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  الفالحة الّرومّیة و ارتباط آن با ورزنامه

  الّزرع  کتاب و نقدی بر

  ١قلعه عل صفری آق

  مقدمه
ایــد آن، ب بســته بــه پیچیــدگیگیری هریــک از ســاختارهای تمــّدنی،  بدیهی است که بــرای شــکل

ت بپردازند تــا آن در هماهنگی با یکدیگر به فعالی ها شکل بگیرند و تعوامل و فعالیای از  مجموعه
از ن، های تمــد بنیانترین  مهمعنوان یکی از ه کشاورزی بساختار بتواند به فّعالّیت خود ادامه دهد. 

برای تــدوین تاریخچــۀ کشــاورزی در ادوار کهــن، و به همین دلیل  است چنین موقعّیتی برخوردار
  .قرار گیردبررسی مورد گوناگونی  اتزیر باید موضوعناگ

ها  با حکومتارتباط  ویژه در ، بهنظام اقتصادی کشاورزی ر رویبباید  ،ها بخشی از این بررسی
ها بوده است و لذا در آن دخالت  ترین منابع درآمد دولت صورت گیرد؛ زیرا کشاورزی یکی از مهم

های کشــاورزی در ادوار و منــاطق گونــاگون بــر  مالیات دریافتی از زمین برای نمونه، کامل داشتند.
مواردی چــون نــوع زمــین از  ه بهبا توج اساس نوع محصول، سطح زیر کشت، و در دورۀ اسالمی،

بــر  ۀ ایــن مــوارد،همــ شد و تعیین میهای خراجی، عشری و...)  دیدگاه مذاهب فقهی (مانند زمین
 با دریافت مالیات  ،. از سویی٢داشته استچگونگی دریافت مالیات تأثیر 

ً
به نظریــات  توجهلزوما

گرفت. برای نمونه بسیاری از محصــوالت کشــاورزی، از دیــدگاه فقهــی مشــمول  فقهی انجام نمی

                                                    
  alisafari_m@yahoo.com ،شناس پژوهشگر متون و نسخه .١
ترین منابع مذاهب  عمدۀ مباحث فقهی مرتبط با این موضوع را بر اساس مهم زمین در فقه اسالمی. مدّرسی طباطبایی در کتاب ممتاز ٢

مسائل تر بر اساس  بر اساس همان منابع اما بیش). اجتهادی نیز موضوع را ۱۳۶۲بررسی کرده است (مدّرسی طباطبایی گوناگون 
) که البته با ۱۳۵۴). مسائل مرتبط با مالیات سرانه نیز در کتاب دنت بررسی شده (دنت ۱۳۶۳اقتصادی بررسی کرده است (اجتهادی 

» فتوح«تر با مسئلۀ  کرد که بیشموضوع مورد نظر ما ارتباط بسیار دارد. از منابع جدیدتر در زبان فارسی نیز باید به کتاب عزیزی اشاره 
یزی  ین حال  ها از دیدگاه از دیدگاه کتابشناسی منابع و بررسی مندرجات آنتر  ) و بیش۱۳۹۱ارتباط دارد (عز توثیق، سودمند تواند بود. با ا

ضوع را از دیدگاه یک موفقهی و حقوقی است و  ،های تاریخی باید توّجه داشت که نگاه این پژوهشگران به موضوع، عمدتًا از دیدگاه
های  ، کتابمورد نظر ما ترین منابع در موضوع برای نمونه، مهم اند. پژوهشگر تاریخ کشاورزی یا جغرافیای اقتصادی بررسی نکرده

 ها نشده است. ای از آن استفادۀ گستردهگفته،  هستند اما در منابع پیشها »الممالک مسالک«ویژه گروه  جغرافیایی و به
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اند ولی از دیدگاه حکومتی، از هر محصولی باید مالیات دریافت کرد. بنابراین، در هر  مالیات نبوده
: ( خودهای مورد استفادۀ  به شیوه توجهبا  استیفا های دستگاهدوره و منطقه، 

ً
 ،مساحت، مقاسمهمثال

 صــدها ســاله-به تجربیاتی  توجهو با  قانون و...)
ً
دربــارۀ آن منطقــه بــه دریافــت مالیــات  -بعضــا

ط همین مستوفیان بوط به خراج در دورۀ اسالمی، توسپرداختند. به همین دلیل بخشی از منابع مر می
  .١ه ویژه داشتوضوع، باید به این منابع نیز توجو برای بررسی م نگاشته شده است

 برداشتو چون  است ی در مباحثی چون گاهشماری نیز تأثیر داشتهحتموضوع دریافت خراج، 
 محصوالت، 

ً
  ه به گاهشماری خورشیدی انجام میبا توجعموما

ً
شد، در بســیاری از مــوارد، اصــوال

که دربارۀ محاسبۀ از کتابش شد. وّصاف در جایی  ه کار برده میگاهشماری خراجی برای امور دیوانی ب
خان توضیح  خراجی) به فرمان غازان ۶۹۳-۶۹۲ق/ ۷۰۱-۷۰۰های  استدراک دوسالۀ بغداد (در سال

 خراجِی بغداد با ایــاالت ایــران اخــتالف 
ِ

داده، ناگزیر شده است تا دربارۀ یک سالی که میان تاریخ
به  ۳۵۰ق صابی دربارۀ نقل سال خراجی ااسح ای را که ابو نجا رساله. او در هماکندهست، گفتگو 

ه (حکـ  ۳۵۱
ّ
ق) نوشته بود، به اختصار ترجمــه ۳۶۳-۳۳۴هاللی در دورۀ خلیفۀ عّباسی المطیع لل

دربــارۀ  هایی گزارش هـ۴کم از سدۀ  . به عبارتی، دست٢)۴۰۴ -۴۰۲: ۱۲۶۹کرده است (شیرازی 
و –ها در تقویم برای اصالح مسائل دیوانی وجود داشته و این مشکل تا دورۀ مغول  مداخلۀ حکومت

ات کشاورزی عملیها، بسیاری از  جز این ها بوده است. حکومت توجههمچنان مورد  -البته پس از آن
چنانکه در دنبالــۀ شده و  به تقاویم کشاورزان انجام می توجههای هواشناسی با  بینی و همچنین پیش

  شامل همین مباحث است.ورزنامه های آغازیِن  مقاله خواهیم دید، فصل
بــوده و بــه همــین  توجــهترین مباحث کشاورزی مورد  عنوان یکی از اصلیه آبیاری نیز همواره ب

آبی چون ایران  های کم در سرزمین. اهمّیت آب ٣دلیل، در منابع گوناگونی به آن پرداخته شده است

                                                    
یسندۀ این سطور به تفکیک در مقالهشده توّسط  رتبط با مباحِث فقهِی خراج و متوِن نگاشته. متوِن م١ شناسانده است ای  مستوفیان را نو

و های اسالمی، فقط کتاب قدامة بن جعفر بر جای مانده  نخستین سدههای مستوفیان در  ). البته از کتاب۳۲- ۱۶: ۱۳۹۲قلعه  ق(صفری آ
ویژه آثار فارسی پس از حکومت مغوالن نیز مورد توّجه قرار گیرد. در همان مقاله به آثار  توّجه به منابع بعدی و بهلذا این مباحث باید با 

 شدۀ فارسی اشاره شده است. شناخته
ز بهترین تحقیق متنی در این زمینه هنوز هم فصلی ا .)۴۰۲ همان( »شمسی سال اعنی خراجی تاریخ: «که دارد تصریح همانجا در او. ٢

قمری  شماری گاهای  گونهشماری خراجی را  گاه«زاده  ) است. برداشت قاسملو از اینکه تقی۱۶۵-۱۵۷: ۱۳۱۶(زاده  کتاب تقی
 ).۸۲۹: ۱۳۸۲نادرست است (قاسملو » شناسد می

: ۱۳۹۲قلعه  ری آقبه شناساندن متون کهن و چند منبع جدید در این زمینه پرداخته است (صف گفته . نویسندۀ این سطور در مقالۀ پیش٣
به توان  ایران می ۱۳۵۶منتهی به سال های  ). جز منابعی که در آن مقاله یاد شده است، دربارۀ مسائل فّنی آبیاری سّنتی در دهه۷۰-۷۴

ده نیز به مباحث گوناگون مرتبط با موضوع پرداخته شآب و فّن آبیاری در ایران باستان در کتاب  ) رجوع کرد.۱۳۵۹نژاد ( کتاب صفی
انباط هایی از آن به کتاب  در عنوان این اثر به معنی ایران پیش از اسالم نیست؛ چنانکه مثًال در بخش» ایران باستان«است؛ اگرچه تعبیر 

نیز  خوارزمی پرداخته شده است. بخشی از کتاب پطروشفسکیالعلوم  مفاتیحکرجی و ابزار آبِی یادشده در بخش حیل از المیاه الخفّیه 
فّنی مرتبط با ها، دربارۀ مسائل  ). جز این۲۳۳- ۱۹۶: ۱۳۴۴ ویژه در دورۀ مغول است (پطروشفسکی مباحث آبیاری در ایران، به دربارۀ
 ).۱۳۵۰نیز چندین کتاب تاکنون منتشر شده است (رضا و دیگران: ها  قنات
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های کشاورزی، همواره سهِم  های زمین نامه ها یا وقف نامه که در تمام مبایعه حّدی بوده (/هست)تا 
ص می آب

ّ
، ساخت بندها، ها قناتشده است. مسائل فّنی آبیاری مانند احداث و الیروبی  آن مشخ

واقــع بخشی و مباحثی از این دست نیز هرکدام نیــاز بــه بررســی دارد. در های انتقال آب و آب شیوه
 بررسی 

ً ّ
  .شودمسئلۀ آب یکی از مباحث مهّم کشاورزی است که باید مستقال

نیــز  اســت با کشاورزی ســّنتی که در ارتباط مستقیممباحث فّنی آن دسته از جز اینگونه موارد، 
زدن  ، شــخم. بــرای نمونــهها باید در چند گروه صــورت گیــرد آن بررسیکه ای جداگانه است  مقوله

گرفته و انتقال محصوالت نیز بــا کمــک جــانوران بــارکش  ت (عوامل) صورت میهمواره با گاوجف
شده است. به همین دلیل دامداری نیز از مباحث مرتبط بــا موضــوع خواهــد بــود. حّتــی  انجام می

، حّتی ها کبوترخانهیابد و در برخی موارد، مانند  نیز با دامداری ارتباط میکودها تهیۀ  ی چونحثامب
 باید با بررسی شود. در پژوهش با معماری نیز مرتبط می

ً
های میدانی به موضوع  های این شاخه بعضا

در  تــر بیشو  ١نشــده اســت درج در متون کهــن ، مطالب چندانیها دربارۀ کبوترخانهپرداخت، زیرا 
  .٢ها هست دربارۀ آن هایی سفرنامۀ برخی از فرنگیان توصیف

ویژه در ارتباط با فنون کشــاورزی ســّنتی، در متــون کشــاورزی قــدیم  هبخشی از این مباحث، ب
ها جزو مقّدمات پــژوهش در تاریخچــۀ کشــاورزی  بررسی شده است و لذا تصحیح و پژوهش آن

  ویژه ایران است. های اسالمی و به سرزمین
 به چند مبحث عمده پرداخته شده است: 

ً
اورزان . گاهشماری و هواشناسی کشــ۱در این آثار، عموما

ســازی  . زمین کشاورزی و چگونگی آماده۳. گاهشناسی کاشت، داشت و برداشت محصول و آبیاری ۲
. آبیاری ۵های کاشتن، نگهداری و بهبود کیفّیت محصوالت کشاورزی  . شیوه۴آن برای کاشت محصول 

فــراوری یــا  .۹هــای گونــاگون  . مبــارزه بــا آفت۸. کــوددهی ۷. مباحث مرتبط با بذرها ۶های آن  و شیوه
های انبار کردن و نگهداری  . شیوه۱۰کوبی، شالیکوبی، آس کردن)  جداسازی محصول از زواید (خرمن

  . انتقال گیاهان از منطقه۱۱محصول 
ً
 در این منابع، عموما

ً
ای به منطقۀ دیگر و مواردی از این دست. ضمنا

داری) توصیف شده و گاه حّتی  نوغانمباحث جنبی دیگری که مورد نیاز کشاورزان بود (مانند دامداری، 
  .٣برای دفع آفات، کاربرد مواردی چون طلسمات و اوراد نیز آموزش داده شده است

                                                    
) اما از ۱۴۱-۱۳۹: ۱۳۸۸یوس بن اسکوراسیکه دربارۀ کبوترخانه گفتگو شده و همین لفظ به کار رفته (فسطورزنامه . در بخشی از ١

 مقصود، جایگاه نگهداری کبوتر بصورت عاّم است نه ساختمانتوان دانست که  توصیفی که یاد شده می
ً
مخصوصی که در  های ظاهرا

نحوۀ «نیز دربارۀ  ذیمقراطیسالفالحة  کتاب. در فصلی از شد برای گردآوری کود کبوتر ساخته می -ویژه اصفهان و نواحی آن به–ایران 
 ).۳۷۹: ۱۳۸۰گفتگو شده است (سزگین » ها های چوبی آن نگهداری کبوترها در النه

عمدۀ این ها نقل شده است.  نیز در آنها  ها منتشر شده و مندرجات برخی سفرنامه های اخیر چند پژوهش دربارۀ کبوترخانه . در دهه٢
یسندۀ این سطور به یاد دارد، فیلم مستندی در دهۀ  دربارۀ معماری این بناها است. تا جاییها  پژوهش دربارۀ  ۱۳۶۰یا  ۱۳۵۰که نو

 ساخته شده است.ها  کبوترخانه
است که صنایع دستی کهن ایران از کتاب » کشاورزی و تهیۀ غذا و خواربار«فصل  این زمینه، های نوین در . یکی از بهترین پژوهش٣

← 
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نیســت.  توجه چند متن فارسی و عربی است که متأّسفانه تعدادشان چندان قابلاین آثار شامل 
شناسی بررسی  منابع گیاه در کتابش همراه بارا تا اوایل سدۀ پنجم سزگین متون عربی کشاورزی فؤاد 

دهد که  که آن هم بخش کوچکی از کار بزرگ اوست و نشان می ١)۴۱۷-۳۷۱: ۱۳۸۰کرده (سزگین 
های  ی بــه نگاشــتهتــوجه منابع در این زمینه چقدر اندک است. در میان این آثــار هــم بخــش قابــل

رت نویســی عــرب، بصــو شناسان عرب اختصاص یافتــه اســت کــه مطــابق شــیوۀ کهــن لغت لغت
  اند. های دستگاهی، به موضوع نباتات پرداخته نگاری تک

صــورت مقالــۀ مســتقل و ه که ب  افشار نیز فهرستی از متون فارسی دربارۀ کشاورزی تدوین کرده
منتشر شده  معرفت فالحتتر از آن به پیوست  و شکلی کاملآثار و احیاء همچنین در مقّدمۀ کتاب 

باز  و) ۱۶۰-۱۵۵: ۱۳۹۷؛ بیرجندی هفتاد و نه-جاه و یک: پن۱۳۶۸؛ همدانی ۱۳۶۱است (افشار 
  .٢شمار بودن این آثار است هم نشانگر انگشت

های متــون  ترین آثار ویژۀ کشاورزی یعنی ترجمه شناسی عمومی، اگر از کهن گذشته از آثار گیاه
 شناخته

ِ
الفالحــة  کتابز اند. برای نمونــه ا شده هنوز منتشر نشده یونانی آغاز کنیم، بسیاری از منابع

یس نــاقص شــناخته شــده اســت. نســخه های  دموکریت (ذیمقراطیس) دو نسخۀ کامل و یک رونو
ی فرانسه از حدود سدۀ دهــم و دیگــری نســخۀ  ٣عربی ۲۸۰۲ کامل، یکی به نشانی

ّ
در کتابخانۀ مل

 مربــوط بــه ســدۀ  اماتاریخ  در کتابخانۀ مجلس که این دومی هم بی ۶۵۲۶شمارۀ 
ً
 ۹یــا  ۸احتماال

. همچنــین از ٥)۳۷۹-۳۷۷: ۱۳۸۰و سزگین به هر دو اشاره کرده (نیز نک. ســزگین  ٤هجری است
 تاکنون فقط همــان دو نســخۀ موجــود در ایــران ۵یا  ۴آناتولیوس (سدۀ  الفالحة کتاب

ً
م) نیز ظاهرا

در  ۵۷۶۲ه شــمارۀ ق اســت و بــ۷۳۲) که یکی مــوّرخ ۳۸۵-۳۸۳: ۱۳۸۰شناسایی شده (سزگین 
ی ایــران کــه از روی نســخۀ  کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می

ّ
شود و دومی در کتابخانۀ مل

ی به شمار نمی
ّ
  آید. پیشین در مشهد نوشته شده و لذا نسخۀ مستقل

                                                    →  
 ).۲۶۳-۲۱۷: ۱۳۷۲مند است (وولف ویژه از دیدگاه ابزارشناسی بسیار سود به

ق نیز در مقاله١
ّ

العات آن - : ا۱۳۶۸برخی منابع کشاورزی دورۀ اسالمی پرداخته (همدانی ای به شناساندن  . مهدی محق
ّ

ی) که برخی از اط
نیز فهرستی از  سودمند است. محّمد عیسی صالحیة -منابعی که بیرون از محدودۀ زمانی بررسی سزگین بودههای  ویژه دربارۀ چاپ به–

کار بروکلمان ها در  این آثار به دست داده که آثار بیرون از محدودۀ زمانی کتاب سزگین را شامل است و به نوشتۀ خودش، بسیاری از آن
 متن است. ۲۵). با این حال آثاری که او شناسانده نیز فقط ۱۴۰۴وارد نشده است (صالحیة 

های دورۀ قاجاری از آثار  و برخی نیز ترجمه از آثار هندیانفصولی از متون چنددانشی و برخی ها  اثر که برخی از آن ۳۹. سرجمع ٢
نیز در بخشی از اغاز کتابش که به شناساندن منابع کشاورزی اختصاص داده، شماری از این منابع را شناسانده پطروشفسکی  .اند فرنگی

العات او دربارۀ۴۲- ۳۰: ۱۳۴۴ است (پطروشفسکی
ّ

 گاهی نادرست یا قدیمی است.ها  کتاب ) اما اط
3 Arabe 2802 

. در پایان نسخۀ اند دهد که به احتمال بسیار در حوزۀ حکومتی سالطین مملوکی کتابت شده آرایی هر دو نسخه نشان می . ساختار کتاب٤
 ».العوف اخبره به بعض بنیا؟اخبرنی به عثمن بن ا«و در پایان نسخۀ پاریس آمده: » اخبرنی به عثمان بن االعور«مجلس آمده: 

 .بود نخورده کتابخانه شمارۀ هنوز او کتاب نگارش زمان در . نسخۀ مجلس٥
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در این میان، یکی از  امایک از این دو اثر منتشر نشده است؛  دانیم، تاکنون هیچ تا جایی که می
سطوس بن اسکوراسکینه (ظ ق الفالحة الّرومّیة یا کتاب الفالحة نانی یعنی آثار یو

ُ
م) بیش از ۶اثر ق

). دو ترجمۀ کهــن عربــی و یــک ۳۸۹-۳۸۷: ۱۳۸۰قرار گرفته است (سزگین  توجهدیگر آثار مورد 
از آن موجود است که از هرکدام چندین نسخه بر جای مانده و  ورزنامهترجمۀ فارسی کهن موسوم به 

شــدۀ موجــود دربــارۀ  تــرین اثــر فارســی شناخته کهنورزنامه رسه نیز به چاپ رسیده است. چون ه
العات مرتبط با این 

ّ
 برگردان دقیقی از یکی از دو ترجمۀ عربی است، مجموعۀ اط

ً
فاقا

ّ
کشاورزی، و ات

  شود. ها در دنبالۀ مقاله بررسی می ترجمه

  های آن و ترجمه الفالحة الرومیة
قســطوس، ابــن «ذیــل در  هــای عربــی تــاریخ نگارشش کشــاورزی و گیاهشناســی بخــسزگین در 

سکوراْسکینه
َ
پرداخته و اشاره کرده که یک بار توّسط سرجیس  کتاب او در کشاورزی شناساندنبه » ا

 از یونانی به عربی ترجمه شده و یک بار هم از ۲۱۲ سال بن هلیا الرومی در
ً
پهلوی  متنق مستقیما

صات نســخه ورزنامهبا عنوان 
ّ

های هــر دو ترجمــۀ  به عربی گردانده شده است. او در همانجا مشخ
). در زمان نگارش کتاب سزگین (انتشــار ۳۸۹-۳۸۷: ۱۳۸۰عربی را به دست داده است (سزگین 

صاتش اشاره کرده است  سرجیس بن هلیام) ترجمۀ ۱۹۷۱در 
ّ

از یونانی چاپ شده بود و او به مشخ
هنوز چاپ نشده بود. خوشبختانه متن این ترجمه نیز در این اواخر چاپ ترجمۀ عربی از پهلوی  اما

ه نکرده اشاره ورزنامبه ترجمۀ فارسی در آنجا ). سزگین ۲۰۱۰شده است (قسطوس بن اسکولستیکه 
در اینجا نخست به دو ترجمۀ عربی و سپس به متن فارسی خواهیم پرداخت. در ذیل ترجمۀ  .است

  متون دربارۀ چند ترجمۀ عربِی دیگر اشاره خواهیم کرد.های  دوِم عربی، به گزارش

  الفالحة الرومیةهای عربی  الف. ترجمه
دو ترجمــۀ عربــی از آن  امــاچنانکه سزگین اشاره کرده، متن یونانی کتاب قسطوس بر جای نمانــده 

  موجود است:
ینو دربــارۀ  : سزگین با استناد به مقالهترجمۀ سرجیس بن هلیا الّرومی. ۱

ّ
ای از کارلو آلفونسو نل

ق صورت گرفته است. متأّســفانه بــه منبــع  ۲۱۲کتاب قسطوس، اشاره کرده که این ترجمه در سال 
چنانکه فاطمه سوادی اشاره کرده، در آغاز دو نسخه از ترجمۀ  امامورد اشارۀ سزگین دسترسی نیافتیم 

شاره شده که توّسط حّجاج بن یوسف بن مطر و سرجون بن هلیا الّرومی بطلمیوس امجسطی عربی 
ق) از زبان رومی به عربی برگــردان شــده ۲۱۸-۱۹۸ق به فرمان عبدالله مأمون (حکـ  ۲۱۲در سال 
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. بنابراین، گذشته از ١)۱۴۷: ۱۳۹۲است (سوادی 
تصحیف احتمــالی ســرجیس بــه ســرجون، او در 

شتغال داشــته و همین سال به ترجمه برای مأمون ا
نیــز بایــد در همــین ســال یــا  الفالحةترجمۀ او از 

  همین محدودۀ زمانی انجام شده باشد.
های این ترجمه که سزگین شناســانده  به نسخه

) باید چند نســخۀ دیگــر از ۳۸۸: ۱۳۸۰(سزگین 
 کتاب الّزرعهای تونس را که در تصحیح  کتابخانه
جمۀ دیگر) استفاده شده نیز افزود. نیز دو (یعنی تر

های خّطــی  فهرســتگان نســخهنسخۀ ایران کــه در 
ــران ــی  ای ــت (درایت ــده اس ــانده ش : ۱۳۹۰شناس

) و همچنــــین رونــــویس منــــدرج در ۲۴/۲۸۰
کتابخانۀ مجلس که مترجمش در  ۶۶۸۶مجموعۀ 

ــینی ــده (حس ــانده نش ــه شناس ــت کتابخان  فهرس
 به عنوانآن را ) و درایتی نیز ۲۰۱: ۱۳۸۹اشکوری 

. در مقالۀ ٢های همین ترجمه افزوده شود اثر قسطا بن لوقا شناسانده است (همانجا)، باید به نسخه
). او در ۵۷۶-۵۷۵: ۱۴۰۴هایی از این ترجمه اشاره شــده اســت (صــالحیة  صالحیة نیز به نسخه

هستند نشان داده های همین ترجمه  های عربی را که رونویس اش، شماری از نسخه جای دیگر مقاله
  .٣)۵۸۲: همان(است 

 بن ق در مصر منتشر شده است (قسطوس۱۲۹۳چنانکه سزگین اشاره کرده، این ترجمه در سال 
 .)۱۲۹۳ الرومی لوقا

اثــر و دورۀ ترجمــه، اکنــون  ترجمه از ناشناس (/ ترجمه از پهلوی؟):. ۲ دربارۀ متــرجم ایــن 
 می چیزی از منابع به دست نمی

ً
 احتماالت را گزارش کرد. ندیم در پایان مقالۀ  آید و فعال

ً
توان صرفا

درســتی ندانســته  هایی در آداب از افرادی که احوالشــان را به کتاب«بخشی را به الفهرست، چهارم 
ترجمة کتــاب کتاب «اثری با این عبارات اشاره کرده است:  اختصاص داده است. در آنجا به ٤»بود

                                                    
 .است شده اشاره نکته این به نیز دیگری منبع در سوادی، نوشتۀ به. ١
) آغاز ۳: ۱۲۹۳ الرومی لوقا ابن قسطوسباب اّول از جزء اّول (مطابق: های  . نسخۀ مجلس از آغاز فقط یک برگ افتادگی دارد و از میانه٢

 .شود می
 باشد. شخص چند توّسط ترجمه چند نشانگر شاید ی متن،ها نسخه برخی در تعداد فصول اختالف که . او عقیده دارد٣
 .استقصا علی حالهم یعرف لم لقوم اآلداب فی المصّنفة الکتب من وجدُت  ما ذکر. ٤

 الرومّیةالفالحة ترجمۀ عربی 
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). شاید این شخص، مترجم مورد نظر ۱۹۷: ۱۳۸۱(ندیم » لعلی بن محّمد بن سعد الفالحة للروم
نون  کشفخلیفه نیز در  . جز این، حاجی١ما باشد

ّ
بــه چنــد  کتاب الفالحــة الّرومّیــةذیل یادکرد الظ

  مترجم مورد نظر ما یکی از این اشخاص باشد: ترجمۀ آن اشاره کرده است که شاید
: تألیف الحکیم قسطوس بن اسکوراسکینه وترجمة ســرجس الفالحة الّرومّیةکتاب 

 قسطا  بن هلبا الّرومی من الّرومی الی العربی یشتمل علی اثنی
ً
. وعّربه ایضا

ً
عشر بابا

س اکمــل وابوزکریا یحیی بن عدی وکانت ترجمة سرج ٢بن لوقا البعلبکی واسطاث
وترجمه  برزنامهواصلح من غیره. وترجم هذا الکتاب بالفارسّیة وسّماه الفرس کتاب 

بعض المترجمین من الفارسّیة الی العربّیة فلم یأت به علی مــا یجبــه مــن الّترتیــب 
 کتابخانــۀ ۱۶۱۹ نســخۀ مطــابق ؛ ضــبط۱۴۴۷: ستـ ۱۹۴۱خلیفه  حاجی( والکمال.

  به جارالله
ّ

ف، خط
ّ
  )۱۳۴ گ مؤل

 حاجی توجهالبته باید 
ً
ها را ندیده؛ زیــرا مطــابق  خلیفه هیچکدام از این ترجمه داشت که ظاهرا

هایی را که برشمرده است باید با  ها را نقل نکرده است. بنابراین ترجمه اش، عبارات آغازیِن آن شیوه
 ناشی از ضبط البعلبکی ظاه لوقا بن ای به قسطا احتیاط در نظر گرفت. برای نمونه انتساب ترجمه

ً
را

است که در چاپ ترجمۀ سرجیس » قسطوس بن لوقا الرومی«به صورت الفالحة  کتابنام صاحب 
  .٣شود بن هلیا نیز دیده می

هایی از  م بر اساس دو نسخۀ همین ترجمه و نسخه۲۰۱۰چنانکه اشاره شد، این ترجمه در سال 
هایی کــه  . جز نســخه)۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه ترجمۀ سرجیس بن هلیا چاپ شده است 

ق در کتابخانۀ احمدیۀ تــونس را بــه ۹۶۱سزگین از این ترجمه شناسانده، مصّحح یک نسخۀ موّرخ 
  عنوان نسخۀ دوم به کار است.

ینو اشاره کرده که این ترجمه از زبان پهلوی به عربی بوده است. افشار 
ّ
سزگین با استناد به مقالۀ نل

 با 
ً
ینو به وجود ترجمۀ پهلوی اشاره کرده و نوشته: به مقالۀ ن توجههم ظاهرا

ّ
شاید ترجمــۀ فارســی «ل

  پنجاه و سه).: ۱۳۶۸ (همدانی» هم از روی همان ترجمۀ پهلوی به زبان فارسی درآمده باشد ٤موجود
ینو را ندیده اما از آنچه طرابلسی در مقّدمۀ 

ّ
آورده است الّزرع  کتابنویسندۀ این سطور، مقالۀ نل

ینو بر این باور بوده که سرجیس بن هلیا هنگام ترجمۀ خــود از ترجمــۀ پهلــوی آی چنین برمی
ّ
د که نل

                                                    
(ندیم  کردند نقل میبه عربی و نیز از فارسی های دیگر  یادکرد مترجمانی که از زبان ویژه در بخش ویژۀ و بهالفهرست . ندیم در متن ١

 نام نبرده است. سعد بن محّمد بن علیاز این  )۳۰۵- ۳۰۴: ۱۳۸۱
 ).۳۰۴: ۱۳۸۱از او در شمار مترجمان نام برده است (ندیم  . ندیم صرفاً ٢
به کوشش وائل عبدالرحیم اعبید منتشر شده که آن را  البعلبکی لوقا بن قسطاتألیف الفالحة الّرومّیة متنی با عنوان های پیش  . در سال٣

 اشتباهی در شناسایی پدیدآورنده صورت گرفته باشد.ایم اما باید  ندیده
 .ورزنامه. یعنی ٤



 

  

١٣۴ 

گاه بوده و از آن در کار خود بهره برده و این نکته از نقل مصطلحات پهلــوی در آن ترجمــه نمایــان  آ
 بر ۱۴ :۲۰۱۰ اسکولستیکه بن است (قسطوس

ً
). طرابلسی البته نظر دیگری را مطرح کرده و ظاهرا

ای سریانی پیش از ترجمۀ پهلوی وجــود داشــته و مترجمــی کــه مــتن را از  باور است که ترجمهاین 
سریانی به فارسی (پهلوی) برگردانده، از ترجمۀ سریانی تأثیر پذیرفته و این نکته از مواضع متعّددی 

. صادقی نیز ضمن بحث دربارۀ ترجمۀ پهلوی کتاب، احتمــاِل وجــوِد یــک ١آشکار است (همانجا)
  جمۀ سریانِی واسطه را مطرح کرده است:تر

 یونانی نه التینی) و فارسِی واژه٢از آنجا که در این ترجمه
ً
های  ، عالوه بر معادل رومی (= ظاهرا

ها نیز به دست داده شده، این احتمال نیز باید مطرح گردد که کتاب ابتدا  گیاهی، معادل سریانی آن
(صــادقی  پهلوی و از انجا به عربــی ترجمــه شــده اســت. از یونانی به سریانی، سپس از سریانی به

۱۳۹۳ :۷۵۹(  
داشت که کــاربرد  توجهباید  اماای سریانی از مواردی است که باید بررسی شود؛  وجود ترجمه

برابرهای سریانی در متن چندان هم فراوان نیست. ضمن اینکه باید به خاطر داشت که بســیاری از 
ر دورۀ اســالمی (و شــاید مترجمــان دورۀ ساســانی) از مســیحیان مترجمان آثار یونانی بــه عربــی د

 ســریانی بــوده اســت.  الّنهرین، جزیره و شام بوده بین
ً
اند و زبان علمی رایج میــان آنــان نیــز عمومــا

  بنابراین، کاربرد برابرهای ســریانی از ســوی آنــان چنــدان دور از ذهــن نیســت و نمی
ً
توانــد لزومــا

  سریانی باشد.ای  کنندۀ وجود ترجمه اثبات
 ٣»فارســی«خلیفه به اینکه کتاب قسطوس بــه  دربارۀ وجود یک ترجمۀ پهلوی، اشارۀ حاجی اما

 امــاترجمه شده و سپس شخصی این ترجمه را به عربی برگردانده است، شاید مؤّیدی بر آن باشد؛ 
ی به ایــن شدۀ این ترجمه و چاپی که از آن شده، تصریح های شناخته داشت که در نسخه توجهباید 

ای که این احتمال را تقویت  شود. تنها قرینه شود و شواهدی در اثبات آن یافت نمی موضوع دیده نمی
های مرتبط با گاهشــماری در ترجمــۀ عربــی  های فارسی داروها و همچنین نام کند، کاربرد برابر می

کند. وانگهــی در چنــدین جــای ترجمــۀ  ای کفایت نمی تنهایی برای چنان نتیجه ها به این امااست؛ 

                                                    
ص می١

ّ
نخست از یونانی به سریانی  ّیةالفالحة الّرومکه او بر این باور است که  شود . از عباراتی که طرابلسی در همانجا آورده است مشخ

ترجمه شده و سپس از سریانی به فارسی (پهلوی) برگردانده شده و پس از آن از پهلوی به عربی ترجمه شده که همان متن مورد تصحیح 
اشته که . او سپس اشاره کرده که ترجمۀ دیگری از سریانی به عربی هم وجود دداند اوست و آن را متن کامل کتاب کسینوس باسوس می

مانند ترجمۀ سرجیس از –که او تصّور کرده و برخی ها احتماالتی است  همان ترجمۀ گزیدۀ سرجیس بن هلیا است. با این حال این
تناقض دارد. - سریانی  با شواهد موجود 

 . یعنی ترجمۀ عربی.٢
(ازجمله: آید که  . از شواهد برمی٣ یا گفته) مقصود از الفهرستظاهرًا در برخی از منابع کهن  و های ایرانی  به زبان هایی فارسی، متون 

 ویژه پهلوی است. به
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دیمقراطیس الفالحة  کتاب. حّتی در ترجمۀ ١سرجیس بن هلیا نیز برابرهای فارسی به کار رفته است
و هــا  داشت که کــاربرد نام توجه. ضمن اینکه باید ٢شود اینگونه برابرها دیده می -تر اگرچه کم-نیز 

ها در گاهشماری خورشیدی) در برگردان متنی از  های ماه ویژه نام اصطالحات گاهشماری ایرانی (به
. وانگهی در ادوار قدیم، منابعی بــرای ٣تری نسبت به گاهشماری اعراب دارد یونانی، مطابقت بیش

 کتاب الّصیدنةهای گیاهان (/ داروها) در دسترس بوده است؛ چنانکه بیرونی در آغاز  یابی نام معادل
نــام بــرده و نوشــته کــه  چهارنــاممعروف بــه  بشاق شماهیموسوم به  ٤از کتابی نزد پزشکاِن نصاری

های رومی، سریانی، عربی و فارسی ثبت شده بوده است. او  های همۀ مواّد مندرج در آن، به زبان نام
 ســوری (ســریانی؟) در دســترس د اشاره کرده که نسخه

ّ
تــر  اشــته و بیشای مضــبوط از آن بــه خــط

. ٥مقّدمــه) ۴۶؛ نیز نک. یادداشت زریاب در: ۱۶: ۱۳۷۰مندرجات آن را نقل کرده است (بیرونی 
این امکان وجود داشته که در ترجمۀ خود از چنین منابعی الفالحة  کتاببنابراین برای مترجم عربی 

ینــو در  توجهال با ها گرفته باشد. با این ح بهره برده و برابرهای فارسی و سریانی را از آن
ّ
ط نل

ّ
به تســل

کنیم و لذا اکنــون بــر  های او می منابع، اظهار نظر قطعی در این زمینه را موکول به بررسی استدالل
  به شمار خواهیم آورد.» ترجمۀ از پهلوی«اساس آن نظر، همچنان این ترجمه را 

ق بر این باور است که 
ّ

 مهدی محق
ً
همان ترجمــۀ عربــِی رسّیة الفالحة الفانکتۀ دیگر آنکه ظاهرا

و). او اشاره کرده که ابوبکر محّمد بن زکریــای رازی (د : ۱۳۶۸ برگردانده از پهلوی است (همدانی
یــاد کــرده » الفالحــة الفارســّیة«دارویی را دربارۀ سوزش از الحاوی فی الّطّب ق) در جایی از ۳۱۳

ق چنین است:
ّ

  است (همانجا). اصل عربی عبارات مورد نظر محق

                                                    
 ؛)۴۰: ۱۲۹۳ الرومی لوقا بن قسطوس...» ( کرم قضبان الی یعمد أن سنکنجان بالفارسّیة تسّمی دابة عضة من ینفع ومّما: «نمونه برای. ١

«همچنین راب عمل فی: والسّتون الّرابع الباب: 
ّ

ذی الش
ّ
«نیز ؛)۶۶ همان( »میبختج بالفارسّیة یسّمی ال تی البقلة اصل الی عمد اذا: 

ّ
 ال

 ).۶۷ همان...» ( لطافاً  قطعاً  فقطع ،] حکندر: چاپ[ چگندر وبالفارسّیة السلک بالّرومّیة تسّمی
 باب« :آمده) پ ۳۰ گ ،]هـ۹ و ۸ سدۀ حدود[ تا بی مجلس، کتابخانۀ ۶۵۲۶ نسخۀ( دیمقراطیس الفالحة کتاب ترجمۀ در نمونه برای. ٢

آمده » دیماه«در جاهای دیگر متن نیز  ...». االرض فی اصابع اربع قدر فی دیماه فی یزرع قال: [؟] بلموس بالفارسّیة ُیکنی وهو الهلیون
 ».دیماه اسم شهر فارسی«آمده:  ها ر در برابر یکی از آن ۳۱و در حاشیه صفحۀ 

یژه که این گاهشماری . به٣ های  مناسب برای فّعالّیتهای  کشاورزان است؛ چنانکه در باب هشتم از جزو دوم، یادکرد ماه گاهی ویژۀ ،ها و
؛ ۷۶- ۷۱: ۲۰۱۰ اسکولستیکه بن قسطوسیابد ( : شهریورماه) پایان میورزنامه(در » شهریرماه«آغاز و به » مهرماه«کشاورزی، از 

 ).[که افتادگی دارد] ۴۰- ۳۷ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن فسطیوس
(بیرونی » در دست اطّباء نصاری«صیدنه . در ترجمۀ فارسی ٤ درج شده و » فی ایدی الّنصاری«) اما در اصل عربی ۳۳: ۱۳۵۸آمده 

 افتادگی در نسخۀ عربی بوده است.
ً
 احتماال

رۀ یکی نبودن . دربارۀ احتمال استاد زریاب دربا)۱۲۳: ۱۳۷۰ بیرونی( است کرده نقل چهارنام از تصریح به بار یک متن در او. ٥
به این دلیل که منقوالت رازی از این اثر دربارۀ ماهّیت یا خواّص داروها است (همان: چهل و هفت)، » بشاق شماهی«با » شوسماهی«

 قدیم عربی بسیار محتمل است؛ ضمن اینکه 
ّ

باید توّجه داشت که امکان تصحیف این دو نام (بشق شماهی به شوسماهی) در خط
است.  این اثر صرفًا حاوی برابرهای نام داروها بودهآید که  و از عبارت او برنمی کند معنی می» تفسیر االسماء«را  یشماه بشاقبیرونی 

نوعی  ها، حاوی توصیف و خواّص ادویه نیز بوده است. عالوه بر نام شماهی بشاقکه  موضوع را چنین نیز تعبیر کرد توان بنابراین می
 مترجمان نیز از آن بهره می

ً
فی ایدی «این احتمال، باز مؤّیدی تواند بود بر اینکه بردند.  دستنامۀ داروشناسی برای پزشکان که احتماال

 بوده است.» فی ایدی اطّباء الّنصاری«ظاهرًا صیدنه در نسخۀ عربی » الّنصاری



 

  

١٣۶ 

 مضروب بعضه ببعض جّید م
ّ

ن الفالحة الفارسّیة، قال: لحرق الّنار دهن الورد وخل
.
ً
  )۱۲۴: ۱۳۸۳(رازی  نافع جّدا

آسانی همان ترجمۀ پهلوی از مــتن یونــانی  توان به را نمی الفارسّیة الفالحةداشت که  توجهباید 
 نشان می

ً
ی) یا متنی در کشــاورزی دهد که از متنی به فارسی (ظ: پهلو دانست و عبارت رازی صرفا

  .١از آثار ایرانیان نقل کرده است

  ورزنامهب. 
ترجمۀ دقیقی از ترجمۀ عربی از پهلوی است، پس آنچه دربــارۀ ورزنامه چنانکه اشاره خواهد شد، 

  اصِل عربی مطرح شد، دربارۀ این متن نیز صادق است.
که ناِم مترجم، تاریخ ترجمه  تاکنون سه نسخۀ ناقص شناسایی شده است ورزنامهاز متن فارسی 

 کتاب به او اهدا شده در آن
ً
ها نیامده، پس اظهــارنظر قطعــی دربــارۀ تــاریخ  و نام کسی که احتماال

تدوین آن دشوار است. عاطفی بر این باور است که این اثر مربــوط بــه ســدۀ چهــارم یــا نخســتین 
 بــن های سدۀ پنجم هجری است (فسطیوس سال

زده). بســیاری از قــرائن، : دوا۱۳۸۸ اسکوراسیکه
کند؛ با این حال  کهنگی متن و گمان او را تأیید می

آمیــز  شــاید اغراق ورزنامــهق برای ۴تخمین سدۀ 
شناســیم کــه  باشد، زیرا متونی تا ســدۀ ششــم می

هســتند. بــه ورزنامــه دارای ساختارهای مشابه بــا 
همین دلیل شاید تخمین سدۀ پنجم و ششم بــرای 

  تر باشد. تاریخ آن محتاطانه
کــه در ســال  ورزنامهۀ شد نخستین نسخۀ یافته

ای بسیار کوتاه و پراکنده  گزیده ،معّرفی شد ۱۳۴۰
عنــوان هفتمــین اثــر، در یــک ه از متن اســت و بــ
ج کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق -۴۶مجموعه (شمارۀ 

ق) کتابت شده است. ۱۰۶۴دانشگاه تهران، موّرخ 
 خوانــدهکشــاورزنامه  ، با نــامچون در آغاز نسخه

                                                    
ق. ١

ّ
یسندۀ از الحکمة فردوس جای دو در هم طبری رّبن بن علی که کرده اشاره همانجا در محق  کتاب صاحب قال: «عبارت با متن این نو

 فارسی ترجمۀ از طبری رسد می نظر به که بود کرده اشاره نیز سزگین آن از پیش). ۵۲۰ و ۵۱۸: ۱۹۲۸ طبری( است کرده نقل »الفالحة
 .است برده بهره) پهلوی از برگردان مقصودش ظاهراً (



 

 

١٣٧ 

مه
زنا
ور

 
 با
آن

ط 
تبا
 ار
و

 
ة یّ
وم
لّر
ة ا
الح
لف
ا

 
بر

ی 
قد
و ن

 
ب 
کتا

رع
لز
ا

 

  ).۱۷۲-۱۷۱: ۱۳۴۰پژوه  شده، با همین عنوان در فهرست کتابخانه شناسانده شده است (دانش
ق به  هـ۸و  ۷، رونویسی در یک مجموعۀ ارزشمند از حدود سدۀ شده ۀ شناختهدومین نسخ

ّ
متعل

به دست آورده و در همان سال، در  ۱۳۴۷حسن عاطفی (کاشان) است. عاطفی مجموعه را در سال 
 ۱۳۵۰نیــز اشــاره کــرد. ســپس در ســال ورزنامــه ، به ١چاِپ یکی از آثاِر مندرج در مجموعه خالِل 
یس مجموعــۀ عــاطفی ۱۳۵۰نوشــت (عــاطفی  راهنمای کتابدر  ورزنامهای دربارۀ  مقاله ). رونــو

آن را بــا اســتفاده از مــتِن ای از متن را دارا است و عــاطفی  های عمده بخش امااگرچه ناقص است 
برای چاپ  ۱۳۶۰دهۀ حدود در  ،انۀ دانشکدۀ حقوق و یک نسخه از یک ترجمۀ عربینسخۀ کتابخ

بــه  ۱۳۸۸به دالیل گوناگون انتشار آن تا سال  اماافشار سپرد، ایرج آماده کرد و برای چاپ به استاد 
ای از مســعود  . پس از انتشار مــتن فارســی، مقالــه)۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن (فسطیوس تعویق افتاد
  ).۱۳۸۹های ویژۀ متن منتشر شد (قاسمی  ارۀ واژهقاسمی درب

توّسط مرکز احیاء میراث اسالمی  ۱۳۹۰رونویسی است که در اوایل دهۀ ورزنامه سومین نسخۀ 
اشرف صــادقی یادداشــتی  است. علیهـ ۱۰یا  ۹از حدود سدۀ  اماتاریخ  و بی(قم) خریداری شده 

های زبانی نســخه، از قصــد  یاب منتشر کرده و در آن، ضمن اشاره به برخی ویژگی دربارۀ نسخۀ تازه
). چنانکه صادقی اشاره ۱۳۹۳تصحیح جدید متن با استفاده از این نسخه خبر داده است (صادقی 

کنــد و از ایــن  خۀ عاطفی را کامــل میهای میانۀ نس افتادگی اماکرده، این رونویس نیز کامل نیست 
  .اهمّیت دارددیدگاه، 
تــرین متــونی کــه  توان بــا اســتفاده از کهن دانیم که برای شناسایی دورۀ نگارش یک متن، می می

اند،  نقل کردهالفالحةالّرومیه منقوالتی از آن دارند، به نتایجی تخمینی رسید. در میان منابعی که از 
ها مربوط بــه پــیش از ســدۀ  نگارش آن اما) ۳۸۸: ۱۳۸۰رشمرده (سزگین سزگین دو متن عربی را ب

است. به همین دلیل در استنتاج ما کاربردی ورزنامه شدن  پنجم یعنی دورترین دورۀ احتمالی ترجمه
هــا را بــا  هـــ باشــیم و منقــوالت آن۶باید به دنبال متون کهن فارسی تا سدۀ  ورزنامهندارند. دربارۀ 

گیری وجــود داشــته باشــد.  تا در صورت یکسانی یا نزدیکی عبارات، امکان نتیجهبسنجیم ورزنامه 
گذاری سودی ندارنــد و نایکســانی منقــوالت متــون  هـ برای تاریخ۶دلیلش آنکه متون پس از سدۀ 

  را رد کند.الفالحة  کتابهای عربی  تواند استفاده از ترجمه فارسی نیز نمی
الخیــر  ق) اثر شــهمردان بــن ابی۵۱۳-۴۸۸(نگارش میان  نامۀ عالئی نزهتیکی از این منابع، 

 از 
ً
نــام الفالحــة  کتابرازی است. چنانکه عاطفی اشاره کرده، شهمردان در جایی از متن، صــراحتا

: بیست و ۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن جای متن هم منقوالتی از آن دارد (فسطیوس برده است و در جای

                                                    
ین کتاب را ندیده است.)۱۳۴۷ صبا، ادبی انجمن کاشان،( سخن ساغر در کهن نبیذ :کتاب در. ١ یسندۀ این سطور، ا  . نو



 

  

١٣٨ 

ت توصی هفت). عاطفی این موارد را به
ّ
توان نتیجه گرفت کــه  ها می ف کرده است و از بررسی آندق

های عربــی دسترســی داشــته  بهره نبرده، بلکه به احتمال زیاد به یکی از ترجمهورزنامه شهمردان از 
 بــه عــین عبــارت بــوده 

ً
 منقوالت شهمردان از متون فارسی، تقریبا

ً
است. یکی از دالیل، آنکه ظاهرا

  بهره برد.ورزنامه توان برای تشخیص تاریخ تألیف  ن نمی. بنابراین از کتاب شهمردا١است
بکة ، متون کهن فارسیاز دیگر یکی 

ّ
مــتن مــورد ز ست. اسفزاری اابوحاتم اسفزاری ارسالة الش

مطلبی از آن دربارۀ انگور را نقــل کــرده  یاد کرده واثر قسطوس رومی  برزگرنامهبا عنوان  گفتگوی ما
بکةویژه چاپ  و بهاسفزاری  زندگی و آثار فیاست. کمپانیونی به مناسبت معّر 

ّ
، به این نکته رسالة الش

را نقل  کتاب الفالحةدربارۀ تاریخ علوم عقلی در تمّدن اسالمی الله صفا در  اشاره کرده و نوشتۀ ذبیح
ــانیونی  ــت (کمپ ــرده اس ــف]:  ۱۳۳۶ک ــو ۲۰۹[ال ــدکی). او ۴۶[ب]:  ۱۳۳۶؛ هم ــتن  ان ــد م بع

بکة
ّ

کتابخانۀ ملــک، مــوّرخ  ۳۱۸۳مندرج در مجموعۀ منحصر بفرد رونویس  را بر اساس رسالةالش
  ق منتشر کرد. عبارت مورد نظر در متن رساله چنین است:۵۴۹

ید که گوهِر انگور مرّکب است از شیره  برزگرنامهو قسطوس رومی، خداونِد  چنین گو
  ).۴۱: ۱۳۳۷(اسفزاری  ٢... و از دانه و از پوست و ثفل

ـ  رسالۀ اسفزاری به ق) نگاشته شده و روشن است که ۴۹۸-۴۸۷فرمان برکیارق بن ملکشاه (حک
های کتاب قسطوس  یکی از ترجمه است. بنابراین، او در این زمان به هـ۵دورۀ نگارش آن، اواخر سدۀ 

تا جایی که بررسی کردیم، در متن فارسی  و اصِل عربِی آن، عبارتی که  ورزنامهدسترسی داشته است. 
است وجود ندارد ولی قسطوس در توضیحاتی که دربارۀ مسائل گوناگون انگور داده، به  او نقل کرده

  از باب چهارم آمده: ۳۲این اجزاء چهارگانه اشاره کرده است. برای نمونه در عنوان فصل 
انیة 

ّ
تی تبقی بعد العصرة الث

ّ
الثون: فیما یفعل فی عصارة العنب وثفله ال

ّ
انی والث

ّ
الباب الث

ذی فی جوفه. (قسطوس بنوما یفعل 
ّ
  )۵۰: ۱۲۹۳ الرومی لوقا فی بزر العنب ال

یاد شده را برشمرده نه اینکه عبارتی  الفالحةجای  به عبارتی اسفزاری اجزای انگور را که در جای
یــا ورزنامــه درستی دانست کــه او از همــین ترجمــۀ فارســی  توان به از آن را نقل کند. بنابراین، نمی

) شاید ورزنامه(نه  برزگرنامههای عربی استفاده کرده است؛ هرچند استفاده از نام  یک از ترجمه کدام
یا اصل عربی آن استفاده نکرده و مأخــذ او ترجمــۀ دیگــری از ورزنامه نشان دهد که از متن فارسی 

توان به نتیجه دست یافت و یادکرد  بوده است. بنابراین، از دو متن فارسِی یادشده نمی الفالحة کتاب

                                                    
 ابوحاتم اسفزاری را عینًا در کتابش نقل کرده است. آثار علوی. برای نمونه او فصلی از کتاب ١
گفتنی اینکه ای به این متن ندارد.  نیز اشارهلوی آثار عاسفزاری در اثر دیگرش  ست.شده اای ن اشاره برزگرنامهبه . در جای دیگر این رساله ٢

گاهی بدون عرشی محّمدرضا  »شناسی گیاه و حساب در اسفزاری ابوحاتم از نویافته رسالۀ دو« مقالۀ در را آن رسالةالّشبکة انتشار از آ
 .)۲۵-۲۴: ۱۳۸۹ عرشی( است آورده پاورقی در ورزنامه کتاب دربارۀ مطالبی مناسبت، به و کرده منتشر
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گاهی پژوهشگران از این دو متن  آن بکةویژه  به–ها در اینجا برای آ
ّ

و همچنین ارائۀ شواهد  -رسالة الش
  است. ورزنامهها از  در رّد استفادۀ آن

و دو ترجمۀ عربی ورزنامه دارند، در تصحیح الفالحةالّرومّیة چون متونی که منقوالت فراوانی از 
کنیم کــه در تحریــر فارســی  بــود، در اینجــا اشــاره مــی هــا ســودمند تواننــد و درک مواضــعی از آن

نقل شده که از این میان، » صاحب فالحة«موضع به تصریح از  ۶۷قزوینی در المخلوقات  عجایب
. فقط باید یادآور شویم که قزوینی در ذیل یادکرد هر مدخل، ١مورد مربوط به فصل نباتات است ۶۰

 به دلیل نقائص نسخه-ترجمه کرده است و گاهی دانسته را  ای از آنچه که الزم می گزیده
ً
ای که  بعضا

  آورده:» جوز«ترجمۀ او با متن اصلی اختالفاتی دارد. برای نمونه در ذیل  -داشته
 خــرد دســت بــه چنانک بود سست جوز پوست خواهی اگر گوید الفالحه صاحب

 خاکســتر و بکار را آن آنگه روز، چند نبود بالغ که انداز کودکی بول در را جوز شود،
(نســخۀ فــاتح، مــوّرخ  .شــود خــرد دست به او جوز آرد بار چون او که فشان وی بر

  ر) ۶۱ق، گ ۶۹۹
  چنین آمده است: الیونانّیة الفالحةاین مطلب در 

... واالجود فی الجوز أن یغرس من حّبه وذلک بأن یعمد الی الجوزة فینقع خمســة 
یبلغ الحلم ثّم یغرس بعد ذلــک   طفل لماّیام فی شراب عتیق طّیب أو فی بول غالم 

فیرق لذلک قشر الجوز ویطیب ... [پس از چند سطر:]... وینبغی أن تحشی عروق 
 علی غصونها.

ً
 وینثر الّرماد أیضا

ً
 عام رمادا

ّ
 الرومــی لوقا بن (قسطوس الجوز فی کل

۱۲۹۳ :۹۴(  
ینی از نسخه چنانکه می  قزو

ً
 یبلــغ لم طفل غالم«جای  آن بهای استفاده کرده که در  بینیم، ظاهرا

» نبــود بالغ که کودکی ...«درج بوده است، زیرا آن را به » یبلغ لم طفل غالم«عبارتی مانند » الحلم
آبــادی نشــان داده، قزوینـــی تحریــر عربـــی  ترجمــه کــرده اســـت. چنانکــه حیـــدرپور نجف

). ۷۰-۶۷: ۱۳۹۸ آبادی را پس از تحریر فارسی نگاشته است (حیدرپور نجفالمخلوقات  عجایب
توان حــدس زد کــه او در نگــارش  در همین جایگاه میالمخلوقات  عجایببا بررسی تحریر عربی 

 به مأخــِذ 
ً
 تحریر فارسی را به عربی ترجمه کرده است و در این کار، چون ظاهرا

ً
تحریر عربی، عمال

 ناگزیر شده است مطالب را دوباره به عر
ً
 عربِی پیشینش دسترسی نداشته، بعضا

ً
بی برگرداند و قاعدتا

  آورده:» جوز«در این برگردان، به اصل عربی نخواهیم رسید. برای نمونه او در تحریر عربی ذیل 
قال صاحب الفالحة اذا اردت ان یتفّتت قشر الجوز بالید، فخذ جوزة واترکها فی بول 

                                                    
العات را از تحریر فارسی  آبادی . با سپاس از همسرم ندا حیدرپور نجف١

ّ
 که در دست تصحیح دارد استخراج کرد. المخلوقات عجایبکه این اط
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 خمسة اّیام ثّم ازرعها وانثر علیه الّرماد فا
ً
ذی الیکون مدرکا

ّ
ّنها تنبت وقشر الّصبی ال

  )۲۵۲: ۱۸۴۹(قزوینی  ثمرتها یتفّتت بالید.
 با ترجمۀ سرجیس بن هلیا مطابقت دارد:» جوز«عبارات ترجمۀ عربی از پهلوی دربارۀ 

ً
  عموما

فإنَّ غرس الجوز ینقع خمسة اّیام فی شراب عتیق طیب أو فی بول غالم طفل لم یبلغ 
 لذلک قشره ویط

ّ
وز اذا غرس بقشره الحلم ثّم یغرس بعد ذلک فیرق

ّ
یب. ویفعل بالل

 عام رمادا وینثر الّرماد 
ّ

کما وصفنا فیما ُیفعل بالجوز غیر أّن عروق الجوز تحشی کل
  )۱۹۹-۱۹۸: ۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه  علی غصونها.

ترجمۀ دقیقی از ترجمۀ عربی از پهلوی است و به همین دلیل ورزنامه چنانکه اشاره خواهد شد، 
کر مطابقت دارد:مندرجات آن 

ّ
 با همین ترجمۀ اخیرالذ

ً
  دقیقا

روز در شراب کهن خوش آغارنــد و یــا در بــول  پس چون گوز کارند بعینه پنج شبان
پسری طفل که خواب ندیده ُبَود، پس بکارند بعد از آن این گوز چــون بــه بــار آیــد، 

دیم کــه بــا پوستش تنک ُبَود. و بادام چون با پوست بکارند، همچنین کنند که یاد کر
گوز کنند که رگهای درخت گوز هر سال به خاکستر بیاگنند و خاکستر همچنــین بــر 

  )۱۰۵: ۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن (فسطیوس شاخهاش فشانند.
درســتی ترجمــه شــده  دربارۀ بول کودکی که هنوز خواب ندیــده، بهورزنامه بینیم که عبارات  می

 از متن فارسی رساند که قزوینی در منقوالتش قطع است و این می
ً
 امااستفاده نکرده است.  ورزنامها

  تر دارد. های بیش اینکه از دو ترجمۀ موجود عربی، کدام را به کار برده است، نیاز به بررسی

  با ترجمۀ عربی از پهلوی ورزنامهارتباط 
مغفــول   (ترجمۀ عربی از پهلوی) کتاب الّزرعو مصّحح  ورزنامهای که برای مصّحح  ترین نکته مهم

کتاب ای دقیق و منطبق با ترجمۀ عربی از پهلوی است. مصّحح  ، ترجمهورزنامهمانده این است که 
گاه نبوده و عاطفی نیز اگرچه از یک نسخۀ ترجمۀ عربی بهره برده است الّزرع ، ١ از این ترجمۀ فارسی آ

ق  ای به تطابق اصل و ترجمه ندارد. نسخه هیچ اشاره
ّ
ای از اصل عربی که عاطفی استفاده کرده، متعل

پقاپی سرای امانت) و تصویری از آن در اختیار افشار بوده است  ۱۷۰۰سرایی (شمارۀ  به کتابخانۀ طو
  افشار هم به مطابقت متن عربی و فارسی هیچ تصریحی نکرده و حّتی نوشته است: اما

فشــردگی دارد و جــزین بــر  گفتنی است که متن عربی موجود در همۀ بابها صــورت
ت آن است که مطالب جزو پنجم در دو جزو آمده است 

ّ
سیزده جزو تقسیم شده و عل

  : پنجاه و پنج)۱۳۶۸(همدانی  ...
                                                    

 پرداخته بود، اصل عربی هنوز منتشر نشده بود.ورزنامه . توّجه شود در زمانی که او به تصحیح ١
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 مربوط به کدام ترجمه است. ای که افشار و عاطفی استفاده کرده بنابراین باید دید نسخه
ً
  اند، دقیقا

یاد کردیم. در دنبالۀ مقاله، » جوز«نقوالت مربوط به ای از مطابقت اصل و ترجمه را در م نمونه
را ارائه خواهیم کــرد و در ذیــل هــر  -چاپ شده استالّزرع  کتابکه با عنوان -نقدی بر متن عربی 

بی آشکار شود. را درج خواهیم کرد که تطابق اصل و ترجمه بهورزنامه مورد، عبارات    خو
 خیال باید الّزرع  کتابنخستین موردی که دربارۀ 

ً ّ
به آن اشاره شود اینکه مصّحح متن عربی، کال

خود را راحت کرده و عموم مواردی را که برابر فارسی یک واژه در متن عربی نقــل شــده و همچنــین 
 باید 

ً
داشت که او حّتی در  توجهبرخی از برابرهای سریانی را از چاپ خود حذف کرده است. ضمنا

 نادرست است.متن عربی هم تصّرفاتی کرده که از دی
ً
  دگاه اصول فّن تصحیح کامال

از  ١ای کــه او بــه عنــوان اســاس چــاپ برگزیــده، دستنویســی بســیار کهــن و مضــبوط نســخه
متنی که چاپ شــده،  امادر کتابخانۀ دولتی برلین)؛  ۲۹۱٢است (به نشانی لندبرگ  الفالحةالّرومّیة

در بسیاری از موارد حّتی مطابق نسخه نیست و مصّحح نیز هیچکدام از تصّرفات خــود را گــزارش 
  کنیم: نکرده است. برای نمونه عبارات زیر را از متن چاپی نقل می

ذلک أّنه إن اختلط نبات من الحشیش یسّمی بالّرومّیة لیونطــوس وینبــت فــی اکثــره مــن زرع و
الحّمص أفسده. واذا اختلط بنبته بحشیش یسّمی بالّرومّیة زیزانیون وثمرته َحّب أسود  الجرجر ببذر

(قســطوس بــن اسکولســتیکه  بقدر الُبّر، افســد الُبــّر.
۲۰۱۰ :۸۵(  

ر) چنین ضبط  ۱۶این عبارات در نسخۀ برلین (گ 
 تیره نموده شده است):

ّ
  شده است (اختالفات با خط

یش یســّمی من الحش نبت خلط اذا اّنهذلک و
اونطوس و بالّسریانّیة سیرسیر وینبت بالّرومّیة 

، ببــذر اکثــر فــی زرع الجرجــر طّیــب الــّریح
خلط بنبت مــن . واذا أفسد الحّمصالحّمص 

الحشیش یسّمی بالّسریانّیة رکسنه وبالفارسّیة 
الُبّر، افسد سود صغار ببذر وثمرته َحّب جمر 

  .الُبّر 
بینیم که مصّحح، برابرهای سریانی و فارسی را  می

حذف کرده و تصّرفات او در برخی مواضع متن عربی 

                                                    
 است.. در تاریخ نسخه تصّرف شده ١

2. Landberg 291 



 

  

١۴٢ 

 مطــابق بــا نســخۀ ورزنامه اینجاست که ضبط  توجه نیز آن را نامفهوم کرده است. جالب
ً
نیز عمومــا

مین مــورد بــه و در دو» به پارسی«در نخستین مورد به  که» بالّسریانّیة«برلین است؛ جز در برگردان 
  ترجمه شده و باید تحقیق شود که کدام درست است:» به رومی«

و آن آن است که چون نوعی هست از گیاهها که او را به رومی اونطرس گویند و بــه 
بوی بود و اگر  زار جرجر روید خوش ترین از این گیاه در کشت پارسی سبرسیر، بیش

ها که او را  ه. اگر آن نبات را از جمله گیابا تخم نخود برآمیزند، نخود را به زیان آورد
قدر دانــه  های خرد و سیاه ُبَود به َبَرش دانه ١به رومی دکسنه گویند و به پارسی الگا، و

  ٣)۴۶ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن (فسطیوس گندم را به زیان آورد. ٢[...]
 کنیم تــا تصــّرف بیجــای مصــّحح روشــ را یاد می الّزرع کتابای دیگر از  نمونه

ً
ن شــود و ضــمنا

  تواند در تصحیح متن عربی سودمند باشد: ای نشان داده شود که متن فارسی می نمونه
 ثماره من غیر أن یسقطه الّریح أن یعمد الی دواء و

ّ
جر المثمر کل

ّ
مّما ال یسقط له الش

ق فی شجرة الجوز.
ّ
(قسطوس  یسّمی بالّرومّیة فلوموس فجعل بعضه فی عرقه ثّم عل

  )۱۷۷: ۲۰۱۰ه بن اسکولستیک
  چنین است: ورزنامهاین عبارت در 

آنکه باد او را بیفگند، آن اســت  خاّصه بار نیفگند بی و از آن چیزها که درخت گوز به
ای از آن در رگویی بندند و  که آن دارو بگیرند که آن را به رومی ریوانیوس گویند و پاره

  )۹۰-۸۹ :۱۳۸۸ سیکهاسکورا بن از آن درخت درآویزند، بار نیفگند. (فسطیوس
یی«در عبارت باال   «درست است و آن در ترجمۀ » رگو

ً
 در نســخۀ » خرقة

ً
فاقــا

ّ
آورده شــده کــه ات

  ضبط کرده است.» عرقه«مصّحح عربی آن را  اماوضوح آمده است  ر) نیز به ۵۴برلین (گ 
  نمونۀ دیگر، شامل چند سطر افتادگی در عبارات زیرین است:

 
ّ

جر الی بعض. واحّق ما قطعت فیــه فضــول قضــبان وغرس ما اضیف من بعض الش
ذی قد اتی علیه ثالث سنین؛ غیر ان فضول تلک القضبان تقطع باألیدی

ّ
...  الکرم ال

  )۱۷۷: ۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه 

                                                    
یس اشاره کرده است که شاید » الگاو: «ورزنامه. در چاپ ١ باشد اما روشن است که این واو، » دانۀ گاو«یا » دان گاو«آمده و مصّحح در پانو

 واو عطف است.
 ورزنامه چین مربوط به چاپ  . نقطه٢

ً
(الُبّر) » گندم«چین باید  است. مطابق متن عربی روشن است که در نقطهنقص نسخۀ مأخذ و ظاهرا

 ».آورد زیان به را گندم ۀ گندم،دان قدر به ُبَود سیاه و خرد های دانه شَر بَ «باشد: 
یند گوش پیل را او که گیاهها جمله از را نبات آن اگر و« :است آمده ورزنامه در عبارات، همین دنبالۀ در. ٣  مرجو برآمیزند، مرجو تخم به گو

 »لیکینوس« تصحیف عربی، متن مطابق اینجا در »گوش پیل« که درحالی. )۴۶: ۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن فسطیوس. (»آورد زیان به را
 ).۸۵: ۲۰۱۰ اسکولستیکه بن قسطوس( است) لیخینس(
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  پ) چنین است: ۱۱که در نسخۀ برلین (گ 
جر الی بعض 

ّ
جرة تثقب بوتد ِمــن طرفــا ثــّم وغرس ما اضیف من بعض الش

ّ
ان الش

ق به بعد أن یکــون فــی 
ّ
جر الُمثمر کان فتعل

ّ
قبة قضیب ِمن أّی الش

ّ
ترکب فی تلک الث

جر اذرماه. ١موضع ریح لین. واحّق ما ...
ّ

واحّق ما قطعت فیه  فیه اصول الکروم والش
ذی 

ّ
غیــر ان فضــول تلــک  قد اتی لغرسه ثلثین ســنة اذرمــاه؛فضول قضبان الکرم ال

  ... القضبان تقطع باألیدی
  چنین است: ورزنامهارت در این عب

و درختی که پیوند کنند یک به دیگر، چنانکه به میخی از گز تراشیده آن درخِت دیگر 
باید کــه جایگــاهش  امارا بسنبند و این شاخ درسپوزند، هر درخت که ُبَود بکرسد، 

آن  چنان ُبَود که باِد نرم بدو تواند رسیدن و جستن. و بهترین وقتی که تاک رز ُبَرند آن
باید کــه شــاخهای او بــه دســت بشــکنند ...  اماساله ُبَود، آذرماه است  است که سه

  )۳۸ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن (فسطیوس
جر اذرماه«تا » احّق ما«که البته بخشی از متن عربی (از: 

ّ
ترجمه نشده است ورزنامه در ») و الش

 نشان می
ً
 این عبارت در نسخۀ برلین ز و ظاهرا

ً
  اید است.دهد که احتماال

برابری دیگر را که مصّحح نتوانســته  امایاد شده الّزرع  کتابدر عبارت زیر، یک برابر فارسی در 
  بیابد، به همراه برابر سریانی از متن حذف کرده است:

ّیة ُبســتان بُروز فُتشــدخ وتعصــر ...  وذلک أّنه اذا عمد الی ریحانــة تســّمی بالفارســ
َ
ا

  )۸۱: ۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه 
  پ) چنین است: ۱۴درحالی که عبارت در نسخۀ برلین (گ 

بالسریانّیة ابالوم وبالفارسّیة زببده حامدان [؟] وذلک أّنه اذا عمد الی ریحانة تسّمی 
بُروز فُتشدخ  ُبستانو

َ
  تعصر ... ثّم ا

شــود؛ هرچنــد توضــیحاتی  نیز دیده نمی ورزنامهاینکه نخستین نام فارسی حّتی در  توجه جالب
  افزون بر متن عربی دارد:

و آن آن است که سپرغمی هست که آن را به سریانی هیالوم گویند و آن نباتی است 
ها روید و همچون نرگس ُبَود ولکــن گلــش حمــرا ُبــَود و بــه پارســی آن را  که در کوه

 (فســطیوس پس بیفشارند ... افروز گویند، آن را بگیرند و بکوبند و بشکافند، بستان
  )۴۳ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن

                                                    
 . یک واژه را نتوانستیم بخوانیم.١



 

  

١۴۴ 

 نمونه این
ً
ص شــود کــه  ها صرفا

ّ
هایی از اشتباهات مندرج در متن چاپی عربی اســت تــا مشــخ

 آن را یک تصحیح علمی و یا حّتــی قابل نمی
ً
اعتمــاد بــه شــمار آورد؛ وگرنــه اشــتباهات  توان اصوال

 تــا کــرده نقد کار طرابلسی بیفــزاییم کــه او کوشــش هاست. این نکته را هم در بمراتب بیش از این
ص منابع، به توجه با را متن در مندرج یونانی های نام

ّ
  امــاکنــد،  مشخ

ً
برخــی مــوارد را بایــد صــرفا

 نادرست هستند. ضمن اینکه وی
ً
 مطالبی موارد، از برخی در احتماالت وی به شمار آوریم که بعضا

 هستند و ارتباطی با نوشتۀ بیرونی پاکستان چاپ اضافات به طمربو درواقع کرده که نقل صیدنه از را
 این هنگام رویارویی با لذا و) ۲ پاورقی ۸۵: ۲۰۱۰ اسکولستیکه بن قسطوس: نمونه برای( ندارند

 باید به تصحیح استاد زریاب
ً
  کرد. نیز رجوع موارد، حتما

ــی کــه در  توجهنکتۀ دیگری که باید 
ّ
یــاد ورزنامــه داشت اینکه برخی از برابرهای فارسی یا محل

های مترجم است و در اصل عربی وجود ندارد. بنابراین با استخراج و بررسی اینگونه  شده، از افزوده
های مترجم فارسی،  های افزوده برابرها شاید بتوان در آینده به خاستگاه مترجم پی برد. یکی از نمونه

  در عبارت زیر است:» جرجر«برای » ولکل«برابر 
  )۴۵ :۱۳۸۸ اسکوراسیکه بن یعنی کلول و ماش در زمینی تر افگنند. (فسطیوس ١و باید جرجر

  که در اصل عربی چنین است:
دّیة.و ؛ گ ۸۳: ۲۰۱۰(قسطوس بن اسکولستیکه  ینبغی للجرجر والماش أن یزرعا فی االرض النَّ

  )پ نسخۀ برلین ۱۵
ترین  وار بگوییم که انتقاداتی بر آن نیز وارد است. مهم ی عاطفی باید اشارهدربارۀ متن تصحیح

های نامناســب و از همــه  های ویرایشی در جایگاه ها، نداشتن نمایه است. همچنین کاربرد نشانه آن
نباید فراموش کرد  اماپایان عبارت در مواردی که هنوز جمله ادامه دارد.  به عنوانگذاری  بدتر، نقطه

گاهان می که عاطفی بخش  از روی یک نسخه تصحیح کرده است و آ
ً
داننــد  های عمدۀ متن را عمال

هــا و اصــطالحات کهــن و متــروک  هــا، نام که حــاوی انبــوهی از واژهورزنامه هایی چون  که در متن
ها  شــواریهایی رویاروی است و یگانه بــودن نســخه، چقــدر بــر د هستند، مصّحح با چه دشواری

هایی را برای تصحیح متن مطرح کرده که بســیار  افزاید. ضمن اینکه مصّحح، در مواردی حدس می
 کار نشان می

ّ
 درست هستند و بررسی کل

ً
دهــد کــه بــرای آن زحمــات بســیاری  هوشمندانه و بعضا

زومــی بر اساس متن عربــی لورزنامه کشیده شده است. بنابراین در اینجا به ارائۀ نمونۀ اصالحات 
مرکز احیاء میراث اسالمی یاب  ویژه که تصحیح جدیدی از متن با استفاده از نسخۀ تازه بینیم. به نمی

  اشرف صادقی در دست دارند. را استاد علی

                                                    
در موارد دیگر نیز چنین است و لذا به یادکرد آن» جرجیر«. چاپ: ١  .ا نخواهیم پرداخته [تصّرف نابجای مصّحح]. 
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  کتابنامه
، به کوشش دکتر غالمحسین صدیقی، تهران، انتشارات انجمن آثــار قراضۀ طبیعّیاتسینا، ابوعلی حسین،  ابن

ی، 
ّ
  .١٣٣٢مل

، تهران، انتشارات بررسی وضع مالی و مالیۀ مسلمین از آغاز تا پایان دوران اموی: ۱۳۶۳اجتهادی، ابوالقاسم، 
  سروش.

ر، 
ّ

بکة: «۱۳۳۷اسفزاری، ابوحاتم مظف
ّ

ۀ دانشکدۀ ادبیات ، به کوشش آلبرت ناپلئون کمپانیونی، »رسالة الش
ّ
مجل

  .۲۳۰-۱۶۶، ص ۱۹[فروردین]، پیاپی  ۳، ش ۵، س دانشگاه تهران
؛ ٦٩٤-٦٨٦، ص ١٠، ش ٨، س آینده، »فهرستنامۀ اهّم متون کشاورزی در زبان فارسی: «١٣٦١افشار، ایرج، 

  .٨١٤-٨١٠، ص ١١، ش ٨س 
  کوشش ایرج افشار، تهران، میراث مکتوب. (دوازده باب کشاورزی)، بهمعرفت فالحت : ١٣٩٧بیرجندی، عبدالعلی، 

ابوبکر بــن علــی بــن عثمــان کاســانی، بــه  ۀ فارسی، ترجمصیدنه، ۱۳۵۸بیرونی، ابوریحان محّمد بن احمد، 
  کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران، شرکت افست.

یی، کتاب الصیدنه فی الطب، ۱۳۷۰بیرونی، ابوریحان محّمد بن احمد،  ، به کوشش دکتر عّباس زریــاب خــو
  .تهران، مرکز نشر دانشگاهی

بنگاه دانش، تاریخ بیهق :١٣١٧ ابوالحسن علی بن زید، ،بیهقی   .تصحیح احمد بهمنیار، تهران، 
اللــه حســینی،  به کوشش دکتر قاری سید کلیم، تاریخ بیهق: م١٩٦٨هـ/ ١٣٨٨ابوالحسن علی بن زید، ،بیهقی

  .دائرةالمعارف العثمانیه ۀحیدرآباد، چاپخان
یچ پطروشفسکی، کــریم  ۀج)، ترجمــ ٢( کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهــد مغــول :١٣٤٤ ایلیا پاولو

  .کشاورز، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
  ، طهران، کتابخانۀ طهران.گاهشماری در ایران قدیم: ١٣١٦زاده، حسن،  تقی

نون عــن اســامی الکتــب والفنــون کشــفم: ۱۹۴۱حاجی خلیفه، مصطفی بــن عبداللــه، 
ّ

، تحقیــق محّمــد الظ
م رفعت بیلگه الکلیسی، معارف مطبعها شرف

ّ
ین یالتقایا والمعل

ّ
  سی. لد

: ۲۰(ج  مجلــس شــورای اســالمی ۀهای خّطی کتابخانــ فهرست نسخه :۱۳۸۹ سیدجعفر، ،حسینی اشکوری
  .)، تهران، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی۶۴۰۱-۷۰۰۰

المخلوقات قزوینی (بر اساس نسخۀ موّرخ  عجائب بررسی تحریر فارسی: «۱۳۹۸آبادی، ندا،  حیدرپور نجف
  .۸۱-۵۹، ص ۶۴[بهار و تابستان]، پیاپی  ۱، ش ۱۷، دورۀ جدید، س آینۀ میراث، »ق)۶۹۹

های خّطی کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصــادی  فهرست نسخه: ۱۳۴۰پژوه، محّمدتقی،  دانش
  ان.، تهران، انتشارات دانشگاه تهردانشگاه تهران

ج)، به کوشش مصطفی درایتی، تهران،  ۴۵(های خّطی ایران  فهرستگان نسخه :۱۳۹۴– ۱۳۹۰درایتی، مصطفی، 
ی جمهوری اسالمی ایران. ۀسازمان اسناد و کتابخان

ّ
  مل

، ترجمــۀ محّمــدعلی موّحــد، تهــران، شــرکت مالیات سرانه و تأثیر آن در گرایش به اسالم: ۱۳۵۴دنت، دانیل، 
  خوارزمی.سهامی انتشارات 

(الجزء الثالث عشــر؛ فــی الــرض الحاوی فی الّطب کتاب  :م۱۹۶۲هـ/ ۱۳۸۲ ابوبکر محّمد بن زکریا،رازی، 
ذی ینشق منه داخال)، حیدرآباد الّدکن، مطبعة مجلس دائرةالمعارف العثمانیة

ّ
  .والفسخ ال



 

  

١۴۶ 

آب و فّن آبیاری ]: ١٣٥٠[ اکبر انتظامی، الله و غالمرضا کورس و محّمدعلی امام شوشتری و علی رضا، عنایت
  ، [تهران]، [وزارت آب و برق].در ایران باستان

شناسی، کشــاورزی)، ترجمــۀ ســعید  : کیمیا، شیمی، گیاه۴(ج  های عربی نگارش تاریخ: ۱۳۸۰سزگین، فؤاد، 
وزارت  ریسه، تهران، مؤّسسۀ نشر فهرستگان و سازمان چاپ و انتشارات فیروزآبادی، به ویراستاری احمدرضا رحیمی

  فرهنگ و ارشاد اسالمی.
  .۱۴۸- ۱۴۶، ص ۲۰، تهران، ج دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، »حّجاج بن یوسف بن مطر: «۱۳۹۲سوادی، فاطمه، 

ین فضل شیرازی، شهاب
ّ

ین عبدالله بن عّزالد
ّ

، به اهتمام محّمد مهدی تاریخ وّصاف الحضرةق: ۱۲۶۹الله،  الد
  دحسن کاشانی.اصفهانی، بمبئی، مطبع آقا میرزا محّم 

(یادنامۀ استاد اسماعیل رفیعیان)، به  گونه ماندگار این، در: »ای از ورزنامه نسخۀ تازه: «۱۳۹۳اشرف،  صادقی، علی
ق و به کوشش محّمد طاهری خسروشاهی، تهران، انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی و 

ّ
خواستاری دکتر مهدی محق

  .۷۶۱-۷۵۹مؤّسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه تهران، ص 
ة المحفوظــة فــی مالحظات علی مخطوطات الفالحــة التطبیقّیــ«م: ۱۹۸۴هـ/ ۱۴۰۴عیسی،  صالحیة، محّمد

ة مجمع اللغــة العربیــة بدمشــق، »المکتبات العربّیة واالجنبّیة
ّ
الــث مجل

ّ
ــد الّتاســع والخمســون، الجــزء الث

ّ
، المجل

  .۵۸۶-۵۶۶[تموز/یولیو]، ص 
نامۀ مالیه  (ویژهپیام بهارستان ، »بررسی کتابشناسانۀ آثار استیفاء در دورۀ اسالمی«، ١٣٩٢قلعه، علی:  صفری آق

  . ۹۵ –  ۱۱[تابستان]، ص  ۱، ش و اقتصاد)
، تهــران، انتشــارات مؤّسســۀ مطالعــات و تحقیقــات های آبیاری سّنتی در ایــران نظام: ۱۳۵۹نژاد، جواد،  صفی

  اجتماعی دانشکدۀ علوم اجتماعی و تعاون.
، تحقیــق الــدکتور محّمــد زبیــر الحکمــة فــی الطــب فــردوسم: ١٩٢٨علی بن سهل رّبن، الحسن  طبری، ابی

  الصدیقی، برلین، مطبع آفتاب.
  .۷۷۰-۷۶۷اسفندماه]، ص -[آذر ۱۲-۹، ش ۱۴، س راهنمای کتاب، »ورزنامه: «۱۳۵۰عاطفی، حسن، 

یافته از ابوحاتم اسفزاری در حساب و گیاه: «۱۳۸۹عرشی، محّمدرضا،  ، دورۀ تاریخ علم، »شناسی دو رسالۀ نو
  .۳۶-۱[بهار و تابستان]، ص  ۱، ش ۸

یکرد فتــوح ایــران: ۱۳۹۱عزیزی، حسین،  ، قــم، نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اّول هجری با رو
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ترجمۀ ناشناس، به کوشــش حســن عــاطفی، تهــران، مرکــز نشــر ، ورزنامه: ۱۳۸۸ ،فسطیوس بن اسکوراسیکه
  دانشگاهی.

  .۸۶۴- ۸۰۸، ص ۷تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسالمی، ج ، دانشنامۀ جهان اسالم، »تقویم: «۱۳۸۲قاسملو، فرید، 
ات آن در : «١٣٨٩قاسمی، مسعود، 

ّ
، پیــاپی ٢، ش ١١، دورۀ نامۀ فرهنگستان، »ورزنامهبرخی از افعال و مشتق

  .٨١-٦٣، ص ٤٢
ینی فردیناند تحقیق  الموجودات، المخلوقات و غرایب عجایبکتاب  :م۱۸۴۹ زکریاء بن محّمد بن محمود، ،قزو

  .ووستنفلد، گوتینگن
، تحقیق بوراوی الطرابلسی، قرطاج ، المجمع الّتونسی للعلوم کتاب الزرعم: ٢٠١٠قسطوس بن اسکولستیکه، 

  واآلداب والفنون.
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  ومی، قاهرة، المطبعة الوهبیة.ا الّر یهلبن ، ترجمة سرجس الفالحة الیونانیةق: ۱۲۹۳قسطوس بن لوقا الرومی، 
ۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهــران، »حکیم ابوحاتم اسفزاری«[الف]:  ۱۳۳۶ کمپانیونی، آلبرت ناپلئون،

ّ
، مجل

  .۲۳۰-۱۶۶، ص ۱۸و  ۱۷[مهر و دی]، پیاپی  ۲و  ۱، ش ۵س 
ر اسفزاری«[ب]:  ۱۳۳۶کمپانیونی، آلبرت ناپلئون، 

ّ
 ضــمیمۀ ، آلبرت ناپلئون کمپانیونی،»حکیم ابوحاتم مظف

ۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران
ّ
  .۱۸و  ۱۷]، پیاپی ۱۳۳۶[مهر و دی  ۲و  ۱، ش ۵س  ،مجل

  ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی.زمین در فقه اسالمی: ١٣٦٢مدّرسی طباطبایی، حسین، 
  رضا تجّدد، تهران، انتشارات اساطیر. تحقیق، الفهرست: ۱۳۸۱ندیم، محّمد بن اسحاق، 

زاده، تهران، انتشــارات و آمــوزش  روس ابراهیم، ترجمۀ سیصنایع دستی کهن ایران: ۱۳۷۲وولف، هانس ای. ، 
  انقالب اسالمی.

، به کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهــران، مؤّسســة آثار و احیاء: ١٣٦٨الله،  همدانی، رشیدالّدین فضل
  گیل و دانشگاه تهران. مطالعات اسالمی دانشگاه مك

  
کتابخانۀ  ۴۶شمارۀ نسخۀ پ) در ۱۱۷(گ آغاز رساله ، ورزنامه

 دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران


