراب بوده باشــد اثبات شــود. ســال ها پیــش از زبان 
کــه خدایــش در بهینه تریــن جای  روانشــاد اســتاد عبدالحســین حائــری 
فردوس برین جای دهاد در کتابخانه مجلس شــورای اســالمی در پاســخ 
بــه پرســش دانشــجویی بــرای نوشــتن پایان نامــه کارشناســی ارشــد که از 
ایشــان خواســت ویژگی متمایز حضرت را نســبت به دیگر انبیا به دست 
دهند شنیدم  گفتند چندان درباره ایمان پیامبر سخنان مکرر و تقلیدی 
که بسیاری مردمان سرچشمه راســتین فضایل خاتم االنبیا را  گفته شــده 
کاری  کرده اند. اینکه خردی ناب داشته  چندان که در همه عمر  فراموش 
کــه در داوری کارنامــه زندگی یــا پس از آن تا بــه امروز خالف  نکــرده بــوده 
یابی شود. دیگر اینکه پس از هیچ پیامبری رونق فن ثبت  عقل ســلیم ارز
وقایــع و شــنیده ها به شــکل نوشــتاری به این نظم و انبوهــی عظیم اتفاق 
که نشــان می دهد ایشان به حفظ میراث مکتوب ایمانی در  نیفتاده بوده 
هر نســل برای نســل بعد برای رسانیده شــدن به آیندگان سخت اهمیت 
کنــون از بســیاری زوایای تمدن اســالم در  می داده انــد. بــه تعبیــر حائری ا

یم. گاهی دار زمان ظهور آیین آخرالزمانی آ

مشــهور است پیش از اســالم در قلمرو ایران همه مردمان نمی توانسته اند 
کشــوری و لشــکری و نیز  ســواد بیاموزند. ســوادآموزی ویژه بزرگ زاده های 
بیت پیشــوایان دینی آیین زرتشــتی بوده اســت. دیگر مردمان شهروندان 
درجه دوم بوده اند. پس منطقی اســت فن شــاعری نیز نمی توانســته رونق 
فراوانی داشــته باشــد یا دســت کم ســروده های طبقه متوســط و فرودست 
ثبت نوشــتاری شود. البته هنوز دقیقًا مشخص نیست چرا پارسی گویان 
کنون این چنین سخت به شعر خو  نیز دست کم از یک هزار سال پیش تا 
پاییان  گفته اند ایرانیان بالقوه شاعرند، اما ارو گرفته اند، چندان  که برخی 
ی صدهــا ســال نهفتــه مانــده و بروز  این گونــه نیســتند. دور نیســت نیــرو
که اوج تجلی آن در شاهنامه  کرده  گاه پس از اسالم فوران  داده نشده به نا
فردوســی بوده است. سخت باور دارم سلحشــوری و جنگاوری ایرانیان 
که از میان رفت، در میدان واژه های  در عرصه نبردهای عظیم ساســانی 
نظــم و نثــر خــود را نشــان داد. اینکه دیوان ســاالران اموی ایرانــی بوده اند. 
نخســتین دســتور زبان نویــس عرب زبانــان یــک پارســی گوی بوده باشــد. 
برمکیان از خراسان بزرگ برآمده بودند. پزشکان جندی شاپور خوزستان 
کلیله را از پهلوی به  به دربار اموی و عباسی فراخوانده شدند. ابن مقفع 
که  کتاب االغانی نماد موسیقی عربی است  کند. تألیف  عربی برگردان 

نام یک اصفهانی را بر خود دارد.

عطف به اینکه گزارش های مستدل و متقن در دست نیست که پیش از 
ورود اســالم به ایران میان مردمان، اقبال به شــعر چه اندازه بوده، پرسشی 

مقاله پورسينـــــــا و َفن شاعـــــــرى
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گردشــان  کرســی فتوادهــی سخن ســرایی برآورده انــد. مریدان بســیاری  و 
کدکنی  گاه فریاد استادانی همچون شفیعی  حلقه زده است، چندان که 
که فی المثل چرا مقاله ها و پایان نامه های مرتبط با سهراب  بلند می شود 
ســپهری از جمع بســابزرگان دیروزین و امروزین بیشــتر شــده است.4 دور 
که جوشــش روانــی درونی و  نیســت اثبات کننــده ایــن اصــل خواهد بــود 
کوشش جسمانی برونی و دیداری است. از جنس رقم  نادیداری، فراتر از 
تقدیــِر مقســوم پیش رانده و پیش نوشــته اســت، نه حاصــِل قلِم تحصیل 

مرسوم بیش خوانده و بیش نوشته.

 تعریف شعر
گاه می اندیشــد و نتایــج  گفتــه اســت: »آدمــی   ارســطو در تعریــف شــعر 
اســتدالالت خــود را بیــان می کنــد و بــه آنها صــورت منظم می دهــد و آن 
گاهی نیــز به تخّیالت ســرگرم می شــود و خیاالتــی منظم  فلســفه اســت. 
که از خیال آدمی  که شعر نام دارد. پس شعر سخنی است  ابداع می کند 
سرچشــمه می گیرد و بنابراین با بیان عقلی و علمی امور متفاوت است. 
بدیــن ترتیــب ســخن، جنس شــعر اســت و تخیل آمیــز بودن، فصــل آن و 
صناعت شــعر صناعتی اســت که آدمی را بر ابداع اشــعار نغز و دلنشــین 
کدکنی نیز در نقد  یا بر نقد و ســنجش اشــعار توانا می گرداند«.5 شــفیعی 
و تأیید تعریف ارســطو از شــعر این چنین نوشته است: »هنوز هم تعریف 
ارســطو از شــعر یکــی از دقیق تریــن تعریف هاســت و چنان کــه می دانیــم 
کــه در سراســر متن هــای فلســفی و منطقــی دوره  همــان تعریــف اوســت 
م و اصل مورد پذیرش همگان جاى جاى 

ّ
اســالمی به عنوان تعریف مســل

کتاب هاى منطق دوره اسالمی شعر را »کالم  نقل شده است ... در همه 
مخّیل« و بنیاد شعر را »تخیل« دانسته اند«.6

گرد مکتب و شارح  ســخت مشهور است ابن سینا فیلسوفی مشایی، شا
گاه نقــاد آثــار ارسطوســت. پس طبیعتًا دیدگاه او همســان و دســت کم  و 
که از همان منظر به مقوله شعر می نگریسته  نزدیک به داناى یونان است 
که  اســت. شــفیعی کدکنی در ادامه بحث یادشــده، ســخن ابن ســینا را 
ى  »شــعر، کالمی اســت مخّیل، تألیف شــده از ســخنانی موزون، متســاو
- و در نــزد عــرب - مقفــی و... منطقــی را به هیچ کــدام از آن اوصاف نظر 
نیســت، جز صفت مخّیل بودن... و همانا نظر منطقی به شــعر از دیدگاه 
کمابیــش برابرنهــاده همیــن قــول ارســطو دانســته  مخّیل بــودن اســت«7 
کتاب خود پس از یادکرد تعریف ارسطو چنین  اســت. خوانسارى هم در 

استنتاجی به دست داده است:
کاماًل متفاوت اســت. در  کرده اند  کــه عروضیان اســالم از شــعر  »تعریفــی 
شــعر به اصطالح منطقیان، نه وزن شــرط اســت و نه قافیه، بلکه صرف 

4. زمینه اجتماعی شعر فارسی، ص 403 – 417 .
5. منطق صورى، ص 236 - 237.

6. صور خیال در شعر فارسی، ص 28.
7. همان، ص 660 - 661.

راســت آن اســت که شــواهد محکمــی در این باره به دســت دادنی اســت. 
کســانی همچــون  اینکــه دیــده شــده در دوره معاصــر در ایــران خودمــان 
محمدحســین شــهریار طــب را رهــا کــرده و بــه دامــان غــزل پناه بــرده بوده 
که دهه های پیشــین دکترای برق خود را از  اســت. پروفســور فضل اهلل رضا 
آمریکا دریافت کرده و اســتاد برجســته بهترین دانشگاه های ایران شمرده 
شــده و از جمله ریاســت دانشــگاه را نیز عهده دار بوده نیز ده ها ســال برای 
کاوش شــاهنامه فردوســی وقت صرف کرده است. ســهراب سپهری نیز از 
اصحاب رنگ و قلم بود که هنرش در تصویرگری بوم نقاشی را به خدمت 
چینش هندسی واژه ها درآورد، چندان که امروزه از شمار نماهای پنج گانه 
شــعر معاصر فارسی شده است. ســال ها پیش شنیدم مهندس مصطفی 
جیحونــی نیــز در نصف جهان از رشــته کاخ ســازی معمارانه به بازســازی 
کاخ فردوسی بنیان روی آورده بوده است. چنین بود کاظم برگ نیسی که به 
سال 1354 در رشته الکترونیک دانشگاه پلی تکنیک تهران پذیرفته شده 
بود، ولی دســت آخر از رشــته برق ســر از پژوهش های ادبی شرق و واکاوی 
دیوان های شــاعران بزرگ عربی و فارســی کهن و نو برآورد. غزل می ســرود. 
نقد و ترجمه شــعر می کرد. قیصر امین  پور به رشــته دامپزشــکی پشــت کرد 
و از دام و نام و نان آن رها و اســیر پای بســته شــعر نو شد. مصطفی ملکیان 
کادمیک دانشــگاهی ســر از فلسفه دیالکتیک  نیز از مهندســی مکانیک آ
کارنامه  گــون، فراســوی نیــک و بــد  گونا و نادیالکتیــک درآورد. هنرمنــدان 
آثارشان و حتی دکانداران راسته باور بازیگران خلق و اندرزفروشان حلق نیز 
دریافته اند که شــعر و موسیقی وابســته بدان خاصیت سکرآوری عظیمی 
دارد. پرمشتری است. مخاطبان را به وجد می آورد. از خود بی خود می کند 
تا از سر از پای نشناسند. پس پدیده ای است که به تجارتی پرسود مادی و 

معنوی بدل شده که بسیاری نمی توانند از آن دل برکنند.

شــاید شــعر نــاب حد اعــالی تفکــرات درونی و خاصــه آرمان هــای دور و 
یاضیات حیــات بهــره برگرفته تا  ک و ر کــه از نظــم افــال دراز آدمــی اســت 
همراستای ملکوت ناجسمانی و پادزهری برای رنج های زمینی پیشامرگ 
آدمی بوده باشــد. درنگ پذیر اینکه به رأی العین دیده می شود پرتوافکنی 
کــه مرزهــا را درمی نــورد و تا  شــعاع خورشــید شــعر چنــان نیرومنــد اســت 
ژرف ترین غارهای ذهن و روح شــخص رســوخ می کند. اینکه مجنون وار 
بــه شــوق لیلی صــور خیــال آواره بیابان های برهــوت پندارهای شــاعرانه 
که همنامشان است  که در سوره ای  شود تا مؤید همان مفهوم بوده باشد 
کّل واٍد  در قرآن یاد شــده اســت: »الّشــعراء یتبعهم الغاوون الم تر اّنهم فی 
یهیمــون و اّنهــم یقولون ما الیفعلون«.3 درنگ پذیر اینکه در این راه نیازی 
بــه مکتــب و دفتــر و قلــم نیســت تــا بتــوان در کوتاه تریــن زمــان نکته آمــوز 
ی قله های شــعر فارســی معاصر  صــدر مدرس شــد. شــاید هــم از ایــن رو
هیچ کدام از دانشکده های ادبیات ایران بیرون نیامده اند. از مقدمات و 
ســطح گذشته و درس خارج شــعر خوانده اند. سر از مقام مرجعیت تامه 

3. شعراء، 225/26ـ226.
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به راستی راز انحطاط تمدن 
اسالمی از سده چهارم 
هجری به بعد صرفًا به 
سبب گرایش شدید به 
شعرگویی و شعرخوانی 
ملهم از اندیشه های فلسفی 
بوده یا دست کم شعرزدگی 
در این زمینه دخیل بوده 
است؟ داوری دشوار است. 
به باورم شعر از حس زنده و 
طبیعی و زمینی دور شد و 
به اندیشه هایی آمیخت که 
مناسب جامعه شرقی نبود.

خیال آمیزبودن و خیال انگیز بودن را شــرط اصلی دانســته اند8 ... بنابراین بین شعر ارسطویی و شعر عروضی، 
عموم و خصوص من وجه است و هر یک از وجهی اعّم از دیگرى است و از وجهی اخّص از آن«.9

در ادامه با رســم نمودارى که دو دایره متداخل را نشــان می دهد، وجه مشــترک دیدگاه شــعر ارســطویی و شــعر 
عروضی را اشعار سعدى و مولوى و حافظ یاد کرده و اشعار فاقد وزن عروضی را شعر ارسطویی و منظومه هایی 
که از ویژگی مورد نظر ارسطو برخوردار  کرده  همچون مالهادی سبزوارى و الفیه ابن مالک را شعرى عروضی یاد 
کــه فالســفه اســالمی ماننــد فارابــی و ابن ســینا و خواجــه نصیــر طوســی از تعریف  نیســت.10 راســت آن اســت 
نظریه پردازانــه شــعر ارســطو الهام پذیــرى و الگوبــرداری داشــته اند، اما شــاعران قلمرو تمدن اســالمی کمابیش 
کارنامه آثارشان  گرفته بوده است. پس برآیند  که از شعر روزگار جاهلی سرچشمه  کرده بوده اند  روندی را دنبال 
مکتبــی شــد کــه بــه گواهی خوانســارى دایــره اى تشــکیل داد که به تمامــی بر دایــره دیدگاه ارســطویی منطبق 
نبوده، اما در بخش هایی وجه اشــتراک داشــته اســت. البته ســرودن شــعرهاى تعلیمی که ارجوزه ابن ســینا از 
شــمار همان هاســت، خصیصه تخّیل ارسطویی ندارد، از صنعت شعر به قافیه و وزن بسنده کرده است و در 
دایره اى می گنجد که از تعریف ابن ســینا خارج می شــود. شاید بتوان گفت یکی از قرینه هایی است که بتوان 
که سد تفکر و  حدس زد این ارجوزه از او نبوده باشد. البته شاید هم پورسینا نمی خواسته شاعر شناخته شود 
تعلم است. درباره واژه ارجوزه باید گفت ازهرى هروى )282-370هـ( هنگام یادکرد مصدر رجز در زبان عربی 
چنین نوشــته اســت: - »ریشــه واژگانی رجز به معناى پیاپیایی حرکات اســت ... از همین جاست که رجز در 
کوتاه اســت و انتقال از یک بیت به بیت دیگر بی درنگ اتفاق می افتد.  شــعر مفهوم می یابد. زیرا ابیات شــعر 

خلیل فراهیدى رجز را شعر ندانسته، بلکه نیم بیت، بلکه یک سوم برشمرده است«.11

که دست هایش به هنگام برخاستن می لرزد. شاید رجز    خواندن در   همو همان جا شتر رجزاء را شترى دانسته 
کوتاه و متوالی، احساســات  کلماتی  یشــه واژگانی بازمی گردد تا با  یخچه لشکرکشــی های قدیم به همین ر تار
مخاطبان در میدان نبرد پیاپی تحریک شود. از جاى بجنبند و پا پیش بگذارند. به باورم درنگ پذیر است 
لفظ رکض که در قرآن نیز آمده و به معنای پای کوفتن بر زمین است، ساختارش سه حرفی و با آهنگی همانند 
رجز اســت. بر ســر هم تعبیر رجزخواندن هنوز در میان ایرانیان جاری اســت و معنایش را خوب می فهمند که 

گوینده قصد خود برکندن و هماوردطلبی دارد.

ارجوزه سرایی
یخـی، ارجوزه سـرایی در اسـالم از سـده اّول اسـالمی - سـده هفتـم میـالدى - آغـاز شـده اسـت.  از منظـر تار
یـه امـوی )متوفـای 64ق(  کـه منسـوب بـه خالـد بـن یزیـد12 )متوفـای 84 ق( فرزنـد یزیـد بـن معاو ارجـوزه اى را 
کـه با هـدف آموزش دهی  دربـاره دانـش سیمیاسـت، نخسـتین قصیـده منظـوم عربی نگاشـت شناسـانیده اند 

سـروده شـده اسـت.13

عبــداهلل بــن معتــز بــن متوکل بــن معتصم )مقـــ 296 هـ( معــروف به ابــن ُمعَتز از منتســبان به خلفای عباســی، 
کرده است: »یگانه مرد دوران  که ابن ندیم چنین معرفی اش  شاعرى نامدار در ادبیات عرب شمرده می شده 

8. منطق صورى، ص 237.
9. همان، ص 238.

10. همان.
11. التهذیب فی اللغه، 610/10.

یه با صحابه پیامبر)ص(  ینش به پایان برسد. از جمله اینکه دو سو کرد. امید است تدو 12. نگارنده این سطور سال ها پیش تحقیقی درباره خالد آغاز 
پیوند سببی یافته بوده است. وی از یک سوی دختر عبداهلل بن جعفر بن ابی طالب برادرزاده امام علی را به همسری برگزیده و از دیگر سو با رمله دختر 
 در ســال های پیش از هفتاد هجری، مدتی در آفریقــا زندانی زن کاهنه ای 

ً
بیــر عــوام ازدواج کــرده بوده اســت. همچنین خالــد و از نظر زمانی احتماال ز

که تا پایان عمرش این تعلق خاطر علمی  یا از همین زمان با دانش سیمیا آشنا شده  گو آفریقایی بوده و با پسران این زن عقد اخوت بسته بوده است. 
ادامه داشته است.

13. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 78.
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خــود در ادب و شــعر بــود. فصحاى اعراب به دیــدارش می آمدند«.14 در همان جا از أرجــوزه في ذّم الصبوح - 
کــه البته نمی تــوان آن را از ارجوزه هاى  ارجــوزه اى دربــاره نکوهــش باده پیمایــی بامدادانــه - ابن معتز یاد کرده 

تعلیمی به شمار آورد.

هر چه از سده هاى آغازین سال شمار هجرى پیش آمده ایم، شمارگان و تنّوع ارجوزه نویسی بیشتر شده است. 
گون رواج و رونق یافته که شــاید بتوان گفت اوج آن در فاصله ســده پنجم  ُســرایش ســروده هاى دانش های گونا
تــا دهــم هجری بوده اســت. نام آورترین آنها دســت کم در ســده اخیر بــرای طالب مدارس قدیمه اهل ســنت و 
که مختص آموزش علم نحو و البته سخت مشهور است. نگارنده این سطور به  شیعه، الفیه ابن مالک است 
ارجوزه دیگرى برخورد کرده که درباره ســنجش زمین و موســوم به في مســاحه األرضین است. شیخ عبدالعزیز 
گزارش شــده اســت.15 در همین  امیرى آن را به نظم درآورده که نســخه اى متعلق به ســده هشــتم هجرى از آن 
مجموعــه رســاله دیگرى وجود دارد که في حســاب عقــد الیدین نام نهاده و ناظم آن شــمس الدین محمد بن 
که به چه سبب بدان اقبال  کنون پرسشی نیز پیش می آید  احمد بن حسن موصلی حنبلی یاد شده است.16 ا
وجود داشته است؟ بر سر هم برخی از ویژگی هایی که براى ارجوزه سرایی مزیت شمرده شده این چنین است:

کالســیک.  1. اینکه این شــیوه براى به حافظه ســپارى آســان تر اســت، هم از نثر و هم از انواع دیگر شــعرهاى 
یه داشــتم،  کــه از نزدیــک شــاهد آن بودم اینکه در ســفری که به ســال 1383 به ســور یکــی از شــواهد زنــده آن 
یخ علم دانشگاه حلب رفته بودیم. نشستی دوستانه بود  گروه تار کاظم برگ نیسی به بخش  روزی با شادروان 
و قهــوه تلــخ می نوشــیدیم. یکــی از اعضای علمی این گروه که پزشــکی متخصص ارتوپدی بــود پس از پایان 
یه  گرفته بود. عطف به آنکه اهالی ســور یخ علم پزشــکی  گواهی خودش دکترای تار تحصیالت این رشــته به 
عرب زبان اند و آموزش آنها بر حسب زبان فرانسه است و زبان علمی جهان، انگلیسی است، به خوبی با این 
ســه زبان آشــنا هستند. از سوی دیگر چون به تقریب یک پنجم مردم آن دیار مسیحی هستند، در شهر دمشق 
و حلــب امــکان آموختن زبانهای یونانی و ســریانی وجود دارد، بنابراین در این زمینه از موفق ترین کشــورهای 
ید؟  اســالمی به شــمار می آمدند. به یاد دارم در همین روز وقتی از من پرســید شــما در ایران چه کســانی را دار
نام نماد آن را به میان آوردم که او گفت ایشــان که پزشــکی نخوانده چگونه می  تواند در این باره نظری داشــته 
باشــد؟ ســخت شــرمنده شــدم. همان روز از حافظه ابیات متوالی ارجوزه ابن ســینا را می خواند و ســخت آن 

را می ستود. دانستم پس از ده سده هنوز این شعر برای پزشکان عرب زبان امروزی سخت جذاب است.

2. ارجوزه ســرایان می کوشــیده اند به زبانی ســاده بســرایند و هم هنگام از جنبه واژگانی تا حد ممکن ســخت 
مختصــر بــوده باشــد. همیــن ویژگی اخیر ســبب شــده معمــواًل ارجوزه ها نیازمند شرح نویســی شــوند. شــروح 

که بر ارجوزه منسوب به ابن سینا نوشته شده و یاد خواهد شد، مؤید همین مدعاست. متعددى 

کــه قصــد آفرینش کامیابانه یک ارجوزه داشــته، دســت کم بایــد بر مبانی دو صناعــت: یکی علمی  3. کســی 
که در آن باره شــعر می ســراید و دیگرى فن شــاعری چیرگی کمینه ای داشــته باشد. این دو نیز نیازمند آن بوده 
که بتواند با  خالق چنین منظومه اى دایره واژگانی وسیعی از ادبیات و فن یادشده در ذهن خود داشته باشد 

گزینش داده ها بهینه ترین ها را به دست دهد.

ســروده های ابن ســینا و حاج مالهادى سبزوارى دو نمونه برجسته اند. نخســتین در طّب و دیگرى در فلسفه 
یارو بوده است. به باور نگارنده این سطور، پایان عصر زرین اسالمی -  اســالمی که منظومه آنها با اســتقبال رو
که مرز هر یک از دانش ها از هم متمایز بود، آغاز دوران ارجوزه ســرایی اســت؛ زیرا تمامی مواد  ســده چهارم - 
اولیــه علمــی و زبانــی در اختیار ارجوزه ســرایان قرار گرفته بوده اســت. البته به تعبیر درســت ابن خلدون افول 

14. الفهرست، ص 191.
کتابخانه مجلس سنا، 1 / 12. کتاب هاى خطی  15. فهرست 

16. همان.

 ارسطو در تعريف شعر گفته 
است: »آدمى گاه مى انديشد 

و نتايج استدالالت خود را 
بيان مى كند و به آنها صورت 

منظم مى دهد و آن فلسفه 
است. گاهى نيز به تخّيالت 
سرگرم مى شود و خياالتى 

منظم ابداع مى كند كه شعر 
نام دارد. پس شعر سخنى 

است كه از خيال آدمى 
سرچشمه مى گيرد و بنابراين 

با بيان عقلى و علمى امور 
متفاوت است.
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گردان مستقیم و غیرمستقیم بوعلی،  که در قرون پنجم و ششم به جز شا
ی  به قول قدیمی ها قاطبه حکما و فلسفه ورزان و پزشکی پیشگان قلمرو
ایران امروزی با او سر همراهی نداشته اند. برای نمونه و فهرست وار موارد 

زیرین یاد می شود:

یحــان بیرونــی در الصیدنــه فی الطــب حتی یک بار بــه او یا یکی از  1.  ابور
نوشته هایش اشاره ای نکرده است.

که طب باید با آثار  2. ابن ابی صادق نیشابوری سده پنجمی معتقد بوده 
قدما مثل بقراط و جالینوس آموزانیده شود و خود نیز شارح آثار آنان بوده 
یس و شــرح پزشــکی نگاشــت های  اســت. همو چنــدان اعتنایی به تدر

ابن سینا نداشته است.

3. ابامضــر محمــود بن جریــر ضبنی اصفهانی )م507هـ( که از اســتادان 
اســماعیل جرجانــی شــمرده می شــده بــه ســبب اتهــام فلســفه گرایی از 

کوچیده بوده است. اصفهان به خوارزم 

4. شاید به همین سبب جرجانی نیز به سبب فلسفه ستیزِی فرمانروایان 
تــرک بیابانگــرد ســلجوقی هیــچ گاه در دربار ســالجقه حضــور نیافته و به 
کرده است و به خوارزمشاهیان  کوچ  تبعیت از اصفهانی به خوارزم و مرو 
کــه می پنداشــته در آن اقلیــم امنیت بیشــتری حکم فرماســت و  پیوســته 
به تعبیر امروزی حقوق شــهروندی و از جمله دگراندیشــی بیشــتر رعایت 
می شــود. البتــه باز هم ســندی در میان نیســت که جرجانــی هیچ یک از 

کرده باشد. آثار بوعلی را شرح 

5. حبیش تفلیسی نیز که در قونیه و بغداد بوده شرحی بر پزشکی نامه های 
ابن سینا نداشته است.

ی را در  6. فریدالدیــن غیالنــی بلخی بر بوعلی نقد نوشــته و لغزش های و
قانون برشمرده و بر جرجانی نیز تاخته که چرا متوجه اشتباهات ابن سینا 

نشده یا آنها را تذکر نداده است.

7. ابن تلمیذ بغدادی )م 560هـ( و در پی او ابن ُجمیع اسرائیلی)م594هـ( 
نقادی مفصلی از متن قانون داشته اند.

کســی نتوانسته  8. قطب الدین شــیرازی نیز یادآور شــده به جز فخر رازی 
گره هــای قانون را بازگشــاید. هر جا او ســخن  بــوده تــا قرن ششــم گرهی از 
کــرده دیگــران هم لب  کرده انــد و هــر جا او ســکوت  گفتــه دیگــران تکــرار 
فروبسته اند. این ابهام های کتاب یادشده تا سال 682ق که قطب الدین 
شــیرازی نخســتین تحریــر تحفه ســعدیه را نوشــته بــوده، دســت کم برای 
ی اعتراف  ی نیز این معضالت حل نشــده بوده اســت. جالــب اینکه و و
می کند دســت کم بیســت وچهار ســال بــرای رفع مشــکالت قانون صرف 
که نشــان  کــرده اســت. نکته ای  کــرده و از خراســان تــا مصــر طــی طریــق 
یافت  کان تا دهه های پس از حمله مغول مســئله ناتوانی در کما می دهد 

یاده خواهی های سرمستانه اوج  تمدن ها در شــهرهای بزرگ اســت؛ زیرا ز
یستمند  که مردمان ز کرد  گفتارش می توان استنتاج  می گیرد. بنابراین از 
در این دوران ها از فرط لذت طلبی و تنوع طلبی همه ســویه برای آموختن 
دانش نیز تاب تحمل سختی های تعلیم و تعلم را ندارند. پس آسان گیری 
گاه نامشروع میان  را پیش می گیرند. از جمله به همین سبب، همامیزی 
شــعر و دانــش نیــز رواج می یابــد. شــدت گیری ارجوزه ســرایی مختص به 
پاشــی یک تمــدن اســت، چندان که  کــه نزدیــک بــه فرو دوره ای می شــود 
که در میان هم دیارانش عطشی سخت و شوقی  ابن رشــد، شــارح ارجوزه 
ی به تفســیر آن پرداخته بــوده، نزدیک به  کــه و وافــر بــه ایــن منظومه یافته 

یسته است. بیست سال پیش از ایلغار مغول می ز

ســاده تر بگوییم در اوج زرین یک تمدن مرزها از هم به تمامی جداســت. 
حریم هــا محتــرم داشــته می شــود. بــرای نمونــه رودکی یــا فردوســی صرفًا 
شاعرپیشــه بودنــد. رازی و اخوینی مؤلف هدایه پزشــکانی بالینی بودند 
کــه پزشکی نامه هایشــان به تقریــب از یــک بیت شــعر تهی اســت. بایزید 
بســطامی و دیگــر عارفــان ســده های آغازیــن بــه تهذیــب نفــس مشــغول 
کتاب حتی زندگینامه شــخصی و تجربیات  بوده اند و معمواًل به تدوین 
کلمــات بــه  درونی شــان نیــز نمی پرداخته انــد، چــه رســد بــه تراش دهــی 
قصد شعرســرایی و از جمله اینکه شــهوت ارجوزه آفرینی داشــته باشند. 
کمابیش به دســت بوعلی  که  شــاید تلفیق دین و علم و فلســفه و عرفان 
یارویی  انجام شــد و مخالفت شــدید محمد غزالی را در پی داشــت، رو
کــه به بــاورم از چشــم و  بــا تفکــر غالــب ســده چهارمــی و قبــل از آن بــوده 
چــراغ دلســوزان هــر رشــته از جملــه متخصصین فلســفه و طب و شــعر و 
گزارش های ابوحیان  که در  نجوم خاصه ابوســلیمان منطقی سجستانی 
توحیــدی آمــده، ایــن همبســتری نامشــروع پســندیده دانســته نمی شــده 
یحــان بیرونــی نیــز بــه ســبک ســده چهارمی هــا به  اســت. چندان کــه ابور
کارهــای علمــی و تحقیقی مشــغول و منتقد بوعلی بوده اســت. می توان 
پاشــی یکپارچگی تمدن اســالمی از سال 361ق آغاز شد.  حدس زد فرو
کــه نقطه پایانــی عصر زرین شــکوفایی و  ســخت بــر این عقیــده مانده ام 
آغاز حقیقی افول مســلمانان دســت کم در شرق اسالمی همین سال و بر 
یخ علم و  ســر سومین ســده از واقعه نینوا بوده است. به تقریب، بزرگان تار

کمابیش زاده پیش از این سال بوده اند. فلسفه 

پورسینا
به باورم به دالیل ناشناخته ای هر اندازه تا پیش از حمله مغول در منطقه 
کش به  ایــران مرکــزی بــا او دشــمنی می کرده انــد، در مصــر و اندلــس و مرا
ابن سینا تعلق خاطر وجود داشته است. نگارنده این سطور پژوهش هایی 
کــرده که اثبــات می کند رخنه پذیری بوعلــی در مرزهای مملکت  را آغــاز 
کنونی ایران از دوره های پس از برکشیده شدن خواجه نصیرالدین طوسی 
در دربار ســالطین مغول آغاز شــده اســت؛ یعنی نگاهی که در ســده ها و 
دهه های اخیر وجود دارد، همان نگاه قرن هفتمی به بعد است، در حالی 
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گاه  که نگارنده این ســطور معترف اســت دیرهنگام از آن آ تجربه ای تلخ 
شده است. شاید تقلید و تکرار مشهورات نادرست و خاصه اصالت دهی 
به همه نوشــته های منســوب به یک دانشــمند نامدار از مهم ترین اسباب 
گر نگوییم  کم دانش و ا انحطاط تمدنی در شرق بوده باشد. نظریه پردازان 
گزافه و بیجای پسینیان رنگ  که با ستایش های  شهرت طلب و مغرضی 
اســطوره گرفته انــد. از ســوی دیگر گوهرهایــی نیز که در ویرانــه مانده یا زیر 

گشته  است. ک آلوده شده و خزف نما  پای افتاده و خا

ى فراتر بوده، پس  که افق دیدگاه و گر ابن ســینا را نابغه اى در نظر بگیریم  ا
می دانســته مردمــان زمانه اش طالب چه هســتند؟ ارجوزه ســرایی اش در 
گر در آینده این  طّب که محتماًل پس از تألیف قانون او بوده است، البته ا
یخ خلق ارجوزه  که باشد تار انتســاب مجعول دانسته نشود. ســراینده هر 
از ســوی ســراینده اش نمی توانســته ماقبل ســال چهارصد بوده باشــد. به 
باورم در دنیاى عرب زبانان که شاعران بزرگی همچون ُبحترى و ابوتّمام و 
یسته اند، احتمااًل بوعلی دورادور  متنّبی چند دهه پیش از ابن سینا می ز
موفقّیت و رخنه اجتماعی شــعر آنان را پی می گرفته اســت. دور از ذهن 
که میان ایرانیان رخنه پذیرِى بسیارى داشته،  نیست شاهنامه فردوسی 
ی دور نمانده بوده باشد، گرچه تا آنجا که دانسته ایم در  از چشم تیزبین و
آثارش به آن اشــاره ای نکرده اســت. البته پیش از ابن سینا ارجوزه سرایی 
کامیابی هایی  گسترش و  طبی آغاز شــده بوده، اما ُسرایندگانش چندان 
که او به دست آورد. نمونه اش سعید بن عبد رّبه )م 350هـ  را نداشته اند 
/ 961 م(17 است که برادرزاده ادیب مشهور عرب ابن عبدرّبه )م 328هـ/ 
940م( - مؤلــف ِعقدالفریــد - بــوده اســت. بــه نوشــته ســزگین »داراى 
اســتعداد شــاعرى بــوده و قســمتی از شــهرت او هــم بــه علــت ارجوزه اى 

که درباره مباحث پزشکی سروده است«.18 است 

که یکی از ویژگی هاى ابن ســینا  سال هاســت بر ایــن اصل پای فشــرده ام 
که در هر زمینه اى به تألیف و تحقیق پرداخته در همان زمینه  آن اســت 
ســخت مشــهور و شــاید نماد شــده باشــد. اغلب اوقات آغازگر آن طریق 
ی ســبب می شــده  گــر نخســتین کس نیــز نبــوده، برآیند تالش و بــوده یــا ا
کارهــاى مشــابه بــه کنــارى نهاده و شــاید به بوته فراموشــی ســپرده شــود. 
گســترش جغرافیایی جهانی  که  گواه همین مدعاســت  قانون في الطب 
یخ  کارنامه تار کــرده اســت.  و توســعه زمانی دســت کم هزارســاله ای پیدا 
نــگارش پزشــکی نامه های عربــی برجای مانــده در تمدن اســالمی نشــان 
ى فی الطب محمد بن زکریاى رازى  می دهد شــاهکارهایی مانند الحاو
و کامل الصناعه في الطب علی بن عباس اهوازى مجوســی و المائه في 
الطب ابوســهل مســیحی که همگی پیش از قانون تألیف شــده  بوده اند، 
اساســًا و بــر ســر هــم یک شــرح نیز از آنها گزارش نشــده اســت، امــا امروزه 
کتــاب بوعلــی خــود  کوتــاه و بلنــد و ســاده و پیچیــده  تلخیــص و شــرح 

17. درباره سال درگذشت او نقل قول هاى دیگرى نیز وجود دارد.
یخ نگارش هاى عربی، 3 / 420. 18. تار

مفاهیم قانون بوعلی ادامه داشته است.

این نکته را هم بگویم که شــاید باورکردن آن ســخت دشــوار باشد. اینکه 
طــی نزدیک به ششــصد ســالی که از اختراع دســتگاه چــاپ و نزدیک به 
کهن عربی و  که از تالش مستشــرقین برای احیای متون  یســت ســالی  دو
کنون در شــرق و غرب عالم چه از سوی خاورشناسان  فارســی گذشــته تا
و چــه خاورنشــینان، قانــون فی الطب به شــکل انتقادی ویراســته علمی 
که  و منتشــر نشــده اســت. البته عطف به داســتان قطب الدین شیرازی 
او در ســده هفتــم بیســت وچهار ســال وقت صــرف کرده تــا مفاهیم آن را 
یابــد، قطعــًا چرایی عدم امکان تصحیح آن آشــکار می شــود. ســاده تر  در
بگوییم آنچه به شکل نمونه های چاپی در یکی - دو سده گذشته از این 
که متولیان تصحیح و ترجمه  کتاب به دست داده شده، نمونه ای است 
که مفاهیم آن را به درستی  یافته بوده اند  خود نیز در خلوتشان صادقانه در
و کمال درنیافته اند تا بتوانند به دیگران تفهیم کنند. اینکه گاه ترجمه ها 
یافت اندیشــه های بوعلی نشــده، بلکه ذهن را بیشتر از  نه فقط ســبب در

کرده یا نسبت به آن رمیدگی پدید آورده است. آن دور 

بــه نقــد بوعلــی پرداختــه و شــماری  9. فخــر رازی نیــز در شــرح قانــون 
گرد فخر  لغزش هایش را یادآور شده است. چنین است قطب مصری شا
که در ســده هفتم در شرح قانون به نقادی علمی ابن سینا معطوف  رازی 

شده بوده است.

10. دانشــمندی همچــون ســیدمحمد ایالقــی نیشــابوری ســده پنجمــی 
گردان مکتب پورســینا شــمرده می شــده به تنقیح و  که از شــا و ششــمی 
کــه ثابــت می کنــد  ی آورده  دســته بندی داده هــای قانــون فــی الطــب رو

کوششی است. کرده مستلزم چنین  احساس 

چکیــده آنکــه شــهرت بوعلــی تا دو ســده پــس از مرگــش صرفًا به ســبب 
نقادی هــای فــراوان متن قانون و شــماری از دیگر آثارش بوده که شــماری 
کوبنــده آنها  دانشــمندان دربــاره اش ابهــام داشــته  و شــماری نیــز بــه نقد 
پرداختــه بوده انــد. ســرانجام بــا ظهــور مغــول و تغییر هرم قــدرت علمی و 
گردانش  کــه بخت به ُیمن توجهات خاصه خواجه نصیر و شــا دینــی بود 
ی خوش  کــه تــا بــه امــروز تداوم یافتــه در خانــه بوعلــی را کوبیده و بــدو رو

نشان داده است.

گردان در شــهرت یافتن  یــج و تبلیــغ و ســتایش مریــدان و شــا اصــل ترو
جهانــی مکانــی - زمانــی نبایــد مغفول واقع شــود. در نظام ادیــان و عرفان 
این شــیوه ســخت مؤثــر واقع شــده اســت. چکیده آنکــه نباید پنداشــت 
گیر لزومًا و هماره با ژرفای دانش همراه است. درس بزرگ اینکه  شهرت فرا
گمنام تر  کمتر شناخته شــده و  نبایــد از دست نوشــته های مؤلفان و منابع 
کــرد. اعتبــار منابــع نیــز نبایــد بــر حســب تعداد  در تحقیقــات صرف نظــر 
کتابت شونده یا شروح یا سده های تدریس شونده بوده باشد.  نسخه های 
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به تنهایــی از تمــام آثار برجســته بقراط و جالینوس نیز بیشــتر اســت. فصــول بقراط علی رغم تقــدم زمانی اش 
نســبت بــه قانون و ســیطره شــهرت جهانــی در همه اقطار گیتی، شــمارگان حاشیه نویســی، تلخیــص، نقد و 
کنون به چهل و نه رسیده فراتر از قانون نبوده است، در حالی که دست کم  شروحش که بنا به آمارگیری بنده تا
نزدیک به یکهزار و چهارصد و اندى سال پیش از تألیف بوعلی تدوین شده و بقراط لقب پدر علم طّب نیز 

نصیبش شده بوده است.

به تقریب هیچ ارجوزه اى طبی به اندازه ارجوزه منســوب به بوعلی نســخه بردارى و شرح نویســی نشــده است. 
اینکــه ابن رشــد بــه تفســیر مبســوط آن پرداخته و ابن زهر اندلســی حتــی آن را از قانــون برتر معرفی  کرده، شــاید 
که  کافی باشــد. می تــوان گفت ضرب المثــل قدیمــی ایرانیان  به تنهایــی بــراى اثبــات ایــن نظــر و اهمیت آن 
پیشــانی فالنــی بلنــد اســت یــا مهره مــار دارد، دربــاره ابن ســینا تحقق یافتــه اســت. چنان که یاد خواهد شــد 
همین منظومه شــعرى به هر یک از زبان های مختلف از جمله فارســی ترجمه هاى متعددی داشــته اســت. 
گزارش شــده، هرگاه در این نوشــته به این واژه اشــاره شــود مقصودمان  چون ارجوزه هاى متنوعی از ابن ســینا 

پرشمارترین ارجوزه هاى او از دیدگاه شمارگان بیت است. در صدر ارجوزه نامه طبی پورسینا آمده است:

گفتمان هــای نشســت و برخاســت وارانه و مناظره هــای  »اینکــه در ســرزمین پــارس بدیــدم پیشــه پزشــکی از 
بیمارســتانی و دانشــگاهی تهی شده اســت. کسی که از فنون آن بی بهره است و به قانون طب آشنایی ندارد 
ی آورده که البته بــا اندک بودگی درس خواندگی  و تصویــری از آن در ذهــن خویــش نقــش نکرده به پزشــکی رو

همراه شده است«.19

شکوک هایی در باب ارجوزه فی الطب
کرده اند، اما در این باره چند پرســش به ذهن  برخی و عطف به همین مقدمه در انتســابش به ابن ســینا تردید 

می رسد:
کیست؟ گر این ارجوزه سروده بوعلی نیست از  1.  ا

کند؟ کارش را به نام ابن سینا  کسی بر خود رنجی بنهد و حاصل  2. آیا منطقی است 

گر مخطوطه به نام بوعلی  که فی المثل ا گر به راســتی چنین بوده، ســببش تنگی معیشــت ســراینده بوده  3. ا
می بوده به پاداش مادی بیشــتری دســت می یافته اســت؟ شاید هم کســی سروده و به دست جاعلی افتاده و 

کرده است. اهلل اعلم. نام او را از صدر متن اسقاط و به نام پورسینا معنون 

4. این لغزش عمدی یا ســهوی در چه زمانی اتفاق افتاده اســت؟ زیرا منطقًا ابن رشــد در ســال های پیش از 
گر به راستی این التباس پیش آمده  که مرگش در این سال بوده شرح خویش را پایان داده است. پس ا 595ق 

باشد، به باورم در فاصله پس از مرگ بوعلی در حدود 428 تا سال های 548 هـ رخ داده است.

گر این انتساب دروغین به بوعلی انجام شده در کدام نقطه جغرافیایی بوده  است. عطف به شوق فراوان  5. ا
به بوعلی در میان اسماعیلیان فاطمی که فرمانروایان مصر در سال های پیش از حمله مغول بوده اند، به باورم 
گرایش اسماعیلی پدر و  نزدیک ترین احتمال اینکه در شمال آفریقا انجام شده باشد. البته عطف به شهرت 
برادر ابن سینا و نیز عدم مخالفت خودش به شکل علنی با اسماعیلیه، همچنین اینکه بر اساس داده های 
گزارش شــده که ابن ســینا از دربار محمود غزنوی که مســلمانی از جنس اهل ســنتی حنفی و متعصب بوده و 
گریخته، اینکه بر اساس داده های  به خلیفه مســلمانان وفادار و البته ســخت دشمن قرمطیان و باطنیه بوده 
یخــی بوعلــی هرگــز در تمامــی عمــر پــای از مرز غربی ایــران کنونــی فراتر نگذاشــته و بــه دارالخالفه خالفت  تار
کــه به قصد پاســخگویی دو بیت  کفر شــده  اســالمی در بغــداد وارد نشــده و نیز اینکه مشــهور اســت متهم به 

19. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 89.

از منظر تاریخی، ارجوزه سرايى 
در اسالم از سده اّول اسالمى 
- سده هفتم ميالدى - آغاز 
شده است. ارجوزه اى را كه 
منسوب به خالد بن یزید 
)متوفای84ق( فرزند يزيد بن 
معاويه اموی )متوفای 64ق( 
درباره دانش سيمياست، 
نخستين قصيده منظوم 
عربى نگاشت شناسانيده اند كه 
با هدف آموزش دهى سروده 
شده است.
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شــعر نیز در این باره ســروده کمابیش مؤید همین نظریه بوده باشــد. ضمنًا فعالیت فرقه اســماعیلیه در کشور 
مصر و حکومت فاطمیان که پیکره اش با اندیشــه اســماعیلی همجوشــی داشته، به تقریب از سال 361ق در 
کرمانی نیز در قرن پنجم از ایران بدان  گرفته و اینکه ناصرخســرو قبادیانی و حمیدالدین  مصر ســیر صعودی 

سرزمین رفته بوده اند از شواهد دیگر آن است.

که از ســوی ســزگین از آثار  از ســوی دیگــر رســاله ای طبــی به نــام تــدارک الخطا فی تدبیــر االبدان وجــود دارد 
ابوالحسین احمد بن محمد سهیلی خوارزمی )م418هـ( دانسته شده است. نگارنده این سطور به جز آنچه 
گزارش داده نســخه ای را نیز در کتابخانه ای در تهران یافته اســت. اینکه آورده اند دانشمندی جامع  ســزگین 
االطــراف بــوده و ســرانجام از خــوارزم بــه بغداد و ســامرا کوچیده بوده اســت.20 همیــن کتاب به ابن ســینا نیز 
نســبت داده شــده است. البته در نمونه اخیر درخواست کننده تألیف ســهیلی معرفی شده است. بنابراین 
کــه یا مقدمه از بوعلی اســت و ارجوزه از او نیســت یــا به عکس  ی پذیرفتنی باشــد  شــاید قــول یحیــی مهــدو
کــرده اینکه  ارجــوزه از اوســت و مقدمــه از او نیســت. آنچه انتســاب ارجــوزه را به بوعلی باز هــم تردیدبرانگیز 
ی برنشــمرده اســت.  ابن ابی اصیبعــه )م668هـــ( نیــز در عیــون االنبــا فی طبقــات االطبا آن را از شــمار آثار و
گاه نشــده  درنگ پذیر اینکه چگونه چند دهه پیش از آن فیلســوفی خردمند همچون ابن رشــد از این نکته آ
گاه شــده ایم اساســًا شــخص دیگری نیز  و بــدان تردیــد نکرده اســت؟ پرســش دیگــر اینکه تا آنجا که امروزه آ
که بگوییم  که نامش مشــابه او باشــد و ارجوزه ای در طب داشــته باشــد  ی نبوده  پیــش از بوعلــی و معاصــر و
التباس پیش آمده اســت. شــاید بتوان گفت متن نثر از بوعلی بوده و شــاعری دیگر نص را به شــعر درآورده و 
به نام بوعلی مشهور شده است. با این همه تا یافته شدن داده های متقن و مستدل داوری قطعی در این باره 
ســخت دشــوار است، اما اینکه پزشکان و شــارحان معاصر و پس از او خاصه فیلسوف عقل گرایی همچون 
که نــه قابل اثبات  ابن رشــد ایــن ارجــوزه را از او دانســته اند، انتســاب را همچنان در محــاق تعلیق می گذارد 

است و نه مردودشمردن یقینی.

در گذار از ابیات ارجوزه، پیوســته الموجز في الطب ابن نفیس )م 687هـ( در ذهن نگارنده این ســطور تداعی 
گر به مباحث این دو نوشته توجه کنیم، اشتراک بسیارى دیده می شود. البته کتاب ابن نفیس کمی  می گردد. ا
گسترده تر از ارجوزه بوده و در توالی مبحث کلیات از مفردات طبی و بیمارى ها نیز یاد شده است. پس می توان 
گفت به سبب تقدم زمانی ارجوزه نسبت به موجز، شاید بتوان گفت بخش آغازین الموجز في الطب برداشت 

که البته با مطالب افزونه اى از قانون یا منابع دیگر به حجم بیشترى رسیده است. از ارجوزه ابن سیناست 

کــه از خوانش ارجوزه به دســت می آید اینکه دســت کم ســه بار از واژه قانون یاد شــده که نشــان  نکتــه دیگــرى 
یخ ســرودن این ابیات پس از  کتاب داشــته، احتمااًل تار می دهد جز اینکه ســراینده تعلق خاطری به نام این 
نّص یادشــده بوده اســت. شــاید همین نکته سبب شــده که برخی بپندارند این ســروده از بوعلی است. دور 
که ســراینده با گنجانیدن نام قانون تلویحًا می خواســته ذهن خوانندگان به تألیف ابن سینا معطوف  نیســت 
که صّحت آن را تأیید می نماید.22 به هر  شــود.21 در متن نیز مســتقیمًا از بقراط و رأى او دربارۀ ارکان یادشــده 
کسی  که بن مایه علمی اش از او یا از  گر این منظومه طبی از بوعلی نیز نبوده باشد، اما راست آن است  ی ا رو

که در پزشکی در ترازی همسنگ او بوده است. است 

مختصات ارجوزه فی الطب
بایــد دانســت شــمارگان ابیــات نســخه های مختلــف دقیقــًا یکی نیســت، اما ارجــوزه چاپی یادشــده حدود 

که با ستایش خداوند همراه است و این چنین آغاز می شود: یکهزاروسیصد بیت دارد 

یخ نگارش های عربی، 470/3. 20. تار
21. ببینید: مقدمه منثور و بیت 45 و بیت 709.

22. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 92، بیت 32.

هر چه از سده هاى آغازين 
سال شمار هجرى پيش 

آمده ايم، شمارگان و تنّوع 
ارجوزه نويسى بيشتر شده 
است. ُسرايش سروده هاى 

دانش های گوناگون رواج و 
رونق يافته كه شاید بتوان 

گفت اوج آن در فاصله 
سده پنجم تا دهم هجری 

بوده است. نام آورترين 
آنها دست کم در سده اخیر 
برای طالب مدارس قدیمه 
اهل سنت و شیعه، الفيه 

ابن مالک است كه مختص 
آموزش علم نحو و البته 

سخت مشهور است.
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گفته شده که همان نگهداشت تندرستی در بدن افراد سالم و بازگرداندن 
بالینی  و  نظرگاه ها  ی 

ّ
کل بخش  دو  به  آن گاه  است.  بیماران  به  سالمتی 

آن جاى داده شده است: نخست  در  و مباحث مطروحه  تقسیم شده 
مزاج،  ارکان،  مباحث  بر  مشتمل  که  شده  یاد  هفتگانه  طبیعی  امور  از 
اخالط، اعضاء، ارواح، ُقوا و افعال است. سپس شش گانه های بایسته - 
سته ضروریه - را برشمرده که بخش مشتمل بر بهداشت در پزشکی کهن 
که ابتدا از هوا - و تأثیر خورشید و ستارگان و زان پس تغییر هوا به  است 
ک ها - آغاز کرده  یاها و بادها و مجاورت با خا حسب کوه ها و شهرها و در
و بعد به نوشیدنی ها - خوردنی ها، خواب - بیدارى، حرکت - سکون، 

استفراغ - احتقان و سرانجام پدیده هاى نفسانی پرداخته است.

در ادامــه هــم از امــور غیرطبیعی ســخن گفتــه که مرض و ســبب و َعَرض 
بوده باشــد. در بخش امراض آنها را به ســه دســته کلی بیمارى اندام های 
متشــابه و اندام هــای آلــی، یعنــی ابــزارى و انحــالل فــرد رده بنــدى کــرده، 
گــرم و ســرد و مرطوبی و  ســپس از تقســیم بندى اســباب - ســبب ها - بــه 
گفته است، مثل انسداد و انفتاح مجارى، زیادت عدد و  خشــک سخن 
نقصان آن، خشــونت و نرمی. آن گاه از ســبب ها یاد کرده که به دو دســته: 
اتصال - انفصال و انحالل فرد تقسیم بندی شده اند. اعراض - پدیده ها 
که زان پس به دالیل می پردازد و مفصاًل از نبض و  - سومین بخش است 
انواع آن ســخن می گوید. آن گاه از خونریزى، ادرار، مدفوع، عرق، عالمات 
ترســاننده، انــواع امتــالء، غلبه اخــالط چهارگانــه و بحران ذکــرى به میان 
که  آورده اســت. در فرجامین بخش طّب نظرى از انواع تدابیر یاد می کند 
عبارتنــد از: تدبیرهای دوا و غذا، هوا، خوردنی ها، آشــامیدنی ها، خواب، 
ورزش، برنامه سفر، کودک دارى، سالخوردگان و چند مبحث کوتاه دیگر.

مباحث طّب عملی در این ارجوزه شامل دو بخش: دستکارى - العمل 
کــه شــامل جّراحی و اعمــال درمانی رگ هــا، ماهیچه ها و  بالیــد - اســت 
کــرده، اما در  اســتخوان اســت. بخــش دوم که در مقدمــه کتاب از آن یاد 
پایــان نیامــده، اســتفاده از فــّن داروســازى و فراهــم آورى غذا بــراى بیمار 
کــه الزمــه بهداشــت تــن اســت. دانســته نیســت بــا  و افــراد ســالم اســت 
مــرگ منظومه ســرا نیمــه کاره مانــده یا نســخه هاى خطــی یافته شــونده در 

کتابخانه هاى امروزى چنین است.

این ارجوزه در بحر رجز ســروده شــده و از جمله بحورى دانســته می شــده 
که براى کاربری دانشجویان آسان تر است و زودهنگام تر می توانند آن را به 
کاربرد فراوان این ارجوزه در قرون  حافظه بســپارند. مستشــرقین از نفوذ و 
وســطی یــاد کرده انــد که در میــان مســلمانان و هم مســیحیان و یهودیان 
گویــا در مغــرب  رواج داشــته اســت. چنان کــه چنــد بــار یــادآور شــده ایم 
کــرده بوده  اند. از  زمیــن و غرب اســالمی اســتقبال بیشــترى از این ارجوزه 
یافته در میان شــروح  شــگفتی های روزگار اینکــه نگارنــده ایــن ســطور در
ى در پهنه  متعدد طبی این منظومه طبی، یکی هم از ســوى هم وطنان و

 الحمـــــــــــــــد هلل الملـــــــــــــــك الواحـــــــــــــــد
ــــــد ــ ــ ــ ــ ــــي الماجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــموات العلـ ــ ــ ــ ــ ــ رّب السـ

بالقـــــــــــــــدم منفـــــــــــــــردًا   ســـــــــــــــبحانه 
ــــــدم ــ ــ ــ ــ ــــــن عـ ــ ــ ــ ــ ــــا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرج موجوداتنـ ــ ــ ــ ــ مخـ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــی عقولنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوره علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض نـ ــ ــ ــ ــ ــ  مفیـ
ـــــــــا ـــ ـــ ــــــــــــن معقولن ـــ ـــــــــّي م ـــ ـــ ــــــــــــدا الخف ـــ ــــــــــــی ب ـــ حت

ــانا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق اإلنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد خلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بفضلـ
اللســـــــــــــــانا و  بالنطـــــــــــــــق  فّضلـــــــــــــــه 

 یوحـــــــــــــــي إلیـــــــــــــــه العلـــــــــــــــم باإلحســـــــــــــــاس
ــــاس ــ ــ ــ ــ ــ ــي بالقیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدا الخفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ کمـ

 و اعتلـــــــــــــــق العقـــــــــــــــل بنفـــــــــــــــس ناطقـــــــــــــــه
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهود صادقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاه و شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذات حیـ

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــــی البریـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــم العقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  و قّسـ
ــویه23 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاه بالسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس و الحیـ ــ ــ ــ ــ ــ و الحـ

که از دهه هاى پایانی ســده دوم  گرایش به خــردورزى  در ابیــات یادشــده 
هجــرى آغاز گشــته و به رازى  رســیده و نمونه اعــالى آن در طّب روحانی 
محمد بن زکریا دیده می شــود، هنوز از پِس واژه ها و البته از نگره ای دیگر 
آشــکار اســت. در ادامه در بخش آغازین منظومه اش اشــاره اى اســت به 
که پزشکان  ی زبان آورى اند، همچنان  اینکه شــاعران، فرمانروایان قلمرو
فرمانروایان تن آدمی اند. این نکته حکایت از آن دارد که سراینده دوست 
می داشته همچنان که اطباء پادشاهان تن مردمان شده اند، شاعران هم 
که  شــاهان قلمرو سخنورى بوده باشــند. در ابیات زیرین یادآور می شود 

گرد آمده است: در ارجوزه اش همه دانش نظرى و عملی طّب 
األلســـــــــــــــن امـــــــــــــــراء  الشـــــــــــــــعراء   و 
کمـــــــــــــــا األطّبـــــــــــــــاء ملـــــــــــــــوك البدن

بالفصاحه النفـــــــــــــــس  یســـــــــــــــن   هذا 
و ذا یطـــــــــــــــّب الجســـــــــــــــم بالنصاحه

کتمْل  و هـــــــــــــــذه أرجـــــــــــــــوزه قـــــــــــــــد ا

عمْل و  علمًا  الطـــــــــــــــب  جمیع  فیها 

بنظم مبتـــــــــــــــديء  أنـــــــــــــــا   فهـــــــــــــــا 
علم24 مـــــــــــــــن  حفظته  مـــــــــــــــا  منثور 

 مباحث زیرین در منظومه  یاد شده است. نخست از حّد طّب سخن 

23. همان، ص90.
24. همان، ص 90 - 91.
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ى با عنــوان »في حفــظ الصحه«  کــه یحیی مهــدو 2. أرجــوزه فــي الطــب 
کــرده و بــه نقــل از قنواتــی عــدد ابیــات آن را صــد و پنجــاه و یک  معرفــی 
شــمرده اســت. ســپس یادآور  شــده نســخه ایاصوفیه پانزده و نسخه برلن 
ســیزده بیتی اســت. همو در اینجا افزون بر نســخه هاى یادشده از نسخه 
یال و لیدن نیز نام برده است. بیت آغازین و پایانی اش چنین یاد  اسکور

شده است:
بها اعمل  و   اســـــــــــــــمع جمیع وصیتي 
کالمي فالطـــــــــــــــب مجموع بنـــــــــــــــص 

حله و  المـــــــــــــــزاج  تبدیل   فالعقـــــــــــــــد 
باألوهام29 و  به  المریض  یشـــــــــــــــفی 

3. أرجــوزه فــي الطــب. ایــن همــان ارجوزه اى اســت که مصحح ســورى 
ى  متــن چاپــی نیز آن را منســوب به بوعلی دانســته اســت. یحیــی مهدو
در »فــي الفصــول األربعــه« موضــوع ارجوزه را یــاد کرده و شــمارگان ابیات 
آن را یکصــد و بیســت و یــک آورده و از نســخه هاى برلیــن و ایاصوفیــه و 
یــس آن نیــز یــاد کرده اســت. به نقل از قنواتی از شــرحی بــر این ارجوزه  پار
کــه مدین بــن عبدالرحمان لطبیب بــه نام القول األنیــس و الدّر النفیس 
که البته در سال های  گفته  علی منظومه الشــیخ الرئیس نگاشــته سخن 
گذشــته ویراسته متن عربی اش منتشر شده است. همان جا یادآور شده 
ابتــداى ایــن ارجــوزه در نســخه هاى مختلــف یکســان نیســت. دو بیت 

آغازین این چنین است:

إبن ســـــــــــــــینا عفوه  راجـــــــــــــــی   یقول 
مســـــــــــــــتعینا بـــــــــــــــاهلل  لم یـــــــــــــــزل  و 

 یا ســـــــــــــــائلی عن صحه األجســـــــــــــــاد
باالرشاد30  الطب  صحیح  اســـــــــــــــمع 

یادآور می شــود نســخه انتقادى چاپ محمد زهیربابا نیز به همین ترتیب 
ى  کــه البتــه بیست وشــش بیــت افزونه تــر از یادکــرد مهــدو آغــاز می شــود 
ابراهیــم، بغدادلــی وهبــی، راغب پاشــا و  کتابخانــه دامــاد  اســت.31 در 
گزارش شــده که صد و ســی و شــش بیت  پاشــا نســخه هایی از آن  خسرو
دارد  وجــود  آن  از  نســخه اى  بریتانیــا  چســتربیتی  کتابخانــه  در  دارد.32 
گویــا بــا الهام گیــرى از بیــت دوم منظومه أرجــوزه في صحه األجســاد  کــه 

نامگذارى شده است.33

ى تنها به یک نســخه واتیکان آن  4. أرجــوزه فــي التشــریح. یحیی مهــدو
که چنین آغاز می شود: کرده  اشاره 

29. همان، ص 26.
30. همان.

31. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 195.
32. فهرس مخطوطات، ص 54 - 55.

33. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 24 - 25.

قلمرو امروزى ایران و افغانســتان و تاجیکســتان و ازبکستان نه به عربی، 
بلکه به فارســی هم تألیف نشــده بوده اســت. دور نیســت همانند قانون 
عرضــه و تقاضــا در بخش اقتصاد بوده باشــد. اینکه شــاید هر گوهرى در 
معدن خویش بی ارزش بنماید و تا برکنده و بیرون فرســتاده نشــود، یعنی 
اســتخراج و یــا به تعبیر انســانی اش اخــراج و تبعید و سربه نیســت نگردد 
و به دســت گوهرشــناس نیفتد، ســنگی پیش پاافتاده بیش نخواهد بود. 
گویا شهرت جهانی در میان آدمیان و سنگ ها و نوشته ها از همین اصل 

ی می کند. همگانی پیرو

چندیــن تصحیــح انتقــادى از ایــن ارجــوزۀ منســوب به پورســینا منتشــر 
شــده اســت. فیلســوفی بلخی تبار، بخــارازاده بخارابالیــده، جرجان ری 
که به نوشــته نجم الدین  گورســپار  همــدان اصفهان نشــین و نیز اصفهان 
کردند و  ک برابرش  گواهی داده در اصفهان با خا که  قمی ســده ششــمی 
گورسیناپژوهی نیز  البته امروزه مشــهور به همدان  دفین شــده است. پس 
که  شایسته تحقیق است تا همچون محمد بن زکریای رازی نبوده باشد 
کوتاه و بلندی هم از ارجوزه  اصاًل مبحثش هم مطرح نشده است. شروح 
بوعلــی در بیــرون از مرزهــاى ایــران بــه چــاپ رســیده اســت. درنگ پذیر 
اینکــه مقالــه اى تحقیقــی و ارزشــمند نیز از ســوى پژوهشــگران هم زبان و 

هم وطنش در این موضوع تدوین نشده است.

دیگر ارجوزه های طبی منسوب به بوعلی
گون  گونا کتاب خود فقط از هشــت ارجوزه  ى در   شــادروان یحیی مهــدو
که نگارنده این سطور با تلفیق یادکردهاى  منتســب به ابن ســینا نام برده 
کــرده و اندکی  شــمارى دیگر از پژوهشــگران، شــماری داده ها را پردازش 

بدان افزوده است:
که چنین آغاز می شود: 1.  أرجوزه في الطب. مشهورترین نمونه  است 

الواحـــــــــــــــد ملـــــــــــــــك   الحمـــــــــــــــدهلل 
رب الســـــــــــــــموات العلـــــــــــــــی الماجد

در بعضی از نســخه هاى خطی، مقّدم بــر آغاز ارجوزه، از مقدمه اى به نثر 
نیز در صدر رساله یاد شده است. بار دیگر یادآور شده است، مگر اینکه 
ایــن مقدمــه یــاد شــده را از او ندانیــم.25 دســت کم از یک نســخه ایران در 
کتابخانــه ملــک یــاد  کرده که حــدود یکهزار و ســیصد بیت دارد. ســپس 
از نســخه هاى بیــرون از ایــران نــام بــرده اســت.26 منطقــًا ایــن شــمارگان 
گذشــته افزایش یافته اســت. نســخه  مخطوطه در شــصت و چند ســال 
یه مشــتمل بر 1337 بیت اســت.27 در فهرســت ترکیه ضمن  چاپی ســور
یادکــرد نســخه هاى فاتــح، نورعثمانیــه، شــهید علــی، ایاصوفیــه، علــی 

گزارش شده است.28 امیرى و بغدادلی وهب از 1316 بیتی بودن آن 

25. فهرست نسخه هاى مصنفات ابن سینا، ص 25.
26. همان.

27. من مؤلفات إبن سینا الطبیه، ص90 - 194.
28. فهرس مخطوطات، ص 55.
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نســخه در نورعثمانیــه و یــک نســخه در ایاصوفیه وجــود دارد.39 نگارنده 
کــه در کتابخانه مجلس شــوراى اســالمی  رســاله اى بــه همیــن نــام یافته 

است.40

کرده  7. أرجــوزه فــي الوصایــا. او ایــن منظومــه را »نصایــح طبیــه« معرفی 
گوتــا و احمــد ثالث و  کــه هفتــاد و دو بیــت دارد و از نســخه هاى برلیــن و 

که آغاز و پایان آن چنین است: گزارش می دهد  نورعثمانیۀ آن نیز 

 أول یـــــــــــــــوم تنزل الشـــــــــــــــمس الحمل
عجل علی  فاتـــــــــــــــرًا  ماء  تشـــــــــــــــرب 

 و آلـــــــــــــــه و صحبـــــــــــــــه الســـــــــــــــادات
األوقات41 مـــــــــــــــدى  القمرى  غّرد  ما 

کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی در مشــهد بــه  نگارنــده ایــن ســطور در 
که فهرســت نگار آن را هفتاد و شــش بیتی  کــرده  نســخه اى از آن برخــورد 

کرده و بیت پایانی را چنین آورده است: معرفی 

النکاح مـــــــــــــــع  األنس  طیبـــــــــــــــه   »و 
رواح«42 کاعبـــــــــــــــه  کل  مـــــــــــــــع 

ید اســپانیا  کتابخانه مادر 8. أرجــوزه فــي الحمیــات. نســخه اى از آن در 
کــه آغــاز آن با ارجــوزه اى بــه همین نــام از ابن عــزرون دقیقًا  گــزارش شــده 
کرده ایم. انتســاب آن به پژوهشــی  که در جاى خود یاد  یکســان اســت43 

گانه نیازمند است. جدا

9. أرجوزه في المنطق. این مجموعه شعرى گرچه درباره طّب نیست، اما 
نشان دهنده گرایش  به سرودن شعر در دیگر زمینه ها و اقبال خواهندگان از 
جمله علم منطق است که از تخصص های بوعلی بوده است. این رساله 
کرده و از چاپ التین آن در 1836م و عربی  را دویست و نود بیتی معرفی 
آن در قاهــره بــه ســال 1910م یاد نموده اســت.44 در کتابخانه چســتربیتی 
که أرجوزه إبن سینا جزء العمل و تقسیمه  گزارش شده  بریتانیا منظومه اى 

که آغازش چنین است: نام دارد و از بوعلی دانسته شده 

العلم کتـــــــــــــــاب  في  نظمـــــــــــــــت  إذا   »و 
نظم«45 مـــــــــــــــن  ســـــــــــــــمعته  ما  الطب  في 

پس این رساله همانی است که بخش عملی منظومه هزار و سیصد بیتی 
گفت منطقًا همه این  یه به شمار می آید، اما بر سر هم می توان  چاپ سور

39. فهرس مخطوطات، ص 57.
40. کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ایران، ص 17.

41. همان.
کتابخانه مرکزى و مرکز اسناد آستان قدس رضوى، 19 / 238. کتب خطی  42. فهرست 

43. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 20 - 21.
44. همان، ص 27 - 28.

45. همان، ص21.

 »الحمـــــــــــــــد هلل معلـــــــــــــــل العلـــــــــــــــل
األزلی«34 القدیم  الخلـــــــــــــــق  خالق  و 

ى ما نمی نهد، اّما  ى چیزى افزونه تر از بخش یادشــده فــرارو یحیــی مهدو
که  گزارش شــده  نســخه دیگــرى از این رســاله در چســتربیتی بریتانیا نیز 

آغاز آن متفاوت است:

تهذیبي علـــــــــــــــی  هلل   »الحمـــــــــــــــد 
و عاصـــــــــــــــم من الم تهـــــــــــــــدي بي«35 

5. أرجوزه في وصایا البقراط. او این ارجوزه را با شــمارگان نود و ســه بیت 
کــه »هذه القضایــا للفاضل  کــه دو نســخه در برلیــن دارد معّرفــی می کنــد 
أبقــراط و قــد نظمهــا الرئیــس أبوعلــی إبن ســینا« و بیــت آغازیــن و پایانی 

چنین آمده است:

 یـــــــــــــــا رب ســـــــــــــــّر لم یـــــــــــــــزل مخزونا
مکتوما الـــــــــــــــورى  بیـــــــــــــــن  مکتمًا 

للحکم حفیظًا  کنـــــــــــــــت  أن   فاحفظه 
کالحکم36 رفیعا  الطـــــــــــــــب  في  تصیر 

کتابخانه هــاى ترکیــه از آن با نام ارجوزه في الوصایا الطبیه و النصائح  در 
کــه در احمد ثالــث و نورعثمانیــه نســخه هایی از آن بر  الطبیــه یــاد شــده 
جــاى مانــده اســت.37 الزم بــه یادآوری اســت ابــن بــذوخ )م 576هـ( نیز 
کــه یکــی ارجــوزه فصــول بقــراط و دیگــری  کــم دو ارجــوزه داشــته  دســت 
ارجوزه تقدمه المعرفه از بقراط بوده است. نکته تأمل پذیر اینکه او به آثار 
بوعلی تعلق خاطر داشــته و در زمینه ســرودن شعر نیز تبحر داشته است. 
گزینه های پژوهش التباس شوندگی ارجوزه های ابن سینا با  شاید یکی از 

دیگران همین شخص بوده باشد.

ى از این ارجوزه صد و بیســت  6. أرجــوزه فــي المجّربــات. یحیــی مهــدو
یس دارد و دو  که نسخه هایی از برلین و ایاصوفیه و نورعثمانیه و پار بیتی 

بیت اّول و آخر آن یاد شده نام برده است:

 بدأت بســـــــــــــــم اهلل في نظم حســـــــــــــــن
أذکر مـــــــــــــــا جربت في طـــــــــــــــول الزمن

موجا ببحـــــــــــــــر  یح  ر حرکـــــــــــــــت   ما 
هوجا38 و  راعیـــــــــــــــه  ســـــــــــــــرت  ما  و 

کتاب چهار  گــزارش رمضان ششــن )=چچن( از ایــن  یــادآور می شــود به 

34. فهرست نسخه هاى مصنفات ابن سینا، ص 26.
35. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 18 - 19.

36. همان، ص 27.
37. فهرس مخطوطات، ص 57.

38. همان.
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افنــدى و بایزیــد عمومی وجود دارد.47 نگارنده این ســطور نســخه خطی 
پرینســتون را بازبینی کرده اســت. البته ویراسته این کتاب در سال های 
کتابخانه چســتربیتی  اخیــر در کشــورهاى عربی انتشــار یافته اســت. در 
نســخه اى از این کتاب با نام شــرح منظومة ابن ســینا یاد شده که یکصد 
و ســی بــرگ دارد و در قــرن یازدهم هجرى کتابت شــده اســت.48 محمد 
عربی خّطابی در کتاب خود بخشی از شرح ابن رشد را یاد کرده، بی آنکه 
کرده باشد، اما از گذر بخش  به نســخه اى خطی یا چاپی از آن اشــاره اى 
کتاب  گاه شد. او در این  کوتاه آورده شده، می توان از دقت نظر ابن رشد آ
ایــن نظریــه را که قواى ســه گانه طبیعی و حیوانی و نفســانی در ســه اندام 
کبــد و قلــب و مغز جاى گرفته انــد را دیدگاه بقراط و جالینوس و افالطون 
معرفــی و بــر این نگرش دو انتقاد وارد نموده اســت.49 شــاید یادآورى این 
که ابن ســینا نیز رأى سه گانه پیشین را پذیرفته است. به  نکته الزم باشــد 
ایــن ترتیب ابن رشــد نســبت به همه پزشــکان بزرگ پیــش از خود داورى 

که نشانی از نگاه فلسفی منحصربه فرد اوست. دیگرگونه اى دارد 

2. ابن طملــوس.50 محمــد زهیربابــا نــام کامــل او را »ابوالحجــاج یوســف 
کرده اســت.51  بــن محمــد بن طملــوس حکیــم« )م620 هـــ/1123م( یــاد 
ابن ابی اصیبعــه او را چنیــن شناســانیده: »أبواســحق بــن طملــوس مــن 
جزیره شقر من أعمال بلنسیه و هو من جمله الفضالء في صناعه الطب 
و أحــد المتعینیــن مــن أهلها و خدم الناصــر بالطب و توفــي ببلده«.52 از 
که همین شــرح بر  کتاب پزشــکی معرفی شــده  ایــن دانشــمند تنهــا یک 
گرد ابن رشد می دانند  ارجوزه اســت. یادآور می شــود که او را در فلسفه شا
کار مشــابه آن از ســوى  و برخی معتقدند چون در شــرح خود اشــاره اى به 
کار ابن رشــد بوده  کتــاب پیــش از  ابن رشــد نداشــته، شــاید تألیــف ایــن 
اســت. محمد عربی خطابی در کتاب خود با معرفی او، بخشــی از شرح 
کش آن که یکصد و یک برگ  او بر ارجوزه ابن ســینا را آورده و از نســخه مرا

دارد یاد می کند.53

3. موســی بن ابراهیم بغــدادى54 )م876 هـ/1471م( که محمد زهیربابا 
در مقدمه چاپی نام او را موســی بن ابراهیم بن موســی متطبب )م870هـ 
کــرده اســت. شــرح او الجوهــر النفیــس فــي شــرح أرجوزه  /1465م( یــاد 
الرئیس نام دارد.55 محمد زهیربابا به نادرستی از شرحی دیگر یاد می کند 
که شــرف الدین یلدارى به انجام رســانیده است،56 اما در کتابخانه هاى 

47. فهرس مخطوطات، ص 55 - 56.
48. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 115 - 116.

49. الطب و األطباء في األندلس اإلسالمیة، 1 / 410 - 411.
50. همان.

51. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 80.
52. عیون االنباء في طبقات األطباء، ص 537.

53. الطب و األطباء في األندلس اإلسالمیه، 1 / 419 - 441.
54. همان.

55. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 79.
56. همان، ص 80.

ارجوزه ها نمی تواند از بوعلی بوده باشــد. شــاید یکی هم از ســروده هایش 
ی که مرتبــط با نفوس  نباشــد، امــا بــه بــاورم عطف به قصیــده معــروف و
گر رســاله ای منظوم هم  مجرده و هبوط آن اســت، شــماری پنداشــته اند ا
در طب یافته شــد، می تواند عطف به شــهرت بوعلی به پزشک پیشــگی 

از او بوده باشد.

شارحان ارجوزه
یــخ پزشــکی و فهرســت هاى کتابخانه هاى خطــی گاهی به  در منابــع تار
شــکلی کلــی و بی یادکــرد جزئیات شــروح ارجوزه ابن ســینا گزارش شــده 
که به دلیل انتســاب ارجوزه هاى متعدد به بوعلی،  اســت. آشکار اســت 
یت مستقیم نسخه ها مقدور نیست. پس  تفکیک هر یک از آنها جز با رؤ
آنچه در زیر یاد می شــود ممکن اســت به چند ارجوزه تعلق داشــته باشد 
که حدود هزار  که البته شــارحانی چون ابن رشــد به ارجوزه اصلــی بوعلی 
و ســیصد بیــت اســت پرداخته انــد. چنان که پیش تر یاد شــد دور اســت 
که در صحت انتساب آن  فیلسوفی همچون او به شرح رساله اى بپردازد 

به ابن سینا تردید وجود داشته باشد:

1. ابن رشــد. ابی الولیــد محمــد بن احمــد )م595هـ / 1198م( نخســتین 
شــارح أرجــوزه فــي الطــب ابن ســینا، فیلســوف و پزشــک و حقــوق دان 
که می گفت  کاظم برگ نیسی شنیدم  برجســته اى بوده اســت. از زنده یاد 
که به معنای راســتین  گر بخواهیم یک تن را در تمدن اســالمی نام ببریم  ا
کلمــه مصــداق فیالســوفیا بــوده باشــد هموســت. البتــه گاهــی ابن رشــد 
منتقــد فلســفه بوعلــی نیــز بــوده اســت. بــه گواهی شــفاهی غالمحســین 
ابراهیمــی دینانــی، ابن رشــد تــا دهه هــای اخیــر در ایــران ناشــناخته بوده 
اســت. مدرســان و طالب مــدارس قدیمه به تقریب هیچ یــک از آثارش را 
نخوانده بوده اند، بلکه حتی او را به نام هم نمی شــناخته اند. شــاید باید 
کتاب منسجم درباره ابن رشد است. با  پذیرفت تألیف ایشان نخستین 
که بارها حضورًا ســخت آن را  همــه تعلــق  خاطر ژرف دینانی به پورســینا 
احســاس کرده ام، منصفانه اعتراف کرده اند ابن رشد اندیشه هاى بوعلی 
را بحث هایــی کالمــی و نــه از جنــس فلســفه ارســطویی خوانــده اســت. 
که از  گواهی برای تأیید همان نگره ای نیز هســت  آنچه از دینانی یاد شــد 
ســده پنجم به بعد داده های علوم محض و ناب هر رشــته همچون روند 
طباخــی بــا یکدیگــر ترکیب و آمیخته شــده بوده اســت. بــه تعبیر اطبای 
ی مرکبه ساخته شد، اما دست کم ابن رشد در قلمرو  کهن از مفرده ها دارو
کــه به شرح نویســی آن پرداخته  طــب این اثر را ارزشــمند تشــخیص داده 
کــه  گــزارش داده46  ى از دو نســخه خّطــی آن  بــوده اســت. یحیــی مهــدو
البتــه منطقــًا بیش از این شــمارگان خواهد بود. انتشــار شــرح این کتاب 
بــه زبان های بیگانه هفتصد ســال بر فارســی و عربی تقدم زمانی داشــته 
که  گزارش شــده  اســت. در ترکیــه از شــرح مذکــور نســخه هاى متعــددى 
کتابخانه هاى احمد ثالث، دانشــگاه اســتانبول، مغنیسا، ولی الدین  در 

46. فهرست نسخه هاى مصنفات ابن سینا، ص 25.
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گــزارش شــده، در همان جا نــام کامل او  کــه از نســخه هاى الله لــی، فیض الــه افنــدى و بایزیــد عمومی  ترکیــه 
کّحال آورده شــده و الجوهر النفیس في  شــرف الدین ابی نجا موســی بن ابراهیم بن موســی بن محمد یلدانی 
گانه  شــرح أرجوزه الشــیخ الرئیس نام گرفته اســت.57 به این ترتیب آشکار می شود یک شرح به دو شکل جدا

که البته ماهیتی متمایز ندارد. پس نادرست معرفی شده است. گزارش شده 

ى او را  4. احمــد بــن عبدالســالم صقلــی58 )م حدود 830 هـ / 1427 م( اهل سیســیل ایتالیا که یحیی مهدو
کوتاه معرفی کرده اســت. خطابــی »او را متوفاى حدود 820هـ/1417م یــاد کرده که تبار او از  بــه همیــن اندازه 
کن شده اند. این دانشمند در تونس پزشکی را  آموخته  که به سیسیل آمده و در آنجا سا سادات حسنی بوده  
یه مفرده، حفظ الصحه و ســرانجام شــرح أرجوزه الشــیخ الرئیس إبن سینا في الطب مؤلفات او یاد شده  و ادو
کتاب را شــرح الشــریف الصقلی و مؤلف را متوفاى 838هـ / 1434م یاد  اســت«.59 محمد زهیربابا نام این 

گزارش داده است.60 یتونیه تونس  کتابخانه ز که محتماًل نادرست است - و نسخه اى از آن را در  کرده - 

5. احمــد بــن محمــد بن مهنا که خطابی ذیل پزشــکان ســده نهم اندلس و به نقــل از نفح الطیب او را چنان 
شناسانیده: »احمد بن محمد، پزشکی از اهالی مغرب بوده که گرچه اهل  سبت شمرده می شود، اما در شهر 
که شــرحی بر ارجوزه  کن می شــود. طّب را از ابن خطیب ســلمانی فرامی گیرد و اإلیضاح و التتمیم را  فاس ســا
ابن سیناســت می نگارد. این نوشــته متممی بر شــروح ابن رشــد و ابن طملوس و صقلی اســت. شرحی طویل 
کش وجود دارد«.61 سال زاد - مرگ او در  کاملی از آن در مرا که در دو جزء تدوین شده و نسخه خطی نا است 
ى به اشتباه او را احمد بن محمد ُمهّنا و متوفاى 820 هـ / 1417م یاد  این منبع یاد نشده است. یحیی مهدو

گاهی دیگری به دست نداده است.62  کرده و بیش از این آ

یخ پزشکی نام او به دست نیامد و فقط او را از شارحان  6. عبدالحمید بن ابی الحدید مدائنی. در منابع تار
ارجوزه ابن سینا یاد کرده اند.63 شاید به قرینه نام پدر فرزند شارح معروف نهج البالغه در قرن هفتم بوده باشد.

کرده  که ســامی حمارنه در فهرســت خود او را متوفاى 988هـ/ 1580م یاد  7. محمد بن اســماعیل بن محمد 
اســت.64 دوســرى در فهرســت خود از شــرح او بر ارجوزه ابن ســینا با عنوان التوفیق للطبیب الشــقیق یاد کرده و 
به نام یادشــده پســوند متطبب افزوده شــده است. نســخه اى که در کتابخانه ملی تونس موجود است یکصد و 
گرد ابوماهر که  هشتاد برگ دارد و به خط مؤلف است.65 در پایان نسخه یادشده از علی بن عباس به عنوان شا
کتاب کامل الصناعه را براى عضدالدوله نوشته و در درمان و ترکیب داروها او را پیشوا خوانده است یاد می کند.

گزارش می دهد.66  که محمد زهیربابا  8. محمد جبلی طبیب )م 1282 هـ / 1865 م( شــارح دیگرى اســت 
نگارنده به شرح زندگانی او دست نیافت.

9. شــبلی شــمیل ســدۀ نوزدهمی و از پیشــگامان روشــنگری در کشــورهای عربی. نخســتین بار نگارنده این 
ســطور نام شــرح او را در خوانش پژوهش ارزشــمند حمید عنایت دید که افزون بر این رســاله، از شــرح فصول 
کارنامه زندگی و آثار او به تفصیل در این نوشــته آمده اســت.67 شــمیل  بقراط او نیز گزارش داده شــده اســت. 

57. فهرس مخطوطات، ص 56.
58. فهرست نسخه هاى مصنفات ابن سینا، ص 25.

59. الطب و األطباء في األندلس اإلسالمیه، 1 / 81.
60. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 79.

61. الطب و األطباء في األندلس اإلسالمیه، 1 / 81.
62. فهرست نسخه هاى مصنفات ابن سینا، ص 25.

63. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 79.
64. من فهرس المخطوطات الطبیه في المکتبه الظاهریه، ص 447، به نقل از من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 79.

65. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 63.
66. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 79.

67. سیرى در اندیشه سیاسی عرب، ص 45 - 56.

اگر ابن سينا را نابغه اى در نظر 
بگيريم كه افق ديدگاه وى 
فراتر بوده، پس می دانسته 
مردمان زمانه اش طالب چه 
هستند؟ ارجوزه سرايى اش در 
طّب كه محتماًل پس از تأليف 
قانون او بوده است، البته اگر 
در آینده این انتساب مجعول 
دانسته نشود. سراینده 
هر که باشد تاریخ خلق 
ارجوزه از سوی سراینده اش 
نمی توانسته ماقبل سال 
چهارصد بوده باشد. 
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شــرح خود را در ســه شماره در مجله الشفاء ســال 1887م منتشر کرده بوده است.68 به باور شادروان عنایت 
ی می کوشــیده از داده های علمی کهن برای اثبات نظریه های اسپنســر فیلســوف انگلیســی در باب فلسفه  و

نشو و ارتقا و نیز چارلز داروین درباره تکامل بهره برگیرد.

که در مقدمه چاپی ارجوزه  10. ابوزید عبدالرحمان بن ابی جمعه. از دانشمندان ممالک مغرب اسالمی است 
از آن یاد شــده اســت.69 در جایی دیگر نام کامل او ابوزید عبدالرحمان بن محمد بن مســعود بن عمر بن موسی 
الفارســی یــاد شــده و نــام أرجــوزه الفوائد و المنافع بــر منظومه طبی او بــه او اطالق گردیده اســت. این مجموعه 
کتابخانه ملی تونس موجود اســت، داراى یک مقدمه و در ادامه رده بندى  که نســخه اى از آن در  شــعرى طبی 

موضوعی بر اساس بیمارى هاى صرع و چشم و پوست و دندان ها و کبد بوده و آغاز آن چنین است:
الباقـــــــــــــــي القدیـــــــــــــــم  هلل   »الحمـــــــــــــــد 
االطالق«70 علـــــــــــــــی  و  العبـــــــــــــــاد  رب 

11. مدیــن بــن عبدالرحمــان قوصونــی مصرى. رمضان ششــن او را متوفاى پس از 1044 هـــ/ 1634م یاد کرده 
که البته چاپ شده است. و شرح او القول األنیس و الدر النفیس علی منظومه الشیخ الرئیس نام نهاده71 

12. قطب الدیــن شــیرازی )634-710هـــ(. به روایت ســیریل الگــود در کتاب خود که بــه زندگی قطب الدین 
که نگارنده این ســطور در  کرده  کنار دیگر آثار تألیفی این دانشــمند به رســاله اى اشــاره  شــیرازى پرداخته، در 
منبع دیگرى به آن برخورد نکرده است. او می نویسد: »قطب الدین ... تفسیرى بر ارجوزه ابن سینا ... نگاشته 
کــه او در تألیــف دیگر او انجام داده و شــرح حکمــه العین نجــم الدین دبیران  اســت«.72 بــا توجــه به لغزشــی 
که در علم منطق اســت، »رســاله اى در زمینــه تخصص خود، یعنی درمان بیمارى هاى چشــم«73  ینــی را  قزو

که در انتساب شرح ارجوزه نیز دچار لغزش شده باشد. کرد  پنداشته، می توان تصور 

13. عبدالکریــم بــن مؤمــن. دوســرى از رســاله او بــه نــام شــرح أرجــوزه المواهــب الربانیــه في عــالج األمراض 
کــه در کتابخانه ملــی تونس موجود اســت.74 در معجــم األطباء که ذیل عیــون االنباء  البیبشــیه یــاد می کنــد 

است و به پزشکان متأخر پرداخته، از او یادکردى دیده نمی شود.

که  کرده است. آشکار است  کتابخانه چستربیتی بریتانیا یاد  14. بقراط)!( دوسرى از شرح أرجوزه أبقراط در 
کاتبی به شکل نمادین و به یاد پدر علم طب این نام را بدان داده  بقراط ارجوزه اى نداشته و شاید سراینده یا 

است. بیت اّول از قول بقراط چنین یاد شده:
الســـــــــــــــقم عن  الحمی  هو  الـــــــــــــــدوا   »إن 
و الـــــــــــــــداء یبدو من طریـــــــــــــــق التخم«75

که مؤلف آن مجهول اســت. این  کتابخانــه چســتربیتی از شــرح ارجــوزه دیگرى بر ابن ســینا یاد شــده  15. در 
که نسخۀ آن از سده نهم هجرى است و آغاز و پایان آن افتاده است.76  رساله شرح منظومه إبن سینا نام دارد 
شــاید به این ســبب با بررســی بیشــتر بتوان تشــخیص داد که یکی از شــرح هاى شناخته شــدۀ دیگر است که 

این گونه معرفی شده است.

68. من مؤلفات ابن سینا الطبیه، ص 79.
69. همان، ص 80.

70. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 16.
71. همان، ص 56.

یخ پزشکی ایران و سرزمین هاى خالفت شرقی، ص 350. 72. تار
73. همان.

74. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 108.
75. همان، ص 106 - 107.
76. همان، ص 116 - 117.

در منابع تاريخ پزشكى و 
فهرست هاى كتابخانه هاى 
خطى گاهی به شکلی کلی 
و بی یادکرد جزئیات شروح 

ارجوزه ابن سينا گزارش شده 
است. آشكار است كه به دليل 
انتساب ارجوزه هاى متعدد به 
بوعلى، تفكيک هر يک از آنها 
جز با رؤيت مستقيم نسخه ها 

مقدور نيست.
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کارنامه چاپ های ارجوزه
کلکته هندوســتان و بار دیگر در لکهنو به  ارجوزه ابن ســینا یک  بار در ســال 1829م از ســوى عبدالمجید در 
یس همراه با ترجمه فرانســه به کوشــش  ســال 1261هـ با شــرح ابن رشــد به چاپ رســید. به ســال 1956م در پار
ژاهیه و نورالدین منتشــر شــد. تصحیح انتقادى آن از ســوى محمد زهیر بابا به همراه دو رســاله دیگر با عنوان 
که در بردارنده  یه به چاپ رسید  من مؤلفات ابن سینا به سال 1404هـ / 1984م از سوى دانشگاه حلب سور
کرده است.  که البته مصحح آن را منسوب به بوعلی سینا معرفی  دو ارجوزه 1337 بیتی و 147 بیتی است 
پــا ترجمــه التیــن ارجــوزه که از ســوی ژرار کرمونیایی انجام شــده به ســال 1556م به چاپ رســیده بوده  در ارو
یس بخش تب های ارجوزه ابن سینا را که سیصد  یلنو )م1311م( استاد دانشکده پزشکی پار است. آرنولد دوو
که به سال های 1520 - 1522م در ونیز و به قول عرب ها بندقیه، 1522م لیون فرانسه،  کرده  بیت بوده ترجمه 
1527م و زان پس 1562م و 1608م و 1630م و 1650م باز چاپ شده است. شاید یادآورى آن خالی از لطف 
ک دیســبارس طی بیســت و یک سال عمر  پا دانشــمندى فرانســوى به نام ژا نباشــد که در ســده هاى میانه ارو

که به پانزده جلد بالغ شده بوده است. کرد  خود را براى نوشتن شرح قانون ابن سینا صرف 

ترجمه هاى التین
ى از آن یاد نکرده است و چنان که  که یحیی مهدو کرمونیایی )متوفای 1187 م( آن را به التین بازگردانده  ژرار 

کرده بوده است.  یاد شد یک بار دیگر هم آرمانگو دوبلیز در سده سیزدهم میالدى آن را ترجمه 

ترجمه هاى عبرى
کرده بوده است. که حدود سال 1265م ارجوزه را ترجمه   1. سلیمان بن یوسف 

2. موســی بن تّبون )637 - 682 هـ / 1240 - 1283 م( که نام او موســی بن ســموئل بوده و او را متولد مارســی 
یده بوده اســت. برخی از آثار ترجمه ای او در دانش  فرانســه شناســانیده اند. در پزشــکی و فلســفه و ترجمه ورز
پزشــکی شــامل تریاق، لتقســیم و تشجیر رازى و زادالمسافر ابن جزار و المســائل فی الطب حنین بن اسحاق 
و شــرح فصــول بقــراط تألیف موســی بن میمون اســت که باید ارجــوزه ابن ســینا را نیز بدان افزود. البته شــمار 
گزارش  کارنامه او آثار برجسته اى  یاضی و نجوم و طبیعیات نیز در  ترجمه هاى او بیشتر است و در فلسفه و ر

شده است.77

کرده است. این دانشمند را از اهالی شهر  که حدود 1261م ارجوزه را به شعر عبرى ترجمه  3. حاییم اسرائیل 
کرده اند. بیزیه فرانسه یاد 

ترجمه هاى فارسی
که آخرى به شکل منظومه اى  دست کم سه ترجمه در فاصله سال های 1360ـ 1393ش در ایران منتشر شده 
طبــی اســت. چکیــده آنکه هیچ کدام به راســتی ترجمــه ای دقیق از متن اصلی نیســت. لغزش هــای فراوانی 
بدان هــا راه یافتــه که نیازمند نقادی در قالب یک مقاله مســتقل اســت. گواهش اینکه از ســوی کارشناســان 
گاه نشده اند. بازگردان دیگر باره بنیادینی  گرفته نشد، بلکه شاید از انتشار آن هم آ زبان و ادب فارسی جدی 
و البتــه دقیــق از آن بــه دســت کاربلــدی چیره بر عربــی و مبانی دانش طــب کهن همچون شــادروانان عباس 
گاه اند دیگر  که ارباب عقل ســلیم سخت آ یاب خویی و هوشــنگ اعلم و کاظم برگ نیســی بایســته است  زر

وطن از امثال اینان سخت تهی مانده است.

ترجمه اردو
گزارش داده  نیــر واســطی در کتاب خــود از ترجمه ارجوزه شــیخ الرئیس از ســوى ابوعبدالعزیز محمد بتالــوى 

77. زندگی نامه علمی دانشمندان اسالمی، 1 / 20.

سخت مشهور است ابن سينا 
فيلسوفى مشايى، شاگرد 
مکتب و شارح و گاه نقاد 
آثار ارسطوست. پس طبیعتًا 
ديدگاه او همسان و دست کم 
نزدیک به داناى يونان است 
كه از همان منظر به مقوله 
شعر مى نگريسته است. 
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گاهی به دست نیامد. است.78 این رساله به انگلیسی نیز ترجمه شده، اما از ترجمه هاى دیگر آ

 ارجوزه هاى طبی دیگران
پــس از ابن ســینا، دانشــمندان دیگــرى نیــز بــه ارجوزه ســرایی پرداختــه بوده  اند. آنچه یاد می شــود تنها شــامل 
که نام ارجوزه بر خود دارند و منظومه هاى طبی - چه با یادکرد پیش نام منظومه و یا به نام  عنوان هایی است 
که البته  اختصاصی دیگر - در این مجموعه نمی گنجد. از جمله ارجوزه ها به نمونه هاى زیر اشــاره می شــود 

کامل نیست: فهرستی 

1. محمد بن زکریای رازى. در کتابخانه چستربیتی بریتانیا از أرجوزه في الطب او یاد شده است. فؤاد سزگین 
یــخ نگارش هــاى عربــی و محمود نجم آبادى در فهرســت مصنفات رازى و مهدى محقق در فیلســوف  در تار
رى از آن یاد نکرده اند. تا امروز نگارنده این سطور هیچ منظومه طبی در جایی جز این منبع ندیده که استناد 
ى یا  که همنام و کسی بوده  ى جعل شده یا  قاطعی به سرودن ارجوزه از سوى رازى شده باشد. شاید به نام و

که نیازمند پژوهش بیشتر است چنین آغاز می شود: نامش مشابه او بوده است. این منظومه طبی 

برانـــــــــــــــا الـــــــــــــــذى  هلل   »الحمـــــــــــــــد 
االذهانـــــــــــــــا و  العقـــــــــــــــول  رکـــــــــــــــب  و 

اإلبصـــــــــــــــا و  بالســـــــــــــــماع  مـــــــــــــــن   و 
اعتبـــــــــــــــار«79 ذا  مـــــــــــــــن  لها  یهـــــــــــــــدى 

2. ابن ُطفیــل. محمــد بن عبدالملك بن طفیل )م581 هـ/1180م( که رســاله حی بــن یقظان او میان ایرانیان 
که  که ارجوزه اى در طّب داشته  با ترجمه بدیع الزمان فروزانفر شــناخته شــده اســت، فیلســوف و طبیبی بوده 

گزارش شده است.80 نسخه اى از آن در قرویین فاس 

3. ســدیدالدین ابوثناء محمود بن عمر بن محمد شــیبانی معروف به ابن رقیقه / زقیقه )م635 هـ/ 1238م( 
کــه با عنوان أرجــوزه في الفصد در ایاصوفیه و شــهید علی پاشــای  کــه ارجــوزه اى دربــاره رگ زدن  ســروده بوده 
کرده  کتاب خود به این دانشمند و شرح او اشاره  گزارش شده81 و ابن ابی اصیبعه نیز در  ترکیه دو نسخه از آن 
است.82 در همین منبع اخیر از رجز کلیات قانون و نیز القصیده الباهیه که در میافارقین به سال 615هـ براى 
شــاه ارمن ســروده و ســرایش آن را دو روزه معّرفی کرده یاد شــده اســت. در آنجا یادآورى شده که این پزشک، 

مسائل حنین بن اسحاق را به نظم درآورده بوده است.

که  4. شــمس الدین ابوعبداهلل محمد بن دانیال بن یوســف موصلی معروف به ابن دانیال )م 710هـ /1310م( 
کتابخانــه ایاصوفیــه ترکیه وجود دارد.83 احمد عیســی  بــک او را »کحال  دســت کم نســخه اى از ارجــوزه او در 

کرده و نام ارجوزه او را عقود النظام فیمن ولی مصر من الحکام نهاده است«.84 معرفی 

5. ابوالفضل محمد بن قاسم َعجلونی. این دانشمند که او را زنده در سده هشتم هجرى/ چهاردهم میالدى 
کتابخانه  که نســخه خطی از آن در  یه المرکبه را ســروده  کرده اند، أرجوزه في أعمار العقاقیر المفرده و األدو یاد 

که چنین آغاز می شود: گزارش شده  ید اسپانیا  ملی مادر

کستان، ص 77. یخ روابط پزشکی ایران و پا 78. تار
79. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 27 - 28.

80. الطب و األطباء في األندلس اإلسالمیه، 1 / 60 - 61.
81. فهرس مخطوطات، ص 41.

82. عیون األنباء في طبقات األطباء، ص 703 - 717.
83. فهرست مخطوطات، ص 39.

84. معجم األطباء، ص 378 - 381.

مقاله پورسينـــــــا و َفن شاعـــــــرى



سال بیست و هفمت،مشارۀدوم، خــــــردادوتیـــر221395 158

یارو  کــه با دو تــن رو در تونــس بــه چــاپ رســیده اســت.92 به نظر می رســد 
که هم ســال های وفات متفاوتی دارند و هم نام ارجوزه هاى آنها  هســتیم 
یکی نیســت. شــاید هم داده های نادرست، یک تن را دو کس نمایانیده 

باشد.

کامل او طبیب ابوموسی هارون بن اسحاق بن عزرون  10. ابن عزرون. نام 
کــه أرجوزه في الحمیات را ســروده اســت. به  )م حــدود 600هـــ( یاد شــده 
قرینــه نامــش یهودی بوده اســت. نســخه اى از آن در چســتربیتی بریتانیا 

گزارش شده و آغاز آن این چنین است:

القـــــــــــــــادر العلـــــــــــــــي   »الحمـــــــــــــــدهلل 
الفاطر«93 الحکیـــــــــــــــم  الفرد  الدائم 

کــه آغــاز آن بــا منظومه اخیر یکســان اســت از ابن ســینا  ارجــوزه اى دیگــر 
گزارش  شــده اســت. پژوهش بیشترى الزم اســت تا انتساب آن را به یکی 

کند.94 از این دو تن ثابت 

که  گزارش شــده  11. راشــد بــن عمیــره بن ثانــی. منظومه دیگرى نیــز از او 
دربــاره ســال هاى عمر آدمی اســت و أرجوزه في األســنان األربعه نام دارد 

که به نادرستی موضوع آن دندانپزشکی یاد شده است.95

کتابخانــه چســتربیتی  در  کــه  دارد  12. ســراینده مجهولــی منظومــه اى 
بریتانیا أرجوزه في الطب نام نهاده شده و بیت آغازین آن چنین است:

 »الحمـــــــــــــــد هلل جزیـــــــــــــــل النعـــــــــــــــم
مصـــــــــــــــور الخلق و بارى النســـــــــــــــم«

13. ابن بــذوخ. نــام او ابوجعفــر عمــر بــن علــی بــن بــذوخ قلعــی مغربــی 
اســت. او را در زمینــه شــناخت داروهــاى مفــرده و ترکیبــی پزشــکی - 
کرده اند. عمرى طوالنی داشــته  یده اى معرفی  کارشــناس ورز قرابادیــن - 
و در اواخــر عمــر بــه کمک دیگــران به داروفروشــی خود می رفته که نشــان 
کــه از ســال هاى پســا  از کهنســالی بــوده اســت. قصیــده زیبــاى بلنــدى 
هشتادســالگی او به یادگار مانده و در آن از مرگ و رســتاخیز یاد شده، در 
که به نابینایی و ســنگینی گوش و  کتــاب ابن ابی اصیبعــه بر جاى مانده 
کارنامه میراث  کرده اســت. در  ازدســت رفتن دندان هــاى خود نیز اشــاره 
مکتوبش افزون بر حواشــی قانون ابن ســینا دو ارجوزه دارد که یکی فصول 
بقــراط و دیگــرى تقــدم المعرفه بقراط اســت که از ســوى ابن بذوخ شــرح 

کرده اند.96 شده است. او را متوفاى سال 576/575هـ یاد 

که در ســده هشتم  14. لســان الدین بن خطیب. دانشــمند بزرگی اســت 

92. مصادر النباتات الطبیه عند العرب، ص 34.
93. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 19 - 20.

94. همان، ص 20.
95. همان.

96. عیون االنباء في طبقات األطباء، ص 614 - 627.

ـــــــــــــــذي أوجدنـــــــــــــــا
ّ
 »الحمـــــــــــــــدهلل ال

أنجدنا«85 بعدهـــــــــــــــا  و  عـــــــــــــــدم  من 

کتاب دیگرى نام او با پســوند عجالنی یاد می شــود و منظومه دیگرى  در 
که چنین  گزارش شــده  بــا عنــوان أرجوزه في ترکیب الــدواء و جمعه از او 

آغاز می شود:

األدواء معافـــــــــــــــی  اهلل   »الحمـــــــــــــــد 
کاشـــــــــــــــف الضر و شافي البلوى«86  و 

که رساله أرجوزه في  6. یوسف بن محمد بن یوسف )م900هـ / 1494م( 
ی  گزارش شــده اســت.87 شــاید و التشــریح ســرودۀ او در ایاصوفیه ترکیه 
ی باشــد که پدر  از خانــدان یوســف بــن محمــد و محمد بن یوســف هرو
که رســاله های متعددی به زبان فارســی و عربی در قلمرو  و پســری بودند 
طب از خود به یادگار گذاشتند که مشهورترین آنها بحر الجواهر باشد که 

در موضوع اصطالحات طبی است.

7. یحیــی بــن موســی بــن رمضــان عمریطــي. مــرگ او را پــس از 989 هـ/ 
1581م - یاد کرده اند که أرجوزه في قهوه البن را سروده که نسخه اى از آن 

یه موجود است.88 کتابخانه تیمور در 

ینــی. محمــود بــن محمد بــن عمــر چغمینی  8. قــوام الدیــن محمــد قزو
خوارزمی در ســده هشــتم هجــرى به تلخیــص قانون ابن ســینا می پردازد 
و تقریبــًا بــه حجمــی حــدود یکصــدم آن می رســاند و نــام قانونچــه بدان 
می دهــد. نام گذارى یک رســاله عربی با واژه اى فارســی، احتمااًل از خود 
چغمینــی نبــوده و پــس از او بــه این نــام خوانده شــده اســت. قوام الدین 
ینــی ایــن کتــاب را به نظــم درآورده که نســخه اى از آن بــا عنوان مفرح  قزو
قوامی بر جاى مانده اســت.89 شیخ آقابزرگ طهرانی این منظومه را مفرح 

که ضبط نخستین صحیح تر می نماید. کرده90  القوام نام گذارى 

9. ابن شــقرون. احمــد عیســی بک می نویســد: »عبدالقــادر بــن عربی... 
کــه  معــروف بــه ابن شــقرون مکناســی زنــده بــه ســال 1140 هــــ / 1727 م 
کورکیس  األرجوزه في علم الطب معروف به شــقرونیة را ســروده است«.91 
عــّواد نیــز با ضبط عبدالقادر مکناســی )م 1219 هـ / 1804 م( یاد می کند 
که أرجــوزه في  کــه بــه ابن شــقرون معروف اســت و منظومــه اى می ســراید 
کــه و الخضــر و البقول و ما ینشــأ عنها من  طبائــع بعــض الحبــوب و الفوا
المنافع و المضاّر نام نهاده می شود. این رساله به سال 1323هـ / 1905م 

85. مصادر النباتات الطبیه عند العرب، ص 100 - 101.
86. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 17 - 18.

87. فهرس مخطوطات، ص 392.
88. مصادر النباتات الطبیه عند العرب، ص 103.

89. کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ایران، ص 277.
یعه، 1 / 484 و 24 / 220 و طبقات أعالم الشیعه، ص 605. 90. الذر

91. معجم االطباء، ص 275.
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25. ابوالولید بن شحنه. أرجوزه في الطب را سروده است.

26. منصور بن عبدالرحمان. أرجوزه في حفظ الصحه را سروده است.

27. محمد بن ابراهیم. رساله برء الساعه رازى را منظوم ساخته است.

28. علــی بــن عبدالواحــد سلجماســي. أرجوزه في الطب از او یاد شــده 
است.

29. علی بن طحان ازهري. أرجوزه في الطب از او یاد شده است.

30. شــمس الدین محمد بن مکی )م938هـ /1531م(. أرجوزه في عدد 
گزارش شــده  العــروق المفصــوده و أرجــوزه فــي الختان از ســروده هاى او 

است.

یه المســمومه و بعض  31. ســراینده مجهولــی که رســاله أرجــوزه في األدو
الداء106

که نسخه اى از  که را پرداخته  32. سراینده مجهولی نیز أرجوزه علی الفوا
گزارش شده است.107 کلیولند  کتابخانه ارتش آمریکا در  آن در 

نتیجه گیری
سرانجام باید به این پرسش پاسخ داد که طرح این گونه مباحث، نوشتن 
مقاالت این چنینی و حتی انتشار ترجمه، تحقیق یا ویراسته کتاب های 
کاربردی در زندگی روزمره مان  کهن از جمله در رشــته پزشــکی قدیم چه 
دارد. نگارنده این ســطور دســت کم در کاوش ده ســاله این رساله به چند 
که شاید هم اشتباه بوده  که حاصل تجربیات اوست  پاسخ دست یافته 

باشد، اما امیدوارم از مصادیق انطباق با خرد ناب باشد:

که  1.  این گونــه منابــع به راســتی پیونددهنــده نســل های مختلف اســت 
زنجیــر ارتباطــی آنهــا را همچنــان برقــرار می داند تا گسســته نشــود. اینکه 
که زبان  کتابی پدید آمده است  بدانند فی المثل در سده چهارم و پنجم 
کــه هنوز می تواننــد از آموزه هــای آن بهره  آن بــدان روانی و ســادگی اســت 
بگیرند. البته هرچه فاصله زمانی و مکانی جغرافیایی بیشتر بوده باشد، 
گرچــه فهــم آن مســتلزم رنــج افزونه تری اســت، اما نوعی سخت کوشــی از 
کــه بــرای ســالمت نفــس مجــّرده و خرد در  جنــس کوهپیمایــی الزم دارد 

معرض آسیب دیدگی سخت تندرستی آور است.

2. پیونددهنــده دانشــمندان قلمــرو تمــدن اســالمی و شــاید بیــرون آن 
بــوده باشــد؛ یعنــی ســبب تفاهــم و تقــارب ذهــن اقــوام و ملــل مختلــف 
می شود. فی المثل ابن رشد و ابن زهر اندلسی ارجوزه را ستوده اند و منطقًا 
دانشــجویان و مریــدان آنها بــه دنبال اقتدا به استادانشــان به این نوشــته 
گسترش هر چه بیشتر این  اقبال داشته اند. اینکه شرح این ارجوزه نیز به 

کرده بوده است. کمک  منظومه 

106. فهرس المخطوطات، ص 399.
107. همان، ص 126.

بــر جــاى مانــده اســت. در زمینــه  آثــار متعــدد طّبــی از او  یســته و  می ز
ارجوزه هــاى پیراپزشــکی می تــوان بــه أرجــوزه فــي األغذیــه و أرجــوزه فــي 
ى این نوشــته ها را الرجــز خوانده - و رجز فی  که خطابی هر دو التریــاق - 

کرده است.97 الطب اشاره 

15. محمــد بن قرقمــاس. از ناصرالدین عبیداهلل معــروف به ابن قرقماس 
دست کم دو ارجوزه وابسته به دانش طب معرفی شده است. منظومه ای 
که أرجوزة  با عنوان أرجوزه في البالذر از او یاد شده است.98 ارجوزة دیگر 

طبیه نام دارد چنین آغاز می شود:
الناس رب  عفـــــــــــــــو  راجی   »یقـــــــــــــــول 
قرقمـــــــــــــــاس«99 عبیـــــــــــــــداهلل  نجل 

16. راشــد بن عمیره بن ثانی. از این دانشــمند أرجوزه في تشــریح البدن 
که  کتابت می شود  که نســخه اى از آن در ســده نهم هجرى  گزارش شــده 

یخ بوده است.100 یستمند پیش از آن تار بنابراین ز

17. خضــر بــن علــی. أرجوزه في الطب101 را ســروده که احمد عیســی بک 
ذیل نام او به این رساله اشاره نکرده است.102

کــی )م1008 هـــ / 1599م(. ألفیــه في الطــب، نظم قانونچه  18. داود انطا
که عربی گردانیده قانونچه اســت - از  که در متن عربی قانونجک آمده   -

منظومه هاى شعرى او یاد شده است.103

که به بحرالعلوم )م1212 هـ  19. محمدمهــدى طباطبایی. این دانشــمند 
/ 1797 م( مشــهور اســت و شــهرتش یادآور نام کتاب بحاراالنوار تألیف 
که 146 بیت دارد و  مجلســی اســت، أرجوزه في فضائل الرمان را ســروده 

کتاب المواهب السنیه في شرح الدره به چاپ رسیده است.104 در آخر 

کــه در معجــم  20. إبن مناصــف. أرجــوزه فــي خلــق اإلنســان را ســروده105 
گاهی به دســت  یخ پزشــکی بیــش از این از او آ األطبــاء و دیگــر منابع تار

نیامده است.

21. محمود شیبانی. أرجوزه في الفصد

22. محمد بن عباس. أرجوزه في التریاق

23. مفضل بن ماجد. أرجوزه في الطب

24. احمد بن حسن خطا. أرجوزه في الطب

97. الطب و األطباء في األندلس اإلسالمیه، 2 / 191 - 194.
98. من مؤلفات إبن سینا الطبیه، ص 79.

99. فهرس المخطوطات بقسم التراث العربی، ص 15.
100. کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ایران، ص 17.

101. من مؤلفات إبن سینا الطبیه، ص 79.
102. معجم األطباء، ص 182 - 183.

103. همان، ص 191.
104. مصادر النباتات الطبیه عند العرب، ص 54.

105. من مؤلفات إبن سینا الطبیه، ص 79.

پورسينـــــــا و َفن شاعـــــــرىمقاله



سال بیست و هفمت،مشارۀدوم، خــــــردادوتیـــر241395 158

کتابنامه
ابن ابى اصيبعــه، موفق الديــن ابوالعبــاس احمــد بن قاســم ســعدی خزرجی؛ عيون 

االنباء و طبقات االطباء؛ تصحيح نزار رضا؛ بيروت: دارمكتبة الحياة، [بى تا].
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كتــاب االدوية القلبيــة؛ تحقيق محمدزهير  االبــدان االنســانية، االرجوزة فی الطب، 

البابا؛ حلب: جامعة حلب: معهد التراث العربى، 1984م/1404هـ.

ابن نديم، محمد بن اســحق؛ الفهرست؛ ترجمه م رضا تجّدد؛ تهران: چاپخانه بانك 
بازرگانی ايران، 1346ش.

كاظم برگ نيســی؛  احمــد ســعيد، علــی )آدونيــس(؛ پيــش درآمــدی بر شــعر عربــى؛ 
تهران: نشر نی، 1391ش.

كــرم و همكاران؛ كتابشناســی فهرســت نســخ خطی پزشــكی ايــران؛ تهران:  ارجــح، ا
كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، 1371ش.

الگود، ســيريل؛ تاريخ پزشــكی ايران و سرزمين خالفت شــرقی؛ ترجمه باهر فرقانی؛ 
تهران: اميركبير، 1356ش.

جيلســپى، چارلــز؛ زندگی نامــه علمــی دانشــمندان اســالمی؛ ترجمــه احمــد آرام و 
همكاران؛ ج1، تهران، علمی و فرهنگی، 1365ش.

گاه، 1359ش. خوانساری، محمد؛ منطق صوری؛ تهران: آ

كتاب هــای خطــی  دانش پــژوه، محمدتقــی و بهاءالديــن اعلمــی انــواری؛ فهرســت 
كتابخانه مجلس سنا؛ ج1، تهران: چاپخانه مجلس، 1356ش.

الطبيــة  المخطوطــات  العانــی؛ فهرســت  الهيــا محمــد و ســامی مكــی  الدوســری، 
كويت: مجلس الوطنی للثقافة و الفنون و اآلداب، 1405هـ. المصورة؛ 

رضوی برقعی، سّيدحسين؛ ادويه قلبيه ابن سينا؛ تهران: نشر نی، 1387ش.

سزگين، فؤاد؛ تاريخ نگارش های عربى؛ ج3، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
1380ش.

گاه، 1378ش. كدكنی، محمدرضا؛ صور خيال در شعر فارسی؛ تهران: نشر آ شفيعی 

ـــــــــــ ؛ زمينه اجتماعی شعر فارسی؛ تهران: اختران، 1386ش.

طهرانی، شيخ آقابزرگ؛ الذريعة الی تصانيف الشيعة؛ تهران: بى تا.

العربى الخطابى، محمد؛ الطب و االطباء فی االندلس االســالمية، دراســة و تراجم و 
نصوص؛ 2ج، بيروت: دارالغرب االسالمی، 1988م.

كتابخانــه مركزی و مركز اســناد آســتان  كتــب خطــی  عرفانيــان، غالمعلــی؛ فهرســت 
قدس رضوی؛ ج19، مشهد: آستان قدس رضوی، 1380ش.

عنايت، حميد؛ سيری در انديشه سياسی عرب؛ تهران: اميركبير، 1358ش.

كوركيــس؛ مصــادر النباتــات الطبيــه عنــد العــرب؛ بغــداد: المجمــع العلمــی  عــواد، 
العراقی، 1406هـ .

عيسی بك، احمد؛ معجم االطباء؛ قاهره: مطبعة فتح اهلل الياس نورى، 1361هـ.

كرمر، جوئل؛ فلســفه در عصر رنسانس اسالمی، ابوسليمان سجستانی و مجلس او؛ 
كاشانی؛ تهران: مركز نشر دانشگاهی، 1379ش. ترجمه محمد سعيد حنايى 

كوشــش سيدحســين رضوی برقعی؛ تهران:  مدراســی، احمداهلل؛ تفريح القلوب؛ به 
پژوهشگاه هندشناسی، 1388ش.

موســوی، محمد باقر؛ داروهای قلبی؛ تصحيح سيدحســين رضــوی برقعی؛ تهران: 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1383ش.

مهدوی، يحيى؛ فهرســت نســخه هاى مصّنفات ابن ســينا؛ تهران: دانشــگاه تهران، 
1333ش.

كســتان؛ مركز تحقيقات فارسی ايران و  واســطی، نير؛ تاريخ روابط پزشــكی ايران و پا
كستان، راولپندی، 1353ش. پا

3. ارجــوزه منســوب بــه بوعلی برانگیزاننــده بوده تا معاصران و پســینیان 
ی  آورند و یا شــماری دیگر از  کســانی مانند ابن ســینا به ســرودن ارجوزه رو
کتاب  کارنامه تفسیر این  کنند تا  شارحان بزرگ مثل ابن رشد این چنین 

باز هم فزونی یابد.

کان و  گذشــت هزارســال بــرای نیــا 4. اینکــه بکوشــیم دســت کم پــس از 
یم،  ی آور کــرده و به شــرح بنیادیــن آن رو از جملــه ابن ســینا وقــت صرف 
درخواســت بیجایی نیســت. گرچه در این زمینه پیشگام نخواهیم بود و 
کار دیر  بیش از هشــت ســده عقب تر جــای می گیریم، اما هنوز بــرای این 
نیســت. امیــدوارم به مصداق اینکه عالم بی عمل نبوده باشــم، به زودی 

گر خدای خواهد. گسترده آن را به پایان برسانم. ا ترجمه و شرح 

کوششــی به جای می آورند و در وطن یا اقالیم  گر دانشــمندانی  5. اینکه ا
جغرافیایی نزدیک به آنها کسی کارهایشان را جدی نمی گیرد اندوهگین 
نباشــند. شــاید نیاز باشــد زمانــی طوالنی بگــذرد یا در جایی دوردســت 
گــر پس از یک  کار انجام شــود. به باورم شــاید ا بــه دســت بیگانــگان این 
هزار ســال ســرانجام روزی پزشــکی نامه اخوینی ســده چهارمی از ســوی 
مستشــرقان ســده نوزدهم و بیســتم پژوهیده می شود و اســتادان دانشگاه 
ی می کننــد، بــرای مؤلــف اولیــه  کاو درون و برون  کشــوری اجــزای آن را وا
نیــز باورکردنــی نبوده باشــد. اینکه نــه در قلمرو زادگاهــش، جایی نزدیک 
پــا و آمریــکا شــیفتگانی دارنــد. نیــز اینکــه  ســمرقند و بخــارا، بلکــه در ارو
ُنــه قــرن بایــد بگذرد تا فیتز جرالد انگلیســی در صدها فرســخ آن ســوی تر 
یــا و نــه به قصد  در جزیــره بریتانیــا و از ســر عشــق و البتــه بــدون ادعــا و ر
گر چنین  حق الترجمه بها به ترجمه رباعیات خیام نیشابوری بپردازد که ا
کنونی محروم  نمی کرد شــاید امروز خیام از داشــتن این شهرت و آرامگاه 
بــود. اینکــه کارهــای بنیادیــن، ولــو بــه حجم کوچک باشــد، از چشــم ها 
مغفول نمی ماند و همچون بذری در دل زمین روزی در وقت مساعد سر 

ک فراموشی به درخواهدآورد. از خا

6. اینکــه نوعــی اشــتغال ذهنــی بــرای مقابلــه با فســاد تفکــر و تعطیل آن 
که  که ناشــی از زندگی ماشــینی و خاصه رایانه زده امروزی اســت  باشــد 
گیر پوچی و بی هویتی اســت  ثمره تلخ آن شــیوع هرچه بیشــتر بیماری فرا
که شوربختانه با نماهای پرشکوه بیرونی و خنده های تصنعی از چشم ها 

پنهان مانده است.
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