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  *شده پزشک نامدار فراموش ،یوحنا بن رسابیون
 ١یونس کرامت

  مقدمه
پزشـکی بسـیار شـنیده و  عرصـۀاهمیت، شهرت و اعتبار ابن سینا در  دربارۀگمان بیشتر ایرانیان،  بی

هـای شـگفت او در دربـار آل زیـار و آل  درمان دربـارۀاند. از ماجراهای بسیار جذاب و زیبا  خوانده
ابـن سـینا در  قـانونتـدریس  دربـارۀماند گرفته تـا مطالـب مختلفـی  کاکویه که بیشتر به افسانه می

های  نیز به سـبب نوشـته ها آننه در های میانه و عصر نوزایی که متأسفا های اروپایی در سده دانشگاه
سـخت در هـم  ،مطالـب راسـت و ناراسـت ،آمیز شـماری از پژوهشـگرنمایان غیر تحقیقی و اغراق

آمیخته و بسیاری از خوانندگان را به گمراهی انداخته است. این در حالی است کـه شـهرت و اعتبـار 
یالدی چنان است که نیـازی بـه اغـراق م ١٧تا  ١٢های  ابن سینا در میان پزشکان اروپایی سده قانون

  نیست. 
رابیون اختصـاص دارد کـه گمـان پزشکی به نام یوحنا بن ِس  کارنامۀنامه و  حاضر به زندگی مقالۀ

آموختگـان بیمارسـتان  شاپور و چـه بسـا یکـی از دانش رود یکی از پیروان مکتب پزشکی جندی می
آموختگـان ایـن بیمارسـتان آثـار خـود را بـه زبـان  دانش همۀمشهور آن بوده است. زیرا او همچون 

وی، حـاکی از آن اسـت کـه نـه فقـط آثـار نامـداران ایـن  الصغیر ٢الکناشسریانی نوشته و بررسی 
  های دانشمندان گمنام آنجا را نیز در دست داشته است. بیمارستان، بلکه شماری از نوشته

روزگـاران قـدیم، چـه نـزد پزشـکان و نظیـرش در  شگفت آنکه این پزشـک بـه رغـم شـهرت کم
میالدی، امروزه چنان از  ١٧تا  ١٢های  یان سدهیاسالمی و چه بعدها در میان اروپا دورۀداروشناسان 

بـا . در حالی که ستیاد رفته است که نامش حتی برای متخصصان تاریخ پزشکی نیز چندان آشنا نی
هـای  هـای التینـی و عبـری و نیـز چاپ زبانبه  الکناش الصغیرترین کتاب وی  مهم ترجمۀ توجه به

                                                    
) ۲۴۴-۲۳۳، صفحات ۱۳۷۷(تهران،  یالکبر ةیدائرة المعارف االسالمدر جلد سوم  یبه عرب نیاز ا شیپتر این مقاله  صورت مبسوط *

 شده است. منتشر
  ykaramati@gmail.com، نقد کتاب علوم محض و کاربردیفصلنامۀ سردبیر دکتری تاریخ علم،  .١
 ای سریانی و به معنی کتاب جامع پزشکی است. صورت معرب واژه» کّناش. «٢



 

  

٧۴ 

و ابـن سـرابیون، اهمیتـی  الکنـاش الصـغیرتوان گفت که  ، میالتینی آن در اروپا ترجمۀمختلف دو 
  .اند داشتهو ابن سینا  قانونهمچند 

  نگاه به منابع کهن
د بـن سـرابیون دو پزشک دیگر به نام سرابیون و داوو دربارۀناچار باید  در معرفی این پزشک نامدار به

 در ابـن نـدیم شـود. آوریاند، نکاتی یـاد که در برخی منابع به ترتیب پدر و برادر یوحنا خوانده شده
  ١یوحنا و داوود چنین آورده است: دربارۀین گزارش موجود تر کهن ضمن الفهرست

زیست؛ دو کتابش در پزشـکی [از سـریانی] بـه  در آغاز روزگار فرمانروایی [عباسیان] می
در دوازده مقاله که خـود آن را بـه عربـی ترجمـه کـرد و  الکناش الکبیرعربی ترجمه شد: 

  .در هفت مقاله الکناش الصغیر

 علی بن یوسف قِ 
ْ

 آوردههنگام اشاره به یوحنا، گزارش ابـن نـدیم را  تاریخ الحکماء درطی ف
ً
 عینـا

ۀ عباسـی از یفـخل( موسـی الهـادیچگونگی درگذشـت  دربارۀاما همو ضمن نقل داستانی  ٢است.
خویشـاوندی یوحنـا و  ، دربـارۀ) هنگام نام بردن از پزشکی به نام داوود بـن سـرابیونق١٧٠تا  ١٦٩

  ٣.است ای آورده کننده داوود مطالب گمراه
 
ُ
تـاریخ افزون بر نقل داسـتان یـاد شـده در  عیون االنباء فی طبقات االطباء نیز در عهبَ یْ َص ابن ابی ا

ها با افرادی دیگر  برخی شخصیت هادرنگ چند روایت مشابه آن را آورده است که در آن ، بیالحکماء
وی بـا ترکیـب  شود که در درستی ایـن داسـتان تردیـد کنـیم. ها موجب می این همۀاند.  جابجا شده

  قفطی، در معرفی ابن سرابیون چنین آورده است: شدۀسخن ابن ندیم و گزارش یاد 

آنچه نگاشت به سریانی بـود. پـدرش سـرابیون پزشـکی از مـردم  همۀیوحنا بن سرابیون: 
های یوحنـا بـن  دانشور شدند. کتاب ٰی بود که دو فرزندش، یوحنا و داوود پزشکانیباجرم

کـه بسـیار  الکنـاش الصـغیردر دوازده مقالـه و  الکناش الکبیـراست:  سرابیون بدین قرار
  مشهور است در هفت مقاله. 

توان گفـت  داوود بن سرابیون منابع بسیار اندک است. اما با کمک همین شواهد اندک می دربارۀ
پزشکی مشهور بـوده و بـا دربـار عّباسـیان ارتبـاط نزدیـک  هجریدوم دوم سدۀ  یمۀداوود در میانه ن

، یهماسـوهمـراه ابـن درگذشته اسـت. ابـن ابـی اصـیبعه، داوود را  سوم هجریداشته و در آغاز سدۀ 

                                                    
  .۲۹۶ابن ندیم،  .١

 آید در متن مأخذ نیست و با توجه به شواهد و قراین دیگر افزوده شده است. [] می نشانۀدر این مقاله آنچه میان دو 
 .۳۸۰قفطی،  .٢
 .۱/۱۲۶، ابن ابی اصیبعه ،۴۳۱همو،  .٣
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آورده است که آثاری  یدر شمار پزشکانلمویه و حبیش جبرئیل بن بختیشوع و فرزندش بختیشوع، َس 
) وزیر معتصم، واثق، و متوکل، از یونانی بـه عربـی ق٢٣٣-١٧٣ات (برای محمد بن عبدالملک َزیّ 

وزارت ابـن  ۀمعمـول در آن روزگـار مربـوط بـه دور ۀها را به شیو این ترجمه رگاما ا ١.اند ترجمه کرده
  بوده است و نه خود داوود بن سرابیون.فرزند داوود این مترجم ا چه بسزیات بدانیم، 

  یوحنا بن سرابیون
 یوحنـان َبـر (=نام این پزشک به زبـ

ً
ابـن) سـراپیون بـوده اسـت. وی در میـان  ان سـریانی احتمـاال

 به  دورۀدانشمندان 
ً
است. ه یۀ خویش یعنی ابن سرابیون یا ابن سرافیون شهرت داشتکناسالمی عموما

  نام وی نیز در منابع این دوره یوحنا یا یحیی (صورت عربی نام یوحنا) آمده است. 
یکـی از  موجـب شـد کـه در »٢یسـراپیون دمشـق«تینـی بـه عنـوان شهرت یوحنا در اروپـای ال

برخـی  در نتیجـه،. بنامنـد »یوحنای دمشـقی«را  یوحنا، او الکناش الصغیر یالتین ۀترجم یها چاپ
 یـا) حکـیم الهـی سـریانی، م٧٥٤ ح :(دمشهور به یحیی نحـوی  یابن سرابیون را با یوحنای دمشق

که او نیز به خطـا بـه یوحنـای دمشـقی شـهرت  شاپور جندی ، پزشک نامدار ایرانییوحنا بن ماسویه
  ٣.یکی دانستندداشت 

شخصـی بـه نـام ابـن را بـا ، یوحنـا ٥مایرهوفماکس  و ٤مانند فرینداروپایی پژوهشگران برخی 
 از او در دسـت اسـت داروهـای سـاده) دربـارۀ( ادویۀ مفرده سرابی که ترجمۀ التینی کتابی با عنوان

 برای تمایز میان این دو پزشکاند؛  اشتباه گرفته
ً
یـا  »٦سـراپیون مهتـر ]ابن«[یوحنا  ،از این رو معموال

  .اند نامیده شده» سراپیون جوان«یا » ٨سراپیون کهتر«و آن دیگری » ٧سراپیون قدیم  ]ابن«[
نیـز  ةالعمار ةالی نهای ةب االقالیم السبعئعجایسندۀ کتاب مشهور نودانی به نام سهراب،  جغرافی

  یده شده و با پزشک مورد بحث ما اشتباه گرفته شده است. نامخطا ابن سرابیون  در برخی منابع به

  روزگار فعالیت یوحنا بن سرابیون
علی  ٩.زیسته است ) میهجری ۀ دومسدیعنی در وی در آغاز حکومت عباسیان ( به روایت ابن ندیم
، کتـاب الملکـییـا  ة الطبیـةکامـل الصـناع ۀکـه در مقدمـ ، پزشک نامدار ایرانیبن عّباس اهوازی

                                                    
 .۱/۲۰۶، ابن ابی اصیبعه .١

2. Serapion sive Damascenus 
 II/805الیس،؛ I/72؛ کمپبل،I/806؛ سارتن، حاشیه ۹۷؛ شیپرگس، ۹۰لی،  ، میهI/117لکلر، .٣

4. Friend 
5. Max Meyerhof 
6. Serapion senior 
7. Serapion l’ancien 
8. Serapion junior 

 ۲۹۶ابن ندیم، .٩
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هرون پزشک (سدۀ ششم های پیشینیان را به ترتیب زمان نگارش نقد کرده، نام یوحنا را پس از  نوشته
  میالدی/ سدۀ اول پیش از هجرت)

َ
 ١.) آورده اسـتق٢٢٥ح  د:( م دمشـقیو پیش از عیسی بن َحک

شـمرده اسـت. ابـن ابـی  می هجـریاول یـا دوم ، یوحنا را از پزشـکان سـدۀ اهوازیبنا بر این، گویا 
ۀ اول را از پزشـکان سـد اواصیبعه نیز با قرار دادن یوحنا در شـمار معاصـران پزشـکان اسـکندرانی، 

 لوسین ، یالدیم ١٩ ۀسد ۀاّما در میان ٢.دانسته است هجری
ُ
 ل

ْ
کتـاب  یالتینـ ۀر بـا بررسـی ترجمـلِ ک

سـوم سرابیون، نشان داد که تاریخ نگارش این کتاب زودتر از نیمۀ نخست سدۀ  ابن الکناش الصغیر
ین َنـُح  ) وق٢٤٣ :های پزشکانی چون یوحنا بن ماسویه (د نبوده است؛ زیرا مؤلف از دیدگاه هجری

 هجـری سـومتوان گفت کـه یوحنـا در میانـه سـدۀ  می پس ٣.) یاد کرده استق٢٦٠ د:بن اسحاق (
اند و بـه همـین علـت  داوود و یوحنا برادر یکدیگر نبودهگمان  . بر این اساس، بیفعالیت داشته است

  روشن نیست که کدام یک از این دو، فرزند سرابیون، پزشک اهل باجرمی بوده است. 

  آثار یوحنا بن سرابیون
ا که خود آن ر الکناش الکبیربه عربی ترجمه شده است. یکی از سریانی پزشکی  ۀدو کتاب وی دربار
   ٤.الکناش الصغیر یترجمه کرد و دیگر
  :آورده استچنین  یرالکناش الصغنام مترجمان هنگام برشمردن  ٥ابن ابی اصیبعه

[موسـی بـن ابـراهیم] ) که مشهور است، در هفت مقاله. الکناش الصغیر... کناش کوچک او (
ترجمـۀ حسـن . کـه از برای ابوالحسن بن نفیس ترجمه کرد مریق ٣١٨در آن را الحدیثی کاتب 

 ابوالبِ و بن بهلول اوانی طبرهانی بهتر است 
ْ

  ر َمّتی نیز آن را ترجمه کرده است.ش

دو نفـر  تنهـا دربـارۀ ترجمـه) دهندۀ سفارش(سه مترجم و یک  تنی که نامشان آمد چهاراز میان 
ده بـوده حسن بن بهلول آثار دیگری نیز از سـریانی بـه عربـی ترجمـه کـردانیم.  چیزهای دیگری می

 و ابوالبِ  ٦است
ْ

  ٧.درگذشته است ق ٣٢٨ر مّتی بن یونس (یونان) نیز مترجمی برجسته بوده و در ش

                                                    
 ۵- ۳نک علی بن عباس اهوازی،  .١
  I /114لکلر،  نیز نک:؛ ۱/۱۰۹ ،ابن ابی اصیبعه .٢
 I /115-116، لکلر .٣
 ۲۹۶ابن ندیم، .٤
 ۱/۱۰۹ابن ابی اصیبعه،  .٥
 281-280، »یوحنا«   اولمان،  .٦
 ۲۳۵- ۱/۲۳۴؛ ابن ابی اصیبعه، ۳۲۳؛ قفطی، ۲۶۴-۲۶۳ابن ندیم،  .٧
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اصالح مقاالت ق) نیز اثری با نام ٣٦٥یا  ٣٦٩ د:( یابوالحسن ثابت بن ابراهیم بن زهرون َحّران

کـدام  شـدۀاصـالح  نسـخۀاما معلوم نیست ایـن کتـاب  ١.داشته است سرابیون بن یوحنا من کّناش
  کناش ابن سرابیون بوده است. 

  
اه تهران (کهن ٩۶۶٨نویس شمارۀ  صفحۀ نخست دست ترین  کتابخانۀ مرکزی دانش

ناش الصغیرششم و هفتم  های هنویس موجود از مقال دست  )ال

 را در بـر داردکـه آغـاز ایـن کتـاب اسپانیا اسکوریال  خطی کتابخانۀ های نوشته دستدر یکی از 
  ٢:است چنین آمده

                                                    
 ۱/۲۳۰؛ ابن ابی اصیبعه، ۱۱۱؛ قفطی، ۳۰۲ابن ندیم،  .١
 I/117نک: لکلر، .٢
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  یهایی از حسن بن بهلول طبرهان موسی بن ابراهیم الحدیثی با افزوده ۀترجم

بـر آن  ١حدیثی گفته ناسازگار اسـت. اولمـان ۀبرتری ترجم ۀبا آنچه ابن ابی اصیبعه درباراین عبارت 
این دو، مـتن جدیـدی بـه  ۀتوانسته ابوالحسن حّرانی باشد، با آمیختن ترجم است که شخصی که می

  دست داده است. 
زبانـان  ویژه متونی که سریانی مانند سایر متون پزشکی عربی به ،الکناش الصغیردر روایت عربی 

 ۀمـوارد واژ بیشـترواژگان معرب یونانی و فارسی بسـیارند و در  ،اند ها دست داشته در پدید آوردن آن
مقالـۀ اول  یهـا اند. برای نمونـه عنـوان یکـی از باب دهیونانی و معادل عربی در کنار یکدیگر یاد ش

  .»فی ابیلمسیا وهو الصرع«: ٢چنین است

  های ابن سرابیون کناش عربیهای ترجمۀ  نویس دست
یافـت نشـده، اّمـا بـزرگ و کوچـک ابـن سـرابیون تا کنون هیچ نشـانی از مـتن سـریانی دو کّنـاش 

در  بولس سباط (کشیش مـارونی سـوری)  ۀگفتها در دست است. به  عربی آن ۀهایی از ترجم بخش
(دومـی بـا  هایی نویس دسـتاز هر یک از این دو کتاب در سوریه خصوصی بکری زبیدی  ۀکتابخان

اند و از چند و چـون  تا کنون بررسی نشده ها نویس دست) وجود دارد؛ اما این الکناش المختصرنام 
، کـه ٣٧١٦شـماره  ۀ) نسـخ٢٢١ایاصـوفیه (ص  ۀها اطالعی در دست نیست. در دفتـر کتابخانـ آن

 ابویعقـوب کَ  کنـاشنویسی منحصر به فرد از  دست
َ
کّنـاِش بـن «خطـا بـا عنـوان  بـهری اسـت، شـک

بـاب نخسـت از ایـن کتـاب در پدیـد «. در آغاز این نسخه آمده است: است معرفی شده» سرافیون
پس و سـ »مقالـه دارد )١٢(! در واقع  ١٣که آمدن موی بر جاهای مختلف بدن، از کّناِش کبیِر یوحنا 

گویا بـر همـین اسـاس شخصـی کـه قصـد جـایگزینی  ٣.صفحه از یوحنا نقل شده است ٣بیش از 
(که البتـه حتـی از نظـر قواعـد را » کّناش بن سرافیون«های فهرست نسخه را داشته، عبارت  افتادگی

که  در حالی ،ثبت کرده استبار در آغاز فهرست  یکیک بار روی جلد و عربی نیز درست نیست!) 
گذشته از این مؤلف  ٤.در متن نسخه بارها از یعقوب الکشکری به عنوان مؤلف کتاب یاد شده است

 دگفتنی است که این اشتباه حّتی  ٥.چند بار دیگر نیز از ابن سرابیون نقل کرده است
ً
ر آثاری که اخیرا

کّنـاش فـی تصویر این نسخه را با عنوان  م١٩٨٥شود. فؤاد سزگین در  نیز دیده می ٦چاپ شده است

                                                    
 282-281، »یوحنا« ،اولمان .١
 287-285؛ اولمان، "یوحنا"، 163-162 ,42ر،انک: ژاک .٢
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تلخیصی از این کّناش را کـه پزشـکی  بولس سباطاست. همچنین  کردهدر فرانکفورت چاپ  الطب
 خـود او در یکـی از  فراهم آورده بود،م ١١٩٨خیری متطّبب در  ینالد به نام یحیی بن جمال

ّ
بـه خـط

قطعات بیشـتری در دسـت  اش الصغیرالکنربی عهای خصوصی حلب یافته است. از متن  کتابخانه
است. بنا بـر آنچـه در دانشگاه تهران مرکزی  ۀکتابخان ٩٦٦٨ ۀشمار ۀها نسخ آن ینتر است، که کهن

 کتابـت شـده و ق ٥٤٧آخر آن آمده مترجم متن عربی، حسن بن بهلول است. این نسخه در  ۀصفح
از  ییهـا و بخش ١٩-١٥ یاهـ هـای مربـوط بـه باب امـا بـرگ ،هفتم است ششم و های مقالهحاوی 

یات) افتاده ۀ(آخر) مقال٢٠و  ١٤-١١ یها باب ایـن  ١٩٦تـا  ١٨٧ یهـا اند. همچنین برگ ششم (ُحمَّ
  هفتم افتادگی ندارد. ۀاند اما مقال نسخه پس و پیش شده

  
پنجم تا هفتم  های هکتابخانۀ سلطنت بروکسل مشتمل بر مقال ١٩٨٩١نویس شمارۀ  صفحۀ نخست دست

ناش انه دست الصغیر ال  نویس مقالۀ پنجم متن عربی، بسیار مهم است. که به لحاظ دربر داشتن ی
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 یسـلطنت ۀدر کتابخانـ ١٩٨٩١بـا شـماره  ریالکنـاش الصـغ یعربـ ۀاز ترجم گرید یسینو دست
خطـا  بـه نیسزگ ١.آخر را در بر دارد ۀق کتابت شده و سه مقال ٦٦٠که در  شود یم یبروکسل نگهدار

دو  نیـا مششم و هفـت های همقال یمتن عرب ۀسیشمرده است. با مقا ریالکناش الکباز  یا نسخهآن را 
دو  نیـاز ا یکـیمتفـاوت هسـتند و  شیکمـاب یعربـ یها کـه ترجمـه افـتیدر توان یم سینو دست

 ترجم
ً
  ٢.آمده است دیتهران) پد ۀ(نسخ گرید ۀترجم شیرایبروکسل) از و یعرب ۀ(احتماال

بـا شـمارۀ  الکناش الصـغیرنویسی از ترجمۀ عربی مقالۀ هفتم  لیدن هلند نیز دست کتابخانۀدر 
ی پاریس یافته کـه شـامل  را لکلر بخش دیگری از این اثر ٣.شود نگهداری می ٢٨١٧

ّ
در کتابخانه مل

در  سـوزی آتشهای این کّناش که پیش از  از میان نسخه ٤.چهارم است ۀسوم و آغاز مقال ۀپایان مقال
 ٦.کوچک باقی مانده است ۀتنها دو قطع ٥،موجود بوده (نزدیک مادرید) اسکوریالانۀ کتابخ

  و عبری های التین ترجمه
) بـه التینـی ترجمـه م١١٨٧-١١١٤مونایی (رِ راردوس ِک توسط گِ  میالدی ١٢در سدۀ  الکناش الصغیر

 یهـا روش«در ونیـز و سـپس بارهـا تحـت عنـاوینی چـون  ١٤٧٩شد. این ترجمه نخستین بـار در 
به چاپ رسید  »پزشکی بالینی ۀ(کلمات قصار) یوحنا بن سرابیون دربار سخنان مختصر«یا  »درمان

 با 
ً
رسـید بـا  در یـک مجموعـه بـه چـاپ می ون جـوانابن سرابی »ۀمفرد ۀادوی«و از آنجا که معموال

شـد.  متمایز میاز آن  »پزشکی بالینی یوحنا بن سراپیون غیر از مختصری که یاد شد«عناوینی مانند 
 از این ترجمه 

ً
موسـی  ٧.کننـد یـاد می» برویاریوم«یا » پراکتیکا« وانبا عنپژوهشگران معاصر معموال

 یـانبادل ۀای از آن در کتابخانـ بن َمصلیاح متن التینی گراردوس را به عبری ترجمـه کـرده کـه نسـخه
  ٨.موجود است

ً
ینی را به عبری ترجمـه کـرده شخصی به نام یوآنس کرمونایی نیز همین متن الت ظاهرا

های  اشـکاالت و کاسـتی ،یزیرا متن التین استاز نخستین کارهای گراردوس  پراکتیکا گویا ٩.است
 ۀم، ترجمـ١٥١٧-١٤٨٧هـای  بـین سـال سآلپـاگو سآ باعث شد که آندره ها یاین کاست بسیار دارد.

کتـاِب] «[عنـوان  بام ١٥٥٠در  . این ترجمه نخستین بارفراهم کند الکناش الصغیرالتینی دیگری از 

                                                    
 ۲۹نک: باون، . ١
 ۳/۳۱۷، ترجمۀ فارسی، III/241سزگین، متن آلمانی،  .٢
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 ۀکـه ایـن مـتن، ترجمـشـود  میگفتـه  ٢.در ونیز چاپ شـد ١»پزشکی بالینی سراپیون، پزشک عرب
اسـت کـه  یا های وی، متن تجدید نظرشده ای نیست بلکه مانند برخی دیگر از ترجمه مستقل و تازه

بـه  اش احتمـالی هـای ریرغم برتـ به سآلپاگو ۀترجم ٣.گراردوس تدوین شده است ۀبر اساس ترجم
سال  ٧٠، بیش از سآلپاگو ۀگراردوس مشهور نشد؛ زیرا به هنگام نخستین چاپ ترجم ۀترجم ۀانداز

  ده بود.شگذشت و در این مدت هم بارها چاپ  گراردوس می ۀاز زمان نخستین چاپ ترجم
ترجمـه شـد و  یابن سرابیون دو بـار بـه التینـ الکناش الصغیرابن سینا نیز همچون  قانونکتاب 

، یعنـی گـراردوس کرمونـایی و آلپـاگوس بودنـد. الکنـاش الصـغیرمترجمان آن نیز همان مترجمان 
ها  ترجمۀ گراردوس کرمونایی از هر دو اثر بارها و بارها به چاپ رسید و جالب آنکه تعداد این چاپ

ن پزشـکان اروپـایی آن دهد شهرت و اعتبار این دو اثر در میا کمابیش با یکدیگر برابرند که نشان می
دانیم  نیز تا جایی که می الکناش الصغیرهای عبری  روزگار کمابیش یکسان بوده است. شمار ترجمه

  ابن سینا بیشتر است.  قانونهای عبری  از ترجمه

  های درمان ابن سرابیون و روش ها یدگاهد
ای ابـن سـرابیون نقـل هـ با بررسی مطالب بسیاری که رازی و دیگر پزشکان از بخش درمانی کنـاش

درمانی او پی برد. هر یـک  یها وی در علم پزشکی و روش های یدگاهتوان به د اند، به خوبی می کرده
(فصد) و  یزن چون استفاده از دارو، رگ ها روشای از  پیشنهاد شده توسط وی مجموعه یها از درمان

و آشـامیدنی،  اکو نـوع خـورشامل تنظیم مقدار مختلف  های یمخون گیری (حجامت)، پرهیز و رژ
تغییر محل سـکونت را در بـر  مثل های روانی حرکات بدنی، خواب و استراحت، و حتی برخی جنبه

 برای درمان صرع روشی پیشنهاد می می
ً
یـا  ٤.یاد شده است های روشبیشتر شامل کند که  گیرد. مثال

 در بخشی از روش پیشنهادی برای درمان فِ 
ُ

  ٥است:س (هذیان) گفته رانیط

 ترسـد یدر اتاق بیمار نقش و تصویر وجود نداشته باشـد و شخصـی را کـه بیمـار از او م 
  .نزدش ببرید

ویـژه بـرای درمـان  در بیشتر موارد روش درمان پیشنهادی او به سن بیمـاران بسـتگی تـام دارد و بـه 
رده و در وی به ندرت جراحـی را توصـیه کـ ٦.است عرضه کردهخاصی  یها کودکان و نوزادان روش

                                                    
1. Serapionis medici arabis celeberrimi practica 

 II/805؛ الیس، ۱۵۴ر، ا؛ ژاک90لی،  ؛ میهI/117لکلر، . ٢
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او حتی در برخی موارد بـا آن کـه پزشـکان  ١.همین موارد اندک هم روش کار را روشن نساخته است
بـه نظـر  ٢.بیمار خطرناک دانسـته اسـت یاند، اقدام به جراحی را برا پیش از وی به این کار رای داده

اصـحاب «ا با عنـوان ، تا آنجا که پزشکان جراح رپرداخته بیون چندان بدین کار نمیرسد ابن سرا می
دقیقی برای رگ زنـی،  هایوی در موارد پرشمار دستور ٤.از خود متمایز ساخته است» ٣العالج بالید

داده  )ها یا برخی از عضالت) و کـی (داغ کـردن محـل فصـد و بـط خون گرفتن، بط (شکافتن زخم
ها، و چگونگی  موجبات و موانع فصد و خون گیری، روش گزینش رگاز است. وی در این دستورها 

  ٥.سخن رانده است یزن رگ

اه کنّاش ابن سرابیون در تاریخ پزش   جای
گیری دانشـمندان بزرگـی چـون رازی، ابـن سـینا، ابوریحـان بیرونـی و بسـیاری دیگـر از  گرچه بهره

 ۀترجمـ سـههای میانه از آثار ابن سرابیون و نیز وجـود  اسالمی و پزشکان اروپای سده ۀپزشکان دور
خـود  ،اش الصـغیرالکّنـعبـری بـرای  ۀالتینی و دو ترجمـ ۀیک متن اصالح شده، دو ترجم عربی و

برای نشان دادن اعتبـار  ،ون در میان پزشکان این اعصار استابن سرابی ۀگواهی روشن بر جایگاه ویژ
  :عرضه کردتوان  نیز می تری یحآثار وی شواهد صر

کوچک مختصری کتاب « ۀدانند؛ مطالع که برخی وی را ثابت بن قره می الذخیرهمؤلف کتاب  .١
 » کتاب ابن سرابیوناز 

ً
بهداشـت و  ۀخواهنـد دربـار کسانی که می ۀ) را به همالکناش الصغیر(ظاهرا

  ٦.درمان کودکان پژوهش کنند توصیه کرده است
 ابوسهل بِ . ٢

ْ
گفتـه  ل الطبیـهئرسـالا) نیـز در کتـاب هجریچهارم ر بن یعقوب (نیمۀ دوم سدۀ ش

    ٧است:
خواهد بـدین  را آورده است که پزشکی که می ییها یوحنا بن سرابیون در کتاب خود درمان

  ها بی نیاز نیست.  آنه کار بپردازد از نظرافکندن ب

فـراوان خـود از آثـار  یگیـر ) نیـز بـرای آنکـه بهـرهق٤٠٠پـس از  د:علی بن عیسی کّحـال (. ٣

                                                    
 ۱۱۸، الفاخر؛ ۱۰/۲۵۰، ۹/۱۶۹،۱۷۲رازی  :نک .١
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  ١توجیه کند گفته است: الکحالین ةتذکرجالینوس را در کتاب 

و این عیب نیست چه جالینوس فاضل نیز در کتاب خود از دیسقوریدس بسیار نقـل کـرده 
است و همچنین است کار ابن سرابیون که بسـیاری از سـخنان فـولس را در کتـاب خـود 

  .  ... آورد

   ٢حنین گفته است: لئمساابن ابی صادق در پایان شرح خود بر کتاب . ٤

که عبارت  کردند یبزرگان، جویندگان پزشکی را به خواندن کتبی از اصول طب سفارش م
هـا  بقراط و یکی از دو کناش جـامع درمـان کـه بهتـرین آن فصولحنین،  لئمسابودند از: 

   .کناش ابن سرابیون است

، کنـاش ابـن کتاب النصـیحتین) نیز در پایان بخش نخست ق٦٢٩ د:عبداللطیف بغدادی (. ٥
اند، از آثار دیگر پزشـکان  را تلخیص کرده ینوسهای بقراط و جال سرابیون را در میان آثاری که نوشته

  ٣.اسالمی برتر خوانده است ۀدور
کتـاب  ۀاز آثار ابن سرابیون انتقادهایی هم شده است. علی بن عباس مجوسی اهوازی در مقدمـ

  ابن سرابیون چنین نوشته است: ۀن دربارن بر شمردن ایرادات آثار پزشکی متقدماضم کامل الصناعة

 هـای یمبا دارو و تـدبیر (رعایـت بهداشـت و رژ ها یماریاو در کتابش چیزی جز درمان ب
  ... بسیاری را یاد نکرده است های یماریجّراحی هیچ نگفته و ب ۀمختلف) نیاورده و دربار

ه ترتیب اعضـایی از بـدن کـه بـ بیماری را که معتقد است ابن سرابیون نیاورده، به ٥٠سپس بیش از 
ترتیـب  ند. سپس بـه بیطورببه چشم م ها یماریشمرد. در این میان بیشتر ب شوند برمی ها مبتال می آن

را  هـا یماریپرداخته و محل درست یـاد کـردن آن ب ها یماریبودن کتاب و نابجا بودن ذکر برخی از ب
شـمرد؛ و در پایـان  الزم برای یک کتاب آموزشی برمی های یژگیشود و این کتاب را فاقد و یادآور می

  ٤:افزاید می

آورده همـراه بـا شـرحی مفصـل و بـی کـم و کاسـت و  هـا یماریدرمان ب ۀاما آنچه دربار
  .جستجویی کامل است

کـه  هـایی یماریبرای برخی از ب الکناش الصغیر (ساخت داروهای ترکیبی) قراباذین ۀاما در مقال
هـا را خـود ابـن  شده که برخـی از آن تجویزکناش ابن سرابیون نیامده، داروهایی اهوازی در  ۀبه گفت

                                                    
 ۴علی بن عیسی، .١
 ۱۰۹۳- ۲/۱۰۹۲نک: حاجی خلیفه،  .٢
 ۲۸۲؛ اولمان، ۳۰نک: غلیونجی، .٣
 ۴اهوازی،  .٤
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از ابـن سـرابیون مطـالبی نقـل کـرده  ها یماریبرخی از این ب ۀرازی نیز دربار ١.سرابیون ساخته است
   ٢.است

های  میـان نشـانه یهـا شماری به ابن سرابیون خرده گرفتـه کـه تفاوت در موارد انگشت هم رازی
همچنین اخـوینی بخـاری تنهـا یـک بـار از ترکیـب و  ٣.مشابه را یاد نکرده است های یماریببرخی 

  ٤.مقدار داروی تجویز شده توسط ابن سرابیون اظهار شگفتی کرده است

  های علم در انتقال سنتو  نقش او ابن سرابیون منابع 
بـا تکیـه بـر بیشـتر  - ٦و اولمـان  ٥منابع ابن سرابیون تا کنون پژوهندگانی چون فرینـد، لکلـر ۀدربار
از چنـد بـرگ  با دسترسـی بـه تصـویر . در این میان اولماناند کردهتحقیق  -التینی گراردوس ۀترجم
نقـش  ۀها با سخنان رازی و ابن سینا، دربار آنمطالب  ۀو مقایسکتابخانۀ بروکسل  عربی نویس دست

  اظهار کرده است.  چندان معتبرنه  علمی سخنانی یها آثار ابن سرابیون در انتقال سنت
نــاش الصــغیرمنــابع  ابــن ســرابیون در ایــن کتــاب از آثــار بســیاری از پزشــکان یونــانی و  :ال

منـابع اهمیـت امـا  ٧.اسـت آوردههـا را  فهرست برخی از ایـن نام اسکندرانی بهره گرفته است. لکلر
. در ایـن از این کمتر نیسـتاسالمی)  ۀدر دور فراهم آمدهسریانی  تألیفاتها و  ا ترجمهیعربی وی (
ال (طیفـوری)، هایی چون حنین، یوحنا و میخائیـل ابـن ماسـویه، زکریـا و اسـرائیل کحـ میان به نام

بـن سـرابیون، سـرافیون (پزشـک اهـل  صلیبا بن جبرئیل از جندی شـاپور، داوودلمویه، ، َس سلیمان
 ضـتوان اشاره کرد.  داوود؟) میتصحیف نام خود یا  یباجرم

ً
 ٨اجـانیطی آثـار جـالینوس، فـولس منا

بـن اسـحاق ، و حنـین میالدی اهـل اسـکندریه) ٧(پاولوس آیگینیایی، پزشک و مؤلف یونانی سدۀ 
کحـال و  زکریـا یمنابع و ینتر مهم پزشکی چشمروند. البته در باب  به شمار می منابع وی ینتر مهم

  عیسی کحال هستند.
انـد  در میان کسانی که از آثار ابن سرابیون بهـره برده: اند گرفته پزشکانی که از کناش ابن سرابیون بهره

رویش مو،  ۀدانسته است. وی دربار الکناش الکبیرصراحت مأخذ خود را  تنها ابویعقوب کشکری به
از ایـن (حصـبه)  قرصی برای درمان سنگینی گوش، دواء مصری، قالع، دارویی برای صرع و جدری

                                                    
  های چشم از جمله بیماریآ، چند دارو برای  ۲۰۷- آ ۲۰۶ب،  ۲۰۰-آ ۱۹۷دانشگاه تهران، گ  سینو دست ابن سرابیون، نک: .١

ُ
 رهشبک

 (شبکوری).
 نک: رازی،  .٢

ً
 های چشم. دربارۀ برخی بیماری، ۲/۱۹۳،۲۴۱،۲۷۲مثال

 ۸/۹۴،۹۸، ۵/۱۲۵، ۴/۱۶۸رازی،  .٣
 ۴۵۷اخوینی بخاری،  .٤
 I /115-116لکلر،  .٥
 ۲۷۹، »یوحنا«اولمان، .٦
 I /115-116لکلر،  .٧
 هوشنگ اعلم. ۀ، نوشت۶۱۱-۶۰۹، صفحات ۴، جلد جهان اسالم ۀدانشنامدر » بولس«. برای فولس اجانیطی بنگرید به مقالۀ ٨
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  :دان از یوحنا مطالبی نقل کردهآیند  در پی میپزشکان و داروشناسانی که  ١.کتاب نقل کرده است

ناش الفاخرق) و نویسندۀ ناشناس ٣١٣-٢٥١(رازی  زکریای .۱  :و عبـداللطیف بغـدادی ال
 معادل یک جلد از مجلدات  نقل قول

ً
سـت. وا الحـاوی گانـۀ٢٥های رازی از ابن سرابیون تقریبا

ای راجع بـه  بغدادی در رساله از ابن سرابیون نقل شده است.نیز ر الکناش الفاخبخش مهمی از 

 بیماری قند از ابن سرابیون مطالبی نقل کرده است. 
ر ربیع بن احمد اخوین بخاری .٢ المتعلمـین  ةهدایوی در کتاب  (سدۀ چهارم هجری): ابوب

ابن سـرابیون رود بارها از  پزشکی به شمار می ۀمتن منثور فارسی در زمین ینتر که کهن فی الطب

  ٢.نام برده است

قرابـاذین دو  های همقالـ :ق)٥٣٥ح  د:( و سید اسماعیل جرجان ق)٤٢٨-٣٧٠( ابن سینا .۳

اند. ابن سینا بخـش بزرگـی از  ابن سینا بوده قانون پنجم مقالۀمآخذ  ینتر کناش ابن سرابیون مهم

را با استفاده از روایت عربی حسن بن بهلول، واژه به واژه نقـل کـرده  الکناش الصغیرهفتم  ۀمقال

. داشته باشـداهمیت بسیار  تواند یها در تصحیح جزئیات متن این ترجمه، م است. این نقل قول

 آورده است. خوارزمشاهی ۀذخیرهشتم  مقالۀجرجانی نیز بسیاری از سخنان ابن سرابیون را در 
که یکـی  ةعن حقایق االدوی ةاالبینوی در کتاب  :(سدۀ پنجم هجری) ابومنصور موفق هروی .۴

داروشناسی است، بارها از پزشکی بـه نـام یوحنـا یـاد کـرده  ۀهای کهن فارسی در زمین از نوشته

 بر یوحنا بن ماسویه داللـت می یاست. گرچه ذکر مطلق نام یوحنا از سو
ً
کـرده  پزشکان معموال

 یهم برای ابن سرابیون و هم برای ابن ماسویه به کار برده اسـت. وابومنصور این عنوان را  ،است

 ده است.آوروی کتاب از  مطالبیابن سرابیون  هم بدون ذکر نامچند بار 
) و ابن بیطار، در موارد متعددی از ابن سرابیون نقل قول ق٥٦٠ د:( یغافق غافق و ابن بیطـار: .۵

) از ابـن ق٦٤٦ د:ابـن بیطـار ( یهـا کـه نقـل قول ندبر آن ٤و جورج سارتون ٣گیگه اند. پیر کرده

فعالیت ابن سـرابی را  ۀشود و از این رو دور (ابن سرابیون جوان) مربوط می یسرابیون به ابن سراب

  .ندا دانسته  ه٦نیمۀ دوم سدۀ 

                                                    
 ب ۱۳۵،۱۷۴آ،  ۸۵ب،  ۵۵ب،  ۵۴آ، ۳- ب ۱کشکری، گ  .١
 ۵۸۷اخوینی،  .٢
 476-475 گیگه، .٣
  II/229سارتون،  .٤
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  ١نامدار در غرب جهان اسالم یها تو موقِّ  قاتیعلم م
ا ریوس  2پینیِس -مونی

  ترجمۀ پویان رضوان

  اشاره:
ِّ
هـای غـرب تاین مقاله شامل اطالعاتی دربارۀ فعالیت برخی از مشهورترین موق

در ایـن ناحیـه » میقـات«جهان اسالم (اندلس و بخشی از شمال افریقا) و گسترش علـم 
در مناطق شـرق جهـان » میقات«دربارۀ وضعیت علم  یپژوهش مشابه امیدواریماست. 

  اسالم (از جمله ایران و ماوراءالنهر) نیز انجام شود.

  مقدمه
اهی بر این پدیده، برای نمونه آثار نجـومی فقهـا دانش، از شرق تا غرب جهان اسالم را درنوردید. گو

در  کـه اسـتسنجی نجومی و تنظیم اوقـات نمازهـای مسـلمانان)  (علم زمان» میقات«دربارۀ علم 
تـرین  از مهم هـایی قول نقل. ایـن آثـار شـامل شدند شان خوانده میاز محل تألیف جاهایی بسیار دور

های آنان دربارۀ میقات، نمونۀ خـوبی از یـک  یل، کتاب. به این دالبوددانشمندان تمدن اسالمی نیز 
  فضای باز فرهنگی است.

، به عنوان یک رشتۀ علمی اسـالمی ویـژه، تعیـین اوقـات نمازهـای »میقات«علم  هدف اصلی
بینی رؤیـت هـالل مـاه و و گاه با ابزارهای غیر فنی) است، اما این رشته با پیش  روزانه (گاه با جدول

های نجـومی  ، سـالنامه»کتـب مواقیـت«نیز پیوند دارد. مطالـب غیـر ریاضـی در تعیین جهت قبله 
 یمخاطبـان پرشـمارهـا شوند. این کتابهایی دربارۀ شرع مقدس اسالم یافت میعمومی، و کتاب

. فقهـای مـنجم در دورۀ کردنـد عرضـه میهایی دربارۀ انجام وظـایف روزانـه و دستورالعمل داشتند
ها با  اما هنوز مطالب ناچیزی دربارۀ ارتباط موقت ،ی دربارۀ میقات نوشتندهای بسیاراسالمی کتاب

  دانیم.یکدیگر می

                                                    
، و شماخی(باکو » تاریخ، وضع کنونی و نگاهی به آیندۀ ریاضیات و نجوم«المللی  این مقاله، متن سخنرانی مونیکا ریوس در همایش بین .١

خبرنامۀ تاریخ ) است که به یادبود نصیرالدین طوسی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. گزارش این همایش در ۱۳۹۳شهریور  ۲۱- ۱۹
  ، به قلم سید هادی طباطبایی منتشر شده است.۱۵پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، شمارۀ  علم

2. Monica Rius-Piniés, monica_rius@ub.edu )های سامی، دانشگاه بارسلون اسپانیا متون و زبان دپارتمان(   




