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 چکیده:
الطبّا از كتابهای معتبر پزشکی و فرهنگی چنددانشی است كه كتاب قسطاس زمینه و هدف:

به رشتج  عبداهلل شیرازی، پزشک نامدار و پركار عهد صفویه )قرن یازدهم(نورالدین محمدبن 

الطبّا، سخ خطی قسطاستحریر درآورده است. هدف این پژوهش، ضمن معرفی نویسنده و ن

 تبیین ویژدیهای سبکی و برجستگیهای ارزشمند این اثر است. 

ده ای انجام شپژوهش حاضر به روش كیفی، با شیوۀ توصیفی ی تحلیلی و كتابخانه روش مطالعه:

 است. 

ای از اصطالحات پزشکی، مقادیر، نام حکما، الطبّا دربردارندۀ دنجینهكتاب قسطاسها: یافته

ها، عبارات و احادیث ات فن پزشکی فارسیی، اشعار، اعالم تاریخی و جغرافیایی است. كاربرد واههلغ

ها، درآمیختگی نظم و نثر، استفاده از فعل جمع برای فاعل به زبان عربی، كاربرد صورت كهن واهه

های مفرد، حذف شناسه در فعل معطوف، وفور لغات و اصطالحات تركی و هندی و ... از شاخصه

 مهم زبانی و ادبی اثر میباشد.

های اصیل فارسی، اغلب، معادلهای بر بیان مسائل طبی و واههدر اثر یادشده عالوه گیری:نتیجه

به ساختار علمی كتاب، از ویژدیهای ادبی  عربی، یونانی یا هندی نیز در آن درج شده و با توجّه

برغم فاصلج زمانی نسبتاً طولنی از سبک نثر نیز برخوردار است. ویژدیهای زبانی این اثر نیز 

انطباق است؛ درضمن این اثر با وجود دارا بودن مشخصات مرسل، همچنان با سبک نثر مرسل قابل

 سبکی نثر مرسل، دارای ویژدیهای سبکی دورۀ خود )صفویه( نیز است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Qastas al-Atebba is one of the most 
authoritative medical books and a multidisciplinary culture written by 
Noureddin Mohammad ibn Abdullah Shirazi, a famous and prolific physician of 
the Safavid era (11th century). The purpose of this study, while introducing the 
author and the manuscript of Qastas al-Atebba, is to explain the stylistic 
features and valuable highlights of this work. 
METHODOLOGY: The present study was conducted in a qualitative method 
with a descriptive-analytical and library method. 
FINDINGS: Findings: The book Qastaseh al-Atebba contains a treasure trove of 
medical terms, quantities, names of sages, Persian medical vocabulary, poems, 
historical and geographical announcements. The use of words, phrases, hadiths 
in Arabic, the use of the ancient form of words, the fusion of order and prose, 
the use of the plural verb for the singular verb, the elimination of identities in 
the target verb, the abundance of Turkish and Hindi words and expressions, etc. 
are important linguistic features. Literary is the work. 
CONCLUSION:  Conclusion: The results obtained from this study show that in 
addition to expressing medical issues and often original Persian words, Arabic, 
Greek or Indian equivalents are also included in it and according to the scientific 
structure of the book, it also has literary features. The linguistic features of this 
work, despite the relatively long distance from Morsal's prose style, are still 
compatible with Morsal's prose style; In addition, despite having the stylistic 
characteristics of Morsal prose, this work also has the stylistic features of its 
period (Safavid). 
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 مقدمه
یکی از راههای انتقال فرهنگ و دانش بشری از نسلی به نسل دیگر، آثار مکتوب است؛ بنابراین تصحیح آثار كهن      

از میراث مکتوب دذشتگان، كاری بزرگ و ارزشمند درجهت احیای آن آثار بشمار میرود و فرهیختگان هر نسلی       

صحیح و دور از تحریف و تصرّف ی كه توسّط كاتبان، در میان هر قومی، میکوشیدند آثار دذشتگانشان را به شکلی 

د آیبراثر دذشت روزدار به آنها وارد آمده است یییی عرضه كنند. به همین منظور، سخن از فن تصحیح به میان می

صاحب  ست از كتابی،      كه با تکیه بر آرای  شتن متنی ا صحیح، عرضه دا نظران در این فن، درمییابیم غرض از فن ت

صورت و  صوی متن اثر،         به آن  صحّح درخ ست و م شی، بلکه    »شکلی كه مؤّلف پرداخته ا ست نه من نه منتقد ا

یمّ                   یای ش یرون آرد و بر مبن یان، بی یات كاتب یار تصرّف یر را از زیر غب ین یک اث یی است كه میکوشد تا مت امین

سندهای فرهنگی او و روزدارش دارد، دونه  سوید كرده   ای از كتابفقاهتیی كه از مؤلّف و زبان و پ را كه مؤلّفش ت

ست یا ماننده به آنگونه، ارائه دهد  سخج خطی  679: 4344)مایل هروی، « ا سطاس »(. یکی از این آثار ن «  الطبّاق

 7475نورالدین محمد شیرازی از پزشکان قرن یازدهم هجری است كه در كتابخانج آستان قدس رضوی به شمارۀ 

من معرفی كوتاه نورالدین محمد شیرازی، ویژدیهای سبکی این نسخج ثبت شده است. در این مقاله سعی شده ض   

 خطی در جایگاه اثری مهم از قرن یازدهم هجری به همراه دیگر ویژدیهای خای این كتاب بیان شود.

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش

سطاس  ست. این كتاب بدلیل       الطبّا نورالدین محمدبنق سل ا سبک نثر مر شیرازی، اثری به  ساده و   نثر عبداهلل 

شتن دنجینه  سیییییی و        روان آن و نیز دربردا شکی فار شکی، مقادیر، نام حکما، لغات فن پز صطالحات پز ای از ا

ست كه با توجه به جایگاه مؤلف آن در قرن یازدهم و      شی ا سیار باارز معادلهای آن به عربی، یونانی یا هندی، اثر ب

شمند این ا      ستگیهای ارز سبکی و برج شتر متون نثر    اهمیت ویژدیهای  شناخت بی ثر، معرفی آن برای كمک به 

بجز مطالب مختصییری كه دربارۀ مؤلف كتاب و آثار دیگر او در   علمی در دورۀ صییفویه، ضییروری به نظر میرسیید.

های پزشکان نامی پارس، تاریخ ادبیات در ایران، فهرست مشترک نسخه     ها و آثار پیشینیان نظیر تعدادی از تذكره

سی پا  سخن     كستان، منتخب خطّی فار شمندان و  سی، دان شنامج ادب فار سرایان فارس، تاریخ پزشکی   التواریخ، دان

رو، تحقیقات چندی ایران و سییرزمینهای خالفت شییرقی و اَلذّریعه ذكر شییده اسییت، در ارتباط با موضییوع پیش  

عبداهلل  ین محمدبنالطبّا نورالدقسییطاس»( در 4345پور )صییورت درفته اسییت. برای نمونه محمد افراسیییابی  

 الطبّااین كتاب فقط به تصییحیح بخشییی از نسییخج خطی قسییطاس«. الملک( قریشییی شیییرازی بخش اول)عین

بررسی جایگاه »ای با عنوان ( در مقاله4345پرداخته است و دربردارندۀ تمام آن نمیباشد. خیراندیش و برومندی )

اند. محمد ل نورالدین محمد شیییرازی و آثار وی پرداختهبه شییرح احوا« نورالدین شیییرازی طبیب مولّف در هند

سیابی  سطاس »ای با عنوان ( در مقاله4343پور )افرا شک ایرانی   ق شیرازی، پز تبار دربار الطبّا اثر نورالدین محمد 

الطبّا و مولّف آن نورالدین محمد شیییرازی پرداخته اسییت. باختصییار به معرفی قسییطاس« هند در عصییر صییفوی

الطبا اثر نورالدین خطی قسیییطاس تصیییحیح بخش دوم نسیییخج»نامج خود با عنوان در پایان (4344ی )برومند

شیرازی  سطاس     « محمّدعبداهلل  سخج خطی ق صحیح بخش پایانی از ن ست و دربردارندۀ  تنها به ت الطبّا پرداخته ا

شد. ازآنجاكه هركدام از دو تصحیح موجود بصورت ناتمام صو       رت درفته و اصل یکدستی   تمام نسخج خطی نمیبا

 نیز در آن رعایت نگردیده است، نمیتواند تصحیح منقّح و بدون اشکالی باشد.
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 بحث و بررسی

 االطبّاشرح حال مؤلف قسطاس

سطاس  ستند. مطابق      الطبّا، اقوال پراكندهدربارۀ مؤلف كتاب ق صر و تکراری ه شتر آنها مخت ای وجود دارد كه بی

الملک عینبن الدین عبداهللصییفی الملک نورالدین محمدبنعین»شییده، نام كامل او  آنچه در كتب معتبر نوشییته

اسییت و در قرن یازدهم هجری قمری در هندوسییتان به دنیا آمده اسییت. این پزشییک، ادیب و نویسییندۀ   « علی

ق( و خواهرزادۀ 4553الملک دوایی شیرازی )دردذشته  قاره، پسر یا نوادۀ حکیم عین نویس شبه تبار و فارسی ایرانی

شه،       ست )انو ضل عالمی ا ضی و ابوالف شگامان تجدّد   6445: 1، ج4375فی ( كه هر دو از نامداران قرن دهم و از پی

شمار میروند. به       ستان به  سی در هندو سبک نثر فار دواه تاریخ، نورالدین محمد نزد پدر و دایی  نثری یعنی تغییر 

بارک و دیگر دانشیییمندان    خود ابوالخیییییییربن  داه شیییاه    م بان در ند و در زمرۀ مقر كانی   درس خوا جهان دور

 (.6445: 4395الملک مخاطب ساخت )انوشه،جهان وی را به لقیب عینق( درآمد و شیاه4549تا4537)

اند، شهرت او را آنگونه ذكر كرده منابع متعددی كه باختصار شرح حال نورالدین محمد شیرازی را بیان كرده    

آستان قدس رضوی و نیز دو تلخیصی كه از این كتیاب    آنکه در نسخیج خطی اره شد؛ حال اند كه پیش از این اش

سطاس    سندۀ ق سوند  وجود دارد، بعد از نام نوی شی »الطبّا، پ ضافه كرده « قری صورت  را ا نورالدین محمد »اند و ب

الطبّا، ام كامل مؤلف قسییطاسنظر نگارنده، دربارۀ ن اند؛ بنابراین بهنوشییته« الملک قریشییی شیییرازیعبداهلل عین

یابع هنگام  برمبنای تحقیقاتی كه تاكنون انجام درفته و بدان صورت ضبط كرده اند، جای تردید است؛ زیرا این من

و  نزهجالخواطرو  الذریعهاز كتابهایی ازقبییییل  قولالطبّیییا، فقط به نقلمعرفیییی نورالدین محمد مؤلف قسطاس

شکی ایران  شتج   تاریخ پز سنده كرده   نو صاحبان این منابع،     سیریل الگود، ب ست كه  ضوع بیانگر این ا اند و این مو

اند و تنها منابعی كه باختصار دربارۀ پسوند اجداد نورالدین اشاره الطبّا را ندیدهظاهراً نسیییخ خطیییی قسیییطاس  

سالمی و ایرانی آمده و دیگری     كرده شمندان ا شکی دان شکوهی در كتاب  اند، یکی در كتاب آثار علوم پز  طب دارا

براساس منابع  (.657: 4343)میر، « الملک شیرازی قریشینورالدین محمد عبداهلل حکیم عین»چنین آمده است: 

ست، اما با توجه به اینکه      سال تولّد و وفات او مشخص نی شکوه موجود،  شد،   طب دارا كه آخرین اثر نورالدین میبا

 پس از این تاریخ اتفاق افتاده است. هجری نوشته شده، مرگ او 4554در سال 

 

 االطبّا و شیوۀ تنظیم آن مطالب و محتوای قسطاس

شود و          ستایش پیامبر آغاز می شد. مقدمه با حمد خداوند و  صلی میبا شامل یک مقدمج كوتاه و متن ا این كتاب 

شد، بیان كر       ضوع كتاب را كه همانا طب و طبابت با سول، مو ضرت ر ست و در ادامه،  پس از ذكر نام خدا و ح ده ا

ستفادۀ خود را نام میبرد و روش كار خود را توضیح میدهد و مقصود از برخی حروف       سنده، برخی كتب موردا نوی

بینان فن طب خواسته مثل موحده، فوقانی، مثلثه، واو معروف، مجهول و معدوله را بیان میکند و در آخر، از باریک

 الطبا وجود دارد، به قلم انصاف، اصالح كنند.است كه ادر خطا و سهوی در كتاب قسطاس

یوه     مؤلف كتاب قسطاس یم آن، شی یاب و تنظی ین كت یرده است. این كتاب      الطبّا در تدوین ای یار ب ای خیای به ك

تعیییلیق )كه مراد از آن حرف نخستین است( مرتب شده است كه هر  67بترتیب حروف آغازِ نامها )تهجّیییی(، در 

صیقی منطوی       تعلیق دارای دو ی ست( و هر تل شاره دارد به حرف دوم كه متصل به حرف اول ا ا چند تلصیق )كه ا

یدهای تعلیق و تلصیق را بترتیب،     یق )كه از آن حرف آخر مراد است( است. مؤلف منظور از سربن به چندین تلحی
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ست. او در بیتی به ماده    صل، عنوان كرده ا سال  باب و ف الفاظ »ق، موافق جملج 4515تاریخ تألیف كتاب خود به 

 اشاره كرده است.« جیّد طب

تلصیق جای فصل و تعلیق جای باب است  این نسخج درامی استاد شیخ و شاب است  

الفاظ جیّید طب تارییخ ایین كتیاب است  در ای بقیی بسنجی ز انجام سییال مه را  

 .الف(3)نسخج آستان قدس رضوی، ی 

یاب شامل ل  غات فن پزشکی فارسی، عربی، یونانی و هندی، نام داروها، تشریح اندامهای بطوركلی، محتوای این كت

بدن و بیماریها میشود اما داهی موضوعاتی خارج از این حیطه مانند معرفی حکما، دانشمندان، پزشکان، شهرها و  

لغت و طب  كشیییورها، خوراكها و مقیاس و اوزان هم در آن دیده میشیییود. این مطالب بردرفته از كتابهای معتبر

اش از پزشکان شنیده یا خود یافته است. است كه نام آنها در دیباچج مؤلف با فواید و زوایدی ذكر شده كه نگارنده

از دیگر مطالب این كتاب، اشعار فارسی است كه بعضییییی از آنها را خود مؤلییییف سروده است و با آوردن عبارت 

 قبل از این ابیات، مشخص میشوند.« لمؤلفیه»

ود دل تو بقی از بادۀ الفاظنگش كف آور ته جرعج پیمانج معنی به   
 .الف(3)نسخج آستان قدس رضوی، ی 

 االطبّاارزش كتاب قسطاس
سطاس  سته    ق ست و ویژدیهای برج شکی ا ست و ارزش و اهمیت  الطبّا از كتابهای معتبر پز ای دارد كه قابل اعتنا

 همترین امتیازات كتاب بدین شرح است: آن را در میان كتابهای نظیر خود نشان میدهد. م

سیاری از كتابهای معتبر و مشهور پیش از خود مراجعه و از    4 . نویسنده در تألیف كتاب، آنچنانکه خود دفته، به ب

ست. كتابهایی نظیییییر     ستفاده كرده ا سینا،   قانونو  شفا اثر زكریای رازی،  الحاویآنها ا  بیییییطار وابن جامعابن 

اشتباه و مشهور آن زمان بوده است و همین امر باعث اعتبار و ارزش كه از جملج فرهنگهای كم فرهنگ جهانگیری

 الطبّا شده است و اعتماد خواننده را به آن افزایش میدهد.قسطاس

الطبّا، بدنبال شرح لغات و اصطالحات، به معادلهای آنها به زبان هنیدی، . در بخشهای بسیاری از كتاب قسطاس6

ندۀ دهیونانی، عربی )تازی( اشیییاره كرده و بندرت معادل رومی كلمات نیز ضبط شده است كه این نشیییان تركی،

 رواج و جامعییت ایین اثیر در آن دوره و دیار است.

كه طب در هند بسیییار پیشییرفته بوده اسییت، حکیم نورالدین، از دیدداه اطبّای هند بهره برده و برخی   . ازآنجا3

 منظر آنها توضیح داده است.اصطالحات را از 

های ادبی، پزشییکی، دارویی، دیاهی،  الطبّا را میتوان فرهنگی چنددانشییی دانسییت كه شییامل واهه . قسییطاس1

 خوراكی، ابزار، اوزان )مقادیر(، اعالم تاریخی و جغرافیایی و غیره میباشد.

 برخی از مطالب این فرهنگ از اینگونه است:

ید                اِسْ َرْم آب/ نط»داروها:  یدان بشوین یار ب یدن بیم ید و ب یوشانن یه بج یه در او ادوی یی ك .الف(، 44)ی« ول: آب

 .الیف(.64)ی« اكسییرین: مركّبیی باشید در داروهای چشیم كیه دوشیت بیرویانید...»

.ب(، 4)ی« ابیلیمیا: صرع است و دوینید تشنجیی است كیه مانع میشود از حیس و حركیت»امراض و بیمیاریها: 

حُمّی مُواظِبَه: تب بلغمیییی است ».الف(، 77)ی« رَه: ورمی است مركّب از صفرا و خون ردی، یعنی سرخ بادحُمْ»

 .ب(.54)ی« تِمْر: آب مرواریید...».ب(، 55)ی« ترایمان: مرض اسهال».ب(، 77)ی« نوبیت آییدكیه هر روز به 
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صدم   »ها: مانند معادلهای واهه سیب: به هندی، وهّگَه و به تازی،  شتی: به هندی،  ».ب(، 3)ی« هآ آهخ یا خال دو

 .ب(.41)ی« چیچک و آبله: به هندی، سِیتْال و به تازی، جُدَرِی».ب(، 3)ی« ثولول»و به تازی، « مسه»مسا/ 

سگز:  ».الف(، 95)ی« ختالن: نام ولیتی است از بدخشان كه به كولب اشتهار دارد   »اعالم تاریخی و جغرافیایی: 

ند از ولیت زابلستان كه مابین كیج و مکران واقع است و دریای سنید از پهلوی آن میگذرد نام كوهی است بس بل

 .ب(.465)ی« دویند تولّد رستم در آنجا واقع شدو 

صطالحات كهن و دونیییییه   شتگان »های زبانی: لغات و ا س یدن   ».ب(، 34)ی« فری سیدن: چ .الف(، 74)ی« چف

یدن: به » یی چاره چروی ین معن یف عدد         چَلْ: به» .ب(،75)ی« جست یق و دول و مخّف یاسل، احم یت تن یی آل معن

 .ب(.74)ی« چهل

 

 االطبّاهای خطی قسطاسمعرفی نسخه
یطاس  یا نسخه از كتاب قس یابخانج آستان قدس رضوی، كامل و دو  الطبّ هایی موجود است كه نسخج متعلق به كت

ویا آید، دكه از متن این دو نسخه برمی ن، آنگونههای مدرسج خان یزد و دانشگاه تهرانسخج متعلق به كتییییابخانه

تلخیصی از نسخج متعلق به كتیابخانج آستان قدس رضوی است كه در ادامه با توجه به تاریخ كتابت آن به معرفی   

 نسخ می ردازیم:

 خطصفحیییه، به 511برگ یا  676: این نسخه دارای 7475شمیییارۀ . نسخج كتیییابخانج آستان قدس رضوی، به 4

یه   یول   سطر به 44نستعلیق است كه در هر صفح یی  44عرض  و به 5/64ط یه است و متن  سانت متر نگارش یافت

سال       « عین»آن نیز در حرف  شده، در  سخه چنانکه در ترقیمیییییج آن ذكر  ق، تحریر  4545افتاددی دارد. این ن

 یافتیه؛ ولی متأسفانه نام كاتب آن نوشته نشده است. 

خط نسخ تحریر یافته است    برگ و به 669: این نسخه دارای  444مدرسه خان یزد، به شمارۀ   . نسخج كتابخانج  6

شده، خطّاطی به       سخه چنانکه در ترقیمج آن ذكر  صلهایی با مركّب قرمز دارد. این ن سرف حمد منامِ عبدالرضابن  و 

مواقع، مطالب  ق كتابت كرده اسییت. در این ملخّص سییعی شییده در بسیییاری   4545سییعید الرازی، در سییال  

الطبّا خالصه شود؛ لذا كاتب از عناوین كاسته و بسیاری از اسامی خای و اماكن را حذف كرده و جالب       قسطاس 

 این است كه در چند جا هم مطالبی پر از غلط، به متن اضافه كرده است.

سطر و   64در هر صفحه  برگ است كه   497: این نسخه دارای  5416شمارۀ  . نسخج كتابخانج دانشگاه تهران، به   3

ست. در ترقیمج این تلخیص، نام كاتب ابوالحسن البصری ذكر           63داهی هم  شده ا شته  ستعلیق نو سطر با خط ن

ق است. صاحب این تلخیص نیز مانند تلخیص پیشین عمل كرده؛ یعنی برخی 4649شده و تاریخ كتابت آن سال 

الطبّا حذف نموده اسییت. البته این ت را از متن قسییطاسعنوانها، اسییامی خای، اماكن جغرافیایی و مشییتقّات لغا

ها شییبیه تلخیص پیشییین اسییت، ولی در تدوین برخی مطالب با آن تفاوت دارد؛ بنابراین  تلخیص از برخی جنبه

نمیتوان قاطعانه قضاوت كرد كه آیا تلخیص دوم از روی تلخیص اول كتابت شده یا مُلخِّص مستقیماً این تلخیص     

 تقلید از تلخیص مدرسج خان یزد نوشته است.الطبّا و به كتاب قسطاسرا از روی 

 االطبّاویژگیهای سبکی قسطاس
ساده          الطبّا مربوطنثر كتاب قسطاس  سادۀ آن دوره را دارد. نثر  ست و بیشتر خصوصیات نثر  ای به دورۀ صفویه ا

شعر   شاره به آیات و درآمیختگی  ازجمله كتب معروف این »و نثر وجود دارد.  كه در آن، لغات و تركیبات عربی و ا
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شاره كرد؛ ازاین         ست، ا شده ا شکوه كه در هنیییید نوشته  سبک نثر در ایران و هند،  شیوه، میتوان به كتب دارا رو 

 (.644: 4393)شمیسا، « بخصوی نثر عمومی و كتب علمی در دورۀ صفویه نثری ساده و روان بود

 شرح زیر است:اثر به آنها اشاره كرد، به برخی مختصات سبکی كه میتوان در این 

ستفاده از آیات و عبارات و كلمات عربی:  سراء     75آیج  ا سورۀ اإل سورۀ التین:   1، آیج «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنی آدَم»از  از 

)نسخج  « ن وَ الْاِنْس اِلّ لِیعْبُدُونوَ ما خَلَقْتُ الْجِ»از سورۀ الذاریات:   54و آیج « لَقَدْ خَلَقْنا الْاِنْسانَ فِی اَحْسَنِ تَقْوِیم  »

ثولول: ».الف(، 9)ی« وَ الْعهدۀُ عَلَی الرّاوِی».الف(، 3)ی« رَبِّ یسِّرْ وَ تَمِّمْ بِالْخَیر».الف(، 6آستان قدس رضوی، ی 

 .ب(.3)ی« رمص: چرک چشم».ب(، 3)ی« آهخ

 . الف( 655.الف؛ ی645.ب، ی455.الف؛ ی 3.الف؛ ی6؛ ی4درآمیختگی نظم و نثر: )ی

كف آورته جرعج پیمانج معنی به      نگشود دل تو بقی از بادۀ الفاظ  
 .الف(3)نسخج آستان قدس رضوی، ی 

 وفور لغات و اصطالحات تركی و هندی

.ب(، 45)ی« توشک: نهالی».ب(، 13)ی« بغیرا: نام آش مشهور».الف(، 66)ی« بجول: كعب»مصطلحات تركیی: 

 .ب(.75)ی« قیماغ: شیر».ب(، 49)ی« دیبک: هاون چوبین».الف(، 43)ی« جانق: كاسه»

صطلحات هندی:   سیب »م شتی    ».ب(، 3)ی« وهّگه: آ سه: آهخ یا خال دو سا یا م « باددوله: غمباد».ب(، 3)ی« م

  .ب(.41)ی« سِیتْال: آبله و چیچک».ب(، 37)ی« تودری: سبد كوچک».الف(، 37)ی

كه   الطالقی است قیاس وال اساس حکیم علی ی، س اس بی زینت افتتییییاح فرهنگ حکمت طبیع»تتابع اضافات:  

 .الف(.6)ی« بمحض حکمت بالغه

 .ب(.434.الف(، )ی43)ی« بخارات».الف(، 44)ی« عالمات».الف(، 1)ی« مخترعات«: »ات»جمع بستن با 

زردان و ب».الف(، 97)ی« اس ان».الف(، 91)ی« درفتن اعضا و كندن آن به ناخنان«: »ان»بستن كلمات با جمع 

 .ب(.445)ی« حجامان».ب(، 491)ی« كحالن».ب(، 464)ی« اكابران

شخص را     ».ب(، 3)ی« چون ارّه مر نجّار را«: »را»بهمراه  « میییییر»كاربرد  ست مر بقای  ضروری ا « و این قوّتها 

 .الیف(.65)ی

 «شیییوخگن».الف( و 55)ی« چركن».ب( و 457)ی« ناک ریگ «: »كن»و « ناک »اسیییتفاده از پسیییوندهای     

 .الف(.435)ی

سوداوی    »در نقش قید تأكید: « سخت » سخت  ست  سخت كحلی ».ب(، 47)ی« ورمی ا ست و میگویند  « رنگ ا

 .الف(.13)ی« نمودنسخت شادی ».الف(، 66)ی« سخت زرد».ب(، 69)ی

فواد و رگ ».ب(، 444« )كابیله: هاونی كه در او ادویه بکوبند.»روح در مورد غیرجانداران: اسیییتعمال ضیییمیر ذی

 . الف(.654)ی« غلیظ كه آویخته است به او دل از صلب، هرداه او قطع شود، بمیرد صاحب او

 .الف(.644)ی میکندحذف شخص در فعل معطوف: متأخرین به كاف تازی و ثای مثلثه میخوانند و غلط 

  ریعهس حركات مختلفج مطابقت صفت و موصوف: نام كرمی است كه شنا میکند بر روی آب و حركت مینماید به      

 .الف(.445آید )یو هر ساعت غوطه میخورد و باز برمی

 «:مردم»استفاده از فعل مفرد برای 

 .الف(.664آید )یهرداه مردم آب سرد خورد حس آن در دماغ می -

 .الف(.447دوم آنکه تا مردم دردن و پشت را به هر سوی بتواند ب یچد )ی  -
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 ، موزه، تره، آشنا )در معنی شنا(.كاربرد لغات كهنه: انگشت )زغال(، شکنج، ریم

 كاربرد ماضی استمراری كهن كه از فعل + ی ساخته میشده است.

 .الف(.434) دذرانیدیدر متأخرین احیاء حکمت اشراقیه نمود و پیوسته به ریاضت و مسافرت عمر  -

 آوردن یای شرط بعد از ادات شرط:

 .الف(.635)ی بودندیروز رنجور همه داران، روزهبیافتندیادر همج اندامها حس درسنگی  -

 عدم رعایت ترتیب اركان جمله:

 .الف(.446عقل قوتی است كه بدان تمیز كنند میان كارهای نیک و بد و میان اعتقاد درست و نادرست )ی -

 

 االطبّاالخط نسخ خطی قسطاسرسم

 ان به نکات زیر اشاره كرد:از ویژدیهای نگارشی نسخج خطیی متعلق به كتیابخانج آستان قدس رضوی، میتو

، «تانبس »، «بوست »، «بهن»نوشته شده است؛ مانند پهن، پوست، پستان، كه بصورت       « ب»اغلب بشکل  « پ. »4

 نوشته شده است.

و « جنانجه»، «هیج»، «جون»نوشته شده است؛ مانند چون، هیچ، چنانچه و چرم كه بصورت « ج»بشکل « چ. »6

 نوشته شده است.« جرم»

صورت         « ه. »3 سخه، ب سر ن سرا ستثنا در  ست؛ مانند ده، دهم، دهخیم، كه      « ز»بدون ا شده ا شته  با یک نقطه نو

 نوشته شده است.« دزخیم»و « دزم»، «دز»بصورت 

  «رک»و « كزنده»، «تکرک»، «مکر»، «دیکر»نوشته شده است؛ مانند    « كاف»جا، بصورت  فارسی همه « داف. »1

 و رگ نوشته شده است.كه بجای دیگر، مگر، تگرگ، دزنده 

.الییییف(، 6)ی« الطالقیست علی»را در كتابت حذف كرده و كلمه را متّصل نوشته است؛ مانند    « است ». همزۀ 5

 .الیف(.  75)ی« دردیست».الیف(، 75)ی« حرارتیست»

سوند  « های». هرداه كلمج مختوم به 4 شده،   « ها»غیرملفوظ با پ سته  ساقط « های»جمع ب   غیرملفوظ در كتابت 

ست؛     شاخه « شاخها »شده ا ها )ی بجای لیفه« لیفها».ب(، 1ها )یبجای میوه« میوها».الف(، 1ها )ی بجای 

 .الف(.44ها )ی بجای پاره« پارها».ب(، 4

 .الیف(.34.ب؛ 35.ب؛ 41آورده اسیت )ی« آذربیجان»را بصورت « آذربایجان». اغلب، 7

را بصورت « چسبنیییده»و « چس ان»را بصورت « یییانچسب»و « اسپ»را بصیییورت « اسب». در بعضی مواضع، 9

 .الف(.94.الف؛ 74.الف؛ 97.الف؛ 94.ب؛ 95آورده است )ی« چس نده»

  .ب(.34به كار برده است )ی« فریشتگان»را بصورت « فرشتگان. »4

را به كلمج ماقبیییل آن چسبانیده و در بعضیییی    « ترین»و « تر». در بعضی مواضع، صفات تفضیلیییی و عالی  45

.الف(، 4را به كلمیییات پس از آنها متّیییصل نوشتییییییه است؛ بزردتیییرین )ی « آن»و « این»مواضع، ضمایر اشارۀ 

نوشته  « آنرا»بصورت  « آن را».الف(، 465نوشته )ی « اینمعنی»را بصورت  « این معنی».الف(، 47باریکتییییر )ی

 .ب(.47)ی
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ضافه  آغازین آن، این، او و مانند آنها پس از حروف ربط« الف. »44 حذف شده  « به، بر، در، از و غیره»ای چون و ا

«. از او»بجای  « ازو»، «از این»بجای  « ازین»، «در این»بجای  « درین»، «براین»بجای  « برین»اسیییت. مثال:  

 «.اندر این»بجای « اندرین»

 وجوددست كاتب و مرتبیییط با متییین اصلی شده به . در حاشییییج بعضی صفحات نسخج خطی، مطالب اصالح46

صحیح، در جای خود درون متن قرار       دارد كه با توجّه  صول ت شابهت خطی و قراین معنایی و رعایت ا صحّت م به 

نویس دیگری بوده و هیچ عالمتی وجود نداشتیییه كه   درفتیییه است. در مواقعی كه مطالب غیرمرتبط یا از خوش

.ب؛ 44.ب؛ ی45.ب؛ ی57.ب؛ ی37ست )ی دهندۀ متن اصلی باشد، با ذكر عدد در پاورقی آورده شیده ا نشان

 .ب(. 461.ب؛ ی466.الف؛ ی454.ب؛ ی94.ب؛ ی45.الیف؛ ی43ی

« ایآبله»بجای « آبلج»، «ایپاره»بجای « پارۀ»كتابت شده است. همچون   « ء». یای نکرۀ آخر كلمات بصورت  43

شده « یای»و ... و هنگام الحاق  شده و با یک  اند، یای میاننکره به كلماتی كه به الف ختم  آمده « ای»جی كتابت ن

 «. چیزهایی»و « ردهایی»، «داروهایی»بجای « چیزهای»، «ردهای»، «داروهای»است. نظیر 

 . در متن، صورت كلمات دوم، سوم هم بصورت دویم، سیوم نوشته شده و هم بصورت دوم و سوم.41

 .الف(. 446.الف( و )ی616شده است )یكه نوشته . در موارد نادر، بلک بجای بلکه، زمانیک بجای زمانی45

ست: مثل            44 شده ا شته  سی نو شیدۀ معمول در زبان فار شکل ك صورت یعنی عربی و ب . تای زاید عربی به هر دو 

 مجمل الحکمج/ مجمل الحکمت، كثرۀ / كثرت.

شوند فعلی  «ها» . عالمت جمع47 شوند  «می»، پی شارۀ    «بیییی»، پی شوند نفی، كلمات ا و فعل  « این»و « آن»، پی

سنادی   ست »ا ست: دردن     « ا شده ا ش شها )ی  419ها )یداه جدا و داه پیوسته نوشته  .الف(، به بندد 416.ب(، 

.ب(، 419.الف(، بیدرمان )ی659.الف(، به پیچند )ی446.الف(، نه بیند )ی475.ب(، نه پیوسیییته )ی  495)ی

 .الف(.663، چیزیست )ی.ب(439.الف(، آنحال )ی455.ب(، آنست )ی666.الف(، آنرا )ی439نمیگیرد )ی

خطی حذف شییده  های اضییافه از نسییخجهای كلمات، اكثر تشییدیدها، تنوینها، مدها و همزه. بسیییاری از نقطه49

.ب(، 631.ب(، كیفیت بجای كیفیّت )ی444.الف(، ماره بجای مازه )ی634اسییت؛ ایسییاده بجای  ایسییتاده )ی 

ماً )ی     جای عمو ما ب جای آدمی )ی 655عمو به آن طرف )ی    654.ب(، ادمی ب جای  بانطرف ب .ب(، 661.الف(، 

 .ب(. 455دوساله نوزاده بجای دوسالج نوزاده )ی

 دو نقطه دذاشته شده است.« ی». در غالب موارد، زیر حرف 44

.الف(/ خورد 643. واو معدوله در بعضیییی جاها كتابت شیییده و در مواردی حذف دردیده اسیییت: خرد )ی           65

 .الف(.434)ی

  شرح زیر است:لخط )تلخیص اول( نسخج متعلق به كتیابخانج مدرسه خان یزد، به ابرخی ویژدیهای رسم

اغلب بشکل امروزی با سه نقطه نوشته شده است: س اس، پناه، پس، پهلو، چیز، چشمه، چشم،           « چ»و « پ. »4

 چنانچه.

كه بجای رگ،  «فرهنک»و « هركاه»، «كرم»، «رک»نوشته شده است: « كاف»جا بصورت فارسی، همه« داف. »6

 درم، هرداه و فرهنگ نوشته شده است.
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.الف(، 4)ی« اكوانسیییت»را در كتابت حذف كرده و كلمه را متّصیییل نوشیییته اسیییت: « اسیییت». اغلب همزۀ 3

  .الف(.1)ی« واجبست».الف(، 3)ی« جسمیست»

صال به عالمت جمع  « های. »1 « میوها».الف(، 1)ی« كنارها»، در كتابت حذف میکند: «ها»غیرملفوظه را در اتّ

 .الف(.45)ی« پارها».ب(، 455)ی

 چشم. .ب( بجای كاجی45)ی« چشمكاخی»دذاری غالباً مسامحه شده است: . در نقطه5

  شرح زیر است: الخط )تلخیص دوم( نسخج متعلق به كتیابخانج دانشگاه تهران، بهبرخی ویژدیهای رسم

 ته شده است: س اس، پناه، پیش، چکیده، چون.اغلب، بشکل امروزی با سه نقطه نوش« چ»و « پ. »4

كه بجای آدهی و ادر نوشته شده   « اكر»و « آكهی»نوشته شده است:    « كاف»جا بصورت  فارسی، همه « داف. »6

 است.

«  شیییاخها»(، 54)ی« پارها»در كتابت حذف میکند: « ها»غیرملفوظ را در اتّصیییال به عالمت جمع « های. »3

 (.94)ی« میوها»(، 45، 76)ی

 

 خطاهای كاتب نسخه

ست    سهو و خطا در هر د شد، به        وجود  شتر با شته، بی شود و هرچه مقدار نو نویس، امری عادی و معمول تلقی می

بر داشییتن حجم نویس هم عالوهنسییخج دسییت  همان اندازه بر میزان خطاها و اشییتباهات افزوده میشییود؛ این 

شامل لغات و واهه قابل ست و این امر برای        هایی از زبانهای بیگاتوجه،  شکی ا صطالحات تخصصی پز نه، داروها و ا

الطبّا راه یابد. برای نمونه به تعدادی از كاتب، دشواریهای زیادی داشته و باعث شده اشتباهاتی فراوان به قسطاس     

 این خطاها اشاره میشود:

سیار بیدقت دذاری: با اینکه این بخش از دشواریهای خط فارسی محسوب میشود، كاتب د     . نقطه4  ر این زمینه، ب

 اند.ها افزوده یا كاسته شدههای كلمات و واههبوده است و مواردی بسیار زیاد میتوان یافت كه در آن، نقطه

. تحریف و تصحیف: آمدن بعضی حروف الفبا بجای یکدیگر در متن بسیار است و این مسئله، دشواریهای زیادی     6

سالمی )ی   444ثالً ماره بجای مازه )آورد. مرا در بازخوانی به وجود می سلدمی بجای  .الف( نفاس بجای 444.ب( 

 .الف( كه به یک شکل نوشته شده است. 644.ب( تنک و تنگ )ی443.ب( كجی و دچی )ی644نعاس )ی

ای ساقط شده مثل هندی كه    یک یا چند حرف از كلمه -4. افتاددی: این امر به چند شکل در متن وجود دارد:  3

ست یا كلمج     473یدر صفحج )  شده ا صورت  « قدید».ب( هند نوشته  ست. )ی    « قد»كه ب شده ا .ب( 494ضبط 

صل لغت از قلم افتاده مثل كلمج   -6 صفحج )ی « س ری »ا صفحج   « واكظ»( و كلمج 43.الف: خط 445كه در  در 

ست.  651)ی ست یا در جلوِ كلمه      -3.ب( محذوف ا شده ا ضیح لغت حذف  ست، مثل     تو شده ا شته    ای دیگر نو

.ب( كه  645.ب( یا توضیح كلمج وشانی )ی645توضیح كلمج دواره كه در جلوِ لغت دوهران ضبط شده است )ی   

 از قلم افتاده است.

ضی موارد، یک یا چند حرف به كلمه 1 شناخت      . حروف زاید: در بع شواریهایی را در  شده و این امر، د ای افزوده 

ست. مثل   ست )ی   « سنع ر»كه بصورت  « رسغ »واهه به وجود آورده ا كه  « حلتیث».ب( یا لغت 674ضبط شده ا

 .ب(.647ضبط شده است )ی« حلتینت»بصورت 
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و  46.ب: خط 445(، )ی4.الف: خط479های )یزاید در متن دیده میشییود مثل صییفحه « واو»در مواردی هم 

 (.47.ب: خط 444(، )ی43

انی و تناسییب ندارد. مثالً كاتب، كلمج  ای كه در ذیل آن نوشییته شییده، همخو . در موارد معدود، تلحیق با كلمه5

.الف( و كلمج مروخات كه ذیل تلحیق مثلثه ضییبط  654را در ذیل تلحیق دال مهمله نوشییته اسییت )ی« وارنبر»

 .الف(.664شده است )ی

ساب كه در ذیل تلحیق موحده آورده       شده، اختالف دارد؛ مثل عطو ضبط  داهی هم كلمه با تلفظی كه برای آن 

 .ب(.445ح تلفظ، بجای موحده، فوقانی نوشته شده است )یشده اما در شر

 

 گیرینتیجه

الطبّا كه با موضوع طب به ثبت رسیده، بدلیل   نتایجی كه از این پژوهش به دست آمد نشان میدهد كه قسطاس   

شته است و بخش قابل  های مختلف درواقع حکم فرهنگاطالعات علمی و وسیع نویسنده در زمینه     توجهینامه دا

از این كتاب به معرفی دانشمندان، پزشکان، پادشاهان، شهرها و كشوها، اوزان، خوراكها و غیره اختصای دارد. در     

الطبا از منابع و مآخذ بسیاری استفاده شده كه همه از كتابهای مشهور و معتبر پزشکی زمان خود تألیف قسطاس

سالها همواره جزو منابع و مراجع پزشکان در     اند و این مسئله باعث میشود این اثر نیز از   طبابت بودههستند و تا 

در   الطبّیا منابع معتبیر در تحقیقات به شمار آیید و از ارزش و اهمیت علمی برخوردار باشد. مؤلف كتاب قسطاس  

یی كه سرآمد بسیاری از دانشهاست، تبحّر داشته و خود بارها بصورت جسته      ی یش ادب ودریخته شعر هم  حوزۀ دان

سطاس      سرو  شده كتاب ق سنده، باعث  ست؛ بنابراین مهارت نوی ساده نگارش یابد. دربارۀ  ده ا الطبّا به نثر روان و 

ستفاده از      سبک زبانی نیز باید دفت مولّف قسطاس   ستفاده از تعدادی لغات دشوار فارسی، ا الطبّییییا از طرفی با ا

ستفادۀ مکرّر از واو عطف، نثر خود را     صفی، و ا سل نزدیک میکند و از طرف دیگر    فعل در وجه و سبک مر به نثر 

سی، به كار بردن حروف عربی در میان جمالت      سّر حتّی برای كلمات فار ستفاده از جمع مک فراوانی لغات عربی، ا

ستن با          ستور عربی و جمع ب صوف همچون د صفت و مو سی، مطابقت  سبک دورۀ خویش  «ات»فار ، نثر او را به 

صفوی نیز نزدیک میکند  سطاس    یعنی  سندۀ ق انی الطبّا به زبانهای هندی، عربی، تركی، یونو باتوجه به اینکه نوی

ست؛ بنابراین این اثر نه     سیاری از كلمات را به این زبانها آورده ا سلط بوده، معادل ب ش  تنها بهم سالج پز کی، عنوان ر

سییت، از اهمیت بالیی برخوردار بلکه بعنوان متن فارسییی قرن یازدهم كه مملو از ویژدیهای زبانی دورۀ صییفویه ا

 است.

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده علوم انسانی  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 ینا اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر زهرا رفیعی .استشده استخراج بوشهر

 شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب آقای محمد افراسیابی. اندبوده مطالعه

 ها و راهنماییهای تخصصیبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده سیدمحمود سیدصادقیآقای دكتر  .اندداشته

  .استبوده پژوهشگرسه  هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. انداین پژوهش نقش داشته
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  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی  پژوهشی و آموزشی مسئولن از را خود تشکر مراتب میدانند لزم خود بر نویسنددان

 .نمایند ماعال دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه بوشهردانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 تحقیق این .دارند رضایت  و آداهی آن انتشار  به نسبت  ایشان  و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

ست  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و شده ااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق سئولیت  .ا  دزارش م

 موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را ذكرشده
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