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Abstract
Abd al-Latif al-Baghdadi is a skillful Physician, biologist, researcher, historian and scientist that
wrote his book �
Al-Ifdda wa '1-Etebar�based on these skills. This book, which is more known
for the history of Egypt, is different from the other historical writings, irrespective of scientific
value, is different from the other historical writings due to the particular method of the author in
collecting information and setting the data. Undoubtedly, this is an important historical issue.
The present article to study the dominant aspect of this book and the author's assessment of
intelligence and historical method and the reality of his historiography as a Muslim, yet nonprofessional, historian. It seems that, Alafadh, rather than being a historical and geographical
work, is a treatise on topics related to the history of medicine, biology and geology, which is, of
course, the result of the author's field investigations. Since this work ignores the references to
historical data, recording and capturing the views and hearings is the basis of the work of the
writer, trusting on it needs more reflection.
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تاریخ نگاری عبداللطيف بغدادی :نمونهپژوهي كتاب االفادة واالعتبار
∗∗

احمد بادكوبه هزاوه *  -معصومه آبانگاه ازگمي
چكيده

عبداللطيف بغدادي طبيب ،زيستشناس ،پژوهشگر ،مورخ و حكيمي ذوفنون است كه كتاب االفادةواالعتبار را متأثر از
همين مهارتهاي خود تدوين كرده است .اين كتاب كه بيشتر در زمرة تاريخهاي محلي مصر شناخته شده است ،صرفنظر از
ارزش علمي ،بهعلت برخورداري از روش خاص مؤلف در جمعآوري اطالعات و تنظيم دادهها ،با ساير نوشتههاي تاريخي
پيش و پس از خود متفاوت است .بيشك اين مهم در پژوهشهاي تاريخي مهم و درخور توجه است .نوشتار حاضر برآن
است كه با مطالعه وجوه غالب بر اين كتاب و ارزيابي بينش و روش تاريخي مؤلف ،واقعيت تاريخ نگاري وي را در جايگاه
مورخي مسلمان و درعينحال غيرحرفهاي نشان دهد .بهنظر ميرسد كه االفاده بيشتر از آنكه اثري تاريخي و جغرافيايي باشد،
رسالهاي در مباحث مربوط به تاريخ پزشكي ،زيستشناسي و زمينشناسي است كه البته دستاورد پژوهش و تفحص ميداني
مؤلف است .ازآنجاكه در اين اثر ،از ذكر مراجع دادههاي تاريخي غفلت شده است و ثبت و ضبط ديدهها و شنيدهها اساس
كار تأليف بوده است ،اعتماد و استناد بدانها مستلزم تأمل و دقت نظر بيشتري است.
واژههای كليدی :تاريخ نگاري اسالمي ،عبدللطيف بغدادي ،االفادةواالعتبار ،مصر ،تاريخ نگاري محلي.

∗ دانشيار گروه تاريخ و تمدن ملل اسالمي دانشگاه
∗∗ كارشناسارشد تاريخ اسالم دانشگاه مذاهب اسالمي ،ايران ،m_abangah1359@yahoo.com ،نويسنده مسوول
تهران ،ايرانhazaveh@ut.ac.ir ،
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مقدمه

غفلت شد يا دست كم به صورت انفرادي صاحبان ايرن

در نيمه دوم قررن ششرم هجرري ،برا رويكارآمردن

دانش هرا را بره خرود مشرغول كررد (حرازمي:1421 ،

دولرررت سرررني مرررذهب و مرتررردر ايوبيررران (حكرررر:

55و .)58درايرررنميررران ،تررراريخ نگررراري از معررردود

565تا658ق1151/تا1259م) در مصر و شام ،موقعيرت

عرصرره هررايي بررود كرره امكرران پررژوهش ،مطالعرره و

سياسي و مذهبي اين سرزمين ها تاحد بسياري تحرول

قلم فرسايي در آن به طور گسترده فراهم آمد .تدوين و

يافت .شام كه پيشتر به علت رخدادهاي سياسي منطرره

نگارش تاريخ به مثابﮥ نماد دانش و فرهيختگري و نيرز

تجزيه شده بود و مصر كه بره علرت حورور فاطميران

در حكم شاخه اي از دانش تربيتري و اخالقري ،توجره

اسماعيلي مذ هب از پيكره خالفت عباسي منفرك شرده

عالمان و فريهان روزگار را به خود جلب كررد و البتره

برررود ،برررا الهرررور صرررال الررردين ايررروبي (حكرررر:

از حمايت دولتمردان ايوبي نيرز بهررهمنرد شرد (نرك:

565تا589ق1151/تا 1193م) كه احياي خالفت عباسي

رابينسون.)296 :1392 ،

را سرررلوحه اقرردامات خررود قرررار داده بررود ،از ثبررات

عنايررت عالمرران و دانشررمندان ايررن دوره برره بعررد

سياسي و مذهبي نسبي برخوردار شدند (نرك :حتري،

ابزارمندي و كارآمدي تاريخ در ترويج عرايرد دينري و

 .)834 :1380افررزون بررراين ،فعاليررت هرراي عمرانرري و

سياسي ،در كنار انگيزة اداي تكليف شرعي يا عالي ،و

آباداني دو لت ايوبي نظير ايجاد كاروانسراها و مسراجد

تمايالت شخصي ،طيف وسيعي از انديشمندان جامعه

در راههاي منتهي به شهرها ،بيمارستان و گرمابه برراي

اعم از ديوانساالران ،فريهان ،حكيمان و حتي طبيبان را

خدمت رسراني بره مسرافران (نرك :ابرن جبيرر ،بريترا:

برآن داشت تا به نگارش تاريخ اقدام كنند؛ بهطوري كه

209و210؛ ابن بطوطره16/1 :1415 ،ترا )25و احردا

قلمرو اصلي اين دولت ،يعني مصرر و شرام ،هرر روز

مدارس ديني و وقف امكانات معيشتي براي آنهرا كره

شاهد الهور افراد بسياري در عرصه تاريخنويسي شرد.

در رأس اقررردامات عمرانررري دولرررت قررررار داشرررت

درنتيجه ،دامنﮥ حوور مورخران غيرحرفرهاي افرزايش

(ابرراهيمحسرن 606/4 :1965 ،؛ دربراره مرردارس دوره

يافت (روزنتال65 :1366 ،تا . )80مورخاني كه هريرك

ايرروبي نررك :نعيمرري243/1 :1410 ،تررا ،)251بررراي

براسرراس ذوق و قريحرره اي كرره از حرفرره خررويش برره

مهرراجرت فرهيختگرران مسررلمان از اقصررا نررراط بررالد

ارمغان آورده بودند دست به كار نگارش تاريخ ،به ويرژه

اسالمي به قلمرو ايوبي و تجمع انديشمندان مسلمان و

تاريخ معاصر خود ،شردند كره اغلرب هرم برر مبنراي

سني مذهب در اين سرزمين ها بستري مناسب و مساعد

مشاهدات و مسموعاتشران فرراهم مري آمرد (غفرانري،

فراهم آورد .به طوري كه در اي ن دوره شهرهاي دمشر،،

263 :1390تا254؛ .)Hilmy,1962:79-97

حلب ،قاهره ،اسكندريه و غيره محل تجمع عالمران و

بديهي است پژوهشگران معاصر كه با تكيه بر منرابع

دانشمندان مسلمان شد (نك :ابن جبير ،بيتا15 :تا.)25

ترراريخ نگرراري قررديم ،ترراريخ را بازسررازي مرريكننررد،

واكاوي در حيات علمي عصر ايوبي نشان مريدهرد

مي بايست صرفنظر از ارزش گذاري و اهميت دادن به

كرره بررا گسررترش مرردارس دينرري ،بخررش عمرردهاي از

مشاهدات مستريم و نيز توجه به جامعيت آثار تاريخي

فعاليت هاي علمي اين دوره ،بر معارف ديني و قرآنري

مورخان غيرحرفه اي ،با مطالعه انترادي بيرنش و روش

و لغوي م تمركز شد و از ساير شاخه هاي علمري نظيرر

خاص مورخان ،در رد يا پذيرش قطعي اخبرار منررول

رياضيات ،كيميا ،هيئت ،فلسفه و غيره تا حد بسرياري

آنها كه گاه بر برداشتها و نگرش هاي شخصري آنران
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متكي بوده است ،تأمل بيشتري كنند .ارزيابي بيرنش و

تاريخي اش نيز به روش خاص خود عمل كرده است.

نگرش تاريخي مورخان ،واكاوي انگيزه تراريخنويسري

صرررف نظررر از اينكرره در پررژوهش هرراي جديررد،

آنان و بررسي اسلوب و روش آنها در تردوين تراريخ،

عبررداللطيف بيشررتر از منظررر طبيررب و زيسررتشررناس

عالوه بر اينكه ميزان اعتبار و اهميت داده هاي يك اثرر

بررسي ميشرود (أبوشروك :1395 ،ش122؛ مهريرزي،

مكتوب تاريخي را نمايان مري كنرد ،ابعراد مختلفري از

 :1385ش 35/3تا58؛ محرر :1356 ،،ش  265/ 21ترا

تاريخ نگاري اسالمي را نيز تبيين ميكند.

 ،)284كتررراب االفرررادة وي ،بررره ويرررژه در مطالعرررات

عبداللطيف بغدادي ازجمله اين افراد است كه بهمنظور

عرب زبانان ،بارها معرفي و محتويات فصول آن بهطور

تكميل تجارب و دانستههاي علمياش ،بغداد را به قصرد

كلرري ارا رره شررده اسررت (عيسرري مررالاهلل:1363 ،

سرزمينهاي شام و مصر ترك كرد .وي آثرار فراوانري در

ش49و163/50تا .) 182البته گفتني است كه در بيشرتر

زمينههاي مختلف علمي نظير طرب ،فلسرفه ،حكمرت و

مواقع ،وجوه علمي و جغرافيايي آن توجه پژوهشگران

ادب تأليف كر كه نام چندين اثر تراريخي نيرز در خرالل

را به خود جلب كرده است؛ برراي نمونره ،عبردالحليم

آنها به چشم ميخورد .در اين ميان ،كتاب االفادةواالعتبار

منتصر در مرالره اي مبحرث نباترات االفراده را بررسري

والمعاينﮥ بأرض مصرر كره

كرده است و با رويكردي گياهشناسي ،دادههاي االفاده

حاصل ثبت و ضبط ديدهها و شنيدهها و تجربرههراي او

را در اين خصروص اسرتخرا كررده اسرت (منتصرر،

در مصررر اسررت و مورخرران و نيررز پژوهشررگران معاصررر

بيتا :ش116/2تا . )122نشرريه عربري المجلرﮥ نيرز برا

فراوان از آن استفاده و به آن استناد كردهاند ،بيش از همره

رويكردي اقليمي ،مختصري از يافته هراي عبرداللطيف

موجررب اشررتهار وي در حكررم يكرري از ترراريخنگرراران و

را در باب نيل مانند موقعيت طول و عرض جغرافيايي

رحلهنويسان اين دوره شده است .برهويرژه آنكره وجرود

رود و پديده هاي طبيعي مربوط نظير جزرومد آب رود

برخي اخبار منرول از وي نظير خبر آتشسوزي كتابخانره

و غيره استخرا كرده اسرت و البتره بردون ذكرر نرام

اسرركندريه و برگررزاري كررالس درس ارسررطو در مصررر

مؤلف ،منتشر كرده است(« عبداللطيف بغردادي و نهرر

(عبداللطيف ،)52 :1403 ،محل اختالف رأي شرماري از

النيل» :1355 ،ش59/10تا.)62

في األمورالمشاهدة والحواد

انديشمندان مسلمان و غيرمسلمان شده اسرت (مطهرري،
329 :1362تا354؛ زرينكوب.)42 :1380 ،

بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه كتاب االفاده
كمتر از منظر تاريخ نگاري و تاريخ نگري مطالعه شرده

صرررف نظررر از احتجررا هرراي پژوهشررگران در ايررن

است يا دست كم اثرر درخرور تروجهي در ايرن زمينره

خصوص ،مطالعه وجوه غالب بر اين كتاب نيرز نشران

مشاهده نشده است؛ بنابراين پژ وهش حاضر با هردف

مي دهرد كره عبرداللطيف در نگاشرتن االفراده ،هرگرز

دستيابي بهتر به واقعيت تاريخ نگاري عبداللطيف و با

به صرورت حرفره اي قصرد نگرارش اثرري تراريخي را

فرررض ايررن مطلررب كرره اسررتيالي حرفرره طبابررت و

نداشته است و بيشتر درصدد بوده است ترا اطالعرات

زيست شناسي مؤلف بر تاريخ نگاري اش ،االفاده را بره

درخور توجهي از تجربيرات پژوهشرگرانﮥ خرود را در

رساله اي علمي و پژوهشي در براب حيرات طبيعري و

جايگاه طبيب ،زيستشرناس و جغرافري دانري آگراه و

انساني مصر تبديل كرده اسرت ،ترا اثرري تراريخي برا

متبحر در اختيار مخاطب خود قرار دهرد؛ بنرابراين در

اَسناد و براهين مترن و مستدل ،مي كوشد ضمن معرفي

برخورد با منابع و مستندات اخبار و داده هاي علمي و

دقي،تر اين اثر و نمونه پژوهي وجوه غالب بر آن ،ميزان
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تأثيرگذاري حرفه و شغل اصرلي مرورخ را برر تراريخ

(ابن ابرياصريبعه683 :1965 ،؛ قفطري194/2 :1424 ،؛

نگاري وي ارزيابي كنرد .سر س برا بررسري بيرنش و

صفدي ،بيتا105/19 :تا.)115

روش تاريخ نگاري مؤلف ،اهميرت و اعتبرار آن را در

به گفته رابينسون ،وي از موقعيت اجتماعي خرود و

حكم اثري شايسرته توجره در عررصﮥ تراريخ نگراري

روابطي كره برا بزرگران و صراحب منصربان داشرت،

اسالمي تبيين كند.

استفاده كرد و كودك زود شركوفاي خرود را بره امرر
آموزش هاي ويژه گماشت .عبداللطيف هرم ترا پايران

عبداللطيف بغدادی ،زمينه فعاليت و آثار علمي او

عمر از وجود همين روابط مناسب با دستگاه حاكمره

شيخاالمام الفاضل موف،الدين أبومحمدعبداللطيف برن

بهره مند شد و امكران سرفر و پرژوهش و مطالعره در

يوسف بن محمدبن علي بن أبري سرعد ،معرروف بره

زمينه هاي مختلف علمي و تراريخي برراي او فرراهم

عبررداللطيف بغرردادي و ملرررب برره موصررلي بغرردادي،

شد (رابينسون.)291 :1392 ،

ابناللَّباد ،ابن نُرطَه و ابن المطجن ازجمله طبيب مورخان

وي فررره و حررديث را نررزد ابررن البَطِّرريّ ،ابوزرعرره،

سده ششم و هفتم قمري است (ابنابياصريبعه:1965 ،

ابوالراسم بنفوالن و ابرن خشراب آموخرت و لغرت و

684؛ كتبرررري385/2 :1953،؛ صررررفدي ،برررريتررررا:

ادب را در مجلس ابنعبيده كرخي و خطيرب تبريرزي

105/19ترررا .)115باوجوداينكررره در نظرررر برخررري

تلمذ كرد (ابنابياصيبعه683 :1965 ،تا .)685بره گفتره

نويسررندگان معاصررر ،در مسررلماني وي و خررانوادهاش

ابنابي اصيبعه ،مردمه حساب و نحو را نزد دانشرمندي

ترديد است و از وي با نام مورخي مسيحي يراد شرده

مغربي آموخت كه به بغداد مهاجرت كررده برود و بره

اسررت (مطهررري ،)329 :1362 ،مورخرران كهررن وي را

ابن تاتلي شرهرت داشرت و همرو شرور و اشرتياق بره

عالمّه ،طبيب و نحوي شافعي مذهب معرفي كررده انرد

فراگيررري حكمررت و فلسررفه را در درون عبررداللطيف

(يرراقوت1551/4 :1414 ،و1552؛ ابررنتغررريبررردي،

شعلهور كررد .ع برداللطيف در نتيجره تعليمرات شريخ

259/6 :1392؛ قنوجي .)53/2 :1420 ،آنان به اثري از

خود ،با كتب ابرن سرينا و شراگردش بهمنيرار آشرنايي

وي با عنوان «مراله فيالردعلي اليهود و النصاري» اشاره

يافت (ابنابياصيبعه.)685 :1965 ،

كرده اند كه شاهدي بر مسلماني عبردللطيف و صرحت

در سررال 585ق1189/م ،برره منظررور كسررب آگرراهي

نداشتن انتساب وي به آيين مسريحيت اسرت (كتبري،

بيشتر درباره علوم محبوبش زادگاه خود را ترك كرد.

385/2 :1953؛ ابنعماد232/5 :1406 ،؛ ابنابياصيبعه،

در موصل رياضيات و كيميا را نزد كمرالالردين برن

.)695 :1965

يونس فرا گرفت و همانجا با آرا شيخ شرهاب الردين

عبداللطيف به سال 555ق1160/م يا 555ق1162/م،

سهروردي آشنا شد .آنگاه روانه شهرهاي مصر و شام

در بغداد متولد شد و به علت اينكره زادگراه پردرياش

شد كه در اين زمان ،مركز تجمع عالمان و دانشمندان

موصررل بررود ،برره موصررلي بغرردادي شررهرت يافررت

بررود .در دمشرر ،در مجلررس مباحثرره كنرردي بغرردادي

(ابنابري اصريبعه684 :1965 ،؛ قفطري.)196/2 :1424 ،

نحوي حاضر شد و مباحث فلسفي و كالمي را دنبال

وي در خانداني اهل علرم و ادب رشرد كررد .پردرش

كرد .آنگاه روانه قدس شد و بره بهااالردين برن شرداد

يوسفبن محمد از محردثان و فرهراي برجسرته زمران

پيوست .آشنايي وي با عمادالردين كاترب اصرفهاني،

خود بود كه در علم قرا ت و اصول تبحر ترام داشرت

اديب و مورخ مشهور عصر ايوبي (د595.ق1200/م)
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نيز در همين زمان اتفاق افتاد و از مصراحبت برا وي

689 :1965تررا695؛ قفطرري193/2 :1424 ،تررا196؛

فن كتابت و انشا را تجربه كرد (ابن فول اهلل عمرري،

ابررنعمرراد232 :1406 ،و233؛ كراچكوفسرركي:1359 ،

.)143/9 :1424

 269تا  .) 252سرانجام پس از گذراندن سالها ترالش

س س به دمش ،بازگشت و در شام ،در كانون توجره

علمي و تحمل رنج سفر به اقصا نرراط سررزمينهراي

و حمايررت صررال الرردين ايرروبي قرررار گرفررت و

اسالمي به موطن خرود ،يعنري بغرداد ،بازگشرت و در

پس ازچندي ،به مرام استادي يكري از مردارس دمشر،

سررال 629ق1231/م ،وفررات يافررت (ابررنابررياصرريبعه،

منصوب شد .پس از وفات سلطان نيز به مصر رفت و

696 :1965؛ قفطرري193/2 :1424 ،تررا196؛ سرريوطي،

آنجررا نيررز جانشررينان صررال الرردين و قاضرريفاضررل

.)443/1 :1418

(د596.ق 1199/م) از او حمايررت كردنررد .در مصررر بررا

كراچكوفسررركي ( )Krachkovskyعبرررداللطيف را

ياسين السيميايي ،موسيبنميمون (د529.ق1134/م) و

دانشمندي پرمايه و ذوفنون توصريف مريكنرد كره در

ابنسنااالملك آشنا شرد و دانرش خرود را در سريميا،

سختترين بحران هاي اجتماعي و اقتصادي و طبيعري

كيميا و طب كامل كرد و بره مطالعره در زمينره طرب،

روزگار خود نظيرر قحطري ،زلزلره ،وبرا و ...دسرت از

كيميا و گياه شناسي ادامه داد (ابرنابرياصريبعه:1965 ،

پژوهش و مطالعه برنداشرت و عرالوه برر پرژوهش در

683تا696؛ ذهبري353/45 :1413 ،ترا358؛ ابرن عمراد،

زمينه هاي مختلف علمي ،نظير طب و كيميا و تشرري

232/5 :1406و.)233

به مطالعات زيست شناسي ،زمين شناسي ،جغرافيرايي و

عبداللطيف در نتيجه تررب يافتن در دستگاه ايوبيان،

ترراريخي نيررز اهتمررام ورزيررد (كراچكوفسرركي:1359 ،

فرصررت يافررت تررا مطالعررات محبرروب خررود را در

 .)250با كتب ابن سينا و غزالي نيز به طور كامرل آشرنا

زمينه هاي مختلف ،به ويژه كالبدشركافي ،تكميرل كنرد.

بود و در فلسفه ،خاصه فلسفه ارسطو ،تخصص تمرام

در قرراهره اجررازه يافررت اجسرراد موميررايي را معاينرره و

داشررت (ابررنفوررلاهلل عمررري130/9 :1424 ،؛ فررروخ،

بررسي كند و اطالعاتي از مشاهدات عيني خود درباره

 .)504/3 :2008به گرايش مشاا متمايل برود و فلسرفه

آناتومي بدن انسان ارا ه كند كه به گفته گاستون ويرت،

سررهروردي را نمرري پسررنديد و بررر آرا او نرادانرره نظررر

تا آن زمان در هري كترابي ديرده نشرده برود (ويرت،

ميكرد (ابنأبيأصيبعه.)686 :1965 ،

 .)92 :1365در زمان سلطنت ملكعرادل سريفالردين

عبداللطيف در زمينه هاي مختلف علمي به ويژه نحو،

ابوبكربنايوب (حرك596 :ترا615ق1199/ترا1218م)،

ادب ،منط ،،فلسفه ،طبيعيرات ،طرب و االهيرات آثرار

روانه بيت المردس شد و مردتي در جروار او ،در ايرن

فراواني برجاي نهاده است .ابنابري اصريبعه در حردود

شررهر اقامررت گزيررد .آنگرراه در سررال 604ق1205/م،

يكص دوپنجاه عنوان از اين تصنيفات را برشمرده است

به همراه ملك عادل به دمش ،بازگشت و در بيمارسرتان

كرره شررامل تررأليف ،تلخرريص و شررر در موضرروعات

نوري مشغول به كرار شرد .وي در سرفرهاي خرود از

مختلررف و بررا حجررم هرراي متفرراوت اسررت .در اينجررا

شهرهاي حلب ،حران ،حجاز و آسياي صغير ديدن كرد

به اختصار به نام شماري از آنها اشاره ميشود:

و در سررال 625ق 1225/م مرردتي را در ارزنجرران ،در

خمس مسا ل نحويﮥ ،الواضحﮥ في إعرراب الفاتحرﮥ،

نزديكي ارزنﮥالروم ،اقامت گزيرد و برا اخبرار مغروالن

الحكمﮥالعال يﮥ ،غريربالحرديث ،كترابااللرفوالرالم،

آشنا شد (كتبي385/2 :1953 ،تا385؛ ابنابياصريبعه،

كتاب ربّ ،شر كتاب الفصول برراط ،الفصول االربعﮥ
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المنطريﮥ ،حواشي علي كتاب البرهران للفرارابي ،شرر

عبداللطيف است كه چاپ و منتشر شده است.

الحطب النباتيﮥ ،شر اربعين حديثاً طبيﮥ ،بلغرﮥالحكيم،

عبدالرحمن عبداهلل شيخ نيرز كره االفرادة را براعنوان

شر األشركال البرهانيرﮥ ،كتراب الررولنج ،النصريحتين

رحلﮥعبداللطيف بغدادي في المصر در قاهره به چاپ

لألطباا و الحكماا« ،مرالﮥ في اللغات و كيفيﮥ تولدها»،

رسانده است ،به برخي آثرار موجرود مؤلرف كره در

«مرالﮥ في المعني الجوهر و العرض»« ،مرالﮥ في الماا»،

تصي االفاده بدان ها استناد جسته اشاره كرده است كه

« مرالتان في مدينﮥالفاضله»« ،مرالﮥ في العطش»« ،مرالرﮥ

از وجود اين آثار حكايت مري كنرد .آثراري همورون

فري حريررﮥ الردواا و الغررذاا»« ،مرالرﮥ فري الجررنس و

قوانين البالغﮥ ،االنصاف بين ابن بري و ابن خشاب في

النوع»« ،مرالﮥ في الرياس»« ،مرالﮥ فيالردعلي بن هيثم»،

كالمهما عن مراالت ،الجامع الكبير في المنط ،الطبيعي

«مرالرررﮥ فررري الترررأذي بصرررناعﮥالطب»« ،مرالرررﮥ فررري

وااللهيّ ،الكلمﮥفي الربوبيﮥ ،الحكمﮥالكالميرﮥ ،تهرذيب

ميزان األ دويه و األدواا من جهات الكيفيات»« ،مرالﮥ في

كرررالم افالطرررون ،الريررراس ،السرررماع الطبيعررري،

تعرب أوزان األدويه»  ،اختصار منافع االعواالجالينوس،

غريررب الحررديث ،المنحنرري الجلرري فرري الحسرراب،

اختصررار كترراب النرربإ إسررحاق إسرررا يلي ،اختصررار

التجريدفي اللغرﮥ  ،شرر احاديرث ابرن ماجره المتعلررﮥ

كتاب األدويرﮥالمفردة إبرن سرمجون و بسرياري ديگرر

في الطب ،مختصرالحيوان للجاحظ ،كتاب فري النبرات،

نمونه اي مختصر از اين تأليفات است (ابن ابي اصيبعه،

رسالﮥ في النفس ،رسالﮥ في العلم االلهيّ ،رسالﮥ في الماا،

693 :1965تررررا696؛ كتبرررري386/2 :1953 ،و385؛

حريرﮥالدوااوالغررداا ،رسررالﮥ فرري الحررواس ،رسررالﮥ

زركلي61/4 :1989 ،؛ عكاوي292 :2000 ،تا.)294

فرري الررنفس و الصرروت و الكررالم ،المدينﮥالفاضررلﮥ،

گفتني است كه بسياري از تأليفات عبرداللطيف يرا
مفرررود اسررت يررا برره صررورت نسررخه هرراي خطرري در

اللغات والكيفيﮥ تولدها و الردر از اين جمله اند (نرك:
عبداهلل الشيخ33 :1998 ،و.)34

كتابخانه هاي جهان نگهداري مي شود .از ميان سرياهه

عمر فروخ نيز از چاپ كتاب ذيرل الفصري الثعلرب

طويل اين تأليفرات كره مورخران و بره طرور خراص

به همراه كتاب التلروي فري شرر الفصري ابري سرهل

ابن ابي اصيبعه بدان ها اشاره كرده است ،شماري چاپ

هررروي در قرراهره خبررر داده اسررت كرره در سررال

و منتشر شده است .الطب من الكتراب والسرنﮥ (نرك:

1325ق 1905/م ،به كوشرش محمردامين خرانجي در

عبداللطيف : 1986 ،تحري ،عبدالمعطي امين قلعجي)،

مجموعه «الطرف االدبيﮥلطالب العلوم العربيرﮥ» چراپ و

مرالترران فرري الحررواس و مسررا ل الطبيعيررﮥ (نررك:

منتشر شده است (فروخ .)505/3 :2008 ،به گفته وي،

عبداللطيف : 1393 ،تحرير ،سرعيد عبرده) ،شرامل دو

كتاب ديگري از عبرداللطيف موسروم بره قربس مرن

رساله با نام هاي رسالﮥاالسكندر فري الفصرل و رسرالﮥ

الرررررآن فررري صرررفات الرسرررول االعظرررم نيرررز در

في المرض المسرمي بالرديابيطس (نيرز برراي آگراهي

سال1950م 1389/ق ،در نجف به چاپ رسيده اسرت.

بيشرررتر نرررك :كرامتررري :1389 ،ش .) 40المجررررد

به گفته زيدان ،كتراب التجريرد وي نيرز كره در براب

للغﮥالحديث (نك :عبداللطيف : 2002 ،تحري ،محمرد

سخنان پيرامبر(ص) و ترابعين اسرت در اكسرفورد و

برن جمعره هنرداوي) ،مجلرس االعلري لرعايرﮥالفنون و

تلخيص كتاب مراالت الترا فري صفﮥالرسرول او در

االداب و العلوم االجتماعيﮥ (نك :عبرداللطيف:1964 ،

قاهره چاپ شده است (زيدان ،بي تا .)98/3 :در منابع

دارالروميﮥللطباعررﮥ و النشررر) ازجملرره آثررار موجررود

به نام دو اثرر تراريخي عبرداللطيف ،موسروم بره أخبرار
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مصرالكبير و أخبار مصرالصغير نيز اشاره شده اسرت

(ابن ابي اصيبعه .) 694 :1965 ،كتبي و ياقوت نيز نرام

(نررك :ابررن ابرري اصرريبعه694 :1965 ،؛ كتبرري:1953 ،

كتاب را االفادة في أخبار مصر ضبط كرده اند (كتبي،

 ) 386/2كه امروزه اثري از آنها در دست نيست؛ جرز

 386/2 :1953؛ ياقوت.)1552/4 :1414 ،

مختصري از اخبار مصرالكبير كه غسان سبانو متن آن

عبداللطيف در مردمه كتاب ،به تنظيم اثرر خرود در

را براساس آنوه كلود كاهن در سال 1951م1390/ق،

 13فصل اشاره كرده است (عبداللطيف)11 :1983 ،؛

در مجلرره معهدالفرنسرري دمشرر ،چرراپ كرررده اسررت

ولي آنوه از االفاده باقي مانده مشتمل بر يرك مردمره

(عبررداللطيف : 1983 ،مردمرره محررر ،)8/،ضررميمه

كوتاه و دو مراله است .مرالره اول در شرش فصرل و

كتاب االفاده آورده است .بخش هاي مذكور به تراريخ

مراله دوم در سه فصل تنظيم شده است (عبداللطيف،

ايام خليفه عباسي ،الناصرلدين اهلل ،اختصراص دارد و

مردمه محر .)8 :،گويا وي سريره و شرر احروال و

اخبار مختصري دربراره خوارزمشراهيان و مغروالن و

رحالت خويش را نيز در ابتداي االفادة آورده اسرت

صررليبيان برره دسررت مرري دهررد (عبررداللطيف:1983 ،

كه اكنون جزا بخش هاي مفرودشده كتاب محسروب

105تا .) 140االفادة و االعتبرار فري االمورالمشراهدة و

مي شود و ابن ابي اصيبعه متن كامرل آن را نررل كررده

الحررواد المعاينررﮥ بررأرض مصررر ،اثررر ديگررري از

است (ابن ابي اصيبعه 683 :1965 ،ترا  .) 689از گفتره

عبداللطيف است كه نسخه چاپي آن موجود اسرت و

مرريزي (د845.ق 1441/م) پيداست كه ايرن مرتن ترا

شهرت خاصي دارد .ا ين اثر اغلب در زمره تاريخ هاي

زمان وي باقي بوده است و او نيز نسرخه اي از آن را

محلي مصر ملحوظ است و پژوهشگران عرصه تاريخ

در دست داشته است:

از آن اسررتفاده و برره آن اسررتناد مرري كننررد (نررك:

« ...رأيررررت فرررري سرررريرةاالمام موفرررر ،الرررردين

حتي 835 :1380،؛ عكاوي ) 292 :2000 ،و در نوشتار

عبداللطيف بن يوسرف البغردادي و قرد وقفرت عليهرا

حاضر بدان توجه مي شود.

بخطّرره و علرّررت منهررا فوا ررد( »...مرريررزي:1422 ،
 .)335/3به عريدة أيمن فؤاد سيد ،ا ين نسرخه همران

كتاااب االفااادة واالعتبااار فااي االمورالمشاااهدة و

اسررت كرره ابررن ابرري اصرريبعه در اختيررار داشررته اسررت

الحوادث المعاینة بأرض مصر

(مرريزي : 142 ،مردمه محر.)58/3 :،

االفاده واالعتبار اثري است در زمينه تاريخ نگاري

عبداللطيف اسلوب خاصي براي نگرارش و تنظريم

محلررري كررره آن را در رديرررف سرررفرنامه نگررراري و

مطالب خود لحاظ نكرده است؛ ولي به نظر مري رسرد

رحلرره نويسرري نيررز برشررمرده انررد (آ ينرره ونررد:1355 ،

كه برآن بوده است تا به مباحث خود نظم موضروعي

 182/1؛ مطهررررري .)329 :1362 ،االفررررادة رسرررراله

ببخشد .ازاين رو با بره كراربردن سرفصرل هرايي نظيرر

مختصررري اسررت كرره بنابرره گفترره مؤلررف ،در سررال

حيوانات ،گياهران ،ابنيره ،اطعمره و غيرره كره تاحرد

600ق 1203/م در قررراهره نگاشرررته شرررده اسرررت

بسياري در كتاب هاي تاريخي غريب به نظر ميرسرد،

(عبررررداللطيف )106 :1983 ،و آن را برررره خليفرررره

بر جذابيت كتاب خود افزوده است و آن را به اثرري

الناصرلدين اهلل ترديم كرده است (عبداللطيف:1983 ،

نررو و بررديع تبررديل كرررده اسررت .وي نرره برره شرريوه

 .)11ابن أبي أصيبعه زمان اتمام كرار ترأليف كتراب را

سالشمارانه و نه برر اسرلوب فرهنگنامره اي يرا حتري

سال 603ق1206/م در بيت المردس ثبت كرده اسرت

تواريخ دودماني كه سياق معمول اغلب تاريخ نگراران

 /8پژوهشهاي تاريخي ،سال پنجاه و سوم ،دوره جديد ،سال نهم ،شماره دوم (پياپي ،)34تابستان1396

سوري و مصرري سرده ششرم و هفرتم قمرري نظيرر

موسي(ع) دربراره مررركرردن خردايي ماننرد خرداي

عمادالررردين كاترررب اصرررفهاني (د595.ق1200/م)،

قبطيان اشاره كرده است و بره ايرن وسريله ،جهرل و

ابوشررامه (د665.ق1266/م) ،ابررن شررداد (د632.ق ر /

بي خردي پرسرتندگان اصرنام را يرادآور شرده اسرت:

1234م) ،قفطرري (624ق1226/م) و ديگررران اسررت

« ...قالوا يا م وسي اجْ عل لنا الهاً كما لهرم آلهرتهم قرال

(غفراني263 :1390 ،تا ،) 251بلكه بر اسلوب خراص

انّكم قومٌ تَجهَلُون( 4»...عبداللطيف.)60 :1983 ،

پژوهشگر و دانشمند علوم طبيعري2،نوشرتار خرود را

كراچكوفسكي از چگونگي انتشار اين اثر در اروپا

فراهم آورده است .عمده گزارش هاي كتاب ،گسرتره

سخن گفتره اسرت و اذعران كررده اسرت كره رسراله

جغرافيررايي شررهرهاي مختلررف مصررر نظيررر أخمرريم،

مختصررر عبررداللطيف از همرران سررال هرراي آغررازين

قرروص ،فيّرروم ،أسرروان ،قرراهره ،فسررطاط ،دميرراط،

مطالعات شرق شناسي شناخته شرد .بره گفتره وي ،در

اسكندريه و غيره را دربرمي گيرد.

ابتداي ق رن هفدهم ،پوالك ( ) Pollockنسرخه خطر

خواص عمومي مصر ،نباتات ،حيوانات ،آثار كهرن،

بسيار قديم از اين كتاب را از مشررق بره انگلريس

ابنيه و كشرتي هراي شرگفت آور موجرود در مصرر و

آورد و باوجوداينكه چندين بار قصد چراپ و انتشرار

خوراك هاي عجيب و نرادر ايرن سررزمين از جملره

آن را داشررت ،ترروفيري نيافررت؛ تررا اينكرره سرررانجام

مباحث عمده در مراله نخست كتاب است .مراله دوم

نسررخه اي كرره وي آمرراده كرررده بررود ،در سررال هرراي

نيز شامل فصل هايي است كه عنراويني همورون رود

1589و 1800م ،چاپ و منتشر شد؛ س س به زبان هاي

نيل و كيفيت نرصان ،زيرادت و قروانين آن ،حرواد

ال تين و آلمان ترجمه شد .وي از ترجمه و شر اين

سال595ق 1200/م و رخدادهاي سرال 598ق1201/م

كتاب توسط سيلوستردوساس ()Silvestre de sacy

را دربرمي گيرد.

خبر داده است كه در سال1810م 1224/ق منتشر شده

االفادة با نثري ساده ،روان ،بي تكلرف و بره دور از

است (كراچكوفسكي251 :1359 ،و .) 252در همرين

مصنوعات ادبي نگاشته شده اسرت؛ ولري گره گراهي

زمان ،ترجمه انگليسي اين كتاب نيز مطاب ،با نسرخه

مؤلف با آوردن جمرالت قصرار و آيره هراي قرآنري،

عربي آن در بريتانيا منتشر شد (سبانو ،مردمه تحرير،

مطالب خود را زينت بخشيده است و وجه پندآموزي

االفادة .)5 :1983 ،به گفته وي آخرين كسان كه ح،

كتاب را نيز ترويت كرده است .براي نمونره ،وي بره

اين كتاب را شناختند ،نمايندگان نهوت ادب معاصر

هنگام ذكر رويدادهاي مربوط به سرال 595ق1200/م

عرب بودند كره در دهره چهرارم قررن بيسرتم ،عبرد

كه بسياري از مردم مصر در اثر قحطي و خشكسرالي

اللطيف توجه آنها را جلب كرد .سالمﮥ موسر  ،نرّراد

هالك شدند ،به آيه اي از كتاب اهلل اشاره كرده است و

معرررروف ،كتررراب كوچرررك دربررراره او نوشرررت و

آن را در حكم مصرداق نرزول چنرين باليرايي آورده

محمدعبداهلل عنان فصلي از كتاب گرانردر خود ،يعني

اسررت...« :كمررا قررال اهلل تعررالي :بأصرربحوا التررري االّ

مصراال سررالميﮥ را برره او اختصرراص داد؛ برردين سرران،

مساكنهم( 3»...عبداللطيف .) 95 :1983 ،وي در بخش

عبداللطيف و كتابش در كانون توجه عربشناسان قرار

معرفي آثار و ابنيه قديمي مصر نيز آنجا كه به اصرنام

گرفرررت .وي از طبرررره اي متفررراوت برررا يررراقوت

و بتخانه هاي مصريان باستان توجه است ،با اشاره به

(د626.ق 1228/م) بود؛ ولي كترابش كره نمونره اي از

آيه اي از قرآن ،بره داسرتان تراضراي بنري اسررا يل از

انطبررراق زمررران و محررريط برررود ،مانررردگار شرررد
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(كراچكوفسكي.)252 :1359 ،

(سبانو ،مردمه تحري ،االفاده)8 :1983 ،؛ بهويرژه آنكره در

در سال 1588م 1202/ق ،نسخه عربي كتاب االفادة
با مردمه پاولوس ( ) Paulusدر اكسفورد منتشر شد و

پايان نسخه مرذكور ،عبرداللطيف خرود را معرفري كررده
است و تاريخ اتمام كتاب خود را نيز ذكر كرده است:

در سال 1589م 1203/ق نيز تجديد چاپ شد (فروخ،

« ...فليكن آخر المرالﮥ و منتهي الكرالم والحمرداهلل

 .) 505 /3 :2008در سررررال 1286ق1869/م .نيررررز

رب العرررالمين و صرررلي اهلل علررري سيدالمرسرررلين

چاپخانه وادي النيل در قراهره ،ايرن كتراب را منتشرر

محمدالنبي األمي و علي آله الطيبين الطاهرين كتبه مؤلفه

كرررد .ايررن كترراب در سررال 1802م 1216/ق ،برراعنوان

الفرير الي اهلل تعالي عبداللطيف بن يوسف برن محمرد

مختصر اخبار مصر أو العبر و الخبر في عجا ب مصر

بررن البغرردادي فرري رمورران سررنﮥ سررتما ﮥ بالررراهرة»

در اكسفورد به چاپ رسريد (كراچكوفسركي:1359 ،

(عبداللطيف.)106 :1983 ،

 .)252در سال 1964م1381/ق ،جر

آلن ( George

 )Allenآن را به همراه نسخه دست نرويس و ترجمره

بررسي وجوه مختلف كتاب االفاده واالعتبار

انگليسي در لندن چاپ كرد .أحمدغسان سبانو به سال

ترديدي نيست كه تبحر و تسلط تاريخ نگار به فنون

1983م1216/ق د ر دمش ،و عيسي مال اهلل نيز به سرال

و علوم مختلف ،ارزش نوشته وي را دوچندان كررده

1405ق 1986/م در بغررداد آن را منتشررر كرررده انررد

اسررررت (كراچكوفسررررك  .)250 :1359 ،چيرگرررري

(عبرررداللطيف : 1405 ،تحريررر ،عيسررري مرررال اهلل).

عبداللطيف بر شاخه هاي گوناگون علمي موجب شده

عبدالرحمن عبداهلل شيخ در سال 1998م1418/ق ،ايرن

است كه االفادة مملو از داده هاي جغرافيرايي ،طبري،

كتاب را باعنوان رحلﮥ عبداللطيف البغدادي في مصر،

گياه شناسي ،جانورشناسري ،باسرتان شناسري ،تراريخ،

در قاهره به چاپ رسانيد كه البته فاقد مردمه مؤلرف

نجرروم و زراعررت شررود .وي از منظررر جغرافيرردان و

است (عبداللطيف : 1998 ،تحري ،عبداهلل شيخ).

محررر ،علرروم طبيعرري ،مالحظرراتي دربرراب طبيعررت،

نوشررتار حاضررر بررا تكيرره بررر نسررخه چرراپي أحمررد

آب وهوا ،انواع خراك ،موقعيرت جغرافيرايي مصرر و

غسان سبانو فراهم آمده است كه اثري كامل به همرراه

طررول و عرررض ايررن سرررزمين ارا رره كرررده اسررت

مردمه مؤلف و محر ،و نيز بخشهاي برجاي مانده از

(عبررداللطيف15 :1983 ،تررا )18و از منظررر طبيررب و

تاريخ مصر عبداللطيف و شرر حرال شريخ بره قلرم

گياه شناس ،انواع گياهان و محصوالت نباتي شهرهاي

ابن أبي أصيبعه و ابوالحسن قفطي است .به گفتره وي،

مصر را برشمرده است و از خواص دارويي و درماني

نسخه چاپي اين كتاب پس از مطابررت برا منرروالت

آنها سخن گفته است (عبداللطيف19 :1983 ،تا.)34

راويان و مورخان متأخر عبداللطيف ،از روي نسرخه

تأثيرپررذيري وي از حرفرره اش ،يعنرري طبابررت ،برره

خطي كتابخانه بريتانيا منتشر شده است .نسخه خطي

اندازه اي اسرت كره دسرتاورد مطالعراتش برر اجسراد

كه باوجود فردان بخش هايي از كتاب ،نسخه اي سالم

موميايي را نيز در اين كتاب بيان كرده است و درباره

و خواناست و به خط خود مؤلرف ،در  133ورق در

شكل و چگونگي اسرتخوان هرا و تشرري و تركيرب

ابعرراد 25 ×20س اسررت .وي بررر مطابرررت خررط

استخوان بندي اسكلت بدن ،توضيحاتي عرضره كررده

عبداللطيف با خط او در ساير نسخ برجاي مانده تأكيد

است (عبداللطيف65 :1983 ،و103 ،66و .)104البتره

كرده است و بر اصالت اين نسخه صحه گذارده است

به علت همين جامعيت علمي است كه االفاده از ديربراز
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در كانون توجه جريان عرب شناسي اروپا قرار گرفت

ويژگي هاي طبيعي اين سرزمين آغاز كرده است .وي

و مؤلف باو جوداينكه از طبرره اى متفراوت برا طبرره

ابتدا گزارشي از اندازه گيري طول و عرض جغرافيايي

ترراريخ نگرراراني هموررون يرراقوت بررود ،نمونرره اى از

و مساحت سرزمين مصر به دست مي دهد؛ س س بره

مورخرران زمرران خررود شررناخته شررد .وي در جايگرراه

اختصار ،اطالعاتي درباره موقعيرت و جغرافيراي رود

عصاره اي از تمدن عرب و اسالم قرن ششم و هفرتم

نيل نظير سرچشمه ها و انشعابات رود ،مسرافت نيرل

قمري ،ازيرك سرو توجره جغرافيردانان و مورخران و

تا شهرهاي مختلف مصر مثل أسوان و دمياط و غيره،

خاورشناسان را به خود جلب كررد و ازسروي ديگرر،

ارتفاع رود و ايرام زيرادت و نرصران آب در اختيرار

عنايت زيست شناسران و اديبران را (كراچكوفسركي،

مخاطب قرار مي دهد (عبداللطيف15 :1983 ،ترا.)18

250 :1359ترررا 252؛ عكررراوي292 :2000 ،ترررا294؛

وي ضمن اشاره به ايرن مطلرب كره منشراا و مبرداا

فروخ504/3 :2008 ،تا.)505

واقعي رود نيل مشخص نيست ،احتمال داده است كه
رود از جبل الرمر واقع در كنياي امروزي كه به گمان

 .1جغرافيا و زمين شناسي

وي ،كرروهي در پشررت خررط استواسررت ،سرچشررمه

به عريدة برخي پژوهشگران ،در فاصله قرون هفرتم

مي گيرد و پرس از جراري شردن در مسرير خرود ،بره

تا دهم قمري ،اثر جغرافيايي برجسته اي نوشته نشرد؛

رودهاي مختلفي منشعب مي شود و تا سررزمين هراي

ولي در اين مدت ،معلومات جغرافيايي محلي در اثرر

دور جريان مي يابد .سرانجام نيز با تمام شاخه هرا ،در

مساعي چندين مورخ و جغرافيدان غنا يافت (تشرنر،

بحرالمل (درياي مديترانه) فرو مي ريزد (عبداللطيف،

 )45 :1355كه بي شك عبداللطيف بغردادي ازجملره

.)15 :1983

آنها به شمار مي رود .به باور ك راچكوفسكي ،در مصر

عبداللطيف در اين قسمت ،به دو ويژگي مهم نيرل

سير تاريخ نگراري محلري برا اثرر عبرداللطيف رنر

نيز اشاره كرده است كه به عريدة وي ،تاحرد بسرياري

تازه اي پيدا كرد و او در توصيف اوضاع جغرافيايي و

آن را از ساير نهرها متمايز مي سازد :نخست وسرعت

سياسي شرق جهان اسالم ،سهم عمده اي را بره خرود

و بزرگي طرول نيرل كره انردازه آن در قسرمت هراي

اختصاص داد (كراچكوفسكي.)250 :1359 ،

مختلف رود تغيير مي كند؛ به گفته وي ،اين مرردار در

االفادة كتابي قطور و حجيم نيست ،بلكه رسراله اي

مسير مستريم و بدون انحناي رود  109فرسرخ اسرت

كوچك و كم حجم است كه درباره مصر نوشته شرده

كه با احتساب مسافت هاي پي و خم دار آن افرزايش

است و درعين حال ،ارزش جغرافيايي بسيار فراوانري

نيز مي يابد 5.دوم آنكه نيل در قسمت انتهايي رود آنجا

دارد (كراچكوفسرركي .)269 :1359 ،ازايررن رو شررايد

كه از ميزان آب ساير رودها كاسته مري شرود ،پررآب

بشود گفت آنوه بيش از همه توجره مخاطرب را بره

مي شود و جوش و خرروش آب در ايرن قسرمت هرا

خررود جلررب مرري كنررد ،غلبرره وجرره جغرافيررايي و

افزايش مي يابد .در اوايرل پراييز ،در اثرر براران هراي

زمين شناسي اثر است .عبداللطيف مصر را مملكتي با

شررديد و مررداوم ،ايررن پرآبرري موجررب انشررعاب

آثار و اخبار عجيب و غريرب توصريف كررده اسرت

سيالب هايي از رود مري شرود كره اراضري مجراور را

(عبداللطيف ) 15 :1983 ،و مطالب كتاب خرود را برا

سيراب ميكند .بره گفتره وي ،ايرن نروع از بارنردگي

ارا ه مالحظات كل و عمومي درباره مرردم مصرر و

اغلب در تابستان و در فصل گرما نيز ادامه مري يابرد
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(عبداللطيف15 :1983 ،و.)16

تاريخي و رويدادنگاري بيشرتري بيابرد ،برا فصرلي در

عبداللطيف س س درباره بارنردگي در مصرر سرخن

باب جغرافيراي رود نيرل آغراز كررده اسرت .بره نظرر

گفترره اسررت و بسررته برره ميررزان آن ،وضررع زراعررت و

مي رسد كره عبرداللطيف در مردت اقرامتش در مصرر،

كشاورزي را در شرهرهاي مختلرف ايرن سررزمين بره

به طور جد درصردد مطالعره رود نيرل و انردازه گيرري

اختصررار توضرري داده اسررت .وي ضررمن اينكرره برره

ميرررزان طغيررران آب آن برآمرررده اسرررت؛ ازايرررنرو،

مهم ترين خصوصيت آب وهروايي مصرر اشراره كررده

همان گونه كه در اين فصل از كتاب مالحظه مري شرود،

است ...« :باران نمي بارد مگر آنكه به واسطه آن سريلي

حاصررل مطالعررات خررود را در شرررحي مفصررل از

ايجاد شود( »...عبداللطيف ،)16 :1983 ،مناط ،جنوبي

چگونگي طغيان آب نيل و ايام آن ارا ه كرده اسرت و

مصر نظيرر اسرتان صرعيد و منراط ،شرمالي آن ماننرد

قوانين مربوط به آن را بيان كرده است:

اسرركندريه و دميرراط را مركررز بررارش هرراي شررديد و

« ...معمول است كه آب نيل از ابتداي ماه أبيرب6رو

سيل آسا معرفي كرده است .او برا تأكيرد برر اينكره در

به افزايش مي رود و در ماه مسرري5بره براالترين حرد

مصر به غير از نيل چشمه يا نهر ديگرري وجرود نردارد،

خود مي رسرد .رونرد صرعودي آب در مراه تروت8يرا

تنها منبع تأمين آب اراضي اين سررزمين را همرين رود و

برراب 9پايرران يافترره و زيررن پررس كرراهش مررييابررد»...

بارشهاي مكرر آن ذكر كررده اسرت .وي جرنس زمرين

(عبداللطيف.)59 :1983 ،

اغلب مناط ،مصر را شرني و ماسرهاي و نامناسرب برراي

عبررداللطيف مررردار فراوانرري و نرصرران آب نيررل يررا

كشاورزي توصيف كرده استت و بر اين براور اسرت كره

به عبارتي جزرومد آن را در شب و روز محاسبه كررده

وجود چنين بارندگيهايي هرگز پاسخ گوي نياز زراعرت

است و جهت بادهايي را كه از ناحيه نيرل بره اطرراف

اين سرزمين نيست (عبداللطيف.)16 :1983 ،

مي وزد و نيز ايام پرآبري و كرم آبري رود در روزهراي

عبداللطيف رود نيل را عامل اصلي رطوبت هروا در

متفاوت سال را توضي داده است .عبرداللطيف كره از

شهرهاي مصر عنوان كرده است؛ ولي اغلبِ فصل هاي

منظر كارشناسي آگراه ،بره مطالعره رود نيرل پرداختره

آن را خشك و كرم براران ارزيرابي كررده اسرت .طبر،

است ،زماني را كه آب نيل به كمترر از شرانزده ذراع
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گزارش وي ،وضعيت آب وهوايي مصر در فصرلهراي

مي رسد ،آغاز خشكسرالي و كرم آبري نيرل ذكرر كررده

مختلف متغير است؛ رطوبت هوا كه در برخي اوقرات

است؛ ازاين رو سال معاصر خود ،يعنري 596ق1199/م

خاص به شدت كاهش مي يابد ،در فصل هاي تابستان و

را كه ميزان آب نيل به يازده ذراع و 20انگشت كاهش

پاييز كه آب نيل باال مي آيد ،با افزايش مواجه ميشرود

يافت ،ازجمله كم سابره ترين ايام كم آبري نيرل از سرال

و در زمسررتان و بهررار ،تاحرردي از ميررزان آن كاسررته

اول هجري تا كنون ارزيابي كرده است .طب ،گزارشري

مي شود (عبداللطيف.)18 :1983 ،

كه عبداللطيف داده است ،آب نيل در طول اين مردت

مؤلف پس از اين ،بره مطالعرات زيسرت شناسري در

طوالني در كم آب ترين ايام ،حدود شش بار بره سريزده

باب گياهان و حيوانرات مصرر پرداختره اسرت؛ ولري

ذراع و انرردي ،بيسررت بررار برره حرردود چهررارده ذراع و

نشررانه هرراي عالقرره و تمايررل وي برره دانررش جغرافيررا

فراوان به پانزده ذراع رسيده اسرت .بره گفتره وي نيرل

همونان تا پايان كتاب مالحظه مي شود؛ برهطروريكره

يكبار ديگر نيز ،يعني در سال 356ق966/م ،به مرداري

مراله دوم اثر خود را نيز كه گويا بنا بوده اسرت وجره

در همين حدود ،چهار انگشت كمتر از امسرال ،ترليرل
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يافته اسرت (عبرداللطيف58 :1983 ،و .)59مؤلرف برا

تحسين كرده است و بر اين باور است كه عبداللطيف

ارا ه گزارش هاي بيشتر در خصوص علتها و عوامرل

در االفادة ،دريوه اي ترازه در تراريخ نگراري اسرالمي

مؤثر بر افزايش يا نرصان آب نيل ،مباحث اقليمشناسري

گشرروده اسررت (كراچكوفسرركي250 :1359 ،و.)251

خررود را تكميررل كرررده اسررت (عبررداللطيف:1983 ،

كاهن نيز با تأكيد بر اينكه چندان نشانه اي در گرايش

55تا.)84

مؤلفان قديمي به كتيبره خرواني مشراهده نمري شرود و
اغلبِ مورخان مسلمان ترجي مي دادند به جاي توجه

 .2باستانشناسي

به چنرين شرواهد عينري ،از منرابع مكتروب پيشرينيان

زمينه هاي باستان شناسي در تاريخ نگاري قرن ششم

استفاده كنند ،عبداللطيف را در بهره گيري از كتيبه ها و

و هفتم قمري ،در عرصه توصيف آثار و ابنيه باستاني

توجه به ابنيه باستاني مبدع و مبتكر معرفي كرده است

شهرها نظير اهرام مصر ،مساجد ،ابنيه و قبور و اماكن

(كاهن .) 164 :1359 ،او بر اين باور است كره اهتمرام

مردس مانند جبل مرطم نمايان شد .اين امر در حكرم

مؤلف به بررسي باستان شناسرانه شرهرهاي مصرر ،برر

يكي از چشم اندازهاي تاريخ نگاري محلي ايرن دوره

ارزش و اهميت اين كتاب در ميان آثار تراريخ نگراري

به شمار مي رود و در قالب انديشه اي نو و برديع ،در

اسالمي افزوده است (كاهن.)164 :1359 ،

شماري از تاريخ هاي محلي مصرر نظيرر مرشردالزوار

عبداللطيف در فصل چهارم كتراب خرود ،زوايراي

إلررري قبررروراألبرار ابرررن عثمررران (د615.ق1218/م)،

مختلف اهرام ثالثه و ديگر اهررام جيرزه را توصريف

االشرررارات إلررري معرفرررﮥالزيارات اثرررر هرررروي

كرده است (عبداللطيف44 :1983 ،تا .)51ويژگي هاي

(د611.ق1214/م) ،أنوار علوي األجرام في الكشف عن

داخلي و خارجي اهرام و شكل الاهري و هندسري و

أسررراراألهرام نوشررته ادريسرري (د649.ق1251/م) و

معماري آنها را نظير اندازه طرول ،عررض ،ارتفراع و

غيره مشاهده مي شود .دراين ميان ،عبداللطيف بغدادي

مساحت ذكر كرده است .وي با استناد به اندازه گيري

كه ارزش مباحث باسرتان شناسري را بره خروبي درك

مساحان ،ابعاد دو نمونه از بزرگ ترين اهرام جيزه كه

كرررده اسررت ،بررا نگرراهي نررو و جديررد ،برره مطالعرره

طول و عرض آنها را برابر دانسته اسرت ،بيران كررده

باسررتان شناسررانه ابنيرره كهررن مصررر پرداخترره اسررت

است .به گفته وي ،قاعده و ارتفراع هرر يرك از آنهرا

(كراچكوفسكي 250 :1359 ،و .)251

چهارصد ذر اع و مساحت قسمت مخروطري آنهرا در

عبررداللطيف ضررمن اشرراره برره انهرردام برخرري آثررار

حررردود ده ذراع اسرررت (عبرررداللطيف.)46 :1983 ،

باستاني مصر ،نظير اهرام جيرزه و عمرودالسرواري و

عبداللطيف از مصال به كاررفتره در بنراي اهررام نيرز

غيره توسط شماري از سالطين ،نظيرر صرال الردين

سخن گفته است .وي سن هاي سخت و با ضخامت

ايرررروبي و فرزنرررردش عزيررررزعثمرررران (حررررك:

را اصلي ترين مواد به كاررفته در ساختمان اهرام ذكرر

589تررا595ق1192/تررا 1198م) ،ايررن اقرردام را نتيجرره

كرده است و ضمن االهار شگفتي از تراشريدن چنرين

كررم دانشرري و برري تجربگرري افررراد دانسررته اسررت و

سررن هررايي توسررط مردمرران مصررر قررديم ،بررا دقترري

عمل كننده بدان را فاقد قدرت تشخيص خوب و برد

معمارگونه ،ابعاد هر يك از آنها را اندازه گيري كررده

توصيف كررده اسرت (عبرداللطيف.)52 ،44 :1983 ،

است .به گفته وي ،طول اين سن ها بين ده تا بيست

ك راچكوفسرركي حساسرريت وي را در ايررن خصرروص

ذراع است و عرض و ارتفاع آن ها به حدود دو تا سه
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ذراع مرررري رسررررد (عبررررداللطيف45 :1983 ،و.)48

خورشيد بوده و اينك براياي بت هاي بزرگ ،عظيم و

عبداللطيف با تكيه برر برخري كترب قرديمي صرابئي،

مجسمه شكل آن هنوز باقي است .اين بت ها از سن

اغازيمون و هرميّس را صاحبان نخستين قبور اين دو

تراشيده شده اند و طول بعوي از آن هرا بره سريذراع

هرم معرفي كرده است و ضمن اينكه مخاطرب خرود

مي رسد .اغلب اين اصنام مجسمه شكل ،بر پايه هرايي

را براي مطالعه بيشتر در ايرن براره بره كتراب ديگرر

استوارند و البته برخي از آن ها به شركل عجيبري برر

خرود ،يعنري اخبرار مصررر كبيرر ،ارجراع داده اسررت،

روي يك پايه قرار گرفته انرد .روي دروازه قرديمي و

تصري كرده است كه به عريدة پيشينيان ،اين دو فررد

بزرگ اين شهر كه تا امروز باقي اسرت تصراويري از

از انبيرراي بررزرگ مصررر باسررتان برروده انررد كرره از

انسرران و حيرروان و نوشررته هرراي نررامفهومي حررك

سرزمين هاي دور بره ايرن ديرار مهراجرت كررده انرد

شده است» (عبداللطيف.)50 :1983 ،

(عبداللطيف.)48 :1983 ،
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عبداللطيف به دو ستون باسرتاني بسريار بلنرد نيرز،

عبداللطيف توصيف جالبي نيز از مجسمه ابوالهرول

موسوم به ستون هاي فرعون ،در عين الشرمس اشراره

در جيزه و برخي باورهاي مردم درباره آن ارا ه كرده

كرده است و شكل و ابعاد آنها را به دقرت توصريف

است ...« :و در ميان اهرام اين شرهر تنرديس بزرگري

كرده اسرت .بره گفتره وي ،ايرن سرتون هرا بره شركل

بيش از همه اهميت دارد و آن شكل سَري است كره

چهارگوش (مربع) بوده اند و با اضالعي بره طرول ده

از زمين بيرون آمده و بي نهايت برزرگ (غرول پيكرر)

ذراع به طور مستريم و بدون واسطه ،بر سرط زمرين

است .مردم آن را ابوالهول مي نامند و گمان مري كننرد

استوار شده اند .بر باالي اين بر مربع شكل ،سازه اي

كه قسمت بدن ايرن مجسرمه در زيرر خراك مردفون

به شكل مخروط قرار داشت ه است .براسراس تخمرين

است و به نسبت سرش به نظرر مري رسرد در حردود

عبررداللطيف ،ارتفرراع ايررن سررتون از قاعررده تررا نرروك

هفترراد ذراع باشررد( 12»...عبررداللطيف.)49 :1983 ،

مخروط در حدود صد ذراع و قطر آن پنج ذراع بوده

به گفته وي ،روي صورت ابوالهول لب ها و گونه هاي

است (عبداللطيف .)51 :1983 ،او سرتون هراي رفيرع

سرخ رنگي وجود دارد كه بر چهرره او مري درخشرد.

اسكندريه و دارالعلم اين شهر را نيز در ذهن مخاطب

وي ابوالهررول را بسرريار زيبررا و درعررين حررال متبسررم

ترسيم كرده است و مناره هاي اين شهر را از عجايب

توصيف كرده است و از وجود اين همه تناسب ميان

هفتگانه جهان برشمرده اسرت .بره گفتره وي ،عمرود

اجزاي صورت او ،مانند بيني و چشم و گوش ،االهار

اسرت كره از

شگفتي كرده است (عبداللطيف.)49 :1983 ،

السواري اسكندريه ستوني سررخ رنر

سن هاي درشت و بزرگ چخماق ساخته شده است
13

عبداللطيف در بخشي از كتاب به عين الشمس ،از

و بسيار برافراشته و بلند است و در باالي آن گنبدي

شهرهاي باستاني مصر ،اشراره كررده اسرت و آثرار و

قرار دارد .وي طول اين سازه را در حدود هفتاد ذراع

بناها و تمثال هاي موجود در اين شرهر را بره همرراه

تخمين زده اسرت .عبرداللطيف بره سرتون هرايي كره

طر ها و خطوط روي آنها به تصوير كشريده اسرت:

اطراف عمودالسرواري وجرود دارد نيرز اشراره كررده

« ...از آثار كهن مصر شهر عين الشمس است .شرهري

است و تصري كرده است كه برخي از اين ستون هرا

كوچك كه باروي آن دورتادور شهر مشاهده مي شود.

سالم و برخي ديگر شكسته و تخريب شده اند؛ ولري

آن گونرره كرره پيداسررت ايررن شررهر در قررديم عبادتگرراه

آن گونه كه پيداست ،گويا بر روي هر يك سرفي ماننرد
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سرف عمود السواري وجود داشته است و اين ستون ها

كتيبه هاي آنها ،توصيف اصنام و بتهاي پرستش شرده

سرف را نگه مي داشتند (عبداللطيف.)52 :1983 ،

در ميان مصريان قديم و احكام و عجايب مربروط بره

وي از شهر باستاني منف يا ممفيس ،يعني پايتخرت
فراعنه قديم مصر ،نيز سخن گفته است (عبرداللطيف،

آنها و توصيف اجساد موميرايي شرده ازجملره مظراهر
رويكرد باستان شناسانه عبداللطيف در االفاده است.

53 :1983و ) 54و به سنت موميرايي كرردن مصرريان و
چگررونگي انجررام آن و نيررز موميررايي اشرريا و لرروازمي

 .3طب ،داروشناسي ،زیستشناسي
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هموون جواهرات ،لباس و غيرره در اهررام شرهرهاي

اشتغال مورخ به امرر طبابرت و عالقرهمنردي او بره

مختلف مصر اشاره كرده است .او اطالعاتي از اعترراد

نگارش درباره موضوعات مربوط بره ايرن حرفره ،برر

مصري ها درباره اين رسم قديمي به دست داده است:

كسررري پوشررريده نيسرررت .بسرررياري از مورخررران و

« ...مصررريان حفرررههرراي شرركم و سررر مردگانشرران را

پژوهشگران وي را پزشكي بغدادي خواندهانرد كره در

موميايي ميكردند ،آنان درون سرينه ،شركم و رودههرا را

زمينههاي مختلف علمري تبحرر داشرت (ابرنفورلاهلل

خالي كرده و از مادهاي به نام موميا پر مرينمودنرد .ميران

عمري148/9 :1424 ،؛ ياقوت1551/4 :1414 ،و1552؛

استخوانها را هم طوري به اين ماده آغشته ميكردند كره

ابنتغري بردي259/6 :1359 ،؛ Berkey, 2008: p408

گويي اين ماده جز ري از اسرتخوان اسرت .آنران پرس از

) .در جاي جاي كتاب االفاده ،بازتراب تسرلط وي برر

موميايي ،ميت را با پارچههايي منرش كه گويي برا شرمع

حرفه طبابت به روشني محسوس است .وي با مهرارت

روي آن نرررشهررايي رسررم نمرروده بودنررد ،ماننررد كفررن

تمام ،نظريه هاي پزشكي اهل فن را در دل گزارشهاي

ميپوشاندند .من آثار اين پارچهها را برر دور كاسره سرر

ترراريخي خررود جرراي داده اسررت و در مررواقعي نيررز

جسد موميايي شده مشاهده كردم ...و اين موميرا مرادهاي

تجزيه وتحليل كرده است؛ برراي نمونره ،وي بره تولرد

مانند قير است كه در مجاورت گرما به صورت

چندين نوزاد عجيب الخلره مانند كودكاني با دو سر يرا

درميآيد ...موميا مادهاي است كه بره

با موهاي س يد اشاره كررده اسرت و درواقرع از منظرر

همراه آب (مايع) در ارتفاعات كوهها يافت مريشرود ،آن

يررك طبيررب ،علررت الهررور چنررين مولودهررايي را در

را مانند قير منجمرد مريسرازند و رايحرهاي هماننرد قيرر

وضررعيت بحرانرري مصررر و وجررود مسررا لي هموررون

دارد( »...عبداللطيف63 :1983 ،و.)64

سواتغذيه و بيماري هاي متعدد والدين آنهرا جسرتجو

سياهرن

مايعي دودي رن

ترديرردي نيسررت كرره عبررداللطيف از دريورره چش رمِ

كرده است .ازاين روست كره از چنرين پريش آمردهايي

باستانشناسي نكترهسرنج يرا دسرتكرم اقلريمشناسري

برراعنوان عجايررب كا نررات در ايررن دوره ،يعنرري دوره

پژوهشگر ،به مطالعه ميداني ابنيره قرديمي موجرود در

قحطي دوساله مصرر ،يراد كررده اسرت (عبرداللطيف،

شهرهاي مصر نظير اسكندريه و صعيد و غيرره توجره

.)105 :1983

كرده است و براياي عمارت ها ،سور ،باروها ،مردارس

عبداللطيف در ميان مباحث جغرافيايي خود نيز ،بره

قديمي و رواق هاي آنها ،منراره هراي قرديمي شرهرها،

مباحث پزشكي توجه كرده است؛ براي مثال آنگاه كره

قصرهاي فراعنه مصر و ديرهراي قرديمي يهوديران را

به توصيف وضع آب وهوايي مصرر و تغييررات آن در

بررسي كرده است .ارا ه تصرويري مختصرر از نرروش

فصول مختلف سال پرداخته است ،با نگراهي طبيبانره،

حك شده برر عمرارت هرا و مطالرب نگاشرته شرده برر

افزايش رطوبت هوا را به ويژه در فصل هاي گرم سرال
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موجب شيوع انواع بيماري هاي عفروني و مزاجري و

است( »...عبداللطيف.)43 :1983 ،

امراض گوارشي مهلك در ميان ساكنان اين سررزمين

فؤاد سزگين ضمن تأكيد بر شهرت عبرداللطيف در

دانسررته اسررت ...« :و لهررذه العلررﮥ تكثررر عفوناتهررا و

پژوهش و كراوش دربراره اسركلت هراي برزرگ ،بره

اخررتالف هوا هررا و يغلررب علرري أهلهررا األمررراض

اهتمام وي در علم تشرري اشراره كررده اسرت و از

العفتيررﮥ( »...عبررداللطيف .)18 :1983 ،وي همونررين

مجاهد ت وي در نرد و بررسري يافتره هراي مشراهير

بروز اختالل در طبايع صفراوي و بلغمي افراد را نيرز

قديم ،نظير جرالينوس ،سرخن گفتره اسرت .سرزگين

يكي ديگر از عوارض آب وهواي نامناسب مصر ذكرر

معترد است كه عبدالطيف دستاورد ايرن ترالش هراي

كرده است .او اذعان كرده است كه در اواخر پراييز و

خررررود را در رسرررراله علمرررري خررررويش ،يعنرررري

اوايل زمستان كه خشكي هوا بيشتر مي شرود ،تعرداد

االفاده واالعتبرار ،آورده اسرت .در نظرر پژوهشرگران

مبتاليرران برره زردآب و تررورم هرراي شرركمي و نيررز

معاصري هموون سزگين ،استيالي حرفه طبابرت برر

التهاب هاي چركين و زخم هاي عفوني ،حتي در ميان

شخصيت علمي عبدا للطيف تا بدانجا بوده اسرت كره

جوانان و افراد پرتوان ،افزايش مي يابد .به گفتره وي،

در ارزيابي تاريخِ دستيابي و تسلط مسلمانان بر دانش

با بهترشدن وضع هوا در پايران ايرن دوره ،از شردت
شرريوع بيمرراري هرراي خرروني حرراد15كاسررته مرري شررود
(عبداللطيف.)105 :1983 ،
وي از دانش خود در علم تشرري نيرز بهرره بررده
است و از ويژگي هاي اجزا و اندام هاي بدن جانوران
سخن گفته اسرت (عبرداللطيف35 :1983 ،ترا .)43او
دربرراره نحرروه قرارگرررفتن مفاصررل و اسررتخوان هرراي
بسررياري از جررانوران نظيررر آبزيرران و قسررمت هرراي
مختلررف برردن آنهررا نظيررر كبررد و كليرره ،بررا تكيرره بررر
مشاهدات خود ،مطالعه كرده اسرت و در مرواقعي برا
اقوال پيشينيان ،نظير ارسطو و سايران ،مطابررت داده
است .براي نمونه ،وي كره گويرا الك پشرت دريرايي
بزرگي موسوم به لَّجَأة را تشري كرده است ،دربراره
آن چنين نوشرته اسرت ...« :و آن الك پشرت بزرگري
اسررت وزن آن در حرردود چهررار قنطررار( 16ترريبرراً
 33كيلوگرم) است و پشت آن مانند سر ري محكرم و
قوسي شكل در حدود يك وجب خار از جسرم آن
قرار دارد ...گوشت آن ملون بره رنر هراي مختلفري
نظير زرد ،قرمز ،سياه و غيره است و از شركم آن در
حدود چهارصد تخرم نظيرر تخرم مرر خرار شرده

جراحي تا ربع سوم قرن هفتم قمري ،جايگاه درخور
توجهي براي عبداللطيف در نظرر گرفتره اسرت .وي
دستيابي مسلمانان به چنين پيشرفت هرايي را مرهرون
كاوش هاي دانشمنداني نظير علي برن عبراس مجوسري
(د383.ق 993/م) ،ابوالراسررم زهررراوي (د.قرررن4ق،).
ابررن سررينا (د416.ق1025/م) ،ابررن نفرريس (د 685.ق
 1288/م) و ديگران در علم تشري دانسته است و نام
عبداللطيف را هم در زمره اين افراد قررار داده اسرت
كه در قاهره به مطالعه ميداني كرده اسرت (سرزگين،
46 :1351تا.)64
عبداللطيف ضمن سرخن گفرتن از سرنت موميرايي
مصريان باستان ،گريزي هم به طبابت و تشرري زده
اسررت و پررس از بررسرري آنهررا ،بررر اهميررت جايگرراه
جالينوس در علم تشري تأكيد كرده است؛ س س برا
يافته هاي جديد خود كه برر آزمرايش و مشراهده برر
اجساد موميايي مصرريان مبتنري بروده اسرت ،برخري
نظريه هاي جالينوس را تغيير داده است؛ به طور مثال،
وي به استخوان آرواره پاييني انسان اشراره و اذعران
كررده اسررت كرره جررالينوس ايررن عوررو را شررامل دو
استخوان دانسته است كه با مفصرل بره سررف دهران
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متصل شده است .عبداللطيف با تأكيرد برر اينكره ايرن

و مشابه آن را نيز در عسرالن و شهرهاي ساحلي شرام

عوررو را در اشررخاص بسررياري بررسرري كرررده سررت،

مشاهده كرده اسرت .درخرت آن را تنراور و شربيه بره

تصري كرده است كره آرواره پراييني تنهرا اسرتخواني

درخت گردو توصيف كرده است كه عصارهاي سرفيد

بزرگ است كه مفصل ندارد و فاقد هررگونره شركاف

و گاه سرخرن

از آن خار مريشرده اسرت .وي ميروه

ديگري است (عبداللطيف.)104 :1983 ،

جميز را به انجير تشبيه كرده است كه طعم و مرزهاي بره

بازترراب نگرررش طبيبانرره عبررداللطيف در فصررل دوم

حالوت و شيريني همان ميروه دارد .برهگفتره وي ،ميروه

كترراب ،يعنرري بخررش نباتررات ،ملمرروستررر مرريشررود

جميز در درمان بيماريهاي معده و طحرال و ريره مفيرد

(عبداللطيف19 :1983 ،تا .) 34وي در اين قسرمت ،از

است و عصاره اين درخت نيرز در بهبرود جراحرتهراي

منظر طبيبري حراذق و داروشناسري مراهر ،بره مطالعره

حاصررل از جراحرري مررؤثر اسررت (عبررداللطيف:1983 ،

تخصصي انواع گياهان و درختان و رستنيهراي مصرر

21و.)22

پرداخته است و حاصل مطالعات خود را برر اغذيره و

عبداللطيف گاه در اال فراده بره اختصرار ،طررز تهيره

خوراك هاي مصريان به دقت گزارش كرده اسرت .وي

برخي خوراكها و شربت ها و داروها را نيز بيان كرده

ضمن معرفي انواع گياهان و ذكر مشخصات آنها ،طعم

است؛ براي مثال ،وي باميه را گياهي شربيه بره خيرار،

و خواص دارويري بسرياري از آنهرا را نظيرر زعفرران،

سفت و سبزرن  ،توصريف كررده اسرت كره روي آن

سدر ،ا نجير ،زنجبيل و غيره بررسي كرده است و انواع

كُرررك هررا و پرزهرراي زبررر و خارماننرردي اسررت و بررا

اشربه و نوشيدني هاي درماني حاصل از آنها را معرفي

خطوطي كه دور تا دور آن را احاطه كررده اسرت ،بره

كرده است؛ براي نمونه ،عبداللطيف اقاقيرا15را عصراره

شكل پنج ضلعي به نظر ميرسد ...« :باميه پس از آنكره

برگ درختي به نام قرّظ (سلم) معرفي كرده است كره

برش داده مي شود ،به پنج شيار ترسيم مريشرود و در

داراي ميوه هايي به شكل لوبياست و در درون هريرك

درون هريررك از آنهررا دانرره هرراي نرررم ،سررفيدرن ر

و

از آنها دانههاي كوچكي قرار دارد .به گفتره وي ،اقاقيرا

دايره شكلي است كه مزه شيريني دارد .مردم مصر ايرن

در ابتداي روز به شكل مايع اسرت و بره هنگرام الهرر

گياه را با پوست به قطعات كوچك تر خرد كرده و به

غلظت مي يابد .اقاقيا يا همان عصاره درخت قررّظ بره

همراه گوشت ،در آب و حرارت زياد طبخ ميكنند»...

شيره (رب) قرّظ موسوم است و بانوان مصري در تهيه

(عبداللطيف.)19 :1983 ،

شربت از آن استفاده مي كننرد .ايرن عصراره در بهبرود

مؤلف در اين فصل از كتراب ،حاصرل تجربره هراي

بيماري هاي گوارشي مفيرد اسرت .وي تصرري كررده

داروشناسي و گياه شناسي خود را نيرز كره از سرالهرا

است كه عصاره اقاقيا در زماني كه ميوههاي لوبياشكل

مسافرت در مناط ،مختلف جهان اسالم كسرب كررده

درخت نارس هستند ،يابس است و در درمران اسرهال

بود ،به كرار گرفتره اسرت و انرواع گياهران مشرابه در

مناسب؛ ولي هنگامي كه به طور كامل رسيده ميشروند،

شهرهاي مختلف مصر ،يمن ،هند ،عراق ،شام و غيرره

عصاره اقاقيا خاصيت مسهل و ملين مي يابرد و بيشرتر

را مرايسه كرده است .گياهان دارويري كميراب و نرادرِ

براي درمران يبوسرت بره كرار مريرود (عبرداللطيف،

در مصر را معرفي كررده اسرت و ضرمن ذكرر اسرامي

 .)32 :1983در جايي ديگر ،از گياهي به نام جميرز
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ياد كرده است كه در مصر فراوان كشت ميشده است

مختلف آنها در ساير مناط ،،خاستگاه و بيشترين محل
رويش آنها را نيز بيان كرده است؛ براي مثرال ،وي در
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معرفي گياهي به نام ماش اذعان كرده است كره ايرن

وجه ديگرر زيسرتشناسري عبرداللطيف ،يعنري جرانور

گيرراه در مصررر كشررت نمرري شررود و بررراي تهيرره آن

شناسي نيز برهوضرو در االفراده مشراهده مريشرود .وي

مرري بايسررت عطرراري هرراي شررام را جسررتجو كرررد

فصلي را به معرفري انرواع جرانوران موجرود در مصرر ،از

(عبررداللطيف .)31 :1983 ،جميررز را نيررز ازجملرره

حشرررات و آبزيرران تررا چهارپايرران و حيوانررات اهلرري،

گياهاني معرفي كرده است كه در مصر فراوان كشرت

اختصاص داده است و پژوهشي علمي درباره خصايص و

مرري شررود و تصررري كرررده اسررت كرره مشررابه آن در

ويژگيهاي الاهري و باطني هريك به عمرل آورده اسرت.

عسرالن و برخي شرهرهاي سراحلي شرام نيرز ديرده

انررواع امزجرره متفرراوت در حيوانررات ،اغذيرره و خرروراك

مي شود (عبداللطيف .) 21 :1983 ،عبداللطيف لَربَخ را

ضروري آنان و نيز زيستگاهها و آبوهواي مناسرب برراي

نيز درختي با برگ هايي شربيه سردر توصريف كررده

رشد و توليدمثل آنهرا را بررسري كررده اسرت و فوايرد و

است كه اصل آن مخصوص سرزمين فارس اسرت و

ضررهاي برخي از حيوانات و جانوران را نيرز بيران كررده

به شام و مصر نيز منترل شده است .بره گفتره وي ،از

است .درباره ويژگريهراي مشرابه در برخري از حيوانرات

برگ اين درخت شربتي نيكو براي درمان بيماري هاي

مطالعه كرده است و به نكات درخور توجهي از آنها اشراره

معده تهيه مي شود (عبداللطيف.)20 :1983 ،

كرده است .گزارش وي از اسبآبي نمونره جرالبي از ايرن

اغلرب ،جغرافري شناسران مسررلمان برا دانرش گيرراه

بررسي هاست .وي كه زيستگاه ايرن حيروان را در اعمراق

شناسرري بيگانرره نبرروده انررد؛ ولرري همرران گونرره كرره

دريا ،بهويژه آبهاي دمياط ،ذكرر كررده اسرت دربراره آن

كراچكوفسكي بيان كرده است ،به نظر مي رسد كه اين

چنررين آورده اسررت« :اسرربآبرري بررزرگجثرره بررا صررورتي

علم يكي از اهرداف عمرده سرفره اي عبرداللطيف و

ترسآور است كه كشتيها را دنبال كرده و آنهرا را غررق

اساس ترأليف االفرادة بروده اسرت (كراچكوفسركي،

ميكند .به هر كسي كه دسرت يابرد او را مريكشرد .او بره

 .) 252 :1359رويكردي كه موجب شده است برخري

گاوميش شبيهتر است ترا بره اسرب؛ ولري شراخ نردارد و

نويسرندگان ايررن كترراب را مجموعرره اي از اطالعررات

صدايي شبيه شيهه اسرب دارد كره البتره بره صرداي اسرتر

ارزشمند گياه شناسي معرفي كنند و در سرير تكراملي

(اال ) نزديكترر اسرت .سرر برزرگ و فرك دراز ،دنرداني

تاريخ طبيعي مسلمانان سده هاي ششم و هفتم قمري،

آهنين ،سينهاي پهن ،شكمي برآمده و پاهايي كوتراه دارد و

جايگاه درخور توجهي براي آن در نظر بگيرند (نصر،

مهاجمي قوي است» (عبداللطيف.)80 :1983 ،

66 :1366تا .) 52عبداللطيف باقي مباحث ايرن فصرل

وي بهنرل از شكارچي اين حيوان كه بارها جسرد آن را

را نيز با حفرظ همرين نگراه طبيبانره و داروشناسرانه

تكهتكه كرده است و اعواي الاهري و درونري بردن آن را

فراهم آورده است كه نه تنها در كتب تراريخ نگراري

ميشناخته است ،شباهت اين حيوان را برا سراير حيوانرات

پيش و پس از آن معمول نبروده اسرت ،بلكره تاحرد

مشابه ذكر كرده است ...« :ايرن حيروان تفراوتي برا خروك

بسيار چشمگيري نيز عجيب و غيرمعمول بوده است.

ندارد جز آنكه برزرگترر از خروك اسرت .مرن در كتراب

نگاهي كه بي شك در دانسته ها ،تجربه ها ،عالقهمندي

نيطواليس [از فيلسوفان يوناني است] دربراره ايرن حيروان

و به طور كلي تخصص و مهارت وي در زمينه طب و

ديدم كه مطالب پريش را گفتره و همرين شركل حيروان را

داروسازي ريشه داشته است (محمدأبوشوك:1395 ،

تأييد ميكرد ...اسب آبي هموون خروك دريرايي اسرت و

90تا95؛ عيسيمالاهلل163 :1363 ،تا.)182

در درياي مصر يافت ميشود ،جثهاي به بزرگي فيرل دارد،
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سررررش شررربيه اال و پاهرررايش ماننرررد شرررتر اسرررت»...

كراچكوفسررركي .)269 :1359 ،شخصررريت تررراريخي

(عبداللطيف .)80 :1983 ،مرريزي توصيف خود را دربراره

عبرررداللطيف تاحررردي در همرررين رسررراله مختصرررر

اين حيوان در حكم يكي از عجايرب رود نيرل ،برهنررل از

االفادةواالعتبار متجلي شده است (كراهن190 :1359 ،؛:

عبررررداللطيف آورده اسررررت (مرريررررزي.)85/1 :1422 ،

حتّرري)835 :1380 ،؛ ولرري در حريرررت ،او دسررتاورد

عبداللطيف توصريف جرالبي هرم از ماهيراني موسروم بره

سفرهاي خود را نه از دريوه چشرم يرك تراريخنگرار،

ارا ه كرده اسرت .وي زيسرتگاه ايرن مراهي را كره

بلكه از منظر يرك پژوهشرگر علروم طبيعري و پزشركي

بهاحتمال گربهماهي است ،در آبهاي اطراف اسركندريه و

نكتهسنج و گياهشناسي آگاه ،بره رشرته تحريرر درآورده

رودخانه نيل ،در قسمت مصر سرفلي ذكرر كررده اسرت و

است .بهطروري كره برهنظرر مريرسرد زمرينشناسري و

وزن انواع كوچرك ترا برزرگ آن را برين يرك ترا بيسرت

زيستشناسي اساس و مرصد سفرهاي او بوده اسرت و

رطل20تخمين زده است .به گفته وي ،اين ماهي و ماهيراني

ثبت مشاهده ها و رخدادهاي تاريخي چاشرني كرار وي

نظير آن زمانيكه زنده هستند ،بهشدت لرزاننردهانرد و اگرر

قرار گرفته است .البتره مسرلم اسرت كره گرزارشهراي

كسي با آنها تماس داشته باشرد ،دچرار رخروت و سسرتي

جغرافيايي و حتي زيستشناسانه وي اطالعات درخرور
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رعاد

ميشود؛ منظور حالتي شبيه به برقگرفتگي است .وي ايرن
ماهي را بدون فلس توصيف كرده است كه در گوشرت آن
مرداري تيغ وجود دارد و البته خوردني نيست .پوست اين
جانور ضخيم است و اليهاي از چربي را كه به گوشرت آن
چسبيده است ،ميپوشاند؛ ازاينرو بهراحتي جدا مريشرود
(عبداللطيف42 :1983 ،و .)43ساير توضيحات عبرداللطيف
دربرراره جررانوران دريررايي مصررر نظيررر دلفررين ،اسرررَنرُور
(ري ماهي ،جرانوري شربيه سوسرمار) ،تمسرا  ،دلّنريس
(صدفي دايرهشكل) و برخي حيوانات اهلي مصريان نظيرر
مررر  ،جوجرره ،اسررتر ،گرراو و اسررب ازجملرره مباحررث
جانورشناسي كتاب االفاده است كه در نوع خرود برينظيرر
است (عبداللطيف35 :1983 ،تا.)43
تاریخ و رویدادنگاری
بهنظر مي رسد كه عبداللطيف دربراره تبحرر خرود در
تاريخ ادعايي نداشته است؛ ولي بره مطالعرات تراريخي
عالقهمند بوده است و يافتههاي خود را در اين زمينه ،با
مطالبي در شر آنها تركيب كرده است و با دانستههرا و
اطالعات جغرافيايي ،زمرينشناسري ،زيسرتشناسري و
طبرري خررود تكميررل كرررده اسررت (كرراهن190 :1359 ،؛

توجهي را نيز در اختيار پژوهشگران عرصه تاريخ قررار
ميدهد؛ براي نمونه ،وي با تكيهبرر شرر هرايي كره در
كتاب الثمرةالحكرام النجروم بطلميروس مشراهده كررده
اسررت ،ابترردا گررزارش علمرري درخصرروص بررارش
شهابسن

و تأثير آن بر وضرع آب وهروا ارا ره كررده

است...« :اول سال كه شهابسن

از آسرمان مريبرارد،

نشانه خشك شدن بخارهاست (منظور خشك شدن بخار
آب است كه در نتيجه آن بارندگي نخواهرد شرد) .اگرر
شهاب سن

در يك سمت باريده شود ،نشانه آن اسرت

كه بادها بره آن سرمت مريوزنرد و اگرر شرهابهرا در
جهتهاي مختلف پراكنده شوند ،از بروز كمآبري در آن
سال و نابسراماني هروا خبرر مريدهرد( »...عبرداللطيف،
.)80 :1983
آنگاه برا تكيرهبرر برخري وقرايع تراريخي ،بخشري از
باورهاي عاميانه را بازگو كررده اسرت كره بريشرك در
تاريخ اجتماعي حا ز اهميت است .برهگفتره وي ،مرردم
معتردند كه بارش شهابسن ها در جهتهاي مختلف،
از بروز نزاع و اختالف ميان س اهيان و درگيري آنان برا
سلطان و آشفتگي نظامي در ممالك خبر ميدهرد .او برا
اشاره به حواد

سال 290ق902/م ،اذعان كررده اسرت
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وقتي شهابسن ها در تمام عرصرههراي جرو برهطرور

كه در برخي بناهاي مصري به كار رفته است ،توصريف

پراكنده الاهر شدند ،آب نيل به 13ذراع كاهش يافرت و

كرده است (عبداللطيف68 :1983 ،تا .)52بره گفتره وي،

مردم با بحران بيآبي مواجه شدند .برهگفتره وي ،مرردم

در ساخت بناهاي مصري هندسهاي زيبا ،در حد كمرال،

انرراض دولت طولونيان را در آن سرال ،حاصرل چنرين

به كار رفته است و خانرههرا درنهايرت نظرم و ترتيرب

رخدادي دانستهاند .او به وقوع چنرين اتفراقي در سرال

ساخته شدهاند؛ تاجاييكه بهندرت زمين خالي و برايري

300ق912/م نيز اشاره كرده است كره برهدنبرالآن ،آب

ديده مي شود كه از آباداني و ساخت وساز بيبهره باشد.

نيل كاهش يافت و هيراهو و آشرفتگي مملكرت را فررا

وي خانررههرراي مصررريان را فررراخ و بررزرگ و مرتفررع

گرفت .وي به وقوع حادثرهاي مشرابه در سرال معاصرر

توصيف كرده است كه در اغلب آنهرا پنجررههرا رو بره

خود ،يعني 596ق1199/م ،نيز اشراره كررده اسرت كره

سوي شمال ،در مسير وزش بادهاي مطبروع ،قررار داده

پراكنده شدن شهابسن ها در ابتداي سال ،كراهش آب

شده است .به گفته وي ،مصريان خانرههراي خرود را از

نيل و تغيير سلطان مصر را در پايان سال در پري داشرته

(آجرر)

است21.البته عبرداللطيف كره خرود در عرصره هيئرت و
نجوم نيز مطالعاتي داشته است ،وجود چنين ارتباطهاي
ارضرري و سررماوي را رد نكرررده اسررت و حترري آنهررا را
نشانههاي حتمي و مترني دانسرته اسرت كره نرهتنهرا در
مصررر بلكرره در تمررام سرررزمينهررا اتفرراق مرريافتررد
(عبداللطيف.)80 :1983 ،
عبداللطيف از ذكر بهاي چهارپايان در معامالت رايرج
آن زمرران نيررز چشررمپوشرري نكرررده اسررت و چگررونگي
خريدوفروش آنها را در حكم مركبهايي كره مصرريان
استفاده مي كردند ،بيان كرده است (عبرداللطيف:1983 ،
42و)43؛ بررراي مثررال ،وي برره حمررار (خررر) ،يكرري از
پرفروشترين چهارپايان مصر ،اشاره كررده ذاسرت كره
باوجوداينكه گاه تجارت آن برر معرامالت اسرب و اال
هم پيشي ميگرفت ،بهعلت آنكه مركب معمول رؤساي
يهود و نصارا بود ،بهاي آن بهمراتب كمتر از آنهرا برود.
بهگفته وي ،انواع حمرار برين  20ترا  40دينرار معاملره
ميشد؛ درحالي كره قيمرت انرواع اسرب برين هرزار ترا
چهارهزار دينار بود (عبداللطيف.)38 :1983 ،
عبداللطيف به معماري شهري مصر و نحروه سراخت
خانهها و بازارها و حمامهاي ايرن سررزمين نيرز اشراره
كرده است و هنر شگفتانگيز و آرايش خردمندانهاي را

سن هاي تراشريدهشرده و خشرت سررخرنر

ميساختند كه اندازه آن نصرف آجرر عراقري برود .وي
خيابررانهررا و بازارهرراي مصررر را نيررز وسرريع و بررا
ساختمانهايي بلند توصيف كرده است و تصري كررده
است كه مردمان مصر براي ساخت خانهها و كويهرا و
عمررارتهرراي وسرريع خررود ،از وجررود مهندسرران بهررره
ميگيرند و كار ساخت بنا را به آنهرا واگرذار مريكننرد.
معماران نيز پس از آنكه تلي از خاك گرداگرد بنرا قررار
دادند ،نرشره آن را در ذهرن خرود ترسريم مري كننرد و
مرحلررهبررهمرحلرره اجرررا مرريكننررد (عبررداللطيف:1983 ،
68و.)69
عبداللطيف به برخي كشتيهراي مصرريان نيرز اشراره
كرده است و ويژگيهاي شماري از آنها را ارا ره كررده
است كه در نوع خود بديع است .وي ضمن اينكه انواع
و اشرركال كشررتيهرراي مصررريان را گونرراگون و متنرروع
خوانده است ،يكي از عجيبترين آنها را توصيف كرده
است كه از جهت وسعت و بزرگي بر سراير كشرتيهرا
برتررري داشررت .بررهگفترره وي ،سررط ايررن كشررتي از
چوبهاي محكم پوشيده شده بود و منفذهايي به شكل
روزنه رو به سوي دريا داشت و طاق گنبديشكلي نيرز
بر باالي سط كشتي قرار داشت .ديوارههاي كشرتي برا
بهترين رن ها و روغنها ،رن آميزي و جال داده شرده
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بود .جايگاه كشتيبان (ملوان) ،آبانبار ،مسترا و محل

بيشررتري يافترره اسررت .عبررداللطيف در ايررن بخررش،

نگهداري اطعمه و اشربه آن نيز در قسمت پاييني كشتي

رخدادهاي مربوط به وبا و قحطي مصر را در سالهاي

بود .بهگفته وي ،اين كشتي كره الراهري زيبرا و شركيل

595و598ق1200/و1201م شررر داده اسررت .وي در

داشت ،مخصوص پادشاهان و سرالطين بروده اسرت و

خالل پرداختن به بررسي و تحليل بحران اقتصرادي و

جايگاه مخصوصي براي نشستن سلطان داشرته اسرت و

اجتمرراعي سررال هرراي حكومررت ملرركعررادل (حررك:

مكانهايي نيز ويژه خواص و نزديكان وي در اطررافش

592تا615ق1195/تا1218م) كه در نتيجﮥ بروز قحطري

قرار داده شده است .جايگاههرايي نيرز برراي غالمران و

و زلزله و شيوع بيماري وبرا ايجراد شرده برود ،چهررة

مملوكان وي در قسمتهاي مختلف كشتي تعبيره شرده

شهرهاي قحطي زدة مصر را بر مبناي مشاهدات عينري

بود كه به حالت ايستاده برر روي آن قررار مريگرفتنرد.

خرود برره تصروير كشرريده اسرت (عبررداللطيف:1983 ،

به گفته وي ،مصريان با بهرهگيري از علم حركت اجسام

85تا .) 106مؤلرف چگرونگي پيردايش ايرن قحطري و

سنگين (مكانيك) ،قادرند كشتيها را در جهت مخالف،

خشكسررالي و درنتيجرره ،بررروز گرانرري در شررهرهاي

منظور حركت رو به عررب كشرتي اسرت ،بره حركرت

مختلف مصرر ،ازجملره قراهره را شرر داده اسرت و

درآورند (عبداللطيف51 :1983 ،و.)52

وضعيت و واكنش توده مرردم را در مواجهره برا ايرن

ترديدي نيست كه گرزارشهراي عبرداللطيف نكرات

بحران اقتصادي اجتماعي و پيامدهاي حاصل از آن بيان

درخور توجهي از زواياي پنهان زندگي اجتماعي مرردم

كرده است .به گفته وي ،در نتيجﮥ اين بحران ،شهرها و

عيان ميسازد كره در تراريخ اجتمراعي اهميرت فرراوان

محله هاي مصر ويران شدند و كسربه و تجرار گرفترار

دارد؛ به ويژه آنكه در ساير نوشتههاي تاريخي معاصر او

ورشكسررتگي شرردند و مررردم از برريم گرسررنگي ،برره

كمتر يافت ميشود .براي نمونره گرزارشهرايي دربراره

مهاجرت و پناه بردن بره سررزمين هراي شرام ،مغررب،

انواع اغذيه و خوراك مردم مصر و طرز تهيره برخري از

حجاز و يمن ناگزير شدند .ب يماري وبا شيوع يافرت و

آنها ،سازهها و بناهاي مسكوني مرردم ،عرايرد آنران بره

مرگ ومير فراواني را به ويژه در قاهره موجب شد .وي

روزگار شرك و بتپرستي و باورهاي خرافي رايرج در

طبررره فرررراي جامعرره را برريش از همرره در معرررض

ميان مصريان همعصر مؤلرف ،ترأثير احكرام نجرومي و

آسرريب هرراي ناشرري از ايررن بحررران دانسررته اسررت؛

فلكي در انديشه و تفكرر مرردم مصرر و اهميرت آن در

به طوري كه از فرط گرسنگي ،مجبور به خوردن اجساد

امور روزانه ،انواع بيمراريهرا و مررض هراي شرايع در

مردگان و الشه فاسد حيواناتي هموون سر

و حتري

فصررول مختلررف سررال و روشهرراي معمررول درمرران و

سرگين چهارپايان ميشدند (عبداللطيف.)85 :1983 ،

مداواي آنها ،پوشاك مردم و انرواع زراعرت و كشرت و

به گفته وي ،امام جماعت اسكندريه در يك روز برر

زرع در شهرهاي مختلف مصر ،زيستگاههاي جانوري و

هفتصد جنازه ميت نماز گزارد و اين از شدت حادثره

شكارگاهها و نحوه صيد حيوانات كه به برخري از آنهرا

و وخامت اوضاع حكايت ميكند (عبداللطيف:1983 ،

در همين نوشتار اشاره شد (.)Berkey, 2008: p408

 .)98جريان ربوده شدن برخي طبيبران كره بره عيرادت

صرفنظرر از اهميرت گرزارشهراي عبرداللطيف در

بيماران خود مي رفتند يا خورده شردن جنرازة سروخته

ترراريخ اجتمرراعي ،دو فصررل پايرراني كترراب بررهعلررت

كساني كه به گناه آدم خرواري مجرازات شرده بودنرد،

تراريخي

توسط اشخاص نامعلوم ،ازجمله گرزارش هراي تلرخ و

برخورداري از ويژگري زمران نگراري ،رنر
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حيرت آور االفاده است كه گويا در طول ايرن دوسرال،
مؤلف آنها را بر مبناي ديدهها و شنيده هاي خود فراهم
آورده است (عبداللطيف85 :1983 ،تا.)106

بينش تاریخي عبداللطيف
در منابع به اشتغال فراوان عبرداللطيف بره تردريس و
علررمآمرروزي تعررداد چشررمگيري از مردمرران در علرروم

عبررداللطيف از وقرروع زلزلرره در مصررر و خرابرري

مختلف نزد وي اشاره شده است (ابرنفورلاهللعمرري،

مدرسه ها ،بيمارستان ها ،مسجدها و بروز تلفات بسريار

149/9 :1424و)150؛ ولي كمتر نرامي از شراگردان وي

نيررز خبررر داده اسررت .برره گفترره وي ،در سررحرگاه روز

يا راويان اخبارش به ميران آمرده اسرت .ذهبري بره نرام

دوشنبه بيسرت وششرم مراه شرعبان سرال 1201/598م

شماري از آنها نظير برزالي ،منذري ،ابرننجّرار ،شرهاب

زلزله عظيمي در قاهره رخ داد كه موجب اضرطراب و

قوصي ،التا عبدالوهاب ،ابنزيناألمناا ،أبوالمجدحاكم،

وحشت همگان شد .به گفته وي خسارت اين زلزله كه

احمدبرننصريبيّ ،ابرنصّرابوني ،علريبرنسريف تيميره،

آن را به عمل غربال كر دن تشبيه كرده است ،بره حردي

يعروببنفوا ل ،ستالدار بنت مجدبنتيميه و ديگرران

بود كه صداي ناله و ضجّه مردمان بره سروي خداونرد

اشاره كرده اسرت كره در ميران آنهرا ،نرام چنرد ترن از

سبحان بلند شد .به گزارش وي ،در طرول ايرن زلزلره،

تاريخنگاران نيرز بره چشرم مريخرورد (ذهبري:1413 ،

زمين سه بار به شدت لرزيرد ،خانره هرا تكران خرورد و

 .)353/45از مشايخ او در تاريخ نيز اطالعي بره دسرت

ديوارها و سرف ها فرو ريخت؛ طوري كه گويي هرگرز

نيامد؛ ولي همان گونه كه پيشتر بيان شد ،عبرداللطيف در

بلند و آبراد نبرود .وي شردت ايرن زلزلره را در مصرر

شام از مصاحبت عمادالدين كاتب اصفهاني بهره برد كه

كم سابره خوانده است و اشاره كررده اسرت كره برروز

در مرايسه با ساير مورخان اين دوره ،تاريخ را برهطرور

سرماي شديد و ناگهاني هوا در طول شب و حررارت

حرفهايتري تردوين مريكررد (دربراره تراريخ نگراري

شديد روز بر دشرواري آن مري افرزود .عبرداللطيف از

عمادالرردين نررك :حسررنزاده :1386 ،ش65؛ Mallett,

وقوع هم زمان اين زلزله در ساير شهرهاي مصرر نظيرر

)2014 :29 -51؛ بنابراين احتمال اينكره برهواسرطه ايرن

دمياط و اسكندريه و نيز برخري شرهرهاي شرام ماننرد

همنشيني ،عبداللطيف بهرهاي هم در تاريخ بررده باشرد،

حمررراه و دمشررر ،و بعلبرررك گرررزارش داده اسرررت

چندان دور از ذهن نيست .عبداللطيف سريره حكمرا را

(عبداللطيف99 :1983 ،تا.)101

نيز در قاهره ،نزد ابوالراسم شارعي فررا گرفرت و گويرا

همانطوركه پيشتر بيان شد ،بيترديد االفاده در عرصره

در همين زمان ،به نگارش سيره عالقهمند شرد .آشرنايي

تاريخ اجتماعي اهميت شراياني دارد؛ ولري مطالعره كلري

وي با سيره حكماي پيشين ،نظير فارابي و ابنسرينا نيرز

مومون و محتواي اثر نشان ميدهرد كره تراريخ نگراري

در اين ايام بود (ابنأبيأصيبعه.)688 :1965 ،

وجه غالب بر اين كتاب نيست و اين گمان كه دستكرم

اما ترديدي نيست كه عبداللطيف در طرول اقامرت در

در االفاده ،مؤلف هرگز در انديشه نگاشتن تاريخ بهمعناي

مصر ،تمام وقت خود را صرف تكميل آموزههاي طبري

واقعي و حرفهاي آن نبوده است ،قوت بيشتري مرييابرد.

و نيز تدريس آنها كرده است؛ يعني همان زمانيكره بره

بررسي بينش تاريخي مؤلف و انگيزة وي از تدوين ايرن

ثبت مشاهدات خود و جمرعآوري مرواد كتراب االفرادة

اثر و همونين مطالعره روش تراريخ نگراري مؤلرف نيرز

مشغول بوده است ...« :و كانت سيرتي فري هرذه المردة

صحت اين ادعا را تأييد ميكند.

أنّي أقرياالناس بالجامع االزهر من أوّل النهار الي نحرو
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ساعﮥ الرابعﮥ و وسط النهار يأتي من يررأ الطرب و غيرره

زندگي كنرد و خروب و بدشران را بشناسرد ...الزم اسرت

آخر النهار أرجع الي جامع األزهر فيررأ قوم آخررون و فري

اولين سيرهاي كه ميخواني سريره پيرامبر(ص) باشرد و در

الليل أشتغل مع نفسي و لم آزل علي ذلرك إلري أن تروفي

افعال و احوال ايشان مطالعه كني و تاحد امكان و به انردازه

الملك العزيز( »...ابنابياصيبعه.)689 :1965 ،

توانررت خررود را شرربيه وي كنرري ...كرره در ايررن صررورت

خفاجي كه نام عبرداللطيف را در زمررة مدرسران جرامع
االزهر آورده است ،تنها به تدريس طرب توسرط او اشراره
كررررده اسرررت (خفررراجي .)288/2 :1408 ،ذهبررري نيرررز

سعادتمند خرواهي شرد» (نررل از ابرنابرياصريبعه:1965 ،
691و.)692
تأكيد عبداللطيف بر وجه اعتبار و پنردآموزي تراريخ كره

باوجوداينكه االفادة را اثري تاريخي خوانده است ،تصرري

انگيزه نگارش االفادة را نيز در وي ترويت كرده اسرت ،در

كرده است كه طب برر دانرش عبرداللطيف غلبره بيشرتري

جايجاي كتاب او مشاهده ميشود؛ براي نمونره ،او پرس

داشته اسرت (ذهبري .)354/45 :1413 ،قلرشرندي هرم در

از سير آفاق و انفس ،آنگاه كه به موضروع انرواع اصرنام و

دايرةالمعارف خود ،در چند موضرع از االفراده نررل قرول

بتهاي مصريان قديم رسيده اسرت ،ناگهران گريرزي زده

كرده است؛ ولي به مبحث جانورشناسي اين كتراب بيشرتر

است و درصدد قياس مصرنوع دسرت بشرر برا مخلوقرات

نظر داشته است و توصيفات خرود را درخصروص برخري

خداوند متعال برآمده است و با مرايسه ميان آنهرا ،عظمرت

حيوانات نظير سمور (قلرشرندي ،بريترا ،)253/1 :جوجره

و قدرت پروردگار جهانيان را تسبي كررده اسرت .سر س

مر (قلرشندي ،بيتا ،)55/2 :سرمندر (قلرشرندي ،بريترا:

با استناد بر آياتي از كالماهلل ،درباره خلرت انسران و ديگرر

 )86/2و غيره با تكيهبر دادههاي عبرداللطيف آورده اسرت

موجودات عالم سخن گفته است و اينكره چگونره انسران

(عبداللطيف35 :1983،تا.)43

ميبيند و چونان كسي كه حجابي بر قلب و ديدگانش فرو

بااينهمه مسلم است كه در انديشره مورخران مسرلمان،

افتاده است ،پند نميگيرد .پرواض اسرت كره عبرداللطيف

تاريخ همواره درسهايي براي انردرز و عبررت انسرانهرا

درنهايت آگاهي ،چنين معبر پندآموزي را در ميان دادههاي

دارد كه قادر است برراي پررداختن دانشرمندان و عالمراني

علمي و تاريخي خود باز كرده اسرت؛ ازايرنرو ،در پايران

نظير عبرداللطيف بره تراريخ و ثبرت رخردادهاي تراريخي

اين مباحث با آوردن عبارت «به ادامه بحث باز ميگرديم»،

انگيزهاي قوي باشد .وجود واژههايي نظير عبررت و اعتبرار

مطالب تاريخي خود را درباره اصرنام و تاريخوره عبرادت

در عناوين آثرار بسرياري از آنهرا ،از همرين امرر حكايرت

آنها در زمران حوررت ابرراهيم(ع) ،از سرر گرفتره اسرت

ميكند .بهاعتراد اين افراد ،مورخ مسرلمان واليفره دارد كره

(عبداللطيف.)59 :1983 ،

حرراي ،شررناختهشررده را سرمشرر ،خررود قرررار دهررد و بررا

عبداللطيف گاه برا ذكرر برخري آيرات قررآن و روايرات

توصرريف آنهررا ،درسهررايي را نيررز برره ديگررران بيرراموزد

اسالمي ،تفكرر و توجره مخاطرب را برر عظمرت قردرت

(رابينسون .)228 :1392 ،بيشك عبداللطيف نيرز مترأثر از

خداوند و عجز بندگان جلب كرده اسرت .برهطرور مثرال،

چنين باوري ،به نگرارش االفرادة روي آورده اسرت و نرام

ضمن معرفي برخي حيوانات و جانوران موجود در مصرر،

االعتبار را نيرز برر دنبالره آن نهراده اسرت .وي در اهميرت

نظير فيل ،ابتردا برمبنراي كترب تشرري جرالينوس برخري

تاريخ نوشته اسرت ...« :برر انسران الزم اسرت كره تراريخ

جز يات بدن آنها را بيان كرده است؛ آنگراه برا ذكرر آيراتي

بخواند و از تجربيات ملل پيشين مطلع شود تا عمرر كوتراه
وي بر حيات اجتماعات گذشرته پيشري گيررد ،برا آنران

22

23

نظير «خل،االنسان ضعيفاً»« ،فتباركاهلل احسنالخرالرين»،
24

«واهلل خلركم و ما تعلمون» و غيره مخاطب را بره انديشره
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بر عجز و ناتواني انسان در آگاهييرافتن برر تمرامي ابعراد

نيز دارند .بديهي است كه در نگارش چنين اثري ،روش

هستي و وجودي حيوانات واداشته است و عظمت خلرت

علمي 25مؤلف جز روش مبتنيبر علوم تجربري26،يعنري

خداونررد را يررادآور شررده اسررت (عبررداللطيف:1983 ،

مشاهده و آزمايش و بهطور كلري تجربره نبروده اسرت.

58و .)59بهطور كامل هويداست كه عبداللطيف برر مبنراي

عبداللطيف كه دانشمندي نكتهبين و دقي ،بروده اسرت،

تكليف و واليفه مسلماني خود ،تراريخ نگراري را ابرزاري

شوق معرفت و عالقه به تجربه را با هم درآميخته است

قرار داده است تا به وسيله آن ،آنوره از حيرات مخلوقرات

و مشاهدات مسموعات و نيز يافتههاي پژوهشري خرود

اعم از انسان و حيوانات و نباتات درك كرده اسرت ،برراي

را برره رشررته تحريررر درآورده اسررت (كراچكوفسرركي،

مخاطب همكيش خرود ثبرت كنرد ،ترا عرالوهبرر عرضره

 .)250 :1359همررانگونررهكرره بيرران شررد ،وي تنهررا برره

اطالعررات و دانسررتنيهرراي علمرري دربرراره آنهررا ،نگرراه

توصيف گزارشهاي مدنظر خود بسنده نكرده اسرت و

عبرتآموز وي را نيز جلب كند.

كوشيده است تا صحت و درستي دادههاي خود را نيرز

در بيررنش ترراريخي عبررداللطيف ،وجرره ديگررري نيررز

با مشاهدات و تجربيرات شخصري ارزيرابي كنرد و بره

برجستگي دارد و آن فايدهمندي و كاركردگرايي تراريخ در

تحليل و تعليل آنها ب ردازد .چنران كره خرود نيرز بردان

نظر اوست كه بيترديد ،در اهتمام وي به نگرارش االفرادة

اذعان كرده است ...« :و آنگاه كره ميرزان آب از شرانزده

مؤثر بوده است .وي همرانگونرهكره اذعران كررده اسرت،

ذراع كمتر شد ،آغاز زمان كمآبي و خشكسرالي نيرل در

درصدد برآمده است كه با ثبت ديدهها و شنيدههراي خرود

برابر ايام پرآبي آن است و ما پيشرتر در الكتراب الكبيرر

در مصررر ،خليفرره وقررت را از احرروال رعايررا و مررردم ايررن

سالهاي پرآبي و كمآبي نيل را از سال نخست هجرري

سرزمين مطلع كند و با توصيف وضعيت شهرهاي گرفترار

تا سال حاضر (يعنري سرال 596ق1199/م) آوردهايرم و

قحطي و زلزلهزده ،خليفه مسلمانان را در انجام هرچه بهترر

اينك اين تغييرات را براساس مشاهدات و بررسيهراي

مسؤوليت اداره مملكت اسالم ياري رسراند (عبرداللطيف،

خود ذكر ميكنيم( »...عبداللطيف.)59 :1983 ،

 .)11 :1983بنابراين پرواض است كره عبرداللطيف حتري

وي آنجا نيز كه با تكيرهبرر گرزارش مسراحان انردازه

در بخش كوتاه زماننگاري كتاب خود هم ،در جسرتجوي

ارتفاع دو نمونره از اهررام جيرزه را ثبرت كررده اسرت،

نگارش تاريخ مصر نبوده است و ثبت رويدادهاي مربروط

ترجي داده است كره برا نررل آزمرايش تجربري خرود،

به دو سرال قحطري را نيرز از براب تراريخ نگراري فرراهم

بلندي درخور توجره ارتفراع اهررام را برراي مخراطبش

نياورده است؛ بلكه شرايد وي در جايگراه يكري از مرربران

ترسيم كند ...« :و آن گونهكه مشاهده كردم وضعيت آنها

دستگاه خالفرت ،تنهرا درصردد بروده اسرت ترا «گرزارش

اين چنين بود؛ تيراندازي كه با ما بود تيري را در طرول

وضعيتي» از بحران پديدآمده در مصرر و برخري شرهرهاي

قطر يكي از آنها به سمت باالي هرم پرتاب كرد و ايرن

شام ارا ه كند.

تيررر نصررف مسررافت را ن يمرروده بررود كرره برره زمررين
بازگشررت( »...عبررداللطيف .)46 :1983 ،ذكررر ديگررر

روش تاریخ نگاری عبداللطيف

دسررتاوردهاي حاصررل از مطالعررات او بررر رود نيررل و

مطالعه االفراده نشران داد كره طرب ،زيسرتشناسري،

شناسايي گياهان و جانوران اين سرزمين و حتري ارا ره

جغرافيا و زمينشناسي از وجوه غالرب برر ايرن كتراب

گزارشهاي واقعي و ملموس از دو سال قحطري مصرر،

هستند كه درعينحال ،اطالعرات تراريخي درخروري را

شواهدي ديگر از اين امر است .اين در حالي است كره
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ترراريخ و روش مطالعرره آن ،بررا روش علرروم تجربرري

«و خبرنرري بعررإ أصررحابي»« ،شرراهدناه»« ،حرردثّني»« ،مررا

تفاوتهراي اساسري دارد؛ گذشرته بره كمرك اسرناد و

شاهدت» و امثال آن را به كار برده است و اخبرار خرود را

مدارك مادي و معنوي25واكراوي مري شرود و برا روش

براسرراس آنهررا ثبررت كرررده اسررت (بررراي نمونرره نررك:

علوم تجربي بررسيكردني نيست .تاريخ مطالعه جوامرع

عبداللطيف.)...،98 ،90 ،65 ،53 ،51 :1983 ،

انساني در گذشته است كه هرگز بههمانوجه در تراريخ

وي در ميان مردم سياحت و در باورهاي آنران تأمرل

تكرار نميشود؛ بنابراين امكان ندارد كره تجربره وقرايع

كرده است و بسياري از اطالعات خود را نيرز در نتيجﮥ

تاريخي را تكررار كررد يرا اسرتداللي را از سرر گرفرت

گفت وشنود با آنان به دسرت آورده اسرت؛ تاجراييكره

(شاله211 :1346 ،تا212؛ براي مطالعه بيشتر نرك :كرار،

گراهي بريتوجره بره صردق و كرذب اخبرار ،شررايعات

49 :1385تا59؛ هروي30 :1389 ،تا .)35برديهي اسرت

منتشرشده در ميان مردم را نيز نگاشته است .وي با ذكر

كه مورخ براي ثبت تاريخ ،ناگزير از مراجعه به مردارك

عبارت «و مما شاع» ،برخي اخبار مربوط به آدمخرواري

مادي و معنوي است و تكيه وي تنها برر مسرموعاتش،

و نبش قبركرردن و خروردن اجسراد مردگران و فرروش

آن هم بدون استناد به نام راويان آنها ،نرصي برر تراريخ

گوشت آنها و چندين نمونه ديگر را ثبرت كررده اسرت

نگاري وي محسوب مي شود كره بردون ترديرد اسرتناد
ساير مورخان و پژوهشگران بدانها ،نيازمنرد احتيراط و
تأمل بيشتر است.
عبررداللطيف دو فصررل پايرراني كترراب را برره ترراريخ

(عبداللطيف86 :1983 ،تا.)90
عبداللطيف در مجموع ،به دادههراي خرود در االفراده
نگاهي انترادي و تحليلي داشته است؛ ولي اين رويكررد
اغلب ،در حوزه مباحرث علمري و غيررتراريخي كتراب

معاصرش اختصاص داده است و با تكيه بر مشاهدهها و

اسررت و چنررين اهتمررامي در برراب اخبررار ترراريخي و

شنيدههاي خرود تردوين كررده اسرت و در مردمره ،در

گزارشهاي مربروط بره آن مشراهده نمريشرود .برراي

خالل اينكه اثر را معرفي كررده اسرت و مخاطرب را از

نمونه ،وي به هنگام بررسي ريشه لغروي واژه نيرل ،بره

محتوا و فصلبندي كتاب مطلع كررده اسرت ،بره روش

برخي احكام نجومي و تحروالت و تحركرات ارضري و

تاريخ نگارياش نيز اشراره و تصرري كررده اسرت كره

سماوي اشاره كرده است و با بهرهگيري از نظريرههراي

مطالبش را مبتنري برر مشراهده عينري و مطالعره ميرداني

علمي بطلميوس ،علت هاي علمي طغيان و نرصران رود

نگاشته اسرت (عبرداللطيف .)11 :1983 ،وي فرراوان از

را بررسي و تحليرل كررده اسرت .وي ضرمن انترراد از

نوشررتههرراي كسرراني هموررون جررالينوس ،ارسررطو،

پارهاي باورهاي عوامانﮥ مردم دربارة سرچشمه و مصادر

ديوسكوريدس ،برراط ،افالطون ،ابرنسرينا ،بطلميروس،

رود نيل ،آنها را بياساس خوانرده اسرت (عبرداللطيف،

رازي ،ابوحنيفره دينروري و ديگررران در حكرم منررابع و

59 :1983تا .)84وي گاهي نيز نظريرههراي پيشرينيان را

مأخذي كه از آنها استفاده كرده است ،ياد كررده اسرت؛

نرد كرده است و برخي از آنها را با تكيهبرر يافترههراي

ولي در سراسرر كتراب برهكررات ،واژههرا و عبرارتهراي

خود تغييرر داده اسرت .نررد نظرر ديوسركوريدس دربراره

مجهررولي نظيررر «قيررل»« ،قررال أحرردهم»« ،خبرنرري بعررإ

ويژگيها و خواص برخي گياهان مانند زنجبيرل و قلرراس

الثرات»« ،رأيت»« ،قرأت بخط بعإالمحصرلين»« ،خبرنرا»،

(عبررداللطيف )25 :1983 ،و تطبيرر ،و نرررد نظريررههرراي

«رأيت بعإ اربابالرياس قال»« ،قرأت فري بعرإ كترب

جالينوس درباره تشري بدن انسان با نتايج مطالعات خرود

الصابئه الرديمه»« ،يروي عن أهل التجربه»« ،و حكري لري»،

بر مومياييهاى مصرى ،نمونرههرايي از ايرن دسرت اسرت
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(عبداللطيف65 :1983 ،و103 ،66و .)104گاهي نيز اخبرار

بوده است ،نيز به همين صورت ذكر كرده اسرت...« :

موجود در برخي كتب قديم را مرايسره كررده اسرت و بره

اين همان رواقي است كه ارسطوطاليس و پيرروان او

اختالفات ميان آنها اشاره كرده است؛ براي مثال ،وي

پ س از مرگش در آنجا درس مي گفتند و ايرن همران

تصررري كرررده اسررت باوجوداينكرره در تررورات و

دارالعلمي بوده كره اسركندر موقرع بنراي اسركندريه

نوشته هاي ارسطو ،به تاريخ مصر از زمان بنراي آن و

ساخته است و كتابخانه اي كه عمروعراص بره فرمران

عصر اسركندر توجره شرده اسرت ،از اهررام و قبرور

عمر رضي اهلل عنه آن را سوزانيده در همين محل بوده

قديمي آنها سخني به ميان نيامده است؛ ولي برراط و

است( »...عبداللطيف.)52 :1983 ،

جالينوس هريك در كتاب هاي خود ،به اهرام و قبرور

جالررب اسررت كرره جرجرري زيرردان ايررنگونرره روايررت

قديمي آنها اشاره كرده انرد و كيفيرت موميرايي كرردن

عبداللطيف را بهويژه در نرل خبرر آترشسروزي كتابخانره

مردگان مصر قديم را نيز بره روشرني شرر داده انرد

اسكندريه ،نشانﮥ اطمينان مؤلف و استناد او به منبعي موثر،

(عبداللطيف66 :1983 ،و.)65

دانسته است؛ بنابراين بر ايرن براور اسرت كره ترديردي در

ايررن در حررالي اسررت كرره عبررداللطيف برخرري

صرررحت ايرررن خبرررر وجرررود نررردارد (زيررردان:1352 ،

گزارش هاي تاريخي خود را بدون ذكر سرند روايرت

634/3تا .)638اين در حالي است كه ويرل دورانرت آن را

يا حتي گاه بدون اشاره به سرال وقروع رويرداد ذكرر

افسانه دانسته اسرت و روايرت را ضرعيف ارزيرابي كررده

كرررده اسررت .گررزارش وي از ترراريخ سياسرري مصررر

است (دورانت1950/4 :1358 ،و .)1051مرريرزي نيرز كره

نمونه اي از اين دست اسرت ...« :مصرر آبراد برود در

گويا در نگارش خطط ،فراوان از االفاده بهرره بررده اسرت

زمان ابراهيم ،يوسف و موسي عليهم السالم ترا زمران

(مرريزي ،1422 ،مردمه محر ،)85/1 :،ضمن اينكه برخري

حمله بخت النصر كه مصر را ويران كرد و يهوديان را

از گزارشهاي متفرقه نظير مر داريهرا و مراكرز پررورش

به قتل رساند و اين خرابي تا چهل سال باقي بود ترا

مرر در مصرر (مرريررزي ،1422 ،مردمره محررر )69/1 :،و

اينكه اسركندر بره مصرر آمرد و آنجرا را آبراد كررد،

اسبآبي را در حكم يكي از عجايب نيل (مرريزي،1422 ،

اسكندريه را بنا كرد و مرر حكومتش قرار داد .آنگراه

مردمرره محررر ،)156/1 :،براسرراس دادههرراي عبررداللطيف

اسالم آمد و مصر توسط عمروبن عاص فت شد و او

آورده اسررت ،خبررر ترردريس ارسررطو در عمررودالسررواري

مرر حكومت را فسطاط قرار داد .س س معز (خليفره

اسكندريه و نيز آترشسروزي كتابخرانﮥ ايرن شرهر توسرط

فاطمي) از مغرب به اين سرزمين آمد و قاهره را بنرا

مسلمانان فات مصر را نيز به استناد وي ذكرر كررده اسرت

كرررد و مررا مشرررو ايررن اخبررار را در كترراب كبيررر

(مرريزي ،1422 ،مردمه محر.)86/1 :،

آورده ايم و اينك بازمي گرديم به وصف شهر منف»...
(عبداللطيف .)54 :1983 ،به طور كامل مشخص است

نتيجه

كه عبداللطيف در االفراده ،قصرد بيران گرزارش هراي

تأمررل در حرروزة مطالعررات و تأليفررات عبررداللطيف

تاريخي را نداشته است و درواقع ،مصرشناسي مرصد

بغدادي ازيك سو و بررسي چشم اندازهاي متنوع اثرر

اصلي تأليف او بوده است .وي خبر مربوط به عمرود

تررراريخي برجررراي مانرررده از وي ،يعنررري كتررراب

السواري اسكندريه و آتش سوزي كتابخانه ايرن شرهر

االفاده واالعتبار ،ازسوي ديگر نشان مي دهد كه مؤلرف

را كه همواره محل مناقشه برخي پژوهشگران معاصر

در جايگاه طبيب و حكيمري عالقره منرد بره نگرارش
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تاريخ ،به ثبت دسرتاورد پرژوهش هرا و مطالعره هراي

كه درخور تغيير و دگرگوني باشد .روش مطالعره در

ميداني خود در شهرهاي مصر پرداخته است .طرب و

اين علوم روش تجربي ،يعنري مشراهده يرا آزمرايش

جغرافيا و زيسرت شناسري از وجروه برجسرته كتراب

است .با اين روش همه پديرده هراي مرادي در عرين

االفاده است كه بر وجه تاريخي اين اثرر غلبره يافتره

اختال ف ،در همران محيطري كره قررار دارنرد تفسرير

اسررت .اسررتيالي حرررفﮥ طبابررت و زيسررت شناسرري و

مي شوند .زيست شناسي ،نجوم ،فيزيك ،شيمي و غيره

زمين شناسي مؤلف ،بر جاي جاي كتاب وي به قردري

از جملرره ايررن علرروم هسررتند (فرراخوري،29 :1353 ،

است كه نه تنها به سختي مي شود عنوان تاريخ نگراري

666 ،456؛ شاله.)95 :1346 ،

محلي را براي آن مناسب دانست ،بلكه بايد گفت كه

 .3متن آيه شريفه ...« :فأصبَحوا ال يرري إالّ مَسَركنه م

اين اثر بيشتر به رساله اي علمي و پژوهشي مري مانرد

كذلك نَجزي الرومَ الم جرمين( »...احراف.)25 ،

كه در باب حيات طبيعي و انساني مصر پديرد آمرده

 .4متن آيه شريفه ...« :قالوا يَم وسي اجْعل لنا الهاً كما

است .افزون براين ،عبداللطيف كه مترأثر از باورهراي

لهم اَال هﮥٌ قال انّكم قومٌ تَجهَلُون( »...اعراف)138 ،

دينرري و اعترررادي خررود ،برره نگررارش االفرراده همررت

 .5امروزه طول رود نيل از درياچه ويكتوريا تا درياي

گمارده است ،عالوه بر وجه عبرت آموزي تراريخ ،برر

مديترانه اعرم از نيرل سرفيد و آبري در حردود 6500

فايرررده منررردي و كارآمررردي آن در نرررزد مخاطبررران

كيلومتر است.

هم عصرش تأكيد فرراوان كررده اسرت .ازايرن رو ،در

 .6يازدهمين ماه از سال قبطي.

جمع آوري اطالعات و تنظريم داده هرا نيرز بره روش

 .5دوازدهمين ماه از سال قبطي.

خاص خود عمل كرده است و با وجود بهره مندي از

 .8نخستين ماه از سال قبطي.

كتب قديم ،تكيه بر منابع شفاهي را ترجي داده است

 .9دومين ماه از سال قبطي.

و در معرفي مراجع و مصادر اخبارش نيز اهمال كرده

 .10ذراع مرياسي برابر پنجاه تا هفتاد سانتيمتر است.

است .بنابراين مسلم اسرت كره صررف نظرر از ارزش

 .11يافته هاي عبداللطيف در اين براره محرل اشركال

علمرري كترراب در عرصرره پررژوهش هرراي پزشرركي،

است چه آنكه امروزه پژوهش ها نشان مري دهرد كره

داروشناسرري ،جانورشناسرر ي ،تشررري  ،جغرافيررا و

اهرام ثالثه به شخصيت هايي موسوم به خوفو ،خَفرِع

زمين شناسي وجه تاريخي كتاب و استناد به داده هاي

و مَنرُرع اختصراص دارد (برراي آگراهي بيشرتر نكرر

آن نيازمند دقت نظر بيشتري است.

قرچانلو)180/2 :1380 ،
 .12در عصررر بغرردادي بخررش تنرره مجسررمه در زيررر

پي نوشت

خاك ها و شن هاي صرايي منطره مدفون بوده اسرت.

 .1ايررن تحريرر ،در قالررب طررر پژوهشرري شررماره

اين قسمت در نتيجه كاوش هاي باستان شناسي جديد

 4204012/01/05با اسرتفاده از اعتبرارات پژوهشري

استخرا شده است (سربانو ،مردمره تحرير ،االفرادة،

دانشگاه تهران انجام شده است.

.)50 :1983

 .2علوم طبيعي به همه علومي اطرالق مري شرود كره

 .13شهري در شمال شرقي قاهره.

درباره عالم خرار بحرث مري كننرد .موضروع علروم

 .14زيست شناسي علمي است تجربي و استررا ي كه

طبيعي ماده است و ماده هر موجود محسوسي اسرت

در آن انواع جانداران و حيات آنها مطالعه مي شوند و
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شامل دو گروه اصرلي گيراه شناسري و جانورشناسري

برجاي مانده اسرت و سرخن در آن دخرالتي نردارد؛

است (نك شاله)148 :

مانند عمارت ها و ابنيه .مردارك معنروي يرا نفسراني

 . 15مرابل بيماريهاي مزمن.

آثاري است كه گذشته را به صورت عال م محسوس

 .16قنطار وزني معادل صد رطل است.

يررا نوشررتار در ضررمير خررود دارد؛ ماننررد كتيبرره هررا و

 .15اسررتعمال واژه اقاقيررا در زبرران عربرري و فارسرري

كتاب ها (براي آگاهي بيشتر نك :بيات 14 :1391 ،ترا

متفاوت است؛ در فارسي اقاقيا نام گياهي گلدار است

15؛ شاله 210 :1346 ،تا .)212

كه به گونه درخت يا درخوه هاي خزنده وجرود دارد
(معين ، 1381 ،ذيل ماده .) 155/1 :اين واژه در عربري

كتابنامه

معادل عصاره برگ درختي به نرام الرَررّاظ اسرت كره

الف .كتاب های فارسي

خواص دارويي دارد (زبيدي.)483/10 :1414 ،

 .آيينهوند ،صادق ،)1355( ،علم تاريخ در گستره تمردن

 .18توت انجير.

اسالمي ،تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعرات

 .19رعاد در اينجا به معناي لرزاننده و عنواني اسرت

فرهنگي

كه دانشمندان قديم اسالمي به ماهيان برق زا داده انرد
(براي آگاهي بيشتر نك ،آقاياني چاوشري58 :1392 ،
تا .)86
 .20رطل وزني معادل  12اوقيه و  336گرم است.
 .21مؤلف به نزاع ميان ملك عزيزعثمان (حك 589:تا
 595ق) و عمررويش ملررك عررادل اول (حررك 596:تررا
 615ق) و درنهايت استيالي ملك عرادل اشراره كررده
است (طروش 243 :2008 ،تا .)250
 .22نساا.28 ،
 .23مؤمنون.14 ،
 .24صافات.96 ،
 .25روش يا م تُد مجموع وسايلي است كه وصول به
غايررت و مطلرروب را ميسررر مرري سررازد .روش علمرري
اسلوبي است كه امكان رسيدن به حريررت را فرراهم
مي كند (شاله.)22 :1346 ،
 .26علرروم تجربرري علررومي هسررتند كرره تمررام آن هررا
استررا ي است و بر تجربه ،حسّي يعني معرفتري كره
انسان به وسيله حواس خود از عرالم خرار حاصرل
مي كند ،مبتني اند (شاله.)95 :1346 ،
 .25مدارك مادي آثار و برايايي است كره از گذشرته

 .ابررراهيمحسررن ،حسررن1965( ،م) ،ترراريخ االسررالم
السياسي و الديني و الثرافي و االجتمراعي ،بيرروت:
داراحياا الترا

العربي.

 .ابنأبيأصيبعه ،موف،الرديناحمردبرنقاسرم1965( ،م)،
عيوناألنباا في طبرراتاألطبراا ،تحرير ،نرزار رضرا،
بيروت :دارمكتبه الحياه.
 .ابنبطوطه ،محمدبنعبداهلل1415( ،ق) ،تحفﮥالنظّار فري
غرا ب االمصار و العجايباالسفار (رحله ابنبطوطه)،
تحري ،عبدالهادي تازي ،ريراض :اكاديميرﮥ المملكرﮥ
المغربيﮥ.
 .ابنتغريبردي ،يوسف1392( ،ق) ،النجومالزاهرره فري
ملوك مصر و الراهره ،تحري ،جمرالالردين شريّال و
ديگران ،قاهره :وزاره الثرافه و االرشاد الرومي.
 .ابنجبير ،محمدبناحمرد( ،بريترا) ،رحلره ابرن جبيرر،
تحري ،جنه تحري ،ترا  ،بيروت :مكتبﮥالهالل.
 .ابنخلّكان ،ابيالعباس شمسالرديناحمرد1420( ،ق)،
وفيرراتاالعيرران و انبررااابنااالزّمرران ،تحريرر ،احسرران
عباس ،بيروت :دارالفكر.
 .ابررررنعمررررادحنبلي ،شررررهابالرررردينابرررروالفال
عبدالحيبناحمرد1406( ،ق) ،شرذراتالرذهب فري
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أخبار من ذهب ،تحري ،األرناؤوط ،دمش ،ر بيروت:

جواهرالرراموس ،تحرير ،علري هاللري و علري سريري،

دار ابنكثير.

بيروت :دارالفكر.

 .ابررنفوررلاهللعمررري ،احمرردبررنيحيرري1424( ،ق)،

 .زركلرري ،خيرالرردين1989( ،م) ،االعررالم قرراموس تررراجم

مسالكاألبصار في ممالكاألمصار ،تحرير ،مصرطفي

الشررهر الرجررال و النسرراا مررن العرررب و المسررتعرين و

مسلم و ديگران ،ابوالبي :المجمعالثرافي.

المستشرقين ،بيروت :دارالعلم للماليين.

 .بيات ،عزيزاهلل1391( ،ش) ،شناسرايي منرابع و مذخرذ
تاريخ ايران ،چ ،6تهران :اميركبير.
 .تشنر ،فرانتس گوستاو1355( ،ش) ،تاريخوه جغرافيرا
در تمدن اسرالمي ،ترجمره محمردحسرن گنجري و
عبدالحسررين آذرنر  ،تهررران :بنيرراد دايرررةالمعررارف
اسالمي.

 .زرينكوب ،عبدالحسين1380( ،ش) ،كارنامه اسرالم ،چ،5
تهران :اميركبير.
 .زيدان ،جرجي( ،بيتا) ،تراريخ آداب اللغﮥالعربيرﮥ ،تحرير،
شوقي ضيف ،اسكندريه :دارالهالل.
1352( ،--------- .ش) ،ترراريخ تمرردن اسررالم ،ترجمرره
علي جواهركالم ،چ ،5تهران :اميركبير.

 .حازمي ،ناصرمحمدعلي1421( ،ق) ،الحياةالعلميرﮥ فري

 .سزگين ،فؤاد1351( ،ش) ،گفتارهايي پيرامون تاريخ علروم

دمشرررر ،فرررري العصررررراأليوبي ،رسررررالﮥ لنيررررل

عربي و اسالمي ،ترجمه محمدرضا عطا ي ،مشهد :بنيراد

درجﮥالماجسررررتير ،مملكﮥالعربيﮥالسررررعوديﮥ ،وزارة

پژوهشهاي آستان قدس رضوي.

التعليم العالي :جامعﮥامالرري.
 .حتّي ،فلير

خروري1380( ،ش) ،تراريخ عررب ،ترجمره

ابوالراسم پاينده ،تهران :آگاه.
 .خفاجي ،محمدعبدالمنعم1408( ،ق) ،األزهر في ألف عام،
بيروت :عالمالكتب.
 .دورانت ،ويليام جميز1358( ،ش) ،تاريخ تمردن ،ترجمره
جمعي از مترجمان ،چ ،6تهران :علمي و فرهنگي.
 .ذهبرري ،شررمسالرردين محمرردبررناحمررد1413( ،ق)،
ترراريخاالسررالم و وفيرراتالمشرراهيراالعالم ،تحريرر،
عمرعبدالسالم تدمري ،بيروت :دارالكتاب العربي
1406( ،---------------- .ق) ،األمصار ذوات اآلثرار،
بيروت :دارالبشا ر.
 .رابينسون ،چيساف1392( ،ش) ،تراريخنگراري اسرالمي،
ترجمه محسن الويري ،تهران :سمت.

 .سرررريوطي ،عبرررردالرحمنبررررنابرررريبكررررر1418( ،ق)،
حسرنالمحاضرره فرري أخبرار مصررر و الرراهره ،تحريرر،
منصورخليل عمران ،بيروت :دارالكتب العلميه.
 .شاله ،فيليسين1346( ،ش) ،شناخت روش علوم يا فلسرفه
علمي ،ترجمه يحيي مهدوي ،تهران :دانشگاه تهران.
 .صّفدي ،صرال الردين خليرلبرنايبرك( ،بريترا) ،الروافي
بالوفيات ،تحري ،جمعي از محررين ،بيرروت :دارالنشرر
فرانز شتاينر.
 .طروش ،محمدسهيل2008( ،م) ،تاريخاأليوبيين في مصر و
بالدالشام و اقليمالجزيرة ،بيروت :دارالنفا س.
 .عبداللطيف بغردادي ،موفر،الردينبرنيوسرف1403( ،ق)،
االفادة و االعتبرار فري األمرور المشراهدة و الحرواد

و

المعاينﮥ بأرض مصر ،تحري ،أحمدغسان سبانو ،دمشر:،
دارقتيبه.

 .روزنترال ،فررانتس1366( ،ش) ،تراريخ تراريخ نگرراري در

1405( ،-------- ------------------ .ق) ،االفادة

اسالم ،ترجمه اسرداهلل آزاد ،چ ،2مشرهد :آسرتان قردس

و االعتبار في األمور المشراهدة و الحرواد

و المعاينرﮥ

رضوي.

بأرض مصر تحري ،عليمحسرن عيسريمرالاهلل ،بغرداد:

 .زبيدي حسيني ،محمدمرتوي1414( ،ق) ،تا العروس من

دارالحكمﮥ للنشر و الترجمه و التوزيع.

تاريخنگاري عبداللطيف بغدادي :نمونهپژوهي كتاب االفادةواالعتبار 29

1998( ،-------------------------- .م) ،رحلررﮥ
عبداللطيف بغدادي في مصر أو كتاب االفادة و االعتبرار

 .قرچررانلو ،حسررين1384( ،ش) ،جغرافيرراي ترراريخي
كشورهاي اسالمي ،تهران :سمت.

المعاينﮥ برأرض مصرر،

 .قفطي ،ابوالحسن جمالالردين1424( ،ق) ،إنبراهالررواة

تحري ،عبدالرحمن عبداهلل شريخ ،الطبعرﮥ الثانيرﮥ ،قراهره:

علي أنبراه النحراة ،تحرير ،محمدابوالفورل ابرراهيم،

الهيئﮥ العامﮥ للكتاب.

بيروت :مكتبه عنصريه.

في األمور المشاهدة و الحواد

(1986م)،

 .قلرشندي ،احمدبنعبرداهلل( ،بريترا) ،صرب األعشري فري

الطرب مررن كترراب و السرنﮥ ،تحريرر ،عبرردالمعطي امررين

صناعﮥاالنشرراا ،تحريرر ،محمرردحسررين شررمسالرردين،

قلعجي ،بيروت :دارالمعونﮥ.

بيروت :دارالكتب العلميﮥ.

،---------------------------

.

،------------------------- .

(2002م)،

المجرد للغرﮥ الحرديث ،تحرير ،ابريعبرداهلل محمرد

تحري ،احمد شمسالدين ،بيروت :دارالكتب العلميه.

بنجمعه هنداوي ،قاهره :الفاروق الحديثﮥ للطباعﮥ و

 .مطهررري ،مرتورري ،)1362( ،خرردمات مترابررل اسررالم و
ايران ،تهران :صدرا.

النشر.
.

 .قنوجي بخاري ،صدي،بنحسرن1420( ،ق) ،أبجردالعلوم،

،------------------------

(1964م)،

مجلررساالعلرري لرعايررﮥالفنون و اآلداب و العلرروم
االجتماعيﮥ ،قاهره :دارالروميﮥ للطباعﮥ و النشر.
1392( ،---------------- ------- .ق) ،مرالتان
في الحواس و مسا ل الطبيعيﮥ ،تحري ،سرعيد عبرده،
كويت :وزارةالعلوم.
 .عكاوي ،رحاب خور2000( ،م) ،الموجز فري التراريخ
الطب عندالعرب ،بيروت :دارالمناهل.
 .كتبري ،محمردبررنشراكر1953( ،م) ،فرواتالوفيررات و
الذيل عليها ،تحري ،احسان عباس ،بيروت :دارصادر.
 .كراچكوفسك  ،ايگنات يوليانووي 1359( ،ش) ،تاريخ
نوشتههاي جغرافيرايي در جهران اسرالمي ،ترجمره
ابوالراسم پاينده ،تهران :علمي فرهنگي.
 .كردعلرري ،محمررد ،)1403( ،خطررطالشررام ،بيررروت:
مكتبﮥالنوري.
 .فراخوري ،حنرا1353( ،ش) ،تراريخ فلسرفه در جهران

 .معين ،محمد ( ،)1381فرهنر

فارسري (معرين) ،تهرران:

آدنا ،كتاب راه نو.
 .مرريزي ،احمدبنعلي1422( ،ق) ،المواعظ و االعتبار فري
ذكر الخطط و اآلثار ،تحرير ،أيمرن فرؤاد سريد ،لنردن:
مؤسسﮥالفرقان للترا .
 .نصر ،حسين1366( ،ش) ،علم در اسالم ،ترجمره احمرد
آرام ،تهران :سروش.
 .نعيمرري دمشررري ،عبرردالرادر1410( ،ق) ،الرردارس فرري
تاريخالمدارس ،تحري ،ابراهيم شرمسالردين ،بيرروت:
دارالكتب العلميه.
 .هررروي ،جررواد1389( ،ش) ،روش تحريرر ،و پررژوهش
علمي در تاريخ ،چ ،2تهران :اميركبير.
 .ويت ،گاسرتون ،)1365( ،قراهره شرهر هنرر و تجرارت،
ترجمه محمود محمودي ،تهران :علمي و فرهنگي.
 .يرراقوت حمرروي ،ابرروعبررداهلل شررهابالرردين1414( ،ق)،
معجماألدباا ،بيروت :دارالغرباالسالمي.

اسالمي ،تعريب خليل جر ،ترجمه عبدالمحمد آيتي،
تهران :علمي و فرهنگي.
 .فروخ ،عمرر2008( ،م) ،تراريخاالدبالعربري ،بيرروت:
دارالعلم للماليين.

ب .مقاله
 .آقاياني چاوشي ،جعفر« ،)1392( ،ماهيان بررقزا در نظرر
ارسطو ،بيروني ،ابنسينا و عبداللطيف بغدادي و طريره
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معالجه با اين ماهيان» ،كتاب مراه علروم و فنرون ،س،5
ش ،5ص56تا. 86

 .منتصر ،عبردالحليم( ،بريترا)« ،االفرادة و االعتبرار فري
األمور المشاهدة و األحوال المعاينﮥ في أرض مصرر»

 .أبوشوك ،محمد1395( ،ق)« ،أعالم الطب فياالسرالم:
موف،الدين عبداللطيف البغدادي» ،الروعياالسرالمي،
ش .122

كويت :ترا

االنسانيﮥ ،ش ،2ص116تا.122

 .مهريررزي ،مهرردي« ،)1385( ،درآمرردي بررر جايگرراه و
روايررات پزشرركي» ،علرروم حررديث ،س ،11ش،41

 .حسررنزاده ،اسررماعيل1386( ،ش)« ،ترراريخنگررري و

ص35تا.58

تاريخ نگاري عمادالدين كاتب اصرفهاني» ،فصرلنامه
علرومانسراني دانشرگاه الزهرراا(س) ،س ،15ش،65
ص21تا.55
« .عبداللطيف البغدادي و نهر النيل» (1355ق) ،المجلرﮥ،
ش.10
 .عيسريمرالاهلل ،علريمحسرن1363( ،ق)« ،االفرادة و
االعتبار في األمور المشاهدة و الحرواد

المعاينرﮥ

بررارض مصررر/البغدادي ،عبررداللطيف» ،المررورد،
ش49و ،50ص135تا152
 .غفراني ،علري« ،)1380( ،پرژوهش در منرابع تراريخي
دوره ايرروبي» ،مررراالت و بررسرريهررا ،دفتررر،50
ص263تا.254
 .كاهن ،كلود1359( ،ش)« ،تراريخ و مورخران اسرالمي
تا پايران دوران عباسري» ،ترجمره شرهال بختيراري،
نشريه تاريخ اسالم ،س ،1ش ،1ص141تا.195
 .كرامترري ،يررونس1389( ،ش)« ،رسررالﮥ بيمرراري قنررد،
عبداللطيف بغدادي» ،گزارش ميررا  ،س ،4ش،40
ص55تا.55
 .محر ،،مهدي1355( ،و 1356ش)« ،طرب در اسرالم»،
فرهن  ،ش20و ،21ص265تا.284
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