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Abstract
“Hui Hui Yao Fang: 《 回 回 藥 方 》 is a large encyclopedia of Islamic
medicine compiled in the late middle Ming Dynasty. This text includes a
wide variety of medical knowledge including prescriptions, theories, and
therapies. This paper first reviews the existing scholarly literature and
history of “Hui Hui Yao Fang,” which reveals that “Hui Hui Yao Fang” is
not merely a Chinese translation of one or more Arabic or Persian medical
books, but rather it is a new medical encyclopedia compiled by authors who
rewrote and reorganized the contents of various Chinese translations of
different Arabic and Persian medical books that had been introduced to
China during that period. Considering the connection between Chinese
transliterations of foreign words and their annotations in this work, the
second part of this paper is a comparative reading of “Hui Hui Yao Fang”
and prominent Islamic medical books (Arabic and Persian). By analyzing the
phenomenon of language in this book, I come to the conclusion that “Hui
Hui Yao Fang” is a compilation of Chinese translations of various Arabic
and Persian medical literature introduced to China during the Yuan and
Ming Dynasties, and that it was composed by the Huihui (Muslims from Iran
and Arab nations), who assimilated into the dominant Chinese culture by
using their language and medical knowledge, and referring to the original
texts of Persian and Arabic medical books under the unified guidance of a
government official or non-governmental organizations. The authors’
knowledge of pharmacy is limited, and this limitation reflects the general
problems of Hui medical scientists and even the medical community in
China at that time.

Keywords: Hui Hui Yao Fang, The Canon of Medicine, Ming Dynasty,
Iran-China relations, Medicinal plants.
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بررسي ويژگيهاي منابع و نويسندة «هوي هوي يائو فانگ»
بر اساس تحلیل تطبیقي متن «هوي هوي يائگ فانگ»
با متن «قانون در طب» ابوعلي سینا
چینگ وانگ

1

استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه مطالعات بینالمللي شانگهاي چین
(از ص  151تا ص )161
تاریخ دریافت1911/86/80 :؛ تاریخ پذیرش1911/11/10 :
علمی-پژوهشی

چکیده
«هوی هوی یائو فانگ» یک دانشنامۀ داروهای گیاهی و طب اسالمی است که در نیمۀ دوم سلسلۀ
مینگ (1611-1960م1851-961/.ه.ق ).به زبان چینی و توسط دانشمندان مسلمانی ناشناخته در چین به
رشتۀ تحریر در آمده است .در این کتاب انواع نسخ دارویی و دانشهای مربوط به داروشناسی ،تئوریهای
طبی و روشهای درمانی طب اسالمی موردبحث قرار گرفته است .این مقاله درصدد تحلیل و بررسی
منابع و مشخصات مصنفان این کتاب با تطبیق با متن «قانون در طب» است و به دو قسمت تقسیم
میشود :در قسمت اول با مرور تحقیقات پیشین به تحلیل ویژگیهای فصلبندی این کتاب و برخی از
آوانویسی فارسی چینی اسامی نسخ دارویی در این کتاب پرداخته شده و مقاله نشان میدهد که این
کتاب ترجمۀ مستقیم منابع معین طب اسالمی (ایرانی و عربی) به چینی نیست بلکه یک دانشنانۀ پزشکی
جدید است که مؤلفان مسلمان بعد از جمعآوری و تنظیم نسخههای ترجمۀ چینی کتابهای طبی
فارسی و عربی که به چین معرفی شده بود برحسب روش فصلبندی خودشان تألیف کردند .در قسمت
دوم با بررسی انواع واژگان فارسی ،چینی و آوانویسیهای چینی فارسی که در کنار اسم داروها برای
توضیح معنیش ان نوشته شده است برخی از مشخصات نویسندگان این کتاب مشخص شده است :اوالً
مولفان مهاجرین مسلمانی از ایران و سرزمینهای عرب یا اوالد آنها بودند که زبان چینی را یاد گرفتند
اما بر زبانهای مادریشان (فارسی و عربی) مسلط نبودند؛ ثانیاً این مصنفان هنوز بر دانشهای داروشناسی
چین تسلط نداشتند و در واقع سطح پایین شناخت مردم چین آن زمان از خاصیتهای بعضی داروها را
منعکس کرده است.

واژههاي کلیدي :هوی هوی یائو فانگ ،قانون در طب ،سلسلۀ مینگ ،روابط ایران و
چین ،گیاهان دارویی.

 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

02654@shisu.edu.cn
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 .1مقدمه
از نیمۀ دوم قرن  11تا نیمۀ اول قرن  15میالدی که تقریباً همزمان با اوایل و اواسط
سلسلۀ مینگ1611-1960( 1م1851-961/.ه.ق ).و سلسلۀ تیموریان در ایران بود عصر
طالیی توسعۀ مناسبات پزشکی چین و ایران به حساب میآید .به علت روابط نزدیکی
سیاسی بین چین و ایران در این دوره ،رفتوآمد افراد دو کشور بیشتر شد و قوم «هوی
هوی»( )1که در دوران پیشین شکل گرفته بودند توسعه یافت .در این جریان ،زبان
فارسی هم به یکی از زبانهای اصلی مبادالت مردم چین و جهان تبدیل شد .یکی از این
نمونه ها «کتیبۀ جنگ هه»( )1بود .در سال 1181م011/.ه.ق .جنگ هه سفیر دربار
سلطنت مینگ در زمان سفر در سریالنکا برای یادگاری کار صدقه دادن به معابد محلی
خودش کتیبهای سهزبانی (چینی ،تامیلی و فارسی) برای یادگاری آن را حک کرد
( .)Somasiri Devendra, 1990: 217-290در این دوره ،پادشاهان چین هم اقدامات زیادی
را برای ترویج زبان فارسی و معرفی آثار جهان اسالم به چین انجام دادهاند در سال
 1960م961/.ه.ق .ارتش مینگ «دا دو» 1پایتخت سلسلۀ یوان 9را فتح کرد و جو یوان
جانگ1910-1910( 1م088-910/.ه.ق ).اولین پادشاه فرمان داد تا ارتش کتب و منابع
تاریخی و علمی نگهداری شده در دربار یوان را به «جیان کانگ» 5پایتخت اول سلسلۀ
مینگ منتقل سازند و در کتابخانۀ درباری خود نگهداری کند .جو یوان جانگ در اوقات
فراغت وزیران درباری را برای توضیح متن این کتابها فرا خواند .بسیاری از این کتابها
به دلیل اینکه به زبان فارسی یا عربی نوشته شده بودند قابلفهم نبودند .ازاینرو پادشاه
در همیـن سال نهادهای دولتـی برای تفسیـر این نوع کتابها تأسیـس نمود .از
معروفترین این نهادها میتوان به «هوی هوی سی تیان جیان» 6اشاره کرد« .هوی
هوی سی تیان جیان» سازمان مدیریت امور ستارهشناسی و گاهشماری بود و مقامات
«هوی هوی» ریاست این سازمان را بر عهده گرفتند« .وقتی که آنها در دربار حضور
داشتند پادشاه این کتاب ها را به آنها نشان داد و دستور داد که آنها بخش ستارهشناسی
1. 明 Ming
اسم شهر پکن در دورۀ سلسلۀ یوان بود1. 大都 dadu .
9. 元 Yuan
1. 朱元璋 Zhu Yuanzhang
اسم قدیم شهر نانجینگ بود5. 建康 Jiankang .
6. 回回司天监 hui-hui-si-tian-jian
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را ترجمه کنند و گفت« :شما افراد مناطق غربی به زبانهای ملی خودتان مسلط هستید
و در زبان چینی هم تبحر دارید شما اول موضوعات کتب را برای دانشمندان پیرو
کنفوسیوس ترجمۀ شفاهی کنید بعد به آنها بیاموزید تا متن را درست کنند .اما شما
باید طبق معنای اصلی ترجمۀ تحتاللفظی کنید و نباید بیش از حد ویرایش کنید» (ما
و چن .)1 :1116 ،البته موضوعات این کتب فقط منحصر به دانش ستارهشناسی نبود و
«حتما منابع ریاضی ،فنون و طب و داروشناسی را دربر داشت» (سونگ« .)11 :1881 ،جو
دی» (1111-1968م019-011/.ه.ق 1).سومین شاه دودمان مینگ هم برای ترجمه و تحلیل
اسناد فرمانروایان حکومتهای همسایه چین و تدریس زبانهای خارجی مؤسساتی
تحتعنوان «سی یی گوان» 1را تأسیس کرد .در میان آنها مؤسسۀ «هوی هوی» که
مسئول بخش زبان فارسی بود در جمعآوری متون ایرانی و اسالمی و گسترش نقش
زبان فارسی در امور داخلی و خارجی سهم مهمی ادا کرد .همۀ این اقدامات برای ترجمه
و تنظیم کتب طبی فارسی شرایط الزم تاریخی را فراهم آورد و «هوی هوی یائوفانگ»9
در همین زمینۀ تاریخی به رشتۀ تحریر درآمد .این کتاب یکی از دانشنامههای طب
اسالمی چینی بهشمار میرود که احتماالً در دورۀ سلسلۀ مینگ تصنیف شد .نسخۀ
اصلی این کتاب در  96جلد تألیـف شده و انواع نسخ طبی ،دانشهای پاتولوژی و
تئوریها و روشهای درمانی در این کتاب ذکر شده است .قدیمترین نسخۀ موجود که
در دسترس ماست نسخۀ کتابخانۀ ملی چین است که در حال حاضر فقط  1چهار جلد
یعنی جلد آخر فهرست و جلد  11و جلد  98و جلد  91در اختیار ما قرار گرفته و در
جلدهای باقی ماندۀ این کتاب به اطالعاتی در مورد مصنفان یا کاتبان یا تاریخ تألیف این
کتاب اش اره نشده است .متن این کتاب در اصل به چینی به تحریر درآمده است و ولی
خیلی از اسامی نسخ طبی و دارویی و اصطالحات پزشکی به شکل «آوانویسی
فارسی/عربی چینی» ذکر شده است .بر اساس همین ویژگی ،بهاحتمال زیادی موضوعات
این کتاب از متون طبی فارسی یا عربی برگرفته شده است و به علت این که مترجم
معنی ایـن اسامی و اصطالحات فارسـی یا عربـی را نمیدانستند مجبور بودند
آوانویسی های این اصطالحات به چینی را نوشتند؛ اما به علت این که بیشتر نسخههای

1. 朱棣 Zhu Di.
یعنی «مؤسسات جهان» 1. 四夷館 si-yi-guan
9. 回回藥方 Hui-Hui-Yao-Fang
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شناخته شدۀ دیگر از این نسخه کتابت شده و در هیچ منبع تاریخی که در حال حاضر
در دسترس ماست به هویت دقیق نویسنده و منابع اصلی کتاب «هوی هوی یائو فانگ»
اشاره نشده است ،در شرایط فعلی نمیتوان نویسنده و زمان نگارش را تأیید کرد (سونگ،
 )9(.)6/1 :1888بههرحال این کتاب موردتوجه و عالقۀ دانشمندان در حوزۀ تاریخی قرار
گرفته است .در میان این دانشمندان ،دکتر سونگ شیان دانشمند آکادمی اجتماعی
چین کتابی به نام «تفسیر «هوی هوی یائو فانگ»» را تألیف کرد .در این کتاب ،دکتر
سونگ با بررسی تاریخ ورود طب اسالمی ایرانی به چین و مبادالت دارویی بین چین و
ایران در طول تاریخ اهمیت و جایگاه «هوی هوی یائو فانگ» در تاریخ مناسبات طبی
بین چین و ایران را تأیید کرده و با مقایسه با متون طبی اسالمی ایرانی در قرون وسطی
نظیر «قانون در طب» نوشتۀ ابوعلی سینا ،معنی آوانویسیهای فارسی/عربی چینی اسم
داروها ،نسخ طبی و اصطالحات پزشکی را در این متون پیدا کرده و بر اساس تحلیل
خود ،ارتباط کتاب «هوی هوی یائو فانگ» با این متون را تا حدی آشکار کرده است .اما
جای تأسف این است که در تحقیقات دکتر سونگ و دانشمندان دیگر هنوز به بررسی
متن چینی ،واژگان فارسی ،چینی و آوانویسیهای چینی فارسی کتاب «هوی هوی یائو
فانگ» که در کنار اسم داروها برای توضیح معنیشان نوشته شده است پرداخت نشده و
با توجه به مفقود شدن بعضی از جلدهای این کتاب ،مشخصات نویسنده و منابع «هوی
هوی یائو فانگ» هنوز برای محققین و خوانندگان مبهم مانده است .ازاینرو این مقاله به
بحث ویژگیهای نویسنده و منابع اصلی «هوی هوی یائو فانگ» بر اساس نتایج بررسی
متن چینی و واژگان فارسی ،چینی و آوانویسیهای چینی فارسی کتاب «هوی هوی یائو
فانگ» در تحقیقات پیشین موردمطالعه قرار نگرفته است پرداخت میشود.

 .2ويژگيهاي منابع و مأخذ کتاب «هوي هوي يائو فانگ»
 .2-1مروري بر فرضیههاي مطرح شده در مورد منابع و مأخذ کتاب «هوي هوي يائو
فانگ»

در حال حاضر محققان چینی با درنظر داشتن زمینۀ تاریخی ورود طب اسالمی ایرانی به
چین فرضیههای زیر را مطرح کردهاند .1 :با توجه به اینکه آوانویسیهای فارسی چینی
بسیاری در این کتاب ذکر شده است ،منابع اصلی این کتاب متن (متون) طبی فارسی
است و اصطالحات طبی عربی و یونانی درج شده در این کتاب هم حاصل مبادالت
فرهنگ طبی ایران و عرب/یونان بوده است (یوه .1 .)111-180 :1105 ،احتماالً منبع اصلی
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کتاب «هوی هوی یائو فانگ» کتاب «الجامع المفردات و االدویه و االغذیه» کتاب طبی
عربی ابنبیطار داروشناس اواخر قرن ششم هجری قمری بود (فنگ)18-68 :1155 ،؛ و به
دلیل اینکه آوانویسیهای فارسی چینی زیاد در این کتاب درج شده ،بهاحتمال زیادی
منبع اصلی «هوی هوی یائو فانگ» ترجمۀ فارسی این کتاب بوده است (لیو-11 :1118 ،
 .9 .)185با توجه به مشخصات تلفظ بعضی از آوانویسیها ،نویسنده (نویسندگان) برای
تألیف این کتاب هم از متون اویغوری استفاده کردند (وانگ .1 .)15-11 :1885 ،منابع و
مآخذ «هوی هوی یائو فانگ» متون طب اسالمی قرن 6-1ه.ق .نظیر «قانون در طب»
ابوعلی سینا« ،کتاب الحاویی فی الطب» محمد زکریا رازی« ،کتاب کامل الصناعت
الطبیبه» علی بن عباس مجوسـی و آثار طبـی شاپور بن سهل رئیس بیمارستان
جندیشاپور و عیسی بن صهاربخ پزشک این بیمارستان در دورۀ خالفت عباسی است.
در این میان «قانون در طب» نسبت به متون دیگر با «هوی هوی یائو فانگ» شباهت
بیشتر دارد :نهتنها فصلبندی این دو کتاب منطبق بر همدیگر است( )1بلکه بیش از 188
نسخۀ طبی ذکر شده در «هوی هوی یائو فانگ» با آنچه در «قانون» از لحاظ موضوع
هم مطابقت دارد (سونگ )111-188 :1881 ،بههرحال «هوی هوی یائو فانگ» ترجمۀ این
متون طبی اسالمی فارسی و عربی نیست بلکه کتابی است که دانشمندان «هوی هوی»
چین با مراجعه به متون طبی اسالمی و برحسب این فصلبندی و موضوعات این متون
آن را تألیف کردند (سونگ.)96/1 :1888 ،
با بررسی متن «هوی هوی یائو فانگ» میتوان به این نتیجه رسید که نظریۀ چهارم
نسبت به بقیۀ نظرات منطقیتر بهنظر میرسد و موردپذیرش بیشتر از دانشمندان قرار
گرفته است .ولی برخی از نکات در مورد ویژگیهای منابع اصلی هنوز نیاز به توضیحات
بیشتر دارد.
 .2-2ويژگيهاي منابع اصلي «هوي هوي يائو فانگ»
بر اساس چهار نظریۀ ذکر شده ،فصلبندی کتاب «هوی هوی یائو فانگ» و «قانون»
منطبق بر همدیگر هستند .ولی با تطبیق فهرست دو کتاب میتوان دید که فصلبندی
این دو کتاب از لحاظ موضوعی دقیقاً یکی نیست .به عنوان نمونه ،برحسب نظریۀ
چهارم ،فصلبندی جلد « 96-11هوی هوی یائو فانگ» باید با فصلبند از فن  11کتاب
سـوم تا جملۀ دوم کتاب پنجم «قانـون» مطابـقت داشته باشد )5(.عنوان جلدها و
بخشهای مذکور به شرح زیر است:
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جدول  :1تطبیق عناوین جلد « 96-11هوی هوی یائو فانگ» با فصلبند از فن  11کتاب سوم تا جملۀ
دوم کتاب پنجم «قانون»
عنوان جلد « 96-11هوی هوی یائو فانگ» (سونگ،
()6
)116-1/1 :1888

عنوان بخشها یا جملههای «قانون» (از فن 11
کتاب سوم تا جملۀ دوم کتاب پنجم) (شیخ الرئیس
ابوعلی سینا)916/9 :1911 ،

سرفه (ج)11 .

کبد و چگونگی آن (فن  11کتاب )9

اندامهای اطراف سینه (ج)18 .

کیسۀ زهره و سپرز (فن  15کتاب )9

بیماریهای روده ها و شکم (ج)11 .

رود و مقعد (فن  16کتاب )9

اسهال و زحیر (ج)11 .

بیماریهای مقعد (فن  19کتاب )9

استفراغ (ج)19 .

حاالت کلیه (فن  10کتاب )9

تبها و سرما (ج)11 .

مثانه و بول (فن  11کتاب )9

نفس؛ بیماریهای خونی (ج)15 .

اندامان تناسلی و مردان (فن  18کتاب )9

بدن (ج)16 .

چگونگی ابزار بچهآور (فن  11کتاب )9

یرقان؛ آب در کبد؛ دمل در شکم و کبد (ج)19 .

بیماریهای پایدار اطراف بدن (فن  11کتاب )9

ورم پا؛ پایین افتادگی و ناسور؛ مقعد (ج)10 .

تبها بهطور عام (بخش  1کتاب )1

موارد بیماریهای مختلف (ج)11 .

پیشبینی حال بیماری از پیشدرآمدها (بخش 1
کتاب )1

موارد بیماریهای مختلف (ج)98 .

ورم و جوش (بخش  9کتاب )1

بیماریهای زنانه؛ بیماریهای اطفال (ج)91 .

گسستگی پیوندها بجز شکست و بست (بخش 1
کتاب )1

ورم و قرحه (ج)91 .

شکستهبندی (بخش  5کتاب )1

ورم و قرحه؛ گری و خارش و بیماریهای قارچی
پوست (ج)99 .

بحثی مختصر و مفید دربارۀ سمها (بخش  6کتاب )1

زخم ناشی از حربۀ فلزی؛ شکستگی؛ زخم ناشی از
چماق و چوبدست؛ گاز گرفتن انسان (ج)91 .

آرایش و پیرایش (بخش  9کتاب )1

گاز گرفتن چهارپا و گزش و نیش حشرات موذی؛
گریزاندن حشرات موذی (ج)95 .

داروهای ترکیبی؛ «مأجون»()9های ترکیبی؛ ایارجها،
داروهای جوشانده شده ،طبیخها و آب پزها؛ داروهای
حیوانی؛ داروهای گیاهی (ج)96 .

داروسازی  .1داروهای ترکیبی (جملۀ  1کتاب )5
داروسازی  .1چگونگی بیماریهای سر و عالج آنها؛
عالج بیماریهای چشم؛ بیماریهای گوش ،قرحۀ
بینی و معالجۀ آنها؛ دندان و هرچه مربوط به دندان
است؛ عالج بیماریهای دهان ،گلو و اندامان درونی
فوقانی؛ عالج بیماریهای داخلی؛ عالج درد مفاصل،
نقرس و عرقالنسا؛ عالج داءالثعلب (جملۀ  1کتاب )5
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از جدول باال آشکار میشود که مطالب جلدها یا بخشهای این دو کتاب هم از
لحاظ ترتیبی هم از لحاظ موضوعی منطبق بر همدیگر نیست .ولی با مقایسۀ متن
جزئیتر این دو کتاب ،میتوان دید که فصلبندی بعضی از موضوعات این دو کتاب
شبیه همدیگر است .به عنوان نمونه ،ترتیب ذکر کردن انواع سموم و روش پرهیز و عالج
در جلد « 95هوی هوی یائو فانگ» با ترتیب ذکر کردن «انواع سموم» در بخش ششم
کتاب چهارم «قانون» مطابقت دارد )0(.ازاینرو میتوان استنباط کرد که مصنف (مصنفان)
«هوی هوی یائو فانگ» دقیقاً طبق فصلبندی «قانون» این کتاب را تألیف نکرده و فقط
برای تألیف برخی از موضوعات به متن و فصلبندی «قانون» مراجعه کردهاند.
به عالوه ،با بررسی دقیقتر عنوان نسخ طبی که به صورت آوانویسی فارسی /عربی به
چینی نوشته شده است می تواند دید که این کتاب اثر ترجمۀ یک یا چند تا کتاب طب
اسالمی فارسی /عربی نیست .در جلد « 98هوی هوی یائو فانگ» نسخه های فراوانی
ذکر شده است که اسم آنها با «دا وا وو لی» 1شروع می شود« .دا وا وو» در واقع
آوانویسی عربی «دواء» به چینی و «لی» آوانویسی «ال» حرف تعریف معرفه در زبان
عربی به چینی است .به عنوان نمونه ،اسم نسخۀ «دا وا وو لی لو چی که بی ار» 1ذکر
شده در جلد « 98هوی هوی یائو فانگ» آوانویسی عربی «دواء الالک الکبیر» به چینی
است که به زبان فارسی هم «داروی الک بزرگ» می گویند (سونگ .)119/1 :1888 ،در
گفتار «تریاقها و معجونهای بزرگ» در کتاب «قانون» نسخهای بنام «معجون بزرگ
الک» هم ذکر شدهاست» (شیخ الرئیس ابوعلی سینا .)191/9 :1911 ،با تطبیق این دو نسخه
می توان دید که موضوع این دو نسخه اختالف دارد .از این رو می توان این فرضیه را
مطرح کرد :نسخۀ «دا وا وو لی لو چی که بی ار» در «هوی هوی یائو فانگ» مستقیماً از
متن «قانون» اقتباس نشده و به احتمال بیشتر از متن طبی عربی دیگر برگرفته شده
است .به عالوه ،در  151نسخۀ طبی ذکر شده در جلد « 98هوی هوی یائو فانگ» ،اسم
 11تا با «ما جو نی» 9شروع می شود« .ما جو» آوانویسی فارسی «معجون» به چینی و
«نی» آوانویسی تلفظ «کسیره اضافه» در دستور زبان فارسی به چینی است .یعنی« ،ما
جو نی» در واقع آوانویسی فارسی «معجونِ »...به چینی تلقی می شود .به عنوان نمونه،
1. 荅洼兀-里 da-wa-wu-li
1. 荅洼兀里祿其可必而 da-wa-wu li-lu-qi-ke-bi-er
9. 馬竹尼 ma-zhu-ni
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اسم نسخۀ «ما جو نی پو دی نا» 1آوانویسی فارسی «معجونِ پونه» به چینی است
(سونگ .)981/1 :1888 ،بدیهی است که این نوع نسخه ها که اسم آنها با «ما جو نی»
شروع می شود از متون فارسی برگرفته شده است .در گفتار «تریاقها و معجونهای
بزرگ» در کتاب «قانون» نسخهای بنام «معجون پونه» هم ذکر شدهاست .با تطبیق این
دو نسخه می توان استنباط کرد که موضوعات این دو نسخه یکی است (شیخ الرئیس
ابوعلی سینا )109-101/9 :1911 ،از این رو می توان استنباط کرد که نسخۀ «ما جو نی پو
دی نا» از ترجمۀ فارسی «قانون» اقتباس شده است .ولی نسخۀ دیگر بنام «ما جو نی
لیه وان ده»( 1آوانویسی فارسی «معجونِ راوند» به چینی) با هیچ نسخه ای ذکر شده در
«قانون» مطابقت ندارد ،از این رو معلوم است این نسخه از متن طبی فارسی دیگر
اقتباس شده است .در همین جلد نسخه های که با آوانویسی دیگر «معجون» به چینی
شروع می شوند هم ذکر شدهاند ،مثالً «ما جون دا لی ما شی»( 9آوانویسی فارسی «معجونِ
هرمس»( )1به چینی) (سونگ .)951/1 :1888 ،این نسخه با نسخهای به نام «ما جو نی هو ار
مو شی» 1از لحاظ موضوعی یکی است که اسم این نسخه هم آوانویسی فارسی دیگر
«معجونِ هرمس» به چینی است .با مقایسه با متن «قانون» می توان دید که موضوعات
هر دو با نسخه ای به همین نام در «قانون» یکی است (شیخ الرئیس ابوعلی سینا:1911 ،
 .)150/9معلوم است که این دو نسخه هر دو از «قانون» اقتباس شده یعنی دارای منبع
یکسان است ولی به صورت آوانویسیهای متفاوت به چینی برگردانده شده است.
بنا به شرح باال ،متن «هوی هوی یائو فانگ» در واقع از متون مختلف فارسی یا
عربی اقتباس شده و بعضی از نسخ طبی که مآخذ و موضوعاتشان یکی است ولی عناوین
آنها بهطور متفاوت آوانویسی شدهاند هـم بهطور تکراری در جـاهای مختلف ایـن کتاب
آمدهاند .با توجه به این که کتاب «هوی هوی یائو فانگ» دانشنامۀ کامل و با قاعده و
آیین نگارش واحد است ،اگر موضوعات این کتاب مستقیماً از متون فارسی یا عربی به
چینی ترجمه شده باشد ،بعید است نسخه های طبی که از یکجا اقتباس شده بود به
طور تکراری و به شکل آوانویسیهای مختلف در «هوی هوی یائو فانگ» ذکر شود.
1. 馬竹尼普滴納 ma-zhu-ni pu-di-na.
1. 馬竹尼列頑的 ma-zhu-ni lie-wan-de
9. 馬准荅里馬西 ma-zhun-da-li-ma-xi
1. 馬竹尼虎而謨西 ma-zhu-ni hu-er-mo-xi
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توضیح منطقیتر این است که مؤلف (مؤلفان) «هوی هوی یائو فانگ» با جمع آوری آثار
ترجمۀ متون طبی فارسی یا عربی که قبالً به چینیها معرفی شده و به چینی ترجمه
شده بود و براساس فصلبندی خود این کتاب را تألیف کردهاند؛ و به دلیل این که بعضی
از نسخ طبی که منابع آنها یکی بود در آثار ترجمۀ متفاوت به اشکال مختلف به چینی
آوانویسی شده بود ،مؤلف (مؤلفان) «هوی هوی یائو فانگ» این نسخ طبی هم را متفاوت
می دانستند و به طور تکراری در متن «هوی هوی یائو فانگ» آوردند .به عنوان نمونه،
نسخۀ «ما جو نی پو دی نا» و نسخۀ «ما جو نی هو ار مو شی» از دو ترجمۀ چینی
«نسخۀ فارسی «قانون»» برگرفته شد و هر دو در «هوی هوی یائو فانگ» ذکر شد.

 .9ويژگيهاي هويت مؤلف (مؤلفان) «هوي هوي يائو فانگ»
 .9-1مروري بر فرضیههاي مطرح شده در مورد اطالعات مؤلف (مؤلفان) «هوي هوي
يائو فانگ»

همانگونه که متذکر شده ایم ،در متن باقی ماندۀ «هوی هوی یائو فانگ» در حال
حاضر در مورد هویت نویسنده (نویسندگان) بین محققان اختالف نظر موجود است فرضیه
عمدۀ محققان بشرح زیر است:
 .1این کتاب ترجمۀ چینی اثر طبی اسالمی است و کتاب اصلی یا با زبان عربی یا با
زبان فارسی در خالل قرن 19-19م11 -6/.ه.ق .تصنیف شده است (لیو.1 .)11 :1118 ،
پزشکان مسلمانی در نهادهای طبی «هوی هوی» از قبیل «گوانگ هوی سی» 1و دوایر
داروهای «هوی هوی» سلطنت یوان این کتاب را تألیف کردند .9 )18(.حاکمان اوائل
سلسلۀ مینگ اقدام به تشویق ترجمه کتاب های فارسی یا عربی کردند .با توجه به این
که در این کتاب شهر پکن به نام «بی پینگ» 1ذکر شده و اسم این شهر از 1906م.
تغییر کرد ،میتوان استنباط کرد که این کتاب قبل از تغییر نام پکن یعنی اواخر قرن
11م .نوشته شده است ،و نویسندگان شامل افرادی بودند که مدت طوالنی در پکن
زندگی کرده بودند .به عالوه ،در این کتاب اصطالحات لهجۀ پکنی زیادی دیده می شود،
به همین اساس نویسندگان این کتاب شامل افرادی بودند که مدت طوالنی در پکن
زندگی می کردند (سونگ.)99-1/91 :188 ،
بنابه توضیحات مذکور ،مورخین چینی در مورد تاریخ اتمام کتاب «هوی هوی یائو
1. 广惠司 Guang-hui-si
2. 北平 Beiping
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فانگ» تاحدی اجماع دارند -یعنی معتقدند که تألیف این کتاب تا اواسط سلسله مینگ
(اواسط قرن  15م ).به اتمام رسیده است .با این حال ،به دلیل عدم دسترسی به منابع
معتبر ،به ویژه فقدان اطالعات دقیق درباره کتابهای پزشکی اسالمی که در این دوره به
چینیها معرفی شدند ،فعالً نمی شود در مورد هویت دقیق نویسنده یا نویسندگان این
کتاب نتیجۀ قطعی گرفت .در حال حاضر ،فقط می توانیم استنباط کنیم که موضوعات
کتاب «هوی هوی یائو فنگ» توسط ایرانیان و عربها (یا اجدادشان) که از سرزمین ایران
یا عرب به چین مسافرت یا مهاجرت کردند گردآوری شد .اما با تحلیل متن بخصوص
کلمات و اصطالحاتی که کنار آوا نگاریهای فارسی /عرب به چینی نوشته شدهاند ،می
شود بخشی از اطالعات مربوط به هویت نویسنده یا نویسندگان این کتاب را روشن کرد.
 .9-2بررسي مجدد اطالعات نويسندگان (براساس کلمات و اصطالحاتي که کنار آوا
نگاريهاي فارسي/عرب به چیني و به حروف عربي و فارسي نوشته شدهاند)

در کتاب «هوی هوی یائو فانگ» اصطالحات پزشکی از جملۀ اسم داروها ،بیماریها و
نسخه های طبی به دو صورت ذکر شدهاند :اصطالحات خود چینی و آوانویسیهای
فارسی /عربی به چینی ،و در کنار این آوانویسیها یادداشتها هم هست .این یادداشتها
به سه شکل آمدهاند .1 :کلمۀ چینی برای توضیح معنی آن آوانویسی؛  .1کلمۀ فارسی/
عربی برای مشخص کردن اصل آن واژۀ آوانویسی؛  .9یادداشتهایی که به حروف فارسی
و عربی نوشته شده و تلفظ آوانویسی چینی مشخص کردهاند اما خودش کلمۀ فارسی یا
عربی نیست(.به نگرید به جدول زیر) این یادداشتها تا حدی بخشی از اطالعات مربوط
به نویسنده (نویسندگان) و منابع این کتاب را منعکس می کنند.
جدول  .1سه شکل یادداشت کنار آوانویسیها
اصطالح به صورت
آوانویسی فارسی/عربی به
چینی
یادداشت کنار اصطالح

即是白薇
(کلمۀ چینی برای
توضیح معنی آن
آوانویسی)

تخم کرفس
(کلمۀ فارسی /عربی
برای مشخص کردن
اصل آن واژه آوانویسی
شده)

بُو زُ ليِ
(یادداشتهایی که به
حروف فارسی و عربی
نوشته شده و تلفظ
آوانویسی چینی مشخص
کردهاند اما خودش کلمۀ
فارسی یا عربی نیست)
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 .9-2-1بررسي ويژگيهاي نويسنده (نويسندگان) و منابع «هوي هوي يائو فانگ»
براساس يادداشتهاي چیني کنار آوانويسيهاي فارسي/عربي به چیني

در این کتاب انواع نسخه های طبی مختلف که از منابع فارسی یا عربی برگرفته شدهاند
از یک ویژگی مشترک برخوردار است :در یک نسخۀ طبی ،بعضی از داروها به طور
مستقیم به چینی ترجمه شده و اسم چینیشان ذکر شدهاند ،اما بعضی های دیگر به
صورت آوانویسی فارسی به چینی نوشته شده و در کنار آنها اسم چینیشان گذاشته
شدهاند .به عنوان مثال ،در جلد  11نسخه ای بنام معجون «( »祖法思زو فا سی )zu-fa-si
ذکر شده است (سونگ .)119/1 :1888 ،مشخصاً این نسخه از منبع خارجی اقتباس شده
است .در این نسخه ،بعضی داروها به اسم چینیشان ذکر شده  ،مثالً «الوا» و
«خولنجان»؛ اما بعضی ها به خط چینی و به صورت آوانویسی فارسی به چینی نوشته
شده و در کنار آنها واژۀ چینی برای توضیح معنیشان آمدهاند .فیالمثل ،دارویی به نام
«( »法剌西榮فا ال شی رونگ  )fa-la-xi-rongهست که آوانویسی «فراسیون» به چینی
است .در کنار این واژه جمله ای برای توضیح معنی این واژه هم آمده است« :یعنی
گندنای کوهی» .از این رو می توان استنباط کرد که «هوی هوی یائو فانگ» کتاب
ترجمۀ یک یا چند تا منبع طبی اسالمی نیست مؤلف (مؤلفان) این کتاب بعد از گردآوری
انواع نسخه های ترجمه به چینی منابع طبی اسالمی ،برحسب درک خودشان برای
اصطالحات پزشکی در این متنها که به چینی ترجمه نشده و فقط طبق تلفظ آنها در
زبان خود (فارسی یا عربی) به چینی آوانویسی شدهاند یادداشت را اضافه کردند تا معنی یا
اصلشان در زبان فارسی یا عربی را مشخص کنند .چراکه اگر «هوی هوی یائو فانگ»
کتابی است که بطور مستقیم به چینی ترجمه شدهاست ،الزم نیست بعضی از واژگان و
اصطالحات به مستقیم به چینی ترجمه شدهاند اما بعضی دیگر اول به چینی آوانویسی
شده و بعداً به صورت یادداشت مورد توضیح قرار گرفتهاند.
به عالوه ،در بعضی موارد ،یادداشتهای چینی به معنی دقیق و درست کلمات اشاره
ندارند .به عنوان مثال ،در جاهای مختلف این کتاب دارویی بنام «( »阿撒龍آ سا رونگ
 )a-sa-longذکر شده است .این واژه آوانویسی «اسارون» کلمۀ عربی به چینی است اما
در کنار این واژه یادداشت «یعنی بای وی »1هست .معلوم است در کتاب «هوی هوی
یائو فانگ» «اسارون» را در معنی «بای وی» توضیح داده شده است .اسارون «گیاهی
1. 白薇 bai-wei
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است که از چین می آورند و دارای ساقههای بزرگ و گرهدار و ناصافی و شبیه فریز
است» (شیخالرئیس ابوعلی سینا )68/1 :1911 ،و اسم چینیاش «( »細辛شی شین )xi-xin
است (سونگ :1888 ،بخش تفاسیر  .)150/1بنابه «لغتنامۀ طب سنتی چینی» ،این گیاه از
تیرۀ زرآوندیان ( )Aristolochiaceaeاست که خاصیت گرم و تیز دارد و برای مجاری ریه
و کلیه مفید و در از بین بردن باد  ،رفع سرماخوردگی و تسکین درد مؤثر است (لی؛
دنگ .)1881 :1115 ،اما اسم التین «بای وی» « »Cynanchum atratum Bgeاست و نوعی
گیاه در تیرۀ « »Asclepiadoideaeبه حساب می آید که خاصیت تلخ ،شور و سرد دارد و
برای مجاری کبد و معده مفید و در از بین بردن گرمای خون تأثیر دارد (همان.)199 :
مشخصاً این دو گیاه دارویی از نظر طبقه بندی گیاهان ،خواص و کاربرد بسیار متفاوت
هستند .اما در مدخل «اسارون» در کتاب «بن تسائو گانگ مو» ،1رسالۀ داروسازی که
در سال 1519م .یعنی تقریباً همزمان تا تاریخ نگارش «هوی هوی یائو فانگ» تکمیل و
منتشر شد .هم آمدهاست که «بعضی گیاهان به راحتی با «اسارون» اشتباه گرفته می
شوند آنچه که ریشهاش شبیه ریشۀ اسارون و کلفت و سفید زردرنگ و تلخمزه است،
«بای وی» است» (لی .)560 :1880 ،بنابه توضیحات مذکور ،به دلیل شباهت ظاهر این دو
گیاه ،مؤلفان «هوی هوی یائو فانگ» به اشتباه «اسارون» را در معنی «بای وی» توضیح
دادند و این اشتباه نشانگر محدودیت دانش مؤلفان در این زمینۀ گیاه شناسی و
داروشناسی است.
 .9-2-2بررسي ويژگيهاي نويسنده (نويسندگان) و منابع «هوي هوي يائو فانگ»
براساس يادداشتهاي فارسي/عربي کنار آوانويسيهاي فارسي/عربي به چیني

عالوه بر یادداشتهای چینی ،یادداشت ها ی به صورت واژه یا اصطالحات فارسی/عربی
هم هست .این نوع یادداشت به اصل آوانویسیها در زبان فارسی یا رعبی اشاره می کند.
می شود تخمین زد که نویسنده (نویسندگان) «هوی هوی یائو فانگ» اصل آوانویسی ها
در زبان فارسی یا عربی را پیدا کردند یا می دانستند اما معنی چینی آنها را نمی
دانستند ،بنابراین آنها فقط کلمات اصلی را در کنار آوانویسیها نوشتند.
در میان این یادداشت ها دو نوع خاص وجود دارند که می توانند تاحدی هویت
واقعی نویسندگان را آشکار کنند:
 .1بسیاری از اسامی دارویی از دو بخش یعنی آوانویسیهای فارسی /عربی به چینی
1. 本草綱目 ben-cao-gang-mu
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و کلمات چینی تشکیل می شود .در این مورد ،یادداشت ها معموالً عبارات فارسی
هستند .به عنوان مثال ،دارویی به نام «( »長咱剌彎چانگ زان ال وان )chang-zan-la-wan
در این کتاب بارها آمدهاست( »長« .چانگ  )changصفتی چینی است که به معنای
"دراز" است و «( »咱剌彎زان ال-وان  )zan-la-wanآوانویسی «زراوند» از فارسی به چینی
است .در کنار این عبارت یادداشت هست« :زراوندِ دراز» .عالوه بر این  ،نمونه های
دیگری هم دیده می شود ،مثالً( »可剌福石子« :که ال فو شی زی 子«( ،)ke-la-fu-shi-zi
»(زی  :)ziاسم چینی به معنی «تخم»؛ «( »可剌福石که ال فو شی  )ke-la-fu-shiآوانویسی
«کرفس» از فارسی به چینی است) با یادداشت «تخمِ کرفس» همراه است .از این رو می توان
استنباط کرد که مؤلفان کتاب احتماالً افرادی بودند که زبان فارسی را می دانستند و
معنی بعضی از کلمات چینی در اسامی دارویی را در زبان فارسی می دانستند ،اما در
مورد کلمات آوانویسی شده ،مؤلف (مؤلفان) اصل آوانویسیها را در زبان فارسی پیدا
کردند ،ولی معنیشان را در زبان چینی نمی دانستند ،به همین خاطر ،آنها بازهم معنی
کل این نوع عبارات را نمی دانستند و مجبور بودند فقط اصل این آوانویسیها در زبان
فارسی را بنویسند.
تصویر .1نمونهای از این سه عبارت:
«( »長咱剌彎چانگ زان ال وان  )chang-zan-la-wanزراوند دراز (سونگ)110/1 :1888 ،
«( »可剌福石子که ال فو شی زی  )ke-la-fu-shi-ziتخم کرفس (سونگ.)191/1 :1888 ،

 .1یاداشت برخی از عبارات آوانویسی شده عبارات فارسی است اما اصل این عبارات
آوانویسی شده را به درستی نشان نمی دهد .برای مثال ،در جلد « 11هوی هوی یائو
فانگ» نسخه ای به نام «( »亦忒列法力馬杭八的而یی ته لیه فا لی ما هانگ با ده ار yi-te-
 )lie-fa-li-ma-hang-ba-de-erذکر شده است که نام اصلی آن «اطریفلِ ماهِ بدر» در زبان
فارسی است (سونگ .)11/1 :1888 ،اما یادداشت در کنار این عبارت «اطرلفلِ محمدیر»
است .بدیهی است یک عبارت از لحاظ دستوری دارای ساختار دستور زبان فارسی است
(یعنی «اضافه») ،اما «محمدیر» هیچ معنی نمیدهد .بنابراین ،می توان استنباط کرد که
مؤلف (مؤلفان) بر زبان فارسی/عربی مسلط نداشتند و در مورد برخی از آوانویسیها ،فقط
می توانستند براساس تلفظ این آوانویسیها اصلشان را در زبان فارسی/عربی حدس می
زدند .از این رو آنها اصل این نوع آوانویسیها را به اشتباه می خواندند.
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تصویر .1

«( »亦忒列法力馬杭八的而یی ته لیه فا لی ما هانگ با ده ار yi-te-lie-fa-li-ma-

)hang-ba-de-er
اطرلفلِ محمدیر (سونگ.)110/1 :1888 ،

 .9-2-9بررسي ويژگیهاي نويسنده (نويسندگان) و منابع «هوي هوي يائو فانگ»
براساس يادداشتهايي که به حروف فارسي/عربي و براي امالي عبارت آوانويسي
شده نوشته شده است.

این نوع یادداشت ها ،عبارات آوانویسی شده به چینی را با حروف فارسی/عربی امال می
کنند .به عنوان مثال ،در این کتاب دارویی به نام «( »阿肥西آ فی شی  )a-fei-xiذکر
شدهاست و در کنار آن عبارتی به صورت «اَ فِس» نوشته شدهاست .بدیهی است که این
عبارت درواقع واژۀ فارسی یا عربی نیست و تلفظ « »阿肥西را با حروف فارسی نشان
میدهد.
تصویر « .9آ فی شی» اطرلفلِ محمدیر (سونگ)118/1 :1888 ،
این شیوۀ امالی خطوط چینی منطبق با ویژگی نظام امالیی «شیائو ار چینگ»( )11است.
«شیائو ار جینگ» نوعی نظام
الفبایی است که با حروف عربی و فارسی نوشته می شود .مسلمانان چینی و
اجدادشان (قوم «هوی هوی») در اواخر سلسله یوان و اوایل سلسله مینگ برای امالی خط
چینی این روش اختراع کردند و آن را در مدارس مسجدی برای آموزش و درک متون
کالسیک دین اسالم برای کودکان به کار می بردند .در آن زمان ،مسلمانان چینی به
تدریج بر زبان فارسی مسلط نبودند اما می توانستند به چینی صحبت کنند ،بنابراین در
مدارس آن دوره ،معلمین به زبان چینی تدریس می کردند و دانش آموزان که هنوز
نوشتن خط چینی را یـاد نگرفته بودند با این سیـستم جزوههای کالس را یادداشت
میکردند)11(.
بنابه توضیحات مذکور ،می توان نتیجه گرفت که نویسنده (نویسندگان) «هوی هوی
یائو فنگ» مسلمانان چینی بودند که برای مدت طوالنی در چین اقامت داشتند و دیگر
بر زبان و امالی فارسی و عربی تبحر نداشتند اما می توانستند متن چینی را بخوانند.
وقتی آنها نمی توانستند اصل آوانویسیها را پیدا کنند ،مجبور بودند از شیوۀ «شیائو ار
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جینگ» که در دوران تحصیالت اولیۀ خود آموخته بودند استفاده کنند تا تلفظ عبارات
آوانویسی شده را مشخص کنند .این هم نشانگر سطح پایین فارسی یا عربی آنها است.
 .4نتیجه
بهطور خالصه ،با توجه به ویژگیهای فصلبندی ،کلمات و عبارات آوانویسی شده چینی
و یادداشتهای کنار آن آوانویسیها در «هوی هوی یائو فنگ» ،میتوانیم بخشی از
اطالعات مربوط به منابع و نویسندگان احتمالی را استنباط کنیم« :هوی هوی یائو
فنگ» نسخۀ ترجمۀ مستقیم آثار طبی جهان اسالمی نیست ،بلکه دانشنامۀ طب
اسالمی جدیدی است که از طرف نویسنده (نویسندگان) سلسلههای یوان و مینگ بعد از
گردآوری انواع نسخههای ترجمۀ مستقیم آثار طبی جهان اسالمی که به چینیها معرفی
شده و به چینی ترجمه شده بودند با فصلبندی و چارچوبی جدید تألیف شد .نویسنده
(نویسندگان) این کتاب چون مدت طوالنی در چین ساکن شده بودند تسلط الزم بر زبان
و امالی فارسی و عربی را نداشتند .آنها در زمینههای گیاهیشناسی آگاهی کافی
نداشتند  ،بنابرایندر شناخت و معرفی برخی داروها دچار اشتباه شدند .این وضعیت با
برخی مشکالت رایج در محافل طبی چین آن زمان مطابقت دارد.
درست است که اگرچه تحقیقات مربوط به «هوی هوی یائو فنگ» در بسیاری از
حوزهها انجام شده است  ،اما به دلیل اینکه بخشهای عمدۀ این کتاب مفقود شدهاست و
انواع منابع پزشک ی اسالمی در قرون وسطی هنوز در دسترس ما نیست ،مسائل زیادی
درباره این کتاب هنوز الینحل ماندهاست .این مقاله فقط به تطبیق بخشی از متن «هوی
هوی یائو فنگ»با «قانون در طب» پرداختهاست اما پیدا کردن منابع بسیاری از نسخه
های طبی دیگری ذکر شده در این کتاب که نمی شود منشاء آنها را در «قانون در
طب» پیدا کرد ،نیاز به تحقیقات بیشتر دارد .همین موضوع باعث شده تا این کتاب
شایسته تحقیق و پژوهش بیشتر باشد.
پينوشتها
 .1به طور کلی در زبان چینی «هوی هوی»  回回 Huihuiبه معنی «قوم مسلمان که در قرون وسطی از ایران و
عرب به چین مهاجرت کردند و اوالد آنها» است« .تقریباً در اوائل قرن 19م9/.ه.ق .و همزمان قشون چنگی به
مناطق غرب لشکرکشی کرد پا به عرصۀ ظهور نهاد«( ».هوی هوی یائو فانگ» چاپ عکسی : 1881،جلد مقدمه )19 ،در
این برهه از تاریخ ،مغول ها پهنۀ سرزمینی وسیعی از چین تا شام تحت کنترل خود درآوردند و این رویداد منجر به
مهاجرت دامنه دار مردم از غرب به شرق شد و بیشتر آوارگان و تجار و مبلغین مناطق غرب از قبیل آسیای مرکزی
و ایران و عرب برای فرار از هرج و مرج به چین منتقل شدند .این گروه مهاجرین بخش اصلی اجداد قوم «هوی
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هوی» تلقی می شود .بعد از مستقر شدن حکومت مغولی در چین به نام «یوان» 1960-1191( 元 Yuanم-661/.

961ه.ق ،).حکمرانان برای تحک یم حکومت ،حفظ ارتباط بین خانات مغولی و جلب حمایت ملیتهای مختلف برای
این مهاجرین سیاست آزاد را اجرا کردند .به همین سبب مهاجرت ایرانیان و تازیان و مردم دیگر مناطق آسیای
غربی و مرکزی به اوج رسید .و این مهاجرین م در اصناف مختلف در چین نقش مهم را ایفاء کردند و به تدریج به
یک طبقۀ اجتماعی که نمی شود آنرا نادیده گرفت تبدیل شدند .این وضعیت در سلسلۀ مینگ ادامه یافت.
 鄭和 Zheng He .1دریاساالر مسلمان و از خوارزمیانِ ایرانی چینی (1199-1991م ).است که به فرمان پادشاه
چین در رأس ناوگان امپراتوری چین طی هفت سفر دریایی مناطق از جمله جاوه و سوماترا ،هند ،ایران و خلیج
فارس ،دریای سرخ و بخشهای مختلفی از آفریقا و جنوب شرقی آسیا را مورد کاوش قرار داد.
 .9متن کامل نسخۀ کتابخانۀ ملی چین «هوی هوی یائو فانگ» در کتاب «تفسیر «هوی هوی یائو فانگ»» درج
شده است لطفا بنگرید به (سونگ.)1888 ،
 .1فصلبندی «هوی هوی یائو فانگ» از روی ظاهر منطبق با فصلبندی «قانون» نیست« .هوی هوی یائو فانگ»
به  96جلد تقسیم شده است و هر جلد چند بخش را شامل می شود؛ «قانون» شامل پنج کتاب است .به نظر دکتر
سونگ ،می شود کتاب دوم «قانون» را «جلد مستقل» تلقی کرد؛ کتاب پنجم «قانون» شامل دو جمله است که هر
جمله «جلد مستقل» حساب می شود؛ بقیه سه کتاب «قانون» هم به  99فن یا بخش تقسیم شده است که هر
«فن» و «بخش» را هم می توان «جلد مستقل» تلقی کرد .براساس همان نظریه ،کتاب «قانون» هم دارای 96
جلد است و تعداد جلدهای این دو کتاب یکسان است (سونگ.)18/1 :1888 ،
 .5به عقیدۀ دکتر سونگ ،می توان فن  11کتاب سوم تا جملۀ دوم کتاب پنجم «قانون» را «جلد  »96-11همان
کتاب تلقی کرد .لطفاً به پانویس چهارم این مقاله بنگرید.
 .6در جلد آخر کتاب «تفسیر «هوی هوی یائو فانگ»» متن کامل نسخۀ کتابخانۀ ملی چین «هوی هوی یائو
فانگ» درج شده است.
« 馬準 ma-zhun .9ما جون» آوانویسی «معجون» از فارسی به چینی است (سونگ.)1/1 :1888 ،
 .0فی المثل در بخش دوم (سموم) جلد « 95هـوی هوی یائو فانگ» انواع سموم ذکر شده است .ترتیب ذکر آنها
بهطور تفریبی با گفتار اول (سموم تناولی و انواع سموم) و گفتار دوم «سم مربوط به جانداران» بخش ششم (بحقی
مختصر و مفید دربارۀ سمها) کتاب چهارم «قانون» مطابقت دارد و فصلبندی این بخش هم شبیه همدیگر است.
بدیهی است که این موضوع در «هوی هوی یائو فانگ» از نسخۀ فارسی «قانون» اقتباس شده است لطفا بنگرید به
(شیخالرئیس ابوعلی سینا)9-11/9 :1911 ،؛ (سونگ)118-189/1 :1888 ،

 .1به احتمال زیادی مترجم این نسخه «ه» در «هرمس» را به اشتباه «د» میخواند و این واژه را به اشتباه «دا لی
ما شی» آوانویسی کرد.
 .18برای آگاهی بیشتر بنگرید به( :یوه)111-180 :1105 ،
« 小儿经 xiao-er-jing .11شیائو ار جینگ» اسم دیگرش «شیائو جینگ»  消经 xiaojingاست که شیائو ار
جینگ یک نوع خط الفبایی است که با حروف عربی و فارسی نوشته شده و از طرف مردم مسلمان چینی درست
شده و برای امالء کردن زبان چینی بکار رفته است .در مورد تاریخ و دلیل ظهور این خط ،بعضی از دانشمندان
چینی فکر می کنند که تلفظ«شیائو ار» در این اسم با «بچه» یکی است ،یعنی «خط که برای آموزش کتب
مقدس اسالمی به بچه ها به کار می رود» است .نظر دیگر این است که «شیائو ار جینگ» تقریباً با زمان آغاز شدن
آموزش مسجدی در چین مطابق بود .بنیانگذار شناخته شدۀ آموزش مسجدی هو دنگ جو 胡登 Hu Dengzhou
1519-1511( 洲م1886-110/.ق ).دانشمند مسلمان استان شان شی Shanxi 陕西سلسلۀ مینگ بود .اما چون هو
فقط روش های آموزش مسجدی را متمرکز و اصالح کرد تا این نوع آموزش را منظم کند و مدارس که برای

 /111بررسي ويژگيهاي منابع و نويسندة «هوي هوي يائو فانگ» بر اساس تحلیل تطبیقي متن «هوي هوي يائگ فانگ»...

تدریس زبان عربی و فارسی و تعلیمات مذهبی تأسیس شد در زمان قبلی برای مدت مدید وجود داشتهبود.
براساس این نظر «شیانو ار جینگ» هم در قرن 11-19م 0-9 /.ه.ق به وجود آمد.
بر اساس موضوعات مذکور ،ظهور و توسعۀ شیائو ار جینگ با ترویج و آموزش دین اسالم در چین تقریبا ًدر یک
زمان اتفاق افتاد و از طریق راه خشکی و دریایی وارد چین شد و در سراسر چین تعمیم یافت .بنابراین نظام
الفبایی و امالی این خط تحت تأثیر لهجهها و گویش های زبان چینی قرار گرفته و میان آنها تفاوت دارد و بر
همین اساس آنها را می توان به دو گروه یعنی «خط شیائو ار جینگ چین شمالی» و «خط شیائو ار جینگ چین
جنوبی» تقسیم نمود و تلفط خطوط گروه اول با زبان چینی اصلی تقریباً یکی است.
برای آگاهی بیشتر ،بنگرید به:
 )1هیأت مدیرۀ دایرۀ المعارف اسالم چینی (1889م ،).دایرۀ المعارف اسالم چینی ،چِنگ دو :انتشارات فرهنگ سی
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