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Abstract 

Aims: The land of Tabarestan (present-day Mazandaran) in northern Iran is one of the 

knowledge-raising regions of the world. Abu Abdullah Tabari Nateli, one of the Iranian 

mathematicians, logicians, sages and botanists around the fourth century AH, who was 

one of the masters of Avicenna (980-1037 AD) in Bukhara, the purpose of the outhors 

of this article is a fundamental review of Abu Abdullah Tabari Nateli`s life and 

biography, Although, unfortunately, we don`t have any information about the year of 

his birth and the time and place of his death in historical sources. 

Method: The method used in this research is the method of library and internet 

resources have been compiled is a historiographical view and method that it is common 

in the humanities, to critique and review of the sage Abu Abdullah Tabari Nateli`s life 

and effects. 

Findings: In This research, by examination the geography of natel in mazandaran, his 

effects, writings, thoughts and Abu Abdullah Tabari Nateli`s idea, we tried to clarify the 

scientific life of this precious sage and wise master Avicenna. 

Conclusion: In this research, despite the numerous writings of this anonymous scientist, 

less attention has been paid to the historians of the history of science that in research, in 

addition to describing his life and religious beliefs and in traducing his effects and 

writings, we also paid some attention, and cause Hakim`s familiary with the topics of 

pharmacology, botany, philosophy, logic, mathematics can be concluded was proficient 

in all sciences and knowledge of his time this skill and innovation is reflected in many 

medical, pharmacological and philosophical effects of scholars, scientists and 

physicians of his time and even after time. 
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  طبرستان نیسرزم از یبیطب و میحک ؛یناتل یطبر ابوعبداهلل

 2یلیاسماع درضایحم، ،*1یگلشن رضایدعلیس

 .رانیا اردکان، زد،ی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه ،یرانیا طب دانشکده ،یرانیا طب گروه 1
 .رانیا گرگان، ران،یا یاسالم یجمهور ارتش ینیزم یروین یبهدار 2

 

 

 03/11/1011 تاریخ دریافت مقاله:

 11/31/1033: مقاله تاریخ ویرایش

 30/30/1033 تاریخ پذیرش مقاله:

 21/12/1033 تاریخ انتشار مقاله:

 

  چکیده

. است علم جهان پروردانش و زیخعلم مناطق از یکی رانیا شمال در( یفعل مازندران) طبرستان نیسرزم :اهداف

 که یهجر چهارم سده حدود یرانیا شناساناهیگ و میحک دانان،منطق و دانانیاضیر از یکی یناتل یطبر ابوعبداهلل

 و یزندگ یاساس ینیبازب مقاله نیا نگارندگان هدف. است بوده بخارا در( ق 024-003) نایس ابن استادان از

 یخیتار منابع در درگذشتش مکان و زمان و تولد سال از متاسفانه که یوجود با است، یناتل ابوعبداهلل یوگرافیب

 .  میندار یاطالع چیه

 منابع از استفاده با که( Historical Research) یخیتار پژوهش نیا در شدهکارگرفتهبه روش :کارروش

 به است، مرسوم یانسان علوم در که است یاوهیش و نگارانه خیتار ینگاه است، شده نیتدو ینترنتیا و یاکتابخانه

 .میپردازیم یناتل یطبر ابوعبداهلل میحک آثار و یزندگان یبررس و نقد

 ابوعبداهلل یهاشهیاند و افکار و فاتیتال و آثار مازندران، در ناتل یایجغراف یبررس با پژوهش نیا در ها:یافته

 .مینمود تالش نایس ابن فرزانه استاد و هیگرانما میحک نیا یعلم یزندگ کردنروشن در یااندازه تا یناتل

 علم خیتار مورخان توجه مورد کمتر متعدد فاتیتال وجود با گمنام دانشمند نیا از پژوهش نیا در گیری:نتیجه

 تا زین فاتشیتال و آثار یمعرف و یمذهب اعتقادات و یزندگان شرح بر عالوه پژوهش نیا در که است گرفته قرار

 توانیم اتیاضیر و منطق فلسفه، ،یشناساهیگ ،یداروشناس مباحث با میحک ییآشنا علتبه و میپرداخت یااندازه

 و مهارت نیا که بوده تبحر یدارا شیخو دوران یهادانش و علوم هیکل نهیزم در یو که گرفت جهینت

 یحت و شیخو همعصر پزشکان و دانشمندان علماء، یفلسف و یداروشناس ،یطب آثار از یاریبس در شیهاینوآور

 .است افتهی انعکاس خود از بعد

 

 (یفعل مازندران) طبرستان الحشائش،اصالح ،یشناساهیگ ،یناتل یطبر ابوعبداهلل واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان

 

 

 

 

 

 

؛ یگلشن رضایدعلیس: * نویسنده مسئول

 ،یرانیا طب دانشکده ،یرانیا طب گروه

 زد،ی یصدوق دیشه یپزشک علوم دانشگاه

 .رانیا اردکان،

  golshani_22@yahoo.com ایمیل:

 

 زمستان ،سیناای دین و سالمت ابنبین رشته مجله. طبرستان نیسرزم از یبیطب و میحک ؛یناتل یطبر ابوعبداهلل. درضایحم ،یلیاسماع؛ رضایدعلیس ،یگلشن ستناد:ا

 .10-13(:1)1؛1033

 مقدمه
 افراد تاکنون میقد عهد از یرانیا بزرگ دانشمندان انیم در

 نیسرزم. نمودند متحول را دانش جهان خیتار که بودند یاریبس

 مناطق از یکی عنوانبه رانیا شمال در( یفعل مازندران) طبرستان

 از یکی[. 1]شودیم محسوب علم جهان پروردانش و زیخعلم

 که یناتل یطبر ابوعبداهلل میحک ن،یسرزم نیا دانشمندان

 کتاب چیه در درگذشتش مکان و زمان و تولد سال از متاسفانه

 آن دیفوا و مطالعه نیا انجام یبرا اما است، نشده یادی یمرجع

 ابوعبداهلل یشناسکتاب ،یمحل خیتار ،یخیتار یایجغراف بر نگاه
 سندگانینو گرید آثار در یو ینید و یفلسف سخنان و یناتل

  در که داستیپ قرائن از. باشد رسانیاری پژوهش نیا در توانیم

 
 یروستاها ای ناتل شهر در یهجر چهارم سده اول مهین اواسط

 مازندران) طبرستان هیناح در هم یمدت و شده متولد آن اطراف

 [. 2]است فراگرفته زادگاهش در را یمقدمات علوم و ستهیز( یکنون

 یبرا که افتیدر توانیم یناتل یطبر ابوعبداهلل آثار یرو از

 و ماوراءالنهر خوارزم، خراسان، چون یمختلف مناطق به یآموزعلم

 درباره که یمطلب نیترمهم اما[. 0, 0]است نموده سفر نیالنهرنیب

 یمقدمات آموزش همانا است، دست در یناتل ابوعبداهلل یزندگ

 ابن پدر عبداهلل خواهش به بخارا در نایس ابن به منطق و یاضیر
 رساله یرو از یخیتار کتب اکثر باًیتقر که است بوده نایس

 رساله از ناًیع مطلب نیا. اندنموده نقل را آن نایس ابن نامهیزندگ
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 نقل( ق 004-003) یجوزجان دیابوعب اثر نایس ابن حالشرح

 :شودیم

 و حکمت یادعا و آمد بخارا به یناتل ابوعبداهلل آن از بعد...»

 یبرا داد منزل خود خانه یپهلو در را او پدرم و کردیم فلسفه

 لیاسماع نزد من ،یناتل ورود از شیپ. رمیگ میتعل او از من آنکه

 به شروع یناتل نزد نخست... بودم مشغول فقه لیتحص به زاهد

 چند که دیرس جنس فیتعر به چون و کردم یساغوجیا خواندن

: گفت پدرم به و کرد تعجب اریبس که نمودم رادیا او بر سخن

 که یامساله هر و "مساز مشغول علم لیتحص ریغ به را او البته"

 آنکه تا کردمیم تصور را آن او از بهتر و دمیفهمیم گفتیم یناتل

 پس،. نبود یزیچ را او آن، دقائق از و خواندم او بر را منطق ظواهر

 محکم را منطق علم و شدم مشغول کتب مطالعه به خود شیپ از

 و کردم دسیاقل اصول کتاب خواندن به شروع و دمیگردان

 حل خود شیپ از را کتاب هیبق و خواندم او بر را شکل شش/پنج

 نمودم منتقل یمجسط کتاب به را خود مطالعه آن، از بعد. نمودم

 یهندس اشکال به و شدم فارغ آن مقدمات مطالعه از چون و

 بر یدیفهم آنچه و کن مطالعه خود که گفت من به یناتل دم،یرس

 اقامت قوت را او و میبگو تو به را آن صواب و خطا تا نما عرضه من

 دهینفهم وقت آن تا که بود اریبس اشکال و نبود کتاب آن حل بر

 و رفت گرگانج به بخارا از یناتل پس. فهماندمیم او به من و بود

 بر علم ابواب و شدم یاله و یعیطب کتب لیتحص به مشغول من

 یناتل شدندرمانده که شد متذکر دیبا البته[. 0....«]شد مفتوح من

 لیدل نایس ابن سئواالت به دادنجواب عهده از امدنینرونیب و

 آن علت بلکه نبوده یاضیر و یعقل علوم در یناتل تبحر برعدم

 .است بوده نایس ابن یباال یزهوشیت و ذکاوت و سرشار هوش

 یوگرافیب و یزندگ یاساس ینیبازب مقاله، نیا نگارندگان یسع

 .بود یناتل ابوعبداهلل میحک

 کارروش
 و یاکتابخانه روش پژوهش، نیا شدهکارگرفتهبه روش

 ینگاه و است( Historical Research) یخیتار یپژوهش

 به است، مرسوم یانسان علوم در که است یاوهیش و نگارانهخیتار

 در. میپرداخت یناتل یطبر ابوعبداهلل میحک آثار یبررس و نقد

 طب جامع یافزارهانرم ،یعلم یهاژورنال از گرفتهصورت یبررس

 و رازیش دانشگاه یهاکتابخانه اسالم، جهان یایجغراف و نور

 و یاسالم علوم تالیجید کتابخانه و رازیش یپزشک علوم دانشگاه

 یباارزش موارد یانسان و یاسالم علوم مقاالت بانک ،یانسان

 ارتقا را مقاله نیا یفیک و یکم سطح تواندیم که شد مشاهده

 نسخ نیهمچن و یسنگ چاپ ،یخط متعدد نسخ. بخشد

 در که شد مشاهده یناتل یطبر ابوعبداهلل آثار از شدهحیتصح

 در. باشد یمناسب اریبس رسانیاری تواندیم قیتحق نیا ییبازگو

 به خاتمه تا آغاز از قیتحق نیا نیتدو و یگردآور مراحل تینها

 :است ریز بیترت

 یناتل میحک از ماندهیباق مطالب قیدق مطالعه و یبررس( الف

 و دیجد قاتیتحق ها،تذکره ،یخیتار اول دست منابع یالبال در

 لزوم صورت در و یفارس و یعرب منابع به رجوع ،یعلم مقاالت

 موضوع به مربوط مطالب یبردارشیف( ب منابع؛ نیا ترجمه

 یهایبندفصل براساس هاشیف منظم یبنددسته( ج ق؛یتحق

( د اطالعات؛ بهتر هرچه یبررس و مطلوب استفاده یبرا ،یمقدمات

  .مطالب نگارش و نیتدو

 

 نتایج
 De) الحشائشاصالح کتاب در که یناتل ابوعبداهلل کامل نام

Materia Medica )دسیسقورید (Discorides Pedanius (40-90 

AD( ))شناساهیگ و داروساز و پزشک ،(یهجر 043 نگارش 

 241 شماره به هلند دنیل کتابخانه نسخه یالدیم اول قرن یونانی

 اصل نسخه یرو از و خودش توسط آن نگارش از بعد سال 11 که

 بننیحس بنمیابراه بننیحس: »است آمده شده، کتابت یناتل
 [. 0]است «یناتل یطبر دیخُرش

 دانشمندان از که هم( یهجر 002-002) یرونیب حانیابور

 هیالخالالقرونعن هیآثارالباق کتاب در و بوده یناتل عصرهم بزرگ

 بنقابوس ریام نام به گرگان در یهجر 011 ای 013 سال در که
 عمر، طول تیکم مقاله ذکر در نگاشته، اریز آل حاکم ریوشمگ

 نموده یمعرف یناتل یطبر میابراه بننیحس ابوعبداهلل را شانیا

 دنةیالص کتاب در یرونیب حانیابور از گرید فیتال در و[ 1]است

 الحشائشاصالح کتاب از که( یپزشک در یداروشناس) الطبیف

 ابن الحسن ابن میابراه ابن نیالحس را میحک نیا نام برده استفاده
 نایس ابن حال شرح رساله در[. 0]است برده نام یالناتل دیخورش

 را شانیا نا،یس ابن همراه شهیهم شاگرد که یجوزجان دیابوعب اثر

 نام دتر،یجد کتب از یبرخ در[. 0]است شده ذکر یناتل ابوعبداهلل

 بنمیابراه یچاپ غلط به ای نیحس بنمیابراه اشتباه به را شانیا
 خیتار کتاب اول جلد در صفا اهللحیذب مانند اند؛نگاشته حسن

 ابن کتاب در انیپو ناصر و یسرمد یمحمدتق ای رانیا در اتیادب
 بنمیابراه ابوعبداهلل را شانیا که جهان یپزشک آثار محور نایس

 در بک یسیع احمد دکتر[. 4, 0]اندنوشته یالناتل نیحس

 آورده یسابوریالن یالناتل یعل میالحک را دانشمند نیا االطباءمعجم

 ذکر یقفط الحکماءخیتار کتاب را خود مرجع مطلب، یانتها در که

 یالناتل ابوعبداهلل نام به فقط کتاب نیا به رجوع با یول است؛ کرده
 بهره آن از شانیا که یقفط کتاب از یانسخه دیشا. میبرخورد

 نیا نسخ یبرخ در چون است؛ داشته یمغلوط کتابت اندبرده

 نظر، به یول. است شده ذکر هم یبابک عبداهلل اشتباه به کتاب

 گرفته اشتباه یناتل ابوعبداهلل با را یگرید تیشخص بک یسیع

 [. 13, 1]است

 و اندنوشته ابوعبداهلل مراجع، و کتب تمام در را اشهیکن

 محل و زادگاه. است بوده یناتل ابوعبداهلل به معروف یکل طوربه

 طبرستان آباد یشهرها از ناتله ای ناتل شهر ،ایشان شیرو

 بخش در است ییروستا حاضر حال در که بوده( یفعل مازندران)

 هم یناتل ابوعبداهلل بقعه که آمل توابع از نور شهرستان چمستان
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 تا 0 سده حدود در ناتل. دارد وجود روستا نیا در حاضر حال در

 به یگاه تشیاهم. است بوده هیناح نیا در آباد یشهر یهجر 1

 نیعهدنشیول گاهاً یهجر 4 و 0 یهاسده در که بوده یحد

 [.11(]2 و 1 یهاشکل) است بوده رستمداران حکومت
 

 
 چهارم قرن در طبرستان ییایجغراف حدود :1 شکل

 

 

 
 ناتل ییایجغراف حدود :2 شکل

 

 وقوع با که معتقدند منطقه نیا در یحفار با شناسانباستان

 شده مدفون رسوبات متر0 تا 0 ریز به شهر نیا م،یعظ یالبیس

 قدمت که شد کشف نیزم دل از یارگ قاتیتحق نیا یط در. است

 شهر نیا یخیتار نهیشیپ و خیتار از نشان که داشته ساله2133

 [. 11(]0 شکل) دارد یمیقد

 یاجداد خاستگاه فقط نه ناتل که دیآیبرم نیچن شواهد از

 زادگاهش در هامدت و بوده هم شانیا شیرو محل بلکه ابوعبداهلل

 پرداخته علم لیتحص به ای ستهیز طبرستان گرید یشهرها ای

 نکهیا و ستین دست در شانیا خانواده و خاندان از یاطالعات. است

 ابوعبداهلل تا اندنموده تالش چگونه و اندداشته یمقام و شغل چه

 .برسانند شهرت از درجه نیا به را
 

 

 
 ناتل در سانشناباستان یحفار :3 شکل

 :یناتل میحک یعلم یزندگ ریس

. دارد وجود یاندک یاطالعات یناتل میحک یعلم یزندگ ریس از

 الحکماءخیتار کتاب در یشهرزور گفته به یناتل خصائل انیب با اما

 اخالقٍ به مُتخَلقاً عالِماً ماًیحک: »است نوشته که میدهیم ارجاع

 به متصنف یعالم و لهیجم اخالق به بود یمیحک یعنی «لهیجَم

 نوشته االطباءمعجم در بک یسیع احمد[. 10, 12]دهیحم صفات

 علوم بدَقائق عالماً البهجه و الدواء حُسن ماًیحک کانَ: »است

 نیچن نیا نایس ابن سرگذشت و یزندگ شرح از[. 1]«الحِکمه

 در را نایس بنا آموزش بخارا در یناتل که شودیم استنباط

 یو یسالگ 10 سن تا فلسفه و نجوم هندسه، منطق، یهارشته

 یقو علوم نیا در را شانیا نایس ابن هرچند داشت، برعهده

 که ییهادرس در که نمود اعتراف یناتل[. 11, 10]است ندانسته

 و نبوده سئواالتش جواب به قادر و مسلط و یقو داده نایس ابن به

 و حکمت و منطق چون ییهادانش پرداخته، مطالعه به خود او

 ابن چون یناتل و است دهیفهم یعال نحو به را هندسه و یاضیر
 و باحافظه و باهوش و بااستعداد اریبس یاطلبه و محصل را نایس

 آموختن به را او که نمود دیتأک و هیتوص پدرش به د،ید باپشتکار

 ،یناتل یچند از بعد و گرید مکاسب و مشاغل نه وادارد، هادانش
 [. 10, 0]رفت خوارزم گرگانج به و گفت ترک را نایس ابن و بخارا

 اسالم یشرق یهانیسرزم دانشمندان معدود از یکی یناتل

 و پرداخته دسیسقورید الحشائشکتاب یبررس به که است

 اقدام نیا[. 10]است نگاشته آن یعرب ترجمه بر یاهیاصالح

 از یول دارد یشناساهیگ علم در او یباال یآگاه از نشان شان،یا

. ستین دست در یاطالع یپزشک علم به شانیا یآگاه و طبابت

 بیالط بنعبداهلل ابوالفرج را طب علم در استادش مراجع از یبرخ
 اسقف کاتب و ینصران لسوفیف( ق 001-001) یبغداد قیالجاثَل

 کتب بر یادیز شروح که یعضد مارستانیب بیطب و بغداد بزرگ

 داشته ییهابحث نایس ابن با و نگاشته نوسیجال و بقراط ،ارسطو

 است، نگاشته شانیا نظرات رد بر یرساالت یبوعل که

 استناد االنباءونیع کتاب به یهمگ مراجع نیا[. 10]دانندیم

 دهید نکته نیا آن، مطالعه و کتاب نیا به رجوع با یول اندنموده

 نه است، آورده ابوالفرج عصرانهم فیرد در را یناتل فقط و نشد

 نایس ابن معاصر را ابوالفرج کتاب، نیا در نیهمچن و شانیا شاگرد

 یاصالح یناتل که یقمر 043 سال در ضمن، در[. 14]است آورده

 داشته، کامل یآگاه یعیطب علوم به و نگاشته الحشائش کتاب بر

 توانستهینم پس است؛ بوده ساله 11 ای 13 بیالط بنابوالفرج

 که است توجه قابل هم نکته نیا به اشاره. باشد بوده یناتل استاد

 رایز است؛ داشته یدست هم ینگارگر و یسیخوشنو در یناتل ایگو

 که است نموده انیب الحشائشاصالح کتاب باچهید از یبخش در

 هذه و: »است شده انجام او دست به نسخه یرگریتصو و خط

 کتاب اصل چون البته[. 0]«یدیَ شکل و یبِخَط کلها النسخه

 ابداع توانینم پس است، بوده مصور دس،یسکورید الحشائش

 یبرا آن یرگریتصو و خط فقط داد، نسبت یناتل به را متن ریتصاو
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یلیاسماع درضایحمو   یگلشن رضایدعلیس   

 

      
 

 

 
 

           1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

 کتاب در ضمن، در. است بوده او برعهده یمجوریس ریام به اهدا

 منسوب یناتل به رساله دو یهقیب نیرالدیظه الحکمه، صوان تتمه

 بوده ایمیک علم در یگرید و اتیاله علم در یکی که است کرده

 دان،یاضیر م،یحک توانیم را یناتل ابوعبداهلل کل، در پس. است

 .دانست نگارگر و سیخوشنو شناس،اهیگ دان،منطق

 :یناتل ابوعبداهلل آثار
. است دهیرس ما به نگاشته کی حاضر حال در یناتل آثار از

 که شده منسوب شانیا به یخیتار کتب در هم رساله چند

 ،یناتل از جاماندهبه اثر نیترمعروف. ستین دسترس در متأسفانه
 اثر یالطب العالج یف یولیاله یف الحشائش کتاب ترجمه اصالح

 دسیسکورید یالدیم کمی سده یونانی شناساهیگ و بیطب
 شاگردش و اسحاق بننیحن توسط که بوده (دسیسقورید)

 برگردانده یعرب به یونانی از یهجر سوم سده در لیبس بناصطفن

 هیناح در و شده معروف الحشائشاصالح به کتاب نیا. است شده

 ریام به و دهیرس اتمام به م113/ق043 سال و میقد خراسان
 به تا کتاب نیا از نسخه چهار. است شده میتقد یمجوریس یابوعل

 :است شده ییشناسا ایدن در حال

 در که هلند دنیل دانشگاه کتابخانه 241 شماره نسخه -1

 اصل نسخه یرو از میقد نسخ خط به و برگ224 در ق001 سال

 غلطکم و مقاله 0 یدارا و کامل ستیانسخه. است شده کتابت آن

 ارزشمند؛ اریبس و

 شماره به هند( خدابخش) پور یبانک کتابخانه نسخه -2

 مقاله؛ 0 یدارا یهجر پنجم سده کتابت 2141/11

 کتابت 2120 شماره به هیترک ثالث احمد کتابخانه نسخه -0

 مقاله؛ 1 یدارا ق020

 کتابت یشرق0000  شماره به ایتانیبر کتابخانه نسخه -0

 [.2]ییابتدا مقاله 2 یدارا ق001

 نشان که شودیم دهید یادداشتی دنیل نسخه انجامه ریز در

 یقمر 113 سال در یالرم یعل بنمحمد بنام یشخص دهدیم

 نیا از یاثر یول است، کرده کتاب نیا یفارس ترجمه به اقدام

 لیدلبه که نوشته شانیا. است نشده افتی حال به تا ترجمه

 آن یفارس ترجمه به اقدام ه،یناح آن در یعرب زبان مهجوربودن

 (.0 شکل[ )0]است کرده

 زبان به که یوجود با شیحشا اصالح کتاب جالب نکات از

 یناتل نمانده، دور شناسانزبان نیزبیت نگاه از و شده نگارش یعرب

 ذکر را اهانیگ و هیادو یونانی یاسام از یبرخ یطبر شیگو نام

 خربون، جماز، تمش، ولک، بنج بل،: از عبارتند که است کرده

 کر فلفُلک، ،یشنبل سُرک، ک،یمل ولو ساذه دارواش، دارجماز،

 مسک، مَرجوا، مار زُوان، مار طُوسه، و لَرک لرزم، ،یپا کالج تمش،

 داروها یبرخ یطبر نام مورد در یناتل. رَنامیو ک،یولومل وُشواُذِن،

 نبات هو. الغراب رجل هو و قورونوفوس: »کندیم اشاره نیچن نیا

 اقسوس...یبا کالج سمونهی طبرستان اهل و... االرض یعل منبسط

. العلق هو و باطوس... دارواش سمونهی طبرستان اهل و. الدبق هو و

 [.2...«]تَمِش سمونهی طبرستان اهل و

 

 

 
 هلند دنیل کتابخانه یخط نسخه یانیپا و اول صفحه :0 شکل

 
 حانیابور هیآثارالباق در: یعیالطب عمر هیکم یف مقاله -2

 یناتل یطبر میابراه بننیحس ابوعبداهلل از: »است آمده یرونیب
 یمنتها و بود کرده معلوم را یعیطب عمر تیکم که دمید یامقاله
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 طبرستان نیسرزم از یبیطب و میحک ؛یناتل یطبر ابوعبداهلل 

 

 

 

 

 

 

     1011، زمستان 1، شماره 1، دوره سینا ابن ای دین و سالمتبین رشتهمجله           

 نیا از شتریب و بود دانسته یدیخورش سال 103 را یعیطب عمر

 دیگویم اطالق طوربه که یکس یول. دانستینم روا را مقدار

 یناتل یول کند نانیاطم دیتول که اوردیب یلیدل دیبا شود،ینم
 کمال سه را یآدم: است گفته نکهیا جز اوردهین قول نیا بر یبرهان

 آن و کند دمثلیتول بتواند که رسد یبحد که آنست یکی. است

 که آنست دوم کمال. بگذرد او عمر از سال هفت دو که است یوقت

 به قوه از عقلش و شود( کامل) تمام و تام آن ناطقه و یفکر نفس

 کمال و بود خواهد او عمر سال 02 آغاز در کار نیا و دیآ فعل

 اداره را مردم همه بتواند دیرس ییفرمانروا به اگر که آنست سوم

 اگر ای دینما اداره را خانواده بتواند داد لیتشک خانواده اگر ای کند

 نیا مجموع رفته هم یرو و دینما اداره را خود بتواند ماند تنها

 را اعداد نیا یناتل ابوعبداهلل که ندانستم. است سال103 کماالت

 و آنها خود انیم در نه یتناسب آنکه با کرده استخراج نسبت چه به

 کماالت عدد که میبدار مسلم ما همه اگر و آنهاست تفاضل در نه

 و میبشمار هم ما شمرده او که را آنچه و ستین شتریب سه انسان

 عمر رفته هم یرو که مییبگو و مینترس برهان از اگر کار آخر در

 برهان انیم شود،یم سال هزار دو ای سال هزار ای سال صد انسان

 [.1...«]بود نخواهد یفرق ابوعبداهلل و ما

 در شده ادی یالناتل و نایس ابن معلم اد،یز احتمال به

 ریتحر یهامتن یقیتطب یبررس است؛ شخص کی هیآثارالباق

 اندازه مساله توانستیم ،دنهیص در نقل و اصطفن ترجمه ،یالناتل

 به متأسفانه اما سازد، روشن گریکدی با را هامتن نیا یوابستگ

 [.0, 0]میانکرده دایپ یدسترس یالناتل ریتحر سینودست

 تتمه در یهقیب نیرالدیظه: اسمُهُ شرح و الوجودیف رساله -0

 و وجود در فیلط یارساله یناتل که است نوشته الحکمه صوان

 و مقام یبلند بر دارد داللت رساله نیا که نگاشته آن اسم شرح

 در آن  از یانسخه  حال  به تا[.  11]اتیاله  علم در او شأن علو

 . است نشده گزارش هاکتابخانه فهارس

 از خود کتاب در یهقیب نیرالدیظه: ریاالکسعلم یف رساله -0

 گفته به[. 11]است ایمیک علم در که برده نام هم یناتل رساله نیا

 در یناتل رساله نیا از نایس ابن فقط الحکماء، خیتار در یشهرزور

 از هم یانسخه[. 12]است برده نام خود السبعه اتیالمقتض کتاب

 .ستین دسترس در کتاب نیا

 :یناتل ابوعبداهلل مذهب
 به توانیم یناتل یزندگ از اطالعات یبرخ قراردادن هم کنار با

 . کرد شک هیلیاسماع مذهب به شانیا شیگرا

 بخارا در نایس ابن پدر عبداهلل با یناتل ارتباط مطلب، نیاول

 نیهمچن و بوده فرقه نیا مبلغ و مذهب یلیاسماع که بوده

 آموزش یبرا نکهیا هم و است بوده قائل یناتل یبرا که یاحترام

 از یناش دیشا داده، قرار ارشیاخت در هم مسکن یحت فرزندش

 [.0]باشد گریکدی بودنمذهبهم

 یخیتار برهه آن در طبرستان ییایجغراف منطقه دوم، مطلب

 چنانکه است، بوده یلیاسماع مذهب یهاخواستگاه از یکی

.. ه022 سال به یمتوف) یلیاسماع یداع ،یراز ابوحاتم غاتیتبل

 دکتر. شد شیگرا نیا موجب طبرستان، انیلمید انیم در.( ق

 ظاهراً: »سدینویم شیگرا نیا علت در کوبنیزر نیعبدالحس

 شیگرا تا است بوده یعباس مسوده با مخالفت اظهار بهانه شتریب

 آنان از ماندهیجابه یهاسکه حال، هر به[. 23]«مذهب به یواقع

 عبارت آن یجابه و است یعباس فهیخل نام فاقد طبرستان در

  شده نقش یلیاسماع امامان یاسام و آمده «محمد آل فیس»

 نگاشته. ق.ه000 سال در را خود فیتأل که یمسعود[. 21]است

 دشانیعقا و گرفته یتباه هاآن مذهب اکنون: »دهدیم خبر است،

 نظربه یول[. 22]«اندشده ملحد شترشانیب و شده دگرگون

 اندبوده بندیپا خود دیعقا به همچنان مذهب نیا روانیپ رسدیم

 را هیلیاسماع روانیپ طارم و رودبار منطقه زین بعد قرن چند تا و

 در صباح حسن آمدن با بعدها ،یلیاسماع روانیپ. است  بوده رایپذ

 .شدند قدرت صاحب طبرستان در الموت،

 043 سال در خود الحشائشاصالح کتاب یاهدا سوم، مطلب

 به شانیا که است قهستان حاکم یمجوریس یابوعل ریام به یقمر

 نیا ،یلیاسماع یداع دانشمند یعل بنحسن ابوالقاسم دعوت

 مطالب، نیا گذاشتن هم کنار[. 20, 0]بود رفتهیپذ را مذهب

 مهر بتوان دیشا و دینمایم ادیز را یناتل بودنیلیاسماع احتمال

 .زد مطلب نیا بر یدییتا

 :یناتل از جاماندهبه سخنان

 و) خود الحکمه صوان تتمه کتاب در یهقیب نیرالدیظه

 یناتل ابوعبداهلل از یفلسف یسخنان( االخبار دره کتاب آن، ترجمه
 مهارت از نشان و ستین لطف از یخال آنها انیب که است آورده

 : اوست سخنان از[. 11]دارد اتیاله و فلسفه در یناتل

 فَأنظر الصَواب مایأ یف یتَدر أمران فَال کَیعل اِشتَبَهُ اذا -1

 امر دو در تو در صواب که وقت هر) فَإجتَنَبه هَواک یال أقرَبَهما

 آن از باشد اقرب نفس یهوا به که کدام هر کن، تأمل شود مشتبه

 (کن اجتناب

 از را حق) بِهِ العمل لِأجل طلبی ریالخ و لذاتِه طلبی الحق -2

 (خواست دیبا بِدان عمل یبرا از را ریخ و کن طلب ذاتش یبرا

 عارف) الحق یعل الحق عرفان ختارُیال( العاقل) العارف -0

 [. 12(]حق بر را حق عرفانِ نکند اریاخت که آنست یواقع

 النَفس: قالَ و... فهیالشر النفس جوهرُ عن بالبَحث کَیعل -0

 ییشناسا به باد تو بر) یالخِطاب و یالجَدَل اسیبالق تَنفع ال هیالقُدس

 ...(آن اتیمقتض به نمودنعمل و نفس جوهر

 لهُ خافیَ ئاًیش( تخذی) تبخه فَال فَقْدَهُ تَخاف ما تَدخر ال -1

 (مکن( رهیذخ) شروع یترسیم آن فقدان از که یزیچ در: )فَقداً

 است خوشحال کس هر و) سؤهُی ما یریَ ال أن سَرهُ من وَ -0

 [.20(]دهدیم انجام یاشتباه چه ندیبینم که

 بحث

 در رانیا شمال در( یفعل مازندران) طبرستان نیسرزم

 در یعلم امور در فعال یمرکز ،یهجر نینخست یهاسده
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یلیاسماع درضایحمو   یگلشن رضایدعلیس   

 

      
 

 

 
 

           1011، زمستان 1، شماره 1، دوره ای دین و سالمت ابن سینابین رشتهمجله                                   

 از یکی[. 1]شودیم محسوب علم جهان در طب علم یهاحوزه

 که یناتل یطبر ابوعبداهلل میحک ن،یسرزم نیا دانشمندان

 کتاب چیه در درگذشتش مکان و زمان و تولد سال از متاسفانه

 مهین اواسط در که داستیپ قرائن از اما است، نشده یادی یمرجع

 آن اطراف یروستاها ای ناتل شهر در یهجر چهارم سده اول

 یاطالع یول. است ستهیز هیناح نیا در هم یمدت و شده متولد

 یدیاسات چه نزد و ستهیز طبرستان در یزمان چه تا که میندار

 کرده ترک را زادگاهش یخیتار چه در و کرده دانش کسب

 [.2]است

 ارزشمند کتاب یهجر 043 سال حدود در یناتل که نکته نیا

 یمجوریس محمد یابوعل نیرعمادالدیام یبرا را الحشائشاصالح
 هیناح ریام و خراسان معروف سپهساالر ،(یهجر 040 در کشته)

 اهدا خراسان ریام به و نگاشته انیسامان حکومت اواخر در قُهستان

 در را نایس ابن آموزش دوره نیهم در نیهمچن و است نموده

 یشهرها در یمدت یناتل که داستیپ است، داشته برعهده بخارا

 به خود علم در زمان نیا در و ستهیز بخارا و شابورین مثل خراسان

 داشته سن سال 03 از شیب حداقل پس بوده، دهیرس ییباال مقام

 [.0]است

 در بصره شهر در اقامتش به خود الحشائشاصالح کتاب در

 در یهجر 043 از قبل یعنی است؛ کرده اشاره نیالنهرنیب هیناح

 ساوطان اهیگ اسم لیذ در یناتل. است ستهیز یمدت نیالنهرنیب

 از حشائش کتاب مترجم) لیبس بناصطفن عبارت ادکردی از پس

 در را مطلب نیا بالفاصله بصره، شهر مورد در( یعرب به یونانی

 میابراه بننیالحس أنا تیرأ قد و: »است آورده شانیا گفته دییتا

 حهیالبط طف یعل زاوطه هیناح و هیالناح تلک یف ذلک یالطبر

 [. 0...«]ذکر کما

 از بعد یول ستین مشخص بخارا در یناتل اقامت زمان مدت

 خوارزم راه ،نایس ابن به منطق و یاضیر هیاول آموزش از شدنفارغ

 دربار به ،یبرخ گفته به و گرفته شیپ در را( گرگانج شهر)

 حکومت مؤسس( یهجر 040-041) خوارزمشاه محمد بنمأمون

 یناتل یزندگ از متاسفانه خیتار نیا از بعد. است رفته مأمون آل
 یبررس با پژوهش نیا در[. 0]ستین دست در یگرید یآگاه

 افکار و یناتل ابوعبداهلل فاتیتال و آثار مازندران، در ناتل یایجغراف

 میحک نیا یعلم یزندگ کردنروشن در یااندازه تا شیهاشهیاند و

      .مینمود تالش نایس ابن فرزانه استاد و هیگرانما

 یریگجهینت

 در یپزشک خیتار ریمشاه از یکی یناتل یطبر ابوعبداهلل میحک

 به شیخو دانش لیتکم یبرا که است اسالم جهان و رانیا

 چون یعلم مراکز و رانیا نقاط تمام در و پرداخته یعلم یسفرها

 نیا از. است نموده گذر بغداد و بصره خوارزم، بخارا، شابور،ین

 مانند یعلم یهاحوزه در متعدد فاتیتال وجود با گمنام دانشمند

 خیتار مورخان توجه مورد کمتر ات،یاضیر و فلسفه ،یشناساهیگ

 و یزندگان شرح بر عالوه پژوهش نیا در که است گرفته قرار علم

 یااندازه تا زین فاتشیتال و آثار یمعرف و یمذهب اعتقادات

 علم جهان ساحت به خدمتش نیتربزرگ که آنچنان. میپرداخت

 اثر یالطب العالج یف یولیاله یف الحشائش کتاب ترجمه اصالح

 دسیسکورید یالدیم کمی سده یونانی شناساهیگ و بیطب
 شاگردش و اسحاق بننیحن توسط که بوده( دسیسقورید)

 برگردانده یعرب به یونانی از یهجر سوم سده در لیبس بناصطفن

 در یناتل از جاماندهبه اثر نیترمعروف عنوانبه اثر نیا و بود شده

 و علم خیتار پژوهندگان که است دیام. است ماندهیباق خیتار

 و یبررس مورد را ینام میحک نیا آثار مکمل و یرانیا طب محققان

 یبررس مورد یناتل اتیکشف کیتار یایزوا و داده قرار پژوهش

 .ردیگ قرار ترقیعم

 قدردانی و تشکر
 . است نشده گزارش یمورد

 منافع تضاد
 .است نشده گزارش یمورد

 مالحظات اخالقی
 موردی گزارش نشده است.

 سندگانینو سهم

 ؛(%13) یاصل پژوهشگر/شناسروش/مقدمه نگارنده ،(اول سندهینو) یگلشن رضایدعلیس

 (.%13) بحث نگارنده/یکمک پژوهشگر ،(دوم سندهینو) یلیاسماع درضایحم

 یمال تیحما

مطالعه بدون حمایت مالی انجام شده است.این 
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