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چکيده
مقدمه
اين كتاب از قديميترين متون موجود به زبان فارسي در زمينه داروشناسي و يكي از مهمترين منابع موجود
درباره تكوين زبان فارسي ،كتاب االبنيه عن حقايق االدويه ،تأليف ابومنصور موفقالدين بن علي هروي است.
اين كتاب در زمينه معرفي خواص دارويي «مفردات پزشكي» و انواع مواد دارويي و كاربرد آنها در پزشکكي
است .از زندگي مؤلف آن ،ابومنصور هروي تقريباً هيچ آگاهي بهجز آنچه در اين كتکاب اشکاراتي بکدان شکده
نداريم و اين كتاب تنها منبع ما براي شناسايي مؤلف آن بهحساب ميآيد .االبنيه عن الحقايق االدويه براي ما
ايرانيان از دو نظر جالب و قابلبررسي است .يكي ،از نظر داروشناسي و ديگري نقش اين متن در تكوين زبان
فارسي است.
روششناسي
در ابتداي كار مقدمهاي بر مباني طب سنتي ايران و اركان آن به كتاب «االبنيه عن حقکايق االدويکه» اضکافه
شد كه حدود  01صفحه بود و كار بازنويسي كتاب متجاوز از  011صفحه بود كه ضمن روانتر كکردن مکتن
سعي شده است كه اصل متن دستنخورده باقي بماند .ضمناً كل كتاب در يك  CDگنجانده شد كه قابليکت
جستجو دارد و با واردكردن يك تا پنج كلمه ميتوان موضوع موردنظر را جستجو كرد و قسمت مکوردنظر را
ذخيره يا پرينت گرفت .ضمن آنكه كل كتاب را ميتوان از روي  CDخواند.
يافتهها
كتابي كه در پيشرو داريد مجموعهاي مختصر از مفردات پزشكي سنتي ايران بوده كه توسک موفکقالکدين
ابومنصور علي الهروي نگاشته شده و در طي ساليان گذشته باقيمانده تا آنكه توس مشاوران احمد بهمنيکار
تصحيح شد.
در كتاب مذكور آن تصحيحاتي صورت گرفته و ضمائمي چند كه بر آن افزوده شده است .در مقدمکهاي كکه
توس مرحوم بهمنيار در تصحيح اول آورده شده است اهميت كتکاب بکر نويسکنده آن بکيشازپکيش معلکوم
ميشود كه به جهت اهميت به برخي از آنها اشاره ميشود .همانطور كه در منابع آمده است اين كتکاب در
سال  9371براي اولين بار توس آقاي زليگمان اتريشي در وين از فارسي به التين ترجمه شده است .عکالوه
بر آن نسخهاي كه آقاي محبوبي اردكاني به قلم علي بن احمد طوسي اسدي به خ كوفي يا نسخ بازنويسي
آن را به عهده داشته قديميترين نسخه خطي فارسي است كه تاكنون وجود دارد و در كتابخانه وين موجود
است و البته ميدانيم كه برخالف ساير كتب خطي كاتب فردي شاعر ،اديب و دانشمند بوده اين امر تصحيح
مرحوم بهمنيار را بسيار سهل كرده است اما اين به آن معني نيست كه مطالعات ديگري بر روي كتکاب الزم
نيست .در كتاب حاضر عالوه بر تغييراتي چند در شكل لغات كتاب جهت اينكه با نثر امروزي مشابهت بيشتر

داشته باشد ،ضمائمي چند نيز به آن افزوده شده است؛ ازجمله دشواريهاي كتاب كکه شکامل لغکات دشکوار
موجود در متن كه لغاتي است كه در طب سنتي متداول بوده و دانستن آن بکراي فهکم بهتکر متکون الزامکي
است .در همين ضميمه به اصطالحات دشوارتر اشاره شده است كه در متون پزشكي سنتي ايکران روا دارد.
همچنين ضميمه بيماريها بوده كه بيماريهاي موجود در طب سنتي را توضيح و احياناً در صکورت داشکتن
معادل در طب جديد آورده شده است .ضميمه بعدي مربوط به گياهان در طب سکنتي و توضکيح آنهکا بکه
همراه ضميمه آخر است كه معادل ساير اسامي علمي گياهان در طب سنتي است و مكمل يكديگر بوده كکه
ميتوانند در جهت شناسايي بهتر گياهان دارويي متداول در طب سنتي بسيار راه گشا باشد.
بحث و نتيجهگيري
نظر به اهميت كتاب االبنيه و عليرغم چاپ متن فارسي اين كتاب بهوسکيله مرحومکان بهمنيکار و محبکوبي
اردكاني ،اين بار ،كتاب نه از ديد يك اديب كه از ديد گروهي از داروشناسان موردبررسي قرار گرفته اسکت و
اين اثر نقش بهسزايي در زمينه گسترش طب سنتي داشته و دارد.
كليدواژه :االبنيه عن حقايق االدويه ،ابومنصور هروي ،داروشناسي ،طب سنتي ،پزشكي.

