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  مقدمه 1
امروزه يك پژوهشگر يا نويـسنده بـراي نگـارش مقالـه در هـر               
موضوعي كه باشد كافي است از طريق رايانه وارد سايت مـورد            

ها يـا حتـي صـدها        خواهد ازده  نظر خود شود و آنچه را كه مي       
منبع پيدا كند و پس از انتخاب و با انسجامي كـه بـين آنهـا و                 

 .ها منبع تهيه نمايـد     اي با ده   مقاله كند ايجاد مي هاي خود    داده
پژوهشگر واقعي بايد پيشكسوت يا پيشكسوتان موضوع تحقيق        

از . خود را بشناسد و از دامنه كار آنان اطالع كافي داشته باشد           
طرفي بايد توجه داشت كه  برخالف استفاده از متـون جديـد،             

ده از متـون  كه دسترسي به منابع آن سهل و ساده است، استفا      
دسترسي به منـابع اوليـه،      در زمينه   قديمي سه مشكل اساسي     

زبان اصلي و شيوه مقايسه تطبيقي و ارجاع دادن بـه            تسلط به 
اين عوامـل نـه تنهـا اسـتفاده از متـون قـديمي را               .  دارد منابع

هـاي نادرسـت و      نسبتاً دشوار ساخته، بلكه بـه علـت برداشـت         
قابـل انتظـاري را پديـد      تحريف شده، پيامدهاي نادرسـت وغير     

خواهد آورد كه به نفع بازشناسي ميـراث فرهنگـي پرافتخـار و             
براين اسـاس و بـا توجـه بـه           .غرورآفرين نياكان ما نخواهد بود    

اينكه شيوه استخراج و استفاده از متون قديمي با متون جديد،           
، ممكن است در خيلي از موارد با اصول         ردهاي اصولي دا   تفاوت

نويسندگان مقاله،  .  و رايج مطابقت نداشته باشد     نگارش متداول 
موضوع را به بحث گذاشته تا شايد بتوان از ايـن رهگـذر بـين               

 . متون قديم و جديد پيوندي برقرار ساخت

  هدف و اهميت استفاده از متون قديمي 
يند تكـاملي  آهاي علمي، داراي يك فر هر شاخه از علم و پديده     

 طي مراحلي به علم تبديل و است كه بر مباني خاصي و پس از   

                                                 
مرکـز    پزشـکی  دانـشگاه علـوم   ،  مشهد: مسئولآدرس نويسنده   

 smtabataba_md@yahoo.com، حتقيقات روانپزشکی و علوم رفتاری
  

 از طرف ديگر نويد خداوندي است       .گيرد ميمورد استفاده قرار    
به عنوان اشـرف مخلوقـات درمـسير تكـاملي حركـت             كه بشر 
يابد كه از همه تجربيات      اين امر خطير موقعي تحقق مي     . نمايد

گذشتگان استفاده كنيم و مخصوصاً بعـضي نظريـات، افكـار و            
ا كه پيگيري نشده يا بـه فراموشـي سـپرده           هاي بزرگان ر   گفته

البتـه امـروزه بـا      . شده، مجدداً مورد بررسي و توجه قرار دهيم       
تر، بررسي تجربي و عيني آن تفكرات        ابزارها و ديد علمي وسيع    

و منطقـي    تـر  تـر، عملـي    ها و تجربيات مطروحـه سـاده       و گفته 
  .خواهد بود

و در كارهـاي    هـا تـدريس      خيلي از علوم معاصر كه در دانشگاه      
ي از علـوم     يهـا  پايـه  بـر  شـوند، در واقـع     روزمره بكارگرفته مـي   

بـا كيفيـت و غنـاي        قديمي استوار بوده و پس از تائيد مجدد،       
  .گيرند مي باالتري مورد استفاده قرار

باشـند و    گـر مـي    منابع و ماخذ در واقع شاهدان اصلي پژوهش       
قيـق تلقـي    معرفي اين منابع و ماخذ در واقع پايه و سـتون تح           

شود و هرچه كميت و كيفيت منابع بيـشتر و بهتـر باشـد،               مي
در بررسـي   . آيـد  نشانگر ارزش و اهميت آن تحقيق بشمار مـي        

الزامـاً   منابع و مĤخذ يك تحقيق علمي، جديد بودن منـابع آن،     
 بلكه استفاده از متـون قـديمي نيـز          ،دهد به تحقيق اعتبار نمي   
 احيـاء علـوم قـديمي مـورد          استفاده و   و جايگاه خود را داشته   

  .باشد تائيد و تاكيد پژوهشگران مي
 استفاده از منابع و متون قديمي، يك نوع بازگشت بـه اصـالت و             
هويت خويش و خودباوري اسـت و مخـصوصاً در ايـن روزگـار و               
شرايط كه با تهاجم فرهنگي روبرو هستيم، اين بازنگري ميـراث            

ايمــان و عقيــده  توانــد موجبــات افــزايش اعتمــاد،  گذشــته مــي
 بــه گفتــه. پژوهــشگران ونــسل جديــد بــه ثــروت خــود باشــد 

  : الغيب لسان
  كرد ها دل طلب جام جم از ما مي سال

 
  سخن ويژهسخن ويژه

(Editorial) 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ej
ou

he
sh

.s
bm

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               1 / 7

http://pejouhesh.sbmu.ac.ir/article-1-656-fa.html


  از نسخه هاي خطي  اصول استفاده                                                                                           مجله پژوهش در پزشكي          / 130
 

  كرد  ز بيگانه تمنا مي،آنچه خود داشت    
  

  اصول استفاده از متون قديمي
  
  تسلط به زبان و داشتن تخصص در موضوع مورد تحقيق) 1

لمي پيـشينيان دسـتاوردي     خواهد از آثار ع     كه مي  يپژوهشگر
براي مجامع علمي و دانشگاهي معاصر به ارمغـان آورد و ارزش          

هاي پنهان را آشكار و به تائيد برساند، الزم          و غناي آن گنجينه   
هـا   ترين نسخه به منابع اصيل و قديمي است عالوه بر دسترسي  

هاي تخصصي متعدد    ييو تسلط به زبان و ادبيات عرب، از توانا        
اي برخوردار باشد تا نتيجـه هرچـه بهتـر و            ت گسترده و اطالعا 

 در غير اينصورت، دسـتاوردي ارائـه        .تري ارائه نمايد   قابل قبول 
خواهد شد كه يا ارزش موزه اي خواهد داشت و يـا تنهـا عـده                

توانند از آن استفاده نماينـد و ايـن          شماري مي  معدود و انگشت  
  .خالف مقصود است

ه كتاب قـانون ابـن سيناسـت كـه          نمونه بارز اين مطلب، ترجم    
فاضل و زحمتكش آن كـه       ضمن ارج نهادن به مترجم مخلص،     

 اي از عمر عزيز خودرا صرف ترجمه آن كتاب كرده      بخش عمده 
و آن اثر بصورت يك منبع تحقيق براي گروهي از پژوهـشگران    

كنم كه   ه، توجه خواننده محترم را به اين نكته جلب مي         ورددرآ
مرا در علم طب قديم و       « كه  فرموده است  خود مترجم روانشاد  

  ).1( »حديثش هيچ سررشته نيست
البته اولين شرط استفاده از متون طبي قديمي تسلط كامل به           

كـه امـروزه زبـان     چنـان   زيـرا هـم   ،زبان و ادبيات عـرب اسـت      
هـاي   شـود، در سـده     انگليسي به عنوان زبان علم شناخته مـي       

المي، زبان عربي جايگاه    پيشين بويژه دوران شكوفائي تمدن اس     
ترين امتياز يك اثرعلمـي آن بـود كـه بـه             مهم و   برتر را داشت  

در همين رابطه با كمـال تاسـف،        . زبان عربي نوشته شده باشد    
 اگرچه -سخني از ابوريحان بيروني يافت شده كه نمي توان آنرا

 توجيـه و    -حقيقت تلخي مربوط به آن مقطـع از زمـان اسـت           
الهجو : مه كتاب الصيدنه خود آورده است     وي درمقد . قبول كرد 

شنيدن دشنام به «يعني بالعربيه احب الي من المدح بالفارسيه    
).  2(» زبان عربي براي من بهتر ازستايش به زبان فارسي اسـت          

برخـي از دانـشمندان  برجـسته آن زمـان            اينها، افزون بر همه  
تـا   تـر بنويـسند    را هرچه پيچيده   هاي خود  سعي داشتند كتاب  

درك مطالب مهم و ارتقاء به مراتب علمي باالتر براي هركـسي            
ميسر نباشد و تا ازشايستگي دانشجوئي مطمئن نـشوند، رمـوز           

  : زيرا معتقد بودند.علم را به وي نسپارند آن شاخه از
   تيغ دادن بر كف زنگي مست
  به كه دادن علم را ناكس به دست 

صمديه شـيخ بهـائي را      توان منطق تفتازاني و      از اين دسته مي   
اند كه مرحوم مال هادي سبزواري رحمه اهللا عليه          گفته. نام برد 

كــرد و  مــي همــواره ايــن بيــت را در حــوزه درس خــود تكــرار
دانست، او را از حضور در       چه شخصي را واجد شرايط نمي      چنان

طبيعي است در دانـش      بنابراين. كرد درسش محروم مي  كالس  
ن با تـن، جـان، نـواميس و دارائـي           كه سروكار فراگيرا   پزشكي

انسانهاست، نگذارند به آساني هركسي از همه رمـوز آن دانـش            
هـاي    در نتيجـه كتـاب     .آگاه شـود و بـه سوءاسـتفاده بپـردازد         

شـدند و بـراي فهـم        تر نوشته مي   پزشكي هرچه بيشتر پيچيده   
البته خـالي   . آنها نياز به طبيب حاذق، باتجربه و كارآزموده بود        

 نيست كه بدانيم اساساً رشته پزشكي از زمان بقراط به           از فايده 
و شـيوه نـوين     ) 3( بعد، رسماً دو بخش نظري و عملي داشـت        

آموزش پزشكي كه مبتني بر علوم پايه و بـاليني اسـت، ادامـه              
  .همان فرهنگ پيشينيان است

  
  تأييد اثر علمي توسط نويسنده اصلي) 2

ن قديمي ايـن اسـت   يكي ديگر از نكات مهم در استفاده از متو     
اي كـه هرچـه بيـشتر بـه          كه پژوهشگر به نسخه اصل يا نسخه      

يا توسط فرد آشـنا بـه رمـوز و     تر باشد و   زمان نويسنده نزديك  
اصطالحات علمي، نوشته يا تاييد شده باشد، دسترسي داشـته          

اي كه در حال حاضر در دسترس نويسندگان مقاله          نمونه. باشد
ر تاليف عالمه جزايري است كـه       است، كتاب شرح عيون االخبا    

 وسيله يكي از شاگردان مولف نوشته شده و خود مولـف، آن           ه  ب
 ).4( را خوانـــــــده و تاييـــــــد كـــــــرده اســـــــت

  
تـرين   چنـين نيـست و بـسياري از قـديمي           البته هميشه ايـن   

هاي خطي موجود، توسـط خـود مولـف نوشـته نـشده و             نسخه
الً تـاكنون   مـث . انـد  ها پس از فوت او گردآوري شـده        حتي سال 

هاي ابن سـينا بـه خـط خـودش      هيچ نسخه مستندي از كتاب   
پژوهشگر براي قضاوت    با اين توضيحات، كار   . يافت نشده است  

 بويژه اگر   ،شود درباره نظريات و آراء پيشينيان بسيار دشوار مي       
اصلي يك كتاب ارزشمند توسط      هاي يا نسخه  بدانيم كه نسخه  

. علمـي نگاشـته شـده اسـت       فرد ناآشنا به اصطالحات و رمـوز        
نمونه بسيار جالب در اين رابطه كتاب صيدنه ابوريحان بيروني          
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 678است كه توسط شخصي به نام غـضنفر تبريـزي در سـال              
غضنفر در پايان نـسخه خـود تاكيـد         . هجري تحرير شده است   

كرده است كه نسخه قبلي كتاب، داراي اغـالط بـسيار زيـادي             
را صرف بازنگري و تصحيح      داي از وقت خو    بوده و بخش عمده   

  ).  2( متحمل شده استرا  مشقت و رنج بسياري  وآن كرده
مثال با ارزش ديگر، نسخه بسيار نفيس موزه گلستان از كتـاب            
ديسقوريدس است كه توسط خطاطي به نام محمد باقر الحافظ     

 هجري نوشته شده و در پايان آن تاكيـد كـرده          1038در سال   
را براي تصحيح و اصـالح نـواقص         داگرچه همه كوشش خو   كه  

را  آن بكار برده، اما اگر در آن، بازهم اشتباهاتي ديـده شـد، او             
اي كـه وي از آن اسـتفاده كـرده،            زيـرا نـسخه    ،سرزنش نكنند 

البته نگارنـده اول    ). 6،5(بسيار كهنه و آسيب ديده بوده است        
اين مقاله، هر دو نسخه را ديده و تحقيقات گسترده و مفـصلي             

 روي آنها انجام داده است كه در زمان مناسب ارائه خواهنـد             بر
  .شد

توان در اينجـا مطـرح كـرد، ترجمـه           هاي ديگري كه مي    نمونه
ــدهاي  ــه توســط   21 و 20جل ــاوي رازي اســت ك ــاب الح  كت

فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران منتشر شـده         
عدم  به دليل عدم استفاده از منابع اصلي كتب طب سنتي و           و

تطبيق با علوم نوين، بسياري از اغالط نسخه عربـي بـه همـان              
 ترجمه ديگري بوسيله   ،همين كتاب  از ).7( اند شده صورت نقل 

دانشگاه تهران چاپ شده كه اكثريت قريب به اتفاق كلمـات و            
 كه رازي براي نگارش كتـابش از آنهـا          -عباراتش با منابع اصلي   

  ).8(اند   مقابله و تصحيح شده-استفاده كرده
  : شرح زير استه هاي آن ب تصوير نمونه

  

  
    

  
  
  
  استنساخ  )3

در طول تاريخ گذشته تا پيش از اختراع صنعت چـاپ، تكثيـر             
نوشـتن نـسخه جديـد از       «يعني  » استنساخ«ها از طريق     كتاب

شـد كـه غالبـاً       توسـط افـرادي انجـام مـي       » روي نسخه قبلـي   
دانــش   ازمعمــوالً بودنــد و اي و تنــدنويس حرفــه خــط خــوش

تخصصي، بهره چنـداني نداشـتند، درنتيجـه درهـر صـفحه از             
ممكن بود اغالط متعـددي ايجـادكرده، بجـز          نويس خود  دست

نظر، كس ديگري نتواند صورت صحيح       اهل علم و افراد صاحب    
 ازهمـين رو،  .كلمات و اصطالحات تخصـصي و ويـژه را بفهمـد    

ه بعـدي   يا تحريف شده، از يك نـسخه بـه نـسخ           هاي غلط  واژه
اغـالط    منتقل شده، درنسخه بعدي هم عالوه بر اغالط قبلـي،         

بـا   .گرديـد  به نسخه بعدي منتقل مـي      شد و  جديدي اضافه مي  
اين ترتيب، پس از گذشت چندين قرن، خواندن متون قـديمي   
و پي بردن به صورت صحيح و اصل كلمات، غالبـاً كـار بـسيار               

 موارد زيـر، گـواه      .شد دشوار و در برخي از موارد غيرممكن مي       
  :هاي خوبي بر اين مدعي هستند

تـرين منبـع     يعني مهم (با توجه به اينكه كتاب ديسقوريدس        •
ــي و      ــينا، بيرون ــن س ــون رازي، اب ــشمنداني همچ ــي دان علم

ترين آثار ميراث فرهنگ بشري در دانش        از مهم ) 9) (نظائرشان
ــاه شناســي، داروســازي ســنتي، جانورشناســي و   پزشــكي، گي

اسـت، پـس از ارزيـابى دقيـق و تخصـصي توسـط              شناسي   سم
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 پر ،از آغاز تا انجام، عباراتش نويسنده اول مشخص شد كه اكثر
هاى امالئـى، دسـتورى، نـواقص و جابجـائى           از تصحيف، لغزش  

ــاره محــسنات و    ــان درب ــه برخــى از ارزياب ــوده و آنچــه را ك ب
انـد، تنهــا از ديــدگاه   هــا مبالغـه كــرده  هـاى ايــن نـسخه   ارزش
ى، يشناسى بوده و از ديدگاه كارشناسـى و ارزش محتـوا           نسخه

براي . انديشي هستند پايه و مبتني بر ساده     ادعاهاى يادشده، بى  
  :توان به اين چند مورد اشاره كرد مثال، مي

بـا افـزودن، كاسـتن يـا تغييـر در       هـا  لغزش در نگارش واژه* 
كلمه پديد آمـده كـه       چنان تغييرى در    گاهى آن  .حروف اصلى 

ى هدف و منظور از آن را بـسيار دشـوار يـا غيـرممكن               يناساش
ــا خوشــبختانه پــس از تحقيــق و تفحــص و ا، )6،5(ســاخته  م

مراجعه به مĤخذ معتبر، صورتِ درستِ اكثريت قريب به اتّفـاق           
برخـي از ايـن     . كلمات ياشده شناسايى و تصحيح شـده اسـت        

 :موارد عبارتند از
  

گفتار واژه نادرست متن اصلى واژه اصالح شده معرب واژه ماخذ

nagallisA انانالليدهساناغالس اناغاليس 2
Klumenon فهلمهننونقلومنون قلومنون 4

Melaina Ampelos امفهلوس مهلهيا امفلوس مالنا 4
Hippophaes وفايس ايفوفايسايففوفاوسإب 4
Brettanike 4 برهططانيقى برطانيقي

  
اين امر به طور وسيعى اتّفـاق        .غفلت در نقطه گذارى حروف    * 

افتاده و در برخى از موارد شناسايى مفهوم و معنـى كلمـه يـا               
در بـسيارى از    بـه عنـوان مثـال        .جمله را مشكل ساخته است    

، بـى نقطـه  آمـده، و بايـد توجـه             »سركه= خَل  «موارد، كلمه   
و » روغن كنجد «،  »كنجد«تواند به معنى     مى» حل«داشت كه   

= جـبن «غالبـاً كلمـه    چنـين  هـم  ).10،11(هم باشـد    » جيوه«
، »استسقاء«تواند به معنى     آمده كه مى  » حبن«، بصورت   »پنير

در مـوارد    ).11(و معاني متعـدد ديگـري هـم باشـد           » آماس«
باشـد،   مـي » پيـه خرمـا  «كه بـه معنـي     » جمار«ديگري، كلمه   

-13(آمـده اسـت      »چارپا«و  » االغ«به معنى   » حمار«بصورت  
» نحل«بصورت   ،»درخت خرما = نخَل  «لمه  در مواردي، ك   ).10

و معاني متعدد ديگـري اسـت      »زنبور عسل «آمده كه به معنى     
ــه   ).10،11،14( ــوارد، كلم ــي م ــوقي « در برخ ــصورت »ف ، ب
 در  ،آمده كه اصل آن به معني جانوري است        »قوق«يا  » قوقي«

و » مـرد بلنـد انـدام     «،  »طـاس «حاليكه تصحيف آن به معنـي       
وجـع  «اصطالح   چنين هم ).9،15،16-13(معاني ديگري است    

وجـع  «هاى   در برخى موارد، به صورت    » درد پهلوها = الجنبين  
آمـده  » درد حسين = وجع الحسين   «و    » درد جنين = الجنين  

تـوان بـه اهميـت       بـا توجـه بـه مـوارد فـوق، مـى            ).6،5(است  
 .گذارى پى برد نقطه

ص ناشـي   نادرست بودن مفهوم و محتواى عبارات بعلّت نواق       * 
 ،انگيـز  مثـال شـگفت   . از بي دقتي و كم توجهي نـسخه نـويس         

هاى  ويژگىبيان  ضمن   است كه    گفتار سوم كتاب ديسقوريدس   
  :استذكر كرده  ،درمانىِ افسنتين

و الماء المنقوع فيه األفسنتين أو المطبـوخ فيـه دم الحـيض              «
ــاق   ــن اإلختنــــ ــع مــــ ــه و ينفــــ ــرباً و فرزجــــ   شــــ

  .»ع الخلّالحادث عن أكل الفطر مشروبا م
آشاميدن و يا مصرف موضعي آبى كه افسنتين را در آن        «يعني  

  خيــــــــسانده يــــــــا خــــــــون حــــــــيض را در  آن
ز  همراه با سركه، براى درمـان خفگـى ناشـى ا   ،جوشانده باشند 

ــارچ   ــوردن قــــــــــــ ــمى(خــــــــــــ   )ســــــــــــ
 در اينجا تصويري از موضوع مورد بحث عينـاً          !»سودمند  است  

  : آورده شده است
  
 

 
 
 
 
 

 

  
  

انگيـز نـسخه خطـي       اي از اغالط شـگفت     نهدر تصوير فوق، نمو   
در حـدود قـرن       ترجمه مهران بن منـصور     ،كتاب ديسقوريدس 

ايـن نـسخه از نفـائس ميـراث         . شـود   هجري مالحظه مي   8-7
فرهنــگ بــشري اســت و در كتابخانــه آســتان قــدس رضــوي  

پس از مراجعه بـه مĤخـذ معتبـر قـديمي و            . شود نگهداري مي 
نفيس، معلوم شد كه عبارت فوق، ناقص نقـل شـده و صـورت              

و الماء المنقوع فيه األفسنتين     «: درست آن اينچنين بوده است    
أو المطبوخ فيه، إذا شرب عِدة أيام في كـلّ يـوم مقـدار ثـالث                

مـاء  قواثوسات، شفى عدم شهوه الطّعام و اليرقان، و إذا عجِـنَ ب           
العسل و احتُمِلَ، أدر دم الحيض، و ينفع من اإلختناق الحـادث            

چنانچـه  «يعنـي    ).6،5(» عن أكل الفطـر مـشروبا  مـع الخـلّ          
خيسانده يا جوشانده افسنتين را چند روز پى در پى هر روز به             

ميلى به غذا و بيمارى يرقان را        اندازه سه قواثوس بياشامند، بى    
اى از افـسنتين و آب عـسل را        رهبهبود بخشيده و چنانچه خمي    
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سـازد و    از راه موضعى بكـار برنـد، خـون قاعـدگى را روان مـى              
چنانچه افسنتين را همراه بـا  سـركه، از راه خـوراكى مـصرف               
نماينــد، بــراى درمــان خفگــى ناشــى از خــوردن قــارچ ســمى 

  .»خواهد بود سودمند
هـاى درمـانى     ضمن ويژگى   است كه  مثال ديگردر گفتار چهارم   

  :آمده است» امفلوس لوقى«ده ما
از  « يعنـي  ).6،5(» وقد يعملُ ضماد مع البـول علـى الطّحـال         «

ضمادى ساخته، بـر طحـال      ) ادرار(آميختن اين گياه با پيشاب      
  .»بماليد

تر يادشده، آشكار شد كه صـورت        پس از مراجعه به مĤخذ پيش     
  :گونه بوده است درست آن عبارت، اين

»      ضماد از  « يعنـي  .»مـع التّـين علـى الطّحـال       و قد يعمل منه
  .»...آميختن اين گياه با انجير

: عبداهللا بن عبدي در كتاب خود آورده است       ،   ديگر اي نمونهدر  * 
عليكم بالـشوتير فانـه شـفاء    ): ص(عن عائشة قالت قال رسول اهللا    

در پـاورقي همـان صـفحه در ذيـل كلمـه            . مالمن كل داء اال الس    
از شوتير احتماالً عسلي است كه همـراه        منظور  : شوتير آمده است  

در اينجا بايد توجه  .با موم مستقيماً از كندوها استخراج شده باشد 
و شونيز به   » شونيز« تصحيفي است از    » شوتير« داشت كه كلمه    

  ).14(دانه است و هيچ ارتباطي به عسل ندارد  معني سياه
 
  زمان انتشار منبع ) 4

ريخ انتشار آن به هنگـام باشـد،        برخالف متون جديد كه بايد تا     
در استفاده از متون قديمي هرچه منبع مورد استفاده به زمـان           

 تر باشـد و    علمي توسط مولف اصلي نزديك     نوشتن كتاب يا اثر   
 ارزش  ،در نقل قول استفاده كرده باشـند       هاي كمتري  واسطه از

چنان كـه در اخبـار و روايـات نقـل          هم،  بيشتري خواهد داشت  
چون هرچه از زمـان     . باشد نيز صادق مي  ) ع(ومين  شده از معص  

هـاي    احتمـال ورود لغـزش     ،نگارش منبع فاصـله گرفتـه شـود       
  . نگارشي و تحريف اماليي و تاويل به معنا بيشتر است

  
  نويسي  چگونگي منبع) 5

 هـاي خطـي    بندي بـر اسـاس شـماره صـفحه در كتـاب            صفحه
اختـراع  هـا بعـد از        پيشينيان حتـي مـدت     .ه است متداول نبود 

هاي كتـاب، نخـستين      گذاري صفحه  صنعت چاپ، بجاي شماره   
كلمه صفحه بعد را در گوشه سمت چپ انتهاي هر صفحه، زير            

هـا   ي صـفحه  ينوشتند تا با اين كـار، از جابجـا         آخرين سطر مي  
جلوگيري شود، ولي ارزش اين كار براي توالي درست صفحات          

 مـصاديق ايـن     يكـي از  . گذاري نبـود   يك كتاب به اندازه شماره    
 منسوب به رازي است كه دو     ) 17(موضوع، كتاب مفيد الخاص     

گذاري شده، ولي نياز بـه   بار توسط كارشناسان برجسته، شماره   
ــرين     ــوالي آخ ــودن ت ــت نب ــدي دارد و درس ــر ج ــد نظ تجدي

در همين رابطه   ). 18(گذاري براي اهل فن، آشكار است        صفحه
هـاي خطـي،    نـسخه بايد يادآور شويم در صورت نقل مطالب از  

ممكن است نتوانيم شماره صفحه ماخذ را نقـل كنـيم و تنهـا               
توان پس از نام مولف و كتاب، نام نويسنده، تـاريخ كتابـت،              مي

  .  محل نگهداري و فصل يا بخش مورد نظر را نام برد
  
  شيوه هاي نقل قول) 6

اسـتفاده   هـاي خطـي     در نگارش كتـاب    يهاي گوناگون  از سبك 
يك از دانشمندان گذشته بسته به رشـته          هر  اصوالً .شده است 

يكي . برده است تخصصي خود، شيوه خاصي در نگارش بكار مي       
هـاي طبـي معتبـر در        هاي نگـارش بـسياري از كتـاب        از شيوه 

چنين بوده كه نويسنده، تجربيات و نظرهاي خود را  گذشته اين
داده و اگـر موضـوعي را از    بطور مشخص به خودش نسبت مـي  

كرده است، معموالً نام منبع، نام نويسنده و فصل    مي كسي نقل 
 سـپس موضـوع     ،كرده يا گفتاري از آن منبع را با دقت نقل مي         

ج : (گويـد  مـثالً رازي مـي    . آورده اسـت   را مـي   مورد نظر خـود   
آورده ... جالينوس در گفتار هشتم از كتاب     ...= الثامنه من كتاب  

و يـا   ...) شـناس به گفته يـك نويـسنده نا      = مجهول(يا  ...) است
و ...) در كتـاب تـذكره عبـدوس آمـده اسـت          = تذكرة عبدوس (

). 19) (به نظر من= لي ( گويد درمواردي كه از خودش بوده مي   
در اين موارد، پژوهشگر بايد در صورت امكان بتواند منابع مورد 

هـا   استفاده مولف را پيدا كند و به مقايسه تطبيقـي نقـل قـول             
سـابقه   سنتي تاكنون، كم سابقه يا بي     اين كار در طب     . بپردازد

سينا كمتر    زيرا مثالً منابع مورد استفاده رازي و ابن        ،بوده است 
در اينجا بايد يادآور شد كه براي ترجمه و         . در دسترس هستند  
تر يادشده فرهنگستان، از منابع متـاخرين        تصحيح نسخه پيش  

اه استفاده شده، در حاليكه براي ترجمه و تصحيح نسخه دانشگ         
هاي ديسقوريدس، جالينوس و ديگـر متقـدمين          تهران از كتاب  

  .بهره گرفته شده است
  
  هاي قديمي و تطبيق آنها با دانش نوين استخراج واژه) 7

هـاي   بطور كلي، نگارش مقاله مستند استخراج شـده از كتـاب          
 در بـسياري از   و خطي و منابع قديمي عربي، كار آساني نبـوده        

تـرين صـورت     محتمـل   گمانـه زدن   موارد تنهـا حـدس زدن و      
به چند  . پذير باشد  تواند امكان  صحيح يك كلمه يا اصطالح، مي     

  :توجه فرمائيدزير نمونه 
  .است» ديابت«همان »  ذيابيطس«منظور از  واژه  * 
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» )SPASM(اسپاسـم   «منظور از  واژه صفاصـموس  همـان          * 
  .است

  .است» )AORTA(آئورت«همان » اوريطي « منظور از  واژه * 
ــور از  واژه  *  ــسا « منظــ ــان » قاراليــ ــاراليزي« همــ  پــ
)PARALYSIS( «است.  

لپـسي   اپي« همان »ابيليمسيا«  و »ابيلمسا« منظور از  واژه     * 
)EPILEPSY( «است.  

  .است» آنوريسم«همان» ابورسما«منظور از  واژه * 
  
  دسترسي به اصل منبع ) 8

هـاي   ژه كتاب پژوهشگري كه قصد استفاده از متون قديمي بوي       
خطي را دارد، اگرچه ممكن است برخي از اين منـابع بـصورت             
ميكروفيلم درآمده باشند و با دادن درخواست به يك كتابخانه          

اي از آن ميكروفيلم را بدست آورد، اما براي يـك            معتبر، نسخه 
پژوهشگر، از يكـسو مـشاهده نـسخه اصـل از اهميـت خاصـي               

هاي خطي كه    ري از نسخه  برخوردار است و از سوي ديگر، بسيا      
هاي منحصر به فرد شناخته مي شوند،  به عنوان نفائس و نسخه

هنوز بصورت ميكروفيلم درنيامده يـا بـه آسـاني قابـل وصـول              
 از همين رو بايد به كتابخانه نگهدارنـده كتـاب مـورد             .نيستند

نظر مراجعه كرد و در صورت پاسخ مثبت، در همان محـل بـه              
  .تحقيق پرداخت

ن رابطه بايد توجه داشت كه در باره هـر موضـوع و در              در همي 
هر شاخه از علوم مختلف، در طول يك سـال، صـدها و حتـي                

هـاي مختلـف نوشـته و منتـشر          هزاران كتاب و مقاله به زبـان      
هـاي   هـاي معتبـر درقـرن       فاصله زماني نگارش كتـاب     .شود مي

هـا   در قرون وسطي و پيش از آن ممكن است ده          گذشته بويژه 
يا بيشتر باشد و بعضاً از روي متـون و يـا كتـب قـديمي،                سال  

گرديد كه بهرحـال دسترسـي    ميمتن يا كتاب جديدي منتشر   
  .ترين متون ضروري و الزامي است ترين و اصلي به قديمي

  
  محدوديت منابع متون قديمي) 9

يكي از مشكالت پژوهشگر معاصر براي استفاده از منابع قـديمي،           
 به اين معني كـه در يـك موضـوع خـاص          .محدوديت منابع است  

علوم پزشكي از آغاز ظهور اسالم تا قرن چهارم ممكن اسـت            مثل  
شمار پيـدا نكنـيم،      هاي معتبري بيش از چند نسخه انگشت       كتاب

چنـين  . تازه اگر نسخه موردنظر، سالم، خوانـا و قابـل فهـم باشـد             
معموالً به زبان عربي هستند و اين محـدوديت منـابع            ييها كتاب

  .آيد قديمي يكي از مشكالت تحقيق بشمار مي
  

  نتيجه گيري 

رفته، با توجه به اينكه هدف از بازبيني متون قـديمي و             هم روي
هاي طب باستاني، تصحيح و برگردان مطالـب ارزشـمند           كتاب

آنها به زبان فارسى و ارائه به مجامع علمى و دانشگاهى است تا     
 اسـتوار گذشـته خـود       بتوانند هرچه بيشتر به فرهنگ پربـار و       

 در كارهاي آموزشي، درماني و پژوهشي خود بـا           و آگاهي يافته 
ي، ي، بايد براي شناسـا    )20،21(اطمينان از آنها استفاده نمايند      

كلمه به كلمه هر متن      سازي و قابل فهم كردن     تصحيح، معادل 
ها منبع معتبر قديمي و نـوين پزشـكي اسـتفاده            قديمي، از ده  

سـازي   ر براي تصحيح و بازشناسي يـا معـادل       در نتيجه اگ   .كرد
و يـا    يك كلمه يا عبارت، از چند يا چندين منبع استفاده شده          

اگر در متن مقاله از يك واژه يا اصطالح قديمي استفاده شده و   
توان از شيوه رايـج     نياز به توضيحات ضروري مفصلي دارد، نمي      

 در  . پژوهشي متعارف اسـتفاده كـرد      -در نگارش مقاالت علمي   
اين صورت بهتر است كه موضوع اصلي نقل و ترجمه شـده، در    
حد امكان بي كم و كاست، به عنوان متن مقالـه آورده شـود و               

بـيش از    اگر براي تحقيق در مورد هر كلمه، اصطالح يا عبارتي         
مشخص شـود و     يك منبع بكار رفته، منبع اصلي با يك شماره        

  منـابع كمكـي ذكـر      در بخش منابع مقاله به عنوان      ساير منابع 
 اگر موضوعي از كتاب خطي يا قديمي كـه در           ،چنين هم. شوند

شود، ضرورتي بـه ذكـر       اصل بدون شماره صفحه بوده، نقل مي      
  .شماره صفحه نباشد

بهتر است توضيحات مربوط به كلمات يا عبارات مهم كه بـراي    
اهل تحقيق ارزش دارند، بصورت پـاورقي آورده شـوند و مـتن             

مكان، مستخرج از متون قـديمي بـدون اضـافات          اصلي درحد ا  
هاي نامانوس قديمي در مـتن خـودداري         باشد و از آوردن واژه    

ــا » صــداع«هــائي همچــون  شــود و مــثالً بجــاي آوردن واژه ي
» سـردرد «هاي نوين آنها يعني      در متن مقاله، معادل   » شقيقه«
آورده شوند و در پـاورقي اشـاره شـود واژه اصـلي             » ميگرن«و  

  . بوده است» شقيقه«و » صداع«آنها مربوط 
 براي استفاده از متون قديمي و غيررايج براي زمـان           ،نهايت در

 عالوه بر دانش فرد پژوهشگر در زبان و موضوع تحقيق و            ،حال
 بـا   ،داري و ارجاع به نسخ اصلي يا نزديك به اصـلي           اصل امانت 

انجـام گيـرد     مشاوره و رايزني با متخصصين مربوطه اين مهـم        
)20،21(.   

چـه   شويم كه با توجه بـه مـوارد فـوق، چنـان            در پايان يادآور مي   
پژوهشگري بخواهد به اسـتناد ترجمـه كتـاب قـانون ابـن سـينا،            

حـد امكـان     اي بنويسد، بايد نه تنها بـه نـسخه عربـي و تـا              مقاله
هـم   چندين نسخه قديمي عربي مراجعـه كنـد، بلكـه آنهـا را بـا              

رين آنها را برگزيده، كلمه به كلمه       ت مقايسه و مقابله كند و درست     
را با دقت بازبيني نمايد تا با اطمينان هرچه بيشتري، بتواند تأييد            
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يا نقد مبتني بر حقيقت را انجام داده، صرفاً بـر اسـاس حـدس و                
إنٌ الظٌنٌ ال « نپردازد و از مشمول شدن مصداق آيهء شريفه  گمان

 .خودداري نمايد) 22(» يغني من الحقٌ شيئاً
  

  تقدير و تشكر 

بـه خـاطر    علـي اكبـر واليتـي        جناب آقاي دكتر     استاد ارجمند از
 .گردد ارائه طريق قدرداني مي  ومقاله مطالعه
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