هدايةالمتعّ
لمين فیالطب

*

*

قدیمیترین کتاب طبی فارسی

دکتر جالل متینی

جناب آقای رئیس ،استادان و دانشمندان ارجمند ،بانوان و آقایان محترم
از افتخاری که به این بنده بررای سرخنران در مراسر جشرن ارارویر -
صدمین سرا ودد

محمرد زکریرای رازی داده رده اسر ط از رر

خرود و

دانشگاه مشهد سپاسگراری م کن و امیدوارم آنچه به عرض م رسران موجر
تصدیع فراوان حاضران ارجمند را فراا نسازدط
سخنران بنده دربارة «کتاب ادايةالمتعلمین ف الط » اس ط ایرن کتراب
در قرن چهارم اجری بهوسیلة پر ک ایران کره اسرتادا از رااردان محمرد
زکریای رازی بوده اس
تاکنون بهدس

تألیف ده و قدیم ترین کتاب ب فارس اسر

کره

ما رسیده اس ط

بنده ،بار او در سا  1329پس از مطالعة محققانرة آقرای مجتبر مینروی
استاد دانشمند دانشگاه تهران در مجلة یغما( )1از وجود ایرن کتراب نسریس مطلرع
اردید و از دو نسخة خط معرف
*طسخنان اس

دة این کتاب ،نسرخة محسرود در کتابخانرة

که در مراس جشن ارار و ی صدمین سا ودد

محمد زکریای رازی در تاریخ ش دی ماه  1343در

تادر ابن سینای دانشگاه تهران ایراد ده اس ط

*ط جستاراای ادب  ،بهار  ،1344مارة  ،1صص 62-49ط
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بادلیان آکسسورد به مارة  2841مکتوب به سا  478اجری و نسرخة کتابخانرة
فاتح استانبو به مارة  3646مکتوب به سا  510اجری ،نسخة عکس فرراا
کرد و خو بختانه به نسخة سوم نیر که تاکنون معرف نشده اسر
مل مل

تهران دس

یاف

و سپس با دردس

در کتابخانرة

دا تن این سه نسخه به تصحیح

و چاپ کتاب مورد بحث پرداخ ط
دربارة این کتاب از نظر زبان فارس  ،تاریخ
تلسظ مخصوص بعض از کلما  ،که اری
م توان سخن اس

 ،یوة خاص رس الخط و

حائر کما اامی

اس

به تسصری

ول در این مجلس ریف این بنده بهاختصار تمام فقرط بره

معرف کتاب و مؤلف دانشمند آن م پردازد و به موضوعا

دیگرر بره ا رارهای

اکتسا م کندط
نام کتاب «ادايةالمتعلمین ف الط » را به چند صور

دیگر نیر نو رته-

اند( )2ول از مآخذ موجود چنین برم آید که بیشتر بهنام «کتاب ادایره» معررو
بوده اس ط چنان که صاح

«چهار مقاله»( )3و «موجر کمّ »( )4نیر به امین نام از

آن یاد کردهاندط مصنف کتاب ادایه بیب از ااال بخارا به نام ابروبکر ربیرعبرن
احمد ادخوین البخاری( )5اس ط کنیة او را در دو مورد «ابوحکی »( )6و «اب بکر»
و نسب

()7

او را در بعض از مآخذ اخوین( ،)8اخوی( ،)9اجوین ( )10و آخری ( )11نیرر

نو تهاند ول صورت که مذکور افتاد اصح م نمایدط در بخرارائ برودن او ر
نیس

زیرا عالوهبر آنکه در کتاب ادایه با لسظ «البخاری»( )12نامیرده رده خرود

نویسنده نیر در متن کتاب چند کلمه را به لهجة بخارائ ذکر کررده( )13و در یر
مورد ناحیت از بخارا را بهنام «سبید ما ه»( )14بهعنوان ااد آورده اس ط
ا العا

ما دربارة اخوین تقریباً محدود به کتاب ادایره اسر

و در ایرن
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باب چیری جر این نم دانی که امة عمر بهکار بابر

ا رتغا دا رته( )15و در
مورد نو ته اس

عصر خود پر ک مشهور بوده اس ط وی در این کتاب در ی

که ملکه یا ملک را خصاً معالجه کرده( )16و در جای دیگر ا اره کرده اس
توفیق فراوان در درمان بیماران مالیخولیائ او را «بجشر

به عل

که

دیوانکران»

()17

نام کرده بودندط
از آثارا بهجر کتاب ادایه مورد بحث اثر دیگرری رناخته نشرده اسر
ول مؤلف در امین کتاب در چند مورد از قرابادین سخن استه اس

کره «اارر

زندکان بود»( )18ح اا و معجوناا و پارهاای دیگر را در آن یاد خوااد کرد

()19

و در باب «ف النبض و اجناسه» نیر نو ته اس « :باید تا کر فه نکن بره کتراب
نبض باز کردی که آنجا تمام یاذ کردهام»()20ط از این ا ارا

چنین برمر آیرد کره

وی رساله یا کتاب در نبض دا ته و در صدد تألیف قرابادین نیر بوده اس
از کتاب نخستین نشان دردس
کرده اس

ول

نداری و نم دانی که کتاب اخیر را نیرر ترألیف

یا نهط بهعرالوه در یکر از نسرخ کتراب ادایره در فصر «فر انروا

السموم» مطلب در دو صسحه که بهنظر م رسد نو تة فرزند اخوین اس

(زیررا

مؤلف کتاب را برای فرزند خود نو ته اس ) بدین رح به مرتن کتراب افرروده
ده اس « :از استاد ابوبکر رحمةهللا علیه به خواسته بودم تا فصل دیگر بیرارد
جداکانه اندرین تا انج استه اس
و بتن خویش مشغو کش
که مؤلف به سب

مشبعتر بود اجاب

کرده بود ولکن نالنده کش

و بدین نرسید»()21ط از این عبار

بیماری نتوانسته اس

به وعدة خود وفا کند و فصل به کتاب

ادایرره بیسرایررد و فرزنرردا برره ناچررار مطال ر
استادان»( )22به کتاب افروده اس ط

نیر چنین برم آید

آن فص ر را «از ا ررارا

دیگررر
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اخوین دربارة استاد خود نو ته اس

که «مرن راارد ابوالقاسر مقرانع

(رازی)ام و نام وی اار بوذ بن محمرد برن ابرراای و راارد محمردبن زکریرا
بوذ»( )23و بدین ترتی
و از تربی

معلوم م

یافتگان مکت

ود که وی ااردِ اارد محمد زکریرای رازی

این پر

نام اس

ول به سرب

آنکره مؤلرف در

کتاب ادایهااه از محمد زکریای رازی بهعنوان «اسرتاذ»( )24یرا «اسرتاذما»( )25یراد
کرده اس  ،ابو ال

عبداهللبن محمدبن اب زید الطبی

در قررن اسرت و اشرت

وی را اارد مستقی رازی دانسته( )26و البته این تصور خطاس ط
تاریخ تألیف کتاب ادایه بهدرست معلوم نیس

چون نه در خود کتراب و

نه در کتاباای دیگر که از آن نام بردهاند بدین موضو ا راره نگردیرده اسر ط
ااردِ اارد رازی اس

استاد مینوی باتوجه بدین موضو که اخوین

محمد زکریای رازی به سا  311اجری اتساق افتاده اسر

فرو

و وفرا

اخروین را در

حدود سا  371و تاریخ تألیف کتاب را چند سال پیش از ایرن تراریخ نو رته-
اند()27ط اار تاریخ دقیق تألیف کتاب معلوم نیس

ول اسلوب نگارا آن بهخوب

نشان م داد که در قرن چهارم اجری تألیف ده و در ردیف قدیم ترین آثرار
منثور زبان فارس دری قرار داردط
کتاب ادایه باتوجه به نسخ محسود در کتابخانهارای بادلیران آکسرسورد و
فاتح استامبو دارای فهرسر
فهرس
سب

مطالر

و سره قسرم

اساسر اسر ( )28کره در

نسخة کتابخانة بادلیان عنوان  192باب آن ذکرر اردیرده اسر
آنکه ش باب مذکور در این فهرس

باب مورد بحث قرار ارفته و قسم
مندرج در فهرس

ولر بره

در مرتن کتراب جداجردا در سریرده

سوم کتاب نیر ی

دارد کتاب مجموعاً دارای دویس

براب عرالوهبرر ابرواب
باب به رح ذی اس :
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قسم
مسرد و مرک
قسررم

باب در عناصر و امرجه و اخالط ،اعضرای

او دارای پنجاه و ی

بدن و موضوعات نظیر ،قوی ،افعا  ،ارواح ،عاماا ،و رابااط
دوم دارای ی ر

صررد و س ر برراب (در فهرس ر

 123برراب) در

«بیماریاا و معالج »( )29آنها «جذا جذا از فرق سر تا ناخن پرای»( )30برهاضرافة
ابواب نظیر حرقالنار ،عالج قروح و جراحا
قسم

و انوا سمومط

سوم دارای نوزده باب (در فهرس

مختلف ت  ،حسظالصحه ،نبض و تعر

 18براب) در حمیرا

و انروا

اسبابالنبضط

در روزااری که بیشتر آثار علم و ادب فارس به تشویق ااان و امرا به
ر تة تحریر در م آمده اس

اخوین کتاب ادایه را بررای فرزنرد خرود ترألیف

کرده و در مقدمة کتاب بدین موضو چنین ا اره کررده اسر « :اکنرون ترو کر
فرزند من اندر خواست از من کتاب به باب بجشک سب
از من یاذکار بوذ و دیگر مردمان را فایده بوذط»

و آسان تا ترا خاصره

()31

کتاب ادایه با آنکه بهوسیلة یک از ااردان مکت

رازی که ترابع اصرو

ب این استاد بررگ بوده اس ( )32تألیف ده و مؤلف نیر از آن بهعنوان کتراب
«سب

و آسان»( )33یاد کرده اس ط پس از تألیف کتاب «قارون» و هر

سینا امچنان اامی

آراء ابن

و اعتبار خود را حسظ کرده به وری که در قرون بعد نیرر از

آن بهعنوان کتاب درس استساده م
ش نظام عروض در مقال
وسط» ب مانند ذخیرة ثاب

ده اس ط چنان که م بینی در اواسرط قررن

چهارم کتاب چهار مقالره آن را از جملرة «کتر
قره و منصروری محمرد زکریرای رازی و اضرراض

سیداسمعی جرجان ذکر کرده اس

که ار بیب باید آنها را به استقصای تمرام

بر استادی مشسق بخواندط( )34در نیمة دوم قرن است و اوای قرن اشرت پر رک
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عبداهلل ابن ب زیدالطبی

بهنام ابو ال

پرس از مطالعرة بسریاری از کتر

روزاار خود دربارة کتاب ادایه نو ته اس

بر

«ایرن ضرعیف را بیشرتر اوقرا

در

امراض رجو به این کتاب بود)( )35و در مورد ارزا علم آن این ور

معالجا

که «این ضعیف تجربه کرد و الحق ایچ معالجه خطرا نمر -

اظهارنظر کرده اس

افتد»( )36و به امین سب

م پردازد کتراب ادایره

چون فرزندا به تحصی

را پس از مقابله با نسخهای دیگر برای فرزند خود آماده م سازد و ایرن ررح را
در یاددا ت که به یک از نسخ کتاب ادایه افروده ذکر کرده اس ط مؤلف کتراب
موجر کم نیر کتاب ادایه را در ردیف کتابارای ماننرد کسایرة احمرد فررج و
ذخیرة خوارزمشاا و کتاب ادضراض از مآخذ کتاب خود ذکر کرده اسر ( )37و
چند بار آراء اخوین را در ردیف آراء پر کان نام آورده و ی
بهعنوان «استاد فاض ابوبکر اخوین»( )38یاد کرده اس
و نقرس ارم حب را به نسخ
وی را آورده اس ط
عل

برار نیرر از وی

و در فص اوجا مساصر

اخوین ( )39و در صس

افة زحیر افة ترکی

()40

اساس توجه مؤلسان و پر کان مذکور را به کتاب ادایه در خود این

کتاب باید جس

زیرا بهجر مآخذ مرذکور در فروق در کتراب دیگرری از کتراب

ادایه ذکری نشده اس ط از مطالعة دقیق کتاب ادایه چنین برم آید کره اخروین
در دورة ودن

باب

خود که در ی

جا از آن به بیسر

سرا ( )41و در جرای

دیگر به س سا ( )42ا اره م کند از مرحلة تقلید قدم فراترر نهراده و بره مرحلرة
اجتهاد رسیده اس ط وی با آنکه در کتاب ادایه عقاید برراران علر

ر

چرون

بقراط ،جالینوس ،حنینبن اسحق الکندی ،ثاب بن قره ،عیس بن صهاربخ  ،پسر
سرابیون ،یحی بن ماسویه ،اارن و محمد زکریای رازی( )43و چنرد ترن دیگرر را
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ذکرررر کررررده و از کترررابارررای بررر ماننرررد اپیررردیمیا ،فصرررو  ،نررروادر
تقدمةالمعرفة ،ترکی العین و منصوری( )44نیر مطالب نق نموده اسر
به یوة پر ک صاح نظر عقاید اذ تگان را به مح

و پرس

تجربه زده اس

از تمیر صحیح از سقی  ،در کتاب ادایه بجر موارد استثنائ فقط به نق آزمروده-
اای خود پرداخته و در این باره خطاب به فرزند خود نو ته اس « :ولکرن مرن
ترا آن چیراا است بدین کتاب ک من آزمودهام مگر آن چیرری کره کروی فرالن
چنین م کویذ آن نیازموده بوم این بدان است تا ترا ضلط نیستد»()45ط باتوجه بدانچه
خواننده در کتاب ادایه با عالِم به معنای حقیق کلمه سروکار پیدا م -

اذ

کند که در آن روزاار به یوة عالمان آزاده ،ب تعص

فقط به تجربره پرداختره و

خود را به قبو اقوا اذ رتگان مقیرد نسراخته و مشراادا
باب

ودن

و تجربیرا

دوران

خود را در خصروص بیمراران و خرواص داروارای اونرااون در

کتاب ادایه نو ته اس

و یقیناً در این کار از یوة اسرتاد برررگ محمردزکریای

رازی نیر متأثر بوده اس

که در کتاب ادایره عبرارات از

و به امین جه

این قبی که مربوط به تجربیا

اس

خص مؤلف اس

بسیار وجود دارد« :من دیدم

یک را از رکاا خون کشاد و باز نایستاذ تا اندر آن االک د»(« ،)46من یکر را
دیدم که از بس بو سیاه بریس
از مالیخولیا نو ته اس

مد

و بیش از یک ندیدم»( )47و یا در معالجة نوع
س سا بیماران را بره ریوة خراص عرالج مر -

کرده( )48و در باب برص نیر برنج سه سالة خود برای معالجرة زنر ا راره کررده
اس ط

()49

وی اار در معالجة مرض توفیق حاص نکرده با د به صراح
کرده اس

آن را ذکر

چنانکه در معالجة انوا بیماری استقسا نو رته اسر « :مرن بلر را
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عالج کردم و لحم را عالج کردم ولکن زّق را نتوانست عالج کردنط»

()50

اخوین در بعض از موارد نام امکار یا بیمار خود را نیر در کتراب ادایره
آورده اس

چنانکه در باب خناق از مردی بهنام ابن حلی که به کم

را به یوهای رفه عالج کرده اس
البقری از بیماری به نام اسمعی

او بیماری

یاد کرده( )51و در باب هوة الکلبیره وجرو
وس نام برده اس

که به استرار مرردی نرادان

انگور ارگ خورده و مرده اس ( )52و در براب حمر الغر

ضرمن بیران ریقرة

معالجة این مرض از درمان ملکه یا ملک سخن به میان آورده کره برهدسر
سا یافته اس ط

وی

()53

وی امچنین بقلّ
ا اره کرده اس

و کثر

استعما دارواا در

دورة باب

خود نیرر

به وری که در ابواب سحجالبطن و کلسه و خرروجالمقعرد بره-

ترتی

بحقنه( )54و داروی مالیدن ( )55و مرا اکلی المل ( )56کره بسریار آزمروده

اس

و در عالج استقسا به معجون دحمرثا( )57که چند بار بهکار برده و مسید واقع

ده ا اره کرده اس ط
موضو قاب توجه دیگر اظهارنظرارای صرریح و قرا ع اخروین دربرارة
عقاید پر کان نام اذ ته اس ط وی از آراء ایشان آنچه را در عمر مقررون بره
صح

یافته اس

مردود مرده اس

تصدیق کرده و آنچه را که ضمن تجربة خص نادرس

یافته

و باید تصدیق کرد که خرده ارفتن بر برراان چون حنینبن

اسحق و پسر سرابیون و امثا وی فقط از کس ساخته اسر

کره در علر

ر

مرجعیت دا ته با دط ف المث در باب استسقا درخصروص مقردار برهکرار برردن
«فربیون» و «صبر» نظر خود را چنین اظهار کرده اس « :فربیون را نیر نی
اس

اینجا از دانکسنک بیش نبایذ داذن و بهسر سرابیون ی

قرو

درم سنگ م کویذ
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و ندان چرا م کویذ و به باب هو
انرده درم سن

بیخ م کویذ و بوی اندر صربر

ین یک

و کویذ به سه روز ببایذ خوردن آن نیر صع

و ندان

کاریس

چرا م کویذ»( )58یا در معالجة اوجا مساص دموی پس از ذکر حبر بره نسرخة
مختلف که یک از آنها تصنیف حنین ابن اسحق اس

و دیگرری ترکیر

مؤلف ،ابوالقاس مقانع  ،و سوم تصنیف خود اوس

نو ته حب را که تصنیف

من اس

بدان سب

را ضایلتیس

که در آن سورنجان بسیار نیس

بررگ معده را ضعیف کند و هو

بوذ»( )59امچنین اظهار نظر او در باب حم القل
زرد» و بیان رائ خال

اسرتاد

دوستر دارم زیرا «سورنجان
عام ببرذ و اار سیاه بوذ قات
در مورد برهکرار برردن «الیلرة

رأی یعقوببن اسحق الکندی درخور توجه اس ط

()60

اخرروین در ایررن راه دربررارة اسررتاد خررود ابوالقاسر مقررانع و اسررتاد وی
محمدبن زکریای رازی که از ایشان به احترام فراوان یاد کرده نیر اضماض را جایر
ندانسته اس ط چنانکه در باب دادءالسی ا تباا را کره اسرتادا در معالجرة وی
مرتک

اردیده بدین رح یاد کرده اس « :استاذ چنین اس

خوااد کردن ی

قرص بسنده بوذا و مرا ی

که اارر افرراط نره

بار ازین قرص یر

درم سرنگ

بداذ بخوردم بخواست مردن تا باز چند روز ریر و رکر» خروردم ترا از ان برال
برست »()61ط در امین باب در مورد داروئ که محمدبن زکریا صس
اس

این داور با خطر اس

و من داروی دیگر که در وی خطر نیس

کرده نو رته
دادهامط

()62

وی نقص بعض از نسخهاای رایج در زمان خود را نیر ذکرر کررده اسر
چنانکه در باب استسقا دربارة بهکار بردن «مازریون» نو ته اسر « :مرازریون را
نیر بدین باب کویند قو
ان

بیمار بت

بررگ اس

و لکن [من] از وی اریچ فایرده ندیردم اد

افتاذ و بکندن ک »( )63یا در باب خنازیر نسرخهای را کره در آن
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صمغ عرب بهکار م برردهانرد اصرالح کررده( )64و در براب استسرقا نیرر دربرارة
«کلکالنه» که دیگران آن را م ستودهاند نو ته اس « :من از وی نسع ندیدمط»
دق
معرو

علم اخوین در مواردی نیر آ کار م

را در معالجة مرض بهکار نبسته اس

()65

ود که چرون رأی پر رکان

عقیردة ایشران را امرراه جملرهای

نظیر «نیازمودهام» آورده تا نتیجة بهکار بردن داروئ را که خود تجربه نکرده اس
بهعهده نگرفته با د مثالً در باب اصسراراللون در خصوص بهکار بردن «دو دانر
سنگ زعسران» در نسخهای نو ته اس « :من م کوی این مقردار زعسرران بسریار
بوذ و یحی بن ماسویه نی درم سنگ روا م دارذ و من نیازمودهام اار تو بیازمائ
صواب آیذ»( )66و در باب جذام پس از ذکر ریقة خاص معالجرة مجرذوم بره-
وسیلة معون راا ( )67و عالج حم الدق بهوسیلة کشکاب و سر ان نهرری
بر بق رأی استادان پیشین و از جمله محمدبن زکریای رازی افروده اس

()68

که مرا

این نیازمودهای و در این باب استقصرا نکرردهایر  ،و آنجرا کره سرخن از تعرداد
عضال

بدن رفته نو ته اس « :اکنون آن عض اا را کجالینوس رمار کردسر

من مار کن ب آن

مرا مشااد

افتاذست ط»

()69

جنبة ابتکار و اخترا اخوین در زمان بیماریاا و مسائ
اامی

اس

و از آن جمله دارواای اس

ادایه از آنها نام برده اس
که قدر بیس

سا زین ح

که ترکی

بر نیرر دارای

کرده و بهنام خود در کتاب

مانند حب برای اوجا مساص ارم و سررد و نقررس
تجویر نکرده اس ( )70و یا

با یر( )72و ح ( )73و بیخ ( )74که بهترتی

زحیرر( )71و قررص

در باب قروحالررح  ،فر الرذرب،

ف عروقالنسا و حم الدق آنها را یاد کرده اس  ،و چنانکره اذ ر
این دارواا در موجر کم نیر بهنام اخوین ثب

بعضر از

ده اس ط وی در فص قطررب
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به ساختن آلت از سروی ااو ا اره کرده که بردان وسریله ضرذا و دارو بره داران
بیماران فرو م کرده اس ( )75و در فص «ف الحمیا » برای آنکه مبتدیان بتوانند
را از یکدیگر تمیر داند چارهای بدین ررح اندیشریده اسر :

انوا مختلف ت

«من یک حیله کن تا ترا معلوم کردذ ،خطاا کش به مار روزارا و سررخطارا
بربیوندم جنان

نوبهی ض

بوذ و نوبهی ربع تا ترا معلوم کردذ این که من امر

کوی »( )76و آنگاه انوا مختلف ت

را بهوسیلة خطاا و نقطهاا مشخص سراخته

اس ط
در باب لغا

علم این کتاب مطل

استن بسیار اسر

زیررا تراکنون از

ابوریحان بیرون و ابوعل سینا بهعنوان نخستین کسان نام برده مر
آثار خود لغا
لغا

رد کره در

علم فارس بهکار برده و راه را بر آینداان اشودهاند ول وجود

علم فارس در کتاب ادایه ثاب

م کند که اخوین و دیگر عالمان ایران

قب از ایشان در قرن چهارم بدین مه ا تغا دا تهاندط از جملة لغا

و ترکیبا

علم این کتاب اس :
درازا ـ پهنا ـ فروسو ـ برسو ـ زیرین ـ زبرین ـ اندرونین ـ بیرونین ـ فرودین
ـ برین ـ تری ـ ارم ـ خشک ـ سردی ـ رسیده ـ رسیدا ـ آمراده ـ آمرادا

ر

تنُک ـ سطبریط
رگ جهنده ـ رگ ناجهنده ـ زاره ـ سپرز ـ و ه ـ د ـ نای الو ـ زاردان
ـ اروک ـ نرم استخوان ـ روداان راس

ـ روداان باریر

ـ روداران برررگ ـ

روداان ـ دوازده انگشت ـ استخوان پهناااه ـ استخواناای آخررک ـ اسرتخوان-
اای کژک ـ چشمة زانو ـ چشمة سر کتفط
اوارا ک آرنده ـ اوارا ک نا آرنده ـ داروی قر آرنرده ـ داروی
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بازدارندة ق ـ داروی عطسه آرنده ـ داروی ریش برآرنده ـ ضماد پراننده ضرماد
اشاینده ـ نطو تر کننده ـ حقنة نرمکننده ـ عام روداوار ـ عام بداوار ـ عرام
دیراوار ـ عام نااواریده ـ عام نااوا تهط
اامی

کتاب ادایه از نظر ادب و فوائد بسیاری که از آن حاص م

بیش از آن اس

که در این فرص

کوتاه بتوان برؤوس موضوعا

رود

آن ا اره کرد

و در این مورد فقط اار بدین موضو توجه کنری کره قردیم تررین آثرار منثرور
فارس دری متعلق به نیمة دوم قرن چهارم اجری اسر

و از ایرن عهرد برهجرر

مقدمة اانامة ابومنصوری ،تاریخ بلعم  ،ترجمة تسسیر بری ،حدودالعال مرن-
المشرق ال المغرب ،نیمة دوم تسسیر قرآن محسود در کتابخانة کمبریج و رساد
محمدبن ایوب بری و چند کتاب دیگر اثری بهدس
کتاب مسص در عل
اس

بیشتر جل

اامیر

ما نرسریده اسر

که در نیمة دوم قرن چهارم به زبان فارس تألیف رده

توجه م کندط

یوة نگارا کتاب مورد بحث از نظر کل با بقیة آثار منثور قررن چهرارم
اختالف ندارد و ااّ مختصا

آن فهرس وار به رح ذی اس  :ایجاز و رو ن

کالم و سادا و دور بودن از تعقید و ابهام در درجرة او از اامیر
کوتاا جمال

و استقال آنها جل

قررار دارد،

توجه م کند ،ارکان مختلف جمله انوز در

جای خود متمکن نگردیده اس ط چنانکه برخ از جملهاا با فع

ود

رو م

و ااا مسعو صریح یا مسعو ضیرصریح پس از فاع و فع ذکرر مر ارردد و
ا چنین اس

وضع بقیة ارکان جمله ،تکرار که صس

در انوا مختلف کلما
حذ

در کتاب ادایه دیده م

بارز نثر عهد سامان اس

ود (البته چنران نیسر

کره از

به قرینة لسظ اثری در آن دیده نشود) ،استعما مصدر «با ریدن» ،صرر
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صیغة مضار و صیغة ماض بعیرد از مصردر «برودن» ،صرر
فع «آمدن» ،الحاق یاء ،مجهو

استعان

رر

فعر مجهرو بره

 ،اسرتمراری و تمنرائ بافعرا ،

مطابقة فع با فاع اع از آنکه فاع ذیروح با د یا ضیرذیروح ،فاصلة بین «م »
و «ام » با فع استعما «م » و «ام » بعد از فع  ،بهکار برردن فعر در وجره
مصدری ،افرودن عالم
بستن کلما

جمع فارس بر جمعاای عرب ماننرد :اخبارارا ،جمرع

«دس »« ،پا» و «ناخن» به «دستان»« ،پایان» و «ناخنان» ،نکره ساختن

اسام با افرودن «یک » قب از اس یا بهکراربردن «یکر » قبر از اسرم کره بره
آخرا یاء نکره افروده ده اس
صسا

مرک

مانند :یکر مررا و یکر

با پساوند «ناک» مانند :بادناک ،او

رراب  ،اسرتعما

ناک ،بوی ناک ،و در بعض

از موارد با پساوند «ناک» مانند :خش ناگ ،بی ناگ ،سنگناگ و ن ناگ که صور
اخیر آن نادر و قاب توجه اس  ،استعما «دیگر» (نه «دودیگرر» یرا «ددیگرر») و
«سدیگر» تقریباً در اکثر موارد بهجای دوم و سوم مانند« :عدد انداماا مسرده سیرده
اندام اس

یک استخوان و دیگر بوس

و سدیکر کو

بردن دو ک «دیگرم» و «سدیگرم» از این کلما
آثار قرن چهارم دیده نم

چهارم رکها» و بهکرار

بهجای دوم وسوم که در بقیة

ود مانند« :زوج نخستین از مهرة نخسرتین رویرذ و ططط

زوج دیکرم از مهرة دیکرم خیرد و ططط زوج سدیکرم بیرون آیذ از کرد آمدن مهره
سدیگرم» ،بکار بردن حر

اضافة «انردر» تقریبراً در تمرام مروارد برهجرای «در»،

استعما «او»« ،وی» ،و «ایشان» برای ضمیر سوم رخص مسررد و جمرع اعر از
آنکه مرجع آنها ذیروح با د یا ضیر ذیروح از جملة مختصا
ادايةالمتعلمین ف الط

قاب توجه کتاب

اس ط

ضمناً یاددآوری این موضو نیر دزم بهنظر م رسد کره در ایرن کتراب در
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کنار کلما

زیبای فارس کلما

و ترکیبا

جمعاای عرب ک نیس
صس

از جه

عرب و اصطالحا

و ا چنین عدم مراعا

بر ترازی و

قاعدهای واحد در موصو

و

تذکیر و تأنیث و بهکار بردن صور اای خاص که بعض از آنها

ضلط و یا استعمالش در آن عهد عجی

م نماید مانند :اعضاء مسرده ،اعضاء مسرد،

اندام مسرده ،اندامهاء مسرده ،انردامها مسررد ،بیماریهراء مرمنره ،بیماریهرای مررمن،
اندامهاء ظاار ،ر وبا

اصل  ،تبهاء مختلف در این کتاب قاب تأم اس ط

البته در خاتمة این بحث باید عرض کن که اکثر این قواعد در تمام کتراب
نشده اس

یکسان مراعا

دارد و این موضوع اس

و موارد استعما خال

آنچه مذکور افتاد نیر وجرود

که در بقیة آثار منثور فارس قرن چهارم نیر برهچشر

م خوردط
به عالوه از نسخة کتراب ادایره محسرود در کتابخانرة بادلیران آکسرسورد
مکتوب به سا  478اجری دوسود دیگر نیر م توان بردط نخس
تاریخ کتاب

نسخه از جه

پس از کتاب ادبنیه عن حقائق اددویره مکتروب بره

سا  447که به خط اسدی وس کتاب
دومین کتاب خط فارس اس
کما اامی

اس

آنکه چون این

که بهدس

ده اس

قررار دارد و از نظرر قردم

مرا رسریده( )77رسر الخرط آن حرائر

و برای ا ال از قواعرد امرالء در آن روزاراران کتراب اسر

درخور عنای  ،و بنده در اینجا به چند مورد بسیار مه آن ا اره م کند:
 -1حرو

«پ»« ،چ»« ،ژ»« ،گ» در اکثرر مروارد برا «ب»« ،ج»« ،ز»« ،ک»

یکسان نو ته ده ول کات

در بعض از موارد سه حرر

او را برا

سه نقطه به ک امروزی آنها نو ته و سه نقطه نیر روی «ک» اذا ته
و آن را بهجای «گ» بهکار برده اس

مانند :جوژه ،دیکر ،باپرک ،چونط
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 -2در بسیاری از موارد «که» به کلمة بعرد اعر از اسر  ،فعر  ،ضرمیر و
حر

مانند :کتابسرتان ،کبهاراراه ،کبرمسرتان

متص نو ته ده اس

کهیچ ،کمن ،کبدین ،کبا ،کترا ،کی  ،کبشاید ،کگست ط
 -3کلما

«آن» و «آید» و «آرد» عالوهبر آنکه در اکثرر مروارد بره امرین

کل که امروز م نویسی نو ته ده در بعرض از مروارد نیرر برا دو
الف بدین ک « :اان» و «اایذ» ،و ااا با دو الف و مد به ک «اآن»
و «اآرذ» نو ته ده اس ط
 -4چون دو کلمه درپ یکدیگر قرار ایرند که حرر
او کلمة دوم حر

حر

«ر» با د کات

در برخ از موارد در روی حر

آخرر کلمره او و

با آنکه ار دو «ر» را نو ته

«ر» دوم نیر تشردید اذا رته اسر

مانند :ارّ روز ،جگررّا ،ارّ روزی ،برّریرد ،سرّ راط
 -5کلمة «چون» با آنکه به ک «جون» نیر نو ته ده در موارد متعدد به-
صور

«جن» نیر کتاب

ده اس ط

فایدة دیگری که از این نسخة خط بهدس
کات
کلما

بسیاری از کلما

مر ایرد آن اسر

را با اعراب نو ته اسر

در آن روزاار واقف م

کره چرون

بره تلسرظ صرحیح ایرن

وی و اار آنها را تلسظ اخوین بخرارائ

مؤلف کتاب ادایه در قرن چهارم ندانی یقیناً تلسظ کات

کتاب ادایره در

سا  478اجری اس  ،و باتوجه بدین موضو که چون اعرراب در خرط
فارس نو ته نم

ود ما از تلسظ کلما

خبری و به راست نم دانی

فارس در دورهاای مختلف ب -

اعران و نویسنداان ما آنچه را که در قررون

اذ ته نو تهاند و ما امروز دراختیار داری چگونه تلسظ م کردهاند ،وجود
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معرب این نسخه تاحدی ما را در کشف این حقیق

کلما

اساس درخصوص تلسظ کلما

نکا

یاری م کندط

مختلف در کتاب ادایه بدین رح

اس :
 -1باء اضافه مستوح اس  :بَبُن ،بَوَی ،بَبو  ،بَریرط
 -2باء تأکید مضموم اس  :بُسراید ،بُبوید ،بُبا
 -3حر

ماقب ِ آخرِ در کلما

 ،بُبندد ،بُباید ،بُماندط

مختوم به ااءِ ضیرملسرود اعر از کلمرا

فارس و ضیر فارس مستوح اس  :استَره ،زردَه ،جروزَه ،پختَره ،پیوسرتَه ،ضضرارَه،
کوفَه ،ضنچَه ،جملَه ،روزَه ،پُنبَه ،اُردَه ،اَمه ،ب مرَا ط
 -4از یوة نگارا کلما
معلوم م

خرواب ،خویشرتن ،خواسرتن و خوانردن نیرر

ود که تلسظ این کلما

دارد زیرا کات

در آن عهد با تلسظ رایرج امرروز مرا اخرتال

در اکثر مروارد روی حرر

«خ» ضرمه اذا رته اسر  :خُرواب،

خُویشتن ،خُواستن ،خُواندنط
 -5بعض از کلما

مشدد تلسظ م

ده اس

مانند پشّه ،پرّی ،ترّی ،مرّه،

کّر ،مکّیدن ،االب ،زمَ ( ،کلمة اخیر فقط در چند مورد مشدد اس )ط
 -6تلسظ برخ از کلما

دیگر با تلسظ امرروز آنهرا اخرتال

دارد ماننرد:

بُنسش ،بُنسشَه ،چُنان ،جُوان ،تُوانسرتن ،دُوازده ،رپُش ،دُمرادُمَ ،رش ،یَر  ،وَی،
زَادان ،اَسدا ط
در خاتمه از حضار محترم که با صبر و حوصرلة بسریار بره عررایض بنرده
توجه فرمودند تشکر م کن ط
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یادداشتها
1ط عالوهبر این مقاله ،آقای ژیلبر دزار استاد مدرسة زباناای رق پاریس در یادنامة رودک
Rudaki I ego epoxa, Stalinabad, 1958.

زیر عنوان «بررس دو نسخة خط

ب قرن دا به زبان فارس دری» ص  84ترا  91و ار چنرین در

کتاب
La Langue des Plus Anciens Monuments de la Prose Persane, Paris, 1963.
ص  48تا  50دربارة این کتاب بحث کردهاندط میکروفیل مقالة نخستین و نیر کتاب دوم را آقرای دکترر
یوسس استاد محترم دانشکدة ادبیا

مشهد دراختیار بنده قرار دادهاندط

2ط «ادایه اخوین» و «کناا اخوین» در یاددا
نسخة کتاب ادايةالمتعلمین ف الط

الحاق ابو ال

عبداهللبن محمدبن اب زیدالطبی

محسود در کتابخانة بادلیان آکسسورد« ،کتاب الهداية فر -

الط » در ورق  f. laنسخة کتاب ادايةالمتعلمین ف الط

محسود در کتابخانرة فراتح اسرتانبو ،

«کتاب ادایه» ص  639و « ،643کتاب اداية» ص  204ح ( رمارة صرسحا
ادايةالمتعلمین ف الط

اس

بره

که به ااتمام اینجان

بهچاپ رسیده اس

مربروط بره کتراب

و قریباً بهوسیلة دانشگاه

مشهد منتشر خوااد د)ط
3ط «اداية ابوبکر اخوین » ص  110چهار مقالة نظام عروض به تصرحیح آقرای دکترر معرین اسرتاد
دانشگاه تهران ،چاپ 1333ط
4ط « اداية ادجوین » ورق « f.264 bصاح

ادایه» ورق  f. 295 bو « ،f.296 aکتاب اداية»

 bموجر کمّ نسخة محسود در موزة بریتانیا در مجموعهای به ماره

f.273

Add. 23560

5ط ص  204ج
6ط رکط یاددا

الحاق مذکور به نسخة کتابخانة بادلیان آکسسورد

7ط رکط کتاب ادايةالمتعلمین ،نسخة کتابخانة فاتح استانبو ورق
8ط رکط یاددا

f. 1a

الحاق به نسخة کتابخانة بادلیان آکسسورد و مروجر کمر ورق  f. 280 b, f. 237 bو

چهار مقالة نظام عروض ص  110حط
9ط رکط چهار مقالة نظام عروض ص  110ح
10ط رکط موجر کم  ،f.264 bچهار مقالة نظام عروض ص  110حط
11ط رکط چهار مقالة نظام عروض ص  110حط
12ط رکط یاددا
ص  204حط

الحاق به نسخة کتابخانة بادلیان آکسسورد و نسخة کتابخانة فراتح اسرتانبو  f. laو
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13ط بردفد (به معن بربشلد) ص ُ – 65سرکاجَه (کرابوس) ص  – 249اا (خاکسرتر چروب درخر
انگور) ص  – 604کوارضنه (برگ اسپغو بخاری به زبان روستای بخارا) ص 527ط
14ط ص 160

15ط ص 412

16ط ص 710

17ط ص  246ح

18ط ص  505ح

19ط ص  246و 247

20ط ص 797

 21و  -22ص  639ح

23ط ص  303و  264و 290

24ط ص  226و 671

25ط ص 395

26ط رکط یاددا

الحاق به نسخة کتابخانة بادلیان آکسسورد

27ط رکط مجلة یغما ،سا سوم ماره 12
28ط ص  204ح و  643ح

 29و 30ط ص 204

32ط ص  303و  290ح

33ط ص 14

31ط ص 14

34ط رکط چهار مقالة نظام عروض ص  109و 110
 35و 36ط رکط یاددا

الحاق به نسخة کتابخانة بادلیان آکسسوردط

37ط رکط موجر کم

f.264 b

38ط رکط موجر کم

f.272 b

39ط رکط موجر کم

f.295 b

40ط رکط موجر کم

f.280 b

42ط ص 246

41ط ص 562
43ط بهترتی

ص 395 ،646 ،395 ،400 ،419 ،167 ،419 ،593 ،605

44ط بهترتی

ص 417 ،275 ،751 ،702 ،331

45ط ص  ،587ا چنین ص 203
46ط ص 388

47ط ص 694

48ط ص  246ح

49ط ص 594

50ط ص 452

51ط ص 309

52ط ص 372

53ط ص 710

54ط ص 407

55ط ص 589

56ط ص  420و 421

57ط ص 455

58ط ص 457

59ط ص 560

60ط ص 710

61ط ص  580و 581

62ط ص 581

63ط ص 457

64ط ص 612

65ط ص 458

66ط ص 587

67ط ص  585و 586

68ط ص  671و 672

69ط ص 60

70ط ص  561و 562

71ط ص 526

72ط ص  393و 294
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73ط ص 570

75ط ص 248

74ط ص 670

76ط ص 677
77ط آقای ژیلبر دزار در یادنامة رودک بهنسخهای از رح تعر
از کتابخانهاای خص

مکتوب به سا  473محسود در یک

هر پیشاور نیر ا اره کردهاند که با در نظرارفتن آن ،نسخة کتراب ادایره

محسود در کتابخانة بادلیان آکسسورد از نظر قدم

سومین نسخة خط فارس به مار م آیدط

