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Abstract 

 

'Ali ibn al-'Abbas al-Mağūsī, one of the prominent physician during 

Būyid dynasty (also called Buwayhid), lived between the lifetime of Razes 

and Avicenna the two legendary characters of medicine. He wrote a 

medical encyclopedia for the royal library of Aḍud al-Dawla (949-983) and 

named it Kāmil al-Ṣināʿa al-Ṭibbīya (i.e., complete medical art). This book 

could be considered the first medical compendium scientifically written 

during the Islamic era because it criticizes the prior books and justifies the 

necessity of the present work (i.e., Kāmil Al-Ṣināʻa Al-Ṭibbīya). The first 

Latin translation of this book has been performed by Constantine the 

African in the 11th century under the name of Liber Pantegni. He did not 

mention the real author's name and attributed it to himself. He removed all 

signs in the book that could have any reference to its origin (as he did in 

other cases). Despite this immoral act and in addition to all studies carried 

out during the last two centuries regarding the Constantine plagiarism, the 

present study presented clear evidence on the denomination of meninges 

indicating that Liber Pantegni is, in fact, Kāmil Al-Ṣināʻa Al-Ṭibbīya. 
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 یعل "یالملک" کتاب با یقیآفر نیقسطنط به منتسب "یپانتگن بریل" کتاب ارتباط بر متقن یشاهد کشف

 یاهواز عباس بن
 

 *2یمعلم یمصطف ،1یاکبر لیاسماع

 

 

 
 

 

 چكیده

در  ه،یبودولت آل دورانپزشکان  نیتراز بزرگ یکی ؛یاهواز یبن عباس مجوس یعل

 یو. ستیزیم نایساز ابن شیپو  یاز راز پس یعنی یدو اسطوره پزشک نیب یفاصله زمان

 ی)كتاب جامع هنر طب( را برا "الطبیة عةكامل الصنا"به نام  یطب المعارفةریدا كی

دانست كه  یكتاب طب نینخست توانیكتاب را م نیا .نوشت یلمیعضدالدوله د كتابخانه

 یعلممورد نقد  انینیشیپ یپزشک اتیدر آن نظر رایز ؛شده است نیتدو یعلمصورت هب

 یقیفرآ نیتوسط قسطنط یالدیم ازدهمیقرن  در كتاب نیاترجمه  نیر گرفته است. اولقرا

 نام اب "یپانتگن بریل"را با نام  "یالملک"كتاب  ترجمه ،یبدون ذكر نام اهواز یوانجام شد. 

( در ترجمه Africanthe  Constantine) ییقایفرآ نیكنستانت ای ین. قسطنطكرد یمعرف خود

 نمودهتالش  نیبه الت یكرده است( از عرب ترجمه كه ییهاكتاب گرید دكتاب )همانن نیا

برد. با ب انید، از منرا بشناسان یاصل سندهیرا كه ممکن است نو ییهانشانه یتمام است

درباره  ریاخ قرنكه دانشمندان مختلف در دو  یمطالعات زین و یراخالقیعمل غ نیاوجود 

ارتباط با  در شاهد كیحاضر  مقاله در اند،داده انجام یقیآفر نیاصالت آثار كنستانت

واقع  در یپانتگن بریلكتاب  دهدیمنشان  كه استارائه شده  یمغز یهاپرده یگذارنام

 . باشدیم یالملک كتابهمان 

 

 یپانتگن بریل ،الطبیة عةكامل الصنا ،یبن عباس مجوس یعل :های کلیدیواژه
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 گزارش کوتاه
 .76-77صفحه:  8931سال  ،2 ، شماره7دوره 

 دين و سالمت 

 یالملک" کتاب با یقیآفر نیقسطنط به منتسب "یپانتگن بریل" کتاب ارتباط بر متقن یشاهد کشفی. مصطفی، معلم ؛لیاسماعی، اکبر :استناد" 

(.فارسی) 72-77 (:2)7؛9318 پاییز و زمستاندین و سالمت، . یهوازا عباس بن یعل
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 و همکار یاکبر لیاسماع

 

 8931 ، پاییز و زمستان2شمــاره  ،7دوره دین و سالمت،   36

 

 همقدم

 يکیق(  483: وفات) یاهواز يبن عباس مجوس يعل

 که  است بوده هیبوپزشکان دولت آل نیتراز بزرگ

  کامل الصناعة الطبیةبه نام  يطب المعارفرهیدا کی

 Kāmil al-Ṣināʿa al-Ṭibbīya( )طب هنر جامع)کتاب 

(Complete Medical Artرا برا ))عضدالدوله  کتابخانه ی

 472( )وفات: Aḍud al-Dawla Fana Husruw) يلمید

الکناش " ای يالملک یهاکه به نام ه است( نوشتق

 بر(. 1)باشد معروف مي زین "یالکناش العضد"و  "يملکال

 نبوده عضدالدوله پزشک یاهواز دارد، شهرت آنچه خالف

 چیه رایز است؛ بوده نکرده مالقات را یو دیشا يحت و

 ننموده اشاره عضدالدوله دربار در شانیا حضور به يمورخ

 از کتابش در عضدالدوله از نادکردی هنگام زین خود و

 "روحَه الجنانِ يال عجَّلَ" و "وجهَه نضّراهلل" عبارات

کامل  يخط نسخ از يبرخ در يحت. است استفاده نموده

 کار به "اهللُ رَحِمَه" ریتعب عضدالدوله، نام از پس ،الصناعة

 تنها ریتعاب نیا که ستین دهیپوش ادب اهل بر ؛است رفته

 حیرتص اهوازی ن،یبراعالوه. روندمي کار به اموات مورد در

 عموم اریاخت در را کتاب نیا آنکه از شیپ است نموده

 -عضدالدوله کتابخانه به را آن از یانسخه دهد، قرار مردم

 پسبن عباس  ي(. عل2) است نموده میتقد -یو خود نه

 328)وفات:  نایسق( و قبل از ابن 414)وفات:  یاز راز

 يدو اسطوره پزشک نیب يدر فاصله زمان يعنیق( 

با  نایسو ابن "یالحاو"با کتاب  یراز یای. زکرتسیزيم

اند مانع درخشش کتاب نتوانسته کدامچیه "قانون"کتاب 

  شوند. يدر پزشک يالملک

 055555 حدود قالبدر  را يالملک کتاب یاهواز

 نیا باید خاطرنشان ساخت که نوشت. يعرب زبان به کلمه

 نیولا که است شده ترجمه نیالت به نوبت چند در کتاب

 يقیآفر نیقسطنط ی،الدیم ازدهمی قرن دررا  آن ترجمه

 انجام( ق 385/م 1587 وفات م؛ 1511 ای 1510 والدت)

 از يکی [ِ ن يط طَُ  ق] يقیآفر نیقسطنط. است هداد

 هند به خواند، درس بغداد در که بود تونس مسلمانان

 دییگرا تینصران به و بازگشت تونس بهسپس  و کرد سفر

 یفرد نینخست یو. ختیگر ایتالیا به نآ از پس و

 برگردانده نیالت به را يعرب يطب فاتیتأل که باشديم

 ،یاهواز نام ذکر بدون آفریقي قسطنطین(. 4) است

 در کلمه نیا) يپانتگن بریل نام با را يالملک کتاب ترجمه

( است رفته يم کار هب صناعت و فن یمعنا به يونانی زبان

 به يعرب از کتاب نیا ترجمه در یو. نوشت خود اسم به

 است ممکن که یيهانشانه تمام نمود تالش نیالت

 در ی. وببرد انیم از بشناسانند، راآن  ياصل سندهینو

 عمران بن اسحاق نوشته "ایخولیالمال" کتاب ترجمه

 داد انجام را کار نیا زین( م 957/ ق 293 وفات) یبغداد

 جزّار ابن نوشته "المسافر زاد" کتاب ن،یبراعالوه(. 3)

 ای م 979/ق 419 وفات م؛ 890/ق 280 والدت) يروانیق

 دخو به را آن و برگرداند نیالت به را( م 987/ق 477

 يانطاک ،(م 1127) دوازدهم قرن در البته(. 4) داد نسبت

کامل  کتاب مجدداً( یيایتالیا مترجم( )Pizea) زایپ ای

 ترجمه نیالت به يربع از یاهواز يعل نام ذکر با را الصناعة

 Antonius شیرایو با یالدیم 1392 سال در( که 0) کرد

Vitalis نیدوم انتشار از پس(. 1) دیرس چاپ به زیون در 

. شد شناخته انییاروپا یبرا ياصل سندهینو نام ترجمه،

 ایاست که آ نیدر مطالعه حاضر ا يمورد بررس موضوع

کامل  کتابصل از ا یانشانه ،يقیفرآ ترجمه درتوان يم

 نمود؟  مشاهده را الصناعة

 را يمطالعات مختلف دانشمندان اخیر، قرن دو در

 هاآن رأس در که اندداده انجام يقیآفر آثار اصالت درباره

 دارند قرار يآلمان سدهوف کارل و دریاشنا نیاشتا تزیمور

 داد انجام قسطنطینکه  یکاراز پژوهشگران  يبرخ(. 4)

 از یو هراس از برخاسته را( ياصل سندهینو نام حذف)

 داننديم کتاب ياصل سندهینو بودن مسلمان ای عرب ابراز

 که یزیست به توجه با قسطنطینکه  هستند معتقد و

 انیاغلب حکومت ژهیوبه مسلمانان و انیحیمس انیم

 و( لیسیس) هیصقل ياهال باه(  183-291) تونس( اغالبه)

 تیماه تا شد آن بر داشت، وجود ایتالیا جنوب

 و عرب لیدل به تا دینما پنهان را خود اثر بودنیاترجمه

 يبداقبال مورد کتابش و خود سنده،ینو بودن مسلمان ای

 که یشواهد از يکیحاضر  مطالعه در(. 4) رندینگ قرار
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 36      8931 ، پاییز و زمستان2شمــاره  ،7دوره  دین و سالمت،

 

 يالملککتاب  همان يپانتگن بریل کتاب دهديم نشان

 .است شده حیتشر باشد،يم عباس بن يعلنوشته 

 

 ها مواد و روش

 که حاضر يلیتحل -يفیتوص و يفیک پژوهش در

 در موجود کتابخانه است، یاکتابخانه اسناد بر يمبتن

 ياطالعات یهاگاهیپا و 0/1 نسخه طب جامع افزارنرم

Noormags، Irandoc، SID و Google Scholar با 

 کامل" ،"یاهواز عباس بن يعل" دواژگانیکلاز  استفاده

 ،"Mater Pia" ،"يانطاک" ،"يقیآفر نیکنستانت" ،"الصناعة

"Dura Mater" و "Membrane" قرار جستجو مورد 

 یهاکتابخانهمقاله از  سندگانینو ن،یبراعالوه. گرفتند

 هاافتهی يتمام ادامه. در نمودندخود استفاده  يشخص

 نیتدو در و دهیگرد یبنددسته و یآورجمع ،یبردارشیف

 .شدند گرفته کار بهمقاله 

 

 بحثو  هایافته

 Haly" شدهينینام الت اب انیغرب انیدر م یاهواز

Abbas" ای "Haly Filius Abbas"  و  شدهشناخته

 نیبه الت شکه کتاب باشديم يپزشک مسلمان نینخست

 سبک لیدلبن عباس را به  يعل(. 7) است هترجمه شد

 شتازیپ نینو يپزشک کتب فیتألدر  ،يالملکنگارش کتاب 

 دوره يکتاب طب نینخست توانيکتاب را م نی. اداننديم

شده  نیتدو يعلم کامالًصورت هدانست که ب ياسالم

طب مورد  نهیزمدر  انینیشیپ اتیدر آن نظر رایز ؛است

کتب  ریبا سا آن زیتما وجه وقرار گرفته  يعلمنقد 

دو  یکتاب دارا نی. اباشديمآن  يعلم انیب ان،ینیشیپ

 درمقاله  15 بااول  بخش ؛قاله( استم 25بخش )شامل 

مقاله بر  15 بادوم  بخششده و  نیتدو یعلم نظر نهیزم

از  یاهواز(. 8دارد ) دیکأت يپزشک يعمل یهاجنبه

خود شهرت  فاتیلأکثرت ت لیدلنبود که به  يپزشکان

چنان بود که مرجع او  ياما کتاب الملک ؛باشد افتهی

و غرب قرار گرفت  شرق يمطالعات پزشک هیپزشکان و پا

 تریبوده و کاربرد یتر از کتاب الحاوکتاب منظم نی(. ا7)

 (.3) باشديم قانوناز کتاب 

 يکرده بود که ممکن است کس ينیبشیپ یاهواز

رو  نیاز ا سازد؛ منتشر خود نام به ورا برداشته  یکتاب و

 نینوشت تا اثبات کند که ا ددر مقدمه کتاب خو لیدو دل

 را يکتاب نیچن يکس یواز  شیاو بوده و پکتاب از آن 

کرده يتصور نم یو کهرسد ينظر م به(. 4است ) ننوشته

آن را  گر،یبه زبان د يالملک کتاببا برگردان  يکس است

 .دهد نسبت خودبه 

 اعصاب ستمیسبا  پژوهش نیا در بحث ياصل محور

در ارتباط  ،شده است دهیدو پرده پوش باانسان که  یمرکز

 ،است دهی. پرده اول که به سطح مغز چسبدباشيم

 ،است دهیکه به جمجمه چسب گریو پرده د "شامهنرم"

 Pia" شامهنرم نی. اصطالح التداردنام  "شامهسخت"

Mater" شامهسخت نیو اصطالح الت "Dura Mater" 

 Duraو  "مادر نرم" Pia Mater ياللفظترجمه تحت ؛است

Mater  "یبرا معادل دو نایباشد. يم "مادر سخت 

 معنابي مرکزی اعصاب سیستم پوشاننده هایهپرد

 نادرست گزینيمعادل یک از ناشي هستند؛ شاید این امر

دو اصطالح  ین. اباشد بر کتاب مترجم تسلط عدم دلیل به

 تشریح علم در. رونديبه کار م ید نیزجد يدر کالبدشناس

 "الرقیق االُمّ" یهانام ادو پرده ب ینا اسالمي، تمدن دوره

(Al-umm al-raqīqaو ) "ّالجافیه االُم" (Al-umm al-

ǧāfīya )ترجمه برای ینالت مترجم. اندشدهيشناخته م 

 شامهسخت و شامهنرم یبرا یبترتکه بهاین اصطالحات 

در  "مادر"را معادل  "اُمّ" روند،مي کار به عربي زبان در

 Duraو  Pia Mater ینمعادل الت یبترتبه وگرفته نظر 

Mater است.  یدهرا برگزCarlsson کتاب  یسندهنو

کند که ياشاره م ایيهبه نام "رفتار یزیولوژیف"ارزشمند 

 ياز گروه آناتوم يپزشک یختار استادان از یکيتوسط 

او ارسال شده  برای.ال.آ.( ي.سیو)یفرنیا دانشگاه کال

 نایمعبيظاهر  به هایمعادل تاریخي ریشه و( 1 یوست)پ

(. 9) است داده توضیح التین زبان به مغز را هایپرده

Carlsson ي،پزشک یخاستاد تار نوشته بر یهبا تک 

 غشای به اشاره برای( Materمادر ) واژه یریکارگهب

 این دانسته و معناينامناسب و ب را مغز پوشاننده

 "Membrane"ی از فقدان معادل برا يرا ناش گزینيواژه
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 و همکار یاکبر لیاسماع

 

 8931 ، پاییز و زمستان2شمــاره  ،7دوره دین و سالمت،   33

 

 . کندبیان مي يربدر زبان ع

پزشکي  تاریخ استاد آنمنظر  از که یانکته البته

 معنای به صرفاً "مّاالُ"است که  ین، ااست مغفول مانده

 از که است غشایي و پرده بلکه باشد؛نمي غشا و پرده

 انضمّ ءشُى کلّ باشد )ومي برخوردار نیز پوشانندگي صفت

أُمّاً؛ و هر چیزی  ءَشّىال ذلک تُسمّى العربَ فإنّ ء،شَى عَلى

که چیز دیگر را فرابگیرد )در آغوش کشیدن(، همانا عرب 

 يالملک کتاب اصل در(. 15) نامد(آن را )فراگیرنده( أُمّ مي

به  يکه اول مواجه هستیم "االُمّ" و "غشا"با دو واژه 

باشد مي پوشاننده پرده یبه معنا يو دوم پرده یمعنا

 لهما یقال :غشاءان بالدماغ یحیط قد و الدماغ: غشاء )في

 اآلخر و الجافیه، األم: له یقال و ثخین أحدهما الدماغ، أمي

 "االُمّ" اصطالح انتخاب(. 4) (قیقةالر األم: له یقال و رقیق

شامه محسوب شامه و سختنرم برای تریدقیق معنای

و هم به صفت  یيهم به ساختار غشا زیرا ؛شوديم

 شناخت موضوع اینکند. يره مها اشاآن يپوشانندگ

و شفاف  یقدق ینشبن عباس را در گز علي علمي

 ترینمهم امروزهکه  ایویژگيدهد؛ ياصطالحات نشان م

  .شودمي حسوبم علم زبان ویژگي

 

 گیرینتیجه

از  قسطنطین یتدرباره تبع Carlssonآنچه  بنابراین

سازی با معادل یبرا "Mater" واژه ینشدر گز یاهواز

 يبر سرقت ادب يگواه روشن است، داشته یانب "االُمّ" اژهو

 زبان که نکته ایناما  ؛باشدمي الصناعة کاملاز  قسطنطین

از  رد،ندا "Membrane"اشاره به  یبرا یاواژه عربي،

  .خیزديبرم يعلم یگيماکم

 

 حمایت مالی

انجام  يمال تیحما گونهچیپژوهش حاضر بدون ه

 است. شده

 

 القیمالحظات اخ

 نیامانت در نقل در ا یژهوبه ياصول اخالق يتمام

 .شده است یتپژوهش رعا

 

 تضاد منافع

 نیدر ا يکه تضاد منافع ندینماياعالم م سندگانینو

 پژوهش وجود ندارد.

 

 تشکر و قدردانی

 يعلم أتیه یاعضا يهمراه و یهمکار از لهیوسنیبد

 تشکر نمازندرا يپزشک علوم دانشگاه ياسالم معارف گروه

 .گردديم يقدردان و
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