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در اھتمام و توجه , اين مطلب. از زمان ھاى قبل از ظھور اسالم ھمواره به تاريخ و اخبار گذشتگان توجه داشته اند, عرب ھا
ند شته بود جاى گذا نمايـان مـى , آن ھا به انساب و تفاخر به آبا و اجداد و نقل دستاوردھاى مفیدى كـه اســالف آن ھـا بر

سعه آن شـد.شود يت و تو حوال . اسالم اين اھتمام را گرامى داشت و باعث تقو ستور داد كـه ا قـرآن كـريم بـه مردمـان د
قرآن بـه ; گذشتگان و رخدادھا و تطورات تمدن ھا را بررسى كنند و در اسباب شكوفايى آن ھا تفكر نمايند چنـان كـه خـود 

خى از  ذكر اخبار بسیارى از امت ھاى پیشین و جوامع قديم و جوامعى كه ھم عصر با ظھور اسالم بوده اند و نیز به ذكر بر
اساس تحقیقات بسـیار , آن چه در قرآن كريم در اين زمینه آمده. حكام و پیامبران قديم و اعمال و كردار آن ھا پرداخته است

یا و , در كتاب ھاى تفسیر بار انب تحت عنوان اسرائیلیات گرديد و اين نام گذارى به جھت توجه زياد اين گونه تحقیقات بـه اخ
ين رو . پیامبران بنى اسرائیل بود كه بیشتر متوجه زندگانى آن ھا مى شد و به تاريخ دانشمندان و علما نمـى پرداخـت از ا

 .ما اين مقوله را در بحث فعلى وارد نمى كنیم
لس  یانوس اط تا اق سط آسـیا  كه از اوا ـ  سالمى  ھاى حكومـت ا به آن و تشـیید زيربنا بعد از ظھور اسالم و ايمان اعراب 
گسترده بود ـ آن ھا به بررسى احوال گذشتگان و نقل اعمال و موفقیت ھا و دستاوردھاى آن ھا ادامه دادند و ھنگامى كه 

ين میـان)) تاريخ((, استفاده از كاغذ انتشار و وسعت يافت و كار تدوين و تـإلیف كتـاب رو بـه ازديادنھـاد فر , را در ا ظى وا ح
خاص حدود و متعـدد, نصیب شد و كتاب ھاى زيادى در مورد مكان ھاى  غیر م فت و , محـدود و  تإلیف يا ھاى دور  مان  از ز

 .به منصه ظھور رسید)) تاريخ((يا )) اخبار((تإلیفات بى شمار ديگرى با عنوان 
یب , به طور كلى يت دقیـق ترت شته بــدون رعا كتبى كه با عنوان اخبار به نگارش مى رسید بیشتر به دستاورد مردمـان گذ

زمانى مى پرداخت و كتبى كه عنوان تاريخ داشت بیشتر به ترتیب زمانى و تحديد سال ھاى وقايع توجه داشت و تعداد آن 
ته تر رف قايع فرا عنـوان , ھا بیش از عناوينى بود كه به رجال اھل حديث معروف بود سپس دايــره اسـتعمال آن از بررسـى و

قه , مراد از كتب طبقات. طبقات به خود گرفت ھر طب قات بـوده و  صول طب ماده آن براسـاس ف كتاب ھايى است كه ترتیب 
 )2.(شامل بحث در مورد رجالى كه در يك زمان متقارب به ھم ظھور كرده اند مى شود

يك از , متنوع ھستند, كتاب ھاى اخبار يا تاريخ يا طبقات به حسب جوانب معرفتى و علمى با ھـر  باط  كه در ارت به طـورى 
 .كتاب ھاى زيادى به نگارش در آمده است, معارف

 
 )ملت ھاى غیر عرب(كتاب ھاى تاريخ عمومى و علم 

يى . كتاب ھايى كه با عنوان تاريخ به نگارش در مىآيند بیشتر متوجه حوادث مـى شـوند تاب ھا ھا شـامل ك ين  خى از ا بر
كه بیشترين توجه آن ھا به حـوادث و , است كه به واقعه معینى مى پردازند و يا احوال جماعت معینى را بررسى مى كنند

 .جز اين كه برخى از اين كتاب ھا به تاريخ يك امت و يا علم مشخصى اختصاص يافته اند, وقايع سیاسى است
درحالى كه بسیارى از آن ھـا از , بیشترين توجه تاريخ نگاران معطوف به بررسى قوم عرب و دستاوردھاى آن ھا بوده است

تاريخ االمـم و . ذكر ملل ديگر و دستاوردھاى آن ھا نیز غافل نمانده اند شامل  بارزترين كتاب ھـاى اولیـه در تـاريخ عمومـى 
 .مى شود) 346ت (و تإلیفات مسعودى ) 320ت (تاريخ احمدبن واضح يعقوبى ) 314ت (الملوك محمدبن جرير طبرى 

ھان آفـرينش, طبرى در آغاز كتاب پرحجمش به نظريه زمان و وقت قديم, خلـق آدم و ھبـوط او, ج ھـم چنیـن اولیـن , وقـايع 
نان و روم, مسیح, انبیاى بنى اسرائیل, پادشاھان بزرگ ايران و بابل, پیامبران مشھور پادشـاھان , دول عـرب, ملوك اولیه يو

او به دسته بندى حوادث سیاسى توجه . ـ پرداخته است 320ساسانى ايران و سپس تاريخ عرب ـ از ظھور اسالم تا سال 
جوم ; داشته است لم ن به ھـايى از ع مان(ضمن اين كه در مقدمه كتابش بـه جن خى امـور ادارى و ) آسـمان, وقـت, ز و بر

ين. اما از آن چه مربوط به علم و علما مى شود بحثى به میان نیاورده است, عمرانى نیز پرداخته است طـبرى , عالوه بـر ا

عرب , نوشتارى كه برگردان آن در پى مىآيد تاريخ نگـاران  گارى و  با گشايش مدخلى اجمالى بر سیر تاريخ ن
يخ , آغاز مى شود تاب ھـاى تار خود را از ك آن گاه نويسنده مى كوشد كه اطالعات و معرفى ھاى توصیفى 

يژه اطبـا و , در ادامه. عمومى و علم به دست دھد به و شوران  بى در مـورد تـاريخ دان به توصیف تإلیفـات عر
كتب فرھنگ عمومى و تراجم دانشمندان و دانشوران معرفى گرديده و در , حكما پرداخته شده و به دنبال آن

شده  بى اشـاره  تراجم خودنوشـت عر پايان نیز به كتب فھارس عربى و مباحثى پیرامون فھرسـت نگـارى و 
 . است
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ين كتـاب ھـا اطال عات زيـادى پــیرامون تـاريخ بـه دسـت داده كتاب ھاى ديگرى در تفسیر قرآن و فقه نگاشته است كه در ا
 )3.(است

سرزمین ھاى عالم اسالمى از نظر جغرافیايى و , در اين كتاب. را به رشته تحرير در آورد)) البلدان((كتاب ) 320ت (يعقوبى 
مى شــود)) التاريخ((كتاب .  بشرى مورد توجه و بررسى قرار گرفته است طب  لوم مختلـف و  ھـم . او شامل تاريخ امم و ع

ملوك سريانى و نینوى و , مسیح و اناجیل, چنین او در اين كتاب از انبیاى آغازين يا پیامبران بنى اسرائیل و پادشاھان آن ھا
یوس, بابل و ھند و يونان سطو و بطلم نان, كتب بقراط و جالینوس و اقلیدس و نیقوماخوس و ار ین, ايـران, روم, ملـوك يو , چ

يان عـرب و ازالم, شام و حیره, بجه و از پادشاھان عرب در يمن, حبشه, بربر, مصر يد و اد خى عقا شـعرا و , ھم چنین از بر
ھا ) 'ه250سـال (تا پايان خالفـت معتمـد ] ص[اسواق آن ھا و نیز از تاريخ اسالم از زمان رسول سى آن  به برر ياد كـرده و 

 )4. (پرداخته است
ـ كـه ) التنبیه و االشراف(و كتاب ) مروج الذھب و معادن الجوھر(بیش از بیست كتاب نوشت كه جز ) 346ت (اما مسعودى 

مسعودى به برخى از كتاب ھاى مفقودش و محتواى , در اين دو كتاب. گويا آخرين كتاب او بوده ـ به دست ما نرسیده است
شده و عنـاوين آن . آن ھا اشاره نموده است مى  اين كتاب ھا برخى از جوانب متنوع فرھنگى عقیدتى و فكرى را شـامل 

جم((و آخرين آن ھا )) اخبارالزمان((از جمله آن ھا كتاب . ھا مسجوع بوده است )) التاريخ فى اخبار االمـم عـن العـرب و الع
 .مى باشد

 :به قرار زير مى باشد, موضوعاتى كه مسعودى در مروج الذھب از آن ھا سخن رانده
ھا و رودخانـه ھـا, اخبار ھند و آرا و عقايد و پادشاھان و ممالك آن ھا, انبیاى آغازين, مبدإ آفرينش لوك چیـن و تـرك, دريا , م

نان, دول ايران و پادشاھان آن, آن گاه ملوك آشور و كلدان, سپس بحار و جبال , سـودان و انــواع آن ھـا, مصـر, روم, ملوك يو
اقـوال عــرب و عقايــد و , پادشاھان يمـن و حــیره و غسـان, احوال بلدان, مكه, عاد و ثمود, ملوك سقالبیان و فرنگان و نوكبرد

بايع بلــدان, ھم چنین سال ھا و ماه ھا در نزد سريانیان و ايرانیان و قبطیان و اعراب, كاھنان آن ھا ظم, سپس ط , بیـوت مع
 .و آن چه مربوط به علوم و رجال و كتاب ھا و مولفان آن مى شود, تاريخ عرب از ظھور اسالم تا زمان مولف

تقسـیم ازمنــه و , نجـوم, در اين كتاب از افالك. به انجام رساند 345اما مسعودى نگارش كتاب التنبیه و االشراف را در سال 
انبیا و نیز از سال ھا و ماه ھـاى ملـل , روم, يونانیان, ساسانیان, پادشاھان قديم ايران, امت ھاى قديم, بحار, اقالیم, فصول

پاره , ھم چنین به مسايل مربوط به فلــك. و تاريخ عرب ـ از ظھور اسالم تا خالفت مطیع ـ سخن رانده است یا و ذكـر  جغراف
 .اى از اطالعات مربوط به علم و تطور آن در امت ھاى ديگر ھم پرداخته است

به اسامى تعداد زيادى از مورخین و نیز به مسإله , ))مروج الذھب((بايد به اين نكته اشاره نمود كه مسعودى در آغاز كتاب 
از بیـن رفتـه , البته اكثر كتبى كه از آن ھا ياد كرده) 5)(15ـ  13 / 1(پرداختن آن ھا به تاريخ ديگر امت ھا اشاره كرده است 

 )6.(اند و نه از آن ھا نقلى شده و نه يافت شده اند و از مولفین آن ھا ھم يادى نشده است
جم)) طبقات االمم((كتاب ) 462ـ420(اما صاعدبن احمد اندلسى  غنى و , را كه با وجود كمى ح مات  به دلیـل وجـود معلو

مطالب اين كتاب شامل بررسى امت ھاى . نگاشت, بسیار ذوقمیت است, مالحظات دقیق و احكام محكم و ديدگاه شامل
به علــوم و دانـش ھـا توجـه , گذشته و تفاوت آن ھا در توجه و رويكرد به دانش ھاى مختلف زمانه اشاره به امت ھايى كه 

ند شان نداد نش ھـا توجـه ن لوم و دا به ع یان ھنــديان, نشان دادند و امت ھايى كه  , ايرانیـان, بررسـى جايگـاه علـم در م
 .مى شود... عرب ھا و بنى اسرائیل و, مصريان, رومیان, يونانیان, كلدانیان

يژه ابــن ابـى , به طورى كه از اين كتاب بسیار نقل كرده انـد, كتاب صاعد مورد توجه و اعتماد مورخین علوم بوده است به و
 )).عیون االنبإ فى طبقات االطبإ((اصیبعه در كتابش 

ھا ; در مورد بالد روم نیز سخن گفته اند, شايسته است اشاره كنیم كه تعدادى از جغرافى دانان عرب از شاخص تـرين آن 
سته در كتـابش )) المسـالك و الممالـك((ابن خرداذبه در كتــابش  سى در كتـاب )) االعـالق النفیسـه((ابـن ر شريف ادري و 

به خصـوص در مـروج الـذھب ـ ; بوده اند)) نزھه المشتاق فى اختراق االفاق(( به اضافه آن چه مسعودى در كتاب ھايش ـ 
ادارى و , واضــح اســت اطالعــاتى كــه ايــن ھــا بــه دســت داده انــد مــرتبط بــا امــور جغرافــى. نگاشــته و تحريــر كــرده اســت

 .شھرنشینى مى شود و به ذكر فعالیت ھاى علمى نپرداخته اند
نگاشـته شـده انـد و ] غیر عـرب[ شناخته شده اند كه ويژه ملـل ديگـر)) تاريخ((در زبان عربى تعدادى از كتاب ھا با عنوان 

بر  شته اسـت و  اشارات و منقوالتى كه از آن ھا شده حكايت از اين دارد كه موضوع آن ھا به تاريخ دانشـوران اختصـاص دا
نديم)) (ادب الروم((و كتاب )) تاريخ الروم((از جمله اين كتاب ھا كتاب . اساس ترتیب زمانى تدوين يافته اند , )365ص , ابن 

حث )) التاريخ((و كتاب  شین ب اثر فرفوريوس صورى است كه به زبان سريانى بوده و به گفته ابن نـديم در آن از فالسـفه پی
صیبعه ) 8).(316ص (منسوب به فرفوريوس است )) اخبارالفالسفه((و شايد اين ھمان كتاب ) 7)(306ص (شده  بى ا ابن ا

ست ). 69ـ63ص (دارد )) اخبار الفالسفه و قصصھم و آراوھم((نقل نموده كه فرفوريوس كتابى با عنوان  نیز گفتــه ا قفطـى 
 ).257ص (كه مقاله چھارم اين كتاب را به سريانى ديده است 

ثالھم((فصلى را با عنوان , ابن نديم در كتاب الفھرست نگاشـته و )) اسمإ كتب الروم فى االسمار و التواريخ و الخرافات و ام
لروم, موديانس فى االدب, سمه و دمن, تاريخ الروم: در آن از كتاب ھاى ذيل يادكرده است لك ا حاوره , انطون السائح و م م

سـطرنیوس الملـك و , خبر ملك لد, العقل و الجمال, سماس العالم فى االمثال, ديسوب و راحل الملكین, الملك مع ماريوس
ست و ) 9). (365ص , الفھرست(, سبب تزويجه يسارادالفقصه شاره نكـرده ا تاب ھـا ا ين ك اما او به مولفین يا مـترجمین ا

ست, عناوين آن ھا حكايت از داستانى بودن آن ھا داشته ھا نیامـده ا مزه اصـفھانى مـى . نیز چیزى درباره علوم در آن  ح
; خوانده كه ترجمه آن به حبیب بن بھريزمطران در موصل منسوب اسـت] مترجم[ كتابى, در مورد سرگذشت يونانیان: گويد

نديم(; ))تعدادى كتاب براى مإمون ترجمه كرده((اين حبیب از مترجمین بوده و ). 72, تاريخ سنى ملوك االرض( )(304, ابن 
 )11).(309, ابن نديم(; و كتاب بارى ارمینیاس را تلخیص كرده است) 10

... قبل و بعد از طوفـان و, شروع زمان, به مواردى چون اولین واضع صنعت طب)) طبقات االطبإ((ابن جلجل در مطلع كتابش 
تب قـديمى ماننـد . پرداخته و از آن ھا يادكرده است یق و تفحـص در ك تابش را بعـد از تحق كه ك وى ھم چنین گفته است 
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شیش صــاحب )) االلوف((كتاب  جم و كتـاب ھرو تاب )) القصـص((ابومعشر من قه((و ك مترجم و نـیز از )) القروان ثر يـرونیم  ا
قرن چھـارم و پنجـم . تإلیف كرده است, اخبارى كه از حكماى يونان به او رسیده ھروشیش مورخى اسپانیايى بوده كـه در 

پادشاه بیزانس كتاب ھوروسیوس و كتاب ديسكوريدس را به . بعد از میالد مى زيسته و نامش بولس اروسیوس بوده است
تاريخ الـروم : ((ابن جلجل در اين باره چنین گفته. عبدالرحمن ناصر اھدا كرده است عنى  صص ي كتاب ھروشیش صاحب الق

 )).كتابى شگفتآور است و در آن اخبار زمانه و داستان ھاى پادشاھان اولیه آمده و نكات بسیارى دارد
كرده اسـت قل  يزى در . ابن خلدون پاره اى از اخبار را از اين كتاب ن طط((ھم چنیـن مقر نیز از آن نقـل كـرده و آن را )) الخ

مه بطلمیـوس ) 11ص (ابن جلجل در وصف ھیكل مسـتقالبیوس . نامیده است) وصف الدول و الحروب( از ) 36ص (و در ترج
به  شگاه كلمبیـا  اين كتاب نقل كرده و قاسم بن اصبغ آن را به عربى برگردان نموده كه از اين كتاب تنھـا يـك نسـخه در دان

 ).مقدمه كتاب طبقات االطباى ابن جلجل توسط فوادالسید: ك.ر(; موجود است 893 / 712شماره 
بوده) 420ـ331(ھمان سفرونیوس يوسیبوس ايرونیموس , يرونیم مترجم يرونیم  وى كتابــش . است و مشھور بـه قـديس او

اسقف قیساريه با اضافات بیشتر , را به التین نگاشته و اين كتاب در حقیقت ترجمه كتاب بوسیبوس قیسرانى)) القروانقه((
صیبعه در ). 129 / 62 / 51 / 48 / 43(; كه ابن عبرى ھم از اين كتاب زياد نقل كرده است, بوده است بى ا ھم چنین ابـن ا

به چـاپ ] يسوعیان[ اين كتاب در ضمن مجموعه كتاب ھاى التین آبإ). 73ـ72 / 1(; كتابش عیون االنبإ از آن نقل كرده است
بن ) ھمان ج ـ ك, فوادسید:  ك.ر(مجددا آن را به چاپ رسانید  1923در سال ] Fotheringham]و فوذرينگھام ) 12(رسیده و ا

 )... .41ص (; جلجل در ترجمه جالینوس متنى از اين كتاب را نقل كرده است
كـه الیـاس نصـیبى از ايـن كتــاب ) 13)(333ص (ابن نديم مى گويد كه محمدبن موسى خوارزمـى كتـابى در تــاريخ داشـته 

نیز در ) 165 / 4, بروكلمان(نقل كرده ' ه168اطالعاتى در مورد حوادث زمان حیات حضرت رسول تا سال  صفھانى  و حمـزه ا
 .بدان اشاره نموده است) 144ص (تاريخ سنى ملوك االرض 

به  مروز  شف از مـذاھب حرانیـان كـه ا باز ابن نديم نقل كرده است كه ابويوسف ايشع قطیعى نصرانى كتابى در موضوع ك
سطابن لوقـا كتـاب ) 14).(183ص (; صائبه معروفند نوشته فى التـاريخ((ھمو گفته است كه ق فردوس  شته و دو )) ال را نو

نديم بـه كتـاب ) 15(,)353, ابن نديم(;  كتاب نوادر الیونانیین و شرح مذاھب الیونانیین را ترجمه نموده است ھم چنیــن ابـن 
ص (; و گفته در آن جا مطالبى پیرامون بطلمیوس و افالطون موجود اســت) 16)(301ص (تاريخ اسحاق الراھب اشاره كرده 

307).(17( 
نان گر بـه ويـژه يو خى , كتاب ھاى موالید و تحاويل السنین نیز موضوعاتى پیرامون تاريخ ملــت ھـاى دي روم و ايـران و نـیز بر

ھارون . حوادث آن ھا را در بردارد یت الحكمـه در زمـان  خت ــ از مشـرفین در خزانــه ب بن نوب سھل  ابن نديم مى گويد كـه 
به اضافه ; ھم سخن رانده) 99(و ايران ) 299ص (و در آن از بابل ) 233ص (كتابى به نام التھمطان دارد ) 18(ـ)332(الرشید 

جوم((از آن كتاب ھـا ). 333ص (كتاب ھايى كه در موالید نگاشته است  سرار احكـام الن مان(; موجـود اسـت)) ا  / 4, بروكل
200.( 

; از ابومعشر بلخى بوده اسـت)) فى اخبار االمم السالفه من المغربیین((مى گويد كتاب ] سجستانى[ ابوسلیمان منطقى
 ).63ص , منتخبات صوان الحكمه: ك.ر(

قل كـرده , را از ابومعشر دانسته و از آن كتاب) 19))(اختالف الزيجات((ابن نديم كتاب  ص (درباره توجه ايرانیان به كتاب ھا ن
ین ). 330ص (; ))قرإت بخط ابى معشران مزاباكان منجـم بختنصـر: ((و نوشته است) 20)(301 قفطـى دربـاره ابامعشـر چن

ص (و از او مطالبى پیرامون ھرمس , )153, اخبار الحكمإ)) (كان اعلم الناس بسیر الفرس و اخبار سائر االمم: ((گفته است
و عمربن ) 187ص (و مترجمین نسخه ھاى مجسطى ) 225ص (و كنكه ھندى ) 347(و ھرمس بابلى ) 322ص (و مرابا ) 6

 .نقل كرده است) 377(و كندى ) 358(و محمدبن موسى منجم ) 284ص (و محمدبن جھم ) 221ص (فرخان 
شته )) المذكرات لشاذان((قفطى به كتاب  شر اشـاره دا شر / و بـه مشـھورترين كتـاب ابومعشـر ) 241ص (اثر ابومع ابامع

سیده اســت; يعنى االلوف نیز بسیار استناد كرده است ثار الباقیـه(; ولى اين كتاب به طور كامل به دست مـا نر ). 215, اال
سد كـه ابامعشـر از فلكیـون و ). 205, االثار الباقیه(; ابن جلجل و بیرونى نیز از اين كتاب نقل كرده اند ظر مـى ر به ن ین  چن

 .منجمین مشھور بوده و كتاب ھايى پیرامون موالید و تحاويل سنین نگاشته است
خان , از كتاب ھاى ديگرى كه درباره علماى غیر عربى نگاشته شده بن  كه مقـرب فتــح  ست  كتاب على بن يحیى نــديم ا

شعرا ) 21)(130, ابن نديم)) (كتابخانه او را جمعآورى و مرتب كرد((بوده و  وى ھم چنین كتاب ھايى دربـاره اخبـار و احـوال 
نیز موجـود , و درباره تاريخ) 22)(160, ھمان(نگاشته  كتاب ھايى را جمعآورى كرده كه از آن بین اخبارى از جالینوس طبیـب 

مدن((ھم چنین كتاب . بوده است شته اسـت)) جوامع كالم افالطون فى سیاسه ال , منتخبـات صـوان الحكمـه: ك.ر(; را نو
مد )) تاريخ سنى العالم((و ما نمى دانیم كه آيا اين كتاب ھمان ) 11 ت (است كه ابن نديم آن را از فرزنـدش ابوعیسـى اح

شته ) 23)(161 خى از متــون ) 14 / 1(دانسته و مسعودى نیز بدان اشـاره دا قل كـرده و كتـاب ھـا بر نیز از آن ن فدإ  و ابوال
 برجاى مانده آن را نقل كرده اند؟

تداى آفـرينش, برخى از پیروان مارونى او كتاب نیكويى در تاريخ: ((مسعودى در جايى درباره مارون گفته است كه یا, اب , انب
ين , و اخبار آن ھا ـ كه تا خالفت متوكل را دربر دارد ـ نوشته اند... ملوك روم و, ملت ھا, شھرھا, كتاب ھا كه از مارونیه در ا

ـ از سـلف و خلفشـان ـ , موضوع كتابى به مانند آن نديده ام جماعتى از ملكیان و نسطوريان و يعقوبیان كتاب ھـاى زيـادى 
لك ديـدم كتـاب محبـوب بـن , امت ھـا, انبیا, برجاى گذاشته اند و بھترين كتابى كه از ملكیان در تاريخ ملوك شـھرھا و غیرذ

تا خالفـت  صر ديــدم و  قسطنطین منبجى و كتاب سعیدبن بطريق معروف به ابن فراش مصرى است كه آن را در فسطاط م
ھم چنین كتاب اثنايوس ـ راھب مصرى ـ كه پادشاھان روم و ديگر امت ھا و اخبار و سرگذشت آن ھا . راضى را در برداشت

سكرى )) عباد((از اھل مشرق ـ از . از آدم تا قسطنطین بن ھیالنى را در آن مرتب كرده است يا ك ـ كتابى از يعقوب بن زكر
. اين كتاب شامل انواع علوم مى شد و برديگر كتب نصارى زيـادت دارد; كاتب ديدم كه آن را در عراق و شام مشاھده كردم

يا  شاھان روم و يونـان و فالسـفه و زنـدگانى و اخبـار آن ھـا ديــدم كـه آن را ابـو زكر ھـم چنیـن كتـابى از يعاقبـه در ذكـر پاد
التنبیـه (; ...))دنخاىنصرانى كه فیلسوفى جدلى و نظار بوده نگاشته بود و بین او و من مناظرات زيادى در بغداد رخ داده بـود

Page 3 of 12

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\51.htm



يق ] در متن فوق[ از كتاب ھايى كه مسعودى). 133ـ132, و االشراف جى و سـعیدبن بطر ياد كرده جز دو كتاب محبوب منب
 .كتابى باقى نمانده است, كه ھر دو درباره تاريخ علوم و دانشوران چیز زيادى ندارند

مسعودى در مقدمه كتابش مروج الذھب به كسانى كه قبل از او درباره تاريخ تإلیف داشته اند اشاره كرده و به توصیف و يا 
اين كتاب ھا ھمگى مفقود مى باشند و در كتاب ھـا و منـابع ديگـر بــه . ذكر اسامى برخى از كتاب ھاى آنان پرداخته است

ضوع آن ھـا . اكثر آن ھا حتى اشاره ھم نشده است كه مو مى باشـد  عناوين و يا اوصاف اين كتاب ھا بیــانگر ايـن مطلـب 
بدهللا , از آن جمله. مربوط به احوال امت ھاى غیر عربى بوده و شايد به دانش ھا ھم پرداخته بودند در مورد عبیـدهللا بـن ع

ضى , فانه كان اماما فى التإلیف متبرعا فى مالحه التصنیف: ((چنین گفته است, بن خرداذبه اتبعه من يعتمد و إخذ منه و م
عقبه و قفااثره و اذا اردت ان تعلم صحه ذلك فانظر الى كتابه الكبیر فى التاريخ فانه اجمع ھذا الكتب جسدا و ابرعھا نظما و 

 )24).(22 / 1(; ))اكثرھا علما و احوى االخبار االمم و ملوكھا و سیرھا من االعاجم و غیرھا
تاب )) التاريخ الجامع الكبیر من اخبار الفرس و غیرھم من االمم((مسعودى ھم چنین به كتاب  التاريـخ ((از داودبن جراح و ك

تإلیف ابوعبدهللا محمدابن الحسین بن سوار ـــ معـروف )) الجامع لفنون من االخبار و الكوائن فى االعصار قبل االسالم و بعده
بار  لك مـن اخ توراه و غـیر ذ به ابن اخت عیسى بن فرخان شاه ـ و نیز به تاريخ ابوعیسى ابن المنجم على مـا انبـإت بـه ال

 )25). (23 / 1(; االنبیإ و الملوك اشاره كرده است
به , مالحظه مى شود كه مسعودى در برخى از تإلیفاتش ـ كه در دسترس ما نیست ـ خاصه اخبار الزمان و الكتاب االوسط

بیرونى مى گويد كه اباالحسین احمدبــن ). 18ـ17 / 1, مروج الذھب(; تفكر و دانشوران پرداخته است, برخى از جوانب علم
; ...را كه به مشاھداتش از قسطنطنیه و بالد روم اختصاص دارد نگاشته اسـت) معارف الروم(كتاب , حسینى اھوازى كاتب

; شرح حال منتصر را آورده است) معارف الروم(و ھم چنین مى گويد كه ھمین اباالحسینى در كتابش ). 289, االثار الباقیه(
 )... .293, االثار الباقیه(

بوده  حمزه اصفھانى چنین مكتوب داشته كه تاريخ مربوط به روم را از شخصى رومى كه فراش احمدبن عبدالعزيز بن دلـف 
 ).63, تاريخ سنى ملوك االرض(; اخذ كرده است

تواريخ آن برخـورد كـرده كـه از : ((ھمو نوشته است به فصـلى از  در كتابى كه يك قاضى از بغداد به اسم وكیع نوشته بـود 
و شايد منظور حمزه از اين كتاب ھمان كتـاب ) 63, ھمان(; ))ادامه يافته است 301پادشاھى قسطنطین آغاز و تا به سال 

لى : ((حمزه به نقل از او آورده است. الطريق وكیع بوده است قال وكیع نقلت ھذه التواريخ من كتاب ملك من ملوك الروم تو
 .اشاره ننموده است, ولى وكیع به نام كتابى كه از آن نقل كرده). 68, ھمان(; ))نقله من الرومیه الى العربیه بعض التراجم

 
 :تإلیفات عربى در تاريخ دانشوران

عرب ھا به بررسى و تحقیق در مورد دانشمندان و اخبار آن ھا اھتمام داشته و در اين ارتباط كتاب ھايى خاص اين موضوع 
, با علم به اين كه ارتباط و عالقه بین طب و حكمت, بیشترين اھتمام آن ھا متوجه پزشكان و حكما بوده است.  نگاشته اند

 .ارتباطى محكم و وثیق بوده است
تاريخ االطبإ و الحكمإ از يحیى النحوى بوده است كه ابوسلیمان منطقى درباره اين كتاب , قديمى ترين اين تإلیفات در عربى

حث : ((چنین نوشته ھم بشـىء مـن االشـیإ ب تاريخ يحیى النحوى و ھو الذى يسمیه الناس المحب للشعب فانه كـان اذا 
). 92, قفطى 20, ;منتخبات صوان الحكمه(; ))عنه بحثا مستقصى و نقب فیه نقبا كثیرا ولم يإت به اال على الصحه و الجوده

; وى ھم چنین گفته است كه يحیى در صدر اسالم مى زيسته و بین او و خالـدبن يزيـد مـراودات زيـادى برقـرار بــوده اسـت
مطالبى را از تاريخ او , و ابن نديم در موضوع نشإت طب يونانى) 235(و او بر ارسطورد نوشته ) 351, ابن نديم 235, ;ھمان(
تاريخ االطبــإ از او , نقل نموده است) 351(و ديوسقوريدس ) 348(و جالینوس ) 346(و از بقراط ) 345( و اسحق بن حنین در 

 .اقتباس كرده است
شماره . كتاب نوادر االطبإ و الحكمإ را نوشته است) 'ه260ت (حنین بن اسحق   756از اين كتاب نسخه اى در اسكولایر به 

شماره ) 2918(; موجود است و حاجى خلیفه بدان اشاره كرده است ھم چنین نسخه اى در كتابخانه سپھساالر تھران به 
نا ) 5 (65و در مونیخ به شماره ) 332 / 6, مجله معھد المخطوطات (2165 بى در منجا و نیز دســت نوشــته اى سـريانى عر

 ).47(موجود است 
عبرى ترجمـه كـرده و در سـال  بن سـالوموالعزيزى بـه  چاپ  1896كتاب نوادر االطبإ و الحكمإ را ا فورت بـه  در لوبنتـال فرانك

تل  1896ھم چنین ترجمه آلمانى آن در سال . رسیده است سط میر در برلین به چاپ رسید و ديگر ترجمه آلمانى آن كه تو
 .در اليپزيك منتشر شد 1921صورت پذيرفت در سال 

شاره كـرده ) 298ت (اسحق بن حنین  كه ) 26)(356,  343(كتاب تاريخ االطبإ را نگاشت كه ابن نديم به اين كتـاب ا و گفتـه 
فورس و ) 308, 306, 314(افالطـون و ارســطو صـحبت كـرده , )ھومـیروس(اسحق در ايـن كتـاب از اومـروس  و از ذكـر كرفلی

) 234(و ســلمويه ) 115(جـالینوس , )81(افالطون , )76(و ابن ابى اصیبعه در مورد سقراط ) 350(اروباسیوس غفلت نموده 
 .از آن نقل كرده است

صیبعه از آن بــه كتـاب  بى ا مإ و ((شايد اين ھمان كتابى است كه ابن ا سمإ اصـحابه مـن الحك طب و ا یه صـناعه ال كر ف ذ
بروكلمان در ). عیون االنبإ(; دارد)) آداب الفالسفه و نوادر ھم((و در جاى ديگر گفته كه وى كتابى با عنوان , يادكرده)) االطبإ

 .در مونیخ موجود است 5 / 651اين باره گفته است كه نسخه اى از اين كتاب به شماره 
بإ الیونـانیین و : ((بیرونى درباره اين كتاب آورده است كه وقد عمل اسحق بن حنین المترجم مقاله فى تواريخ مشاھیر االط

يه لـوال تنـاول الفسـاد  ھذا الفـن علــى الكفا من  سحق  ھا وزاد ا كبارھم الذين ابدعوا االصول و قننوا القوانین و حافظوا علی
 ).38, مقدمه االثار الباقیه(; ))مقالته فى النسخ و النقل ممن يحصل و ال يصحح و يجمع و اليطالع

1954روزنتال آن را در مجله] فرانتس[موجود است كه   961از اين كتاب نسخه اى خطى در كتابخانه حكیم اوغلو به شماره 
/oriens تراجم اشـخاص . به چاپ رساند چنین به نظر مى رسد كه اسحق در اين كتاب به يحیى النحوى اعتماد كرده و در 

 .از مطالب يحیى اخذ نموده است
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ست مـترجمین آورده اسـت, از كسانى كه به تاريخ اطبا توجه داشته نامش را در لی بن نـديم  كه ا (; فیدون مترجم اسـت 
و جبريل بن بختیشـوع ) 190ـ10 / 13ص (ابن ابى اصیبعه در موارد متعددى درباره جرجیس و پسرش بختیشوع ) 27).(304

از ديگـر كسـانى كـه بـه اخبـار و تاريـخ ). 231 / 3, سزگین: ك.ر(; از اين كتاب نقل كرده است) 242(و ماسويه ) 198, 190(
يادى را در مـورد , پزشكان نظر و توجه داشته صیبعه اطالعــات ز بوده كـه ابـن ابــى ا يوسف بن ابراھیم معروف به ابن دايـه 

 .تعدادى از اطباى عراق در اوايل عصر عباسى از او نقل كرده است
جال . از ديگران متمايز است, به جھت ذكر مصادر آن ھا, ابن دايه در مطالبى كه نقل كرده بوط بـه ر بیشترين اين مصـادر مر

ست . دربار عباسى بوده است بن مھـدى بــوده ا و از او برخـى از ) 256(از اين مصادر چنین بر مىآيد كه وى موالى ابراھیم 
 )28).(22 / 3, مروج الذھب(; و يك كتاب از آن روايات نگاشته است) 226, 219, 218, 217, 197, 195(اخبار را روايت كرده 

و ) 191(خادم الرشید , و سلیمان خراسانى) 224ـ220(و زكريا طیفورى ) 216, عیون االنبإ(وى از عباس بن على بن مھدى 
و ايوب ) 241(و عنبه بن اسحق الضبى ) 219(و اسماعیل بن سھل ابن نوبخت ) 222(و حمید الطوسى ) 195(فرج الخادم 

و احمدبن ھارون ) 230(طبیب المھدى , و موسى بن اسرائیل) 233(بن الحكم البصرى الكسروى صاحب طاھربن الحسین 
سويه ) 251(و صالح بن شیخ ابن عمیره ) 250(الشرابى  بن ما كرده اسـت) 256(و میخائیل  يت  ھـم چنیـن از . نقـل و روا

لون ــ  بب احمـدبن طو ـ متط قل ) 249(رجال مصر ھمچون احمدبن ھارون الشرابى و احمدبن زھرون و ابراھیم بـن علـى  ن
 .كرده است

ست) اخبار المتطببین مع الملك فى المإكل و المشرب و الملبس(مسعودى كتاب ابن دايه را با عنوان  مـروج (; ذكـر كـرده ا
بار ) ابن الدايه(گفتنى است كه يوسف بن ابراھیم ) 29).(444 / 3الذھب  به در رضیع معتصم بوده و در بغداد مى زيسته و 

مربوط به اطباى عراق تا زمان , اطالعاتى را كه ابن ابى اصیبعه از ابن دايه نقل كرده... . خالفت نیز رفت و آمد داشته است
سى: اين اطبا شامل. معتصم مى شود بن قـريش , ابوالحكم دمشقى و پسرش عی سى  ص (جبريـل بـن بختیشـوع و عی

(جبرائیل كحال , )240(ابراھیم بن فزارون , )234(سلمويه , )230(ماسرجويه , )230, 220(آل طیفورى , )219(لجالج , )216
تابى دربـاره . مى شوند) 475(و منكه ھندى ) 257(حنین بن اسحق , )236(يوحناابن ماسويه , )241 ین ك ابن دايه ھم چن

 ).191, حاجى خلیفه 160; / 2, ارشاد االريب(; اخبار ستاره شناسان دارد كه ياقوت حموى از آن ياد كرده است
تاب او , از ديگر كسانى كه به اخبار اطبا توجه كرده )) ادب الطبیـب((اسحاق بن على رھاوى است كه ابن ابى اصیبعه از ك
سويه  نابن ما شوع , )207(بختیشـوع , )191ص (اطالعات زيادى را دربــاره يوح بن بختی , )525(طیفـورى , )215(جـورجیس 

تاب ذكـر كـرده . نقل نموده است) 246, 242(و ماسويه ) 241(ابراھیم ابرش , )234(سلمويه  معظم آن چه رھاوى در اين ك
)) من اليحضره الطبیب((و )) قوى االغذيه((است از عیسى بن ماسه بوده كه ابن نديم گفته است وى داراى كتابى به نام 

از كتاب رھاوى نسخه ). 102(; بدون آن كه به اسم آن تصريح نمايد, قفطى نیز متنى از او نقل كرده). 354ص (; بوده است
فى  698اى در ضمن مجموعه اى در كتابخانه سلیمیه در إدرنه به شماره  سى و چـاپ آن را لی موجود است و ترجمه انگلی

در مطبوعات مذكرات الجمعیه الفلسفیه االمريكیه به انجام رسانید و ھمو در ھمان سال مقاله اى دربـاره آن  1967در سال 
ساند 112ـ90ص , دست نوشته در يكى از شماره ھاى مجله الجمعیه االلمانیه للمستشرقین مان(; به چـاپ ر يخ , اول تار

 ).268 / 3, و سزگین 225ص , الطب عند المسلمین
یل , از مصادر ابن ابى اصیبعه در كتاب اخبار االطبا كه از وى دربــاره بختیشـوع بــن جبرائ لى قیـانى اسـت  و ) 208ص (ابوع

 ... .اطالعاتى را اخذ نموده است) 272(و حنین ) 228(و سلمويه ) 228ص (عبدوس بن زيد 
ست) 377ـ294(ابوالفضل جعفر بن مكتفى : مى گويد) 30(نلینو ; كتابى به اسم تاريخ الحكما داشته كه ھم اكنون مفقود ا

 )... .تاريخ علم الفلك(
به ) 384ت (كتاب طبقات االطبا و الحكما است كه آن را سلیمان بن حسان معروف به ابن جلجـل , از ديگر كتاب ھاى جامع

ین نوشـته. تإلیف كرده' ه377سال  مى زيسـته در وصـف آن ايـام چن : وى طبیبى آندلسى بود و در ايام عبـدالرحمن ناصـر 
فى (( كان  من  تتابعت الخیرات فى ايامه و دخلت الكتب الطبیه من المشرق و جمیع العلوم و قامت الھمم و ظھر النـاس م

 )).صدر دولته من االطبإ المشھورين
شود)) طبقات االطبإ و الحكما((كتاب  عداد , از ايـن عـدد. شامل ترجمه و شرح احوال پنجاه و ھفت دانشور و طبیـب مـى  ت

ین, شانزده نفر يونانى و مابقى سريان و عرب ھستند یب اندلسـى بــه , و در اين ب بى و بیسـت و دو طب چھـار طبیــب مغر
ھره , جالینوس, در ترجمه اطباى يونان او از برخى مولفین قديمى چـون ھوروسـیوس. چشم مى خورد قراط و ابومعشـر ب ب

سـلیمان بـن , محمدبن مالك عابدى, از معاصرين خود در اندلس ھمچون احمدبن يونس حرانى, برده و درباره اطباى اندلس
سانیده . ابن قوطیه و محمدبن عبدون استفاده نموده است, ايوب فقیه اين كتاب را فواد سید با تعلیقات مشبعى به چاپ ر

عبیدهللا بن جبرائیل بن عبدهللا بـن بختیشـوع اسـت , از ديگر دانشمندانى كه در اخبار اطبا و تاريخ آن ھا تإلیف دارند. است
من , مشھورا بجوده االعمال فیھا, كان فاضال فى صناعه الطب: ((كه ابن ابى اصیبعه درباره او گفته متقنا الصولھا و فروعھا 

صناعه  يه بالغـه ب صارى و مـذاھبھم و لـه عنا فه بعلـم الن جمله المتمیزين من اھلھا و العريقین من اربابھا و كان جیـد المعر
 ...)).الطب وله تصانیف كثیره فیھا

 :ھم چنین ابن ابى اصیبعه كتاب ھاى زير را به او نسبت داده است
رساله , رساله الى ابن قطرمین فى الطھاره و وجوبھا, التواصل الى حفظ التناسل, الروضه الطیبه, مقاله فى اختالف االلبان

ضر وزاد المسـافر, فى بیان وجوب حركه النفس صھا و منافـع , الخـاص فـى علـم الخـواص, تذكره الحا یوان و خوا بائع الح ط
 ).214(; نوادر المسائل مقتضبه من علم االوائل فى الطب, اعضائھا

طى . مناقب االطبا را تإلیف كرد كه ابن ابى اصیبعه و قفطى آن را تاريخ االطبإ نامیده اند, 427ابن بختیشوع در سال  ابن قف
ست) 256(و يحیى النحوى ) 322(مافنوس , )286(ديسكريدوس , )56ص (در كتابش درباره استفان  كرده ا بن . از او نقل  ا

بت , )210(جبرائیـل , )207(بختیشـوع , )152(يحیى النحوى , )117ـ111ص (ابى اصیبعه نیز متون زيادى درباره جالینوس  ثا
غداد , )331(ابن ابى اشعث , )321(دانیال و عمربن الدحلى و فنون , )308(بن سنان  ) 415(عضدالدوله و بیمارستان او در ب

 .از او نقل كرده است) ابن مقشر(و طبیب مصرى 
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ست, از ديگر افرادى كه به بررسى و تحقیق در طب و اطبا پرداخته اند طالن ا . مختاربن الحسن بن عبدون مشھور به ابن ب
سفر  لب  مد و ح يره و موصـل و آ به الجز وى طبیبى بوده كه در بغداد تولد يافته و در آن جا طب و منطق آموخته و آن گـاه 
ین او و ابـن رضـوان مناظراتـى  كرده و در آن جا مدتى اقامت نموده و سپس به مصر رفته و مدتى نیز در آن جا مى ماند و ب

چھره در نقاب خاك ' ه444آن گاه به انطاكیه سفر مى كند و در يكى از ديرھاى آن ساكن مى شود و به سال , رخ مى دھد
نوان ذكـر ). 294, ابن ابى اصیبعه(; مى كشد صیبعه تعـداد آن ھـا را ده ع بى ا بن ا ابن بطالن داراى چندين كتاب بوده كه ا

كتاب شرإ العبید و تقلیب الممالیك و الجوارى او را به چاپ رسانیده ] محقق كوشاى معاصر[عبدالسالم ھارون . كرده است
او ھم چنین دو كتاب ديگر . ابن بطالن سفرش به انطاكیه را در كتابى توصیف نموده است). 5ش , نوار المخطوطات(; است

ین ; در تحقیقات تاريخى طب و اطبا حايز اھمیت مى باشـند, تإلیف كرده است كه به دلیل نقل ابن ابى اصیبعه از آن دو اول
سال  از تإلیـف  450آن ھادعوه االطبا است كه آن را براى امیر نصرالدوله ابونصر احمدبن مروان نگاشته بود و در انطاكیه بــه 

سحاق بــن حنیـن را از او ). 328, ابن ابى اصیبعه(; آن فراغت يافته بود ابن ابى اصیبعه تصريح دارد كه اطالعات مربـوط بـه ا
از اين كتاب نقـل , و شايد آن چه را كه ابن ابى اصیبعه درباره روايت ابن بطالن از اسكندرانیین آورده) 275(; اخذ كرده است

 .كرده باشد
سال  شت و در  ستوايى در قـاھره  1928دكتر محمود صدقى بك مقاله اى پیرامون اين كتاب نو فرانس امـراض ا آن را در كن

 ... .ارائه داد
شده, از كتاب ھاى ديگرى كه درباره تاريخ حكمـا يعـنى فالسـفه با و رياضــى دانـان نگاشـته  ثر , اط تاب صـوان الحكمـه ا ك

بن ابـى . است) 372ت (ابوسلیمان منطقى  سات و ا چون ابوحیـان توحیـدى در كتـابش المقاب ين كتـاب دانشـمندانى  از ا
ھا ) 605 / 152 / 91 / 29(اصیبعه در كتابش عیون االنبإ  ند و ھمـه آن  و ابن مطران در كتابش بستان االطبإ اقتباس كـرده ا

 .اين كتاب را التعلیقات نامیده اند
شده, كتاب صوان الحكمه مفقود است شد, ولى مختصر آن كه توسط عمربن سھالن نگاشته  فاتـح (; در دسـترس مـى با

3222. ...( 
مه حـاوى آرا و اقـوال بیـش از  سوف 132از اين منتخب چنین به نظر مى رسد كه كتاب صوان الحك یب , فیل دانشـمند و طب

ترتیب آن بر اساس ترتیب زمانى است و طول ھر يك از شرح ھا به نسبت ھـر يــك از . دانشور عرب بوده است 34يونانى و 
 .برخى فقط شامل چند كلمه و برخى شامل چندين صفحه مى شود; آن دانشوران متفاوت است

به نگـارش در آورد) 565ت (ظھیر الدين بیھقى  به ســال . كتاب تتمه صوان الحكمه را  در  1935ايـن كتـاب را محمـد شـفیع 
سال  لى در  آن را بــر اسـاس دو  1946الھور و بر اساس نسخه اى خطى در برلین به چاپ رسـانید و سـپس محمـد كردع

مإ االسـالم((با عنوان , نسخه خطى موجود در استانبول ساند)) تاريخ حك حال . به چـاپ ر تاب شــرح  ين ك تن از  111در ا
نسـب و برخـى از آرا و , دانشوران و حكماى اسالمى كه اكثر آن ھا بعد از تإلیف صوان الحكمه مى زيسته اند آمده و اسـم

 .كتب آن ھا ذكر شده است
ين )) اخبار العلمإ بإخبار الحكمإ((كتابى تحت عنوان ) 619ـ568(جمال الدين ابوالحسن على بن يوسف قفطى  كه ا نوشت 

المنتخبـات الملتقطـات مـن ((ولى محمدبن على خطیبى زوزنى مختصـرى از آن را بــا عنـوان , كتاب ھم اكنون مفقود است
باقى مانـد و اليـبرت در سـال , مرتب نموده كه از اين مختصر)) كتاب اخبار العلمإ بإخبار الحكمإ  1903تعدادى دست نوشته 

چاپ رسـانید قوالت آن بـه  طات كتـاب و من صر و ذكـر مخطو . آن را به ھمراه مقدمه اى آلمانى شامل ترجمـه مولــف و مخت
 .برما پوشیده است, كمیت و كیفیت معلوماتى كه زوزنى در اين مختصر از اصل كتاب حذف كرده

كه , كتاب نزھه االرواح و روضه االفراح فى تاريخ الحكما را به رشته تحرير در آورد) 687ت بعد از (محمدبن محمود شھرزورى 
به سـال ... تن از دانشوران و حكما را برشمرده است 130در آن احوال  شید احمـد در حیـدر آبـاد  در  1976اين كتـاب را خور

و الشجره االلھیه فى , الرموز, التنقیمات, شھرزورى چھار كتاب ديگر به نام ھاى مدينه الحكما. قالب دو جلد به چاپ رساند
مواد . علوم الحقائق الربانیه نگاشته كه ھمه آن ھامفقود اسـت شد كـه  مى با تاب ھـا گويــاى ايـن مطلـب  ين ك عنـاوين ا

 .مفیدى در شناخت تاريخ علوم در عھود اولیه اسالمى در آن ھا فراھم بوده است
گر او . كه اين كتاب نیز مفقود مى باشـد) 291 / 1, كشف الظنون(شھرستانى كتابى در تاريخ حكما نوشته  ولـى كتـاب دي

اطالعات وسیعى پیرامون برخى از دانشوران و اولین فالسفه موجود , در اين كتاب. الملل و النحل به كرات چاپ شده است
گارش . است از مختصر چاپ شده زوزنى برمىآيد كه قفطى قبال تراجم را براساس حروف ھجا دسته بندى كرده بوده و در ن

تاب برده و ناشـر ك يبرت[ آن از كتبى چون فھرست ابن نديم و كتاب ابن ابى اصیبعه و على بن فرج ابن عـبرى بھـره  در ] ال
موده اسـت شرح حــال و اسـامى تإلیفـات آن . حواشى آن به منابع مورد رجوع قفطـى اشـاره ن طى در ايـن كتـاب  بن قف ا

یان نمـوده  409علماى حساب و ھندسه مى شوند و به , منجمین, اطبا, دانشوران كه شامل فالسفه فر مـى رسـند را ب ن
 .است
ابن ابى اصیبعه , مولف كتاب. از مھم ترين كتاب ھاى نگارش يافته در تاريخ اطبا است) عیون االنبإ فى طبقات االطبإ((كتاب 

ته' ه600وى در سال . است) موفق الدين ابوالعباس احمد بن القاسم بن خلیفه خزرجى( علـوم زبانــى , در دمشق تولد ياف
سس آن بـود بـه , وطب را در ھمان جا تحصیل كرده بى مو آن گاه به قاھره رفته و در بیمارستان ناصرى كه صالح الـدين ايو

 .وفات مى يابد' ه668سپس به صرخد رفته و در آن جا به سال , طبابت مشغول مى شود
(راغب , )667(چند نسخه خطى در كتابخانه ھاى عاشر افندى , از آن كتاب. ابن ابى اصیبعه كتابش را در قاھره مى نگارد

در قاھره آن را به دسـت چـاپ ' ه1299مولر در سال . موجود است) 100(و لندن ) 1028(عیديه , )1559(نورعثمانیه , )1033
ما در  1965در سال . و سپس در دارالحیات بیروت چاپ مجدد گرديد) 31(سپرد كه  دكتر نزار رضا در بیروت آن را چـاپ نمـود 

اين كتاب را عبدالقادر نورالدين و ھنرى جاھى به فرانسه ترجمه كرده و در سال . از اين كتاب استفاده كرديم, نگارش مقاله
 .آن را در الجزاير منتشر نمودند 1958

مقدمه اى است كه در , اولین باب آن. باب مى شود 15صفحه داشته و شامل  776كتاب عیون االنبإ كتابى است قطور كه 
نان و اسـكندرانیین و , به دنبال آن. پیدايش صنعت طب و باب دوم درباره اطباى آغازين مى باشد باره اطبــاى يو چھار باب در
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آن گاه بابى درباره اطباى مترجم آورده و شش باب آخر را . دو باب پیرامون اطباى عرب و سريانى در صدر اسالم آمده است
مصر و , بالد مغرب, ھند, بالد عجم, الجزيره, عراق(كه بر اساس اماكن ظھور آن ھا , نیز به اطباى عرب اختصاص داده است

بى . تراجم ھر باب بر اساس زمان پیدايش آن اطبا مرتب شده است, نگارش يافته و به تبع آن) شام تعداد اطبايى كه ابن ا
ین , وى در ذكر تعدادى از تراجم. طبیب مى شوند 420بالغ بر , اصیبعه شرح حال آن ھا و اسامى تإلیفاتشان را آورده از حن

687(و عبداللطیف بغدادى ) 561(و على بن رضوان ) 552(و ابن ھیثم ) 292(و احمدبن طیب سرخسى ) 270(بن اسحاق 
از اسفزازى نقل كـرده , )465(از ابوجوزجانى و در ترجمه رازى , )437(ھم چنین در ترجمه ابن سینا . نقل كرده است) 693ـ

طون , )57(روفـس , )54(وى ھم چنین لیستى از تإلیفات اطبا و به ويژه بقراط . است اسـكندر , )5ــ103(ارسـطو , )85(افال
و ثابت بن ) 294(احمدبن طیب السرخسى , )289(ابن سیرابیون , )147(اسكندرانیون , )134(جالینوس , )106(افروديسى 

 .را برمى شمارد كه در اكثر آن ھا بر فھرست ابن نديم تكیه داشته است) 198(قره 
ست, ابن ابى اصیبعه به منابعى كه از آن ھا در ارائه اين اطالعات استفاده نموده اشاره كرده است . كه تعداد آن ھا زيــاد ا

بیشترين اطالعات مربوط به اطبا را از حنین بن اسحاق و فرزندش اسحاق بن حنین و المبشـربن فاتـك و صـاعدبن احمـد و 
كرده سیده اسـت, اسحاق بن على رھاوى ـ مولف ادب الطبیب ـ نقـل  مه تإلیفـات آن ھـا بـه چـاپ ر ھـم چنیـن از . كه ھ

بن بطـالن و ) مشھور به ابن دايه(عبیدهللا بن جبريل ـ مولف مناقب االطبا ـ و فیدون مترجم و يوسف بن ابراھیم  و قیانى و ا
لف . بسیار نقل كرده است, ابن رضوان كه كتب ھمه آن ھا مفقود مى باشد مختـار (ابن ابـى اصــیبعه از مبشـربن فاتـك مو

در بیسـت ) طبقات االطبا(از سلیمان بن حسان مشھور به ابن جلجل مولف كتاب , در بیست مورد) الحكم و محاسن الكلم
از قفطى در پنج مورد و از ابن مطران , از ابن نديم در ده موضع, در سیزده مورد) طبقات االمم(از صاعدبن احمد مولف , مورد

 ... .در پنج مورد نقل كرده است
طب گرويـد و  اما على بن رضوان طبیبى مصرى بوده كه زندگى علمى اش را از مطالعه در علم نجوم آغاز كرده و آن گاه به 

در آن جا بین او و ابن بطالن مناظرات و منافراتى رخ داد كه ابن بطالن بـه ناچـار اقـدام . در مصر صاحب مقام و منزلت گرديد
ند. به ترك مصر نمود تاب و  102ابـن ابـى اصــیبعه ... وى كتب زيادى نوشته كه اغلب آن ھا شرحى بر كتب جالینوس بود ك

ھـم . كتاب ھا و شروح وى اطالعاتى را از نشإت علم طب به دست مى دھند. مقاله در مواضع متعدد از او ذكر كرده است
ترين آن كتــاب ھـا . معلوماتى پیرامون طب و اطبا وجود دارد, چنین در مقاالتى از او كه اطبا را مورد ھجمه قرار داده از مھم 

يات منفـردى . وجود دارد) طب 933(النافع فى تعلیم الطب است كه نسخه خطى ناقصى از آن در قاھره به شماره  وى روا
(خالديان , )254(ابوبكر صولى , )430(ثعالبى , )417, 246(تنوخى , )303ص (نیز از تعدادى از مورخین عرب از جمله طبرى 

بن محسـن , )253(مولف جراب الدوله , )254(خطیب بغدادى , )252 محمدبـن , )296(جرجـانى , )310 / 309 / 304(ھالل 
بى , )4ــ203(ابن ابى اصبغ كاتب , )124 /  90(مسعودى , )111(ھارون بن غرور راھب , )5ـ214(سالم جمحى  بن ا یل  خل

سعیدبن يحـیى , )643(فضل كاتب  بن  ير مغربــى , )546ــ543(يحـیى  فرج اصــفھانى , )313(ابـو يحـیى بــن وز , )313(ابوال
و احمدبن ابـى ) 613(طرطوشى , )276(ابراھیم بن حسن , )203(ابراھیم بن على حصرى , )180(ابراھیم بن قاسم كاتب 

كرده اسـت) 280(خالد جزار  قل  چون ابوريحـان بیرونـى . ن ین از افـرادى  بن , )473 / 286 / 31(ابومعشـر , )210(ھـم چن ا
ابوسعید بـن يعقـوب , )259(صناديقى , )500(ابويحیى بن يسع بن عیسى , )283(احمدبن طیب سرخسى , )124(بختويه 

غدادى , )587,590,605(ابوخلیفه بن فارسى , )342( طبیـب , )501(سديدالدين منطقـى , )353(سعدالدين بـن ابوسـھل ب
و محمــدبن حســن بـن محمدبــن ) 408(علــى بـن عــدنان نحــوى , )262(عبــدالحق صــقلى , )572 / 353(رضـاالدين رحــبى 

عبدالرحیم بن علـى , )259(ھم چنین روايات منفردى از صناديقى . نیز نقل نموده است) 345,403,405(عبدالكريم بغدادى 
بى طـائى )  435(عبدالحمیدبن عیسى خسروشاھى , )381,438( بن محمـدبن عر صالح , )520(على  محمـدبن احمـدبن 

مى , )162(محمدبن وتار موصلى , )376(محمدبن محمدبن ابراھیم حلبى , )518(عبدى  بدالملك لخ (محمدبن احمـدبن ع
حیى , )639(اعین الدوله يحیى بن اسماعیل عباسى , )574ـ572(نفیس الدين بن زبیر , )521ـ520 سعیدبن ي بن  (يحـیى 
ین ) 462(خوتى , )411(حمزه بن عابد الصرخدى , )16(جمال الدين نقاش , )546ـ545 لى ) 610(و شرف الـدين بـن عن و ع

بإ ابـن ابـى  1942در سال ... نقل نموده است) 723(بن عمر  دكتر احمدعیسى كتاب معجم االطبإ را كه ذيلى بر عیـون االن
ترجمه تعدادى از اطبايى كه اكثر آن ھا بعد از زمان ابن ابى اصیبعه بوده اند را , كه در آن, اصیبعه به شمار مى رود نگاشت

منبع از كتب تراجم و تاريخ رجوع كرده كه بسیارى از آن ھا مخطوط باقـى  77وى در ارائه مطالب كتاب به . بر شمرده است
 .مانده اند ترتیب كتاب بر اساس ھمان عیون االنبإ بوده و ھمه شرح احوال ھا ذكر شده است

 
 كتب فرھنگ عمومى

برخى نیز از علـم . در زبان عربى كتاب ھايى تإلیف شده اند كه به بحث در مورد جوانب متعددى از حیات و تفكر پرداخته اند
و حقايق و افكار و آراى علمى و اسامى برخى از دانشمندان و علما و آراى آن ھا و آن چه مربــوط بـه زنـدگانى آن ھـا مـى 

است كـه ) 32)(276ت (محمدبن مسلم بن قتیبه )) عیون االخبار((از قديمى ترين اين كتاب ھا كتاب . شده سخن گفته اند
شد. كتابى جامع و در بردارنده مطالبى زياد مربوط به موضوعات متنوع باشد امـور : برخى از موضوعات آن بدين قـرار مـى با

ندگان یل, فـال, مربوط بـه پر قال, خ بل , حمـیر, ب سان و برخـى حیوانـات , )161ــ144 / 1(ا مكانـت , )109ـ62 / 2(طبـايع ان
و ) 296ــ287 / 3(آب ھا و برخى از محصوالت نباتى , )214ـ197 / 320(صنوف اطعمه , )343ـ333 / 2(دانشمندان نزد حكما 

كرده). 70ــ1 / 4(صفات جسمى انسان  قل  به تعـدادى از دانشـمندان و اطبـايى كـه از آن ھـا ن له , ھـم چنیــن وى  از جم
سرجیس, بختیشوع, ماسرجويه, ثیادوق, اھرن القس, صاحب الفالحه, ارسطو شاره نمـوده اســت, ما ین ا ; سلمويه و حن

كتاب عیون االخبار , در میان كتب فرھنگ). 200ـ179, به ويژه فصل ششم, 1965, الرجل و مولفاته و افكاره, ابن قتیبه: ك.ر(
عرب برشــمرده  نه كتـب ادبـى  و ) 33)(مقدمـه: ك.ر(جايگاه منیعى دارد به طورى كه ابن خلدون آن را يكى از اركان چھارگا

ضوع. بسیارى از مولفین از جمله ابن عبدربه در كتاب العقدالفريد از آن اقتباس كرده اند تاب , از ديگـر كتـاب ھـا در ايـن مو ك
ـ417(خلق آدمى , )761ـ671(طعام ,  )289ـ265(از روائح , وى در جزء دوم اين كتاب. است) 'ه538ت (ربیع االبرار زمخشرى 

 )34.(گزيده ھايى از اقوال برخى دانشمندان را گنجانده است, بحث كرده و درباره ھر يك) 623ـ611(و صحت ) 471
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 / 2(ماھیـان , )66 / 1(طیـور , )93ــ62ــ45 / 1(فصولى پیرامون سـبزيجات و ريـاحین ) 815ت (در كتاب مطالع البدور غزولى 
با ) 87ـ74 / 2(آب ھا , )64 نیز اط چون ابقـراط) 100ــ92 / 2(و  سفه ھم خى اطبـا و فال ثاغورس, آمـده و از بر , سـقراط, فی

جا و , ابن جمیع, كندى, ابن جلجل, يوحنابن ماسويه, بختیشوع, ثیادوق, ابوكلده, جالینوس, ارسطو, افالطون بن من صدقه 
ين , در ابتداى كتاب نھايه االرب فى فنون االدب نويـرى. يحیى بن اسحق نام برده است به برخـى از میاد فصـولى طوالنـى 

از مھم ترين كتـب متـإخرى كـه در آن ھـا . علم اختصاص يافته و از برخى دانشوران و آراى آن ھا سخن به میان آمده است
ناھج العبـر , اطالعات با ارزشى درباره جوانب علمى و اسامى دانشـوران و آراى آن ھـا وجـود دارد تاب مبـاھج الفكـر و م ك

شھرھا; اين كتاب شامل سه قسمت متمايز بوده. است) 714ت (تإلیف وطواط  ین و  باره زم باره , آغاز آن در بخـش دوم در
ھر يك از اين اجزا حاوى اطالعات وسیعى در موضوع مربوط و اسامى دانشـمندانى . حیوان و بخش سوم درباره نبات است

شند. كه به آن ھا استناد شده و احیانا عناوين تإلیفات آن ھا مى باشد گرچـه , بسیارى از اين كتاب ھا قابل اعتماد مـى با
 .پاره اى از آن ھا به ذكر مصادر اشاره اى نكرده اند

 
 كتب تراجم

بوط  كر و علـوم مر صین در عرصـه تف برخى از كتاب ھاى تراجم عمومى ـ يعنى كتاب ھايى كه به ترجمه و شرح حال شاخ
, از آن دانشمندان و دانشوران برخى مرتبط با فرھنگ عربى بـوده انـد. مى شود ـ به ترجمه برخى از دانشوران پرداخته اند

خى از , اما در مورد ديگر دانشوران. از اين رو كتاب ھاى ويژه تراجم اھل لغت و ادب و نحو به شرح حال آن ھا پرداخته اند بر
از شاخص ترين اين كتاب ھا كتاب ارشاد االريب ياقوت حموى است كه دوبار به چاپ . ترجمان آن ھا بوده اند, كتب عمومى
و چاپ دوم به اشراف دكتر احمد فريد رفاعى به انجام رسیده كـه ) 35(چاپ اول آن تحت نظر استاد مرگلیوث; رسیده است

جال . برخى از نقايص به چشم مـى خـورد, ھر دو چاپ مشابه ھم بوده و در تراجم صین از ر مه شاخ به ترج در ايـن كتـاب 
به فھرسـت , سیاست و حكومت و شعرا و فقھا و برخى از دانشمندان ديگر پرداخته شده و مولف در دسته بندى تإلیفـات

 .ابن نديم تكیه كرده و از مصادر ديگر نیز اطالعات ارزشمندى را اخذ نموده است
يك ترجمـه تعـداد , از ديگر كتب تراجم مى توان به كتاب وفیات االعیان ابن خلكان و كتاب الوافى بالوفیات صفدى كه در ھـر 

ند. اشاره كرد, زيادى از دانشوران آمده مى كـه در انـدلس نگـارش يافتـه ا به تــراجم دانشـمندان و اطبـا , در اكثر كتب تراج
شد, ابن بشكوال, پرداخته شده كه معروف ترين آن ھا مولفات ضبى بار مـى با یان. ابن بسام و ابن ا تاب نفـح , از ايـن م ك

یه اسـت تر از بق شده داراى . الطیب مقـرى وسـیع  پیرامون اخبـار و حـوادث سیاسـى نوشـته  ھايى كـه  تاب  خى از ك بر
عات متفـاوت بـوده ين اطال كه مقـدار ا به , اطالعاتى درباره دانشوران و دستاوردھاى آن ھا مى باشد  تاب ھـا  خى از ك بر

ند بويـژه در آن , سطورى اندك و در ضمن مباحث اكتفا كرده اند و برخى ديگر تفاصیل مشبعى در اين ارتباط به دست داده ا
 .وقايعى كه اين گروه از دانشمندان در آن سھم و مشاركت داشته اند

 
 فھارس كتب

بر مدونات مكتوب تكیه دارد و اولین چیزى كه در بررسى اين , شإن و منزلت ھمه تاريخ است و در درجه نخست, تاريخ علم
 .تاريخ بايد مورد توجه و اعتنا قرار گیرد شناخت و آگاھى نسبت به اسامى كتاب ھاى تإلیف يافته در علم است

بوده  شن  آن چه بر درجه اھمیت اين شناخت مى افزايد اين است كه معظم كتاب ھاى قديمى داراى عناوينى بسیط و رو
و ھر كدام معبر محتواى كتاب بوده اند و شكى نیست كه تنوع عناوين كتاب ھايى كه يك مولف به تإلیف آن دست مـى زد 

یت . خود دلیل بر وسعت چارچوبه معرفتى مولف و تعدد جوانب مختلف علمـى او اسـت مواره بـه اھم دانشـمندان عـرب ھ
به طورى كه برخى از آن ھا به ذكر ايـن فھـارس , فھارس و فھرست نگارى در شناخت حركت فكرى و فرھنگى پى برده اند

ند ته ا ند پرداخ نديم و ابـن ابـى اصــیبعه . توجه نشان داده و به تدوين فھارس كتاب ھايى كه تإلیف كرده و يا خوانده ا بن  ا
از لیست برخى كتب مولفین و يـا فھـارس , تعدادى از اين فھارس را ذكر كرده اند و شايد آن ھا در آن چه كه ترتیب داده اند

مى . ديگرى كه بدان اشاره نكرده اند بھره برده اند باز  به قبـل از اسـالم  سابقه توجه و رويكرد به تھیه فھارس كتب قـديم 
له آن ھـا ; ابن نديم فھارسى را كه برخى از يونانیان قديم تإلیف كرده بودند ذكر كـرده اسـت. گردد متعصـب )) ثـاون((از جم

بن ) 36)...(268, 17و قفطى  315, فھرست(; افالطون است كه كتاب مراتب قرإه كتب افالطون و اسمإ ما صنفه از اوست ا
نوان كـرده  بوده ع ص (نديم ھم چنین در فھرست كتبش عناوين كتاب ھاى ارسطو را از كتابى كه به خط يحیى بـن عـدى 

عدى اسـامى . و نظر راجح اين است كه اين كتاب يكى از كتب ارسطو بوده است) 312 بن  حیى  ھم چنین ابــن نـديم از ي
يوس : ((ابن نديم گفته است) 37).(312(; تإلیفات تعدادى از فالسفه اى كه به دنبال ارسطو آمدند را نقل نمود است فیلغر

يده , داراى كتاب ھايى بوده كه فھرستى از آن را به خط عمروبن فتح لى مـن اليحضـرھم الطبیـب د در آخر جزئى از كتاب ا
تاب ھـاى او اشــاره نمـوده ) 38).(351ص (; ))است ابن ابى اصیبعه ھم آورده است كه بطلمیوس در كتابش به فھرست ك
, و التنبیه و االشـراف 145, ابن ابى اصیبعه 128, ;قفطى(; جالینوس فھرستى براى كتاب ھايش تھیه كرد). 69ـ63(; است
جالینوس : ((حنین در اين بـاره چنیــن گفتـه). 142ـ134ـ131ـ113, ابن ابى اصیبعه(; فینكس نام داشت, اين فھرست). 110

شد و نیـز , كتابى را نوشت كه در آن عناوين تإلیفاتش را ترتیب داده و آن را فینكس نام نھاد كه ترجمـه آن مى با فھرسـت 
كه جـالینوس: ((و در ادامه مى نويسد)). جالینوس مقاله اى در مورد مراتب قرائت كتاب ھايش نوشت كس , اما كتابى  فین

له دوم, در مقالـه اول; نامید و اسامى كتاب ھايش را در آن به ثبت رسانید شامل دو مقاله مى شود , كتـب طـبى و در مقا
اين دو مقاله را در برخى نسخه ھا به يونانى يافتم كه به صورت .بالغت و نحو را آورده است, فلسفه, كتب مربوط به منطق

به شـماره , در كتابخانه مشـھد ايـران). 3ـ2... ماترجم(; ...))يك مقاله واحد بود طى  كه  5223نسـخه اى خ موجـود اسـت 
ذكرما وضعته مما وقع لى , ذكرما و ضعته فى الكتب فى العالج: فینكس جالینوس در آن آمده و شامل مسائل زير مى شود

شريح مـن , ذكرما وضعته من الكتب بعد ذلك, عند رجوعى من روما الى بلدى من الت ما ظھـر  ذكر الكتب الـتى بنیـت فیھـا 
ذكر ما نحوت فیه , ذكر الكتب التى نحوت فیھا نحو ارسطالیس, ذكرما وضعته من تفسیر كتب ابقراط, افعال االعضإ و منافعھا

لم البرھـان, نحو اسقلبیادس تب فـى ع یه مـن الك تاج ال تب نحـو اصــحاب التجـارب و ذكرمـا يح ; ))ذكرما نحوت فیه مـن الك
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 ).79 / 3, سزگین(
آن گاه مـن آن را , ايوب رھاوى ـ معروف به ابرش ـ آن را به سريانى ترجمه كرد, قبل از من: ((حنین درباره فینكس مى گويد

كردم سى بـه عربـى برگـردان  مدبن مو براى ابوجعفرمح از ايـن كتـاب ). 3ــ2... مـاترجم(; ))براى داود متطب به سريانى و 
 .نسخه اى خطى در كتابخانه امپروسیانا موجود است

بن ) 174, و قفطـى 348, ابـن نـديم(; حنین بن اسحاق فھرست كتب جالینوس را براى على بن يحیى منجم تدوين كرد و ا
علمنا ان الذى نقل حنین اكثره الى السريانى و ربما اصلح العربى مـن نقـل ) ((39:(نديم به اين فھرست اشاره كرده است

لم يذكـر : ((در جايى ديگر گفته است). 128, و قفطى 348(; ))غیره او تصفحه شره مقالـه  مس ع كتاب التشريح الكبـیر خ
ست كـه) 40).(349ص (; ))حنین فى فھرسته من نقله الى العربیه تاب ذكـر : ((و نیز نوشته ا ان حنیـن بــن اسـحاق لــه ك

جالینوس((و )) ماترجم من كتب جالینوس مقالتان یه كتـب  بن ) 41).(353ص (; ))كتاب الى ابن المنجم فى اسـتخراج كم ا
 .مطران در كتابش بستان االطبإ از اين كتاب اقتباس كرده است

كرد و )) ماترجم من كتب جالینوس و ما لم يترجم((كتاب  1925برگشتراسر در سال  شر  حنین را با ترجمـه اى آلمـانى منت
, حنین ھم چنین كتاب سومى. تلخیصى از آن را چاپ كرد) 785ـ724ص  (1926سال , 82شماره , مايرھوف در مجله ايزيس

مقاله كوچك ديگـرى , به آن دو مقاله: ((ملحق به كتاب فینكس و مراتب قرإه كتبه را نوشت و اين كتاب را چنین معرفى كرد
بودم را , به سريانى اضافه كردم و در آن نده  يا خوا چه ديـده و  آن چه را جالینوس از كتاب ھايش ذكر نكرده بود آوردم و آن 

با اخــرى لـم يـذكرھا فـى : ((ھم چنین گفته است كـه). 3(; ))برشمردم و سبب ترك ذكر آن را بیان داشتم و وجـدت لـه كت
, يعنى فھرست الكتب التى يذكرھا جالینوس فى فھرست كتبه, از اين كتاب). 46ـ3(; ))و اناذاكرھا] اى فینكس[ الفھرست

ست) 37ـ34ص  (3590نسخه اى خطى در اياصوفیه به شماره  به . موجـود ا صريه  تب الم سخه اى در دارالك ھـم چنیـن ن
ست) اساس(و نسخه اى مصدر ) ـ فھارس تیمور 138(شماره   / 2 / 3, الفھرسـت(; در معھد المخطوطات العربیه موجـود ا

, 1922ــ5, مجله ايزيس(; به اين رساله اشاره نموده است, و ابوبكر رازى در فھرست كتبى كه بیرونى آن را نقل كرده) 206
شاره نمـوده اسـت) 48ص  به آن ا سال ). 88ص (; ابن ابى اصیبعه نیز  كرد و  1932برگشتراسـر در  شر  ين كتـاب را منت ا

 .مقاله اى درباره آن نوشت 1928به سال ) 42(ماكس ـ مايرھوف
نى(; را تإلیف نمود)) مقاله فى استدراك مالم يذكره حنین فى فھرسته((رازى كتاب  تب الـرازى, بیرو  5ــ1932, فھرسـت ك

ين )) الشكوك على كالم فاضل االطبإ فى الكتب التى نسبت الیه((او ھم چنین كتاب ). ھمان, ايزيس را تإلیف كـرد كـه از ا
 185ــ50ص , 1421و در كتابخانه مجلس تھران به شماره  26ـ1488كتاب نسخه اى در كتابخانه لى وھبى بغداد به شماره 

مقاله اى انتشار يافته در جلسات كنفرانس بین : ھم چنین نگ به. (موجود است 23ـ4554و كتابخانه ملك تھران به شماره 
ھران) 43(مھدى] دكتر[ و مقاله 487ـ480ص , 1953سال , المللى تاريخ علوم طبیعى م , محقق در مجله دانشكده ادبیات ت

 )... .77 / 3, از سزگین, و نیز به تحقیقات برگشتراسر و مايرو والزر 1968سال , 302قسم , 15
سخه اى خطـى در  تاب ن ين ك جالینوس از قسـطابن لوقـا بــوده كـه از ا صنفات  كه كتــاب فھرسـت م بروكلمان گفته است 

ست) 107ص , 3593(و اياصوفیه ) 795ـ1(اسكولایر  شاره كـرده. موجود ا شنايدر نـیز بـدان ا بى(; و ا  / 3, تـاريخ االدب العر
سزگین نیز به كتاب قسطا اشاره كرده و گفته است كـه . درباره آن فھرست نوشت 1928و مايرھوف مقالى در سال ) 273

موجود ) 103 (3593و در اياصوفیه به شماره ) به بعد 4ص  (6188نسخه اى خطى از آن در كتابخانه ملك طھران به شماره 
 .است

حده : ((نگاشته كه حنین در وصف آن نوشته)) كتب بقراط الصحیحه و غیر الصحیحه((جالینوس كتابى با عنوان  انه مقاله وا
یى . و ھو كتاب حسن نافع و نسخته فى كتبى و لم اتفرغ لترجمته و الاعلم ان غیرى ترجمـه بن يح ته لعیسـى  ثم ترجم

بن يحـیى, الى السريانیه و عملت له جوامع لى  بن ابـى ). 45, ماترجم(; ))ثم ترجمھا الى العربیه اسحاق بن حنین لع و ا
 ).53ص (; ))و الذى انتھى الینا ذكره و وجدناه من كتب بقراط الصحیحه يكون ثالثین كتابا: ((اصیبعه در اين باره چنین گفته

ــرده اســت ــب و لیســت ك ــا را مرت ــواى آن ھ ــراط و محت ــب بق ــى كت ــاريخ(; يعقوب ــ7 / 61, الت ــاريخ الطــب ). 92ـ ــان در ت اولم
ند) 53و  26ص (عندالمسلمین  شاره كـرده ا تاب ا ين ك به ا صیبعه در كتــاب ھايشـان  , ذكر كرده كه يعقوبـى و ابـن ابـى ا

ته ام باره ايـن كتـاب نیاف صريحى در شاره  من ا كه  لوت در مجلــه ھـرمس: ك.ر. (درحالى  و  134ــ11ص , 1909, مقالـه می
تب االربعـه را ). كتب جالینوس, مايرھوف ابن نديم ھم گفته است كه كندى كتاب ترتیب ارسطالیس و رساله فى اختیار الك

سانید منتشـر ) 44)(316ص (نوشته است  و اين كتاب در ضمن رسائل ارسطو كه محمدعبدالھادى ابوزيده آن را به چــاپ ر
ـ1937سـال , 6مجلـه , 6شده و چاپ مجدد آن توسط گويدى و والزر با ترجمه ايتالیايى در نشريات كتب دالنجـى سلسـله 

 .انجام پذيرفته است 419ـ390ص , 1940
ست, چنین به نظر مى رسد كه جالینوس يا مترجمش حنین ساس شـیوه و سـیر , در كتـاب فھر بر ا تاب ھـا را  اسـامى ك

فھذه الكتب التى يقتصر على قرإ تھا : ((مى نويسد, زيرا بعد از سخن از كتاب شانزدھم, مطالعاتى آن ھا مرتب كرده باشد
فى موضع تعلیم الطب باالسكندريه و كانوا يقرإونھا على ھذا الترتیب الذى إجريت ذكرھا علیه و كانوا يجتمعون فى كل يوم 
فى كـل يـوم  على قرإه امام منھا و تفھمه كما يجتمع اصحابنا الیوم من النصارى فى مواضع التعلیم التى تعـرف باالشـكول 

اما من كتب المتقدمین و اما من سائر الكتب و انما كانوا يقرإونھا االفراد كل واحد على حدته بعد االرتیـاض , على كتاب امام
 )).. . .بتلك الكتب التى ذكرت كمايقرإ اصحابنا الیوم كتب التفاسیر

 ).244(; ))على بن رضوان كتابى درباره ترتیب كتب طبى جالینوس و كیفیت قرائت آن ھا نگاشته است: ((قفطى مى گويد
از كتاب الحیوان ارسـطو , در آن فھرست.  ذكر كرده است, ابن نديم فھرست كتب يحیى بن عدى را كه به خط فرزند او يافته

 )45... .(ياد شده است) 312(كتاب االخالق , كتاب الحروف, )312ص (
فھرستى است كـه , از آن جمله. فھرست ھايى براى كتاب ھاى خود نوشته اند, گفته شد كه تعدادى از دانشمندان عرب

ئه داده كـه ابـن ) 46)(422, ابن نديم(جابربن حیان براى تإلیفاتش نوشته  فاتش تھیـه و ارا كه رازى دربــاره تإلی و فھرستى 
طى  7, ;تتمه صوان الحكمه بیھقى 83, ;طبقات االمم صاعد 359;ـ357, فھرست(; نديم نیز بدان اشاره نموده است ابن قف

جع بیرونـى در ) و ابن ابى اصیبعه 271 مان مر ين ھ يا الـرازى((و شايد ا تب محمـدبن زكر ست)) فھرسـت ك از آن . بوده ا
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كرد 1936در سـال ) 47(موجـود اسـت كـه كـراوس 133دست نوشته اى در لیدن ھلند به شماره , فھرست . آن را منتشـر 
كرده اسـت ). 378 / 3, و ســزگین 272 / 4, بـرو كلمـان: ك.ر(; نیجرى مسیحى نیز فھرست كتب رازى را به التین برگـردان 

ثار الباقیـه  تاب اال بر ك كه  نوشـته آن را )  47ـ38ص (بیرونى فھرستى براى مولفات خود تھیه كرد كه زاخائو در مقدمـه اى 
 ).47, مقدمه االثار الباقیه(; ابن عراق نیز فھرست مشبعى براى تإلیفات بیرونى نوشته است. منتشر كرد

كر نسـب : ((قفطى آورده است كـه كه شـامل ذ صابى ديـدم  براھیم بـن ھـالل  بن ا سن  به خــط ابوعلــى مح قى را  اورا
شد) بطور مستوفى(ابوالحسن ثابت بن قره بن مروان و ذكر تصنیفات وى  ين فھرسـت ملحـق . مـى  گاه آن ھـا را بــه ا آن 

 .پیداست كه مولف اين لیست ھمان محسن بن ھالل بوده است) 116ص (; ))ساختم
نوشت كه فصلى از آن به )) االمد على االبد((از شاگردان ابوزيد بلخى ـ كتابى با عنوان ((ابوحسن محمدبن يوسف عامرى 

ست)) صوان الحكمه((مولفاتش اختصاص دارد و ابوسلیمان منطقى در كتابش  ). 127, منتخبـات(; اين فصل را نقل نمـوده ا
سامى . كتابش الفھرست را تإلیف كرد' ه377محمدبن اسحاق نديم در سال  كه شـامل ا ست  اين اثر وسیع ترين كتابى ا

لم و نشـإت  كتب تإلیف يافته به عربى يا ترجمه شده به عربى تا سال تإلیف مى شود و داراى اطالعاتى از برخى رجال ع
لى; اين كتاب از سه بخش اصلى تشكیل يافته است. برخى علوم مى باشد , قرآنـى, در بخش اول آن به تإلیفات علوم نق

ھندسه و حیل بـوده , رياضیات, طب, بخش دوم شامل علوم اوايل يعنى فلسفه; تاريخ و ادبیات پرداخته شده, لغت, حديث
 .مباحثى پیرامون نشإت كتابت و كتاب ھا را در بر دارد, و بخش سوم

اشـاره نمـوده و ايـن ھمـان فھارســى , ابن نديم به برخى از مصادر و منابعى كه به آن ھا رجوع و از آن ھا نقل كـرده اسـت
اشاره , ولى او به بسیارى از منابعى كه از آن ھا در ارائه اطالعات در فھرست يارى جسته, مى باشد كه قبال از آن ياد شد

 .اما در برخى از جاھا به نقلش از ابوجعفر كوفى در مورد مولفات در علوم لغت و علوم قرآن اشاره كرده است. نكرده است
كتاب او , در نتیجه; ابن نديم در بغداد مى زيست و از اين رو از منابعى كه در اين شھر جھانى موجود بوده مطلع بوده است

بغدادى كه بزرگ ترين مركز فرھنگى در عالم اسالم به شمار مى رفت ; حاوى تإلیفاتى است كه در بغداد نگارش يافته بود
شمندان . بالد جزيره و شام محكم تر بود, خراسان, و ارتباط و تعامل آن با ديگر شھرھاى عراق اما ابن نديم بـه مولفــات دان

كت فكـرى در ايـن سـرزمین ھـا در , مصر و اقالیم شمال آفريقا و اندلس توجھى نشان نداده است ولى به دلیل اين كه حر
مى توان , متوجه بغداد مى شده و كار تإلیف در آن جاھا ـ جز در سال ھاى متإخر ـ نشاطى نداشته] اسالمى[ قرون اولیه

 .گفت كه كتاب او داراى اعتبار است
سیارى از . ابن نديم به ثبت و ضبط اسامى كتب معروف پرداخته است و فھرست او به معنى دقیق فھرست است گرچـه ب

ولــى برخــى اطالعـات پراكنـده و مجمــل از برخــى , محتــواى ايـن كتـاب ھــا و جايگــاه آن ھـا در تطـور علــوم را تبییــن نكـرده
كه . دانشمندان را بیان داشته است ینى  پاره اى از مولف از كتاب الفھرست ابن نديم ـ كه مورد تقدير و تجلیل قرار گرفت ـ 

جم االدبـإ و , از بارزترين آن ھا. نقل كردند, بعد از او به فھرست نگارى و تراجم اشتغال داشتند ياقوت حمـوى در كتـابش مع
بن  بإ و ا قفطى در دو كتاب اخبار الحكمإ و االنباه فى اخبار النحاه و ابن ابى اصیبعه در كتابش عیون االنبــإ فـى طبقـات االط

 .خلكان در وفیات االعیان مى باشند
مان  1872به سـال ) 48(اولین چاپ آن را فلوگل; الفھرست ابن نديم سه بار به عربى چاپ شد در اليپزيـك سـامان داد و ھ

جام  1971اما چاپ دوم آن در مصر و چاپ سوم آن در سال . تجديد چاپ شد, به افست به ان جددى  در بیروت توسط رضـا ت
به انگلیسـى ترجمـه . ھمین نسخه اى است كه در اين مقاله بدان ارجاع داديم, رسید و اين آخرى تاب را  ين ك با يـاردوج ا

 .در قالب دو جلد منتشر نمود 1975كرده و در سال 
با((كتاب اخبار المصنفین و ما صنفوه را تإلیف كرد كه يــاقوت در ) 646ت (قفطى  جم االد نیز ادفـوى در ) 1979 / 15)) (مع و 

 .از آن ياد كرده اند) 121 / 2(و ابن شاكر الكتبى در فوات الوفیات ) 437ص (كتاب الطالع السعید 
عنوان كتاب نشان دھنده آن است كه شامل لیست اسامى مولفین و كتاب ھاى آن ھا مى شده و كلیه علوم و معـارف را 

 ... .اين كتاب ھم اكنون مفقود است. در برمى گرفته است
شده صباح السـیاده از طاشـكبرىزاده , از كتاب ھاى ديگر كه درباره اسامى تإلیفات نگاشـته  تاح السـعاده و م ت (كتـاب مف

اين كتاب با مقدمه اى از تعلیم و علم شروع شـده و . كه در حیدرآباد در چھار جزء به دست چاپ سپرده شد. است) 1968
 .سخن به میان آورده است, سپس از اصناف علوم و شاخص ترين كتاب ھا در ھر صنف

لد ضــخیم  1943است كه در سـال ) 'ه1067ت (كتاب كشف الظنون حاجى خلیفه , از مھم ترين كتب متإخر لب دو مج در قا
شاره شـده اسـت. در استانبول به چاپ رسید بايى ا لوم و بـه ترتیــب الف به اســامى تإلیفـات بـر اسـاس ع . در ايـن كتـاب 

شته كـه در آن )) ھديه العارفین((و )) ايضاح المكنون فى ذيل كشف الظنون((كتاب ) 1923ت (اسماعیل باشا بغدادى  را نو
كرده اسـت كر ن از ايـن نمونـه . ھا اسامى تعداد زيادى از كتاب ھا آمده كه برخى از آن ھا را حاجى خلیفه در كتـاب خـود ذ

اشاره كرد كه مولفش عبداللطیف محمد رياض زاده بوده )) اسمإ الكتب المتمم لكشف الظنون((كتاب ھا مى توان به كتاب 
نون حاجـى .  به تحقیق محمد التونجى به زيور طبع آراسته گرديـده اسـت 1975و در سال  تاب بـه سـبك كشـف الظ ين ك ا

 .از كشف الظنون كمتر است] بنابر متمم بودن[ لیست شده, جز اين كه تعداد كتاب ھايى كه در آن, خلیفه نگاشته شده
از شريف محمدبن رضوان حسینى معروف به ناسخ روايت شده كه وى در مدرسه نظامیه بغداد فھرستى ديده كه در مورد 

سال  مت مستنصـر در  شده و  639دولت اسالمى نگارش يافته و شامل فھرست كتب در علوم مختلـف تـا آخـر حكو مـى 
 ).140, تالى كتاب وفیات االعیان(; جلد بوده است 56تعداد مجلدات آن 

ھم چنین تعداد معتنابھى از اين كتاب ھا . در زبان عربى ھم چنین بسیارى ديگر از تراجم رجال و طبقات علما موجود است
به  كه  تاب ھـايى  ند و نـیز ك ضور آن ھـا بـه درس و بحـث مـى پرداخت جال در ح كه ر در مورد اسامى استادان و شیوخى 

بوده است و به اين دلیل كه تقريبا تمامى اين كتاب ھا در مورد علوم زبانى و دينى مى باشـد , فراگیرى آن ھمت گماشتند
ھم, و از مولفات علماى علوم رياضى و طبیعى كمتر سخن گفته اند ھـم چنیـن پـاره اى از . در مورد آن ھـا تفصـیل نمـى د

كـه مـا قبــال برخـى از , اشاره نموده اند,  دانشوران به تإلیف زندگى نامه خود پرداخته و به آن چه خوانده و يا تإلیف كرده اند
 .آن ھا را برشمرديم
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و كتابى كه ابن ھیثم ) 292(و نیز از خود نوشت سرخسى ) 273(ابن ابى اصیبعه به ترجمه خود نوشت حنین اشاره كرده 
, تإلیف كرده 429و ملحقات آن تا سال  418و سپس اضافات آن تا سال  417در مورد تصنیفات خود در علوم اوايل تا به سال 

 )... .8ـ552(; اشاره نموده است
سیره و شیوه , من در آخر اين رساله به وصف زندگانى, اى عزيز: ((ابن جلجل در آخر كتابش االطبإ و الحكما آورده است كه

امـا ). 116(; ...))آموختنم پرداخته ام و به صدق و درستى آن يقین دارم و خداوند به آن چه مى گويم شـاھد و گـواه اسـت
تاب  بن جلجـل در ك ندگى ا اين زندگى نامه در آن جزوه چاپ شده نیامده و شايد ابن ابار در اطالعات وسیعى كه پیرامون ز

 .از اين خود نوشت بھره برده است, به دست داده) 101 / 1(التكمله 
كرده ترجمه زندگانى ابن, از جوزجانى) 437(و ابن ابى اصیبعه ) 413ص (قفطى   سینا و كتاب ھاى خوانده شده او را نقل 

 ).457, ابن ابى اصیبعه(; اند و شايد اين شرح حال از محتوا و فھرست كتب ابن سینا منقول باشد
شته طب نو ست, ھم چنین ابن ابى اصیبعه از آن چه على بن رضوان در مورد روش و كیفیت فراگیرى  ـ561(; نقـل كـرده ا

ھمـو ــ ابـن ابـى ). 154ص (;  در اين مورد به آن چه در كتاب النافع در نحوه تعلم صنعت طب نوشته است رجوع كنید). 562
سیار نقـل كـرده اسـت ـ683(; اصیبعه ـ به زندگى نامه خود نوشت عبداللطیف بغدادى اشاره نموده و از اين خود ژنوشت ب

به نقل  294, قفطى(; نیز سفر ھالل بن محسن به بغداد تا انطاكیه را توصیف كرده است) 455ت (ابن بطالن ). 375و  693
 ).672 / 2, 339 / 4, از كتاب الربیع محمدبن ھالل بن محسن و ياقوت

 
 منابع

 .1367, انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب. ترجمه محمدپروين گنابادى, مقدمه ابن خلدون: عبدالرحمن, ـ ابن خلدون
 .1376: امیر كبیر. ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد, الفھرست: محمدبن اسحاق, ـ النديم

 .1376, انصاريان, قم, منابع تاريخ اسالم: رسول, ـ جعفريان
لى بـن حسـین, ـ مسعودى ھر: ابوالحسن ع سم پاينـده,  مروج الـذھب و معـادن الجو شارات علمـى و , ترجمـه ابوالقا انت

 .1374: فرھنگى
 

 :پى نوشت ھا
مندرج در مجله المجمع )) تاريخ العلمإ و فھارس المصنفات فى المصادر العربیه((اين اثر ترجمه و تلخیصى است از مقاله . 1

 .المجلد الرابع و الثالثون/ الجزء االول , العلمى العراقى
طبقات نگارى را يكى از اصیل ترين انواع و شعب تاريخ نگارى مسلمانان به شمار مىآورنـد , كتاب ھاى تاريخ نگارى گرچه. 2

يف مفھـوم  حتى تعر جا كـه  فت تــا آن  سراغ گر اما در كم تر نوشته تاريخ نگارى مى توان از مبانى و مبادى طبقات نگارى 
مالك ھـايى چـون. محورى طبقه را در اين كتب نمى توان يافت قه بــه  ین طب مان: طبقات نگاران اولیـه بـراى تعی , شـرف, ز

گر كـم تــر توجـه كـرده , جغرافیا علو روايت و اسناد پاىبند بوده اند اما طبقات نگاران بعدى جز به مالك زمان به مالك ھاى دي
 .اند

سالمى: ((براى تفصیل مطلب رجوع كنید به مقاله عالمانـه( صلى در تـاريخ نگـارى ا قاى نعمـت هللا )) ;طبقـات; ف توسـط آ
 ).4صفرى فروشانى در مجله تاريخ اسالم شماره 

 .توضیح اين كه كلیه پى نوشت ھاى اين مقاله از مترجم است
ص , 1376: انصـاريان, قم, منابع تاريخ اسالم, رسول جعفريان: ك.براى اطالع از شیوه و سبك نگارش كتاب تاريخ طبرى ر. 3

 .165ـ159
 .158ـ154ص , ھمان: ك.براى اطالع بیش تر ر. 4
شارات علمـى و , ترجمه ابوالقاسم پاينـده, مروج الذھب و معادن الجوھر, ابوالحسن على بن حسین مسعودى: ك.ر. 5 انت

 .9ـ4ص , 1ج , 1374: فرھنگى
 .179ـ174ص , منابع تاريخ اسالم: ك.براى اطالع بیش تر ر. 6
 .447ص , 1376: امیر كبیر. ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد, كتاب الفھرست, محمدبن اسحاق النديم: ك.ر. 7
 .462ص , ھمان. 8
 .543ـ542ص , ھمان. 9

 .445ص , ھمان. 10
 .454ص , ھمان. 11
ضا )) معرفى مجله المشرق: ((مقاله: ك.براى آگاھى از دستاوردھا و ثمرات علمى آبإ يسوعیان ر. 12 قاى حمیدر توسـط آ

 .5شريعتمدارى در مجله ھفت آسمان شماره 
 .493ص , ھمان, الفھرست: ك.ر. 13
 .568ص , ھمان. 14
 .525ص , ھمان. 15
 .437ص , ھمان. 16
 .448ص , ھمان. 17
 .330, 331, 434, 437, 492ص , ھمان. 18
 .438ص , ھمان. 19
 .486ص , ھمان. 20
 .192ـ191ص , ھمان, الفھرست. 21
 .237ص , ھمان. 22
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 .239ـ238ص , ھمان. 23
 .5ص , 1ج , ھمان, مروج الذھب و معادن الجوھر. 24
 .ھمان. 25
 .530ص , الفھرست. 26
 .445ص , الفھرست: ك.ر, فیثون= فیدون . 27
 .444و  398و  349و  330ص , 2ج , ھمان, مروج الذھب و معادن الجوھر. 28
 .445ص , ھمان. 29
خاورشــناس بــزرگ ايتالیــايى كــه تخصــص عملــى اش در زمینــه ; )1938ـــCARLO ALFONSO NALINO (1872نلینــو. 30

عراب . اخترشناسى بوده است در اين زمینه بیش ترين ارتباط و عالقه او به كشور مصر و تدريس تـاريخ اخترشناسـى نــزد ا
به برجسـتگى تإثیـر ) فـى االدب الجـاھلى(دكتر طه حسین ـ شاگرد او ـ در اول كتابش , در دانشگاه قديم مصر بوده است

ص , فرھنگ كامل خاورشناسان ترجمـه شـكرهللا خاكرنـد, بدوى عبدالرحمن: ك.ر(, نلینو در كشور مصر اشاره داشته است
 ).412ـ48
خاورشناس آلمانى كه از برجسته ترين آثار او تصحیح و چاپ كتاب عیون االنبإ فى طبقات االطبإ ابن ابــى اصـیبعه , مولر. 31

كار تحقیق و تصـحیح و , و با يك كار تحقیقى بزرگ. ولى در اين راه كوشش بسیار و زمانى طوالنى را صرف كرد. بوده است
به ناشـرى مصــرى سـپرد. مقابله نسخه ھا و تصحیح نھايى كتاب را به انجام رسانید قاھره  ين . او چـاپ ايـن كتـاب را در  ا

ساخت, ناشر ين . به امانت خیانت ورزيد و كتاب را به ھم ريخت و تمامى بخش تحقیقى را حذف كرد و تصحیح او را ضايع  ا
فت يى گر گاه . كار باعث خشم مولر شد و در مقدمه اى كه به زبان عربى بر اين چاپ نوشت اين ناشر را به دشنام گو آن 

يخ ((مولر مقاله اى با عنوان . چاپ كرد) 1884(مولر تصحیح جداگانه اى كرد و آن را در كینگزبرگ آلمان  درباره متـن كتــاب تار
 ).399ـ398ص , از فرھنگ كامل خاورشناسان(, نوشت)) االطبإ ابن ابى اصیبعه و كاربردھاى لغوى آن

 ).139ص , منابع تاريخ اسالم: ك.ر. 32
 .1175ص , 2ج , ترجمه محمدپروين گنابادى, مقدمه ابن خلدون, عبدالرحمن بن خلدون: ك.ر. 33
تحت عنـوان ) 1379دفتر اول بھار (در فصلنامه علمى پژوھشى حوزه اصفھان , كتاب ربیع االبرار را آقاى جويا جھانبخش. 34

 .برگردان نموده اند, بھار نیكان معرفى كرده و در ادامه گزيده ھايى از آن را با قلمى شیوا و دلپذير
باى يـاقوت: صاحب تصـحیحاتى چـون, خاورشناس معروف آمريكـايى) 1940ـ1858(ديويدساموئل مرگلیوث . 35 , معجـم االد

ــرى ــى العــإل مع ــن مســكويه , رســائل اب ــم اب ــگ كامــل (نشــوار المحاضــره تنوخــى و ترجمــه بخشــى از تجــارب االم فرھن
 ).378ـ377ص , خاورشناسان

 .449ص , الفھرست. 36
 .457ص , ھمان. 37
 .520ص , ھمان. 38
 .517ص , ھمان. 39
 518ص , ھمان. 40
 525ص , ھمان. 41
بزرگ تـرين محققیـن در ) 1945ـMAX MEYERHOF / (1874مايرھوف. 42 شك مشـھور آلمـانى و از  شم پز خاورشناس و چ

 .تاريخ طب و دارو در میان اعراب
 .محمد آمده بود كه در ترجمه اصالح شد: در اصل مقاله به اشتباه) ايده هللا تعالى(نام آقاى دكتر محقق . 43
 .466ـ465ص , ھمان. 44
 .459ص , ھمان. 45
 .637ص , ھمان. 46
 .خاورشناس معروف اتريشى) 1944ـ1904(كرواس . 47
سال ) 1870ـ1802(فلوگل . 48 ندن و بـه  م 1835خاورشناس بزرگ آلمانى كه كتاب كشف الظنون حاجى خلیفه را نـیز در ل

 ).261ـ257ص , فرھنگ كامل خاورشناسان. (به چاپ رسانید
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