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چ یده

در سدهﻫای ﻧخستین دورۀ اسﻼم آثاری ﺷایان تﻮجه در بارۀ ﻋطرﻫا ﻧﻮﺷته

ﺷدهاﻧد .از این میان ﺷباﻫتﻫای ساختاری و محتﻮایی ﮐتاب الطیب منسﻮب به
محمد بن الحسن بن ابراﻫیﻢ الخازن ،مختصر ف الطیب منسﻮب به سهﻼن بن
کیسان و رساله ف اصول الطیب و مرﮐبات العطریه منسﻮب به احمد بن محمد

بن مندویه چندان است که م تﻮان آﻧها را سه روایت از اثری واحد به ﺷمار آورد.
پزﺷ اﻧ که رسالهای در ﻋطرﺷناس ﻧﻮﺷتهاﻧد ﻋمﻮماً به خﻮاص دارویی و

طبیعت آﻧها ﻧیز تﻮجه داﺷتهاﻧد اما ﻧﻮیسندۀ این رساله کمترین تﻮجه به این گﻮﻧه

مباحث ﻧداﺷتهاست .این ﻧکته را م تﻮان ﻧشاﻧﮥ پزﺷ
حال آﻧکه ابن مندویه و ابن کیسان ﻫر دو پزﺷ

ﻧبﻮدن ﻧﻮیسنده داﻧست،

بﻮدهاﻧد و از سﻮیی اﺷارۀ

ﻧﻮیسنده به ﻧﻮﺷتن کتاب برای بهکارگیری در خزاین ملﻮک یادآور لقب خازن
است که در پی ﻧام محمد بن الحسن آمده است .ﻫمﭽنین مقایسﮥ ضبطﻫای
مشترک دستنﻮیسﻫای سه روایت ﻧشان م دﻫد که این دستنﻮیسﻫا اصﻞ
مشترک دارﻧد؛ ﺷﻮاﻫد ﻧسخهﺷناخت ﻧشان از آن دارد که ﻫم

آﻧها مستقیﻢ یا

با واسطه به دستﻧﻮیس به خط خﻮد خازن ﻧسب م برﻧد و اگر چنین باﺷد

اﻧتساب آن به دو تن دی ر را باید تصرف کاتبان به ﺷمار آورد.

کلیدواژهها :احمد بن محمد بن مندویه ،رساله ف اصول الطیب و مرﮐبات
العطریه ،سهﻼن بن کیسان ،عطرنامﮥ عﻼئ  ،ﮐتاب الطیب ،محمد بن
الحسن بن ابراﻫیﻢ الخازن ،مختصر ف الطیب.
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مقدمه
در چند سدۀ ﻧخستین دورۀ اسﻼم آثار قابﻞ تﻮجه در بارۀ ﻋطرﻫا ﻧﻮﺷته ﺷده است.
ﺷماری از این آثار حاصﻞ داﻧش و تجربﮥ ﻧﻮیسندهﻫایشان و ﺷماری دی ر حاصﻞ
گردآوری ،ﻧقﻞ قﻮل یا روﻧﻮیس از سایر آثار بﻮدهاست .از این میان سه رسالﮥ پدید آمده
در قرن چهارم ﻫجری ،ﺷباﻫت بسیار با ی دی ر دارﻧد چندان که م تﻮان این سه را،
روایتﻫایی متفاوت از متن ی سان داﻧست .ﻫر سه رساله ،محتﻮایی ی سان دارﻧد که
ﺷامﻞ اطﻼﻋات متنﻮﻋ در بارۀ ﻋطرﻫای ساده یا مفرده )= غیر مرکب( پرکاربرد در
سرزمینﻫای اسﻼم

)ماﻧند ویژگ ﻫای ﻫری

 ،راهﻫای ﺷناخت غش در آن و

م انﻫایی که ﻋطر از آن به دست م آید( و دستﻮر ساخت ﻋطرﻫای مرکب است .تفاوت
متن آثار یادﺷده صرفاً به کاستن یا افزودن برخ اﺷارات تاریخ و تغییر در بعض لغات
و ﻋبارات متن محدود ﺷده و بهﻧدرت تفاوتﻫایی در محتﻮای ﻋطرﺷناساﻧﮥ آﻧها دیده
م ﺷﻮد.
اﻫمیت و جای اه این رسالهﻫا به دلیﻞ قدمت و تأثیرگذاری آﻧها بر منابع بعدی ﺷایان
تﻮجه است .در این مقاله پس از بررس احتمال ی ساﻧ منشأ این سه رساله ،کﻮﺷش
ﺷده است تا روایت اصیﻞ متن ﺷناسایی و اﻧتساب و ﻋنﻮان صحیح آن روﺷن گردد.
معﺮﻓ رﺳالهها
در منابع تاریخ و کتابﺷناس از ﻫیچ ی

از این سه رساله ﻧام به میان ﻧیامده است

و چاپ آنﻫا به ﻧام سه ﻧﻮیسنده)ﻫر سه از سدۀ  ۴و اوائﻞ سدۀ ۵ق( تنها به استناد
اطﻼﻋات یاد ﺷده در دستﻧﻮیسﻫای مﻮجﻮد این آثار است ،اما با تﻮجه به اﺷتباﻫات و

تصرفات ﻧهچندان ﻧادر کاتبان در این گﻮﻧه اطﻼﻋات ،این اﻧتسابﻫا ﺷایستﮥ بررس
دقیقتر است .به ویژه از آن روی که ﻧﻮیسندگان مفروض سه رساله ﻧیز در منابع کهن به
ﻧﻮﺷتن اثری دربارۀ ﻋطر ﻧامﻮر ﻧبﻮدهاﻧد.
کتاب الطیﺐ منسوب به محمد بن الحسن بن ابﺮاهیم الخازن

این رساله و مؤلف آن در منابع کتابﺷناس یاد ﻧشدهاﻧد اما متن آن بر اساس دستﻧﻮیس

کهن به کﻮﺷش محمد یاسر زکﻮر در دمشق به چاپ رسیده است )الخازن و زکﻮر
 .(٢٠١٥دستﻧﻮیس اساس این چاپ گرچه کهنترین دستﻧﻮیس مﻮجﻮد ١است اما
 .١دستﻧﻮیس ﺷمارۀ  ١٧۴Bمجمﻮﻋﮥ دستﻧﻮیسﻫای خط اسﻼم داﻧش اه پرینستﻮن در آمری ا.
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ﺷرایط کنﻮﻧ آن متن کامﻞ و ﺷایان اﻋتماد به دست ﻧم دﻫد ،زیرا ﺷماری از برگﻫای
آن پس و پیش و ﺷماری دی ر گﻢ ﺷدهاﻧد .ﻫمﭽنین دستﻧﻮیسﻫای دی ری از متن در
دست است که تصحیح ﺷایستﮥ اثر بیمراجعه به آنﻫا ﺷایسته ﻧیست .از این اثر دست
کﻢ چهار دستﻧﻮیس باق

ماﻧده است١ :

دستﻧﻮیس ﺷمارۀ  ١٧۴Bمجمﻮﻋﮥ

دستﻧﻮیسﻫای اسﻼم داﻧش اه پرینستﻮن؛  ٢دستﻧﻮیس ﺷمارۀ  ١۵۶٩کتابخاﻧه و
مﻮزۀ مل مل

در تهران؛  ٣دستﻧﻮیس ﺷمارۀ  ٧۶٨داﻧش اه ﻻیپزی

و ۴

دستﻧﻮیس ﺷمارۀ  ٢٣۶مجمﻮﻋﮥ »طب تیمﻮر« دارال تب القﻮمیه در قاﻫره.
تاریخ کتابت دستﻧﻮیس پرینستﻮن دوﺷنبه دﻫﻢ ربیع الﺜاﻧ ۵٩٠ق است و از روی
دستﻧﻮیس به خط مؤلف کتابت ﺷده است .با تﻮجه به اﻧجامﮥ منقﻮل در دستﻧﻮیس
پرینستﻮن ،دستﻧﻮیس منقﻮل ﻋنه در تاریخ پنجشنبه  ٢١جمادی اﻻول ۴٢١ق در غزﻧه
کتابت ﺷده و ﻧام مؤلف آن محمد بن الحسن ابن ابراﻫیﻢ الخازن و کنیﮥ او ابﻮب ر است.
دستﻧﻮیس مل

ﻧیز با ی

واسطه از روی دستﻧﻮیس به خط مؤلف »محمد بن

الحسن بن ابراﻫیﻢ الخازن الم تن به ابی ب ر« در تاریخ  ١٢ذیالقعده ٩١٣ق تﻮسط
حسین اﻧجﻮ در ظفار کتابت ﺷده است ١.دستﻧﻮیس ﻻیپزی

تاریخ کتابت ﻧدارد اما

بر اساس ﺷﻮاﻫد ﻧسخهﺷناس ﻧم تﻮاﻧد کهنتر از قرن  ١٢ﻫجری باﺷد .دستﻧﻮیس مصر
ﻧیز گرچه با ﻋنﻮان » کتاب یﻮحنا بن ماسﻮیه ف الطیب« خﻮاﻧده ﺷده ،در واقع تلفیق
است از متن جواهر الطیب ابن ماسﻮیه و ﮐتاب الطیب خازن .سه دستنﻮیس متأخر
مل

 ،ﻻیپزی

و قاﻫره با واسطه یا مستقیم ًا از روی دستﻧﻮیس پرینستﻮن کتابت

ﺷدهاﻧد .بخشﻫایی از دستﻧﻮیس پرینستﻮن افتادگ دارد .در این مقاله برای جبران

 .١داﻧشپژوه )مصحح رسالﮥ ابن مندویه( این رسالﮥ دستﻧﻮیس مل

)داﻧشپژوه ،١٣٤٧ ،ص (٢٢٣در حال که این رساله در دستﻧﻮیس مل

را ،منسﻮب به ابن مندویه پنداﺷته است

به ﻫیچ وجه به ابن مندویه منسﻮب ﻧشده

است .اما با تﻮجه به یادداﺷت که در صفحﮥ ٩۶پ دستﻧﻮیس با این مضمﻮن ﻧﻮﺷته ﺷده است »یتلﻮه مختصر ف

معرفة اجناس الطیب وذکر معادﻧه والﻮاﻧه ومعرفة المغشﻮش منه والصحیح وذکر اﻧﻮاع صناﻋته من المعجﻮن والندود
والذرائر واللخالخ والغﻮال وغیرﻫا مما ﻻ یستغن ﻋنه ف خزائن الملﻮک جمع محمد بن محمد رض ال ه ﻋنه« ،این
رساله به محمد بن محمد منسﻮب ﺷده است .این اﻧتساب با اﻧجامﮥ منقﻮل از خط مؤلف که پس از اﻧجامﮥ کاتب ﻧقﻞ
ﺷده تناقض دارد و احتماﻻ ﻧاﺷ از اﺷتباه کاتب در ﻧﻮﺷتن ﻧام »محمد بن الحسن« بﻮده چرا که ﻋین ﻫمین یادداﺷت
در صفحﮥ ﻋنﻮان دستﻧﻮیس ﻻیپزی

)از دستﻧﻮیسﻫای رسالﮥ منسﻮب به خازن( با ﻧام »محمد بن الحسن« ذکر

ﺷده است .لذا ﻧظر مصحح که رسالﮥ مذکﻮر دستﻧﻮیس مل

را منسﻮب به ابن مندویه داﻧسته اﺷتباه به ﻧظر م رسد.
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این افتادگ ﻫا از دستﻧﻮیس ﻻیپزی
ﻻیپزی

استفاده خﻮاﻫد ﺷد؛ زیرا ضبطﻫای دستﻧﻮیس

به ﻧسبت سایر دستﻧﻮیسﻫا ﺷباﻫت بیشتری به دستﻧﻮیس پرینستﻮن دارﻧد.

مختصر ف الطیﺐ منسوب به ﺳﻬﻼن بن کیسان

سهﻼن بن ﻋﺜمان بن کیسان )درگذﺷته ٣٨٠ق( طبیب مسیح مصری در خدمت العزیز

بال ه خلیفﮥ فاطم مصر )ح ﻮمت٣٨۶ ٣۶۵ :ق( بﻮده و این رساله ﻧیز به گﻮاﻫ
دستﻧﻮیس مﻮجﻮد به او تقدیﻢ ﺷده است .ابن ابی اصیبعه در معرف سهﻼن بن کیسان
به ذکر اﻫمیت و مقام او ﻧزد خلیفﮥ فاطم و وصف تشییع جنازۀ او پرداخته ول اثری
به او ﻧسبت ﻧداده است ) ج ،٣ص (٣٦٧اما بﻮلس سباط سه اثر منسﻮب به او را معرف
کرده که ی

از این آثار مختصر ف الطیب است .تنها دستﻧﻮیس ﺷناخته ﺷدۀ این اثر

را »ربان داود« در ١٠٩٣م۴٨۶/ق در دیر »والدة اﻹله« در صعید مصر کتابت کرده
است؛ دستﻧﻮیس متعلق به اسقف ایسدروس )درگذﺷته  ١٩ژاﻧﻮیه  (١٩۴٩از مسیحیان
یعقﻮبی سﻮریه بﻮده است که در کلیسای قبط ارتدوکس قاﻫره تﻮسط بﻮلس سباط کپی
برداری و متن آن به چاپ رسیده است)سباط ١،ص.(١٨۵
رسالﺔ ف اصول الطیﺐ و مرکبات العطریه منسوب به ابن مندویه

ابﻮﻋل احمد بن ﻋبدالرحمن ابن مندویه پزﺷ

و گیاه ـ داروﺷناس برجستﮥ ایراﻧ

سدهﻫای  ۵ ۴ﻫجری است .قفط )ص (٣٢و ابن ابی اصیبعه )ج ،٣ص(١٢۵ ١٢١
ﻫنگام برﺷمردن آثار او از این اثر یاد ﻧکردهاﻧد .از این رساله تنها ی

دستﻧﻮیس باق

ماﻧده استکه به ﺷمارۀ  ٢۵٣در داﻧش دۀ ادبیات داﻧش اه تهران ﻧگهداری م ﺷﻮد.
دستﻧﻮیس جزء مجمﻮﻋهای است از رساﻻت و آثار گﻮﻧاگﻮن و رسالﮥ پنجﻢ آن با ﻋنﻮان
رساله ف اصول الطیب و مرﮐبات العطریه به ابﻮﻋل احمد بن محمد بن مندویه منسﻮب
ﺷده است .ﻫیچ ی

از رساﻻت این مجمﻮﻋه تاریخ کتابت ﻧدارد اما از آﻧجا که آخرین

رسالﮥ این دستﻧﻮیس ،باب اﻻصﻐر و اﻻقصر ،اثر میر فندرس

) (١٠۵٠ ٩٧٠است

)داﻧش پژوه ،١٣٤٤ ،ص (٤٠تاریخ کتابت ﻧباید زودتر از سدۀ  ١١ﻫجری باﺷد.
محمدتق داﻧشپژوه این رساله را چاپ کرده است .وی ،دستﻧﻮیس کتابخاﻧﮥ مل

)از دستﻧﻮیسﻫای رسالﮥ منسﻮب به خازن( را دستﻧﻮیس از رسالﮥ منسﻮب به ابن
مندویه پنداﺷته اما آن را »مغلﻮط و با افتادگ و اختﻼف« داﻧسته و در تصحیح به کار
1. Sbath

در باب اﻧتساب و ﻋنﻮان رسالهای ﻋربی١٩٣/ ...

ﻧبرده )داﻧشپژوه ،١٣٤٧ ،ص (٢٢٣و با استنباط ﻧادرست از اﻧجامﮥ منقﻮل از خط
مؤلف در دستﻧﻮیس مل

 ،خازن را کاتب و ﻧه مؤلف اثر پنداﺷته

است١.

عطرنامۀ عﻼئ
عطرنامﮥ عﻼئ

ﻧام رسالهای است به زبان فارس

در بارۀ ﻋطرﺷناس كه براى

»ﻋضداﻻسﻼم ﻋﻼءالدولة ﺷرفالملﻮک« ﻧگاﺷته ﺷده که احتماﻻ ی

از حاکمان آل

کاکﻮیه باﺷد )داﻧشپژوه ،ﻫماﻧجا( .دست کﻢ چهار ﻧفر از فرمانروایان آل کاکﻮیه لقب
ﻋﻼءالدوله داﺷتها ﻧد و از این میان دو ﻧفر با القاب ﻋضدالدین و ﺷمس الملﻮک ﻧیز یاد
ﺷدهاﻧد که ﻫر دو در یزد ح ﻮمت م کردهاﻧد )سجادی و آل داود ،ص:(١١٣–١١٢
امیر ﻋل بن فرامرز )پس از ۴٨٨ ۴۵۵ق١٠٩۵ ١٠۶٣/م( و ابﻮکالیجار گرﺷاسب
بن امیرﻋل ) ۴٨٨پس از ۵١٣ق١١١٩ ١٠٩۵/م( .اگر ﻋضداﻻسﻼم و ﺷرف الملﻮک
یاد ﺷده در عطرنامﮥ عﻼئ را صﻮرت دی ری از ﻋضدالدین و ﺷمس الملﻮک بداﻧیﻢ،
م تﻮان گفت عطرنامﮥ عﻼئ در زمان ی

از دو حاکﻢ یادﺷده )۵١٣ ۴۵۵ق( ،در

یزد ﻧﻮﺷته ﺷده است.
در مقدمﮥ این رساله در بارۀ تالیف آن آمده است که ...» :بر سبيﻞ ترجمه و ﻧقﻞ از
زبان تازى به زبان پارس و اختصار اﻧدك از بسيارى ،اين چند اوراق  ...تحرير كرد ...
و اين بنده را اﻧدران بيش از ﻧقﻞ و اختصار ﻧصيبى ﻧيست  ...و مصنف را اﻧدران تبﻮيب
و ترتيب و تقدم و تأخير باﺷد و بس« )داﻧشپژوه ،١٣٤٧ ،ص .(٢٥٦متأسفاﻧه در ﻫیچ
جای متن اﺷارهای ﻧشده که مترجﻢ این رساله کیست و ترجمه را بر اساس چه متن یا

متنﻫایی فراﻫﻢ آورده است اما از محتﻮای آن مشخص است که منبع اصل آن ی

از

سه رسالﮥ فﻮق است .مصحح رسالﮥ منسﻮب به ابن مندویه ،عطرنامﮥ عﻼئ را ترجمﮥ
رسالﮥ ابن مندویه اﻧگاﺷته است )داﻧشپژوه ،١٣٤٧ ،ص.(٢٢٣

 .١در اﻧجامﮥ دستﻧﻮیس مل

پیش از ﻧقﻞ اﻧجامﮥ دستﻧﻮیس منقﻮل ﻋنه ،ﻧﻮﺷته ﺷده است» :ﻧقلت من ﻧسخة

ﻧسخت من خط مصنفها محمد بن الحسن الخازن« اما به ﻧظر م رسد کاتب پس از ﻧﻮﺷتن اﻧجامه تﻼش کرده تا کلمه

خ« تغییر دﻫد تا معن ﻋبارت ﻋﻮض ﺷﻮد .اگر ﻧُسخَت را بهصﻮرت فعﻞ مجهﻮل بخﻮاﻧیﻢ» ،محمد
»ﻧُسخَت« را به »ﻧَس َ
بن الحسن الخازن« بدل »مصنفها« است .اما اگر ﻧَسخَ را فعل با فاﻋﻞ معلﻮم در ﻧظر ب یریﻢ» ،محمد بن الحسن

الخازن« فاﻋﻞ فعﻞ است .یعن در حالت اول ،خازن مؤلف رساله و در حالت دوم فقط کاتب آن است.
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با بررس ﺷباﻫتﻫا و تفاوتﻫای این سه رساله و مقایسﮥ آن با عطرنامﮥ عﻼئ
)جدول (١م تﻮان پیبرد که کدام ی

از این سه ،اساس کار عطرنامﮥ عﻼئ بﻮده است

و از آﻧجا ،م تﻮان به ﻧکات در بارۀ قدمت منبع اصل عطرنامﮥ عﻼئ دست یافت.
جدول .١مقایسﮥ عطرنامﮥ عﻼئ با سه رسالﮥ ﻋطرﺷناس
عطرنامۀ عﻼئ
١

خطایی  ...به قیمت

خطائ  ...فاﻧه

دوثلث تبت ارزد
)(٢۵٩

)التبت ( )(١٢۴

خرخیزی  ...اﻻ در
اقراص المسك
پسنديده ﻧيست
)(٢۵٩
]مش
۴
۵

]ثﻢ بعده التتاري[

ثﻢ بعده التتاري

)۴پ(

)(١٨٩

]الخرخیزی ...

الخرخیزی ...

ﻻيصلح لش من

ﻻيصلح لش من

الصناﻋات اﻻ

الصناﻋة اﻻ للغﻮال

للغﻮال و اللخالخ و

و اللخالخ و الذراير

الذراير[ )۴پ(

)(١٨٩

بحری[

الخرخیزی ...
ﻻيصلح لش من
الصناﻋات البتة
فﻼيستعمﻞ اﻻ لعله
ف اقراص المسك
)(١٢۴
)مس

البحری( ...

م گﻮيند كه چين

الصين و ﻫذا جنس

اصل است )(٢۵٩

من اجناسه )(١٢۴

مهرﺷان دقاق ریاح

المهنشان دقاق

الهيشان دقاق

المهرﺷان و ﻫﻮ دقاق

]است[ )(٢۶٠

الرباح )٨ر(

الرباح )(١٩۶

الریاح )(١٢١

و اصﻞ ساير العنبر

و اصﻞ ساير العنبر

العنبر لها ﻋيﻮن تنبع

ﻫﻮ ان لها ﻋيﻮﻧا تنبع

ﻫﻮ ان لها ﻋيﻮﻧا

ف البحر فيتعلق مﺜﻞ

ف البحر و يطفﻮا

تنبع ف البحر و

الزبد ﻋل رأس المآء

ﻋل راس الماء

تطفﻮ ﻋل راس

فيضربه الهﻮاء فيجمد

)٣ر(

الماء )(١٩٢

)(١٢٢

اصﻞ ﻋنبر چشمهﻫا
است كه از بحر
۶

رسالۀ ابن مندویه
یساوی ثلﺜ ثمنه

٢

٣

رسالۀ خازن

رسالۀ ابن کیسان

١

م زايد ،و چﻮن
روغن بر سر آب آيد
و به خش

ﻫﻮا

جامد گردد )(٢۶۵

 .١به این دلیﻞ که چاپﻫای مﻮجﻮد از رسالهﻫای خازن و ابن مندویه مغلﻮط و ﻧادقیقاﻧد ،در ﻧقﻞ قﻮلﻫا به
دستﻧﻮیسﻫای ﻫر ی
دستنﻮیس ﻻیپزی

مراجعه ﺷده است .ضبطﻫای رسالﮥ خازن از دستنﻮیس پرینستﻮن و افتادگ ﻫای آن از

و در میان ] [ ﻧقﻞ ﺷده و ضبطﻫای رسالﮥ ابن مندویه از تنها دستنﻮیس ﺷناختهﺷدۀ آن که در

داﻧش اه تهران ﻧگهداری م ﺷﻮد ،ﻧقﻞ ﺷده است .تنها دستﻧﻮیس باق ماﻧده از رسالﮥ ابن کیسان در این پژوﻫش در
دسترس ﻧبﻮده و برای ﻧقﻞ ضبطﻫای آن به پاﻧﻮﺷتﻫای مصحح آن روایت اﻋتماد ﺷده است.

در باب اﻧتساب و ﻋنﻮان رسالهای ﻋربی١٩۵/ ...

٧

زﻧگ به جز غالیه را
ﻧشاید )(٢۶۶

الزﻧج  ...ﻻيصلح

الزﻧج  ...ﻻيصلح

اﻻ للغﻮال و

اﻻ للغﻮال و

اللخالخ )٣ر(

اللخالخ )(١٩١

ثلث مﺜقال ف جملة

در جملﮥ ﻋنبر كنند

ﻋنبر كﺜير افسده

تباه گردد )(٢۶۶

)(١٢٢

صنعت زﻋفراﻧ
مخمس :زﻋفراﻧ را
در دو ﻧسخت

٩

للغالية )(١٢٢
و ان وقع منه وزن

اگر دو داﻧﮓ از آن
٨

الزﻧج و ﻻيصلح اﻻ

صنعة الند الزﻋفراﻧ

كردهاﻧد :ي
مخمس خﻮاﻧند

اﻻول و يعرف
بالمخمس )١٣ر(

صنعة الند
الزﻋفراﻧ اﻻول و
يعرف بالمخمس
)(٢٠٣

صنعة الزﻋفراﻧ :
الزﻋفراﻧ ﻋل
ﻧسختين :احدﻫا
يعرف بالمخمس
)(١١٩

)(٢٧١
١٠

صنعت ذريرۀ م فر

صنعة ذريرة م فرة

صنعة ذريرة م فرة

صنعة الذريرة الم فر

تابستان را )(٢٧۶

)٢٠ر(

)(٢١١

للصيف )(١١۶

در ﻫمﮥ مﻮارد یاد ﺷده در جدول ١عطرنامﮥ عﻼئ با رسالﮥ ابن مندویه ی سان و با دو
رسالﮥ دی ر متفاوت است .این ﻧکته ﻧشاﻧﮥ آن است که منبع اصل مترجﻢ در پدیدآوردن
عطرنامﮥ عﻼئ رسالﮥ ابن مندویه بﻮده است .در ﻧتیجه رسالﮥ ابن مندویه ﻧیز دستکﻢ در
سدۀ  ۵در دست بﻮده ،ﻫر چند ی اﻧه دستﻧﻮیس آن بسیار متأخر است.
بﺮرﺳ تﻄﺒیق متن رﺳالهها
میزان ﺷباﻫت و تفاوت سه رسالﮥ یاد ﺷده را م تﻮان با بررس تطبیق متن آﻧها سنجید.
به این منظﻮر از سﻮیی سرفصﻞﻫای سه رساله با ی دی ر مقایسه م ﺷﻮﻧد و از سﻮیی
افزودگ ﻫا و کاست ﻫای متﻮن بررس م گردﻧد.
ﺳﺮﻓﺼلها

در جدول  ٢سرفصﻞﻫای این سه رساله با ی دی ر مقایسه ﺷدهاﻧد.
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جدول .٢مقایسﮥ سرفصﻞﻫای سه رساله

خازن

ابن کیسان

١

]المس

٢

العنبر

العنبر

٣

اجناس العﻮد

العﻮد

اجناس العﻮد

۴

ال افﻮر

ال افﻮر

ال افﻮر

۵

اﻧﻮاع المعجﻮﻧات

اﻧﻮاع المعجﻮﻧات

اﻧﻮاع المعجﻮﻧات

۶

صنعة الند اﻻول

صنعة الند اﻻول

صنعة اخرى من الند

صنعة اخرى من الند

صنعة اخرى من الند

اﻻول

اﻻول

المعروف باﻻول

صنعة اخرى مقاربه

صنعة اخرى مقاربه

لﻼول

لﻼول

صنعة الند المﺜلث

صنعة الند المﺜلث

صنعة اخرى من

صنعة اخرى من

المﺜلث

المﺜلث

٧
٨
٩
١٠

[

ابن مندویه

 ١١صنعة ﻧد بقالب
١٢

اجناس العنبر

صنعة ﻧد بقالب

صفة الند الﺜاﻧ و ﻫﻮ ﻋند
العﻮام اﻻول

صنعة اخرى تقارب اﻻول
صنعة الند المﺜلث
صنعة اخرى من المﺜلث
ف صنعة الند بالقالب

صنعة ﻧد يدخله س

صنعة ﻧد يدخله س

المس

المس

صنعة الند الزﻋفراﻧ

صنعة الند الزﻋفراﻧ

صنعة الزﻋفراﻧ  :الزﻋفراﻧ

اﻻول و يعرف

ﻋل ﻧسختين :احدﻫا يعرف

بالمخمس

بالمخمس

صنعة لﻮن آخر منه

لﻮن آخر من الزﻋفراﻧ

 ١٣اﻻول و يعرف
بالمخمس
 ١۴صنعة لﻮن آخر منه
١۵

المس

اجناس المسك

اﻧﻮاع العﻮد المطرى

صنعة العﻮد المطری

فاﻻول المدرج

المدرج

صنعة ﻧد يدخله سك المسك

اﻧﻮاع المطرى فاوله المدرج

 ١۶ﻧﻮع منه اخر

ﻧﻮع آخر منه

ﻧﻮع آخر من المدرج

 ١٧ﻧﻮع آخر منه

ﻧﻮع آخر منه

ﻧﻮع آخر من المدرج
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خازن

ابن کیسان

 ١٨ﻧﻮع منه آخر مستبدع

ﻧﻮع منه آخر مستبدع

 ١٩ﻧﻮع آخر منه

ﻧﻮع آخر منه

٢٠
٢١
٢٢

ﻧﻮع آخر من المدرج
استبدﻋه بعض الرؤساء

صنعة ﻋﻮد مطرى

صنعة ﻋﻮد مطرى

بس

بمس

صنعة تعلية العﻮد

صنعة العﻮد المطری

صنعة مطرية قطاع كبار

المطرى بالعنبر

بالعنبر

لتزيين مجالس السﻼطين

صفة لخلخه تعرف

صنعة لخلخه تعرف

صنعة اللخالخ صنعة لخلخة

بالسليماﻧية

 ٢٣صفة اللخلخة السﻮدآء
٢۴

ابن مندویه

بالسليماﻧية

صنعة اللخلخة

صفة المطرى بس

تعرف بالسليماﻧية

صنعة اللخلخة السﻮداء

السﻮدآء

صنعة لخلخه بيضآ

صنعة لخلخه بيضآ

للحمام

للحمام

صنعة لخلخلة بيضاء
الغﻮال  :صنعة الغالية

 ٢۵صنعة غالية خاصية

صنعة غالية خاصية

 ٢۶صفة غالية للتفرقة

صفة غالية للتفرقة

غالية وسط للتفرقة

صنعة ذريره ممس ه

صنعة ذريره ممس ه

اﻧﻮاع الذراير :صنعة ذريرة

 ٢٨صنعة ذريرة م فرة

صنعة ذريرة م فرة

و ﻫﻮ

و ﻫﻮ

٢٧

٢٩

تعرف بالعبير

صنعة الرام

تعرف بالعبير

صنعة الرام

الخاصة

ممس ة الت تسم العبير
صنعة الذريرة الم فر
للصيف
صنعة الرامك و ﻫﻮ اصﻞ

اصﻞ الس

اصﻞ الس

السك

 ٣٠صنعة الس

صنعة الس

صنعة السك

 ٣١صنعة دﻫن البان

صنعة دﻫن البان

ف دﻫن البان

چنان که در جدول ٢ﻧشان داده ﺷده است سرفصﻞﻫای ﻫر سه اثر با ی دی ر مطابقت
دارﻧد و تفاوت آﻧها حداکﺜر به تغییر ،افزودن یا کاستن ی

واژه محدود است؛ م ر

ردیف  ٢١که ﻋنﻮان سرفصﻞ در رسالﮥ ابن مندویه تغییر کرده که البته بازﻫﻢ محتﻮای
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سرفصﻞ با دو رسالﮥ دی ر مطابق است و ردیف  ١٩که در رسالﮥ ابن مندویه سرفصﻞ و
محتﻮای مربﻮط ﻧیامده است .ﻫمﭽنین در این رساله برخ ﻋناوین فرﻋ ﻧیز با تﻮجه به
محتﻮای ﻫر فصﻞ به متن افزوده ﺷده بیآﻧکه محتﻮای آن تغییر کند .مقایسﮥ سرفصﻞﻫای
سه رساله و محتﻮای ذیﻞ ﻫر سرفصﻞ روﺷن م کند که این سه رساله ،بیگمان سه روایت
متن ﻫستند که با تغییرات اﻧدک به سه فرد مختلف منسﻮب ﺷدهاﻧد.

از ی

اﻓزودگ ها و کاﺳت ها

در روایت ابن کیسان چیزی بیش از آنچه در دو روایت دی ر آمده است به چشﻢ

ﻧم خﻮرد اما در دو روایت دی ر مطالبی آمده است که در دی ر روایتﻫا دیده ﻧم ﺷﻮد.
ﻧکات منحصر به روایت خازن:
١

در مقدمﮥ روایت خازن ،مؤلف اثری دی ر از خﻮد به ﻧام »مجمﻞ الصناﻋات«
را که به صاحب بن ﻋباد تقدیﻢ کرده معرف م کند که در روایت ابن کیسان و
ابن مندویه این بخش وجﻮد ﻧدارد.

 ٢در معرف اﻧﻮاع مش

این متن در روایت خازن ﻫست و در سایر روایتﻫا

ﻧیست» :وسمعت ﻋطار فخرالدولة رض ال ه ﻋنه وﻫﻮ ابﻮالحسن احمد بن ﻋبدال ه
المعروف بﺈبن بل ا العطار وکان ﻫﻮ وأبﻮه من حذاق ﻫذه الصناﻋة وکان اﻹبن
خصﻮصا متحليا بالعلﻢ يقﻮل إنّ النافجة الفارغة من ﻫذا المس

المس

خير من

التبت وتبق رائحته اربعين سنة« )٣پ(.

 ٣در بخش امتحان مش

متن ذیﻞ در روایت خازن ذکر ﺷده ول در روایت ابن

کیسان و ابن مندویه ﻧیست» .فﺈﻧّه اﺷتري لﻼستاذ الرئيس ابي الفضﻞ بن العميد
رحمه ال ه من الحاج ﺷ من المسك المنﺜﻮر فنظر اليه وامتحنه بالذوق والنار
وارتضاه ف َلما سحق اسﻮد اﻷﻧامﻞ والصﻼية والفَهر والمنخﻞ ف َلما رش ﻋليه المآء
ن بايعه غشه بحجر
تبين فيه آثار وﻋيﻮن کبرادة الفضة فلَما ﻧظر إليها قال إ ّ
ال حﻞ« )١پ(.
 ۴در بخش معرف ﻋﻮد متن ذیﻞ در روایت خازن ﻫست و در دو روایت دی ر
ﻧیست» :و إﻧ رأيت من اﻫﻞ المنصﻮره کان يعمﻞ ﻋل العﻮد ف تنقيته و تبريته
فسألته ﻋن العلة ف ذل

ن
ن ملﻮک الهند ادخارﻫﻢ العﻮد الهندي کما إ ّ
فذکر إ ّ
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ملﻮک ﻫذه الديار يدخرون العين والﻮرق وغيرﻫما فﺈذا مات منهﻢ وأحد يقال
خلف من العﻮد الهندي کذا سفطا والجيد ﻻيفلت منهﻢ إﻻ ما يتهادون به« )۵ر(.
 ۵در بارۀ ﻋﻮد ﻫندی این جمله فقط در روایت خازن ﻫست» :و إن سحق خرج
مﺜﻞ الزﻋفران المسحﻮق« )۵پ(.
 ۶در بارۀ ارزش ﻋﻮد ﻫندی ایضا» :وسألت والدي رحمه ال ه ﻋن ارفع ثمن ﺷاﻫده
فقال کان حمﻞ ﻻبن الحريش الرازي رئيس الري منا منه بﺜلﺜماية دينار فأﻫداه
ال ابن ابي الساج وسمعته يح

ن وقت مقامه ببغداذ اﺷتري له
ﻋنه إﻧّه قال إ ّ

ابن قرابه العطار اوقيتين ﻋﻮداً ﻫندي ًا ف الندآ بﺜمتَين )کذا( دينارا ﻋتقا« )۶ر(.
ﻧکات منحصر به روایت ابن مندویه:
١

در معرف مش

چین این مطلب در روایت ﻫای خازن و ابن کیسان ﻫست ول

در روایت ابن مندویه دیده ﻧم ﺷﻮد» :وﻫﻮ مس
ﻋزيز جداً«

يقع من الصين ف ﻧﻮافج وﻫﻮ

)٢پ١.(١٨٧/

 ٢در بخش معرف مش

طﻮمست این مطلب در دو روایت خازن و ابن کیسان

آمده اما در روایت ابن مندویه وجﻮد ﻧدارد» :وقد کان وقع بيدي ﻧافجة من ﻫذا
الجنس وزﻧها خمسة ﻋشر درﻫما ففتقتها فخرج ما کان فيها قطعة واحدة وبلﻎ
وزﻧه ﻋشرة دراﻫﻢ« )۴ر.(١٨٨/
 ٣در معرف اﻧﻮاع مش

این مطلب در روایت ابن مندویه آمده ول در سایر

روایات ﻧیست» :وأکﺜر ما یجلب مع التبت وإذا وجدت ف جملته ﻧافجة ملساء

فلیعلﻢ أﻧّها خطائ وﻻ یجﻮز أن یشتري بسعر التبت فﺈ ّﻧه یساوی ثلﺜ سمنه
اضعفه« ).(١٢۴
 ۴پس از معرف اﻧﻮاع مش

این مطلب تنها در روایت ابن مندویه ذکر ﺷده» :بﻞ

کله ی ﻮن ﺷياف کبار ًا بﻞ یصلح للعطارین یشتری مس ًا طری ًا جید ًا ویمسح به
وجه ﻫذا المس

لی تسب اللﻮن والرایحه ثﻢ یبیعه وإ

فﻼ یصلح لش من

 .١در مﻮاضع مشترک میان دو روایت خازن و ابن کیسان ابتدا ﺷمارۀ صفحﮥ روایت خازن آمده و سپس ﺷمارۀ صفحﮥ

روایت ابن کیسان.
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اﻷﻋمال وقرأت من کتاب إنّ المس

من سرة دابة ف ﻫیﺌة الظبي الضخیﻢ له

قرن واحد ف وسط جبهته ومن ﻋظﻢ جبهته تتخذ ﻧصب الس اکین المسماة
الختﻮ«)١.(١٢٣

 ۵پس از معرف ماﻫیت مش

مطلب ذیﻞ فقط در روایت ابن مندویه آمده است:

»فﺈن للّه ﻋز وجﻞ لطایف وابداﻋات مـن حـیﻮاﻧات کﺜیرة جعلها منافع للناس.
مﺜﻞ القز الذی ﻫﻮ أﻧعﻢ المﻼبس من دود ،ومﺜﻞ العسﻞ الذی ﻫﻮ أﺷهر المطاﻋﻢ
من دابة ،ومﺜﻞ الفادزﻫر الذي یخرج من جﻮف بقر وحـش ،ومـﺜﻞ المس
یخرج من غزال .وامـﺜال ﻫـذا کﺜیر .کﻞ ذل
ویقﻮل ﻋز من قایﻞ :ذل
 ۶در بخش امتحان مش

الذي

من لطیف صنع الباری تعال ذکره.

تقدیر العزیز العلیﻢ« ).(١٢٣
این مطلب در دو روایت دی ر ﻧیست» :فيجب أن

ن الغشاش يحب أن يبيع ما يعمله
ﻻيشترى المسك ،إ من تاجر معروف .ﻷ ّ
بيده .فﺈذا كان التاجر معروف ًا ،وظهر بالمسك ﻋيب؛ رد ﻋليه .وليس أبصر
بالغشﻮش وﻋملها ،من أﻫﻞ بلخ .وﻻ يجب أن يشترى منهﻢ ﺷ ء من المسك«
)٢.(١٢٣

 ٧در معرف ﻋنبر سﻼﻫط این جمله فقط در روایت ابن مندویه آمده است:
»والغﻼفل جنس منه ومعدﻧهما واحد« ).(١٢٣
 ٨در روایتﻫای خازن و ابن کیسان پنج دستﻮر برای ساخت ﻋﻮد مطری ذکر ﺷده
اما در روایت ابن مندویه دستﻮر پنجﻢ حذف ﺷده است.
 ٩ﻋﻼوه بر مﻮارد یاد ﺷده ،در روایت منسﻮب به ابن مندویه تفاوتهایی دی ر چﻮن
جابهجایی بخشﻫایی از متن ،تﻮضیح برخ ﻋبارات و تغییر کلمات و استفاده

 .١در نهایة اﻹرب ﻫمین مطلب به ﻧقﻞ از جیب العروس تمیم آمده که در آن از المس
بصحة ذلك ويﻮافقه ما ح اه محمد بن العباس المس

ﻧقﻞ م کند» :قال :ويشهد

ف كتابه :أن تجار المسك من أﻫﻞ الصغد يذكرون أن المسك

سرة دابة ف صﻮرة ضخامة الظبي ،لها قرن واحد ف وسط رأسها .قال :ومن قرﻧها وﻋظﻢ جبهتها تتخذ النصت )کذا(
المعروفة بنصب " الختﻮ "«.

 .٢در روایت خازن در ﻫمین مﻮضع ح ایت از ابﻮالفضﻞ بن ﻋمید ﻧقﻞ ﺷده که از ﺷخص مش
امتحان آن متﻮجه مغشﻮش بﻮدﻧش ﺷده است.

خریده و پس از
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از کلمات مترادف آﻧها به چشﻢ م خﻮرد .ﺷماری از این مﻮارد به ﻋنﻮان ﻧمﻮﻧه
در جدول ٣ﻧشان داده ﺷدهاﻧد.
جدول .٣تفاوت متن روایت ابن مندویه با روایتﻫای خازن و ابن کیسان
١

روایﺖ ابن مندویه

روایﺖ خازن و روایﺖ ابن کیسان
١

ﻋبد مﻮﻻﻧا الصاحب )١پ(

خادم الصاحب )(١٢۴

٢

لما رأی )١پ(

لما دلن )(١٢۴

٣

حضره المحروسه البهیه )١پ(

مجلسه الشریف )(١٢۴

أن ي ﻮن ﻧافجة ﻋشرين وزﻧه أو ﻧيفا

أن تکﻮن کﻞ ﻧافجة منها ﻋشرون درﻫما إ

وﻋشرين )٢پ(١٨٧/

بزیادة درﻫﻢ أو ﻧقصان درﻫﻢ )(١٢۴

۵

وي ﻮن النافجة محلﻮقة )٣ر(١٨٧/

وتکﻮن النافجة ملساء )(١٢۴

۶

وزن النافجة )٣ر(١٨٧/

وزن جلد النافجة )(١٢۴

وکﻞ طيب يحتاج فيه إل مﺜقالين من

وکﻞ طیب یحتاج فیه إل مﺜقالین من مس

۴

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

المس

التبت فﺈﻧّه ي فيه من ﻫذا

المس

ثلث مﺜقال )٣ر(١٨٨/

الجید أو التبت النادر فﺈﻧّه ی فیه من ﻫذا
المس

ثلث مﺜقال )(١٢۴

و إذا سحق وبازائه زﻋفران مسحﻮق لﻢ

و إذا سحق یشبه لصفرته الزﻋفران المسحﻮق

يتميز منه لشدة صفرته )٣ر(١٨٨/

)(١٢۴

فﺈذا ﻧﺜر المس

منها )٣پ(١٨٨/

و إذا تبرا المس

منها )(١٢۴

وزن کﻞ ﻧافجة منه ثماﻧية دراﻫﻢ إل ﻋشرة

وزن کﻞ فاره منها ثماﻧية دراﻫﻢ وربما بلﻎ ﻋشرة

دراﻫﻢ )۴ر(١٨٨/

دراﻫﻢ )(١٢۴

وﻫﻮ مس
فلذل

اصل ف الصنعة )۴ر(١٨٨/
يستحيﻞ دمه مس ا ﻫﻮ باطﻞ

)١ر(١٩٠/

وﻫﻮ مس

اصل قﻮی ف الصنعه )(١٢۴

فلهذا یصیر الدم مس ا وفیه ﻧظر )(١٢٣
واذا فتقت ﻧافجة ،وخرج منها الدم فلیس بعیب

١٣

و إذا فتقت وخرج منها دم فﺈﻧها تكﻮن

ﻹ ﻧها ی ﻮن ﻧافجة تل

لسنتها وﻻ ي ﻮن قد حال ﻋلیها الحﻮل

حال ﻋلیها الحﻮل ویجﻮز أن یرد ذل

)١پ(١٩٠/

السنة ،وﻻی ﻮن قد

البایع بالعیب اذ لیس بمس

ﻋل

إ إﻧّه لیس

بعیب )(١٢٣

 .١سه ردیف ﻧخست جدول فقط در روایت خازن آمده و سایر مﻮارد در ﻫر دو روایت ی سان است .در مﻮاضع
مشترک میان دو روا یت خازن و ابن کیسان ابتدا ﺷمارۀ صفحﮥ روایت خازن آمده و سپس ﺷمارۀ صفحﮥ روایت ابن
کیسان .در  ١١ردیف ﻧخست ،متن روایت خازن از دستﻧﻮیس ﻻیپزی

آمده است.

و در باق ردیفﻫا از دستﻧﻮیس پرینستﻮن
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روایﺖ ابن مندویه

روایﺖ خازن و روایﺖ ابن کیسان

١

١۴
١۵
١۶
١٧

١٨

غشﻮش كﺜيره ﻻ يعرفها أﻫﻞ البصر إ ﻋند

غشﻮش ﻻ يعرفها اﻫﻞ ﻫذه الديار ويذﻫب

اﻻمتحان )١پ(١٩٠/

معرفتها ﻋل أكﺜر اﻫﻞ البصر )(١٢٣

وأکﺜر قﻮته ف التعلية )٢ر(١٩١/
وتکﻮن رايحته ف الصنعة بقدر رايحة
المس

)٢ر(١٩١/

وﻋند القطع يتفتت فﻼ يستعمﻞ ف الند
إ مع ﺷ من العنبر الدسﻢ )٢ر(١٩١/

وأكﺜر ﻋمله ف التغلية )(١٢٣
وي ﻮن رايحته ف الصنعة دون المسك )(١٢٣
وﻋند القطع يتفتت ويصير مﺜﻞ التراب ،فﻼ
يعمﻞ منه الند اذا كان وحده ،إ أن يجعﻞ معه
ﺷ ء من العنبر الدسﻢ )(١٢٣

لها ﻋيﻮﻧا تنبع ف البحر ويطفﻮا ﻋل رأس

لها ﻋيﻮن تنبع ف البحر فيتعلق مﺜﻞ الزبد ﻋل

المآء فتضربه اﻷمﻮاج وترم به إل

رأس المآء ،فيضربه الهﻮاء فيجمد ويﺜخن،

الساحﻞ )٣ر(١٩٢/

فتعرفه التجار فيؤخذ )(١٢٢

ردیفﻫای  ٨ ،٣ ،١و  ١٠جدول ٣ﻧمﻮﻧهﻫایی از تغییر ﻋبارت و بیان سادهتر آن ﻫستند؛
ردیفﻫای  ،٩ ،۵و  ١۵ﻧمﻮﻧهﻫای جای زین واژهﻫا با واژۀ مترادف؛ ردیفﻫای ،٧ ،۶
 ١٧ ،١٣ ،١١و  ١٨ﻧمﻮﻧهﻫایی از افزودن واژه یا ﻋبارت برای تﻮضیح بیشتر و ردیفﻫای
 ١۴ ،١٢ ،۴ ،٢و  ١۶ﻧمﻮﻧهﻫای تغییرات است که معن ﻋبارت را تغییر دادهاﻧد.
در سرتاسر متن روایت ابن مندویه چنین تفاوتﻫایی به ﻧسبت دو روایت دی ر به
فراواﻧ دیده م ﺷﻮﻧد .ﻋﻼوه بر این بخشﻫایی از متن در روایت ابن مندویه به ﻧسبت
دو روایت دی ر جابهجا ﺷده است برای ﻧمﻮﻧه:
١

این بند در روایت ابن مندویه پس از بند »والعلة ف الدقاق  ...کان ﺷیافا« آمده،
ن رﻋ ﻫذا الغزال ﻫﻮ
اما در دو روایت دی ر پیش از آن آمده است »و یقال إ ّ
سنبﻞ الطیب ،فلهذا یصیر الدم مس ا وفیه ﻧظر فان من الغزال ما یرﻋ الحنطة
والشعیر والحشیش وی ﻮن منه المس

وإ ّﻧما ینسب ال خلقة ال ه تعال «

).(١٢۴
 ٢این بخش در روایت ﻫای خازن و ابن کیسان پیش از معرف ﻋنبر سﻼﻫط آمده
است ول در روایت ابن مندویه پس از معرف آن و با اﻧدک تﻮضیحات» :و منه
لﻮن آخر ي ﻮن ف اﻷصﻞ اﺷهبا جد ًا ،يصيبه الهﻮاء الحار مﺜﻞ ﻫﻮاء ﻋمان
فسيراف ،فتسﻮد لﻮﻧه وﻋند ال سر ي ﻮن اغبر ويضرب إل الحمرة قليﻼ والعلة
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ن الهﻮاء يؤثر ف ﻫذ الجنس من العنبر وﻻ يعمﻞ ف سايره وذلك أنّ ﻫذا
ف أ ّ
العنبر ي ﻮن ف ﻧهاية اليبس فيؤثر فيه الهﻮاء وما كان فيه أدﻧ دسﻮمة فﺈﻧّه ﻻ
يقبﻞ كﻞ أثر ذلك الهﻮاء وﻫذا العنبر ﻻ يصلح للسﻼطين إ للتغلية فﺈنّ الصاﻧع
إذا فرغ من ﻋمله ي ﻮن البياض قد اثر ف آﻻته والطيب يبيض ﻋن ذلك اليﻮم«
).(١٢٣
ﻋل رغﻢ محتﻮای ی سان سه روایت ،تغییر ﻋبارات و ساختار متن در روایت ابن
مندویه به ﻧسبت دو روایت دی ر به وفﻮر دیده م ﺷﻮد تا حدی که به ﻧظر م آید که
دستﻧﻮیس منسﻮب به ابن مندویه از ﻧﻮع دستﻧﻮیسﻫایی است که کاتب برای استفادۀ
ﺷخص خﻮد کتابت م کرده است یا از روی چنین دستﻧﻮیس کتابت ﺷده؛ »بعض از
این گﻮﻧه ﻧسخ را بدون ﻫیچ ﻋمد و قصدی و بی تﻮجه به آن که تحریری از آن پرداخته
آید ،کاتباﻧ فاضﻞ به ﻧیت استفادۀ خصﻮص خﻮد کتابت کردهاﻧد؛ زیرا  ...ﻋده ای برای
استفادۀ ﺷخص خﻮدﺷان ،ﻧه برای به دست داﺷتن ی

دستﻧﻮیس کامﻞ یا ﻋین تحریر

مؤلف ،اثر را با سلیقﮥ خﻮد تلخیص م کرده اﻧد و یا کلمات و ﻋبارات آن را تغییر
م دادهاﻧد و مطالبی را به غرض ایضاح بیشتر وارد متن م ساختهاﻧد« )مایﻞ ﻫروی،
ص.(٤٤٨–٤٤٧
بﺮرﺳ صحﺖ انتسابها

از مقایسهﻫای پیشین پیداست که دست کﻢ دو روایت از این سه از روی آن دی ر و چه
بسا ﻫر سه مستقیﻢ یا با واسطه از روی روایت ﻧاﺷناخته اﻧتحال ﺷدهاﻧد .کتابشناس ﻫا و
منابع تاریخ در ﺷناختن روایت اصیﻞ و مؤلف واقع اثر کم

ﻧم کنند ،اما بررس

ﺷﻮاﻫد متن و ﻧسخهﺷناس مم ن است در این زمینه راﻫ شا باﺷد.
بﺮرﺳ محتوای متن

در مقدمﮥ دو روایت خازن و ابن کیسان در ﻋبارت»ي ﻮن ما يصنفه دستﻮر ًا ﻻ تستغن
الخزآئن ﻋنها )خازن(/مما ﻻ یستغن ﻋنه ف خزائن الملﻮک )ابن کیسان(« تصریح ﺷده
که ﻫدف از ﻧگارش رساله استفاده از آن در خزاین ملﻮک است و این ﻧشان م دﻫد که

روی رد اثر پزﺷ

ﻧبﻮده و مخاطب اثر خزاﻧهداران دربار بﻮدهاﻧد ﻧه پزﺷ ان .البته

ﻋبارت مذکﻮر در روایت ابن مندویه متفاوت است و به این صﻮرت ذکر ﺷده
است»:لي ﻮن ما يصنفه دستﻮراً ﻻ يستغن المحققﻮن ف ﻫذه الصنعة ﻋنه« اما در این
روایت ﻧیز اثری از روی رد پزﺷ

مؤلف و خﻮاص دارویی ﻋطرﻫا دیده ﻧم ﺷﻮد.
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از سﻮیی در این متن برای معرف ﻋطرﻫای مفرده به ویژگ ﻫای مختلف از جمله
ماﻫیت ،اﻧﻮاع ،منشأ ،کیفیت ،امتحان غش و در مﻮاردی حت قیمت ﻫر ﻋطر تﻮجه ﺷده
اما به خﻮاص دارویی و طبیعت ﻫیچ ی
ﻧشاﻧﮥ تﻮجه اﻧدک مؤلف به پزﺷ

مستقیم ًا اﺷارهای ﻧشده است و این م تﻮاﻧد

و داروﺷناس باﺷد .در حال که در ﻋطرﻧامهﻫای

ﻧﻮﺷتﮥ پزﺷ ان ﻫمﭽﻮن جواهر الطيب اثر ابن ماسﻮیه ،ﮐتاب ف فنون الطيب و العطر
اثر ابن جزار و طیب العروس و ریحان النفوس ١اثر تمیم  ،ﻫمﻮاره در معرف ﻋطرﻫای
مفرده به خﻮاص دارویی آﻧها ﻧیز اﺷاره ﺷده است .ابن جزار به طبیعت و ابن ماسﻮیه به
طبیعت و بدل دارویی ﻫر ﻋطر ﻧیز اﺷاره کردهاست.
با در ﻧظر گرفتن اینکه ابن مندویه و ابن کیسان ﻫر دو پزﺷ

بﻮدهاﻧد ،بعید به ﻧظر

م رسد که در تألیف چنین اثری ﻫیچ استفادهای از داﻧش پزﺷ

ﺷان ﻧکنند و در بارۀ

خﻮاص دارویی ﻋطرﻫای معرف ﺷده سخن ﻧگﻮیند؛ ﻫمﭽنین اﺷارۀ ﻧﻮیسنده به ﻧﻮﺷتن
کتاب برای بهکارگیری در خزاین ملﻮک یادآور لقب خازن است که در پی ﻧام محمد بن
حسن آمده

است٢.

ضمناً»ابن ابی اصیبعه« در فهرست آثار ابن مندویه از اثری با ﻋنﻮان رسالة إل بعض
إخوانه ف ال افور یاد کرده که دو دستﻧﻮیس از آن باق ماﻧده و چاپ ﻧیز ﺷده است
)ابن مندویه .(١٣٩٢ ،با تﻮجه به محتﻮای رسالﮥ مذکﻮر به ﻧظر م آید که این رساله و
رسالة ف اصول الطیب و المرﮐبات العطریه ﻧم تﻮاﻧند اثر ی

ﻧفر باﺷند؛ چرا که

محتﻮای این دو اثر متناقض است ٣.ابن مندویه در رسالة إل بعض أخوانه ف ال افور

ضمن رد ﻧظر پزﺷ ان پیشین در تشخیص طبع کافﻮر ،دﻻیل در رد سرد بﻮدن طبع کافﻮر
و اثبات گرم و خش

بﻮدن آن ذکر م کند؛ در حال که در رسالة ف أصول الطیب و

مرﮐبات العطریه منسﻮب به ابن مندویه ،مؤلف در چند مﻮضع به سرد بﻮدن طبع کافﻮر
اﺷاره م کند .از جمله در دستﻮر ساخت غالیﮥ کافﻮری تﻮضیح م دﻫد که کافﻮر را برای
 .١بخش معرف ﻋطرﻫای مفرده در دستﻧﻮیس مﻮجﻮد طیب العروس در دست ﻧیست و تنها بهواسطﮥ ﻧقﻞ قﻮلﻫای
آن در ﻧهایه اﻻرب باق ماﻧده است.
 .٢البته باید تﻮجه داﺷت که لقب خازن م تﻮاﻧد معطﻮف به پدر وی )حسن( باﺷد .از سﻮی دی ر این لقب ﻧه فقط
برای سرپرست خزاﻧه ،که برای سرپرست کتابخاﻧه ﻧیز بهکار م رفته است.

 .٣م ر آن که فرض کنیﻢ ابن مندویه رسالﮥ کافﻮر را پس از رسالﮥ ﻋطر ﻧﻮﺷته و در این میاﻧه ﻧظرش تغییر کرده باﺷد.

در باب اﻧتساب و ﻋنﻮان رسالهای ﻋربی٢٠۵/ ...

سرد کردن حرارت مزاج در ﻋطر به کار م برﻧد ١،یا پس از دستﻮر ساخت لخلخﮥ سفید
که کافﻮر از مﻮاد اصل آن است اﺷاره م کند که این ترکیب برای گرم مزاجان مناسب
است٢.

بﺮرﺳ تﻄﺒیق ضﺒط دﺳﺖنویﺲها
با تﻮجه به ضبطﻫای مشترک دستنﻮیسﻫای سه روایت به ﻧظر م رسد که این
دستنﻮیسﻫا بهرغﻢ تفاوت در اﻧتساب ،از ی

تبارﻧد .به منظﻮر دریافتن ارتباط

دستنﻮیسﻫای مﻮجﻮد از روایتﻫای سهگاﻧه ضبطﻫای قابﻞ تﻮجه دستنﻮیسﻫای ﻫر سه
روایت در جدول ۴آمده است.
جدول .۴ضبطﻫای مشترک دستﻧﻮیسﻫای سه روایت

روایﺖ خازن
] ١و لرقة الجلد[ )٢پ(
٢

]فاﻧه ي فيه من ﻫذا
المس

[ )٣ر(

روایﺖ ابن کیسان

روایﺖ ابن مندویه

ورقة الجلد )(١٨٧

و لرقة جلدﻫا )(١٢۴

فاﻧه ي ف فیه ﻫذا

فاﻧه ي فيه من ﻫذا المس

المس

)(١٨٨

)(١٢۴

] ٣الخطاف [ )۴پ(

الخطاف )(١٨٩

الخطائ )(١٢۴

]ﻻيصلح لش من

ﻻيصلح لش من

ﻻيصلح لش من الصناﻋات

۴
۵
۶

الصناﻋات[ )۴پ(

الصناﻋة )(١٨٩

]يضعف برايحة البحر[

ضعیف لرايحة البحر

)۴پ(

)(١٨٩

فلياخذ قطعة زجاج و

فلياخذ قطعة زجاج و

اخذ قطعة زجاج و وضعت

يحميها )٣پ(

يحميها )(١٩٢

ﻋل النار حت تحم )(١٢٢

يﻮخذ ﻋشرة مﺜاقيﻞ ﻋﻮد

یﻮخذ ﻋشرة مﺜاقیﻞ ﻋﻮد

یﻮخذ ﻋشرة مﺜاقیﻞ ﻋﻮد

ﻧصف ﻋنبر )(٢٠۵

مﺜقالین و ﻧصف ﻋنبر )(١١٨

 ٧ﻫندي و مﺜقالين و ﻧصف
ﻋنبر )١۵ر(

٨

یﺜقب و يجعﻞ ف کﻞ

قطعة ثقبتين ثﻼثة )١۵ر(

ﻫندی و مﺜقالين و

یﺜقب و يجعﻞ ف کﻞ
قطعة ثقبتين ثﻼثة
)(٢٠۵

)(١٢۴

يضعف برايحة البحر )(١٢۴

ﻫندی و یقطع و یﻮخذ

یﺜقب ف کﻞ قطعة ثقبتین او
ثﻼثة )(١١٨

 .١صنعة غالية م فرة :من الناس من يميﻞ ال ما يبرد لحرارة مزاجه ،فيزيد القاء ال افﻮر ف غاليته ليدفع مضرة
المسك ﻋنه.

 .٢صنعة لخلخلة بيضاء :يؤخذ من ال افﻮر القيصﻮرى )کذا( الجيد ما يراد ... ،و ﻫ يصلح للمحرورين.
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يﻮخذ ﺷيئ من العنبر
 ٩فيذوب و مﺜليه من
المس

)١۵ر(

يﻮخذ ﺷيئ من العنبر

یاخذ ﺷیﺌا من العنبر اﻻﺷهب

فيذوب و مﺜليه من

فیذوبه و مﺜلیه من المس

المس

)(٢٠۵

)(١١٨

ردیف  ٣تصحیف و ردیفﻫای  ۶تا  ٩اﺷتباﻫات دستﻮری ١مشترک بین روایت ابن
کیسان و روایت خازن ﻫستند و ردیف  ٨ ،٧و  ٩اﺷتباﻫات دستﻮری مشترک میان
روایت ابن مندویه با دو روایت دی رﻧد که ﻧشان م دﻫد تبار دستنﻮیسﻫای این سه
روایت به ی

دستﻧﻮیس م رسد؛ در این صﻮرت یا دستنﻮیسﻫای ﻫر سه روایت از

روی روایت ﻧاﺷناخته و کهنتر کتابت ﺷدهاﻧد که ﻫیچ ی
این فرض به کار ﻧم آید ،یا ﻫمﮥ دستنﻮیسﻫا از روی ی

از ﺷﻮاﻫد در رد یا اثبات
از روایتﻫای مﻮجﻮد

استنساخ ﺷدهاﻧد .در این صﻮرت:
١

اگر روایت منسﻮب به ابن مندویه اصﻞ باﺷد؛ یا ﻫر دو روایت مستقیماً از روایت
ابن مندویه گرفته ﺷدهاﻧد که با تﻮجه به ﺷباﻫت بسیار دو روایت خازن و ابن
کیسان و تفاوت آﻧها با روایت ابن مندویه ﻧامحتمﻞ م ﻧماید )برای ﻧمﻮﻧه
ضبطﻫای ردیف  ،٨ ،٧ ،۶ ،٣و  ٩جدول(۴؛ یا ی

از دو روایت خازن و ابن

کیسان واسطﮥ دی ری است .به دلیﻞ ی ساﻧ ضبط روایت خازن و روایت ابن
مندویه و تفاوت آﻧها با روایت ابن کیسان در ردیفﻫای  ۴ ،٢ ،١و  ۵جدول،۴
روایت ابن کیسان ﻧم تﻮاﻧد واسطﮥ دو روایت دی ر باﺷد .فرض واسطه بﻮدن
روایت خازن میان دو روایت دی ر ﻧیز با اﻧجامﮥ دستﻧﻮیس پرینستﻮن ﻫﻢخﻮاﻧ
ﻧدارد .م ر اینکه دستﻧﻮیس ) ۴٢١که پرینستﻮن از روی آن ﻧﻮﺷته ﺷده( از
روی دستﻧﻮیس کهن از روایت ابن کیسان )چنین دستﻧﻮیس پیدا ﻧشده(
کتابت ﺷده باﺷد .اما این فرض چندان محتمﻞ ﻧیست زیرا چنین م ﻧماید که

 .١در ردیف  ۶ﺷ ﻞ صحیح ضبط از ﻧظر دستﻮری»یحمها« است» .يحﻢ« ﺷ ﻞ مجزوم »یحم « است و چﻮن
»یحم « معطﻮف به فعﻞ »لياخذ« است که امر غایب و اﻋرابش جزم است ،باید مجزوم ﺷﻮد و به صﻮرت »یحﻢ«
درآید .در ردیف ﻫای  ٧تا  ٩ﻧیز به ترتیب »مﺜقاﻻن«» ،ثقبتان او ثلﺜة« و »مﺜﻼه« از ﻧظر دستﻮری صحیح ﻫستند
چراکه در ﻫر سه مﻮرد اﻋراب کلمﮥ مذکﻮر باید مرفﻮع باﺷد .با تﻮجه به اینکه فعﻞ ﻫای ﻫر سه ﻋبارت مجهﻮل اﻧد
مجهﻮل بﻮدن فعﻞ»یؤخذ« با تﻮجه به ﺷ ﻞ ﻧگارش ﻫمزه بدیه است و افعال »یﺜقب« و »یجعﻞ« ﻧم تﻮاﻧند فعﻞ
معلﻮم باﺷند چﻮن معطﻮف به فعﻞ مجهﻮل »یؤخذ« ﺷدهاﻧد» -ثقبتین« در ردیف  ٨ﻧایب فاﻋﻞ و »مﺜقالین« و »مﺜلیه«

در ردیفﻫای  ٧و  ٩معطﻮف به ﻧایب فاﻋﻞ ﻫستند و به ﻫمین سبب باید مرفﻮع باﺷند در حال که در متن به صﻮرت
منصﻮب ﻧﻮﺷته ﺷدهاﻧد .ضمناً در ردیف  ٨بین دو کلمه »ثقبتین« و »ثﻼثة« باید »او« به معن »یا« بیاید.
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ﺷماری از تفاوتﻫای میان روایت خازن و دو روایت دی ر ،بر اثر حذف ﻧکات
از روایت خازن که م تﻮاﻧسته خﻮاﻧنده را به ﻧﻮیسندۀ اصل رﻫنمﻮن سازد پدید
آمده است.
 ٢اگر روایت منسﻮب به ابن کیسان اصﻞ باﺷد؛ یا ﻫر دو روایت دی ر مستقیماً از
ابن کیسان گرفته ﺷدهاﻧد که با تﻮجه به ی ساﻧ ﺷماری از ضبطﻫای روایت
خازن و ابن مندویه و تفاوت آﻧها با روایت ابن کیسان )ردیفﻫای  ۴ ،٢ ،١و
 ۵جدول (۴ﻧامحتمﻞ م ﻧماید؛ یا ی

واسطﮥ دی ری است که با تﻮجه به

تغییرات بسیار روایت ابن مندویه به ﻧسبت دو روایت دی ر )از جمله ردیفﻫای
 ٨ ،٧ ،۶ ،٣و  ٩جدول ،(۴روایت ابن مندویه ﻧم تﻮاﻧد واسطﮥ دو روایت دی ر
باﺷد  .فرض واسطه بﻮدن روایت خازن ﻧیز پیشتر بررس ﺷد.
 ٣اگر روایت منسﻮب به خازن اصﻞ باﺷد؛ چﻮن ﻫیچ ی

از دو روایت ابن کیسان

و ابن مندویه ﻧم تﻮاﻧند واسطه میان خازن و دی ری باﺷند )ﺷﻮاﻫد پیشتر یاد
ﺷد( ،پس ﻫر دو باید مستقیماً از روایت خازن گرفته ﺷده باﺷند .بنا بر این با
تﻮجه به تاریخ کتابت دستﻧﻮیسﻫای مﻮجﻮد ،دستﻧﻮیس اصﻞ دو روایت ابن
مندویه و ابن کیسان ﻧیز م تﻮاﻧد ﻫمان دستﻧﻮیس ۴٢١ق باﺷد که دستﻧﻮیس
پرینستﻮن )روایت خازن( از روی آن کتابت ﺷده است م ر آن که بخﻮاﻫیﻢ در
درست اﻧجامﮥ منقﻮل در دستﻧﻮیس پرینستﻮن تردید کنیﻢ.
نتیﺠه

ﻫمﭽنان که در بررس محتﻮایی اثر اﺷاره ﺷد ،در مقدمﮥ رساله اﻧگیزۀ ﻧﻮیسنده از ﻧگارش،
فراﻫﻢ آوردن اثری بﻮده است که در خزاین ملﻮک به کار آید .این تأکید ،ﻧگارش اثر
تﻮسط خازن را که با تﻮجه به لقبش احتماﻻ خزاﻧهدار بﻮده ،محتمﻞتر م سازد .ﻫمﭽنین
ﺷﻮاﻫد ﻧسخهﺷناخت ﻧیز ﻧشان از آن دارد که دستﻧﻮیسﻫای ﻫر سه روایت ،مستقیﻢ یا
با واسطه به دستﻧﻮیس به خط خﻮد خازن ﻧسب م برﻧد؛ بنا بر این م تﻮان روایت
منسﻮب به خازن را اصﻞ اﻧگاﺷت .البته با تﻮجه به اینکه در زمان کتابت دستﻧﻮیس به
خط خازن  ۴٢١ﻫجری ﻧه ابن مندویه در قید حیات بﻮده است و ﻧه ابن کیسان،
اﻧتساب اثر به این دو بایست کار کاتبان دستﻧﻮیسﻫای منتسب باﺷد.

 /٢٠٨تاریخ علم ،دورۀ  ،١٣ﺷمارۀ  ،٢پاییز و زمستان ١٣٩۴

عنوان رﺳاله

ﻋنﻮان اثر در دستنﻮیسﻫای روایت خازن به دو صﻮرت آمده است .دستﻧﻮیس پرینستﻮن
از ابتدا افتادگ دارد اما در آغاز مﻮجﻮد دستﻧﻮیس با خط و مرکب متفاوت از متن،

ﻋنﻮان »کتاب الطیب ﻷبی الحسن الخازن« افزوده ﺷده؛ در ابتدای دستﻧﻮیس
ﻻیپزی

ﻋنﻮان اثر چنین آمده است»:مختصر ف معرفة اجناس الطیب وذکر معادﻧه

وألﻮاﻧه ومعرفة المغشﻮش منه والصحیح وذکر أﻧﻮاع صناﻋاته من المعجﻮﻧات والندود
والذرائر واللخالخ والغﻮال وغیرﻫا مما ﻻ یستغن ﻋنه ف خزائن الملﻮک جمع محمد
بن الحسن الخازن« ﻫمین ﻋنﻮان در دستﻧﻮیس مل

در یادداﺷت پیش از این رساله

به این صﻮرت ﻧﻮﺷته ﺷده است»:یتلﻮه مختصر ف معرفة اجناس الطیب وذکر معادﻧه
وألﻮاﻧه ومعرفة المغشﻮش منه والصحیح وذکر أﻧﻮاع صناﻋته من المعجﻮن والندود
والذرائر واللخالخ والغﻮال وغیرﻫا مما ﻻیستغن ﻋنه ف خزائن الملﻮک جمع محمد بن
محمد رض ال ه ﻋنه« .گرچه ﻋنﻮان متأخر افزوده ﺷده به دستﻧﻮیس پرینستﻮن متفاوت
با دستﻧﻮیسﻫای مل
ﻻیپزی

و ﻻیپزی

است ،با تﻮجه به اینکه ﻫر دو دستﻧﻮیس مل

و

از روی پرینستﻮن ﻧﻮﺷته ﺷدهاﻧد ،م تﻮان گفت ﻋنﻮان دستﻧﻮیس پرینستﻮن

ﻫمان ﻋنﻮاﻧ بﻮده که در دو دستﻧﻮیس دی ر ﻧیز دیده م ﺷﻮد.
این ﻋنﻮان طﻮﻻﻧ در واقع از مقدمﮥ مؤلف اثر در معرف و سبب تألیف کتاب گرفته
ﺷده است .مقدمﮥ مذکﻮر چنین است:
ن ﻋبد مﻮﻻﻧا الصاحب الجليﻞ کاف ال فاة أطال ال ه بقاه وأﻋز ﻧصره
أما بعد فﺈ ّ
وﻋﻼءه وکبت أﻋداءه لما رأى آثار أﻧعامه ﻋليه وتتابع إحساﻧه إليه وترادف آﻻئه

لديه طلب ﺷيﺌا يزيده دﻧﻮا من الخدمة الشريفة العلية واﻋمﻞ فکره فيما يقربه من
الحضرة المحروسة البهية فلﻢ يجد طريقاً أﻋز ﻋنده وآثر لديه من طريقة العلﻢ وإن
اختلفت اجناسه وقد کان ﻋمﻞ مجمﻮﻋ ًا للخزائن وترجمه بمجمﻞ الصناﻋات

ور ّتبه ﻋل ﻋشرة فصﻮل فالفصﻞ اﻷول ف الجﻮاﻫر ومعادﻧها )٢ر( واوصافها
وقيمها والفصﻞ الﺜاﻧ ف معادن الذﻫب والفضة وأحﻮالها والفصﻞ الﺜالث ف

الصروف ﻋل أصنافها والجهبذه والفصﻞ الرابع ف ترتيب أﻋمال دارالضرب

وأحﻮالها والفصﻞ الخامس ف سب

الذﻫب والفضة والفصﻞ السادس ف

أﻋمال الصیاغة والفصﻞ السابع ف الذﻫب الﻮرق والمعزول والفصﻞ الﺜامن ف
استعمال الديباج واﻋمال اﻷبریسﻢ والفصﻞ التاسع ف الشرآء والبيع والدﻻلة
والفصﻞ العاﺷر ف الخياطه والنجادة )کذا( .فدﻋته ﻧفسه إل تصنيف ﺷ من
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صنعة الطيب مما ﻋز ف ال تب ليزداد به قربة ف ﺷريف الخدمة وي ﻮن ما
يصنفه دستﻮراً ﻻ تستغن الخزآئن ﻋنها و اﻋتمد )٢پ( ف تصنيفه ﻋل بیان ما

یحتاج إليه اﻷ کابر من دون اﻷصاغر وجعﻞ ذل

أبﻮاباً تشتمﻞ ﻋل أصﻮل

الطيب المفرد منها والمرکب وذکر ﻋللها وأجناسها وألﻮاﻧها ومعادﻧها واقتصر

ﻋل ذکر المس

والعنبر والعﻮد وال افﻮر إذ کاﻧت ﻫ اﻷصﻮل الت يرکب منها

أﻧﻮاع المعجﻮﻧات وآثر فيما قصده اﻻيجاز واﻻختصار من دون اﻹطالة واﻹکﺜار
وال ه حسبه کافياً ومعيناً وﻧعﻢ الﻮکيﻞ.

این مقدمه در دستﻧﻮیس ﻻیپزی
مل

به صﻮرت کامﻞ ﻧقﻞ ﺷده اما در دستﻧﻮیس

بخش از آن که ﻋنﻮان فصﻞﻫای اثر دی ر مﻮلف ذکر ﺷده ،محذوف است .چنان

که از متن مذکﻮر پیداست ،مؤلف ﻋنﻮان خاص برای اثرش ذکر ﻧکرده و فقط آن را
»ﺷ من صنعة الطيب« خﻮاﻧده و ابﻮاب آن را ﻧام برده است.
این مقدمه به صﻮرت خﻼصه و با تغییرات در ﻫر دو روایت دی ر اثر ﻧیز آمده است.
اثر این مقدمه را م تﻮان بر ﻋنﻮانﻫای ذکر ﺷده برای اثر در روایتﻫای مختلف دید.
»مختصر ف الطیب« در روایت ابن کیسان»،رسالة ف اصﻮل الطیب و المرکبات
العطریة« در روایت ابن مندویه و»مختصر ف معرفة اجناس الطیب« در روایت خازن.
معﺮﻓ مﺆلف رﺳاله

چناﻧکه گفتیﻢ در منابع تاریخ در بارۀ خازن ،مؤلف ﮐتاب الطیب ،سخن گفته ﻧشده
است ١اما با تﻮجه به دستﻧﻮیسﻫای اثر و ﺷﻮاﻫد متن م تﻮان ﺷرح حال مختصری از
او به دست آورد .ابﻮب ر محمد بن الحسن بن ابراﻫیﻢ الخازن ،چناﻧکه از لقبش پیداست
خزاﻧهدار بﻮده ٢و با تﻮجه به اینکه اثرش را به صاحب بن ﻋباد وزیر آل بﻮیه تقدیﻢ کرده،
مشخص است که در دربار آل بﻮیه خدمت م کرده و کتاب را در روزگار او )پیش از
درگذﺷت صاحب بن ﻋباد در ٣٨۵ق( تألیف کرده است.

 .١سزگین او را با محمد بن الحسن بن ابراﻫیﻢ العطار اﻻسعردی ،مؤلف مختصر ف الحساب که تنها دستﻧﻮیس آن
به ﺷمارۀ  ۴٨۵٧در کتابخاﻧﮥ ایاصﻮفیه ﻧگهداری م ﺷﻮد ،ی

کتابﺷناس اﺷارهای به این ﻧام یافت ﻧشد.

داﻧسته است )ص .(٣۵۵در منابع تاریخ و

 .٢با تﻮجه به مطلبی که خازن به ﻧقﻞ از پدرش در بارۀ قیمت ﻋﻮد ﻫندی ذکر کرده به ﻧظر م رسد که خزاﻧهداری
ﺷغﻞ خاﻧﻮادگ او بﻮده است.

 /٢١٠تاریخ علم ،دورۀ  ،١٣ﺷمارۀ  ،٢پاییز و زمستان ١٣٩۴

خازن بر اساس اﻧجامﮥ منقﻮل در دستﻧﻮیس پرینستﻮن در  ٢١جمادی اﻻول سال
۴٢١ق در غزﻧه دستﻧﻮیس از اثر خﻮد را کتابت کرده است؛١یعن درست در روزگاری
که دربار غزﻧﻮیان درگیر ماجرای مشهﻮر پدریان و پسریان )اختﻼف بر سر جاﻧشین
سلطان محمﻮد( بﻮد ٢.در ﻫمان سال محمد غزﻧﻮی جاﻧشین محمﻮد ﺷده بﻮد پس مم ن
است خازن دستﻧﻮیس را برای اﻫدا به او کتابت کرده باﺷد .چند ماه پس از آن ﻧیز،
ماجرا با برتخت ﻧشستن مسعﻮد و کشته ﺷدن ﺷماری از درباریان محمد به پایان رسید.

 .١ﺷاید خازن ،پس از ﺷ ست آل بﻮیه از غزﻧﻮیان و فتح ری بهوسیلﮥ محمﻮد غزﻧﻮی در  ۴٢٠ق ،به غزﻧه رفته یا
منتقﻞ ﺷده باﺷد.

 .٢پدریان در جاﻧشین محمﻮد ،جاﻧب محمد )ول ﻋهد تازه( را گرفته بﻮدﻧد و پسریان از مسعﻮد )ول ﻋهد پیشین(
حمایت م کردﻧد .ماجرای کینﮥ مسعﻮد از پدریان را بیهق آورده است )ص.(٨٨
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