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 ها در کتابخانه األنباءعیون ردیابی  ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
 فه یابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابابن   ۀکتاب نوشت  ۀمقدم،  هادر کتابخانه   األنباء  ونیع  یابیرد

/  668  –  595)  یخزرج  یسعد  ونس یفرزند   گ  م(،1270  –  1199ق  انجمن  به    پژوهش ،  خ 1393  ،یدرماناهیچ.  برگردان  و 

 ی پزشک خیو پژوهشگر تار پزشکدندان ذاکر م یمحمدابراه، یپارس

 ها کتابخانهنمایشگاه در   األنباء ونیع
 دربرگیرندۀ سه بخش است:  هاکتابخانهنمایشگاه در  األنباء ونیع یابیرد

 األنباء عیون های نوشتهردیابی دست( 1

 های ایرانکتابخانه -

 های جهانکتابخانه -

 األنباءشدۀ عیون ( کوته2

 األنباء ( چاپ کتاب عیون 3

 األنباء عیون های نوشتهردیابی دست 
پزشک و ادیب و سراینده و اصیبعه پزشک و چشم ابی نوشتۀ ابن   األطباءطبقات  في    األنباءعیون  های  نوشتهردیابی دست(  1

  های ایران و جهان.نگار و در دو بخش کتابخانهتاریخ 

 ایران هایکتابخانه
 ی کتابخانه آستان قدس رضو (1

، األطباءطبقات  في    األنباءعیون  با نام    3708یابی  و کد دست  4148نوشتۀ کتابخانه آستان قدس رضوی به شمارۀ مدست

 . رود این نسخه در سدۀ دهم هجرت نوشته شده استتاریخ است، ولی گمان میبی
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 انجام: ... کتاب األسرار السلطانّیة في النجوم. تّم الباب العاشر ... ظهروا في بالد العجم ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

 . 1رونویسگر، جلد میشننستعلیق، بی 

 ملک  ی مل ۀ کتابخان( 2
   .األطباءطبقات في  األنباءعیون با نام  3708به شمارۀ  کمل یمل ۀنوشتۀ کتابخاندست

: آغاز آن در بخش خطبه یدگیب دیآسه...[ یتم بالصناعه الطب یدر خطبه افتادگی دارد ]....صحته و قوه منته و ذلك انما آغاز:

ن بوعباس یالدبعه موفق یاصیابنوشتۀ ابن   األطباء طبقات  في    األنباءعیون  افتاده است و انجام آن نیز دچار افتادگی شده است.  

 (.  27 ،معجم المطبوعات ؛ 643( )مشار ق668 -595)  یسعد یاحمد فرزند قاسم خزرج

 ه. یّتم بالصناعه الطبی شود: صحته و قوه منته و ذلك اّنما در خطبه افتادگی دیده می آغاز:

 ق استخرجها من کتاب[ ی... و مراسالت تعال ن ابوالقاسم یالده جمال یلإافتادگی دارد ]کتب  انجام:

ب ین فرزند احمد طبیاحمد فرزند حس  کتمل دارای  ازدهم هجرت نوشته شده است،  یبه خط نستعلیق در سده    نوشتهدست

، کاغذ  17/ 8و    11/ 4سطر، اندازه    21برگ،    212جاها شنگرف،    یم، عنوان و نشان در برخ1882ق /  1299در    یتنکابن

 .2است ییاه ل یشن سیترمه، جلد م

 ( کتابخانۀ معصومیه، قم3
 است.  382 ۀبه شمار  معصومیه، قم، ۀکتابخان ۀنوشتدست

 
معجم خ؛  1369مشهد،    –رت، انتشارات آستان قدس  ک، محمد اصف ف415  برگۀ،  تابخانۀ آستان قدس رضویکتب خطی  کفهرست الفبایی    1

،  391 برگۀم از شش جزو، کاحمد طوران قره بلوط، جزو ی –رضا قره بلوط مطبوعات، علی –، مخطوطات تبات العالمکم ي التاریخ التراث االسالمی ف

 ( 22585=   236 – 23،235، ج فنخا. )نک: م2001ق / 1422یه، کتر  –دارالعقبه، قیصری 
م  2 او    نزویاحمد  و محمدتقیافشار  حجتدانش  یرج  و محمدباقر  خطی  فهرست نسخه،  یپژوه  تهران، ،  515،  1، جکتابخانه ملی ملکهای 

، تهران، 2، جهای چاپی فارسیتابکفهرست  مشار خانبابا،  ؛  210  ،یپزشک  ینسخ خط  یشناسکتاب  ؛ 515برگۀ  خ،  1352،  کمل  یتابخانه ملک

العربیرفاعی، عبدالجبار،  ؛  643برگۀ  خ،  1355ـ1350 المطبوعات  تهران،  ایران  يف  ةمعجم  ارشاد اسالمی  ،  و  فرهنگ  و   - وزارت  چاپ  سازمان 

 . 27، معجم المطبوعات، 643مشار  ؛ 27برگۀ ق،  1414، انتشارات
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رسد به سرگذشت بختیشوع در آغاز رسد به پایان جزو نخستین تا میاندکی پیش از باب ششم را دارد، سپس افتاده و می  آغاز: ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

 باب.

 . 1، افتادگی در آغاز، قطع ربعیه10خط نسخ، رونویسگر، سدۀ 

 ( کتابخانۀ گلپایگانی، قم 4
 است.  4.92 - 622 ۀبه شمار  الله گلپایگانی، قم،آیت نامزنده ۀکتابخان ۀنوشتدست

عیون األنباء  ... قوله خروجه الولی یعني خروجه في الیقاع و الثانیة یرید خروجه من عندهم. تّم الجزء الثاني من کتاب    انجام:

 و یتلوه انشاء الله تعالی في الجزء الثالث اوحد الزمان و الحمد لله. في طبقات األطباء

، تملک شیخ بهایی در 995الدین فرزند اسماعیل فرزند عباس اصفهانی در ماه رمضان  وجیهخامۀ نسخ، مصحح و رونویسگر  

 .2سانتیمتر 16×  21سطر، اندازۀ  17برگه،  119ق، جلد مقوا، 995اصفهام، 

 کتابخانۀ ملی ( 5
 است. 1631 ۀبه شمار  ملی ایران، ۀکتابخان ۀنوشتدست

 فصح عبارته و أوضحها مع زیادات نفیسة من قبله ...  آغاز:

 یوجد شرح الشارات.... لیجتاج إای غیره کتاب جامع الفرض مجلد واحد حواش علی ثالث القانون لم  انجام:

  595بعه ) یاصیابن با آوازۀ ابن یالدملقب به موفق   یاحمد فرزند قاسم خزرجنوشتۀ  )جلد دوم(:    األطباءطبقات  في    األنباء  عیون

نامۀ پزشکان به نام در روزگار خود تا روزگار زیستی نویسنده دربرگیرندۀ ای از زندگیم(؛ کتاب گزاره1270  –  1199ق / 668  –

 های برخی از ایشان آورده است. و عرفانی و پزشکی هر کدام به همراه سرودهفي های ادبی و اخالقی و فلسنوشت

افت:  باب یازدهم آن  آن جایی  برگ نخست  و از  س یریخیسپس ش  ،آمده است  یحیبوسهل مسانامۀ  زندگیشود  آغاز می اده 

امام   ،یم سجزیطاهر فرزند ابراه  ،صادقیابابن  ،یه اصفهانیهندوابن   ،یرونیحان بیبورا  ،یالقیبوعبدالله محمد ا، انایسابن 

 
 . 146 ۀفهرست آستانه، قم، برگ؛ 22585=  236 – 235،23نک: فنخا، ج 1
 . 2963، 5ج، قم، گلپایگانیفهرست ؛ 22585=  236 – 235،23نک: فنخا، ج 2
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ال  یحییسموییل فرزند    ،ین قمصریالدقطب  ،یفخر راز ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد   ی ن محمد فرزند بهرام فرزند محمد عالییبدرالد  ،یاس مغربیفرزند 

   . ل ]جرجانی[ین اسماعیالدف شرفی، شریفرزند عمر سمرقند  یبوحامد محمد فرزند عل ان  یالدبی، نجی]قالنسی[ سمرقند

]منکه[ و صالح   یسنکه هند  ،]چودر[   ،شاناق  ،ل ]صنجهل[یضمح  ،ی کنکه هند  :است  یدربارۀ پزشکان هند  باب دوازدهم

 النباء نویع .فرزند بهله ]هندی[

قاسم مسلمه فرزند احمد  البوا  ،سمسه ]سمینه[ ابن  ،مانیاسحاق فرزند سل  ،اسحاق فرزند عمران  زدهم دربارۀ مغرب:یباب س

 ، خلدونابن   ،کرمانی  ،حسن علی فرزند سلیمان زهراویالبوا]  ،صفارابن   ،سمع[ قاسم اصبع فرزند محمد ]ابن البوا  ،یطیمجر

خالد فرزند یزید فرزند رومان   ،جواد طبیب نصرانی  ،حمدین فرزند ابان  ،بوجعفر احمد فرزند خمیس فرزند عامر فرزند دمیحا

بومسلم عمر فرزند احمد و حمدون و خالد و عمران  ا، یحکم کرمانالبوا ،عمرو فرزند عبدالرحمان  ،ملوکه نصرانی[ابن ،نصرانی

]سلیمان    ،فرزند اسحاق  ، یحییاسحاق طبیب[  ،]عمر پسران یونس فرزند احمد حرانی  ،احمد  ،]حرانی[   ،طملون  فرزند بوعمر،

تاج فرزند  فرزند عبدربه  ، البنینامابن   ،بوبکر  تلمیح  یحیی،اصبغ فرزند    ،سعید  فرزند  فرزند کتانیا  ،محمد  بوعبدالله  ا  ،بولید 

 ،اشبونی موسیهارون فرزند فی، بوعبدالله ملک ثق ا ،بوبکر احمد فرزند جابرا ،احمد فرزند حکیم فرزند حفصون  ،فرزند کتانی

  ، جلجل[جلجل ]ابنبو ا  ،هیثم[ابن  ،]عبدالرحمان فرزند اسحاق  ،د فرزند عبدالرحمانیسع  ،محمد فرزند عبدون جبلی عذری[

محمد   ،عربالبوا فرزند  طلیطلی،اناش  ابن  ،ذهبیابن  ،]رمیلی  ،واقد ابن  ،بغونش[ابن  ،]یوسف  خمیس  فرزند   ، بوجعفر 

دارمیالبوا عساکر  فرزند  خلف  فرزند  عبدالرحمان  قوال   ،خیاطابن   ،حسن  فرزند  جناح  ،منجم  فرزند  فرزند   ،مروان  اسحاق 

 ، بوجعفر یوسف فرزند احمد فرزند حسدای[ا ،فضل حسدای فرزند یوسف فرزند حسدایالبوا ،حسدای فرزند اسحاق ،قسطار

فر  ازدعبدالله  فرزند    ،یزند محمد  فرزند محمد حسنی ]  [،]غافقی  یفافق   ،یبکر  ،سمجونابن  ،وسفیاحمد   ، شریف محمد 

  ، سیمحمد فرزند عبدالله فرزند ادر  ،بوصلت[ابوصلت امیه فرزند عبدالعزیز فرزند  ا  ،بکالرشابن  ،خلف فرزند عباس زهراوی

فرزند    ،فرزند زهر[عالء  البو ا  ،بومروانازهر ]ابن   ،باجهابن   ،بوصلتا بوعالءامحمد  فرزند  د ]حفید یعبدالله فرزند حف   ،بومروان 

بومحمد فرزند ا  ،بوولید فرزند رشدا  ،بوجعفر فرزند هارون ]ترجالیا  ،بومحمد فرزند حفید بوبکر فرزند زهر[ا  ،زهرفرزند  بوبکر  ا

رش  ،رشد[  فرزند  احمد  فرزند  فرزند    ،د یمحمد  موراط ا  ،دیبوولاعبدالله  فرزند  ]یوسف[  یزیدا]  ،ریبوحجاج  فرزند   ،بوعبدالله 

بوعالء فرزند ا  ،بوحکم فرزند غلندرا  ،فرزند قاسم اشبیلی  یحییواب  ،بواسحاق ابراهیم دانیا   ،بومروان عبدالملک فرزند قبالنا
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فرزند حسانا ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد فرزند مسلمه باجی[  ،مصدوم  ،بومحمد شذونیا  ،بوجعفر احمد  فرزنا  ،عبدالعزیز  فرزند  ا  ،د غزال بوجعفر  بوبکر 

زهرال بوا]قاضی   ندرومیا]  ،ی[حسن  سابقا  ، بوعبدالله  فرزند  احمد  مرسیابن،  بوجعفر  طماوسا  ،حالء  فرزند    ، بواسحاق 

 اصم.  ابن  ،عباس کنیناوی[البواه ]یروابن ،بوعباس فرزند رومیه[ ا ،بوجعفر ذهبیا

 ، د فرزند توفیلیسع  ،زل ]زیرکیحسن فرزند ر  ،قی[ بطرعیسیان ]ابراهیم فرزند  یطیبل  [:]باب چهاردهم دربارۀ پزشکان مصر

یوسف   ،فرزند عازار اسراییلی  موسی  ،بالسی  ،اسحاق فرزند ابراهیم فرزند نسطاس  ،نسطاس فرزند جریح  ،خلف فرزند طولونی

  ، ]سهالن   ،یم ید تمیمحمد فرزند احمد فرزند سع  ،اعین فرزند اعین[  ،قیفرزند بطر  عیسی]  ،قید فرزند بطریسع،  نصرانی[

علی   ،مقشر طبیبابن   ،بشر طبیب عظیمیهالبوا  ، حقیر نافع  ،عمار فرزند علی موصلی  ،بوفتح منصور فرزند سهالن فرزند مقشرا

سالمه فرزند   ،ییم فرزند زفان[ ]افرا  ،فرزند رضوان  یعل  ،]اسحاق فرزند یونس[  ،مبشر فرزند فاتك  ،ثم یهابن  ،فرزند سلیمان[

خ یش  ،مظفر فرزند منصور ]بلمظفر فرزند معرف[البوا ین زربیعابن ،مبارک فرزند سالمه فرزند رحمون[ ،رحمونفرزند مبارك ]

رییسد اسراییجمابن   ،الطبس ید  فرزند مدورال بوا]  ،یلیع  و رییس هبئفضاالبوا  ،بیان  ناقد  فرزند شوعه   ،اللهة ل فرزند    ، موفق 

فرزند قضاعی البوا تمامالبوا  ،برکات  فرزند  فرزند رییس    ،موسیرییس    ، معالی  فرزند شعیاالبوا  ،موسیابراهیم  اسعد    ،برکات 

الدین شهاب  ،حوافرالبواالدین فرزند الدین فرزند جمال فتح   ،حوافرال بواالدین فرزند  جمال   ،بیانال بواشیخ سدید فرزند    ،محلی

مان داود فرزند متی ]بومنا  یبوسلا  ،]خونجی[   ین حولحیالدن فرزند زهره ]زبیر[ و افضلیالدنفیس   یقاض  ،الدین[فرزند فتح 

  ، بوسلیمان[ افضل فرزند  البوا  ،مانبوسلیابونصر فرزند  امان و ]یوسلابوشاکر فرزند با  ،بوسلیمان[ابوسعید فرزند  ا ،بوفانهافرزند  

]یدالدیرش مهذبان  و  ]یالدبوحلیقه[  محمد[  ان  ]رشیدالدین  یبوحلابوسعید  فرزند    ،بوسعیداقه    ، حسن[البو ااسعدالدین 

 طار.  ین بیاءالدیض

طاهر   ،جابر فرزند منصور سکری[   ،]یبرودی  ،یسی]رقی[ بتلفي  و  عیسی،  یبونصر فاراب  باب پانزدهم دربارۀ پزشکان شام:

جابر سکر فرزند  ظافر  ،ی]ظافر[  فرزند  عبا  ،موهوب  مظفریبوحکم  فرزند  فرزند  البوا  ،دالله  ]بذوخ[ ابن  ،بوحکم امجد    ، بدرخ 

بوزکریا  ا  ،نفاس ]نقاشن فرزند  یالدمهذب  ،بووقار[افضل فرزند  البو ا  ،]جلیانی  یعبدالمنعم جلباب  ،م زمان ]حکم زمان[یحک

ن یالدعی، رفین خوییالدشمس  ،ین سهروردیالدشهاب  ،صالحابن  ،یهودیف فرزند سکره  یعف   ،یسکره الحلب ،بیاسی[  یحیی

شاهیالدشمس   ،]گیالنی[  یلیج خسرو  آمدیالدفیس  ،ین  ]موفق یالدموقع  ،ین  مطوان  فرزند  مطران ن  فرزند   ، الدین 
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حاجب[مهذب ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد فرزند  حاجبیالدموفق  ،الدین  فرزند  احمد  کحال یشر  ،ن  نصرانا  ،ف  نصرانا  ،یبومنصور  فرج البوا  ،یبونجم 

 ]اللبودی[،   یعبدالواحد اللبور ،  الدین فرزند لبودین[صاحب نجم   ،الدین فرزند لبودین]شمس   ،ین ساعاتیفخرالد  ،ینصران

نجم یش لبودیالدخ  فرزند  حافظیالدنیز  ،ن  عبدالکرالبوا  ،ین  مهندس یفضل  عبدالعزیالدموفق  ،م  فرزند یسعدالد  ،زین  ن 

فرزند رحبیالد، شرفین رحبیالدیرض  ،زیعبدالعز ف  ین عبداللطیالدموفق  ،ی ن حمصیالدکمال   ،ین رحبیالدجمال   ،ین 

ن یدالدی رش  ،بومنصوران  یدالدیسد  ،عقوب فرزند سقالبین  یالدموفق  ،یلیعمران اسرای  ،یلیوسف اسرایی بوحجاج  ا  ،یبغداد

 ، الدوله نیصاحب ام ،دیبوسعاوسف فرزند ین یالدمهذب ،یصدقه سامر ،]سدیدالدین فرزند رقیقه[  ،قهیفرزند رق یفرزند صور

  ، ی بعلبک  ین فرزند قاضیبدرالد  ،[اصیبعهابیابن  فه ]عموییفرزند خل  ین علیدالدیرش  ،یم فرزند علین عبدالرحیالدمهذب

عبدالسالمیالدموفق  ،ی محمدکلن  یالدشمس  نفاخیالدموفق  ،ن  نفاخیالدنجم   ،ن  فرزند  سویدی[  ،ن  فرزند    ، ]عزالدین 

 فرزند قف[.   جفر البواالدین یعقوب سویدی و ]وفق ،حوافریابن ابن یالدن فرزند جمال یالدفتح  ،]دنیسری[ یرین دلیعمادالد

 . .. من قبله ةسیادات نف یوضحها مع زأفصح عباراته و  آغاز نسخه:

 وجد شرح الشارات.یثالث القانون لم  یعل يره کتاب جامع الفرض مجلد واحد حواشیغ یلإحتاج یل ...  :انجامه

  ی کش خط  ین با مرکب مشکیساده، عناو  .ق و گویا در سدۀ دوازدهم هجرت رونویسی شده استینوشته به خامۀ نستعلدست

 نویسی شده است.  های گوشهها دارای نکته از صفحه یاشده، پاره

ها برپایۀ نوشتۀ متن آمده و تصحیحی در آن انجام داده نام  .شودهایی در نوشتار دیده میو نادرستی  داردآغاز کتاب افتادگی  

  .نشده است 

 ی کین،  یبچه از اطفال متمولۀ صفحۀ آخر آمده: در سنۀ ششصد و اند دو نفر  یای است. در حاشهای دیکتهمتن دارای غلط 

عشر نوشته است.  ی عشر شهر رجب را اسدیف نوشته است مانند آن که اثنیر و تصحیی نوشته است همه را به تغ ی گریگفته و د

 مور معذور و السالم«. أذل المذل و الغنا الم  »نعوذ بالله من الفقر الم  

 میلیمتر.  215×    170ده،  ی، قرمز، کوبیك لییماج  یجلد ت،  ه12ۀ  رونویسگر، سد افتادگی آغاز برگۀ نخست، خامۀ نستعلیق، بی
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 1.میلیمتر 150×   100،  یکاغذ فرنگ، سطر 15برگه،  164 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

 ( کتابخانۀ مرکزی، تهران 6
 ف است.  – 332.2  ۀبه شمار  دانشگاه تهران،ی مرکز ۀکتابخان ۀنوشتدست

 .2(20و  4 – 1برگه ) 5است که رونویسگر و تاریخ رونویسی ندارد،  5903.4879آغا به شمارۀ نوشتۀ یوسفنسخۀ اصل دست

 های جهانکتابخانه
 دنریکتابخانه وا  (7

وادست کتابخانه  نام  دنر  ینوشتۀ  با  آمریکا  ماساچوست  ایالت  بوستون  شهر  در  هاروارد  دانشگاه  طبقات  في    األنباء عیون  در 

 نوشته به خط نستعلیق است و در اندازۀ ربع خشتی است.  . دستاألطباء

 ؛3شده باشد رونویسیم 1875ق / 1292رود در سال گمان می

 دارالکتب مصر (12 – 8

 2104  ۀدارالکتب، به شمار  ۀ نوشت( دست 8
 .األطباءطبقات في  األنباء کتاب عنوان و با نام  2104نوشتۀ دارالکتب، به شمارۀ دست( 8

سطر و در   31دارای    ۀبرگ  188[ در  1595می  17ق ]چهارشنبه،  1003نوشته در روز پنجشنبه هشتم ماه رمضان سال  دست

 شده است.   رونویسی واژه 16 - 13هر سطری 

 تملیکاتی بر روی جلد کتاب وجود دارد، متن یکی از آن
 
لکاتبه  ها که توان خواندن آن است: »الحمد لله، صار هذا الکتاب ملکا

رحمإالفقیر   الغن  ةلی  ابی يربه  بن  محمد  بن  محمد  الشریف  الحسن،  األ يالمالکفي  شر األ   يالخیر  بالجامع  الموقت  زهر، ، 

 
  1997ن آن  یشی/ ع، شمارۀ پ  1631تاب:ک  یابید دستک  ،  195 -  193  ،10ج  ،کتابخانۀ ملی  فهرست؛  210،  شناسی نسخ خطی پزشکیکتاب  1

 د است. /
 . 455، 1، جهافیلمفهرست ؛ 22585=  236 – 235،23نک: فنخا، ج 2
 . 357برگۀ ، 9دانشگاه تهران، دفتر یزکتابخانه مر ک یخط یهاه نسخهینشر 3
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السر ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد الشیخ    يبالبتیاع  التهانويبأمن  سنه  في    يالسعود  محرم  دسامبر  1030اوائل   [ شایستۀ   ...  م[1620ق  سپاس   /

ابوالخیر حسنی  فرزند  فرزند محمد  و غنی شریف محمد  نیازمند رحمت خدای دارا  رونویسگرش  ِملک  این کتاب  خداست. 

/    1030ن ملکیت آن در مسجد جامع ازهر بود و آن از شیخ ابوالسعود تهانوی در اوائل محرم مالکی شد که زمان نوشتفي اشر 

 «. خریداری شد ... 1620دسامبر 

ق  1227بمصر المحروسه، غفر له سنه    يبهجت القاضفي  ی الله تعالی مصطإنوشتۀ مالکیت دیگر بر روی آن: »من کتب الفقیر ا

بهجت قاصی در مصر محفظ در کنف الهی، خدایش او را بیامرزاد به  في  های فقیر در رحمت الهی مصط/ از کتاب   م[1812]

 «. م1812ق / 1227سال 

 . شودها دیده مینویسی در گوشه و کنار برگه نویسی متن و نیز گوشه های برابرخوانی و بازدرستنشانه

نامۀ رسد و زندگیبا مقدمه آغاز و به زندگی عموی نگارنده، رشیدالدین علی فرزند خلیفه در باب پانزدهم به پایان می   کتاب

نوشته به خط نسخی که به خط رقعه شبیه م مولر خاورشناس آلمانی، کم دارد. دست1884هشت نفر را نسبت به نسخه چاپ 

 است با قلم نازکی نوشته شده است. 

الطب   ة... و بعد فإنه لما کانت صناع  از بسم الله الرحمن الرحیم، »الحمد لله ناشر األمم و منشر الرمم و مبرئ السقم پس    آغاز:

 .«.. من أشرف الصنائع 

تألیف الطبیب   األطباءطبقات  في    األنباءعیون  بن خلیفه من الکتب. هذا آخر کتاب    يرشیدالدین عل  ي» .... و لعم   انجام:

 .« يالسعد يالخزرج ةاصیبعيبأبنإالعباس أحمد بن القاسم يین أبالدالفاضل موفق 

جای نسخه به نام کتاب در آغاز و پایان این کتاب با هم اختالف دارد. این نسخه به خاطر برخی اشارات سودمند که در جای

 1خورد، مورد توجه است. چشم می

 219( نسخه خطی دارالکتب به شمارۀ  9
 . است األطباءکشف طبقات في   األنباءعیون با نام  219نسخه خطی دارالکتب به شمارۀ  (9

 
 . 102 -  101برگۀ  ،م1996تحقیق و دراسه عامر نجار، دارالمعارف، القاهره، احمد،  ،بعهیاصابن، طبقات األطباء يعیون األنباء فتاب ک 1



   

 األنباء ونیع یهانوشتهدست یابیرد ها کتابخانه شگاهیاألنباء در نما ونیع
 

9 

ها در هر سطر دارد و شمارگان کلمه  19برگه بوده و    238م رونویسی شده است و دارای  1307ق /  707نوشته در سال  دست ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

ز و پایان کتاب دچار افتادگی است. کتاب هایی بسیار است. آغانویسی و بازنویسیدرستتصحیح،  واژه و دارای    10  -  9سطر  

های کهن و ارزشمند آن را از نسخه  ،رواست، رونویسی شده است. ازاینفي  به خامۀ زیبای نسخ و کهن که نزدیک به خامۀ کو

 هایی بسیار از دانشمندان به نام بر آن نقش بسته است، مانند: نویسیآورند، چون گوشهبه شمار می

م[ خوانده است؛  1587ق ]995او کتاب را در سال  م[ درگذشت.1601ق ]1010فرزند محمد اصیلی که به سال  یحیی( الف

 پزشک بیمارستان منصوری؛ محمد فرزند شیخ... فرزند محمد، چشم في الدین فرزند مستو( جالل ب

فرزند محمود عطار  ج فرزند محمد  ازهر در سال 1834ق ] 1250( حسن  بزرگان دانشگاه  از  و  امام زمان خود در دمشق  م[ 

 م[. 1830ق ]1246

دهندۀ وقف آن برای مسجد جامع سلطان حسن در روز آدینه، دوازدهم جمادی شود که نشان هایی بر آن دیده می ارت چنین عب هم 

. وقف العبد الفقیر  األطباء کشف طبقات في   ء نبا عیون األ من کتاب   يم است: »الجزء الثان 1354ق / چهاردهم می 755دوم سال  

جزاء علی أمن نسخه ثالثه   األطباء کشف طبقات في  األنباء  عیون من  ي ... الثان بنالمحاسن الحسن بن محمد ي لی الله تعالی ابإ 

 
 
   ... من نفر سبعون من انتفاع ... وقفا

 
   صحیحا

 
بدین و شرط ... المام مراتب الناس ... و شرط علی بد األ أ ... یکون ... لله    شرعیا

له بعد ما سمعه جامع ..... و علیه الدعاء لواقفه و الترحم علیه فمن بّد من الزمن .... و لیغیب به ..... بال ة صناع ة من معرف ة مستعیر 

شنبه  ]روز پنج   ة خمس و خمسین و سبعمائ   ة من سن   ة الخر   ي عشر جماد ي ثان   ة یوم الجمع   الن بدل ... بعد ... الحسره و الندامه ... تّم 

 [«.1354یازدهم ژولی  

شود که در بخش پایانی گفتار هشتم، دربارۀ پزشکان سریانی است که  ز مینامۀ حنین فرزند اسحاق آغابا زندگی  نوشتهدست

های گفتار چهاردهم پزشکان سرزمین مصر  نامۀ بلمظفر فرزند معرف در نیمه زیستند و به زندگی در آغاز خالفت عباسیان می

 رسد. پایان می

إنه لحقن  نوشته:آغاز دست بن اسحاق:  بر پیامبر )ص(: »قال حنین  و درود  نام خداوند  از  أعدائ  يپس    ي و مضطهد  يمن 

 الکافرین.« 
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الثان   نوشته: پایان دست  ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد الجزء  ... کمل  یتلوه    األطباء طبقات  في    األنباء عیون  من کتاب    ي »  الرئیس في  و  الشیخ  الثالث  الجزء 

... و کان الفراغ من   ي القرش ي الشافع  ي بن داود السمرماو ي بن عبدالله بن عل  ي الفقیر ... عل سدیدالدین المتطبب ... کاتبه العبد 

[«. نام کتاب در آغاز و پایان  1308]هفدهم ژانویه    ة سبع و سبعمائ   ة عشر شهر رجب الفرد أحد شهور سن یوم الثالثاء رابع   ة نسخه عشی

 1نوشته یکی نیست.دست 

 ارۀ نوشتۀ دارالکتب به شم( دست 10
رونویسی کتاب در روز آدینه بیست و .  األطباءطبقات  في    األنباء کتاب عیون  با نام    182نوشتۀ دارالکتب به شمارۀ  ( دست10

 [ نوشته شده است. 1831می ق ]چهارشنبه یازدهم 1246حجه سال نهم ذی

نویسنده، رشیدالدین علی فرزند خلیفه در نامۀ عموی  نوشته بخش آغازین کتاب ]بخش یونان[ را در بردارد و با زندگیدست

 رسد. گفتار پانزدهم به پایان می 

گر آن است، شیخ نوشته نشانهشناسی دستنامۀ هشت نفر را از نسخۀ چاپ مولر کمتر دارد. نسخهنوشته، زندگی این دست

الزهر   و متولی مشیخه  پیشوای دمشق  به سال  حسن عطار  و  بوده است  از جهان 1834  /ق  1250در روزگار خود  م چشم 

م درگذشته است و در سال 1874ق /  1291و نصر هورینی دانشمند زبان و ادبیات در مصر بوده است که به سال بندد فرومی

 هایی بر آن نوشته است. نویسیم گوشه1856ق / 1272

هر متفاوتی یادداشت شده برگه به خط نسخ گرایش به رقعی رونویسی شده است و سرتیترهای آن با جو  258نوشته در  دست

 .2سطر در هر برگه و نزدیک به ده کلمه در هر سطر دارد 33هایی است و است و این نسخه دارای جدول 

 
 . 103 - 102برگۀ  ، م1996تحقیق و دراسه، عامر نجار، دارالمعارف، القاهره، احمد،  ،بعهیاصابن، طبقات األطباء يعیون األنباء فتاب ک 1
 . 104  - 103برگۀ م؛ 1996تحقیق و دراسه، عامر نجار، دارالمعارف، القاهره، احمد،  ،بعهیاصابن، طبقات األطباءفي عیون األنباء تاب ک 2
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 1341( نسخه خطی دارالکتب به شماره  11 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
وشته ناین دست «األطباءطبقات في  األنباء»کتاب عیون  )تاریخ تیمور( با عنوان 1341( نسخه خطی دارالکتب به شماره 11

م. بر روی  1856ق /  1272م. رونویسی شده است و نشان تملیکی با نام عبدالحمید نافع به تاریخ  1854ق /  1270در سال  

 آن است. 

م. پیشوای دمشق در عصر خود و 1834ق /  1250دهد که شیخ حسن عطار در گذشته به سال  بررسی این نسخه نشان می

 دارالکتب است.  182ها مانند نسخۀ شماره ی زده است و این حاشیهیهاحاشیه متولی مشیخه الزهر بر آن 

اصیبعه؛ رشیدالدین علی فرزند خلیفه در گفتار ابینامۀ عموی ابننوشته افتادگی ندارد و از اول کتاب آغاز و به زندگیدست

 رسد. پانزدهم به پایان می 

سطر تعداد کلمات آن در هر    27هایی و دارای  ده و دارای جدول برگه به خط نسخ معمولی نگاشته ش  657دست نوشته در  

 . 1سطر نه واژه است

 5/ 275 ۀ ، به شمار 2دارالکتب مصر   ۀنوشت دست ( 12
 .2رونویسی شده است  275/5، به شمارۀ 2کتابخانۀ دارالکتب مصر 

 14آلمان  –توبینگن ( 13
میکروفیلم آن در معهد مخطوطات  «.  األطباءطبقات  في    األنباء »کتاب عیون  ( با عنوان  14آلمان    –نسخۀ خطی آلمان )توبینگن  

 شود.داری میگروه تاریخ( نگاه 1/ 1144العربیه به شمارۀ )

 
 . 104برگۀ م؛ 1996تحقیق و دراسه عامر النجار، اول، دارالمعارف، القاهره،  احمد،  ،بعهیاصبنا، طبقات األطباءفي عیون األنباء  تاب ک1
 – ، علی رضا قره بلوط  مطبوعات  – معجم التاریخ التراث االسالمی في مکتبات العالم، مخطوطات  تاب  کبرداشت شده از    31تا    13شمارگان    -2

 م 2001ق / 1422یه، کتر  –، دارالعقبه، قیصری 391م از شش جزو، ص کاحمد طوران قره بلوط، جزو ی
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م  است که از آغاز کتاب تا پایان گفتار هفتم پزشکان دورۀ آغاز پیدایش اسال  األطباءطبقات في   األنباءعیون نوشته با نام دست ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

عفو ربه و کان الفراغ من نسخه  یای در زیر نام کتاب آمده است: »حرره بیده الفانیه الراجدربرگیرندۀ این مطالب است. نوشته

 [«.  1803ق ]بیست و سوم آپریل 1218عشر من شهور ألف و مائتین و ثمانیه يشهر المحرم الحرام الذ ةغر في 

 ها، آمده است: »بسم الله الرحمان الرحیم و به نستعین آمین«  ای درشت و زآنسوی دبگر نوشتهچنین در آغاز کتاب با خامههم 

بن و الروح القدس اله واحد ب و ال اسم األ یافتن روخوانی بوده، چنین یاد شده است: » بدر زیر آن که نشان پایان چنین  هم 

رونویس آمین« نشان می هایی در کننده ترساآیین و ناآشنا به زبان و ادبیات عرب بوده، چون نسخه دارای نادرستیدهد که 

   ّن أکننده در مقدمۀ نویسنده دست برده و گزارۀ گواهی به پیامبری حضرت محمد )ص( »نوشتار است و نیز رونویس 
 
  محمدا

موسی عبده و رسوله« را نوشته است و نیز سخن دیگر نویسنده را که ادامۀ  ّن أشهد أعبده و رسوله« را برداشته و به جای آن »و 

 منین« نیاورده است.ؤمهات المأزواجه أآله و اصحابه و  یو عل يصلوات بر پیامبر است »الصاله علی النب

خوردگی آگاهانه شده است و تاریخ رونویسی آن سر جای خود به جا مانده کننده با جوهر سیاه دارای دچار خط نام رونویس 

 است. 

السقم العابد من فضله بسوابغ النعم ... « بدین   ئ مم و منشر الدمم بارئ النسم و مبر»الحمدلله المنشر األ نوشته:آغاز دست

مم ... و قطع ببرهان دلله  األ  ة لی کافإمرسل  موسی عبده و رسوله المبعوث بجمیع الکلم ال  ّن أشهد  أسپس »و    ،گونه آمده است

 الطب ...«. ةا بعد فانه لما کانت صناعنبوته داء الشرک، امّ 

« یلحق انجام:  کان  الدمشقی  الکتاب  في  بیه  أب  يحکم  من  لعیسی  و   ... بالمداوات  ...معرفته  الحیوان  منافع  با    کناش  که   »

فرزند حکم، فرزندش اشتباه گرفته است و این دو در پایان گفتار   عیسیرسد و او را با  نامۀ حکم الدمشقی به پایان می زندگی

 اند. هفتم کتاب آمده

 .1.واژه دارد 11سطر و هر سطر نزدیک به  21برگ است به خط نسخ معمولی نگاشته شده و هر برگه  100نوشته در دست

 
 .106  – 104م، ص  1996تحقیق و دراسه عامر النجار، اول، دارالمعارف، القاهره،  احمد،  ،بعهیاصابن، طبقات األطباءفي عیون األنباء تاب ک 1
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 (Cod. Ar CIXXIکپنهاگ )رک دانما( 14 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
گروه تاریخ(    2/ 1144. میکروفیلم آن در معهد المخطوطات العربیه به شمارۀ )( Cod. Ar CIXXIکپنهاگ  )نسخۀ خطی دانمارک  

 ( است.Cod. Ar CIXXIکپنهاگ  )  شود و خودش در کتابخانه داری می نگه 

)نوشته همان بخش دوم نسخهدست آلمانی  رایسکه خاورشناس  یاکوب  یوهان  آموختۀ  1794  -  1716ای است که  ( دانش 

/ هفدهم ربیع    1125م ]شنبه، بیستم فروردین  1746رب در شهر لیون فرانسه، در نهم آوریل سال  پزشکی و زیان و ادبیات ع

م نوشته  1569ق /977ای که در سال  هایی بر آن نگاشت، و آن را از روی نسخه [ نوشت و به زبان لتین، تعلیقه1159یکم  

 کنندۀ آن را یاد نکرده است. شده که نام رونویس 

هایی نویسیها با گوشه وشته با فهرستی از رایسکه یکی برای نام پزشکان و دیگری برای نام برخی از کتابندست  آغاز و پایان

 شود.به زبان لتین در آن دیده می

اول ظهور السالم من اطباء العرب في الذین کانوا   األطباءطبقات في شود: ]الباب السابع نوشته از گفتار هفتم آغاز میدست

 حارث بن کلده الثقفی...[. و غیرهم. ال

 األنباءعیون  جل ... نجز کتاب ]ابوالفرج بن القف. هو الحکیم األ   رسد: قف، بدین گونه به پایان می نامۀ ابن تاب با زندگی ک   انجام

]چهاردهم ق سبع و سبعین و تسعمائه  977عشرین صفر الخیر سنه  في    ة ، بحمدالله و کان الفراغ من هذه النسخ األطباء طبقات  في  

 [ و حسبنا الله و نعم الوکیل[.1569آگوست  

نویسی اصیبعه آورده است را کوتاهابیهایی که ابنها و داستاندهد که رایسکه بسیاری از نقل قول بررسی این نسخه نشان می

 شود. هایی به زبان عربی نیز بر روی آن دیده مینویسیکرده است و گوشه

 .1 واژه رونویسی شده است   11  -   9سطر که در هر سطر  15برگ در   327در   نوشته با خط نسخ قدیمی دست 

 
احمد طوران قره بلوط،    – ضا قره بلوط  ر ، علی مطبوعات   – مخطوطات  تبات العالم، ک م  ي معجم التاریخ التراث االسالمی ف تاب  ک  ؛ 107  –   106همان جا.    1

 م.2001ق /  1422یه،  کتر   – ، دارالعقبه، قیصری  391  برگۀ م از شش جزو، ک جزو ی 
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 کتابخانۀ احمد ثالث در ترکیه ( 16 – 15 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
 است.ترکیه  استانبول نوشته کتابخانۀ احمد ثالث در دو دست

 71/2860 ۀ نوشته به شمار ( دست 15 
گروه تاریخ(    346/1،2المخطوطات العربیه به شمارۀ )های آن دو در معهد  که میکروفیلم   71/2860به شمارۀ  نوشته  یک دست

 شود. داری مینگاه

م[  1418ق ] 821نوشتۀ یکم دربرگیرندۀ دو جزو سه و چهار از یک نسخۀ چهار جزوی آن به جا مانده که به سال  رونویسی دست

شود، به جز بر روی کارت / لیبل  نوشته، نه در آغاز و نه در انجام آن دیده نمی رونویسی شده است و این در هیچ کجای دست

لی رحمه ربه إکنندۀ آن چنین بازگو شده است: »کتبه العبد الفقیر  شود با آن که نام رونویس کتابخانۀ احمد ثالث دیده نمی

ر نوشتۀ چهار جزوی است که از گفتاآن در دسترس است؛ بنابراین، یک دست  4و    3القدیر، بالبوغا المملوک العادل«. تنها جزو  

شود؛ شود و در اول آن نام کتاب دیده نمی بالد العجم[ آغاز میفي  الذین ظهروا    األطباءطبقات  في  عشر  يیازدهم ]الباب الحاد

 بلکه نام کتاب در پایان یاد شده است. 

عظم  ن األ مولنا السلطا  ةشده است: »رسم لخزانداری میهایی بوده که در گنجینۀ شاهی نگاهنوشته از نسخهگویا این دست

خلدالله    يیوبو الدین سلیمان بن عان .... بن محمد األ   ةالمفاخر فخر المليبأمم مولی ملوک العرب و العجم  مالک رقاب األ

 سلطانه«.

 «. ... الذین ظهروا ببالد العجم  األطباءطبقات في عشر ير یا کریم الباب الحادّس ی   »بسم الله الرحمن الرحیم رّب  آغاز:

و    األطباءطبقات  في    األنباءعیون  کتاب  عشر من ابواب  فرج بن القف. هو الحکیم الجل .... تم الباب الخامس »ابوال  انجام:

 ن  العادل رحم م    كه القدیر بالبوغا المملوربّ   ةلی رحمإالعالمین کتبه العبد الفقیر    لله رّب   بتمامه کمل جمیع الکتاب و الحمد

 کننده و خامۀ اوآمده است. المسلمین آمین«. که در ادامه آن دو بیت سروده در ستایش رونویس م علیه و علی جمیع رّح ت  
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برگ در قطع بزرگ در بیست و یک سطری که در هر سطر آن   249های گوناگون در  نوشته با خط نسخ زیبا و دارای شکل دست ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

 .1ها با رنگ دیگری نوشته شده است ل هفت تا نه واژه نوشته شده که در آن عنوان هر گفتار و تراجم و نقل قو

 ب  70/2859 ۀبه شمار  هی احمد ثالث ترک ۀدوم کتابخان ۀنوشت ( دست 16
ب تاریخ است و یک بخش از یک کتاب سه بخشی به شمار   2859/ 70نوشتۀ دوم کتابخانۀ احمد ثالث ترکیه به شمارۀ  دست

آن  می رونویسی  تاریخ  به دست  1335ق /  735آید.  اعلی شهر حمات انجام م  فرزند عبدالرحمان در مسجد جامع  عبدالله 

 م است. 1667ق / 1078ها وابسته به سال شود که یکی از آنهایی دیده میگرفته و بر روی آن نشانۀ تملک 

هندی پس از  نامۀ شاناق سپس منکهنوشته از آغاز کتاب تا پایان گفتار دوازدهم کم است و پس از نام خدا تا پایان زندگیدست

بالد في الذین ظهروا  األطباءطبقات في آن صالح فرزند بهله هندی که پایان گفتار دوازدهم است و پس از آن گفتار سیزدهم ]

 قاموا بها[ است. أالمغرب و 

 « ... يالحاتم البلخبیأب  ف  عر  رجل ی   ي»بسم الله الرحمن الرحیم و هو حسب آغاز:

ضعف خلق الله ... محمد  أعلی ید    األطباءطبقات  في   األنباءعیون  السفر الثالث من کتاب    ... تّم .  ّف »ابوالفرج بن الق    انجام:

  23]  ةخمس و ثالثین و سبعمائ  ةعلی بمدینه حمات ... بتاریخ خامس شهر صفر سنبن عبدالله بن عبدالرحمان بالجامع األ 

 [«. 1334اکتبر 

 2م( است.«1270ق / 668اصیبعه )ابیابننوشته قدیمی و نزدیک به زمان درگذشت دست

 
تاب ک؛  108  –  107م، ص  1996تحقیق و دراسه عامر نجار، دارالمعارف، القاهره،  احمد،    ،بعهیاصابن ،  طبقات األطباء  يعیون األنباء فتاب  ک  1

م از شش جزو، ص  کاحمد طوران قره بلوط، جزو ی –مطبوعات، علی رضا قره بلوط –تبات العالم، مخطوطات کمفي معجم التاریخ التراث السالمی 

 . م2001ق /  1422یه، کتر  –، دارالعقبه، قیصری 391
تاب معجم ک ؛108م؛ ص  1996ار، دارالمعارف، القاهره، ، تحقیق و دراسه عامر نجطبقات األطباءفي عیون األنباء تاب ک، احمد، بعهیاصابن -2

،  391م از شش جزو، ص کاحمد طوران قره بلوط، جزو ی –مطبوعات، علی رضا قره بلوط  –تبات العالم، مخطوطات کمفي  التاریخ التراث السالمی 

 م. 2001ق / 1422یه، کتر  –دارالعقبه، قیصری 
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 پوری بانک ۀ کتابخان( 19 - 17 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

 2469 ۀبه شمار نوشته ( دست 17
ق  1267در سال    است وبرگ    234  آمده است که دارای  2469به شمارۀ    فهرست خدابخش در  پور،  کتابخانۀ بانکینوشتۀ  دست

 رونویسی شده است. 

 3494به شمارۀ  نوشته دست ( 18
بانکی  ۀنوشتدست به شمارۀ  فهرست خدابخشدر  پور،  کتابخانۀ  در سدۀ   بوده وبرگ    300  یاد شده است که دارای  3494، 

 دوازدهم هجرت رونویسی شده است. 

 12/   786  ۀشمار   ۀنوشت ( دست 19
دوازدهم هجرت رونویسی برگ که در سدۀ    300در    12/    786پور، فهرست خدابخش، به شمارۀ  کتابخانۀ بانکی  ۀنوشتدست

 شده است. 

 دانشگاه استانبول  ۀ کتابخان( 20
 یاد شده است.  6165کتابخانۀ دانشگاه استانبول به شمارۀ نوشتۀ دست

 .1برگه رونویسی شده است  60نامۀ ارسطاطالیس در کتاب از آغاز آن تا زندگی

 ه یفاتح، ترک ۀ کتابخان( 21
 سانتیمتر است. 12×  19دارد. خط نسخ  17×  26برگه  235 .است 4438کتابخانۀ فاتح، ترکیه، به شمارۀ  ۀنوشتدست

 .2رونویسی کرده است  قسطنطنیهدر شهر ق 970به سال است که آن را  رونویسگر احمد فرزند محمد ارمنشاهی

 
، گردآوری رمضان ششن، جمیل آقپکاژ و جواد ایزگی، باللغات العربیة و الترکیة و الفارسیة في مکتبات ترکیافهرس مخطوطات الطب االسالمي    1

اکمل اجیاناشراف  السالمي، الدین  الطب  مؤتمر  باستانبول،  السالمیة  الثقافة  و  الفنون  و  للتاریخ  األبحاث  مرکز  /  1404استانبول،    اوغلی،  ق 

 . 31، 1، ج 1975مجلد األّول، بیروت، رمضان ششن، ؛ نوادر مخطوطات العربیة في مکتبات ترکیا،  13، برگۀ م1984
 .12(، برگۀ فهرست مخطوطاتهمان جا ) 2
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 اوغلی، ترکیه ( کتابخانۀ خراججی 22 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
ترکیهخراججیکتابخانۀ    ۀنوشتدست شمارۀ  اوغلی،  به  )  80  است.  1118/2،  از  اندازۀ  162  -   82برگه   ،)21.6    ×15.2 

 ق رونویسی آن را به پایان رساند. 981سانتیمتر. فخرالدین احمد فرزند صالح در سال 

 ( کتابخانۀ نورعثمانیه، ترکیه 24 - 23

 3559  ۀنوشته به شمار ( دست 23
شمارۀ  ترکیه،  نورعثمانیهکتابخانۀ    ۀنوشتدست به  اندازۀ    200است.    3559،  به  اندازۀ   20.5×    18.7برگه  و  سانتیمتر 

 سانتیمتر است. 9.5×  20.7نوشته متن

 ق به انجام رسید.1145رونویسی آن به خامۀ تعلیق در سال 

 3560  ۀنوشته به شمار ( دست 24
نوشته سانتیمتر و متن   12.5×    17.5به اندازۀ    برگه  366است.    3560  ۀبه شمار   ه،یترک  ه،ینورعثمان  ۀکتابخان  ۀنوشتدست

 .1سانتیمتر است و به خامۀ نسخ رونویسی شده است  9.5×  12.5

 ، ترکیه مرادمال( کتابخانۀ 25

  1003دارد که در تاریخ    21.6×    15.2برگه به اندازۀ    227  است.  1464  ۀبه شمار   ه،یترک  ،مرادمال  ۀکتابخان  ۀنوشتدست

 .2رونویسی شده است 

 ه یترک ،ی کوپرل ۀ کتابخان( 26
  17.5×   12.5در اندازۀ ه برگ 130 تنها جزو اول آن است و است که 1104کتابخانۀ کوپرلی، ترکیه، به شمارۀ  ۀنوشتدست

رونویسی شده    ه9. رونویسی آن به خامۀ نسخ است که در سدۀ  داردسانتیمتر    12.5×    7.7نوشته به اندازۀ  سانتیمتر و متن 

 است. 

 
 همان جا.  1
 . 12، ششن، فهرس مخطوطات؛  31، 1، ج ایفي مکتبات ترک ةینوادر مخطوطات العرب 2
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 ه یترک ،بایزید عمومی  ۀ کتابخان( 27 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
×    21  ۀبرگه در انداز   130است که تنها جزو اول آن است و    4219  ۀبه شمار   ه،یترک  ،یعموم  دیزیبا  ۀکتابخان  ۀنوشتدست

متن   متریسانت  15.5 انداز و  به  سال  دارد  متریسانت  10.5×    15  ۀنوشته  در  را  آن  سمسونی  محمد  فرزند  احمد  ق  1006. 

 رونویسی کرد. 

 ه یترک ،خسروپاشا ۀ کتابخان (28
است که به خامۀ   156  -  101ای از برگ  . بخشی از مجموعهاست  471/3  ۀبه شمار   ه،یترک  ،خسروپاشا  ۀکتابخان  ۀنوشتدست

 .1سانتیمتر است 5×   15.5نوشته به اندازۀ و متن 15.5×  21نسخ رونویسی شده است. اندازۀ هر برگه 

 ه یترک  ،ی شهبدعل ۀ کتابخان( 29
 ق رونویسی شده است. 735برگ که به سال  161در  1/ 2859کتابخانۀ شهبدعلی، ترکیه، به شمارۀ  ۀنوشتدست

 جامع، ترکیه ( کتابخانۀ یکی 30
 است.  1/ 891کتابخانۀ یکی جامع، ترکیه، به شمارۀ  ۀنوشتدست

 ، ترکیه میداماد ابراه  ۀ کتابخان( 31
 . است 935شمارۀ  دارای، است  بخشی از کتابخانۀ سلیمانیه، ترکیه که کتابخانۀ داماد ابراهیم  ۀنوشتدست

 موصل، عراق  ۀ ( کتابخان32
 است.  42 : 25 به شمارۀ کتابخانۀ موصل، عراق، ۀنوشتدست

 عراق ،موصل ه یاحمد ۀ مدرس ۀ ( کتابخان33
 برگ است.  347در  10/   20یعراق، پزشک –در موصل  هیاحمد ۀمدرس ۀکتابخان ۀنوشتدست

 
 . 13 -  21، ششن، فهرس مخطوطات 1
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 رامپور ۀ کتابخان( 34 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
 . 176؛ 642، به شمارۀ 1کتابخانۀ رامپور  ۀنوشتدست

 رباط ،ة العام  ة خزان ۀ کتابخان( 35
است که    هگر ب  154، جزو سوم، بخش آخر کتاب  255مراکش، اوقاف، به شمارۀ    –کتابخانۀ خزانه العامه در رباط    ۀنوشتدست

 ق انجام گرفته است. 707رونویسی آن در 

 تیدانشگاه کو ۀ کتابخان( 36
 . در اد هگبر  62 هک تسا  3268کتابخانۀ دانشگاه کویت، به شمارۀ م ک  ۀنوشتدست

 کتابخانۀ دارالکتب الظاهریه  (37

 م یقد 4883  ۀبه شمار  ۀنوشت دست ( 37
  ط نوینم  14قدیم و    4883السد، بخش طب و صیدنه، به شمارۀ    ة/ مکتب  ریه کتابخانۀ دارالکتب الظاهریه سو  ۀنوشتدست

 .1ت سا

های پزشکان است که ]بخش پانزدهم[ پزشکان مغرب  نامهها و فهرست زندگینسخۀ کتابخانۀ ظاهریه / اسد دارای فهرست باب

نفیس )د:  عالءالدین قرشی با آوازۀ ابننامۀ  برگ است و آخرین آن، زندگی  104دارای    هتشونتسد  گیرد.و اندلس را دربرمی 

 نویس دارای کاستی بسیار است. م( است. دست1288ق / 686

   .آیدنویس چاپی به شمار میچون دستخواناست، ولی هم سوراخ و دشوارآغاز نسخه با آن که سوراخ 

 ه یرهاظ  مود  ۀنوشت دست ( 38
است که نام نویسنده ندارد و بخش پایانی    کنندۀ پیشینبه خامۀ همان رونویس   122تا    105وم کتابخانۀ ظاهریه از برگ  نسخۀ د

 آن افتادگی دارد. 

 
دارال  1 الظاهریهکفهرست مخطوطات  و  تب  حمارنه  خلف  سامی  الصیدنه،  و  الطب  حمصی،  أ،  /  1389، دمشق،  476  ۀگر بسماء  م  1969ق 

 م. 1969ق / 1389
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الوصایا التقطتها من الکتب و کثیر منها من شرح العالمه بعد التنقیح و حذف المکررات و ادراج کل  في  »هذه ابواب    آغاز آن: ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

 «. ... لهباب مناسب في 

ها را فراگیرد و نیز چگونگی هایی است که بابسته است! پزشک از آن آگاه باشد و باید آن دانش چنین دربرگیرندۀ بخش هم 

ل آزمودن پزشک و سفارش ث  هایی برای پزشکان است و صفات خوبی که باید یک پزشک داشته باشد تا  ها و سودمندیها و م 

 بتواند اعتماد مردم را به دست آورد.

سانتیمتر است که هر برگه بیست و یک سطر دارد و خامۀ آن نسخ فارسی   25/11×    25/19برگه به اندازۀ    122مجموعه در  

سوراخ شده که خواندن آن دشوار گشته و خوردگی شده و بیشتر آن سوراخهای آن دچار آبزیبا و خواندنی است، ولی برگه

 . تسا 1م 1682ق / 1093است و تاریخ آن  ای و ادبیاتیهای دیکته نویسیدارای نادرست

 حداد  میابراه  ی الدکتور سام  ة مکتب( 40 - 39

 58ۀر امش  هب  ۀت شونت سد  (39
  58جزو یکم به شمارۀ    األطباءطبقات  في    األنباءعیون  نوشتۀ  دست  :2ر سامی ابراهیم حداد دکت  ۀناخاب تک  مکی  ور ج  ۀخسن

 گرد آمده است.   11×  17سانتیمتر در پانزده سطر   14.5×  22.5برگه به اندازۀ  232که در 

 رونویسی شده است.  1891ق / اکتبر 1309کم خامۀ آن نسخ و با مرکب سیاه در تاریخ ربیع ی

 مم و ینشر الرمم و بارئ النسم و مبرز السقم و العائد بفضله من سوابغ النعم.الحمد لله ناشر األ آغاز:

 النجوم.في   ةسرار السلطانیالدین بن یونس و بتعداد م>لفاته و آخرها کتاب األ ینتهی بسیره کمال  ... انجام:

 شود. بر روی بخش آغازین آن دیده می 1314مهر تفتیش ابران به سال 

 
 . 482 – 476احمد طوران قره بلوط،  –، علی رضا قره بلوط مطبوعات –تبات العالم، مخطوطات کم يمعجم التاریخ التراث االسالمی ف 1
  اری هانس هیزش بیسترفیلد، ک، گردآوری فرید سامی خداد، با همتور سامی ابراهیم حدادکتبه الد کم ي الطبیه العربیه ففهرست مخطوطات  2

 م.1984ق /  1404، 93 ۀگر بالعربی،  يدانشگاه حلب، معهد تراث العلم
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 59ۀبه شمار  ۀنوشت دست ( 40 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
که در   59جزو دوم به شمارۀ    األطباء طبقات  في    األنباءعیون  نوشتۀ  ، دستحداد  م یابراه  یدکتر سام  ۀکتابخان  مود  وز ج  ۀنسخ

 سانت گرد آمده است.   9.5×  15سانتیمتر در شانزده سطر  16×  21برگه به اندازۀ  157

 رونویسی شده است.  1891ق / اکتبر 1309رخ در تاریخ ربیع یکم خامۀ آن نسخ پارسی و با مرکب سیاه و س

 بالد الشام.في ظهروا  يالذ األطباءطبقات في عشر يالباب الحاد آغاز:

 یوجد شرح الشارات.لم  ... انجام:

های در این جزو باهم اختالف دارند، مانند نام  شدهنامۀ برخی از پزشکان که در چاپ مولر آمده با یادترتیب قرارگرفتن زندگی 

 چاپ مولر( در این جا پیش از نام ابن  األنباءجزو دوم عیون    120  ۀگبر شده در  حوافر )یادابیالدین ابنالدین فرزند جمال فتح 
 
 ّف ق

 ده است. نوشته آمدر پایان دست

 . 271م – 1185/ 2شود. مراجع: ک در بخش آغازین آن دیده می 1313مهر تفتیش ایران به سال 

 األطباء طبقات في  األنباءعیون شدۀ کوتاه
برگ، برگ تملک به    36در    1676دمشق، پزشکی، به شمارۀ    –، کتابخانۀ ظاهریه  األطباءطبقات  في    األنباء عیون  مختصر  (  1

 .2ق است 820تاریخ 

 3در کتابخانۀ موزۀ عراق  703، به شمارۀ األنباءمختصر لعیون ( 2

 
ف  1 العربیه  الطبیه  مخطوطات  الد کم  ي فهرست  سامکتبه  حداد  ي تور  بابراهیم  خداد،  سامی  فرید  گردآوری  هم،  هیزش  کا  هانس  اری 

 م. 1984ق / 1404، 93 ۀگر بالعربی،  يبیسترفیلد،دانشگاه حلب، معهد تراث العلم
م از شش جزو،  کاحمد طوران قره بلوط، جزو ی  –، علی رضا قره بلوط  مطبوعات –تبات العالم، مخطوطات  کم  ي معجم التاریخ التراث االسالمی ف  2

 م. 2001ق / 1422یه،  کتر  –، دارالعقبه، قیصری 391 ۀگر ب
 . 479احمد طوران قره بلوط،  –، علی رضا قره بلوط مطبوعات –تبات العالم، مخطوطات کم يمعجم التاریخ التراث االسالمی ف 3
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، دانشگاه تهران، شمارۀ  ه11الدین طبیب گیالنی، سدۀ  گر شمس ، عربی، گزینش منتخب عیون األنباء في طبقات األطباء(  3 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

 3381.2نسخه: 

 بسمله. احمدک یا من خرج الخالئق بلطف صنعه من العدم إلی الوجود ... آغاز:

... له اشعار و حکایات مستحسنة. تّمت الرسالة المنتخبة من المجلد األّول من کتاب عیون األنباء في طبقات األطباء   انجامه:

  1036في شهر رمضان المبارک سنة ستة و ثالثین بعد األلف )رونویسی:  
 
ق( في اشرف األشرف األمکنة في دارالمرز مصلّیا

 
 
 مستغفرا

، 5.5×    13.5سطر،    14(،  243  -  113برگه )  131،  ق(1036:  ز )  یالنیگ  بیطب  نیالدشمس خامۀ نسخ، رونویسگر طبیب  

 (22585=  236 – 23،235؛ فنخا، ج2387، 11سانتیمتر. )نک: فهرست دانشگاه تهران، ج 17.5×  9.5اندازۀ 

   األنباءعیون  هایچاپ
 األطباءطبقات في  األنباءهای چاپی کتاب عیون نسخه

 ر لوم  پاچ نو یع( 1
  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

/  668  –  595)  یخزرج مولرم(1270  –  1199ق  آگوست  پژوهش  امر   ؛،  وهبیه،ؤ یا  چاپخانه  قاهره،  طحان،  فرزند   القیس 

اوگوست  جلد.  2م، در  1882 بار  بررسی  1882ق /  1299مولردر سال    نخستین  برپایۀ  با   نسخۀ خطی  15م  آن و همراه  از 

 هایاختالف یهاپخش کرد، ولی با توجه به چگونگی بد چاپ، مانند از میان رفتن همۀ نشانه  فراوان در قاهره ییهاادداشتی

 .2تر آن شد، ناگزیر به چاپ دوباره، ولی کامل1هانسخه

 
 .64برگۀ نو، همان؛ یارلو، نلک 1
 –   595)  یخزرج  یسعد  ونسیفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابابن،  طباءطبقات األ   ينباء فعیون األ  2

گوست مولر ، م(1270 – 1199ق / 668  م.1884گزبرگ، یونک -تصحیح آ
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 گزبرگ یکونچاپ  (2 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
هایی بر آن به پخش رسید )فواد سزگین، فرانکفورت، معهد تاریخ  جلد با افزودنی2م و در  1884گزبرگ،  یچاپ دوباره در کون

( گوید:  72، برگۀ  57، ش  سلسلة أعالم العربالنفیس )پول گلیونگی در کتاب خود ابن م(.  1995العلوم العربیه و السالمیه،  

م در کونگزنبرگ  1884پخش کرد سپس مولر آن را دوباره به سال  م آن را 1882نخستین بار امرو القیس فرزند طحان به سال  

ها را به دست آورد. گویا مولر همان امرؤقیس باشد که پس از برگ افزودنی به چاپ رساند. یوسف عیش بیش از آن برگ  162با 

 .1شدن، این نام را برای خود برگزیده باشد مسلمان

 ی به و پاچ( 3
  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

ق که آن را از روی 1300افندی وهبی، قاهره چاپخانه وهبیه،  في  چاپ مصطم(،  1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

 . چاپ آگوست مولر به چاپ رسانیده است

 اضر  را ز ن پاچ( 4
  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

م به چاپ رسید که همراه با 1965پژوهش نزار رضا، بیروت، دارمکتبه حیات،  ،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

 . ها را دربرداردواژگان و برخی از نمایه  گزارۀ برخی از

 
م( فرزند سرایندۀ بلندآوازۀ آلمانی ویلهم مولر. گویا اگوست مولر اسالم آورد و خود را امروء  1892  –  1848عقیقی گوید: مولر اوگست )نجیب    1

، چاپ 392  -   391 ،2، نجیب عقیقی، )جمستشرقونقیس بود.  ؤاش دربارۀ امر تریکهایش بود و تز د قیس نامید، چون شیفتۀ امروء قیس و سروده

 م(. 1980دارالمعارف 
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 ن یز حیم س پاچ( 5 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

پژوهش سمیح زین،    م. جزو یکم؛1956پژوهش سمیح زین، بیروت، دارالفکر،  ،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

 . م. جزو سوم1987م. جز دوم؛ پژوهش سمیح زین، بیروت، دارالفکر، 1957بیروت، دارالفکر، 

 ر اجن رم اع پاچ( 6
  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

م. جلد اول کتاب تا پایان گفتار 1996نجار، قاهره، دارالمعارف،  مصحح عامر  ،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

هفتم، این کتاب از نسخۀ خطی از آِن محمد فرزند محمد فرزند ابواحمد حسنی مالکی امام جماعت موقت در الزهر که در 

 . سعود تهانوی خریداری شده استلابو ااز شیخ م 1621ق / 1030محرم سال 

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

 . م 2001پژوهش عامر نجار، هیئه المصریه العامه للکتاب، ، م(1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

 لساب دم حم  پاچ( 7
  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن  ،األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

 . م 1998پژوهش محمد باسل عیون سود، دارالکتب العلمیه، بیروت، ، م(1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

 سسه مطالعات تاریخ پزشکی ؤم ( 8

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم ؤتهران، م،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج سسه مطالعات 

 خ. 1387پزشکی ایران، 

 األطباءطبقات في  األنباءعیون های کتاب های برخی از چاپتفاوت 
 مانند: های چاپی و افتادگی کمتری برخوردار است،پژوهش سمیح زین، از اشتباه 
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،  193،  184،  177،  174،  173،  62،  56،  54،  51،  42،  35،  32،  25  یاههگر ببیروت(    –پژوهش نزار رضا )مکتبه الحیاه   ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

، 38،  31،  28،  27،  26ص    2، ج  61،  54،  51،  49،  40،  33،  30،  24  یاهه گر ب  ،1ها در چاپ سمیح زین ج. و برابر آن 194

51 ،52 .1 

 2های آن به شمار آورد.ترین چاپکاملتوان از چاپ عامر نجار را می

 ن ویع ۀمجر ت
 های گوناگون به زبان األطباءطبقات في  األنباءعیون برگردان کتاب 

 آلمانی زبان به  برگردان (1
Studies On Ibn Abi Usaibi'a)D. 1270(And His Uyun Al - Anba Fi Tabaqat Al -Atibba = T. 

P. In Arabic : 

 األطباء طبقات في  األنباءعیون  کتابه و اصیبعهابیابن  حول  دراسات
Collected and Reprinted By Fuat Sezgin, In Collaboration With Mazen Amawi, Carl Ehrig 

- Eggert Eckhard Neubauer, Frankfurt = Institute For The History Of Arabic - Islamic 

Science At The Johann Wolfgang Goethe University 1995 
 صفحه عنوان به انگلیسی و متن اصلی به زبان آلمانی و عربی است. 

 
 –   595)  یخزرج  یسعد ونسیفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصیاب، ابن ،  طبقات األطباءفي  عیون األنباء    1

 . 110 ۀگر ب ، م1996تحقیق و دراسه عامر نجار، دارالمعارف، القاهره،  م(، 1270 – 1199ق / 668
ار و چهره  نگشناس، فهرستتابکشناس،  است. او نسخه   ةالذریعبزرگ تهرانی صاحب  الله حاج شیخ آقااستاد احمد منزوی، فرزند شادروان آیت  2

تاب سال برگزیده  ک های او به عنوان تابکتاب و مقاله در این زمینه به چاپ رسانده است و چندین دوره ک ها ه بیش از دهکزمین است ماندگار ایران

 . های پدرش نیز نقشی بسیار ارزشمند داشتتابکو دیگر  ة ی تصانیف الشیعهلإ ةذریعل اتاب کامل کشد. او در چاپ دورة 
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 ن ا بضغ رفع جبرگردان فارسی ( 2 ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد
فارسی نجم األطباءطبقات  في    األنباءعیون    برگردان  محمود  کوشش  به  غضبان،  جعفر  و  پانوشت  آبادی  با  و  همراه  ها 

م به گسترۀ زبان فارسی وارد شد و به عنوان منبعی 1970خ /  1349در سال   1هانویسی از اصطالحات پزشکی و نمایهگزاره

علوم پزشکی و خدمات  به کوشش دانشگاه  آن  تاریخ علم قرار گرفت و چاپ دوبارۀ  زبان در زمینۀ  فارسی  پژوهشگران  برای 

 . انجام گرفت 1386، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل، بهداشتی درمانی ایران

 رکا ذ میه ا ر با دم حم  ی سر اف نا در گر ب (3

در  را  آن  گفتار  نه  تنها  ولی  شد،  ساله  یک  و  چهل  نهم  گفتار  پایان  تا  پزشکی  تاریخ  ارزشمند  کتاب  این  پارسی  برگردان 

خ 1385است پس از نزدیک به نیم سده، برگردان و پژوهش همۀ کتاب را از سال   األنباءعیون  گرفت و اکنون همۀ کتاب  برمی

البته شایان توجه است که   ؛هایی آمادۀ چاپ گرداندمها و نمایهروزی به همراه پانوشتشبانهها تالش  آغاز کردم و پس از سال 

 انجام گرفته است.  نزار رضاافندی وهبی، از روی چاپ آگوست مولر و نسخۀ پژوهشی في برگردان کتاب برپایۀ چاپ مصط

سبک و بحر شعری است در یک جلد جداگانه ترجمه  های چهارده  های آن، دربرگیرندهچنین شایان توجه است که بخش سرودههم
 داران تاریخ ادبیات و تاریخ علم قرار خواهد گرفت.خواهد شد و به زودی در دسترس دوست

  

 
تبه الحیات، ]بی کپژوهش نزار رضا، بیروت، دارم  ،طبقات األطباءفي  عیون األنباء  اصیبعه، موفق الدین ابوالعباس احمد بن قاسم سعدی خزرجی،  ابیابن  - 1

 خ. 1349آبادی، بخش اول، تهران، دانشگاه تهران، تاریخ[. ترجمه فارسی از سید جعفر غضبان و محمود نجم 
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 نامهکتاب ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

 نمایۀ کتاب و مقاله
Collected and Reprinted By Fuat Sezgin, In Collaboration With Mazen Amawi, Carl Ehrig 

- Eggert Eckhard Neubauer, Frankfurt = Institute For The History Of Arabic - Islamic 

Science At The Johann Wolfgang Goethe University 1995 
Studies On Ibn Abi Usaibi'a)D. 1270(And His Uyun Al - Anba Fi Tabaqat Al -Atibba = T. 

P. In Arabic : 

 . 72، برگۀ 57، ش سلسلة أعالم العرب ،پول گلیونگی ،النفیس ابن 

 األطباء طبقات في  األنباءعیون  کتابه و اصیبعهابیابن  حول  دراسات

 فه یابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق   بعه،یاصیابابن   ۀکتاب نوشت  ۀمقدم،  هادر کتابخانه   األنباء  ونیع  یابیرد

/  668  –  595)  یخزرج  یسعد  ونس یفرزند   گ  م(،1270  –  1199ق  انجمن  به    پژوهش ،  خ 1393  ،یدرماناهیچ.  برگردان  و 

 . ذاکر م یمحمدابراه، یپارس

 . 72، برگۀ 57، ش سلسلة أعالم العرب

الدین ابوالعباس احمد فرزند قاسم سعدی خزرجی، چ. امرؤالقیس،  اصیبعه، موفقابی ، ابن طبقات األطباءفي عیون األنباء  

 خ.1393 ،ن ار هت برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن گیاه درمانی ایران، ،ق 1408م /  1987دارالثقافه، بیروت، لبنان، 

 . م 1996تحقیق و دراسه عامر النجار، اول، دارالمعارف، القاهره، احمد،  ،بعهیاصبن ا، طبقات األطباءفي عیون األنباء 

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

 ق 1299قاهره،    چاپخانه وهبیه،،  (القیس فرزند طحانؤ امر)   ، پژوهش آگوست مولرم(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

   جلد. 2م، 1882 /

 ی سعد  ونس یفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق  بعه،یاصیاب، ابناألنباء في طبقات األطباء ونیع

 . دلج 2 ،م 1884 گزبرگ،یکون ،آگوست مولر حیم(، تصح1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج
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  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیاب، ابناألنباء في طبقات األطباء  ونیع ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

/  668  –  595)  یخزرج السالمیه،   ش شوک  هب  ،م( 1270  –  1199ق  و  العربیه  العلوم  تاریخ  معهد  فرانکفورت،  فواد سزگین، 

 م(. 1995

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

 . ق1300قاهره  ه،یچاپخانه وهب افندی وهبی، في چاپ مصطم(، 1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

 . م1965 بیروت، دارمکتبه حیات،پژوهش نزار رضا، ، م(1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

جز دوم؛   ،م 1957  جزو یکم؛   ،م1956بیروت،  دارالفکر،  پژوهش سمیح زین،  ،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج

 . جزو سوم ،م1987

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

 م.  1996نجار، قاهره، دارالمعارف، مصحح عامر ، م(1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

 . م 2001پژوهش عامر نجار، هیئه المصریه العامه للکتاب، ، م(1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن  ،األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

 . م 1998پژوهش محمد باسل عیون سود، دارالکتب العلمیه، بیروت، ، م(1270 – 1199ق / 668 – 595) یخزرج

  ی سعد  ونس یفرزند    فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل  نیالدموفق  بعه،یاصیابابن،  األطباءطبقات  في    األنباءعیون  

تاریخ پزشکی، طب اسالمی و مکمل دانشگاه علوم ؤتهران، م،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  یخزرج سسه مطالعات 

 خ. 1387پزشکی ایران، 



   

 کتاب و مقاله یۀنما نامهکتاب
 

29 

به  : رگید ؛م1970خ / 1349  ،نار هت ها گشناد ،آبادی و جعفر غضبانمحمود نجم  نادر گر ب، األطباءطبقات في  األنباءعیون  ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

ایران درمانی  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  مکمل،  کوشش  و  اسالمی  طب  پزشکی،  تاریخ  مطالعات  موسسه   ،

 . خ1386

ملی جمهوری اسالمی ایران، چاپ اول،  های خطی ایران، چهل و پنج جلد، سازمان اسناد و کتابخانه  فهرستگان نسخه

  فنخا ← .1394 – 1390درایتی، في تهران، به کوشش مصط

، گردآوری رمضان ششن، جمیل باللغات العربیة و الترکیة و الفارسیة في مکتبات ترکیافهرس مخطوطات الطب االسالمي  

اوغلی، مرکز األبحاث للتاریخ و الفنون و الثقافة السالمیة باستانبول، مؤتمر الدین اجیان آقپکاژ و جواد ایزگی، اشراف اکمل

   .م1984ق /  1404استانبول،  الطب السالمي،

,   رانیا  یاسالم  یجمهور  یسازمان اسناد و کتابخانه مل  ،راونا  هللادبع  ،مهد  دلج  ،رانیا  یکتابخانه مل  یفهرست نسخ خط

 . خ 1365 ،نار هت ،رانیا یاسالم یجمهور یکتابخانه مل

آس الفبایی کتب خطی کتابخانۀ مرکزی  پیوست محمد فهرست  و  تألیف محمدآصف فکرت، استدراک  تان قدس رضوی. 

 . آستان قدس ← .هگر ب 948 ،خ1369 ،13وفادارمرادی. انتشارات کتابخانۀ مرکزی آستان قدس، ش

 . خ1375 ،م ق ،رئا ز  تار اشتنا ،یبیق ن نسح ،(ع) کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه یخط یهافهرست نسخه

 خ. 1348پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، دانش  یمحمد تق دانشگاه تهران،  یکتابخانٔه مرکز یهالم یکروفیفهرست م

د دست195 - 193، 10ج ،یمل ۀفهرست کتابخان  / د است.  1997آن  نیشیپ ۀ/ ع، شمار  1631کتاب: یابی، ک 

   .خ1355 - 1350تهران، مشار خانبابا، ، های چاپی فارسیتابکفهرست 

آیتنسخهفهرست   عمومی  کتابخانه  خطی  علی؛ های  خوی،  صدرایی  مصطفی؛  درایتی،  قم،  گلپایگانی،  العظمی  الله 

ه جلد،   . خ1388حافظیان، ابوالفضل، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، تهران، ن 

اری هانس  ک، گردآوری فرید سامی خداد، با همتور سامی ابراهیم حدادکتبه الد کم  يالطبیه العربیه ففهرست مخطوطات  

 م. 1984ق / 1404، 93 ۀگر بالعربی،  يدانشگاه حلب، معهد تراث العلم هیزش بیسترفیلد،
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اری هانس  کا هم، گردآوری فرید سامی خداد، بابراهیم حداد  يتور سامکتبه الد کم  يفهرست مخطوطات الطبیه العربیه ف ها در کتابخانه  األنباء ونیع یابیرد

 م. 1984ق / 1404، العربی يهیزش بیسترفیلد،دانشگاه حلب، معهد تراث العلم 

ق 1389، دمشق، 476 ۀگر بسماء حمصی، أ، الطب و الصیدنه، سامی خلف حمارنه و تب الظاهریهکفهرست مخطوطات دارال

 م. 1969ق / 1389م 1969 /

، 1ج  ،ی پژوه و محمدباقر حجتدانش   یو محمدتق   رجیاحمد منزوی و افشار ا،  کتابخانه ملی ملکهای خطی  فهرست نسخه

 . خ1352، کمل یتابخانه ملکتهران، ، 515

خند، زیر نظر رضا خانی هرا چهرهفر، ز ارجح اکرم، فریده هادیان، صدیقه سلطانیشناسی نسخ خطی پزشکی ایران، کتاب

 . خ1371تهران،  ،نار یا یلم ۀناخباتک دانسا زکر م و هناخباتک ،هز ومجزنی، 

 . م1980دارالمعارف ، چاپ ، نجیب عقیقیمستشرقون

ف االسالمی  التراث  التاریخ  العالم کم  يمعجم  مخطوطات  تبات  بلوط  –،  قره  رضا  علی  بلوط  –مطبوعات،  قره  طوران  ،  احمد 

 . م 2001ق / 1422یه، کتر  –دارالعقبه، قیصری 

 ، نا ر هت  ،سازمان چاپ و انتشارات  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،یرفاع  عبدالجبار،  ایران  يف  ةمعجم المطبوعات العربی

   .ق1414

پژوه، استاد ایرج افشار، دانش   زیر نظر استاد محمدتقی،  م هنهای خطی، دفتر  نسخهمرکزی دانشگاه تهران،    نشریه کتابخانه

 . خ1358انتشارات دانشگاه تهران، 

 . م1975مجلد األّول، بیروت، رمضان ششن، نوادر مخطوطات العربیة في مکتبات ترکیا، 
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