
 
 
 
 
 

 الرئيس ابوعلى سينانمونه از خط شيخ

 به قلم آقا ميرزا محمد خان قزوينى از پاريس

 

يك 2859در كتابخانه ملى پاريس در جزو نسخ خطى عربى در تحت نمره 

 نسخه قديمى نفيسى محفوظ است كه چنانكهه ييه م مهركور خواشهد اهد دارا 

 .اشميت مخصوصى است

 مترسانتى 20متر و عرض سانتى 28طول نسخه مركوره به قطع وزير  به 

 86  و دارا «(آينهده»تر از قطهع مللهه يعنى سه سانتى متر طوالم و عرضام بزرگ)

 سطر است، و به خط نسخ درات قديمى بهر 28صفحه، شر صفحه  172ورق يا 

 رو  كاغر ضخيم نخود  رنگ نواته اده است، و عبارت است از ملموعهه از

 الينوس كه به توسط حنهي  به  اسهحاق عبهاد  متهرجمكتب طبيه از مؤلفات ج

 .ه عربى ترجمه اده استباز يونانى  (شلر  194-264سنه )معروف 

جهالينوس كتاب الفاضل»ابتدا رساله مختصر  است كه عنوانش اي  است: 

وايه  رسهاله  «الطب للمتعلمي  نقل ابى زيد حني  ب  اسحاق المتطبب (1)فى فرق

كتهاب » س كتاب مبسوطى است كه عنوان آن ايه  اسهت:يازده ورق است، و سپ

المعروف بكتهاب  الطبيعةالخارجة عناالاياء الفاضل جالينوس فى
                                                 

.  905-910(، ص 1306، (اسفند 12آينده، سال دوم، اماره. 
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و ايه  كتهاب مركهب  «و االعراض نقل ابى زيد حني  ب  اسحاق المتطبهب العلل

اش مقاله مستقل ملزا از يكديگر كه در حقيقت اش تأليف جداگانه و  است از

اند، ولى چون تفصيل در اي  موضهو  باالصهاله انى مخصوصدارا  عنو شر يك

 ، و ملمهو  ايه (2)نظهر نمهوديمحاجت ما نيست از يكر آن عناوي  صرف محل

 .ورق است 75ست ا مقاالت

 نواته» سنة اثني  و ث ثي  و مأييتي «تاريخ كتابت اي  نسخه در آخر كتاب 

 هقراي  جزئيه ديگر قريهب بهاده است ولى از وضع خط و ام  و كاغر و ساير 

ؤخرتر يقي  است كه تاريخ مركور الحاقى بايد بااد و اصل نسخه اق م دو قرن مه

 دود حهاي  تاريخ و ظاشرام در اواخر قرن چهارم يا اوايهل قهرن پلهم يعنهى در  از

كى يرا گويا در شمان ازمنه قديمه  232شلر  استنساخ اده است، و تاريخ  400

فت اي  نسخه بهه قصهد اينكهه آن را معاصهر خهود حنهي  به  مالكي  كم ارا از

 .( به قلم دشد الحاق نموده است194-264اسحاق)

 شا  متعدد  از مالكي  مختلفهه آندر پشت ورق اول اي  نسخه يادداات

شها كهه محهل اهاشد مها در اعصار مختلفه مسطور است، يكى از ايه  ياددااهت

 مختصر  است كه ظهاشرام و بهه ظه وغرض اصلى از اي  مقاله است چند كلمه 

 الرئيس ابوعلى سهينا  معهروف اسهت، و ايه  ياددااهتبسيار قو  به خط ايخ

 راود در باال  صفحه دچنانكه در صفحه عكس منتشره در اي  نمره م حظه مى

طرف دست راست واقع و اغلب كلمات آن بى نقطهه اسهت و عهي  عبهارت آن 

 :استاي 

 سهبع و سنةة عبداللَّه اب  سينا المتطبّب فهىفى حوز الفقير حسي  ب  

  يةاربعما
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 يعنى در ملك و حيازت فقير حسهي  به  عبداللَّهه به  سهينا  طبيهب در سهال)

 است پس ايه  ياددااهت را 428، و چون وفات ايخ در سنه (چهارصد و شفت

 اتسال قبل از وفات خود نواته بوده است، و ظاشرام اهيخ در آن اوقه 21قريب 

 .ان اقامت دااته استدر شمد

 چنانكه« طبييب»امضاء كرده است نه » متطبّب«اود كه ايخ و م حظه مى

بهوده حني  ب  اسحاق نيز شمي  كار را كرده است، و گويا اي  يك نهو  فروتنهى

انهد خهود را در عهداد اطبها  بهزرگ مرهل بقهرا  خواستهاست از ايشان كه نمى

 عدادتشا بايستى بااد ترامام مختص به آناح «طبيب»وجالينوس و غيرشما كه لقب 

 عهتنمايند بلكه تواضعام خهود را از مشهتبهي  بهه اطبهاء و متطفلهي  بهر آن جما

 .انددااتهمحسوب مى

 اود كه ايخ با شمه اسهترراق وقهت و حهواس خهود درو نيز م حظه مى

 الخهط و امه  غفلهتتحصيل علهوم عاليهه بهاز از رعايهت قواعهد جزئيهه رسهم

 نواهته اسهت «حسي  ب  عبدا»اود كه ايخ ابتدا ورزيده است، چه ديده مىنمى

د ى درموربدون الف در اي  به قاعده معروفه اسقا  الف اب  واقع بي  العلمي ، ول

مورد اي  چون كلمه اب  در ابتدا  سطر واقع اده بوده و در «اب  سينا»ثانى يعنى 

قاعهده ه اسهت و مسهاشله در ايه احس  اثبات الف است ايخ آن را با الف نوات

 .بسيار جزيى ام يى را به خود اجازه نداده است

 و اينكه گفتيم به ظ  بسيار قو  اي  يادداات خط اهيخ اسهت و نگفتهيم

 يعنى در موارد )طور قطع و يقي  به اي  م حظه است كه در امرال اي  موارد به

 حصهول علهم (نبااهدكه از داليل خارجى خط كسى بطور قطع و يقي  معروف 

 قطعى به انتساب خطى به اخص مفروضى تقريبهام از محهاالت اسهت، زيهرا كهه
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 احتمال تعدد اخصي  يا احتمال تقلب و تزوير در خط عادة ممتنع نيسهت، ولهى

داننهد سيره علوم عق  بر اي  جار  است كه ظ  را در امرال اي  موارد كافى مهى

ظنيهه بهرخ ف قهائم نبااهد ماننهد بسهيار  اگر قرائ  قطعيه يا )اي  معنى كه  به

 ملهرد (ازمصاحف اريفه كه خطو  آنها منسوب به يكى از ائمهه اطههار اسهت

 صاتى را كه كسى بهدان معهروفتامضا  اسم و نسب و ارل و حرفه و ساير مخ

 دانند و احتمال تعددبوده است كافى در صحت انتساب آن خط به آن اخص مى

دشنهد و اگهر اخصي  و توارد اسمي  يا احتمال تزوير و تقلب را در آن راه نمهى

 بنماييم در اغلب خطو  منسهوبه مشهاشير رجهال باب اينگونه احتماالت را فتح

 تاريخى بلكه در جمع آنها اك خواشيم نمود و ديگهر شهير راشهى بهرا  اثبهات

 .اشد ماندانتساب خطو  گراتگان به صاحبان آنها برا  ما باقى نخو

ع وه بر شمه اينها در مورد مانح  فيه احتمال تعدد اخصي  بسيارمستبعد 

است زيرا كه در اي  مورد بخصوص اجتما  پنج تهوارد معهام الزم اسهت تاتعهدد 

، ديگر توارد اسم پهدرشردو (حسي )اخصي  حاصل اود: يكى توارد اسم شردو 

شمهي  ز اسامى بسهيار نهادره و بههسينا كه ا)، سوم توارد اسم جد شردو (عبداللَّه)

، چههارم اتحاداهرل (تر از تواردات ديگر استجهت احتمال توارد در آن ضعيف

شر دو يعنى طبابت، پنلم اتحاد عصر شر دو، چه اگر ااتراك دو اخص دراسهم 

خود واسم پدر و اسم جد و در ارل در ازمنه مختلفه تا اندازه نادر است دريهك 

تراست، و ( ب اك نادرتر و بعيدالوقو 407مفروض ) عصر و در يك سال معي 

اينگونهه قطع نظر از آنكه گفتيم كه سيره عق  بر عدم اعتنها بهه)احتمال تقلب نيز 

در مورد ما به غايت ضعيف است چه اگهر امضها  اهيخ كاريهك  (احتمال است

ايخ به هرا ك «ابوعلى»بود اصلح برا  او اي  بود كه كتيبه ايخ را يعنى متقلبى مى
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بايسهتى تر است تا به اسم خود بر آن اضهافه نمايهد، وانگههىمراتب بدان معروف

تر و اايد باعبارتى قدر  تر و برجستهتر و جلىيادداات مركور را قدر  واضح

صفحه چند كلمه تر بنويسد تا جلب انظار را نمايد نه آنكه در گواه تاريكمطول

 .ز خفى رقم نمايدمختصر بدون نقطه با قلم بسيار ري

توان گفهت كهه طور قطع و يقي  مىبار  به ظ  بسيار قو  بلكه تقريبام به

 الهرئيسخط و امضا  مسطور در ورق اول اي  نسخه خط دستى خود اهيخ اي 

 همؤلف فهرست نسخ عربيهه كتابخانه (3)ابوعلى سيناست، و عقيده بارون دوس ن

 بعضى از فض   مصر  و شنهد  و راقم سطور مكرر (4)پاريس نيز شمي  است،

را ديده است كه در عبور از پاريس مخصوصهام بهه قصهد زيهارت ايه  دسهتخط 

 .اندايخ به كتابخاه ملى آن اهر رفته اريف

ضهعيف مقصود اي  است كه انتساب اي  خط به ايخ عقيده خصوصى اي 

د و اجتهاد اخصى او نيست بلكه امر  است مشهور شم نزد مستشرقي  وشم نهز

بهه ا  موجهب اطمينهان قلهب اسهتفض   مسلمي ، و اي  ايا  خود تا انهدازه

 صحت انتساب اي  خط به آن فيلسوف بزرگ و آن افتخهار نهو  بشهر عمومهام و

ايرانيان خصوصام اي  صفحه عكس كه در اي  اهماره طبهع اهده اسهت مشهتمل 

 نهدهبرنصف صفحه اصلى است نه تمام صفحه چه تمام صفحه از قطهع مللهه آي

 تر است، و با اينكه نصف صفحه است معرلك حااهيه دسهت چه خيلى بزرگ

بيشتر خيلى» آينده«اش از عرض ملله صفحه را اضطرارام به م حظه اينكه عرض

كهه است به دستورالعمل م  عكاس عكس نينداخته اسهت، و آن قسهمتى را شهم

از  (تر طوالم وعرضامقريب دو سانتى م)عكس انداخته است بدبختانه به قدر قليلى 

سهاز كهه تر است، و با وجود سفارش اكيهد بهه كليشههمعادل اصلى خود كوچك
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دانم نمىفرستاد ديدم كه كليشه را به اندازه اصل عكس بسازد باز وقتى كه آن را

تنهگ و تر ساخته است، و چهون وقهتبه چه علتى از اصل عكس اندكى كوچك

بزرگى اصل فرصت ساخت  كليشه ملدد  بهالطبع بود ديگر تحت «آينده»اماره 

 .باقى نمانده بود

 

 ها:يادداشت
 مؤلف آنهها فرق بكسر فاء و فتح راء جمع فرقه است چه در اي  كتاب از عقايد فرق مختلفه اطبا كه. 1

نهى و نقهل بهه مع -اهود، نامد بحث مىالعيل مىاصحاب التلارب و اصحاب القياس و اصحاب را

 .انى به زبانى ديگر و نقله در اصط ح قدما به معنى مترجمي  استاست از زب ترجمه

احرازشا اصحة و غايتهالفاضل جالينوس ان قصدالطب التماسقال«عبارت ابتدا  رساله اول اي  است: . 2

موجودة، و كانت فالطبيب مضطر ان يعلم االاياء التى تفيد الصحة..افقتدت و االاياء التى تحفظها ايا

مرضها و نسميه الفاضل جالينوس ان اول ماينبرى لنا ان تركره ما التى الر قال«بتدا  كتاب: عبارت ا

درجزو  شر دو تأليف مركور را 93و  90ص  1االطباء طبع مصر ج اب  ابى اصيبعة در كتاب طبقات

العلهل گانهه كتهاببرد و عنهاوي  مخصوصهه شهر يهك از مقهاالت اهشمؤلفات جالينوس اسم مى

 .دشد، شر كه خواشد بدانلا رجو  نمايدض را به دست مىواالعرا

3. Maron de Slane.  

 .2859رجو  كنيد به فهرست مركور در تحت نمره . 4

 


