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مقدمه
از نخستین روزهای مطالعات ،پژوهشها و نوشتههایى که دربارۀ پ،شکىورزیهاى
قطبالدین شیرازى داشتهام ،به روشنى دریافتهام همچون مقتداى علمىا

در طب یعنی

ابنسینا برایم نیکپى و خو شگون و نی ،با برکتهاى فراوانی همگانى براى دیگر
عالقمندان همراه بوده است .از جمله تحقیقات دکتر نجفقلى حبیبى که تاکنون شامل انتشار
تصحی،هاى شر کلیات قانون فخر رازى و مجلد اول قانون فی الطب بوده که مجلد دوم
هم در مسیر چاپ و نشر است و نی ،مجلد نخست تحفۀ سعدیه که در دست اقدام است ،از
دستاوردهاى غیرمستقیم آن بوده است .در این طریق نویافتههاى علمى و سرنخهایى
راهگشا هم نصیبم شده است .گفتنی است نخستین مشوقم در این روند دکتر نصراهلل
پورجوادى ،زان پس دکتر غالمحسین ابراهیمى دینانى و شادروان کاظم برگنیسى
بودهاند .هم به میانجى و دلگرمى نصراهلل و رضا پورجوادى پدر ـ پسر بود به آغاز پژوهش
این کتاب عالقهمند شدم .دانستم پیش از 1388

دو نشست علمى در برلین و تلآویو

براى واکاوى تحفۀ سعدیه برگ،ار شده است .نگارندۀ این سطور به ج ،سخنرانى در همایش
 ، 1385پیش از این در همین موضوع مقالهاى با عنوان «قطبِ طبِ تاریخِ علمِ اسالم و
ایران» در نشریۀ آینه پژوهش ،شمارۀ  ،161پایی1395 ،

منتشر و همانجا به خاطراتی نی،

اشاره کرده است .طى سالهاى اخیر به گوشههایى از زوایاى شخصیت و کتاب پدر

و

ارزشمندیهاى تحفۀ سعدیه دست یافتهام که در نوشتار کنونى بدان پرداخته مىشود.
چنانکه یاد خواهد شد؛ البته شیرازى بخش تشری ،را تفسیر نکرده است .بر سر هم شاید
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بتوان پ،شکى تمدن اسالمى خاورمیانه قرن هفتم هجرى را سدۀ شرو قانون سینانویسى
نامید؛ زیرا بیشترین شمارگان شارحان و خلق آثار برجسته در این زمینه در همین دوره بوده
است .دستکم مى توان از بررسى تاریخ قلمرو ایران و ممالک همجوار استنباط کرد در
فضاى پسافروپاشى جهانگشایان به سبب گسسته شدن پیوندهاى پیشین زمینهها و
رقابتهایى نو آغاز میشود که برآیند

آفرینش نوارز هاست .در بستر ادبیات برآمدن

سعدى و موالنا پساایلغارمغول و حافظ شیرازى پساچنگی،یان ـ پیشاتیموریان از جمله شواهد
این نگره است.
بررسی تاریخ جوامع دور از بحرانهاى عظیم سیاسى ،اجتماعى ،اقتصادى همچون
سوییس و ژاپن نشان میدهد ،شاید به همین سبب از برونداد نخبهها و نوآوران رشتههاى
مختلف ناتوان مانده بودهاند که نظم و قانون آهنین ممالکشان راه نواندیشى بنیادین،
دگراندیشی و منطقاب امکان پیدایش شاهکارهاى جهانى را فروبسته است .دور نیست بتوان
گفت برآمدن بودا در هند و کنفوسیوس در روزگار هرج و مرج در هند و چین گواهی
دیگر باشد .نی ،در حجاز عصر جاهلى پیامبر اسالم (ص) ظهور کرد .زان پس که قوانین
اسالمى بر آن سرزمین گسترده شد ،طی چهارده قرن تا این زمان نشانى از برآمدن یک
دانشمند بومی یا اندیشمند جهانى و حتی یک شاعر درجه اول دستکم در قلمرو تمدن
اسالمى در مرزهاى سیاسى عربستان سعودى امروزی یافته نمىشود.
از سوى دیگر به باورم در روزگار جوانى و کمالیابى تمدنها برجستگان شـاهکارنویس
پدید مىآید؛ چندانکه در قرون سوم و چهارم هجرى در ایران رازى ،ابوریحان و ابـنسـینا
در زمینه طب و داروشناسى برآمدند .زان پس در روزگـار میانسـالى تمـدنى اساسـاب جـ ،بـه
تلخیص ،فرهنگنویسى ،شر و تفسیر واکاوانه همان متون پرداخته نمىشود .منطقـی اسـت
چون جامعه ،قوۀ آفرینش آثار عظیم را از دست داده است؛ امـا بـا ایـن همـه شـاید نخبگـان
علمی چون نمىخواهند اندوخته نیاکان خویش را از دست دهند ،کمابیش در تالشند به هـر
روشی این میرا را حفظ کنند ،چی،ی مشابه همـان پدیـدۀ قـرن هفـتم اتفـا افتـاده اسـت.
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ســـرانجام روزگـــار ســـالخوردگى و مـــرگ تمـــدنى اســـت کـــه ایـــام رونویســـى و
برداشتپردازیهاى تماماب اقتباسبنیان یا سرقتهاى علمى آشکار و نهـان اسـت کـه از قـرن
یازدهم در ایران شروع شد و تا پىافکنى دارالفنون ادامه یافـت کـه سـرآغاز زمـانى رسـمى
وابستگى علمى ایران به غرب است .البته شاید ناگ،یرانـه بـود؛ زیـرا دادههـاى دانشـمندان و
نویسندگان درون کشوری پاسخگوى نیازهاى اجتماع نبود .دورهاى که تا امروز ادامـه یافتـه
و طی آن قوۀ فهم و تفهیم آثار درجۀ اول قدما حتی تا نمونههاى سستبنیان قاجـاری بـرای
بیشــتر مردمــان نــاممکن شــده اســت؛ گرچــه مــدعیان پژوهشــگرنمای ناحاضــر بــه اعتــراو
ناتوانیهاى علمى خویش در این زمینه اندک نیستند.
شاید بتوان اوج شکوفایى یک تمدن را به نقطه تأسیس یک سلسله پادشاهى کهن تشبیه
کرد که معموالب بنیانگ،ار
امروزىا

در آغاز توانسته قدرتمندانه با نیروى خودجو

و به تعبیر

کاری،ماتیکش پایههاى حکومت مقتدری را پىری،ى کند .در توالی سلسله

حاکمانش ،بیشینها

یک یا دو شاه در میانه همین سلسله در اوج جاى دارند؛ اما سرانجام

آنچه باقى مىماند سیر انحطاطی شتابان به درجات متفاوت تا فروپاشى است .نمونههاى
این پدیده در تاریخ امویان و عباسیان و نی ،در ایران در حکومتهاى مختلف پس از اسالم
و بهویژه در ایران در سدههاى اخیر به دستدادنى است.
در تاریخ پ،شکى ایران نی ،به باورم این اصل جارى است .از جمله در روند ترجمه نی،
ظهور همتراز حنین بن اسحا و مکتبش در قرن سوم دیگرباره تا این زمان در شر و غرب
قلمرو اسالمى عرب زبان و ناعرب زبان تکرار نشد .طى دوازده قرن گ شته دیگران
ری،هخواران سفره علمى اینان بودهاند .در طب بالینى هم پس از برآمدن رازى و چند
پ،شکىنامهنویس دیگر همچون اهوازى و ترنجى افول علمی آغاز شد .آخرین

شاهپ،شکىنامه مطر شونده در سط ،جهانى این قلمرو طى ده قرن گ شته القانون فی
الطب است .با این توضی ،که پورسینانگاشت عصاره بهینهترین آثار طبى پیش از خود
اوست که ل،وماب هماره مشتمل بر نگرههاى نظریهپردازانه بالینی و رو هاى عملى و حاصل
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کارورزیهاى بیمارستانى و کاربردى پورسینا نیست که قبل از او جایی یاد نشده باشد.
راست این است که نمیتوان به آن نام مکتب متمای ،طبى کاربردى داد؛ قانون بوعلی
برافراشتن داربستوارهای از جنس منطق ارسطویى است که داراى دستهبندى و نظم

هنر

هندسى آموزشىپ یر درونی و با چرخش به سمت نظریههای جالینوسىبنیان است .پس
پساپورسینا پ،شکىنامهنویسان به ج ،چند استثناء همچون ابوالقاسم زهراوى در بخش سىام
التصریف ،فخرالدین رازى ،بهاءالدوله رازى و عمادالدین محمود شیرازى در نوسانی
کمینه تا بیشینه کارشان معطوو به اراده مغ،ههایى یکسان ،ولی شاید ظاهراب مختلفنما و
البته در سدههای اخیر اغلب مشمئ،آور و ماللآور از تکرار مکررات دادههاى پیشین شد؛
بىآنکه نواندیشیها و تجربههاى درونجو

خویش را عرضه کرده باشند .راست آن

است به ج ،چند تن انگشتشمار کمابیش همگى خواسته و ناخواسته نتوانستهاند از زیر
سایه و سیطره ابنسینا رها شوند؛ زیرا اگر منتقد
ردیهنویسیا

شدند ،باز هم نقد عمر در نقادی و

نهادند .پدیدهاى که در اندرونش ایستایى علمى نهفته داشت .با این سخن

این بخش را پایان مىدهم که سالهاى تألیف شاهکار طبی بوعلی در ربع اول قرن پنجم
که آغاز سده پایان شکوفایی است بنا به دو زاویه نگر

مىتواند در تاریخ طب اسالمى ـ

ایرانى ـ عربى آغاز انحطاط ،پایان شکوفایى یا اوج نقطه مرگ علمی این رشته تصور شود.
الف .زمانه:

پساحمله مغول اما هنوز آثار روزگار شکوفایى تمدنى پیشامغول دستکم از طریق پـدر
شیرازى و شاگردى فخرالدین رازى در این خاندان بر جاى مانده بوده است ،امـا همـه عمـر
در فضاى مغولتباران زیسـتن قطـبالـدین شـیرازى سـایهروشـنهـای انحطـاط را در شـیوۀ
نگار

و تدوین نوشتههایش بر جاى گ اشته است .به ج ،برخى اجـ،اى مقدمـههـاى متـون

علمى فارسى و عربى در بیشتر پ،شکىنامههاى قرن هفتمـى و بـه تقریـب پـس از آن قلمـرو
ایران نثر زنده ،ج اب ،شیوا و دلنشینى یافتـه شـدنى نیسـت؛ امـا از سـوى دیگـر چـون ایـن
دانشمند در زمانه پیشایور

تیمور مىزیسته و چنانکه نوشتههاى او گواه آن اسـت ،شـدت
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انحطاط به اندازه پایان قرن هشتم و اوایل قرن نهم به بعد نبوده است .همچنین منطقاب زیسـتن
در فضاى پیشارنسانس اروپا که دستکم هنوز امواج آن به ایران نرسیده بوده ،سبب شـده
حــس هویــتدارنــدگى ملــی و فلســفی و دینــی در پــس چیــنش واژههــاى کتــابهــایش
یافتهشدنى باشد.
ب .مکان:

پیشینۀ خاندانش کازرونىتبار است بوده که از قرن هفتم به بعد رد پاى دانشمندان
منتسب به این سامان در متون فارسى و عربى گ،ار

شده است .همچنین شیرازىزادى ـ

شیرازىزیستى قطبالدین و پدر از جمله اسباب تأثیرگ ار بر یهن و زبان صاحب تحفۀ
سعدیه شده است .از سرزمین فارس در فاصله کمتر از یکصد سال دو نماد از چهار رکن از
شیرازه ارکان ادبیات فارسى و بهویژه از خاکجاى شیراز برآمده بودهاند .با آنکه قطب
همچون سعدى و حافظ شیراز جانسپارنده ـ شیرازخاکسپارشونده نبوده ،اما رو لطیف و
طن،پرداز

از این شهر اثر پ یرفته است .سفرهاى علمىا

به ق،وین ،زنجان ،تبری،،

خراسان ،بغداد ،روم وزان پس شام او را در شمار اندک فالسفه و اطباى جهانگردواره
جاى داده است ،تا همچون خواجه نصیرالدین طوسى نباشد .اینکه حس گورستانزدگى از
آن حس شود .سرانجام مراغهکوچ ـ میرا شد تا فضاى مغولى ـ مسیحى آنجا هم در یهن و
جانش نقش بندد « :ثم سافرت إلى بالد خراسان و منها إلى بالد عراق العجم ثم إلى عراق
العرب بغداد و نواحیه و منه إلى بالد الروم».
ج .خاندان و تبار:

تأثیر بستر خانوادگى به ویژه شخصیت علمى و رفتارى پدر قطبالدین بر شکوفایى
دانشورانه او سخت آشکار است که البته خود

به برجستگى دانش و کارورزى خاندانش

اشاره کرده که بقراط زمان و جالینوس دوران بودهاند« :کنت من هل بیت مشهورین بهذه
الصناعۀ

و إن کان لهم شر

من هذه البضاعۀ

لکونهم موفقین فی العالج و إصال
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المزاج بأنفاس عیسویۀ و ید موسویّۀ ...و کان باجماع قرانه تغمّده اهلل بغفرانه و اسکنه
على غر جنانه بقراط زمانه و جالینوس وانه».
بنابراین به الگوى مکتب فکرى سعدى شیرازى که تربیت بدسرشت و نااصیلزاده
بیهوده است ،باور داشته است .پدیدهاى که شوربختانه دهههاست در ایران به ویژه پس از
رسو اندیشهاى غربى و نی ،چهگرایانه اصل اصالت خانوادگی به بوته فراموشى سپرده
شده است .انحطاطى که با روندى هماره رو به زوال همهسویه علمى ،اخالقى ،اجتماعى و
اقتصادى و به ویژه نابودى محی زیست به تقریب یک قرن گ شته به این سو پسارواج
آموز

پرور

و بىتأثیرى تال

و تأسیس دانشگاه در ایران جارى بوده ملید نظریه گلستان ،بوستانآفرین
و ه،ینهها و صرو وقت در راه تعلیم و تربیت است که گرگزاده،

عاقبت گرگ شود؛ گرچه با آدمى ب،رگ شود .به باورم برآمدن عالمانى همچون
قطبالدین شیرازى و پدر و عمویش ل،وماب برآیند خاندانى اصیل ،خردمند ،هوشمند و
خویشتن دار بوده که به همین سبب شمارگان این گونه کسان در طول تاریخ علم ایران
اندک بوده است .بر سر هم همچون منصور بن احمد شیرازى همشهرى سدۀ هشتمى
خراسانىتبار

صاحب تشری ،بدن انسان از آخرین نسل خانوادههاى دانشور و فرزانه عالم

ـ تصوو گراى پیشاانحطاط پسامغول است که هم،مان برآمده از خاندانى پ،شکپیشه بوده
که ته یب نفس درونى داشته و ملید به عنایت ربانى شده است .این همه ملید نظریه قدماء
دربارۀ ل،وم اصالت خانوادگى است که جاى جاى در شاهنامه فردوسى به چشم مىخورد،
از جمله:
چــــون انــــدر تبــــار

ب،رگــــى نبــــود

نیارســـــــت نـــــــام ب،رگـــــــان شـــــــنود
پادشاهان ساسانى نی ،بر این اصل سخت پاى فشرده بودند .هم به این سبب آموختن علم
و الفبا ویژه طبقات خاصى بوده است؛ زیرا دریافته بودهاند آموز گیری طبقات فرودست
اجتماع که از ادب و تربیت و تبار پاکسرشت محروم بودهاند ،تی نهادن در کف زندگى
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مست است .که طى چند دهه گ شته کمابیش همهروزه شاهد اوباشگریها و خونری،یها
ولو به نام اسالم و مسلمانى در اقطار جهان خاصه کشورهای اسالمی هستیم؛ زیرا تاریخ
حتى پیشااسالم در ایران اثبات کرده ،بسیارى عالمنمایان به ویژه در قلمرو باورهاى آسمانى
ـ ایمانى به تعبیر عیسا مسی ،ج ،گرگانى ج ،میشپو

بیش نبودهاند .همانانى که چون به

خلوت مىروند ،آن کار دیگر مىکنند و البته خود سیم و غله اندوزند .خوشبختانه
بخشندگیها و مهربانیهاى یادشوندۀ ییل سوان ،عمر قطبالدین شیرازى ولو نسبت به
مسیحیان و یهودیان اثبات مىکند از شمار کسانى نبوده که به تبعیت همشهرىا

حافظ

شیرازى گرفتار مالل رو علمایى شده باشد که برآیند علم بىعمل است.
د .زندگى:

یکى از مختصات شیرازی همانا روشنبودگى ج،دیات سالشمار تولد ،تحصیالت،
استادان  ،شاگردان و مرگ به ویژه بیشتر به لطف یادکرد خود

ج،دیات در مقدمه تحفۀ

سعدیه و بنابراین تحقق ماهیتش اثبات شده که زمانه و مکان و شخصیت پدر ،مرشدان و
مریدانش کامالب مشخص است .پدیدهاى که دربارۀ برخی همچون حکیم میسرى صاحب
دانشنامۀ پ،شکى ،موفقالدین على هروى صاحب االبنیه عن حقادق االدویه ،ابورو
زریندست صاحب نورالعیون ،ابوالمحاسن صاحب الکافى فی الکحل و شمارى دیگر اطباء
اتفا افتاده که همانا مشتبه نشدن بیشتر آثار اوست؛ چندانکه چند پ،شکىنامه دیگر
پ،شکان اشتباهاب به ابنسینا منسوب شده است .اما کمتر پیش آمده نوشتارى از او به نام
دیگران یا دیگران به نام او ثبت شود .اگر هم چنین باشد اثبات یا نفى انتساب آن بدو
دشوار نیست.
هـ .شخصیت علمى ـ تحقیقى:

بنا به یادکرد

که استاد

در طب پدر

بوده و در راه دانشاندوزى سختى فراوانى

را بر خود هموار کرده و بسابیدارنشینیها داشته است .اینکه پ،شکىنامههاى مختصر طبى را
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به خوبى ممارست کرده و حتى جمالتش را به خاطر سپرده است .نی ،اف،ون بر درمانهاى
متعارو بالینى زمانها

در فاصله  648ـ 658هـ و پس از مرگ پدر

به گواهى خود

به عنوان چشمپ،شک بیمارستان مظفرى شیراز گماشته شده بوده است .پس همچون رازى
سده سومى ـ چهارمى پ،شکىپیشهاى بالینى به شمار مىرفته است .اینکه کوشیده به
بلندیهاى طب عملى بر شود .اینکه نوشته سرمه بیدارى به دیده کشیده و از بستر
خوابسپارى دورى گ،یده .اینکه پسرى چهارده ساله بوده که در زمرۀ پ،شکان و
چشمپ،شکان بیمارستان مظفرى شیراز

بداشته بودهاند و ده سال بر سر آن کار از عمر

مایه گ اشته است .اینکه چونان یکى از آن پ،شکان مىبوده که ج ،براى ناگ،یرى
درمانگرى به خوانشگرى نمىپرداخته است .خویشتن واداشته به دوردستترین نهایات و
فرازینهترین درجات برسد:
«شغفت فی ریعان الشباب و حداثۀ السنّ بتحصیلها و اإلحاطۀ بجملها و تفصیلها.
فاکتحلت السّهاد و تجنبت الرقاد إلى ن حفظت المختصرات المشهورۀ و تیقّنتها و شهدت
المعالجات المتداولۀ و تحقّقتها و مارست کلّ ما یتعلّ بالطّب و الکحل من عمال الید
کالفصد و السلّ و التشمیر و لقط الظفرۀ و السبل إلى غیر ذلک إلّا القد  .فانّه الیحسن منّا
کلّ ذلک عند والد اإلمام الهمام ضیال الدّین مسعود بن المصلح الکازرونی و لمّا اشتهرت
بالحدس الصّائب و النّظر الثاقب فی تعدیل العالج و تبدیل المزاج رتّبونى طبیباً و کحّاال فی
البیمارستان المظفّرى بشیراز بعد وفات والد

رحمۀ اهلل و نا إبن ربع عشر سنۀ و بقیت

علیه عشر سنین کأحد األطبّال الذین الیتفرغون لمطالعۀ اللهّم إلّا لمعالجۀ و ال للنظر فی
الدلیل اللهم إلّا فی دلیل خابت نفسی ن کتفى من تعلّم هذه الصناعۀ ممّا إکتفى به
المعاصرون و هو القدر الّذ به یکتسبون و إلى العامّۀ یتسوّقون .بل کلّفنی ن بلغ فیها الغایۀ
القصوى و الدّرجۀ العلیا».
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اف،ون بر آن طبیبى بوده که متون کالسیک کهن و معاصر فراوانى را خوب و نقادانه
خوانده است .کمابیش هماره مأخ و دستکم نام صاحب سخن برداشتپ یر

را یاد

کرده تا همسنگ ابوبکر رازى قرار گیرد و از بساپ،شکان بهویژه بوعلى متمای ،شود .از
سوى دیگر دستکم دوزبانهخوان ،دوزبانهپژوه و دوزبانهنویس عربى و فارسى بوده است؛
البته بیشتر پ،شکان مللف عربزبان تاریخ طب که از خالل نوشتههایشان دریافتنى است از
این نعمت محروم بودهاند .تسل او بر ادبیات عرب و صناعات ادبى نی ،سطحى نبوده؛ بلکه
ژرفارسندها

بوده؛ چندان که از عهده تألیف و شر منابع درجه اول در این زمینه برآمده

است .همچنین همچون رازى و پورسینا به حد وافر از منطق و فلسفه بهویژه فلسفۀ مشایى
بهرهمند بوده تا پ،شکىنامههایش در شمار بهینهترینهاى زمانها

جای گیرد .نجومورزى

و نجومدانى هم در حد تخصصى و تألیف آثارى در این زمینه به ابوریحان بیرونى
همانند

کرده و کارنامهاى پر و پیمانتر از بسیارى از اطباء ب،رگ بهخصوص دو نماد

برجستها

رازى و ابنسینا بر جای نهاده است .انگی،ه نیرومند پیگیرانه پژوهشهاى

علمىا ن،دیک به سده سومیها و چهارمیها و دست کم فخرالدین رازى استاد پدر است.
پراکندهنویس ،شلختهپژوه و پرتألیف نبودن در شاخههاى مختلف طب از دیگر
مختصات اوست؛ زیرا از قرن پنجم به بعد گاه احساس مىشود لگام توسن قلم از دست
نویسنده خارج شده و جمالت ترا خورده ،سنجیده و بخردانه نیست .کمتر حس مىشود
شیرازى در طیفی از سرخوشی تا سیاه مستى مسکرات یا مخدرات چی،ى نوشته باشد .یهن
روشن ،هوشمندى و تی،هوشىا

از پس نوشتههایش از جمله پ،شکىنامههایش

هویداست .بر سر هم به باورم توفیقش در روند آموز گیرى ،آموز دهى ،نگار

و

پژوهش برآیند اصل عنایت ربانى خاصه ته یب نفس پدر و پسر بوده است .همچون
بسیارى ب،رگان تاریخ علم شر بر جاى ماندن نامش نه به سبب فرزند ،بلکه نوشتههاى
ماندگار

بوده است؛ زیرا در بررسى کارنامه عالمان دریافته مىشود به سبب ناشناختهاى
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تعدد فرزندان و گاه داشتن پدرى تراز اول یا پسرى صال ،و دانشمند سبب فرو کاسته شدن
شهرت و جهانگیرى آنها شده است.
و .رفتارهاى انسانى:

نگارنده این سطور آنچه از خوانش نوشتههای قطب شیرازی بهویژه تحفۀ سعدیه طى
چهارده سال گ شته عاید

شده ،اینکه آرامش درون نادوزخی ـ نابرزخی از برآیند

واژههایش به دستدادنى است .اعتدال شخصیت یعنی میانهروى همهسویها

از

گ،ار های دیگران یا کتابهایش آشکار است .به تمسخر و دشنامدهى یا نقد کوبنده
دیگران نمیپرداخته است .از سوى دیگر ستایشگر محض به خدارساننده و چشم و گو
بسته قدماء و معاصران نی ،نبوده است .شاید برونرفتش از میانهپیمایى در بخش بخشیدن
داشتههاى این جهانىا

در زندگیا

بوده که نمىتوانسته با بخلورزى از محنت دیگران

بى غم باشد تا به تعبیر سعدى شایسته باشد که نامش آدمى نهاده شود .حرمت گ اشتن به
زحمات ب،رگان و قدماء از م،یتهاى اوست؛ گرچه گاه نایادکردى برخى ب،رگان
هم چون محمد بن زکریاى رازى از سوى شیرازى شاید محصول زمانه اسماعیلىگراىبنیان
نصیرىرواج نیمۀ دوم قرن هفتم بوده باشد .به باورم آنچه طى هشت قرن گ شته در زمینۀ
رازىستی،ى و سیناستایى بر یهن بسیارى سیطره داشته ،برآیند تال

خواجه نصیر طوسى و

هم اندیشانش بوده که به قول امروزیان سیستماتی،ه شده و به دستاوی،ى حضورشان در
دستگاه مغوالن تقویت و تثبیت شده است.
ظرافت طبع شخصیت قطب شیرازی یادآور فخرالدین رازى است .یعنی سبکرو
بوده است .به باورم در این زمینه از استاد طوسىتبار
واالى انسانىا

بسى گام فراتر نهاده است .منش

در رفتارهاى عملى از جمله مهربانى ،تسلى خاطر و بخشیدن ولو به

یهودیان و مسیحیان چندانکه سرانجام چندان تهیدست مىشود که پسامرگ ه،ینه کفن و
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دفنش به نفقه یکی از دوستان و البته به درخواست او پیش از مرگ بوده ،ملید این نگره
باشد که البته در میان تاریخ اهل علم ایران گ،ارشی نادر است.
رو لطیف شاعرانهاى داشته که با همه غم غربتنمایی ،اما سرزندگى و شادابى در
خالل برخى ابیات برجاى مانده به دست دادنى است که از نخستین خوانش خنکایش بر
لو دلم نقش بسته است :
یــــا ربّ ایــــن بنــــده بیچــــاره بــــىفایــــده عمــــر
هـــــمچنـــــان از کرمـــــت برنگرفتـــــهســـــت امیـــــد
ور بــــــه زنــــــدان عقوبــــــت بَــــــریم روز شــــــمار
دارم امّیـــــــد کـــــــه نومیـــــــد نمـــــــانم جاویـــــــد
هــــر درختــــى ثمــــرى دارد و هــــر کــــس هنــــرى
مــــن بیچــــاره بــــىمایــــه ،تاهیدســــت چــــو بیــــد
لیــــک از مشــــر الطــــاو الهــــى ،چــــه عجــــب
کـــه چـــو شـــب روز شـــود بـــر همـــه تابـــد خورشـــید

1

ضیاءالدّین مسعود بن مصلح کازرونى
پدر پ،شکورز ،فلسفهپژوه و تصووپیشه قطبالدّین شیرازى 648هـ درگ شته است.
در مقدّمۀ تحفۀ سعدیه از استادى پدر

در پ،شکىآموزشىا

یاد کرده است .ضیاءالدین

دستکم کتابى به نام کشف االسرار االیمانیه فى هتک االستار الحطامیه با موضوع نقد
فرقههاى دینى ـ فلسفى عرفانى تاریخ اسالم داشته که به تصری ،مللف پایان جمادى االولى
647هـ تألیف آن تمام شده که سال پایانى عمر اوست .مخطوطهاى یکصد و هفتاد و دو
 .1مینوی ،1367 ،ص 364ـ.363
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برگشمارى از آن را بازبینى کردهام .اول بار مخطوطها
اسالمى تهران به تقریب سال 1385
دیدم .گ،ار
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در روزگاری مدیریت شادروان عبدالحسین حادری

مرورگرانه آن را نوشتم .نثرى بسیار زنده و ج ّاب داشت .چون به گواهى

مللّف شاگرد فخرالدّین رازى بوده ،همچون او این ویژگى را به خوبى نشان داده است .به
این قرینه که رازى متوفّاى 616هـ بوده ،پس پدر قطب شیرازى حدوداب زاده 581هـ شده تا
بتواند شاگردی او را انجام داده و به هنگام مرگ حدوداب هفتاد ساله بوده باشد .به همین
قرینه در هرات یا فیروزکوه افغانستان شاگردى رازى را انجام داده است .منطقاب عطف به
تولّد قطبالدین شیرازى در سال 634هـ باید پدر

در سنین پیرى صاحب عیال و فرزند

شده باشد ،خاصّه که برادر یا خواهرى از قطبالدین نمىشناسیم.
در سبکشناسى بهار نوشته شده قطبالدین شیرازى برادرزادۀ سعدى شیرازى بوده

است 1.اگر چنین باشد این دانشمند هم برادر سعدى است .باید کشفاالسرار فى
هتکاالستار را با این کلیدشناسى خواند .اگر قطب عمویش را دیده باشد ،پس در زمان
خلق گلستان بیست و دو ساله بوده و هر دو در شیراز اقامت داشتهاند؛ امّا حکم قطعى صادر
کردن در رابطه خویشاوندى سعدى و صاحب مدخل هنوز دشوار است .با این همه فضاى
یهنى مللّف با سعدى در آزاداندیشى و اع تقاد به مبانى اسالم و سنّت مقارن است .هر چه
باشد اعتدال وى دستکم در داورى دربارۀ دیندارى و دینداران از سعدى بیشتر است.
فىالمثل مالحده یعنی اسماعیلیه را با لعنت یاد نکرده است .اختصاراب نکاتی از متن کتاب
یاد میشود:
 .1در مقدمه کتاب به وقت ستایش خداوند از اصطالحات پ،شکى کهن استفاده کرده
است .روندى که تا سدههاى بعد از سوى بسیارى پ،شکىنامهنویسان همچون منصور
شیرازى در تشری ،بدن انسان و کفایۀ مجاهدیۀ نی ،تقلید شده است؛

 .1بهار ،1376 ،ج  ،3ص .1173
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 .2همچنین ستایش خلفاى راشدین را با نثرى ادیبانه چنین یاد کرده است:
«ابابکر صدی الّذ کان لرسول اهلل نعم الرفی و الصدی .
و عمر بن الخطاب الّذ اتاه اهلل فی الدین فصل الخطاب.
و عثمان بن عفان الّذ کان مواظباً لتالوۀ القرآن.
و على بن ابىطالب الّذ االقرار بفضله مطلوباً لکل طالب»؛
 .3از ممدو سعدى شیرازى ابىبکر بن سعد با عنون فقیر الى اهلل و ناصر خلیفۀ اهلل یاد
کرده که این زمان حدود نه سال پیش از سقوط بغداد به دست سپاه مغول بوده است .به
وقت برشمردن امتیازات زمانه این پادشاه از شیراز کمابیش همان وصفى را به دست داده
که چند سال بعد در مقدمۀ گلستان یاد شده که شاید الهامبخش سعدى و نی ،در قرن بعدى
از سوى حافظ شیرازى بوده است« :شیراز و الحالۀ هذه مدینۀ السِّلم و السّالم ...تزیّنت ایضاً
و الحالۀ هذه بنضارۀ بهجتها و نی منظرها من قسام الحظوظ العاجلۀ من االمن و الدعۀ و
الرف و السعۀ و تمیّزت على سائر البلدان بکونها مصدقۀ قول القائل من لمیر شیراز ما ر ى
الدنیا و ما ر ى الناس و قول اآلخر الدینا کلها بادیۀ و حاضرتها شیراز»؛
 .4گ،ار هاى زندۀ تاریخى از خالل خوانش کتاب اندک نیست .از جمله از شمارى
گروههاى دیندار کژاندیش یاد کرده که یادآور گروههاى تندروى مسلماننما همچون
داعش ،القاعده و طالبان زمانه ماست .با این توضی ،که وصف اعراب همان بیاباننشینان
اقالیم عربى است که اوالب آیۀ قرآنى االعراب أشدّ کفراب و نفاقاب را به یهن متبادر مىکند و
دیگرى به سوى قرامطه اواخر قرن سوم سو مىدهد که به مکه تاخته بودهاند ،حجراالسود
را ربودند .بسیارى مردمان را قتل عام کردند .اکراد نی ،ل،وماب به کردهاى امروزى معطوو و
محدود نیست؛ بلکه مقصود همان است که امروزه کوچندگان به شکل عام گفته مىشود.
به باورم تعریضى به مغولتباران است که به وقت تألیف حدود سى سال از تاخت و تاز آنها
به ایران سپرى شده بود .عطف به آنکه کتاب همچون امروز در دسترس همگان نبوده و
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ضمناب مغولتباران عربى ادبى را نیک نمىدانستهاند ،مللف این گوش،د را به دست داده
است .البته مرگ مللف حدود یکسال پس از تألیف ،شاید تأیید کند که روزگار
سالخوردگى منتهی به مرگ پدر قطبالدین بوده و دیگر اینکه رو قناعتپیشها

که

هراسى براى از دست دادن جان و مال خویش نداشته است« :و منهم من زعم ن غایۀ
السعادات هلى الغلبۀ و االستیالل و القتل و السبى و االسر و هذا مذهب االعراب و االکراد و
کثیر من الحمقى و هوالل قنعوا ن یکونوا بمنزلۀ السباع و االخسر»؛
 .5نــوعى رو طنــ ،و شــیرینی لطیــف در مــتن یافتــهشــدنى اســت .از جملــه تعبیــر
اصحابالریش که اگر لغ،

کاتب نباشد ،نگارنده این سطور بـه یـاد نـدارد در مـتن کهـن

دیگری دیده باشد .یادکرد زیرین یـادآور غالیـان و بـه تعبیـر امـروزى علـىاهللیهاسـت؛ امـا
پرسش این است چرا چنین وصفى را براى اینان به کار برده اسـت« :و منهم اصحاب الریش.
فانّ مذهبهم ن جبرئیل کان رسوال الى على فخان فی دا الرس الۀ قص داً و ه والل یس بّون
جبرئیل .قطعت السنتهم».
یادآور مىشود نسخهاى از مخطوطه را در نوروز 1391

ن،د دکتر محمّد رضا شفیعى

کدکنى بردم .چند برگ چاپى نسخه خطّى یاد شده را تا به تمامى با صداى بلند نخواندند
از جای برنخاستند که نشانۀ شو درونیشان بدان بود .زان پس یادآور شدند ،متن را
ارزشمند

یافتهاند؛ چون دربارۀ قلندریه مطالبى داشت که در دیگر منابع یاد نشده بود .در

پژوهشى به همین نام که روندى چهل و سه ساله از سال 1343

که تاریخ انتشار 1386

داشته نی ،در شمار مآخ شان نیاورده بودند.
کمالالدین بن مصلح کازرونى
برادرِ پدر قطبالدّین شیرازى که به گواهى مقدّمه تحفۀ سعدیه پ،شکپیشه بوده و
ن،د

شر قانون ابن سینا را خوانده است .شاید اشتمال بر نام مصل ،بوده که برخى سعدى
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را از منسوبین قطبالدّین شیرازى یاد کردهاند .نام صاحب مدخل را که شهرت مُتاطَبِّب
داشته و به سال 659هـ درگ شته ،در مأخ ى دیگر نی ،یافتهام که همانجا زینالدین علی
فرزند ع،الدین مودود زرکوب شیرازی را شاگرد او دانسته که ن،د کازرونی کلیات قانون و
بخشی از کاملالصناعه را خوانده بوده است 1.چنانکه پیشتر یاد شد ،محمّد تقى بهار در
سبکشناسى نوشته قطبالدین شیرازى برادرزاده سعدى شیرازى است .اگر چنین باشد
کمالالدین ابوالخیر و ضیاءالدین مسعود هم برادران سعدى شمرده میشوند؛ امّا قطب
شیرازى و پدر

از سعدى و نی ،سعدى از این دو در نوشتههایشان یاد نکردهاند .به باورم

اشتراک در شهرت شیرازى ،تبار کازرونى و نام مصل،الدین سبب پیدایش این نگرۀ هنوز
اثبات نشده بوده است.

واکاوى مقدمۀ تحفۀالسعدیه
 .1منطقى است عطف به حجم چند ه،ار صفحهای شر کنونى مقدمهاى طوالنى نی،
داشته باشد؛ اما ارزشمندىا

صرفاب مطول بودنش نیست ،بلکه گ،ار دهى روند پژوهش

است که میان پ،شکىنامنویسان و از جمله شارحان القانون فی الطب به این دقت و ثبت
ری،هکاریها نیست ،چندانکه نص شاهکار طبى ابنسینا مقدمهاى کم از یک برگشمار
دارد .چنین است یخیره خوارزمشاهى برجستهترین و کهنترین درسنامۀ پ،شکى
فارسىزبانان که مقدمه از اشتمال بر زندگینامۀ شخصى و رو

تحقیق مللف تهى مانده

است .این یادکردها در تحفۀالسعدیۀ سبب شده پرتوافکنى دقیقى بر قرن هفتم افکنده شود
که نمونها

در قرن ششم و هشتم به بعد نی ،فراوان نیست و البته مغربزمینیان هم بدان

آگاه شدهاند .نگارندۀ این سطور به یاد ندارد نمونۀ مقدمهنویسى این چنینی تفصیلى را در
دیگر پ،شکىنامهاى دیگرى به زبانهاى عربى و فارسى دیده باشد؛
 .1زرکوب شیرازی ،1351 ،ص.189
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 .2مقدمه مشتمل بر حدیث منتسباب نادرست به پیامبر اسالم(ص) ولى مشهور «العلم
علمان علم االدیان و علم االبدان» است .راست آن است این سخن از امام شافعى قرن دومی
باشد که همچون رسولاهلل نام کاملش محمد بن عبداهلل بوده است .به همین سبب به تقریب
از میانه قرن ششم به بعد این لغ،

انتساب میان اهل قلم خاصه برخی اطباء پدید آمده

است .یادکرد این حدیث از سوى هر مللف پ،شکىنامههاى قدیم و جدید البته اگر الحا
کاتبان بعدى نبوده باشد یا یکر آن از سوی مصححان ،محققان ،مللفان و مترجمان
امروزى ،مىتواند گواهى بر سطحى بودن دانش و ناپژوهندگى علمى کاربر تلقى شود؛

 .3در روند خوانش متن در مىیابیم شیرازى از مخطوطههاى متعدد القانون فی الطب
براى تدوین شر خویش استفاده کرده؛ زیرا پیوسته به اختالو نسخههای ضب کلمات
اشاره نموده و البته به نقادى صحت و سقم گ،ینه بهینها

پرداخته است .شاید کتابخانۀ

علمى مراغه و نی ،تمکن مالى او سبب شده ،گنجینهاى از انواع نسخههاى خطى آن را
فراهم آورد .گواهش آنکه حس مىشود نصّ پ،شکىنامه شر شونده را سخت مراقبت
مىکند تا مبادا بلغ،د با اتهامی نادرست را متوجه بوعلی کند؛
 .4در خوانش تحفۀ سعدیه پنداشته مىشود دو سایه بر سراسر متن سنگینی کرده است:
یکى فلسفه مشایى که نمایندۀ آن در ایران در قرن هفتم خواجه طوسى بوده و دیگرى تأثیر
علم فقه بر یهن مللف که نشانههای آن سخت آشکار است .بر سر هم به باورم پاشنه آشیل
قطبالدین شیرازی تابعیت محض از جهانبینی سیناییانستایی و ناسیناییانستی،ی طوسى
است .گرچه در همین کتاب چنانکه یاد خواهد شد ،اقرار کرده استاد

از گشودن

گرههاى القانون فی الطب عاج ،بوده و شیرازى همانجا اف،وده طب ج ،حکمت فلسفى
است .یعنى به بیان نامستقیم ناتوانى طوسى را در پ،شکىورزى عملى و حتى نظرىا
شکل ژرو آن در پرده برشمرده است؛

به
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 .5به باورم تحفۀسعدیه حاصل رصد پیشاپیش بسا شرو شارحان کتاب بوعلى است.
یعنى پس از بررسى آنها خواسته در میدان رقابت م،یتها را در نوشتها
ورود نقیصههاى کار قدماء و معاصرانش به اثر علمىا

جمع گرداند و از

بپرهی،د؛

 .6با این همه در میانه متن از گ،ار هاى زنده بالینى و گ،ار هاى تاریخى زمانها
فراوان نیست .پیکره کتاب همچون کویرى زمستانى خشک و بىرو است .جنبشى به
چشم نمىخورد؛
 .7در گام روند آغازین قانونپژوهىا
از استادان سهگانها

را یاد کرده و بر حسب تقدم زمانى بهرهورى

در شیراز عمویش ،کیشى و بوشکانى یاد کرده است .یادآور شده

کلیات قانون را ن،د عمویم که فرمانرواى فرزانگان و پیشواى دانشوران بود آغاز کرده...
زان پس به راهبر پژوهشگر و دانشمند ری،نگر حکیم کیشى و داناى دوران شروالدین
بوشکانى پیوسته که از نامآوران آموز دهى این کتاب بوده و پوست را از مغ ،باز
مىشناختهاند و در گشودن دشواریها و باز نمودن گرههاى آن سرمایه اندوخته بودهاند.
اینکه ی،دان در بهشت جایگاهشان دهاد و خاکجاىپایشان بارانری،ان کُناد« :فشرعت فی
کلیات القانون عند عمّی سلطانالحکمال مقتدىالفضالل کمالالدین بی الخیر بن المصلح
الکازرونى ثمّ على اإلمام المحقّ و الحبر المدقّ شمس الملّۀ و الدّین محمد بن حمد
الحکیم الکیشیثمّ على علّامۀ وقته و هو شیخ الکلّ فی الکلّ ،شر الدین زکیّ البوشکانی.
فانهم کانوا مشهورین بتدریس هذا الکتاب و تمییز قشره عن اللباب ،متعیّنین بحلّ مشکالته
و کشف معضالته سقی اهلل ثراهم و جعل الجنّۀ مثواهم»؛
 .8شیرازى خام اندیشانه صراحتاب و البته صادقانه به سـتایش القـانون فـی الطـب نپرداختـه؛
بلکه اشاره کرده که به سبب اشتمال بر ری،هکاریهاى فلسفىمآبانه و دقتهاى دانشـورانه و
نکتــههــاى نامــأنوس و رازهــاى شــگفتىآور از ســختنوشــتهشــدهتــرین پ،شــکىنامــههــاى
دریافت شونده و دشوارترین پیماینده همه دورانهاست که یهنهاى مردمان زمانـه از درک
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آن حیران مانده و نیروهایشان از رسیدن به اوج افالک آن سست گشته است .این را تعمـیم
به متقدمان و متأخران داده و یادآور شده هیچیک از عهدۀ فهم همه متن بر نیامدهاند« :لک ن
لکون الکتاب صعب الکتب المصنّفۀ فی هذه الفنّ مدرکاً و ض یقها مس لکاً إلش تماله عل ى
اللّطائف الحکمیۀ و الدقائ العلمیۀ و النّکت الغریبۀ و األسرار العجیب ۀ الت ى ح ارت ذه ان
ابنال الزمان عن إدراکها و خارت قواهم عن الوصول إلى ذرى فالکها ألنه ا نهای ات نظ ار
األولین من المتقدّمین و غایات فکار اآلخرین من المتأخرین لمیکن حد منهم یخرج ع ن
عهدۀ جمیع الکتاب على ما یجب و حیث ایست منهم»؛
 .9آنگاه از روىآورىا

به شرو پنجگانهاى یاد کرده که به دستش افتاده است.

نخست از فخر رازى نام برده که در کتابش صرفاب به گرهگشایى برخى و نه همه نکات
اشاره کرده است .وقتى سخن از شر چهار تن دیگر را به میان آورده ،اف،وده هر جا فخر
رازى سخن ،گفته آنها هم لب به گفتار گشودهاند .هر کجا سکوت پیشه کرده ،اینان نی،
خامو

ماندهاند .البته درنگپ یر است استادانى و شارحانى که نام برده به ج ،نخجوانى

انتساب شهرتشان منسوب به مرزهاى ایران امروزى است« :و کذا من الشّرو التى وقعت
إلیّ .مّا شر اإلمام فخرالدین الراز فألنّه جر البعض ال شر الکلّ و مّا الشرو الّتی
للمقتنفین آثاره من الفضالل کاإلمام قطبالدین المصر و فضلالدین الخونجی و رفیعالدین
الجیلی و نجمالدین النخجوانی فألنهم مازادوا فیما یتعلّ بشر الکتاب على ما ذکره اإلمام
شیئاً یعبابه بل تکلّموا على ما تکلّم علیه و سکتوا مّا سکت عنه اللهم إلّا ما هو نزر یسیر
لیس له قدر»؛
 .11پس از اینکه نتوانسته به دستاوی،ى سه استاد و پنج شر م کور مشکالت یهنىا
را در القانون فی الطب بگشـاید ،از رویکـرد

بـه درگـاه طوسـى سـخن گفتـه و بیشـترین

ستایش از میـان نـامبرده شـوندگان مخصـوص او کـرده اسـت .یـادآور شـده گرچـه برخـى
پیچیدگیها را گشوده؛ اما بقیه هـمچنـان بـیپاسـخ مانـده اسـت .خاطرنشـان کـرده گرچـه
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دانســتم منطــق و فلســفه بــراى فهــم ایــن کتــاب کــافى اســت ،امــا الزم اســت مفســر
پ،شکىپیشه اى باشد که کارورزى عملى هم کرده باشد .نکته تأملپ یر ظریف و بـه بـاورم
کمى شیطنت آمی ،دیگر اینکه عطف به شافعى بودن شیرازى و م هب تشیع طوسى به وقـت
نام بردن از نصیرالدین اشتقا لفظ نصیریه را به کار برده که اگر با ضـمه نـون و فتحـه صـاد
خوانده شده شهرتى است که ویژه غالیـان خداپندارنـده علـى بـن ابیطالـب اسـت کـه نشـان
میدهد با اعتقادات دینی استاد

موافق نبوده است .اگر ج ،ایـن بـود شـیرازی بـه روزگـار

اف،ایش غلبه آماری شیعیان از م هب شافعی روی میگردانید که البتـه چنـین نکـرد .جالـب
است در احوال طوسى آوردهاند ،تبار

به جهرود قم مىرسیده و به جـ ،بافـت شـیعى ایـن

شهر تا قرن اخیر ساکنان منطقهاى روستایى معروو به قمرود نی ،در میان قمیهـا مشـهور بـه
تعلق فرقه نُصَیرى هستند که در تواریخ محلى دستکم تا روزگار قاجـار بـدان اشـاره شـده
است .شاید هم ضب جهرود شکل نادرست قمرود بوده باشد« :توجّهت تلقال مدینۀ العل م
و شطر کعبۀ و هی الحضرۀ العلیۀ البهیّۀ القدسیّۀ و السدّۀ السّنیۀ الزّکیۀ الفیلسوفیّۀ األس تاذیّۀ
النصیریّۀ قدّس اهلل نفسه و روّ رمسه إن حلّ بعض المنغل و بقى البعض إذ الیکف ی
فی معرفۀ هذا الکتاب اإلحاطۀ بالقواعد الحکمیۀ بل یجب ن یک ون الش خص م ع ذل ک
طبیب النفس ذا دربۀ و ممارسۀ بقانون العالج فی تعدیل المزاج»؛
 .11پس از نومیدى از چهار استاد و تفاسیر پنجگانه به سفرهاى علمی خویش اشاره
مىکند که پیشتر یاد شد .اینکه در این اقالیم با فالسفه و پ،شکان مباحثه داشته است.
حجمى از حقایق از جمع آنها به دستش آمده که هر یکىشان به تنهایى واجد آن همه
نبودهاند « :و باحثت مع حکمال هذه األمصار و طبال تلک األقطار و سألتهم عن حقائ تلک
المعضالت و استفدت ما کان عندهم من الدقائ حتى إجتمع عند ما لمیجتمع عند حد
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من الحقائ و کان مع کلّ هذا اإلجتهاد و تطاو البالد إلى الروم المجهول من الکتاب کثر
من المعلوم»؛
 .12از نامهنگارىا

با فرمانرواى مصر در 681هـ یاد کرده که نشان مىدهد شیرازى در

زمینه سیاسى جایگاه معتبرى داشته است؛ البته به قرینه شیوه آمرز خواهى پسامرگش در
زمان تدوین مقدمۀ تحفۀسعدیه درگ شته و اینکه به لطف او از شرو ابننفیس ،سامرى و
ابنقف آگاه شده است« :إلى ن ترسّلت سنۀ إحد و ثمانین و ستمائۀ إلى سلطان مصر
الملک منصور قالون األلفی الصّالحی سقاه اهلل ش بیب رضوانه و کساه جالبیب غفرانه
فظفرت هناک بثلثۀ شرو تامّۀ للکلیّات .إحدها لفیلسو

المحقّ عاللالدین بی الحسن

علی بن بی الحزم القرشی المعرو بابن النفیس و الثانی للطبیب الکامل یعقوب إبن إسح
السامر المتطبب و الثالث للطبیب الحاذق بی الفرج یعقوب بن إسح المتطبّب المسیحی
المعرو بابن القف».
زان پس از دستیابىا

به پاسخهاى سامرى به پرسشهاى ابنمنفا  ،نقد ابنجمیع

اسرادیلى ،نقد ابنتلمی  ،عبداللطیف بغدادى و شمارى دیگر اشاراتی کرده است؛ بنابراین به
ج ،کسانى که با آنها مباحثه داشته ،ولی نامشان نیاورده از چهار استاد حضورى و دوازده
شر و ردیه بهرهمندشونده نام برده است« :و ظفرت یضاً بجوابات السامر عن سؤاالت
الطبیب نجمالدین بن المنفاخ على مواضع من الکتاب و یضاً بتنقیح القانون لهبۀاهلل بن جُمَیع
الیهود

المصر

الذ

ردّ فیه على الشیخ و على بعض حواشی العراقیۀ التی کتبها

مینالدولۀ بن تلمیذ على حواشی الکتب و یضاً بکتاب لبعض األفاضل و هو اإلمام
عبداللطیف بن یوسف بن محمد البغداد ردّ فیه على إبن جمیع فی تنقیح القانون و حیث
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طالعت هذه الشرو و غیرهما ممّا ظفرت به انحلّ الباقی من الکتاب بحیث لمیب فیه موضع
إنغالق و إشکال و ال محلّ قیل و قال».
اما بر سر هم شیرازى از شمارى شرو پیش از خود نام نبرده که دانسته نیست از آنها
آگاه نشده یا عامداب نخواسته یادشان کند که البته برخى کمبرگشمار بوده و برخى هم
مخطوطها

تاکنون در زمانه ما گ،ار

نشده و ظلالرحمن هم بیشترشان را در کتابش یاد

نکرده است:
یکم .به جـ ،ترجمـه قـانون منسـوب بـه ابوعبیـده جوزجـانى کـه پـیشتـر یـاد شـد کـه
ظلالرحمان در کتابش آن را تفسیر مشـکالت قـانون نامیـده اسـت .ابـنهیـثم قـرن پنجمـى
رسالهاى به نام فی شر القانون على طریق تعلیق داشته که ابنابى اصیبعه از آن یاد کرده است؛

1

دوم .على بن رضوان مصرى قرن پنجمى که البته ممکن است گ،ارشگرانى همچون
قنواتى در این زمینه لغ،یده باشند؛ زیرا ابنابىاصیبعه و قفطى آن را یاد نکردهاند؛
سوم .ابوالعالء بن زهر اندلسى که ردیهاى بر کتاب بوعلى نوشت .فرزند

هم التیسیر

را به عنوان جانشینى براى بخش بیماریهاى آن نوشت که اثبات کند این بخش در قانون
ارز

بالینى ندارد؛
چهارم .ابنب و قرن ششمى (م575هـ) که حواشى قانون را نوشت؛
پنجم .فریدالدین غیالنى قرن ششمى و معاصر فخرالدین رازى که ردیهاى تند بر بخش

ادویه مفرده قانون به زبان عربى نوشت که نگارندۀ این سطور آن را تصحی ،کرده است.
در آن از نایادکردى لغ ،هاى بوعلى از سوى اسماعیل جرجانى انتقاد کرده و سخت بر
جرجانی تاخته است .ظلالرحمن از آن آگاه نشده است؛

 .1ابن ابی اصیبعه ،بیتا ،ص.541
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ششم .کمالالدین حمصى قرن هفتمى که تعلیقات بر کلیات قانون را نوشته است؛
هفتم .ردیهاى عربىنگاشت بدون یادکرد مللف به شکل پرسش و پاسخ که نسخۀ
خطى که آن را تصحی ،کردم؛ ولى دانسته نشد از کیست و البته چند برگشمار بیش
نیست که البته در کتاب ظلالرحمان یاد نشده است؛

هشتم .فخرالدین ساعاتى خراسانىتبار مقیم دمشق قرن ششمى ـ هفتمى که حواشى
قانون را نوشت .نمونهاى از مخطوطه بسیار دشوارخوان آن را واکاوى کردم که در برخى
منابع به نادرستى از فخر رازى دانسته شده است؛
نهم .اکملالدین نخجوانى که از اصحاب جاللالدین محمد بلخى و مقیم قونیه بوده و
ج ،نجم الدین نخجوانى است که شیرازى در مقدمه اشاره کرده است .این طبیب هم
پ،شکىنامهای در موضوع شر قانون داشته است؛
دهم .شروالدین رحبى (م667هـ ) که شرحى بر کتاب ابنسینا داشته است؛
یازدهم .نجمالدین لبودى (671هـ) که کتابش اختصار کلیات قانون نام داشته است؛
دوازدهم .ابومحمد عبدالولى بن قراتکین بن عبداهلل (م629هـ) که شار قانون بر شمرده
شده است 1.این یکى هم از سوى ظلالرحمان یاد نشده است؛ البته ابنقراتکین نوشتهاى به
نام ردۀ على فخر رازى فیما أخ ه على ابنسینا نی ،داشته است؛
سی،دهم .نفیس بن عو

2

کرمانى در شر االسباب و العالمات از نقادیهاى اسماعیل

جرجانى بر ابنسینا یاد کرده است .به ظن قوى یادکردهاى او در پ،شکىنامههاى عربى و
فارسى اوست.

 .1قالدد الجمان214/3 ،ـ.215
 .2همان.213/4 ،
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 .13آنگاه از کارنامه دستآمدههاى علمىا
تا آن زمان موفق به آن نشده بوده ،به کامیابىا

در این زمینه که به نوشته خود

کسى

در بازشناسى پوسته از مغ،ه اشاره کرده

که سرانجام تصمیم مىگیرد شرحى بنویسد که از لغ ،ها تهى باشد و داد معنى را به دست
دهد« :و لمّا إجتمع عند ما لم یجتمع عند حد فی العلم ممّا یتعل بحلّ هذا الکتاب و تمییز
ما هو کالقشر عن اللّباب ر یت ن اشر له شرحاً یزلّل من اللفظ صعابۀ و یکشف عن وجه
المعانی نقابه غیر مقتصر فیه على حلّ الفاظه و توضیح معانیه و تصریح تحلیل ترکیباته و
تنقیح مبانیه بل مجتهداً یضاً فی تقریر قواعده و تحریر معاقده و تیسیر مقاصده و تکثیر
فوائده و بسط موجزه و حل ملغزه و تقیید مرسله و تفصیل مجمله و اإلشارۀ إلى جوبۀ ما
اعترض به کلّ شار مما لیس فی مسائل الکتاب بقاد و إلى تلقّى ما یتوجه منه علیها
باإلعترا مراعیاً فی جمیع ذلک شریطۀ اإلنتصا و التجنّب عن البغی و اإلعتسا »؛
 .14زان پس از تاریخ شروع شر خویش در سال 682هـ یاد مىکند .نکتهاى که نشان
مىدهد مکاتبه با قالوون ،ارسال کتابهاى م کور ،خوانش و نقادى و گ،ار نویسى طى
یکسال پای ان پ یرفته بوده است .اینکه پس ازبه کارگیرى تمامى توان جسمانى و یهنىا
در این زمینه نمونهاى از بخشهاى آماده شده را به اقطار سرزمینهاى مختلف اسالمى
ارسال کرده و از خواستارى این دانشمندان براى پایاندهى کار

یاد کرده است .از صرو

بیست سال عمر براى این پژوه ش تا زمان تدوین این مقدمه ،دشمنى برخى معاندان  ،نی،
سفرها و دور بودنش از دیار

به عنوان پاسخى براى اتمام زودهنگام آن یاد کرده است« :و

على الجملۀ شرعت فی تألیف الشر سنۀ إثنى و ثمانین و ستمائۀ و جمعت فیه ما شذّ و
صعب على سواى حسب ما نهضت به قریحتى و قواى و کتبته إلى األرکان شرحاً مبسوطاً
کثیراً لسؤال و الجواب طویل الذیول و األذناب .فانتشر اآلفاق و اشتهر فی األقطار و انتقده ید
اإلختبار و استحسنه طبع الصغار و الکبار .فمدت علمال األنصار و حکمال األقطار عناق
عزائمهم إلىّ و کثروا المعاودۀ علىّ ملتمسین تتمیم الشر المذکور على الخط المسطور».
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پیکرۀ تحفۀالسعدیه پژوهى
از زمان تألیف اولیه القانون فی الطب شاید پژوهش در نقد محتویاتش با خود ابنسینا
آغاز شده باشد؛ زیرا به گواهى متن تحفۀسعدیه که البته اول بار آن را از زبان نجفقلى
حبیبى شنیدم ،قطبالدین شیرازى مخطوطهاى یافته بوده که در کناره آن حواشى ابنسینا
نوشته شده است.
زان پس شاگرد ن،دیک و همدمش ابوعبیده جوزجانى به گواهى اسماعیل جرجانى در
یخیره خوارزمشاهى دستکم بخشى از پ،شکىنامه استاد
همانجا به لغ،

را پارسىگردان نموده که

جوزجانى اشاره کرده است.

محمد ایالقى (536/538هـ) در نیمۀ اول قرن پنجم به ته یب و دستهبندى بخش بالینى
و درمانى کتاب بوعلى پرداخته است.

اما بر سر هم مىتوان ردهبندیهاى گوناگونى دربارۀ نوشتارهاى پیرا القانون فی الطب
به دست داد که قدماء انجام داده بودهاند :ترجمه ،دستهبندى مطالب ،ردیه ،نقد ،شر ،
تلخیص ،شر تلخیص ،تلخیص شر  ،فرهنگوارهها و ج ،آن که البته مىتوانسته شامل
بخشى یا همه متن باشد که از جنبه حجمى نی ،مفصل ،میانه یا مختصر بوده باشد؛ زیرا
برخى متن را کامال شر کردهاند ،همچون ابننفیس و حکیم على گیالنى که البته فىالمثل
ابننفیس در شر بخش مفردات فق چند کلمه گ،ینش شده را تفسیر کرده و گیالنى
شر تمام مدخل مربوطه و البته دقیقتر و مفصلتر

را آورده است .برخى هم صرفاب به

سبب اهمیت یا دشواری بیشتر بخش کلیات یعنى شر مجلد اول بسنده کرده بودند ،همان
قسمتی که عروضى سمرقندى گفته است« :هر که را مجلّدا اوّلِ قانون معلوم باشد از اصولِ
علمِ طب و کلّیّاتا او هیچ بر او پوشیده نمانَد» همچون فخر رازى ،قطب مصرى و
قطبالدین شیرازى قطبالدین به شر بخش تشری ،القانون فی الطب نپرداخته و به
شرو دیگر بهخصوص ابننفیس ارجاع داده است .نگارندۀ این سطور براى تدوین این
یادداشتها به ج ،واکاوى مخطوطات تحفۀسعدیه در کتابخانهها طى سالهاى  1374ـ
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براى یادداشتهاى کنونى از هشت نسخۀ خطى ایاصوفیه در هشت ج،ء جمعاب

 1926برگ شمار ،سنا ،چهار نمونه مجلس شوراى اسالمى ،ملى ایران و سپهساالر استفاده
نموده که گ،ار

فهرستوار آن چنین است:

 .1متن اصلى تحفۀسعدیه همچون مقدمه کتاب ترا خورده و ادیبانه نیست؛ بلکه گاه
لحنى فقیهانه ـ محدثانه ـ واعظانه دارد .به تعبیر امروزیان یادآور تقریرات کالمى آخوندى
است .اینکه از روشنى و فصاحت نثر ابوبکر رازى سخت دور شده است .گاه خواننده
مىپندارد در گرداب یا دهلی،هاى مباحثات طوالنى بىسرانجام حجرهنشینان مدارس قدیمه
گرفتار شده است .به باورم شیرازى شیفته دانش فقه بوده است؛ زیرا بارها مستقیماب از فقه به
مفهوم مرسوم امروزى نام مىبرد؛

 .2پس از استخراج نام دانشمندان یکصد صفحه اوّل متن دریافتم بر سر هم تحفۀسعدیه
حاصل به جان هم انداختن و به قول فالسفه مصارعه نگرههاى چند شار اصلى است که
به تقریب غالب آنها معاصر مللّف طى یک قرن ششم و هفتم بودهاند که به گواهى
شیرازى در مقدمه هشت شارحند .در یادکرد اقوال ییل یک مدخل رعایت ترتیب تقدم
زمانى را نی ،کرده است .بر حسب رصدى که کردهام بیشتر یادکردها از دهگانه :جالینوس،
بوعلى با عنوان شیخ و یادکرد کتاب الشفاء ،کاتبان مخطوطههاى بوعلى ،فخر رازى با
عنوان فاضل شار و از جمله الطب الکبیر ،سامرى ،ابنقف مسیحى ،افضلالدین خونجى
که از جمله فساد قول او را یاد کرده ،نجمالدین نخجوانى ،رفیعالدین جیلى و اشاره به
توهّمهایش ،ابنمنفا و فساد یادکردهایش و سرانجام آراء خود قطبالدین شیرازى است؛
 .3دیگر یادشوندگان با بسامد کمتر اینانند :ارسطو ،فارابى با عنوان شیخ ابونصر یا
ابونصر محمد بن طرخان ،صاحب کاملالصناعۀ ،ابوسهل مسیحى ،محمد غ،الى ،ابنجُمَیع
اسرادیلى ،ابنتلمی  ،ابوالعالء بن زهر اندلسى ،ابنهبل ،ابننفیس با عنوان قُرَشى ،ابوالفرج
طیّب و اشاره به فی شر کتاب الفر  ،صاحب البصادر؛
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 .4تا آنجا که واکاوى کردهام از کسانى که محتمل بود یادکردى از آنها کرده شود
ولى چنین نبود ،به ج ،شارحانى که پیشتر یاد شد اینانند :على بن ربّن طبرى ،ابنسرافیون،
محمد بن زکریاى رازى ،ابوالقاسم مقانعى ،کشکرایا ،ابنج،ار ،زهراوى ،ابوریحان بیرونى،
ابنبطالن ،ابنابى صاد

نیشابورى ،محمد ایالقى ،اسماعیل جرجانى ،قطب مصرى،

فریدالدین غیالنى منتقد صری ،قانون ،نجیبالدین سمرقندى .اگر دسترسناپ یرى را
دستاوی ،نابهرهورى ندانیم ،به باورم عطف به آنکه شیرازى از آثار رازى به عنوان مأخ یاد
نکرده ،ولى به میانجى اختیارات الحاوى ابنتلمی (م561هـ) اقوالى را آورده ،نشان مىدهد باز
هم خواسته یا ناخواسته و دانسته یا نادانسته از فضاى حاکم یهنى ـ زبانى گسترندهشونده
رازى ستی،نده سیناستاینده خواجه نصیر طوسى تأثیر پ یرفته بوده است؛
 .5از فخر رازى صراحتاب یاد نکرده و ییل فاضل شار از او نام برده است .شاید در زمان
تألیف کتابش قاطبه علماى زمانها

دستکم در فضاى زیستگاهش میانهاى خو

با این

دانشمند شکشناخت نداشتهاند .پس نامستقیم از او یاد کرده که گرفتار عواقب سیاسی و دینی
آن نشود؛
 .6با آنکه در مقدمه یادآور شده کتابش چکیده امّهات موضوع تشری ،بدن انسان را دارد؛
اما عمالب از آن تهى است .به باورم با یافته شدن شر تشری ،قانون ابننفیس مصرى (م687هـ)
از سوى قطبالدین شیرازى دست خویش را براى شر نویسى این بخش بسته یافته است .شاید
سببش آن باشد چون ابن نفیس بنا به فضاى آزاد فرهنگى ـ علمى ـ اجتماعى مصر که امکان
کالبدشکافى وجود داشته و عبداللطیف بغدادى (م629هـ) نی ،از بهرهورى جنازههاى گورستان
این شهر در آثار

یاد کرده که چنین شرایطى در اختیار شیرازى در ایران نبوده یا خود

نخواسته در مصر هم چنین تجربهاى داشته باشد .به همین سبب چون صاحبتحفۀسعدیه فن
کالبدشناسى را بهتر از این طبیب مصرى نمىدانسته ،خردمندانه از آن صرونظر کرده است؛
 .7پنجشنبه  1395/6/18بود که مخطوطهاى پ،شکىنامهاى عربىنگار دویسـت و هفتـاد و
پنج برگ شمارى در قطع جیبى یافتم که مللّفى ناشناخته داشت و نقدى بر تحفۀسعدیه بـه شـمار
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مىآمد .این نخستین و یگانـه حاشیه نقادانهاى بـر این کتـاب بـود کـه تـا ایـن زمـان از آن
آگاه شدهام.
ارزشمندیهاى تحفۀالسعدیه پژوهى
 .1منطقاب چون متن به زبان عربى نوشته شده ،نیروى محرکهاى است که خواهندگان و
پژوهندگان ناگ،یرند سط ،دانش عربىدانى و نی ،پ،شکى کهن خویش را به ارتفاع یهن
قطبالدین شیرازى برسانند که البته در خواهند یافت به حکم تخصصى بودن موضوع مشق
کوهپیمایىواره بلکه قلهوارهپیمایانهاى است؛
 .2راهنماى فهم بهتر مفاهیم مغلق و مبهم القانون فی الطب براى کسانى است که
مىخواهند به درک بهترى از محتویات آن داشته باشند ،بهویژه که تا چند سال پیش نسخه
انتقادى مجلد اول پ،شکىنامه مشهور ابنسینا نی ،دسترسپ یر نبود؛
 .3براى کسانى که قصد تصحی ،انتقادى القانون فی الطب را داشته باشند از اب،ارهایى
است که مى توان به مقدار زیادى در وقت و فسفر دماغ و ه،ینه صرفهجویى کرد .بنابراین
امکان ضریب دقت بیشترى به متن تصحی،شونده خواهد داد .کارى که به باورم به تقریب
نجفقلى حبیبى در اراده جلد اول آن تا این زمان فروردین ماه 1411

به کار بسته و سخت

همچون استداللیان بدان تمکین کرده است؛
 .4هم به دو سبب یاد شده و پساگرهگشایى گرههاى فروبسته ضرورت همسنجی ترجمه
فارسى شادروان عبدالرحمن شرفکندی از القانون فی الطب با ویراسته جدید عربی را
ضرورى مىنماید؛
 .5مللف در مقدمه تحفۀسعدیه دادههاى ارزشمندى از معیار تحقیق و به ویژه شر
یک متن را به دست داده است .درسی برای امروزیان و آیندگان اینکه چه نیکوست
صاحب اثر گ،ار هاى زنده سالشمارانه زندگی و رو

مطالعه و تحقیق خویش را

صادقانه و روشنگرانه به دست دهد .از سوی دیگر شیرازی از ارسال اولیه قطعات آماده
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شده شر هر یک از ویراستههاى سهگانه به اقطار کشورهاى اسالمى یاد کرده که اوالب
بازتاب آن آزموده شود و براى بخشهاى دیگر به کار بسته شود؛ ثانیاب راه سرقت علمى آن
با تثبیت نام قطبالدین شیرازى به عنوان شار فروبسته است .کارى که حدود پانصد پیش
از آن به گواهى على بن ربن طبرى براى فردوسالحکمه نی ،انجام شده بوده است؛
 .6براى کسانى که بخواهند هر یک از شرو یادشونده در متن را تصحی ،و تحقیق
کنند ،کمک فراوانى به لغ ،زدایى آنها خواهد کرد؛ بهویژه نقادیهاى که مللف خود یا
به نقل از منتقدان دیگر دربارۀ هر یک از شارحان به دست داده است؛
 .7در میانه متن شمارى شواهد و نکات یافته شده که براى پژوهشگران دیگر رشتهها
ارزشمند یافتهشدنى است .از جمله اشاره به رسالهاى که یادآور شده در زمانه او مشهور
است از آثار ابنسیناست؛ اما به راستى از عمر خیام نیشابورى است .همچنین از رسالهاى از
حنین بن اسحا یاد کرده که در گ،ار

احوال در تاریخعلمنامههایى همچون تاریخ

نگار هاى عربى دستکم به این نام یاد نشده و البته همهنگام به نقادى آن نی ،پرداخته
است؛ البته به باورم شاید همان اسرار الرجال جالینوس باشد که از سوى حنین بن اسحا
ترجمه شده است« :قلتُ لحنین رسالۀ فی مر الرجال یدلُّ نّه یزید و ینقض فلکتبت برمتها
الشتمالها على فوائد ...و هذه آخر الرسالۀ و نقلتها بعبارتها و هى و ان اشتملت على فوائد
لمیخل على مفاسد و فیها مقدمات واهیۀ».
نتیجه
درست یا نادرست و به حق یا ناحق قانون بوعلی ،نماد کتابهای طبی در میان
زبان های قلمروی تمدن اسالمی و ایرانی از پیش از اسالم تاکنون بوده که البته بیشتر عربی
و فارسی است .در این میان شر قطبالدین شیرازی مشهور به تحفۀ سعدیه از جنبۀ حجم
نوشتاری و نی ،شیوۀ تحقیق پیشگام ،برجستهترین و مهمترین نماد شرو آن طی ده سده،
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درنگ پ یر است .این شیوه نه فق پیش از شیرازی ،بلکه پس از او هم با این ساز و کار
پیگیری و تکرار نشده است .به تقریب دست کم پنجاه و دو سال از هفتاد و شش سال عمر
مللف به گواهی خود

بر سر واکاوی و تدوین آن وقت گ اشته شده و طی بیست و

هشت سال آخر زندگی یعنی دقیقاب پنجاه و سه روز مانده به مرگش ،صرو اراده سه
ویراستها
کاو

کرده که هر یک را در سالهای  682و  698و  711به پایان برده است .پس

این اثر که میتواند برای پ،شکان و دیگر شاخههای علوم در تمدن اسالمی کاربرد

داشته باشد ،باید از سوی مراک ،علمی و محققان ایران و ایرانی به شکل جدی در دستور
کار قرار گیرد.
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