
 

 الخيلامراض فةم ر في الويل(  کش  يا) کاش 

 شناسیاسب در مسلمانان ۀنوشت ترینمهم

شایق جالل
 

 چكيده

 معروف بیطار الدینبدر ابوبکربن اثر الخیلامراض فةمعر فی الویل  (كشف یا) كاشف كتاب
 و شناسی اسب زمینۀ در اثر ترین كامل و ترین منظم ،مسلمان پزشكدام ،منذرابن به

 مقاله هر و مقاله ده بر مشتمل كتاب این.  شودیم محسوب میانه هايسده در پزشکی اسب
 روش تزذیه، انساب، خصوصیات، صفات، بیان از آن در مؤلف كه است باب چندین شامل
 آن به مربوط آالت و اسباب و لوازل درمان، و معالجه طرز مریض، و سالم اسب شناختن

 مقاله این در. است نکرده فروگذار هیچ است، ضروري و الزل سواركار یك براي چه هر و
 .است همعرفی شد آن با مرتبط هشهايوپژ و اثر

 .تاریخ علم منذر، ابندامپزشکی،  ،شناسیاسب: هاکليدواژه
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 مقدمه

این علول  میراثدار رومی و یونانی میعل آثار ترجمۀ واسطۀ اب اگرچه اسالمی، تمدن
 ،بوده است يي شاپورجندي مانند روزگار آن مهم علمی مراكز ویژه از طریقبه يي
مهم و  شناسی اسب و دامپزشکی جمله از ،علول گسترش در نمسلما دانشمندان نقش
 ،حیوانات به مربوط كتب ،اسالمی دوران علمی مختلف آثار میان در. است عتنااقابل
 سةالسیا كتاب نال به است كتابی آثار این صدر در. دارند بسیار اهمیت ،اسب ویژه به
 ناله ب فردي به دست كه (ع) طالبابی بنعلی منانمؤ امیر به منسوب سةالفرا علم فی
 ایشان سخنان از یا انشا ،عرب معروف شاعر القیس،امرو نوادگان از ،القیس امرو
 اسالمی دامپزشکی آثار ترینمهم از (.905/ 9: 3115تاجبخش ) است شده آوري جمع
نهم / سول هجري قرن) حزال اخی بنیعقوب بنمحمد از ةالبیطر و الخیل كتاب
 ابوزكریا اثر الفالحه كتاب ،دیگر آثار میان در(. 31: 3190 شایق) است (میالدي
 ةالبیطر علم فی فيةاالش الفصول و فيةالکا االقوال و عوال احمدبن محمدبن بنیحیی
 هايفرسنامه و كتب. برخوردارند خاصی اهمیت از  رسيوليی عليی المجياهيد ۀنوشت
مساح : نك) دكر اضافه فهرست این به دبایمی نیز را غیرهم و تركی فارسی، متعدد

 یا) كاشف كتاب پاي به آثار این از كدال هیچ گفت بتوان تجرأ به شاید اما .(3175
 به معروف  طقةالز و ةالبیطر الصناعتین كامل یا الخیل امراض ماةفة فی الویل ( كشف
/ ق733) ناصري بیطار به ملقب بدر، ابوبکربن ذِر،مُن ناب تالیف لناصريا كتاب
 .رسدنمی( ل3130
 ،علم تاریخ بزر  ۀنویسند ،سارتن رجج كه بس همین كتاب این اهمیتدر 
 كتاب ترینكامل شود،می مربوط اسب به كه جایی تا: است نوشته آن ۀدربار
 محمد الدینناصر مملوك سلطان آخورساالر یا میرآخور منذر، ابن را میانه هاي سده

 بعد مدتها تا دیگري كشور و زبان هیچ در منذر ابن ۀرسال این. كرد تألیف ، قالوون



 39/ امراض الخيل معرفةالويل في ( يا کش )کاش  

 هر در اثر ترین كامل و ترین منظم كتاب این(. 9997/ 1: 3111 سارتن) ندارد همتایی
 . است شده نوشته میانه هاي سده در كه است پزشکی اسب و شناسی اسب زمینۀ دو

 کتاب آورندۀپديد

 سلطان زمان در كه ، مسلمان پزشكدام ،منذرابن به معروف ،بیطار بدرالدین ابوبکربن
 در پادشاه این. زیستمی شال و مصر روايفرمان ، قالون محمد  الدینناصر مملوك
 كرد تصور باید رو این از ؛رسید حکومت به خردسالی در و شد زاده 713 قعدۀذي
 ل3130ي3991/ق733ي791 هايسال فاصلۀ در او دستگاه در منذرابن خدمت كه
 او زندگی دربارۀ .دانست میالدي چهاردهم سدۀ آغاز را آن توانمی كه  است بوده
 پدر جاي پا او و بود معروفی پزشكدام ، بدرالدین پدرش اینکه جز ،دانیمنمی هیچ

 فرصت آنان به این و اندبوده سلطان خدمت در دو هر كه دارد احتمال. بود گذاشته
 (.91: 3193 شایق) باشد داده را زیادي تجارب  كسب

 کتاب لي تأ عصر

 به ،بود كرده آغاز پدرش كه را بزرگی بیمارستان ساختمان قالون محمد  ناصرالدین
 ،قالون نجمی صالحی اَلْفی ابوالمعالی الدینسیف منصور ملك ،وي پدر. رساند انجال
 و مصر بر ،ق719/ل3990 تا ق771/ل3979 از كه بود بحري ممالیك سالطین از
 نال به بلکه ، بزر  سیاستمداري و سردار مقال در تنها نه و كرد فرمانروایی شال

 است یييباق هنوز او بناي ترینمعروف از بخشی.  یافت شهرت هم بزر  اي سازنده
. شودمی خوانده المنصوري بیمارستان او نال به كه است قاهره در بیمارستانی آن و
 ، مختلف هايبیماری براي جداگانه هايبخش شامل ،است بوده كامل  بنایی اثر این

 و بانی خود نیز ناصرالدین.  غیره و ، قالون خود مقبرۀ ، مدرسه مسجد، انبارها،
 توجه خصوص در سارتن رجج . داشت بسیار  ۀعالق اسب به و بود بزرگی  سسمؤ
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 كردن مجسم ما عصر مردل براي :نویسدمی دامپروري و كشاورزي به عصر  آن امراي
 پیش سال چند.  است دشوار ، اسالمی هايسرزمین در ویژهبه ، قدیم شاهان هاياصطبل
 :مراكش سلطان) اسماعیل موالي براي كه دیدل مراكش در را مِکنه قدیم هاياصطبل
 هزاردوازده آنها در كه شد گفته و بود شده ساخته( ق3330ي3011/ل3797ي3779
 كه( بود گرل چنان هوا و) است مفصل چنان بناها آن بقایاي! شدمی دارينگه اسب
 (.9997 / 1: 3111 سارتن) گذشتم آنها میان از تاكسی با

 کتاب نام

: یا) شفاك منذرابن خود را كتاب این عنوانكه  معتقدند سارتن و بروكلمانكارل 
 كامل نالاین اثر  بعداً اما بود، كرده انتخاب ،الخیل امراض فةمعر فى الویل (كشف

 شناخته ناصري كتاب نال به عموماً و گرفت خود به قة طَالزَ و ةالبیطر الصناعتین
 ذكر قة طَالزَ و ةالبیطر الصناعتین كامل را كتاب نال خطی نسخ غالبا اما ؛شود مى
 برخى در ،است اسب تربیت معنى به كه قهرد ز  یا قهرطَز  كلمۀ(. 3959 ارك) اند كرده
 زرطقه را آن م خذ اغلب ولى ؛است شده ضبط نیز زرطقه صورت به منابع از

 معناي به 3روسکاالتینی  واژۀ معرب گویا زرطقه. (115: 3115 تاجبخش) اند نوشته
 را كتاب این برخی. است گشوده راه عربی به صورت این به كه است كشاورزي خانۀ

 ،انددانسته حزال اخىابن تألیف ،( طقةالز و ةالبیطر) الصناعتین كامل كتاب از اقتباسى
 یاد ةالبیطر و سيةالفرو عنوان با حزال اخىابن اثر از ىشناختكتاب م خذ كه حالى در
 شییه و الفروسیه نال به شناسیاسب در یکی كتاب دو بروكلمان جمله آن از ؛اندكرده
 نسبت حزال اخىابن به را البیطره و الخیل نال به دامپزشکی در دیگري و الخیل
 كتابخانۀ خطی نسخۀ به استناد با و دانسته یکی را كتاب دو هر تاجبخش اما ؛دده می
 كه است دهكر ذكر ةالبیطر فی الصناعتین كامل را حزال اخىابن كتاب نال ،وین

 

 (.3193شایق )باقی است  De Re Rustricaكتابی از كلومل دامپزشك معروف رول به نال  3.
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 (.117 :انهم) اندنهاده نیز منذرابن كتاب براي را نال این اشتباه به بعدها نناسخا

 کتاب منابع

 آنيان  آثار احتماالً خود اثر در وي كه بردمی نال افرادي از منذرابن كتاب، مقدمۀ در
 .است برده بهره هاآن از و داشته نظر مد را

 و فیلسوفان نیز و دامپروران و پزشکان و دامپزشکان از بسیاري دلكر مالحظه كه زمانی
 و 3یوسفابی و نمتقدما از 1بقراط و جالینوس و 9هرمس و ارسطو همانند دانشمندان
 و دامپزشکی دانش در كه زیادي كتب وجود با خرینمتأ از 5ختلی حزال اخی محمدبن

 

مصر و فیلسوف جهانگردى باشد كه از طبایع و اوضاع  يهرمس بایستی همان هرمس سول از حکما 9. 
 .بالد اطالع بسیار داشته و او را كتابى در صنعت كیمیا و كتابى در حیوانات سمى بوده است

اولی بقراط، حکیم و طبیب معروف یونانی و دیگري بقراط یکی از : انددو بقراط در تاریخ دامپزشکی معروف 1. 
توان آثارشان را از هم جدا نمود كه غالبا در زمینۀ جانورشناسی و دامپزشکی نمی هیپاتریکانویسندگان كتاب 

 .(3193شایق )
ناشناس كتاب  ۀاخی حزال و نویسندمنذر مورد استناد ابناي است كه عالوه بر ابنیوسف نال نویسندهابی 3. 

بدون اشاره  ،یوسف براي او ابی ۀكنی ذكر (.595: 3110  ن ی گزس) موجود در آكسفورد نیز بوده است ۀالبیطر
یا  هجري سولدر قرن وي اخی حزال دلیل بر زندگی دلیلی بر معروفیت او و اشاره ابن ،به نال كامل وي
در فهرست فواد سزگین جزو نویسندگان جانورشناسی و دامپزشکی مربوط به سه قرن . قبل از آن است

بن اسحاق الکندى،   یعقوبجز شده و این فرد كسی نیست ذكر  ،یوسف تنها یك فرد با كنیه ابو يهجر یۀاول
نویسندگان  ۀاز او در زمر هاي عربینوشته ختاریدر سزگین . یوسف نخستین فیلسوف عرب مکنى به ابو

الخیل  فی كتاباز جمله : ذكر كرده استرا در این زمینه ش رچند اث جانورشناسی و دامپزشکی نال برده و
قرون بعدي  كتباز او در  سزگین ظاهراَ ۀبه عقید .فی اجساد الحیوان اذا فسدت حة سر و و البیطره

 ۀاگر چه به عقید ،به هر حال. استچنین هم  واقعیتهاي كمی باقی مانده است و  جانورشناسی نشانه
اثر تواند باشد و  بن اسحاق الکندى نمی  یوسف یعقوب منذر كسی جز ابی یوسف مورد استناد ابن نگارنده ابی
بوده است ولی باز اگر منذر ابن ۀمورد استفاد احتماالَ ،كتاب فی الخیل و البیطرهیعنی  .سزگین ۀمورد اشار

شناخته شده در میان  ۀتوان نتیجه گرفت كه اولین نگارندحداقل می ،چنین چیزي حقیقت نداشته باشد
توان از  ن ما باقی است و میاي از آن در روزگاراكسی است كه تنها كنیه ،در خصوص اسب انانمسلم
 .یاد كردیوسف به عنوان دامپزشك فراموش شده  ابی
، دامپزشك و میرآخور معتضد عباسی است كه به (نهم میالدي/ قرن سول هجري)محمدبن اخی حزال  5. 
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 .(91 ، ص3، ج كامل بیطار،) ... اندگذاشته یادگار به خود از آنها درمان و دامپروري

 او ،آن بر عالوه .اندشده شناخته همه ،دارد یوسفابی كنیۀ كه فردي جز ،افراد این از
 در. بردمی نال خود تجربیات نیز و ،معاصرش دامپزشکان و خود پدر از مقدمه در
 جنین كردن خارج نحوۀ در آورده، ذكري پیشینیان یا نمتقدما از كتاب جايجاي
. است برده نال حزال اخیابن از جا چند در و برده نال بیطار محمود از ،رحم از مرده
 به راجع كتاب مقدمۀ در او. است شده یاد او از كه است دامپزشکی سومین پدرش
 :است نوشته چنین آن دیگر منابع

 اما ،كنم نمی برابري آنان با و نرسیده متقدمین ایشان پایۀ به فهم و علم نظر از من چه گر
 ایشان نظرات و آنان سخن و النموده بیان را شده گفته نیکو چه و اندگفته ایشان كه را ییچیزها
 تجربه آنان از و ال دیده را دامپزشکان از بسیار چه و النموده بیان است شده تجربه كه را

 مجربان از نیز و است داشته بیان نیزيي  كند رحمت را او خدا كهيي  بدرالدین پدرل و الاندوخته
 .(همانجا) بودند نموده عمل بدان خود یا و بوده دیده كه را آنچه الاندوخته و شنیده بیطاري

 تاريخي منابع در کتاب به اشاره

 اثر والفنون الکتب اسامی عن الظنون كشف كتاب در را كتاب این به اشاره ترینقدیم
. یافت توان می (خلیفه حاجی و ،خلیفه و ،چلبی كاتب بهمشهور ) عبداهلل بنمصطفی

 معناي در را زرطقه كلمۀ و آورده طقةالزر و ةالبیطر الصناعتین كامل را كتاب نال او
 .كرده است ذكر حیوانات تربیت و تعلیم

 معجم خرمتأآثار  از و ،الزركلی خیرالدین االعالل كتاب ،تركی االعالل قاموس

                                                                                                                   
 

كه بسیاري او را نخستین نویسندۀ طوريدر تاریخ علم شهرت دارد؛ به كتاب الخیل و البیطرهخاطر تألیف 
منذر، منبع كتابهاي دامپزشکی  كتاب وي عالوه بر كتاب ابن. اندشناسی دانستهكتاب در دامپزشکی و اسب
منذر در دو ابن. بن محمدبن احمد العوال بوده است از ابوزكریا یحیی كتاب فالحهدیگر بعد از خود، چون 

 .مورد در كتاب خود به طور مستقیم نال او را آورده است
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 (.57: 3993 ابریق) اندبرده نال كتاب این از (كحاله رضا عمراثر ) لفینالمؤ

 ماندهبرجاي خطي نسخ

 وجود جهان هاي كتابخانه در كتاب این از فراوانی عربی نسخ: عربی متن خطی نسخ
 مالحظه كه اينسخه سیزده از خویش عربی چاپ مقدمۀ در ابریق عبدالرحمن .دارد
 به تونس الوطنیۀ دارالکتب نسخۀ :است برده نال شرح بدین نموده استفاده آنها از و

 در المصریه دارالکتب نسخۀ؛ 3313 شمارۀ به وین ملی كتابخانۀ نسخۀ؛ 959 شمارۀ
 في  طب 3 مکی، حرل شمارۀ به مکرمه مکۀ نسخۀ؛ طب 3931 شمارۀ به قاهره
 لندن در بریتانیا كتابخانۀ نسخۀ؛ 9039 شمارۀ به اسکندریه شهر كتابخانۀ نسخۀ؛ 33
؛ 90شمارۀ به دمشق در ظاهریه نسخۀ كتابخانۀ؛ADO/19448SCH/9987 شمارۀ به
 كتابخانۀ نسخۀ ؛9011 و 9019 هايشماره به برلین در گوتا كتابخانۀ در نسخه دو

 به استانبول سلیمانیۀ در بورسا كتابخانۀ نسخۀ؛ 310 شمارۀ به اكسفورد در بادلیان
 توسط مرعشی اهللآیت كتابخانۀ در آن ازموجود  الکترونیکی اي نسخه) 3399 شمارۀ
 به حلب در المولویه الوقفیۀ كتابخانۀ نسخۀ؛ (است شده مالحظه و تهیه نگارنده
 Berl. 6183ST Staatsbibliothekۀ شمار به برلین ملی كتابخانۀ نسخۀ؛ 3 شمارۀ

 .(75 همو)
 به آن از كه متعددي هاينسخه به توجه با كتاب این: فارسی ۀترجم خطی نسخ
. است شده می محسوب خویش زمان پركاربرد كتب از یکی است، دسترس در عربی
 نال به القضات قاضی خان ادریس محمد دستور به هجري دوازدهم قرن در رو این از

 فردي توسط (ق3317ي3317/ل 3771 ي3791 :حك) افزانی دُراانی شاه احمد
 و یستن قوي این اثر كاري فارسی ترجمۀ. است شده ترجمه فارسی زبان به شناس نا
 7.نیست برخوردار یچندان ادبی اهمیت از رسد می نظر به ،آن علمی اهمیت خالف بر

 

 .بهی را عبدالرحمن ابریق در خصوص متن عربی داردادعاي مشا 7. 
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 گاه امر این و كرده متن وارد ،دیده توضیحی به نیاز جا هر مترجم فارسی جمۀتر در
 شده بسیاري سهوهاي دچار ترجمه دراو . است شده موجب را مطلب در گسستگی
 آورده خلیلوب صورت به را حلبلوب یا و یرنوق صورت به را برنوف مثالً ؛است
 مشوش موجب امر این و كرده سهو جلد با را خلد ۀسرواژ ،خلد بحث در ؛است
 تا كرده ترجمه حزال البرادرزاده صورت به را حزال اخیابن یا ؛است شده متن شدن
 .است داشته حزال نال به ايبرادرزاده منذر ابن كه گردد ایجاد برخی براي تصور این

 كه ییجا تا .دارد وجود دنیا مختلف هايكتابخانه در ترجمه این از نسخه چندین
 :اندشده شناخته ذیل نسخ داند،می نگارنده
 فهرست) ق3399 سال به كتابت مصر، دارالکتب در 3777 شمارۀ به نسخه یكي 

 .(99ي9/91 دارالکتب، سيةالفار المخطوطات
 در شرق خطى نسخ ۀمجموع) ازبکستان در 1095/3 شمارۀ به نسخه یكي 
: است آمده نسخه این توضیح در(.3975، ص 3ج  شوروى، ازبکستان علم، آكادمى

 احمد نال به خان ادریس محمد و خان صدیق محمد قاضى كمك به ترجمه این»
 محمد قاضى چه ؛اند بوده درباریان از نفر دو این احتماالً و شده انجال درانى شاه

 (.30: 3175 مساح)« است بوده الهور بلدۀ مفتىِ صدیق،
 سدۀ اواخر كتابت تهران، مركزى كتابخانۀ در 9535 شمارۀ به نسخه یكي 
 يي دیده را  آن نگارنده كه يي نسخه این. (9: 3101 پژوهدانش) نسخ خط به دوازدهم
 آن و است ثوالیل هفتم و شود پیدا ناگاه كه است ...»: است چنین آن آغاز و ناقص
 عالم مطالع جهان الحکمحسب بعد اام»: است آمده آن پایان در و «.است ثولول جمه
 دُرِّ پادشان شاه احمد... اللَّه سبیل فى المجاهدین سلطان... جاهسلیمان شاه مطیع
: است شده معرفى چنین فهرست در نسخه این« ....السبحان بتأیید مؤیاد الزال دُراان
 در اصل نسخه« .است شده ساخته دراانى شاه احمد نالهب مقاله نه در: نامهفرس»

 سپس و شده ربوده مجموعه از آن مصور صفحات رسدمی نظر به و بوده مصور
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 از تصویر دو تنها تصویر همه آن از .است شده بنديسرهم نامراتب صورت به كتاب
 .است االغ اقسال به متعلق كه است باقی كتاب
 در ملك كتابخانۀ در شنگرف نشان و عنوان با 571 شمارۀ به كامل نسخۀ یكي 
 خط به نسخه این. (117: 3179 تاجبخش) سیزدهم سده نستعلیق خط به بر  993

 رسدیم نظر به .است ناخوانا گاه و شکسته صورت به صفحات برخی در كه نستعلیق
 آن در تصاویر به اشاره كه چرا ،شده یسرونو مصور اينسخه روي از نسخه این كه

 .نیست هاتصویر خود از خبري ولیرد دا وجود
 كتابخانۀ در 1575 شمارۀ به تركی ترجمۀ نسخۀ یك :تركی ترجمۀ خطی نسخ
 یعنی ،9 و 1، 7 ،7 بابهاي شامل و شده خالصه ايترجمه كهوجود دارد  ایاصوفیا
 سال به چركس محمدبن نال به فردي را ترجمه این. است ،معالجات بخش كل

 (.3959 ارك) است داده انجال ق3090

 کتاب خصوص در پژوهشها

 غربي پژوهشهاي

پرون : نك) است جلد سه در پرون .لفرانسوي  ترجمۀ ،غربی پژوهش اولین

 كتاب تاریخی بررسی در سارتن رجج استناد مورد مجموعه همین. (3170ي3159
 سول و دول هايجلد و مفصل است ايمقدمه اول جلد. است گرفته قرار منذر ابن

 متن یك از است هاییقطعه ترجمۀ با همراه ناصري كتاب فرانسوي ترجمۀ حاوي
 الکافیه االقوال كتاب از و(  شده تألیف بزداد در ق705 سال در كه) رتقدیم عربی
 زیادي هايیادداشت  لفمؤ.  غیره و رسولی علی یمن سلطان تألیف 7،الشافیه االصول و

 

 رسالۀ او.  بود یمن رسولی معروف پرور سلسلۀدانش سالطین از داود رسيوليی، بنعلی المجاهد ملك7. 
 فی فيةالشا والفصول فيةالکا االقوال كتاب كه ، تألیف این.  نوشت حیوانات سایر و اسب پرورش در معتبري
 قبیل از ، اهلی حیوانات تربیت و نگهداري ، پرورش به راجع  است باب شش در دارد، نال ةالبیطر علم
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 استفاده و نیز ها،نظمیبی  برخی رغم علی.  است كرده اضافه آن به پزشکیدام فواید در
 همۀ خذأم و است مهم بسیار او كار ها،دقتیبی برخی و ضعیف عربی مأخذهاي از

 او ترجمۀ. (9139 ص، 3بخش  ،1ج  ،سارتن) است گرفته قرار بعدي غربی هايشرح
، است بندينعل زمینۀ در كه را دهم مقالۀ و است شامل را كتاب ۀمقال ده از مقاله نه

 نامۀ دكتري فرديل موضوع پایان9003از این اثر در سال  دیگري ترجمۀ. ندارد
 شامل كه است گرفته قرار (آلفر دامپزشکی مدرسۀ در) حکیمی محمد نال به مراكشی
 فروهنر ریچارد را پرون ترجمۀ فرانسوي. (3999حکیمی : نك) شود می نیز دهم مقاله

 .(3999فروهنر : نك) است دهكر ترجمه آلمانی به و ،تلخیص

 عربي پژوهشهاي

 این پیرامون تاریخی بررسیهاي اما ،یافته نگارش عربی زبان به كتاب اصل اگرچه
 نگارنده كه جایی تا يي تحقیق اولین. است گردیده آغاز دیر بسیار عربی به كتاب
 متن با را فرانسوي ترجمۀ كه است الدقاق عبدالرحمن به مربوط يي است دریافته
 است ساخته منتشر بیروت در النفائس دار مطبعۀ این اثر را .داده است تطبیق عربی
 با ،حلب دانشگاه استاد ،ابریق عبدالرحمن را دول تحقیق (.3993، كاشفبیطار، : نك)

 است بر آن افزوده مفصلی هاي حاشیه و داده انجال عربی هاي نسخه تطبیق و بررسی
 حمایت با جعفر حجازي احمد نیزرا  تحقیق سومین .(3991، كاشفبیطار، : نك)

 دهانجال دا مصر تکنولوژي و علمی پژوهشو  دانشگاهی علمی پژوهش وزارت
 (.9009، كاشفبیطار، : نك) است

                                                                                                                   
 

 و دامداران ، جانورشناسان براي جالبی مطالبآن  در. گاو و گوسفند ، گاومیش ، فیل شتر، خر، استر، ، اسب
 .(3193شایق )   است ارزش با فیل و شتر لحاظ، از ویژه به دارد، وجود دامپزشکان
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 ترکي پژوهشهاي

 و اخيالق  گيروه  اسيتاد  ،ارك نیهال توسط كتاب از ايشده خالصه شرح و پژوهش
 سيعی  و انجال ل3959 سال به آنکارا دانشگاه دامپزشکی دانشکده دامپزشکی تاریخ
 .(3959ارك : نك) است شده روز دامپزشکی با مطالب انطباق در

 ايراني پژوهشهاي

این  ،ایران پزشکی و دامپزشکی تاریخ كتاب جلد دول در تاجبخش حسن ایران در
 معرفی وجود با .(190ي115 :3179 تاجبخش) استكرده  بررسی كتاب را معرفی و

 هايترجمه یا مهم اثر این تحشییۀ و تصحیح خصوص در تاكنون ،ایشان جامع
 .است نگرفته صورت تالشی ایران در ،آن فارسی

 کتاب ساختار

 آن در مؤلف و است باب چندین داراي مقاله هر و مقاله ده بر مشتمل ،ناصري كتاب
 طرز مریض، و سالم اسب شناختن روش تزذیه، انساب، خصوصیات، صفات، بیان از

 سواركار یك براي چه هر و آن به مربوط آالت و اسباب و لوازل درمان، و معالجه
 .است نکرده فروگذار هیچ است، ضروري و الزل

 چهار اما ؛است شناسی اسب یا فروسیه علم حیطۀ در عمدتاً نخستین مقالۀ چهار
 بحث نهم مقالۀ. دارد اختصاص بیماریها درمان و معرفی دامپزشکی، به بعد ۀمقال

 . است بندي نعل مورد در دهم مقالۀ و شودمی شامل را داروشناسی

 و حمد از پس ،اول بابهاي در. است یافته نگارش باب بیست در كتاب اول مقالۀ
 چگونگی بررسی به ،حدیث و قرآن دید از اسب نگهداري اهمیت ذكر و الهی ثناي
 با اسب تفاوتهاي ، ازسپس. است پرداخته روایات و آیات دیدگاه از اسب خلقت
 طب نوعی واقع در فصل این در او. استگفته  دو آن شباهتهاي نیز و آدمی
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 در كه است طبیعی بنابراین ؛دهدمی ارائه انسان و اسب خصوص در را اي مقایسه
 خون گردش دستگاه او ،مثال براي .باشد قدیم طب با توجه به ها، مقایسه از برخی
 .كندمی توصیف جالینوسی پزشکی منابع ثیرتأ تحت را اسب

. است كرده توصیف خوبیبه را اسبزایمان  و فحلی زمان آبستنی، دورۀ نویسنده
 به او .است ماه یازده مادیان یآبستن مدت. داندمی رحم را اسب منی تخلیۀ محل او
 نر كره شود تراوش مادر راست پستان از ابتدا شیر اگر كه قدیم دامپزشکی نظریۀ این
 در فصل این مطالب دیگر. نگردمی تردید دیدۀ به است، ماده صورت این غیر در و

 انواع و مختلف الوان معرفی در نیز دول مقالۀ. است اسب تربیت و تعلیم خصوص
 .است االغ و قاطر و اسب
 بحثاند بر مشتمل ييدارند  باب ده كدال هر كه يي چهارل و سول هايمقاله اما
 اندال به اندالار و شرح خرید براي عیببی و سالم اسب انتخاب نحوۀ و اسب عیوب
 دراز یا كوتاه گردنی كه است خوب اسبی منذرابن نظر به .اسب معایبِ و محاسن
 درازي ؛نباشد زیاد و كم اشسینه گوشت ،باشد داشته فراخ ايسینه باشد، نداشته
 سم داشتن. باشند پرگوشت سرینها. باشد نداشته دیگر نقصهاي و باشد همسان پاها
 و نباشد لکه و بیماري تناسلی اندامهاي در. رودمی شمار به عیوب از بزر 
 او كه عالیمی همه این البته. دكر معاینه ادرار زمان در را نر اداري دستگاه بایست می
 آنها از كه مادرزادي عیوب از او سول مقالۀ در ؛نیست شماردمی نقصبی اسب براي
 .كندمی صحبت است آگاه
 او. دارد باب 13 مقاله این. شودمی دامپزشکی بحث نویسنده وارد پنجم، مقالۀ در
 برخی خصوص در چه اگر. دهدمی قرار مطالعه مورد جداگانه اندالبهاندال را بیماریها
 نیست، واضح و مشخص او هايگفته ،مزز بیماریهاي چون اندامها برخی و بیماریها
 .است مشخص و واضح چشم مانند ییاندامها در امراض برخی از او توصیف ،مقابل در

 به بعد گردد،می آغاز آن به مخصوص عروق و خونگیريروشهاي  با ششم ۀمقال
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  .دارد اشاره بیماریها درمان ۀنحو به ادامه در و پردازدمی اخالقی تذكرات
 .ندادرمان بحث ادامۀ نیز هشتم و هفتم هايمقاله
 فارماكولوژي دربارۀ یيبحثهای و آن مختلف اشکال و دنكر داغ به نهم مقالۀ

 است بیماریهایی دهندۀ نشان كه است شده متوسل دعا به مواقعی در واختصاص دارد 
 دهندۀشفا دسته ب را خویش بیمار رو این از و است نشده آنها درمان به قادر وي كه

 قرار درمان براي تالش از گریز براي ايوسیله را تَعوِیذ وي كه چرا ؛سپاردمی حقیقی
 .نیست ساخته او از كاري دیگر كه كندمی استفاده مواقعی فقط آن از و دهدنمی

 اقسال و بندينعل از فصل این در او .است فردمنحصربه فصلی كتاب آخر فصل
 امروز دامپزشکان دید از كه كندمی معرفی را نعل نوع 170 او. گویدمی سخن نعل
 بهره اسب عیوب اصالح و درمان منظور به نعل از او. است كاربردي آن نعل چهل
 ،دارد اختصاص االغ و قاطر نعلین به كه بابهایی با نیز را فصل این نویسنده. بردمی
 .بردمی پایان به

 منابع

 .بیطار :، مقدمه مصحح، نك3991، عبدالرحمن، ابریق -
تحقیيق عبيدالرحمن اليدقاق،    ، کرشف احويل فی ماةفة أمةاض احخيل، بن البدربکربیطار، ابی -

 .ل 3993تروبو، دارالنفائس، بیروت، اشراف جیرار 
حققيه و  ، المعيروف بالناصيرى    دقة  والز احبيقةهكامل الصناعتین فی ، بن البدرکرببیطار، ابی -
 .ل3991، حلب، عبدالرحمن ابریقه سادر
 ،المعيروف بالناصيرى   ة دقة والز ةاحبيقةكامل الصناعتین فی الدین، درببکربن وبأبیطار،  -

 زا ة احبقة  احامیةی اکرديیيةة احبقة  احامیةی        تحقیق و تقدیم احمد جعفر حجيازي،  
 .م2002احتكنوحوجير، قرهةه، 

تهيران،   ،دوران اسيالمی  :9، ج تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایيران ، 3179 ،تاجبخش، حسن -
 .دانشگاه تهران



 ويژۀ نقد، 63آينة ميراث، ضميمة  /81

 افشيار،  غالمحسيین صيدري   ۀترجمي ، اي بر تاریخ علممقدمه ،3111 سارتن، جرج، -
 . علمی و فرهنگی تهران،
 .، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران1ج  ،یعرب ينگارشها یختار، 3110فؤاد،  ین،سزگ ي
حزال واضع بن اخیقوببن یعاي به نسب محمداشاره ،میکائیلی، پیمان» ،3190 شایق، جالل، ي

 .35ي 31 ص ،53ي 50 ش ،گزارش میرا  ،«اسب نامه
 .پریور تبریز، ،اي بر تاریخ دامپزشکیمقدمه، 3193 جالل، ،شایقي 
 .آبان يمهر ، 30ش  ،پژوهش ۀآین ،«اى فارسىه فرسنامه»، 3175 ،رضوان  اح،مس ي

-Erk, N., 1959, Islam Medeniyeti Çağlılda Veteriner Tababette 

Gelişmeler ve “Naserı”, A.Ü. Veteriner Fakültesi Yayınları, 109, 

Ankara, PP. 1-93. 

- Froehner, R., 1929, Das naserische Buch des Abu Bekr ibn Bedr, Ard1, 
Tierhlk, 60, PP. 362-375 (Ref . Iahr Vet. Med. B. 11, 1398, (1930). 

- Hakimi, M., 2004, Traduction du traite complet des deux Arts en 

medicine vetetinaire: hipologie et hippiatrie, Le Naceri, These Med. Vet., 

Alfort. 
- Perron, M., 1852-1859-1860, Naceri, Paris, Veuve, Le Bouchard  يي 
Huzard, 3 vols. 
 


