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 نقدی رر چاپ تازۀ 

التنویر فی الهب

 علی صفری آق العه

ابومنصورحسنبننوحقمریازپزشکاننامآورسدۀچهارم

هجریاست.متأسفانهاززندگیاوآگاهیچندانینداریم،اما

چوندربرخیمنابعاشارهشدهکهابنسینادرهنگامسالخوردگی

قمریدردرسهایاوحاضرمیشدمیتواناینراقرینهگرفت

کهعمدۀزندگیقمریدرسدۀچهارمسپریشدهاست)سزگین

۴۵0:۱۳80ـ۴۵۱(.مهمترینمأخذیکهبهشاگردیابنسینانزد

قمریاشارهکردهعیون االنباء است)ابنابیاصیبعة،عیون،ج۱،ص

۳۲7(،اماابنسینادرتقریراتشبرابوعبیدجوزجانیموسومبه

یخ الرئیساشارهایبدینموضوعنداردوچونپزشکی
ّ
سیرة الش

در که کرده اشاره 
ً
نمیشمرده،صرفا دانشهایدشوار از را

جوانیشروعبهخواندنکتابهایپزشکیکردهاست)گلمان

24:1974(؛بنابراینگفتۀابنابیاصیبعهنیازمندبررسیبیشتر

است.

معروفتریننوشتۀقمریکتابالغنی و المنیاستکه

وجودنسخههاییکهنازآندرکتابخانههایدنیانشانمیدهد

تاحدودسدۀهفتمجزومتونمهمدرآموزشپزشکیبهشمار

میرفتهاست.درعیون االنباء ازکتابعلل العلل اونیزیادشده

)ابنابیاصیبعة،عیون،ج۱،ص۳۲7(،اماتاکنوننسخهایازآندر

جاییگزارشنشدهاست.

جزایندواثر،کتابالتنویر فی الطّبنیزازنوشتههای

قمریاستکهنسبتبهالغنی و المنی کمتررواجداشتهاست.

التنویریکفرهنگنامۀکوچکدرتوصیفاصطالحاتپزشکی

1.باسپاسازاستادعلیاشرفصادقیکهمقالهراپیشازچاپمالحظهفرمودندو

نکاتارزشمندیرایادآورشدند.

پژوهشگرمتوندورۀاسالمیونسخهشناس
alisafari_m@yahoo.com 

استکهبهقصدآشنایینوآموزانبااصطالحاتایندانش

نگاشتهشدهاست.متنعربیایناثریکباربهسال۱۴۱۱ق

)۱۹۹۱م(بهچاپرسیدهاست.

از که فارسیموجوداست زبان به ترجمهای التنویر از

دیدگاهزبانیبسیارکهنمینماید.برخیقراینزبانی،نشانگر

تعلقایناثربهماوراءالنهراست.براینمونهدرجاییازمتن،

واژۀ»مستکاره«بهکاررفته)قمری۴۱:۱۳۹۲(کهبهاینساخت،

درمیان
ً
درزبانسغدیرواجداشتهودردورۀاسالمیعمدتا

نویسندگانماوراءالنهررایجبودهاست)رواقیومیرشمسی۱۳8۱:

۳۲۹(.۲پسازایندرنقدیکیازمواضعمتن)قمری۴7:۱۳۹۲(

بهواژۀ»خشار«اشارهخواهیمکردکهمطابقشواهد،ضبطرایج

واژۀ»شخار«درماوراءالنهربودهاست.جزاینهاشواهدزبانی

دیگرینیزدرتأییدکهنگیوتعلقزبانیاثربهماوراءالنهراز

متنبهدستمیآید.

نویرمیتواند
ّ
دیرینگیزبانیوویژگیهایماوراءالنهریالت

مؤیداینگمانباشدکهترجمۀفارسیدرواقعتحریراثربر

دستمؤلفاست.جزاین،عنواِناثردرآغازنسخۀکتابخانۀ

ملکنشانگرترجمۀاثربردستمؤلفاست:»کتابالتنویر

ِمنترجمةابوالحسنبننوحالقمریرحمةهللاعلیه«.

آنبه
ّ
باتوجهبهاینقراینواینکهقرینۀاستواریدررد

دستنیست،میتواناینترجمه/تحریررانگاشتۀخودمؤلف

دانستوباپذیرفتنایننکته،میتوانتحریرفارسیالتنویر را

2.ایننامدرچاپپیشینبهصورت»مستكان«ضبطشده)قمری61:1352(كه

نادرستاست.
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درشمارآثارسدۀچهارمهجریوازکهنتریننگارشهای

زبانفارسیبهشمارآورد.

۱۳۵۲ش سال به بار یک فارسی تحریر ترجمه/ این

تصحیحومنتشرشدهاست.مصححآنچاپ،همبررویجلد

وهمدرمقدمه،آنرانگاشتۀقمریدانستهاست)قمری۱۳۵۲:

نیزشاهدچاپتحریرفارسیبودیم
ً
۱۴-۱8مقدمه(.جزآن،اخیرا

کهدرنوشتهکنونیبهبررسیاینچاپخواهیمپرداخت.

مشخصاتچاپتازهبدینقراراست:

تی؛ ترجمۀ کهن کتاب 
ّ
اصطاحات پزشکی در طّب سن

نوح ابومنصورحسنبن الطبّیه، االصطاحات  فی  التنویر 

قمری،بهکوششاحسانمقدس،تهران،نیلوبرگ،1392.

***

نخستیننادرستیکهدرچاپجدیدبهچشممیخوردعبارتی

بررویجلدبدینگونهاست:»ازمترجمیناشناخته؛ازروی

نسخهخطیقرنیازدهم.«

چنانکهگفتیم،اکنونقرینهاینداریمکهنگارشاثرتوسط

قمریراردکندولذاانتسابآنبه»مترجمیناشناخته«نیازمند

ارائۀدالیلاستواراست.درانتسابترجمهبهشخصیجز

مفروض،از
ِ
قمرینخستینپرسشایناستکهچرامترجم

رسمبوده
ً
خودنامینبردهاست.دیگرآنکهدرگذشتهمعموال

کهمترجماندرمواضعیکهمؤلِف»اصل«بهشیوۀمتکلموحده

مطلبیرانقلمیکرد،اینبخشهاراباعباراتیچون»چنین

گفتمؤلِفاصلکه...کذاوکذا«ترجمهمیکردندونشان

که درحالی مترجم. نه است مؤلف از مطلب که میدادند

ترجمه/تحریرمانحنفیهباعباراتیاززبانقمریبدینگونه

آغازشدهاست:

ازآنکمننیکبدانستهامکهفضلعلمپزشکیبرهمهعلمهاء

دیگرتاچیست1ونیازمندیهرکسبههروقتیوهرجایی

چگونهاست،برآنککسیرابهرغبتآرمبهآموختِناینعلم،

همیشهبهاندیشهاندرباشمکهآنچهازویسهلاستنزدیک

آرموآنچهازویدشواراستآسانگردانمتادِلاندرآیندهبه

ویقویترگرددونیتویدرستترشودتابهرۀخویش

بتمامیازویبردارد....

1.چاپامام:»تاجیست«،چاپجدید:»تاجست«.متنعربی)قمری،ص49(»تا

هِمعرفتیبفضلعلمالطبعلیسایرالعلوم
ْ
ن
ُ
چیست«رابیشترتأییدمیكند:»انلِك

وفرطعلمیبحاجةكلشخص...«

اندکیازآغازمتنرانقلکردیمتاویژگیهایزبانیآننمایان

همهجااززبانمؤلف
ً
روشنشودکهمتندقیقا

ً
باشدوضمنا

آغازمیشود.

بخشدیگرنوشتۀرویجلدکهنسخۀمورداستفادۀکوشنده

)نسخۀکتابخانۀملک(راازقرنیازدهمدانستهنیزچندان

مقرونبهصوابنیستوازرویخطنسخهمیتوانگفتکه

دهمهجریاست.
ً
کتابتآنازسدۀنهمونهایتا

نادرستیدیگرکهدرمقدمۀچاپجدید)قمری13:1392(

دیدهمیشودآنجاستکهکوشندهنوشتهاست:

اینکتابتوسطاستادمحمدکاظمامامبهزبانفارسیترجمه

ودرتهرانچاپومنتشرگردیدومترجمفاضلدرمقدمه

همین
ً
تاریخچۀزندگانیوآثارقمریراآوردهاست.اخیرا

کتابباترجمۀآقایمحمدکاظماماموبهاهتمامآقایحسین

خیراندیشدرسال1387توسطانتشاراتنیکاندرتهرانبه

چاپدومرسیدهاست.

ایننوشتهنشانمیدهدکهکوشندهچاپمحمدکاظمامامرا

توسط متن ترجمۀ حاوی چاپ آن که چرا است؛ ندیده

محمدکاظمامامنیستبلکهمتنتصحیحیاثربرپایۀهمان

نسخۀکتابخانۀملکاست.نویسندۀاینسطورچاپانتشارات

ازرویچاپآقای
ً
نیکانراندیدهاست،امااگرآنچاپعینا

باید جدید چاپ کوشندۀ 
ً
قاعدتا باشد، شده منتشر امام

درمییافتکهآنچاپ،متنیتصحیحیاستنهیکترجمۀ

جدیدازمتن.

درچاپمحمدکاظماماممواردیازمتنبهدرستیتصحیح

شدهکهدرچاپجدیداینمواردنادرستاست.اگرکوشندۀ

از میباید
ً
قاعدتا بدانچاپدسترسیداشت چاپجدید

اینگونهاشتباهاتپرهیزمیکرد.

نادرستیدیگریکهدرمقدمۀچاپجدیددیدهمیشود

آنجاستکهکوشندهازدونسخهبرایترجمۀ/تحریرفارسی

پیشتر که نسخه نخستین )قمری22،1392(. است کرده یاد

شناختهشدهبودودرگنجینۀکتابخانۀملکنگهداریمیشود،

اساسچاپمحمدکاظمامامونیزچاپجدیدبودهاست.اما

نسخهایاز
ً
دومیننسخهکهکوشندهبداناشارهکرده،اصوال

تحریرفارسینیستبلکهدستنویسیازتحریرعربیاستکه

بهشمارۀ6284درکتابخانۀآستانۀحضرتمعصومه)قم(
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استاد که توصیفی از نسخه بودن نگهداریمیشود.عربی

دانشپژوهدرفهرستکتابخانهبهدستدادهبهآسانیدریافته

میشود)دانشپژوه220:1354(زیرادرآنجاچنیناشارهشده

است:»...ترجمۀفارسیدرملک)807/12(هست«.بااین

حالنویسندۀاینسطورتصویرنسخهرابهدستآوردوازآنجا

یقینحاصلشدکهنسخۀآستانۀقمنیزدستنویسیازتحریر

نسخۀ ملکهمچنان کتابخانۀ نسخۀ بنابراین است. عربی

منحصربفردتحریرفارسیبهشمارمیآید.

نکتۀدیگرآنکهاگرنسخۀآستانۀقمبهراستیدستنویسیاز

تحریرفارسیبود،آنگاهاینپرسشپیشمیآمدکهچراکوشنده

باآگاهیازوجودچنیننسخهایازآندرکارخوداستفاده

نکردهاست؟بهویژهدرمتنیکهچنینکمنسخهبودهودارای

ویژگیهایکهنزبانیاست.

پسازاینبهیادکردنادرستیهایمتنفارسیدرچاپتازۀ

التنویر خواهیمپرداخت.مواردبهترتیبصفحاتچاپاست

وپسازیادکردشمارۀصفحه،عباراتنادرسترایادکردهو

سپسشکلدرسترابایادکردشواهدنشانخواهیمداد.

***

ــ ص 25)نخستین صفحه متن(:»وآنبتوانیافتناندر

کتابهامکررآمدهواینکسکهنوبوداندرعلمبتواندبدست

آوردنتارنجبسیارنبیند.«شکلدرستاینعبارتمطابق

نسخهچنیناست:»وآننتوانیافتناندرکتابهامگرپراکنده

واینکسکهنوبوداندرعلمنتواندبدستآوردنتارنجبسیار

نبیند.«عبارتدرچاپپیشین)قمری35:1352(همدرست

استجزآنکهدردومینمورد»نتواند«درآنجاهمبهنادرست

»بتواند«ضبطشدهاست.بخشیازضبطدرستمتنازروی

تحریرعربی)القمری49:1411(تأییدمیشود:»...ثمالتوجد

متفّرقةوفیکتب...«
ّ
تلکاألشیاءاال

ــ ص 25:»وتفسیریکنمهرلفظیازویکوتاه،انک

تبگویم...«کهشکلدرستمطابقنسخهوچاپ
ّ
سببوعل

پیشین)قمری35:1352(چنیناست:»وتفسیریکنمهرلفظی

تبگویم...«اینضبطاز
ّ
ازویکوتاه،بیآنکسببوعل

رویتحریرعربی)القمری50:1411(نیزتأییدمیشود:»واخذت

منغیرأنأذکراسبابهاو
ً
مجّردا

ً
أنافسرکللفظةمنهاتفسیرا

عللها...«

ــ ص 26 )دومین صفحه(:»...وفرقمیانشخوصو

سباتازداشتنچشموفرازداشتنبود.«کهدرستشمطابق

نسخهوچاپپیشین)قمری37:1352(چنیناست:»...وفرق

میانشخوصوسباتبازداشتنچشموفرازداشتنبود.«متن

عربی)القمری51:1411(نیزچنیناست:»والفرقبینهوبین

السباتانالسباتمغموضالعینوالشخوصمفتوحالعین.«

ــ ص 26:»صرع:یکایکافتادنمردموخردکمکردنو

برخویشتنبافتنگوناگونواندامهاکژشدن.«کهدرستش

کردن گم وخرد مردم افتادن یکایک است:»صرع: چنین

)عربی:فقد(وبرخویشتنتافتن)عربی:التواء(گوناگونو

اندامهاکژشدن.«همینعبارتدرمتنعربی)القمری۵۲:۱۴۱۱(

چنیناست:»الصرع:انیخّراالنسانویفقدالعقلویلتوی

علینفسهضروبااللتواءوتتعوجاعضاؤه...«درچاپ

پیشین)قمری۳8:۱۳۵۲(نیزهردوموردبهاشتباهبهصورت»کم

کردن«و»یافتن«ضبطشدهاست.

ــ ص 28: »ماموره:بیرونامذنسیاهیچشمبودووبلق

است: چنین نسخه مطابق مدخل این ضبط گویند.« نیز

»سارموره:بیرونآمدنسیاهیچشمبودوبیق۱نیزگویند.«

ضبط»سارموره«درچاپپیشیندرستاست)قمری۱۳۵۲:

۴0(،امابخشپایانیبهصورت»وبقهمگویند«ضبطشده

کهنادرستاست.باتوجهبهعبارتیکهپسازاینازذخیرۀ 

خوارزمشاهی نقلخواهیمکرد،میتواندانستکهاینواژه

نسخههایکهنآشناییدارند
ّ
»نتو«استوآنهاکهبارسمالخط

میدانندکهتحریف»نتو«به»بلق«و»بیق«امکانپذیراست.

پسبایدعبارتپایانیچنینباشد:»...ونتوهمگویند.«

دربارۀضبط»سارموره«بایدیادآورشویمکهاینواژهدر

هیچکدامازمنابعدردسترسنگارندهیافتهنشدوگویامنحصر

نویر است.اماشکلدیگرایننامبهصورت
ّ
بهتحریرفارسیالت

»مورساره«و»مورسار«درکهنترینمتنپزشکیشناختهشدۀ

مین فی الطّب )بخاری،هدایة،ص۲7۴
ّ
فارسییعنیهدایة المتعل

و۲7۵(ونیزضبط»مورساره«و»موساره«درکهنترینمتن

چشمپزشکیفارسییعنینورالعیون دیدهمیشود)جرجانی،

نورالعیون،ص77۴]نمایه[(.ازسوییچونایناصطالحدرزبان

عربیبهصورت»مورسارج«تعریبشدهودرتحریرعربی

1.حرفدومدرنسخهبینقطهاست.
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التنویرنیزدیدهمیشود)القمری۵۵:۱۴۱۱(میتواندانستکه

است. بوده »مورسارج« تعریب مأخذ »مورساره« ضبط

ضبط در مؤلف سهوالقلم یا کاتب اشتباه امکان بنابراین

»سارموره«رانبایدازنظردورداشت.

)قمری کتاب پایان واژههای فرهنگ در امام محمدکاظم

و »مورسارج« ضبط از مواردی یادکردِ از پس )۹6 :۱۳۵۲

»موسرج«درمنابععربینوشتهاست:»ایننام...درذخیرۀ 

خوارزمشاهیبهساخِت:سارمورهآمدهاست.«ایننوشتهیا

سهوالقلماستویاآنکهوینسخۀنامعتبریازذخیرهبهدست

ذخیرۀ  صاحب جرجانی اسمعیل سید زیرا است؛ داشته

شکلتعریبشدۀ»مورسارج«
ً
خوارزمشاهی درآثارشعمدتا

و»مورسرج«رابهکاربردهوحتیساختفارسی»مورساره«

درنسخههایمعتبرآثارشدیدهنمیشود.۱درلغتنامه دهخدا

در خوارزمشاهی  ذخیرۀ  عبارات »مورسارج« مدخل ذیل

توصیفاینبیمارینقلشدهاستودرآنجاضبط»مورساره«

دیدهنمیشود.چونتوصیفذخیرۀ خوارزمشاهیوجهتسمیۀ


ً
ـنشانمیدهدوضمنا ـازدیدگاهجرجانیـ اینبیماریراـ

ضبط»نتو«راتأییدمیکند،عباراتآنراازکهنتریننسخۀ

کاملاثردرایران)نسخۀ۵۱۵6دانشگاهتهران،مورخ۵8۲ق،کتاب

تا نقلمیکنیم بابسیم،ص۳۹۲( دوم،جزوششم، گفتار ششم،

ضبطیجزنسخۀسازمانلغتنامهنیزدردستباشد:

نتِوعنبیهچهارنوعاستوسببهرچهار،جراحتطبقۀ

قرنیه2باشدبهسببقرحهاییاسببیازاسباّببادیه.واین

نتورانامی3عاممورسارجاستلکننزدیکاهلصنعت،هر

نوعیرانامیاستخاصه.امانوعنخستین:چنانباشدکی

طبقۀقرنیهراآفتیرسدوبشکافدوعنبیهازآنشکافبرآید.

ومقداربرآمدناونزدیکباشدهمچونسِرمورچهایوبدین

سبباورارأسالنملهگویند....

چنانکهمیبینیمسیداسمعیلبرابرعربی»رأسالنملة«رابرای

اینبیمارییادکردهکهدرلغتنامه نیزنقلشدهاست.اگراین

برابرعربیدرستباشد،وجهتسمیۀبیماریدرذخیره درست

1.برایسهموردضبط»مورسرج«در االغراض الطبیهنك:جرجانی،االغراض،ص

951]نمایه[.

2.درلغتنامه:»جراحتعنبیه«كهنادرستمینماید.اینعبارتدردستنویسكهن

كتابخانۀدانشگاهپنسیلوانیا)بهنشانیLJS189،بیتا]حدودسدۀهفتمهجری[،گ

207پ(نیزمطابقضبطباالست.

3.هردونسخهدانشگاهوپنسیلوانیاچنیناند.شاید:»نام«.

ظیاز
ّ
خواهدبود.درآنصورتجزء»سار«درپایانواژه،تلف

»سر«استوبهاینشکلدرترکیباتیچون»نگوسار«)/

و گرز( به اطالق )در »گاوسار« »سبکسار«، نگونسار(،
»چشمهسار«نیزبهکاررفتهاست.۴

ً
احتماال

ــ ص 29:»قطا:آرزوکردنچیزهاوبذستکهخوبذان

کهشکل ماند«. بوی رایحه انگشت و گل بودچون نرفته

درستشچنیناست:»قطا:آرزوکردنچیزهاءبداستکهخو

بذاننرفتهبودچونگلوانگشتوآنچهبهویماند«.عبارت

درچاپپیشین)قمری41:1352(درستضبطشدهاست.

ضبطدرستازتحریرعربی)القمری58:1411(نیزتأییدمیشود:

ینو
ّ
»القطا:االشتیاقالیاالشیاءالردیةالغیرمعتادةمثلالط

الفحمونحوهما.«

ــ ص ۳0:»نقرس:آزاذدردبودواماساندرانگشتان

دستوپا،پییابغلصا.«کهشکلدرستشچنیناست:

»نقرس:آزاذدردبود.وآماساندرانگشتاندستوپایتا

بغلها.«ضبطدرستازتحریرعربی)القمری60:۱۴۱۱(نیز

تأییدمیشود:»النقرس:ورمووجعشدیدفیاصابعالیدینو

الرجلینإلیاآلباطواالربیات.«اینبخشدرچاپپیشین

)قمری۴۳:۱۳۵۲(نیزبهنادرستی»یابغلها«ضبطشدهاست.

مدینی« »عرق و نادرست مدنی« »عرق :۳0 ص  ــ 

و )قمری۴۳:۱۳۵۲( پیشین نامدرچاپ این درستاست.

تحریرعربی)القمری60:۱۴۱۱(درستاست.

ــ ص ۳1:»توترالذکر:نرهبپاخاستناستکهبپای

ایستادهبماندبیانکاندرپیجماعبود.«کهشکلدرستش

رالذکر:نرهبهپایخاستناستکهبهپای
ّ
چنیناست:»توت

ایستادهبماندبیانکآرزویجماعبود.«شکلدرستمطابق

تحریرعربی)القمری60:۱۴۱۱(چنیناست:»توترالذکر:أن

منغیرشهوةالجماع.«تعبیر»آرزویجماع«،
ً
یبقیناعظا

ترجمۀ»شهوةالجماع«درمتنعربیاست.اینبخشدرچاپ

ر«
ّ
پیشین)قمری۴۳:۱۳۵۲(درستضبطشدهجزاینکهواژۀ»توت

درآغازمدخلبهصورتواژۀ»برتر«درپایانمدخلپیشین

افزودهشدهاست.

4.البتهدربرخیتركیباتجزء»سار«نقشپسوندشباهتیانقشهاومعانیدیگر

داردونمیتوانآنرابهمعنی»سر«دانست.درساختبرخیازاینتعبیراتنیز

ممكناستوجوهعامیانهدخیلباشد؛چنانكه»سگسار«درعجایبنامههابه

جزیرهایاطالقشدهكهسرمردمانشبهسرسگانمانندهبودهاست.



۱۳8

نقد و
بررسی

ققلعه
یآ

صفر
ی

عل

ب 
ه

ی ال
پ تازۀ التنویر ف

چا
ی رر 

نقد

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ یکم و دوم

فروردین - تیر 1393

ــ ص ۳1:»رجا:گرداندنباذهاوتریهاءغلیظاندر

زهدانتاشکمبزرگشود«کهشکلدرستشچنیناست:

»رجا:گردآمدنباذهاوتریهاءغلیظاستاندرزهدانتاشکم

بزرگشود.«شکلدرستمطابقتحریرعربی)القمری۱۴۱۱:

60(چنیناست:»الرجا:اجتماعرطوباتواریاحغلیظةفی

الرحموعظمها.«اینبخشدرچاپپیشین)قمری۴۳:۱۳۵۲(

درستاست،جزآنکهسرمدخل»رجا«رابهصورت»زجا«

ضبطکردهاست.

ــ ص ۳1:»داءالجبت)الثعلب(:آنبودکهپوستبرهم

افتد...«کهدراینجا»داءالجبت«نادرستو»داءالحیة«

افزودن)الثعلب(در
ً
)نسخه:داءالحیت(درستاست.ضمنا

برابرایننامغلطاستزیراداءالثعلبوداءالحیهباهمیکی

نیستند.نامدرستدرتحریرعربی)القمری6۱:۱۴۱۱(وچاپ

پیشین)قمری۴۴:۱۳۵۲(آمدهاست.

ــ ص 31:»جذام:بیماریستکهنخستمویبیفتدو

انگاهگرانهااندامافتادنگیر...«دراینجابهجای»گرانها«در

نسخه»کرانها«آمدهکهباید»کرانها«یا»کرانهها«باشدودر

تحریرعربیدربرابرآنواژۀ»اطراف«آمدهاست)القمری62:1411(.

ــ ص 32:»واگرپوستبربگستردوبزرگویبسیارجای

بگیردآنرانملهالساعیهگویند«دراینجا»بزرگوی«نادرست

بودهومطابقنسخهوچاپپیشین)قمری45:1352(»بزودی«

)بهزودی(درستاست.درتحریرعربینیز»بسرعة«آمده

است)القمری63:1411(.

ــ ص 32:»خارشوتبشبودازحدبیرونکهبخاردو

انکهاملها)دملها(برآب«شکلدرستعبارتچنیناست:

»...کهبخاردوانکهآبلههاپرآب«.درمتنعربی)القمری1411:

.«ودر
ً
64(نیزآمده:»...ویحدثمعهنفاطاتممتلئةماءرقیقا

اینجا»نفاطة«بهمعنیآبلهوتاولاست.

ــ ص ۳۳:سرمدخلبهصورت»دوبیله«آمدهکه»دبیله«

درستاستودرنسخه»ودبیله«آمدهاست.اینمدخلدر

چاپپیشین)قمری۴6:۱۳۵۲(وتحریرعربی)القمری6۵:۱۴۱۱(

درستاست.

ــ ص ۳۳:»وچونکفایندهآیدآنچیزهاازویبیرون

آید«کهدرستآن»کفانیدهآید«است.درمتنعربی)القمری

«استفادهشدهکهبهمعنیشکافتنو
ّ
6۵:۱۴۱۱(نیزازفعل»َبط

تخرجتهذهاالجساممنها.«این
ّ
کفانیدناست:»واذبط

واژهدرچاپپیشین)قمری۴7:۱۳۵۲(نیزبهصورتنادرست

»کفاینذه«ضبطشدهاست.

ــ ص 33:»وچونبیمارچیزیبخوردتبنیروزگیرد.«

سپسکوشندهدرپاورقیدرتوضیحآوردهاست:»نیروزگیرد:

تگیرد.«دراینجاتعبیر»نیروزگرفتن«حاصل
ّ
قویشود،شد

بدخوانیمصححاست.اینتعبیردرچاپپیشین)قمری1352:

48(چنیناست:»وجونبیمارجیزیبخورد]تب[نیروتر

کیرد.«کهمطابقنسخهاست،جزآنکهواژۀ»تب«درچاپاز

متنافتادهاست.میبینیمکهضبطنسخهنیزدرستنیست،

ولیآنچههردومصّححآوردهاندنامتعارفونادرستاست.

شکلدرستعبارتبایدچنینباشد:»وچونبیمارچیزی

بخوردتببنیروترگردد.«اینتعبیردرصفحۀبعدیازچاپ

جدیدبازهمبهاشتباهبدینگونهنقلشدهاست:»تبمحرقه:

تبیبودکهدایمبداردوهرروزیبنیروزگردد.«ضبطنسخه

دراینجاچنیناست:»هرروزیبنیروترگردد.«مدخلاخیر

درچاپپیشین)قمری48:1352(درستاست.

ــ ص ۳4:»حصبه:مانندوی)جدری(استجزانک

ریمنکندوخشکشودوفروریزدتبوباینآنبودکهازهوا

خیزد...«دراینجادواشتباهرویدادهاست:یکیآنکهتعبیر

همین»تب
ً
»تبوباین«درواقع»تبوبایی«استوضمنا

وبایی«سرمدخِلبعدیاستکهمصّححدرنیافتهوآنرادر

دنبالۀتعریفحصبهآوردهاست.اینمدخلدرچاپپیشین

)قمری۴۹:۱۳۵۲(ومتنعربی)القمری67:۱۴۱۱(درستاست.

ــ ص ۳4:»تفسره:کمیزبودپرازحدث.«دراینجانیز

اشتباهیدوگانهپیشآمده،بدینگونهکه»پرازحدث«درواقع

مدخلبعدیاستکهآنهماشتباهضبطشدهودراصلباید

چنینباشد:»براز:حدث.«

ــ ص ۳5:سرمدخلبهصورت»سلیم«آمدهکهشکل

درستآندرمتونپزشکی»اسلم«ودرتحریرعربی)القمری

6۹:۱۴۱۱(بهصورت»اسیلم«آمدهاست.چاپپیشیننیزاینجا

نادرستاست.

ــ ص ۳6:»مهتر:مغزستودلوجگروآلتهاءجماع

آنکه یکی است: آمده پیش اشتباه دو اینجا در اندامها.«

سرمدخل»اندامهاءمهتر«است،دربرابر»االعضاءالرئیسیة/
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الرئیسة«کهدرمتنعربی)القمری7۱:۱۴۱۱(آمدهاست.کوشنده

واژۀ»اندامهاء«راکهبایددرآغازاینمدخلمیآمد،درپایان

واژۀ»اندامها«کهدرپایان
ً
مدخلپیشینآوردهاست.ضمنا

همینمدخلکنونیآمده،درواقعجزءآغازینمدخلبعدی

یعنی»اندامهاءآلی«است.درچاپپیشین)قمری۵۲:۱۳۵۲(

نیز»اندامها«درپایانمدخلقبلیآمدهاست.

ــ ص ۳6:مدخِل»اندامهاءمتشابه«بهعنوانیکعبارت

درمیانۀمدخل»اندامهاءمهتر«آوردهشدهودردنباله،مدخِل

»اندامهاءنامتشابه«بهصورت»یامتشابه«آوردهشدهاست.در

چاپپیشین)قمری۵۲:۱۳۵۲(نخستینمدخلبهدرستیضبط

شدهاما»اندامهاءنامتشابه«ذیل»اندامهاءمتشابه«آوردهشده

است.

ــ ص ۳7:»جوامد:آنچیزهاستکهسختوفشرده

است.«دراینجابهجای»فشرده«واژۀ»فسرده«درستاست

کهدرزبانفارسیدربرابر»منجمد«بهکارمیرود.اینضبط

درنسخهوچاپپیشین)قمری۵۴:۱۳۵۲(درستضبطشده

استجزآنکهسرمدخلدرچاپپیشینبجای»جوامد«به

صورت»جواهر«ضبطشدهکهالبتهمطابقضبطنادرست

نسخهاست.

ــ ص ۳7:مدخل»کیلوس«دوباردرآغازدواصطالح

متفاوتآمدهکهشکلدرستدومی»کیموس«است.ایندو

مدخلدرنسخهوچاپپیشین)ص۵۵(درستضبطشده

است.

ــ ص ۳8:»باذغلیظ:آنبودکهدنبهبمانداندرآزادگیهاء

اندامکهغلیظگردد،چنانچونهوائیکهدیربمانداندرجاء.«

دراینعبارتبهجای»کهدنبه«بایدمطابقنسخه»کهدراز

دینه«باشدوبهجای»آزادگیهاء«باید»اوادکیهاء«)/اوادگیها(

باشدوبهجای»جاء«باید»چاه«باشدبهقیاس»آبار«)ج:بئر(

کهدرمتنعربیآوردهشدهاست)القمری7۵:۱۴۱۱(.دربارۀضبط

»اوادگیها«بایداشارهکنیمکهاینواژهچندباردرمتنونسخه

آن»اوادکیها«بهکاررفتهوآنرا
ِ
بهصورت»اوادکی«وجمع

درهیچکدامازلغتنامههایدردسترسنیافتیم.ازکاربرداین

کلمهدرتعریف»تجاویف«)قمری۳6:۱۳۹۲(میتوانچنین

پنداشتکهبهمعنایکاواکیوفضاییخالیبهکاررفتهاست

کهدرمیانۀاندامیچونرگهایارودههاوجوددارد:»تجاویف:

اوادکیهاستاندرمیاناندامهاچوناوادکیروذکانیهاورگهاو

تازه درچاپ باساختهایگوناگونش واژه این آن.« جز

بهصورتهای»آزادگی«،»ازادگیهاء«و»آزادگیهاء«ضبطشده

است)قمری۳6:۱۳۹۲و۳7و۳8(.درمتنعربی)القمری۱۴۱۱:

اجواف مثل االعضاء اجواف »التجاویف: است: آمده )7۱

العروقواالمعاوغیرها.«

ــ ص 40:ذیلتعریف»سمید«و»جوبره«آمدهاست:

»اینرانیزنانمبدءگویند«کهدراینجا»نانمیده«درست

است.اینبخشدرچاپپیشین)قمری۵۹:۱۳۵۲(درست


ً
استودرتحریرعربی)القمری7۹:۱۴۱۱(آمده:»یسمیایضا

خبزالمواید.«

ــ ص 40:»شواء:بریانیبود.ویآنگوشتستکهبرآتش

افکنندتابریانشود.«درنسخهوچاپپیشین)قمری۵۹:۱۳۵۲(

بهجای»آتش«واژۀ»انگشت«)ذغال(آمدهاست.مصّححبی

اشارهبهاصلنسخه،آنراتغییردادهاست.درمتنعربی)القمری

ق
ّ
7۹:۱۴۱۱(تصریحیبهآتشیاانگشتنیست:»کللحمیتعل

نور...«
ّ
فیالت

ــ ص 40:»طباهجه:آنگوشتکهپارهکنند...«این

مدخلدرنسخهوچاپپیشین)قمری۵۹:۱۳۵۲(بهصورت

»طباهه«ضبطشدهاست.ضبط»طباهه«)/تباهه/تواهه(در

فارسیرایجتراست.مصححبیاشارهبهضبطاصلنسخه،آن

راگویامطابقمتنعربیتغییردادهاست.

ــ ص 40:»اریص:گوناگونکندواندرجملهآناست

کهترهاوبویافزارهاراباخلبجوشانندوآنگاهبویاندرماهی

بپزند.باجوره:باکبکیابزغالهوآنچهبذیشانآنگاهبنهندیابه

بندد.«دراینجابهجای»گوناگونکند«باید»گوناگونکنند«

آنچهبه
ً
باشد.یعنیاینغذارابهچندشیوهمیسازند.ضمنا

عنوانمدخل»باجوره«آوردهشدهدرواقعدنبالۀتوصیفمدخل

»قریص«است،بدینگونه:»بهویاندرماهیبپزندیاجوژه

د[.آنگاهبنهند
َ
)=جوجه(یاکبکیابزغالهوآنچهبدیشان]مان

د«افزودهشود؛اگرچه
َ
تاببندد.«پسازواژۀ»بدیشان«باید»مان

درنسخهنیست.اگرمصّححبهتحریرعربینگاهیمیانداخت

دچارچنینلغزشینمیشد.بخشمربوطدرمتنعربی)القمری

ثّمیغلی
ّ
...تغلیمعالخل

ً
8۱:۱۴۱۱(چنیناست:»یعملضروبا

فیهاالسمکواالکارعوالفراریجوالقبجأولحومالجداءأو
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ییجمدوینعقد.«
ّ
یینطبخثّمیرفعویترکحت

ّ
نحوهاحت

ــ ص 40:درعبارت:»یاآنچهبذیشانماندبپاکننداز

ترهسرد«درواقع»بپاکنند«باید»بیاگنند«باشد.درمتنعربی

وجملتهأنیحشیبطون
ً
)القمری8۱:۱۴۱۱(آمده:»یعملضروبا

الفراخ...ونحوهامایحتاجالیهمنالبقولالباردة...«

ــ ص 40:»بچیزیپاکترنهندتاآبازویبچکدوانگاه

ترهابپزندواینگوشتبهویدرافکنند.«درآغاِزعبارت

»پاکترنهند...«چنینبایدباشد»پاکبرنهند...«دردنبالۀ

همینعبارتپساز»ترهابپزند«عبارت»بهخلاندر«جا

افتادهکهدرنسخهوچاپپیشین)قمری60:۱۳۵۲(بهدرستی

تأیید را آن نیز )القمری8۲:۱۴۱۱( ضبطشدهوتحریرعربی

ر
ّ
ییتقط

ّ
میکند:»...ثّمیخرجویوضععلیشیءنظیفحت


ّ
ه.ثّمیغلیمایحتاجالیهمنالبقولالمذکورةفیالخل

ّ
ماؤهکل

وتلقیفیه...«

ــ ص 41:»وبآفتابگرمنهندوهرروزیبخیسانندو

شیرمیافزایندتابرسد«.واژۀ»بخیسانند«درنسخهوچاپ

پیشین)قمری6۱:۱۳۵۲(بهصورت:»بجنبانند«ضبطشدهکه

همیندرستاستوازمتنعربی)القمری8۴:۱۴۱۱(تأیید

یومویزادفیه
ّ
مسویحّرککل

ّ
میشود:»...ویرّبیفیالش

اللبن.«

ــ ص 41:»...وهمچنینگیردباذردوپوذینهوآنچه

بذینماندازترها.«دراینجا»گیردباذرد«تحریف»کبرو

باذرو«استکهدرنسخهوچاپپیشین)قمری6۱:۱۳۵۲(

درستضبطشدهاست.کبروبهویژهبیخآندرپزشکیکهن

کاربردداشتهوبادرونیزهمانبادرنجبویۀمعروفاست.در

متنعربی)القمری8۴:۱۴۱۱(نیزآمدهاست:»...وکذلکالکبر

والباذروجوالفلنجمشک...ونحوهامنالبقولواالبازیر.«

ــ ص 41:»خلزیت:چنانبودکهنانراریزهکنندوآنچه

ببایدازترهابروبپزند،چونکوکوگشنیز...«.دراینجاتعبیر

»ترهابروبپزند«مطابقنسخهباید»ترهها]ی[بردبپزند«باشد.

درچاپپیشین)قمری6۱:۱۳۵۲(»ترهاءسرد«آمدهاستکهدر

اینجاضبط»سرد«درستتراز»برد«مینمایدوچوناحتمال

خواندن»سرد«نیزدرنسخههستپسضبطچاپپیشین

اینجاارجحاست.ضبطمتنعربی)القمری8۵:۱۴۱۱(نیزایندو

راتأییدمیکند:»الخلزیت:أنیفتتالخبزوتقطععلیه

البقولالباردةمنخسوکزبرة...«

ــ ص 41:»سبویات:چنانبودکهآببسبوساندرریزند

وبپاالیند...«.درچاپپیشین)قمری6۱:۱۳۵۲(نیزایننام

بهصورت»سبوسات«ضبطشدهکهنادرستاست.شکل

از که است سبوساب( /( »سپوساب« مدخل این درست

چون مشابهاتی و است مشخص 
ً
کامال نیز متن توصیف

مین 
ّ
»کشکاب«دارد.ازاینخوراکچندینباردرهدایة المتعل

فی الطّب یادشدهاست)اخوینی،هدایة،ص8۳7]نمایۀداروهاو

)القمری8۵:۱۴۱۱( اینخوراکدرمتنعربی نام خوردنیها[(.

بهصورت»ماءالنخالة«ضبطشدهکهترجمۀهمین»سپوساب«

است.مدخل»سپوساب«ازلغتنامهدهخدافوتشدهاست

امادربرخیازفرهنگهایکهنعربیبهفارسیدیدهمیشود.

ِزیَرة:
َ
براینمونهدرتاج االسامی )ص۱68(آمدهاست:»الخ

سبوساب«.درمقدمةاالدبنیزذیلمدخل»خزیرة«ضبط

مقدمه،ص348(؛هرچند »سبوسابه«دیدهمیشود)زمخشری،

غذایتوصیفشدهدرآنباغذایمورداشارهدرالتنویر یکسان

نیست،هردوگونههاییازآشهستند:»خزیرة:آردهالهاز

سبوس،سبوسابه،آردهالهکهبشیرباروغنکنند.«

ــ ص 41:»ابازیر:آنبودکهاویدیگرراخوشیآید...«

کهدراینجامطابقنسخه:»...اویدیگراخوشآید«درست

است.

بودسپیذاب ،نک بود »باذه:شرابخام ــ ص 41:

ک
ُ
ن
َ
کردار.«کهدرستشچنیناست:»باذه:شرابخامبود؛ت

بود،سپید،آبکردار.«واژۀ»تنک«درچاپپیشیندرست

است،اماآنجاهم»سپیذابکردار«ضبطشدهکهنبایددرست

باشد.واژۀ»تنک«درسطربعدیازچاپجدیدونیزسطر

پایانیصفحۀ۴۲بازبهصورت»نک«ضبطشدهاستکهنشان

میدهدمصححاینواژهرانشناختهاست.

با ــ ص 42:»ضمادها:آنداروهاکهآمیختهشودو

روغنهاترکردهومفردهاوبهاگرمکردهشود.«کهمطابق

نسخهوچاپپیشین)قمری6۴:۱۳۵۲(بهجای»مفردهاوبها«

باید»مغزهاوپیها«باشد.متنعربی)القمری8۹:۱۴۱۱(نیزآنرا

تأییدمیکند:»ادویةالقروحوالجراحاتالملینةباالدهانو

حومونحوها.«البتهدرتحریرفارسیالتنویر
ّ
االمخاخوالش

توصیف»المراهم«)مرهمها(افتادهواینبخشدرواقعمربوط
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بهتوصیفمرهمهااست.

ــ ص 44:»شستنلک:ازجویهاپاکبایدکردن...«که

دراینجابهجای»ازجویها«تعبیر»ازچوبها«درستاست.

متنعربی)القمری92:1411(نیزاینضبطراتأییدمیکند:»غسل

اللک:ینقیاللکمنعیدانهویسحق...«دراینجا»عیدان«

جمع»عود«بهمعنیچوباست.

ــ ص 44:»شستنبست:بستراآببایدریختن...«

کهدراینجا»پست«درستاستبهقرینۀ»السویق«درمتن

عربی)القمری۹۴:۱۴۱۱(.

ــ ص 45: »...واسبغولبویاندرافکنوزودبگردان

آبراتااسبغولبکرانهابرجغدهمچنانکگفتهاند...«شکل

درستاینعبارتمطابقنسخهچنیناست:»...واسبغول

بهکرانها اسبغول تا را بگردانآب اندرافکنوزود بهوی

برچفسدهمچنانکگفتهآید...«متنعربی)القمری۹۵:۱۴۱۱(

نیزاینضبطراتأییدمیکند:»...وطرحتاالسبغولفیهو

أدرتهعلیجوانبهبسرعةفاذاالتزقبهعملتبهمثلاالّول.«

ــ ص 45:»چونروغنکهنگرددوتازهخواهیکردن

بهاوناندرکنوبارهاوبیخبویاندرافکنوبزننیکتابیخ

بگذازد...«.کهمطابقنسخهوچاپپیشین)قمری68:۱۳۵۲(

دراینجابهجای»وبارهاوبیخ«باید»وپارههاییخ«باشدو

»بیخ«بعدینیز»یخ«است.اینضبطنیزازمتنعربی)القمری

منالجمدواضربه
ً
۹6:۱۴۱۱(تأییدمیشود:»...وألقعلیهقطعا

الیأنیذوبالجمد.«
ً
جیدا

ً
معهضربا

ــ ص 46:»تدبیرریمآهن:ریمآهنراگرمبایدکردنتا

سرخشودوآنگهبهخلباقّوتاندرفکن.«درنسخهوچاپ

از»سرخشود«عبارت»اندر )قمری7۱:۱۳۵۲(پس پیشین

آتش«وجودداردکهازچاپتازهافتادهاست.مطابقمتنعربی

)القمری۱0۲:۱۴۱۱(نیزاینعبارتبایددرمتنباشد:»یحمیفی

النارالیأنیصیرمثلالجمر.«درآغازتعریفاصطالحفارسی

نیزواژه»ریم«اگرچهدرنسخهدیدهمیشودامازایداست.

دلیلشآنکهدراینجاشیوهساختن»ریمآهن«توضیحدادهشده

وشگفتخواهدبودکهبرایساختنیکچیزازخودش
استفادهشود.۱

- ص 47:»سوختنآبگینه:خارواشنانیکرطل...«که

1.البتهجزدرمواردیچونماستیاكفیركهموادیتخمیریهستندودرواقعآنهارا

تولیدنمیكنیمبلكهافزایشمیدهیم.

مطابقنسخهوچاپپیشین)قمری7۱:۱۳۵۲(بهجای»خار«در

از دیگر ضبطی »خشار« است. درست »خشار« اینجا

»شخار«یعنیقلیۀصابونوگویاحاصلابدالحروفاست.

مقدمه،ص339(دیده )زمخشری، االدب  مقدمة  اینضبطدر

میشود:»ِقلی:خشار،اخشار.«نیزدرفرهنگتکملةاالصناف

اُض:اشنانفروشو )کرمینی،تکمله،ص140(آمدهاست:»الَحرَّ

گچپز؛وآنکهاشنانسوزدتاخشارکند...«باتوجهبهاینکه

زمخشریوکرمینیازمردمانماوراءالنهر)خوارزموکرمینه(

بودهاندمیتوانگمانبردکهضبط»خشار«بهجای»شخار«

درآنسرزمینرواجداشتهاست.اینمیتواندقرینهایباشد

کهترجمۀکتابدرهماننواحیصورتگرفتهاست.نیزبایستۀ

توجهآنکهبهقرینۀمتنعربی)القمری۱0۳:۱۴۱۱(دراینجاگویا

»خشاِراشنان«درستاستنه»خشارواشنان«،چنانکه

آمدهاست:»یوخذِمنقلیاالشنانرطل...«.بهویژهکهقلیهها

ازموادگوناگونبهدستمیآمد.

عدم رعایت ضبط های کهن نسخه

دربرخیمواردکوشندۀچاپتازه،ضبطنسخهراتغییردادهکه

اینکارخارجازاصولتصحیحاست؛بهویژهکهبسیاریاز

ویژگیهایزبانیمتنازهمینگونهضبطهاقابلتشخیصو

فراواناستواینها
ً
بررسیاست.اینگونهموارددرمتننسبتا


ً
جزمواردیاستکهحروفویژۀزبانفارسی)گچپژ(عینا

مطابقرسمالخطنسخهبهصورتحروفعربیضبطشدهو

واژۀ نمونه برای میشود.۲ خواننده کار دشواری موجب

همهجایچاپتازهبهصورت»روذکان«
ً
»رودگانی«تقریبا

ضبطشدهاست)نک:ص۱۹و۲۹(وجالبتوجهآنکهیکجا

)ص۲۹(کهواژهبهصورت»روذکانی«ضبطشده،درپاورقی

به»رودهای«معنیشدهاست.درحالیکهدرادوارکهنو

مفرد معنی در التنویر»رودگانی« فارسی تحریر در بهویژه

بهصورت آن جمع و رفته می کار به معی( =( »روده«

»رودگانیها«)=امعا(آمدهاست.درزیربهبرخیمواردعدول

ازنسخهاشارهمیکنیم:

ــ ص 25، س 16:ضبط»ناخنپا«آمدهکهدراصل

نسخه»ناخنپای«است.

2.براینمونهدرصفحۀ32آمدهاست:»صنان:كندبغلبود«كه»گندبغل«درست

است.
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ــ ص 27، س 22:دوواژۀ»میکاهد«و»مینماید«در

نسخه»همیکاهد«و»همینماید«است.

ــ ص 28، س 1:واژۀ»سفیدی«دراصلنسخه»سپیدی«

است.

ــ ص 33، س 18: »شکستناندام«دراصل»بشکستن

اندام«است.

ــ ص 38، س 8: »فزودنیها«دراصل»فزونیها«است

کههمینهمدرستاستدربرابر»فضول«کهدرمتنعربی

)القمری:75،1411(آمدهاست.

ص 42، س 6: »قراباذینها«کهدرنسخه»قرافاذینها«

است.

***

اینهانمونههاییاستازنادرستیهاییکهدرچاپتازۀالتنویر 

دیدهمیشود.باتوجهبهاینکهمتنالتنویر مطابقچاپتازهفقط

۲۳صفحهاست،میتواندریافتکهاندازۀاشتباهاتدربرابر

کلکارتاچهاندازهاست.ایننکتهنشانمیدهدکهکار

تصحیحبرخالفتصوربرخیآساننیستودشواریهای

بسیاریداردکهپرداختنبداننیازمندتخصصوتجربۀکافی

است.البتهبایددراینجایادآورشویمکهچاپپیشیننیزاز

اشتباهاتخالینیست۱اماباسنجشدوچاپدرمییابیم

چاپیکهحدودچهلسالپیشمنتشرشدهنسبتبهچاپ

کنونیکمغلطتراست.

منابع

ابـنابـیاصیبعـة،احمدبـنقاسـمخزرجـی،عیـون االنبـاء فی 

ر،قاهره،1299ق.
ّ
طبقات االطبّاء،بهکوششاگوستمول

میـن 
ّ
بخـاری،ابوبکـرربیعبـناحمـداالخوینـی،هدایةالمتعل

ـّب،بـهکوشـشدکتـرجـاللمتینی،مشـهد:دانشـگاه
ّ
فی الط

مشهد،۱۳۴۴ش.

علیاوسـط کوشـش بـه )تهذیباالسـماء(، تاج االسـامی 
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