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)20/4/85:ـ تاريخ پذيرش15/11/84: تاريخ دريافت(:چكيده
او . نشمندان دورة اسالمي اسـت    يكي از پركارترين دا   ) ق260-194(حنين بن اسحاق    

در طب، فلسفه، منطق، اخالق، علوم طبيعي و كالم مسيحي آثار فراواني تأليف و ترجمه             
تـرين آثـار او در طـب و فلـسفه و منطـق،             در اين مقاله ضمن معرفـي مهـم       . كرده است 

 نيـز  2جـدول شـمارة   . شـود گزارشي مختصر از آراي وي در كالم مـسيحي عرضـه مـي       
فهرسـت نـسبتاً    حـاوي مند از رسالة حنين دربارة آثار جالينوس است كه          تلخيصي سود 

ايـن مقالـه در حقيقـت بخـش دوم          . هاي پزشكي حنين و ياران اوسـت       از ترجمه  كاملي
مدرسة ترجمة حنين بن    «ة تاريخ علم با عنوان      جستاري است كه در شمارة پيشين مجلّ      

.ه استبه چاپ رسيد» اسحاق
هـاي عربـي، آثـار    هاي يوناني، ترجمهسيِ حنين بن اسحاق، دانش    كتابشنا:هاكليد واژه 

.جالينوس، كالم نسطوري

ها و تأليفات عربي و سرياني بسيار زيادي بـه حنـين   منابع كهن دورة اسالمي ترجمه    
 كتـاب و    111نـام   ) 274-271ص(اصيبعه  براي نمونه ابن ابي   . اندبن اسحاق نسبت داده   ا

 ترجمـة   82 نيز بـه     هاي آثار جالينوس  ترجمهدر رسالة   . ده است مقالة تأليفي او را برشمر    
پژوهشگران جديد نيـز    .  شده است  تصريح ترجمة عربي او از آثار جالينوس        39سرياني و   

؛ 204-47ص سامرائي و علـوچي  ←براي نمونه (اند هايي از آثار او ارائه كرده     كتابشناسي
بان نگارش آثاري كه گاه جز يـك        بندي موضوعي و تعيين ز    طبقه). 174-128صدبيان،  

هـاي مـشابه نيـز احتمـاالً     ها بر جـاي نمانـده دشـوار اسـت، برخـي نـام      نام چيزي از آن   

اسـت  ) 01/01/4204001به شماره پرونـدة  (» حنين بن اسحاق و مكتب ترجمة او«مقاله بخش دوم از طرح پژوهشي   اين  . 1
.كه با حمايت مالي دانشگاه تهران انجام يافته است
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از ايـن رو،    . ها را چند بار شمارش كرد     هاي متفاوتي از يك اثرند، اما ناگزير بايد آن        عنوان
بـا ايـن   . ادهاي مختلف بـه دسـت د  توان برآوردي دقيق از شمار آثار حنين در حوزه        نمي
هـا و تأليفـات     در ارائـة فهرسـتي از ترجمـه       ) 174-128ص( كوشش احمد دبيـان      ،همه

174 تـأليف و     151در فهرسـت او نـام       . حنين، روشمند و نـسبتاً درخـور اعتمـاد اسـت          
).1 جدول شماره←( ترجمه آمده است 

ظـر   ترجمة حنين زير ن    ةبعيد نيست كه بخشي از اين آثار پرشمار را شاگردان مدرس          
يا چنـد اثـري از آثـار شـاگردان او، بـه ويـژه               ) 285صاحمد امين،   (او انجام داده باشند     

بـا اشـاره بـه      ) 177ص(قفطي  ). 348صابن نديم،   (حبيش، با نام وي معروف شده باشد        
هاي حنـين را اثـر حبـيش        پذير است، برخي ترجمه   كه نام حبيش به حنين تصحيف     اين

هـاي منحـول را     ؛ اما شمار اين ترجمـه     )253-252ص ابن عبري،  ←نيز  ( دانسته است   
هـاي حنـين و     تـرين منبـع اطـالع مـا از ترجمـه          توان چندان زياد دانست، زيرا مهم     نمي

 اسـت كـه در آن حنـين بـا فعـل و ضـمير اول                 هاي آثار جالينوس  رسالة ترجمه حبيش  
يش بـه   برداران در تـصحيف حبـ     شخص از خود ياد كرده و از اين رو امكان خطاي نسخه           

براي آگاهي از نقش حنين و شاگردانش در ترجمـة آثـار جـالينوس              (حنين منتفي است    
).2جدول شماره←

بـر اسـاس فهرسـت    . هاي حنين در حوزة پزشكي اسـت      ها و نگارش  بيشترين ترجمه 
 كتاب به سرياني ترجمه     75 كتاب به عربي و      58 او در اين زمينه      ،)161-144ص(دبيان  

اني درآورد جملگي اثر جالينوس بود به جز يك اثـر از اوريباسـيوس              آنچه او به سري   . كرد
هـاي عربـي نيـز عـالوه بـر آثـار       در ميـان ترجمـه   ). 161-154ص دبيان،   ؛م325متولد  (

فـولس  / ، يك اثـر از پـولس      )350صنديم،  ابن(جالينوس و بقراط، دو اثر از اوريباسيوس        
و يـك اثـر   ) 176صعبـري،  ؛ ابـن  351ص، و همـ ؛زنده در سـده اول هجـري   ( اجانيطي  

، شـشن (المسائل الطبيعية علي نحو المـدخل الـي صـناعة الطـب       منسوب به ارسطو به نام      

گانـه از آثـار     مشهورترين ترجمة طبـي حنـين جـوامعي شـانزده         . شودديده مي ) 211ص
، چـاپ   جوامع االسـكندرانيين  : جالينوس است كه با اين مشخصات به چاپ رسيده است         

.2004فورت، د سزگين، فرانكؤاف
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برخي از اين آثار شـرح      . چارچوب سنت طب يوناني است    طبي حنين نيز در     تأليفات  
. هاي آنان است  نام نوشته موضوع و حتي هم   و تلخيص آثار جالينوس و بقراط و برخي هم        

حنين اغراض تعليمي خود را در كنـار ترجمـة آثـار اصـلي بـا نگـارش ايـن تفـسيرها و                       
خوريم كـه بـه     هاي پزشكي او به آثاري برمي     ر فهرست نگارش  د. گرفتها پي مي  ويراست

جوامـع  «،  »...جوامـع مقـاالت     « ،  »...جوامـع كتـاب     « ،  »...ثمار تفسير لكتـاب     «شكل  
-272ص ابـن ابـي اصـيبعه،        ←( گذاري شـده اسـت      نام» ...شرح كتاب «، يا   »...معاني  

هاي رايج  دارد و ظاهراً از سنت     دو عنوان ثمار و جوامع در آثار عربي كاربرد اندكي         ). 273
.)p. 249، 1سزگين(هاي تعليمي مدرسة اسكندريه بوده است نگارش

طب نزد حنين دانشي نظري است و منطق عالج او نيز براساس مباني طب يونـاني و   
اي از ؛ بـراي نمونـه  95صدبيـان،  (بخشي به طبايع چهارگانه اسـتوار شـده اسـت          اعتدال

). 178ص، ...كتاب العشر حنين بن اسحاق،     ←ر اساس اين منطق     تجويزهاي درماني او ب   
 برجـاي مانـده از حنـين تـاكنون بيـشتر بـه              هاي طبيِ پژوهشگران جديد از ميان كتاب    

العـشر   كتاب   1928 در   2مايرهوف. اندپزشكي پرداخته تحقيق دربارة آثار مربوط به چشم     
 بـا   1938تـشر سـاخت و در       اي انگليـسي من    او را بـه همـراه ترجمـه        مقاالت في العـين   

اي فرانسوي در قـاهره چـاپ        را به همراه ترجمه    المسائل في العين  همكاري سباط كتاب    
هـا  پزشكي است؛ اما زبان نگـارش عربـي آن        ترين آثار او در چشم    اين دو كتاب مهم   . كرد

 و مايرهوف در انتساب اين آثار به حنين ترديد جدي           3چنان ضعيف است كه برگشتراسر    
:  پاسخ ايـن ترديـدها در گـرو فرضـي سـاده اسـت      )p. 535 (4به عقيدة شتروهماير. دارند

حنين اين آثار را به سرياني براي فرزندانش داود و اسحاق نگاشته است و بعـد مترجمـي    
 چندان مقبـول پزشـكان      العشر مقاالت في العين   . ها را به عربي درآورده است     مجهول آن 

 داوطلبـان كحـالي را بـا آن         ،ة هـشتم، محتـسبان    كم تـا سـد    دورة اسالمي بود كه دست    
).257ص، ةابن اخو(آزمودند مي

1. Sezgin
2. Meyerhof
3. Bergsträsser
4. Strohmaier
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او سـيزده برهـان ارسـطو مبنـي بـر      .  ارسطويي نور و بينايي آشنا بود ةحنين با نظري  
؛ براي  1113-1108ص(گرد آورد   » ةالحقيقفي الضوء و    «جسماني نبودن نور را در مقالة       

لـويس شـيخو   ). pp. 117-122 و مايرهوف، 1پروفر←تحليلي سودمند از محتواي اين اثر
 دربـارة   امـا حنـين  ؛ منتـشر سـاخت  1899، سال   2، شمارة المشرقاين مقاله را در مجلة      

او در مقالـة سـوم از   ). p. 248سـزگين، ( جانب جالينوس را گرفته اسـت  ،چگونگي ابصار
 شـفاف و نـوراني      هـواي : ه اسـت   فلسفي از ابصار ارائه داد     ي تبيين العشر مقاالت في العين   

همـان كـار اعـصاب در بـدن را     محيط بر بدن به هنگام نگاه كردن انسان به شيء مرئـي        
گونه كه جوهر روح باصره از مغز به عدسي چـشم و از آن بـه هـواي               دهد؛ بدين م مي انجا

تابد، كند و هوا را درست مانند هنگامي كه نور خورشيد بر آن مي            محيط بر بدن نفوذ مي    
).105ص(سازد رگون ميمتأثر و دگ

المـسائل فـي الطـب    : دو نگارش طبي ديگر از او منتشر شده است با اين مشخـصات         
، چاپ محمد علي ريان و جالل محمد موسي و مرسي محمـد عـرب، قـاهره،                 للمتعلمين

، چاپ محمـد سـليم      شرح كتاب جالينوسي الي اغلوقن في التأتي لشفاء االمراض        ؛  1978
 از مـشهورترين آثـار حنـين    المدخل الي الطب   يا   سائل في الطب  مال. 1982سالم، قاهره،   

حنين ايـن كتـاب را ناتمـام نهـاد و شـاگردش             ) 271ص(به گفتة ابن ابي اصيبعه      . است
هـاي التينـي ايـن كتـاب را از     ترجمه) p. 250 ( سزگين.حبيش اعسم آن را به پايان برد
.ندداهاي عربي در غرب ميجملة كثيراالنتشارترين ترجمه

 آموزشي خـود بارهـا   ابوبكر بخاري در كتاب .  حنين نيز از آثار مشهور اوست      قرابادين
 عيـسي صـهاربخت دانـسته و شـاه         قرابادين استفاده كرده و آن را برتر از         قراباديناز اين   

؛ بـراي نـشاني   259صةحاشـي (ناميـده اسـت   ) قرافـاذين : به تعبيـر بخـاري  (ها قرابادين
الحاويزكريا رازي از اين كتاب و سيزده اثر طبي ديگر حنين در             هاي محمد بن    قولنقل
).p. 255 سزگين، ←

او افـزون  .  حنين در فلسفه و منطق نيز چندين تأليف و ترجمة عربي و سرياني دارد         
 فـي ان المحـرك االول       وفـي البرهـان     هاي فلسفي جـالينوس از جملـه        بر ترجمة رساله  

1. Prüfer
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هـاي  ، بخـشي از تلخـيص    )48،51-47ص،   ...نـين  ح رسالة اسحاق،   نحنين ب  (اليتحرك

←هـا   بـراي فهرسـت ايـن رسـاله       (جالينوس از نوزده رسالة افالطون را به عربي درآورد          
 افالطـون را ترجمـه كـرد؛        طيمائوس و   النواميس و   السياسةوي همچنين   ). 50صهمان،  

رود كـه  ل مي را پيش از او يحيي بن بطريق به عربي درآورده بود و احتما    طيمائوسالبته  
) 349ص( ابن نديم    ).307-306صنديم،   ابن ←(ترجمة حنين تصحيح ترجمة او باشد       

.  نيز اشاره كرده است    ما ذكره افالطون في طيمائوس    به ترجمة كتابي از جالينوس به نام        
جوامـع الكتـاب    « بـا عنـوان      جوامع الكتب افالطون  اين اثر احتماالً قسمتي از مقالة سوم        

؛ اثـري   )50ص،  پيشينحنين بن اسحاق،    (است  » ئوس في العلم الطبيعي   المعروف بطيما 
. آن را منتشر ساخت) 119-85ص (افالطون في االسالمبدوي در كه 

ابـن ابـي اصـيبعه،      ( نگاشت   فيما يقرأ قبل كتب افالطون     با نام    يحنين همچنين اثر  
ـ     . ة آثار افالطون اسـت    عكه در حكم زمينه و مقدمة مطال      ) 273ص دهنـدة  شانايـن اثـر ن

گذاري سنت درست مطالعة آثار فلسفي يونان اسـت؛ كوشـشي كـه بـا               كوشش او در پايه   
1اشـنايدر اشـتاين . گيـري شـد   هاي فلسفي اسحاق بن حنين با جديت بيشتر پـي         ترجمه

)p. 22 (  با استناد به ابن ابي اصيبعه اين كتاب را به عنوان يكي از تأليفات حنين معرفـي
اشنايدر از نام اين تأليف بـه خطـا    اشتاينهم در نقل ضبط) p. 225 (2لمان اما بروك؛كرده

 مترجمان عربي كتـاب بروكلمـان نيـز بـا جعـل       .3 هم در ترجمه دانستن آن      و رفته است 
، منشأ بـروز    )110بروكلمان، ص  ( عما يجدر بالمرء قراءته من كتب افالطون       رسالةعنوان  

،كـه بـه    164 دبيـان، ص   ←براي نمونـه    (اند  هاي حنين شده  شناسياشتباهاتي در كتاب  
هاي عربـي حنـين در فلـسفه ذكـر         پيروي از بروكلمان اين اثر مجعول را در زمرة ترجمه         

).كرده است

1. Steinschneider
2. Brockelmann

:كند نام عربي فيما يقرأ قبل كتب افالطون را به درستي چنين ترجمه مياشنايدراشتاين. 3
über das, was man vor den Werken des Plato lesen solle 

:نويسدشود و مي مرتكب مي خطايي به ظاهر كوچكاوبروكلمان در نقل سخن 
über das, was man von Plato lesen soll
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را به عربي درآورد    ) قاطيغورياس (المقوالتاو  . توجه نبود حنين به آثار ارسطو نيز بي     
، وهمـ ( را تـصحيح كـرد       المالسماء و الع  طريق از   ب، ترجمة يحيي بن     )309صابن نديم،   (

 جوامـع   وجوامع كتـاب الـسماء و العـالم         : و دو كتاب نيز دربارة اين اثر نگاشت       ) 311ص
ابـن ابـي اصـيبعه،     (تفسير القدماء اليونانيين لكتاب ارسـطوطاليس فـي الـسماء و العـالم         

 بـه دسـت    حنين از شروح يوناني ارسـطو ي كه هاي ترجمه  از ارزش برخي ). 274-273ص
؛ دو  شروح بر جـاي نمانـده اسـت        كه اصل يوناني اين       سبب است  دان بيشتر ب  ت،داده اس 

 و تفسير المفيدورس لكتاب أرسطوطاليس في آثار العلويـه       : هاستنمونه از اين شروح اين    
بـدوي،  ←براي مـتن چـاپ شـدة ايـن دو اثـر              ( في الزمان لإلسكندر األفروديسي    مقالة

سـاز  ياني حنين نيز گاه واسطه و گاه زمينـه        هاي سر ترجمه). 190-82،  24-19،  ...شروح
الـسماع   آثار ارسطو شد؛ براي نمونـه ترجمـة عربـي مقالـة دوم از                 از ترجمة عربي برخي  

 و  كتـاب الـنفس    و   الكون و الفساد  ،  )310صنديم،ابن( برگردان يحيي بن عدي      الطبيعي
) 311، 309ص،ومـ ه(هر سه برگردان اسحاق بن حنـين    ) باري أرمينياس  (ةكتاب العبار 

بعـد از ترجمـة   ) 312ص، وهم( برگردان متي بن يونس   الحروف از كتاب     الالم مقالةو نيز   

 عـدي  كند كه ابـن تصريح مي ) 310ص(ابن نديم   . سرياني حنين از اين آثار انجام گرفت      
كـه   ترجمة سرياني حنـين اسـتفاده كـرده اسـت و بـا توجـه بـه ايـن                   زدر ترجمة خود ا   

هـاي عربـي بـوده، ايـن     اي ميان متون يونـاني و ترجمـه   تاً واسطه هاي سرياني سن  ترجمه
هـاي  كـار خـود از ترجمـه   گمان رواست كه اسحاق بن حنين و متي بـن يـونس نيـز در       

.سرياني حنين استفاده كرده باشند
هـاي مـستقلي نيـز در       ها و تأليفات مربوط به آثار يوناني كتاب       حنين جز اين ترجمه   

چهار تأليف منطقي به او نسبت      ) 274-273ص(ن ابي اصيبعه    اب. فلسفه و منطق نگاشت   
بوده اسـت كـه ديگـران نيـز         كتاب في المنطق    مشهورترين اين تأليفات ظاهراً   . دهدمي

). 171؛ قفطـي، ص 69صابن جلجل، (اند بندي و ساختار بديع آن را ستوده  حسن تقسيم 
ابـن   (ماء و آداب المعلمين القـدما      الحك ة الفالسف نوادر الفاظ ديگر اثر معروف او در فلسفه       

گونـه كـه از نـامش     اين كتاب همان. است ة الفالسف آدابمشهور به   ) 273صابي اصيبعه،   
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اصل اين اثر ظاهراً در دسـت       . هايي پراكنده از حكيمان باستان است     گوييپيداست گزيده 
ر شـده   اي از آن بر جاي مانده كه به تصحيح عبدالرحمن بدوي منتـش             اما خالصه  ؛نيست
 حنين بن اسـحاق،     ←هاي عبري و اسپانيايي آن      دربارة منشأ اين كتاب و ترجمه     (است  
اجتماعـات  «يك بخش از اين كتاب بـا عنـوان   ). 19-10ص، مقدمة بدوي، الفالسفةآداب  

را برخـي پژوهـشگران از      »  بيـنهم  الحكمة في االعياد و تفاوض      الحكمة في بيوت    ةالفالسف

.اندبه اشتباه، نگارشي مستقل تلقي كرده) 162ص(دبيان) p. 225(جمله بروكلمان 
هاي فلسفي برجاي مانده از حنين دربردارندة رأي و نظـري بـديع            يك از نگارش  هيچ

 امـا بـرخالف قـول شهرسـتاني         ؛هـايي مهـم در فلـسفه داشـت        او اگرچه ترجمـه   . نيست
ة قـوت وي   فيلسوف نبود؛ در عوض چند اثر در كالم فلسفي نگاشت كـه نـشان             ) 158ص(

مـسعودي، (ناني به عربي ترجمـه كـرد    را از يو  عهد عتيق در اين زمينه است؛ به عالوه او        
حنين آموختن تعاليم االهيات نسطوري را احتماالً در حيره آغـاز كـرد و آن را              ). 112ص

 بـه زنـار بـستن او اشـاره شـده       عدر مناب . ار بستن شد  نّاي پيش برد كه سزاوار ز     تا مرحله 
و زنـار بـستن     ) 262؛ ابـن ابـي اصـيبعه، ص       171ص؛ قفطـي،    252عبري، ص ابن  (است  

يوسـف  . اسيه رسيده باشـند ممختص كساني بوده است كه در مراتب كليسايي به رتبة شَ      
اس بـودن    مبني بـر شـم     1اشتاركبا اشاره به اين موضوع رأي باوم      ) 323-308ص(حبي  

حرمتـي   مجازات حنين در ماجراي بـي اين نكته احتماالً در تشديد. كندحنين را نقل مي  
هاي حنـين  براي گزارشي از اين ماجرا و ساير محنت( مؤثر بوده است     )س(به شمايل مريم  

پـس  ) 70ص(؛ چراكه بنا بر گزارش ابن جلجل        )30-28ص هاشمي،   ←در دورة متوكل    
عـدم تكـريم صـور    .  فرمـان بـه بريـدن زنـار او داد          ،كه خليفه بر حنين خـشم آورد      از آن 

)Iconoclasm(2             خود اعتقادي كالمي بود كه گروهي از مسيحيان در برابر جنبش عمومي 
به روزگار متوكل اين جنـبش در امپراطـوري   . پرستي اتخاذ كرده بودندباور شمايل و توده 

 از نزاع كالمي اصحاب تقـديس شـمايل و مخالفانـشان    بيزانس حاكم شده بود؛ اما خليفه   
،ه متوكـل را برآشـفته سـاخت       چبر آن است كه آن    ) 434-433ص(عمر فوزي   . آگاه نبود 

1. Baumstark
.اندترجمه كرده» الالصورية/الاليقونية«  و در عربي به »شكنيشمايل«را در فارسي به اين اصطالح . 2
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كـيش نبـود،    عدم عقيدة حنين به تكريم صور به مثابة يكي از باورهاي مسيحيت راسـت             
 در خليفه مؤثر    ه بود، بلكه تهمت زندقه و الحادي كه بختيشوع بن جبرئيل بر حنين بست           

 او در فلـسفه و منطـق   هاي حنين در روزگار متوكل را آراءفوزي علت اصلي محنت   . افتاد
 زيرا متوكل مباحثات فلسفي و منطقي را ممنوع شمرده بود و بـر اهـل                ؛شمردو دين مي  

 اثـري  گرفت و حنين نه تنها در اين زمره بود، بلكه بـا نگـارش         فلسفه و منطق سخت مي    
 چگونگي پذيرش دين در برخي باورهاي ديني ترديد كرد؛ اثري كـه مـضامين آن                دربارة

در ). 438فوزي، ص ( است   كليله و دمنه  »باب برزوية طبيبِ  «يدگاه ابن مقفع در     يادآور د 
از تأليفات حنين نام دو اثر با چنـين مـضموني           ) 274-273ص(فهرست ابن ابي اصيبعه     

كتـاب فـي ادراك حقيقـة        و   كتاب فـي كيفيـة ادراك الديانـة       : به تفكيك از هم آمده است     

ـ  ن كه اين دو عنـوا     بعيد نيست . االديان سـمير خليـل،   (اي واحـد باشـند   هـاي رسـاله   ام ن

 ابـن  ←( رسالة ديگري كه حنين به علي بن يحيي منجم نوشـت       ااين رساله ب  ). 374ص
مضاميني مشترك دارد؛ حنين رسالة اخير را هنگامي نگاشـت كـه      ) 274ابي اصيبعه، ص  

ـ «هـا آن اسـت كـه     پرسش اصلي اين رسـاله    .  دعوت كرد   اسالم ابن منجم او را به     ه چگون
حنين نخست، چهار مالك براي     » يابد دين او حق است و اديان ديگر باطل؟        انسان درمي 

گرايـي دينـي اسـت؛ چراكـه        شمرد كـه جملگـي مؤيـد كثـرت        برحق دانستن دين برمي   
هر يك از اصـحاب اديـان       . جويندها تمسك مي  متدينان اديان مختلف به يك سان به آن       

شمرند يا كتاب او يا پيامبر او       آن دين را برحق مي     زيرا آباء او     ؛شمرددين خود را حق مي    
حنـين بـن    (يابد كه آن دين برحـق اسـت         و سرانجام يا خود او به رأي و نظر خود درمي          

برحق دانستن يك دين خاص با اسـتناد بـه          ). 350-349، ص ... ادراك   كيفيةفي  اسحاق،  

هـا  يح حنـين ايـن    تـصر  چراكـه بـه      ؛شـود زوري ادله مـي   اين داليل منجر به تكافو و هم      
ـ       هاي مشتر جواب  يكـي از  اك بين همة اصحاب اديان است و آن كس كه ديـن خـود را ب

متدينان به ديگر اديان را نيـز درسـت بـشمرد     ضرورتاً بايد ادلة     ،اين داليل پذيرفته است   
حنين در ادامة بررسي خود شش سـبب بـراي پـذيرش باطـل و چهـار                 ). 50همان، ص (

كند كـه   كند و متدينان را به تأمل در اين امر دعوت مي          ميسبب براي پذيرش حق ذكر      
همـان،   (آنچه آنان را به پذيرش دينشان رهنمون شـده از كـدام دسـته از اسـباب اسـت      
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كوشد تا نشان دهد كه اسباب پذيرش مسيحيت در تضاد با اسـباب             و مي ) 354-351ص
؛ نيـز بـراي     362-359همـان، ص  (پذيرش باطل و لذا در زمرة اسباب پذيرش حق است           

نشاني چند نسخه خطي از شرح يوحنا بن مينا قبطي، زنده در سدة شـشم، بـر ايـن اثـر           
او .  اسـت  جـال  في اآل  مقالة حنين   يكي ديگر از آثار كالمي چاپ شدة      . )238 عواد، ص  ←

دهـد كـه   كنـد و نـشان مـي      در اين مقاله ارتباط علم پيشين االهي و مرگ را بررسي مي           
ن و به انتظار مرگ نشستن و حتي به استقبال آن رفتن به ايـن           دست بر روي دست نهاد    

بـه  . بهانه كه اجل هر كس در علم پيشين االهي مقدر است، نـزد عقـل پذيرفتـه نيـست              
عقيدة او مرگ نيز همچون زندگي در زمرة اموري است كه نه خير محض است و نه شـر                   

حنـين بـن   (سبب شر باشـد  تواند محض، بلكه گاه خير است و گاه شر؛ و علم االهي نمي       
علم االهي همچون علـم طبيبـي اسـت كـه           ). 420-419، ص » في اآلجال  مقالة«اسحاق،  

 امـا شـفا و      ؛ تدبير و درمان از علـم اوسـت        .دسپرَميابد يا جان    ييداند بيمارش شفا م   مي
پس انسان بايد خود بـراي رهـايي از مـرگ و دفـع اسـباب آن                 . دست او نيست  در  مرگ  

؛ بـراي   421-420همـان، ص  ( و از آن همچون هر مكروه ديگـر بگريـزد            جويي كند چاره
).414-413 سمير خليل، ص← حنين آگاهي از ساير آثار ديني

االطراف بودن اين دانشمند برجسته     نظري به عناوين برخي ديگر از آثار حنين جامع        
ـ  ( اثر منحول ارسطو  الفراسةترجمة  : سازدرا آشكارتر مي   ، رم و ونيـز  1يچاپ آنتـونال گرزِتّ

؛)1964چاپ توفيق فهـد، دمـشق     ( اثر ارطاميدورس افسسي     تعبيرالرؤيا؛ ترجمة   )1999
 و الطبيعيـات البـن       الحكمـة  تسع رسائل في  چاپ شده در     ( سالمان و ابسال   قصةترجمة  

فـي سـبب    ،  خواص االحجـار  ،  تولد النار بين حجرين   و نيز تأليف    ) 1298، استانبول   سينا
ـ    في   مقالة،  في المد و الجزر   ،  مالحةلبحر  الذي صارت له مياه ا     ، االلـوان كتـاب ،  زَحقـوس قُ

 و  النحـو في،  اليونانيينمذهبعلياإلعراباحكامفيكتاب،  الفالحةكتاب،  البيطرةكتاب

نديم، ابن (االسالمفيالملوكالخلفاء و واالمموالملوكوو االنبياء المبدأوالعالمتاريخ
).274-273؛ ابن ابي اصيبعه، ص353ص

1. Antonella Ghersetti
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هاي حنين بن اسحاق بر اساس برآورد دبيان       شمار تأليفات و ترجمه   : 1ه  جدول شمار 
)174-128ص(

ترجمهتأليف شمار

سريانيعربيسريانيعربيموضوع

103115875طب

1910ـــ16فلسفه و منطق و اخالق

ـــــــــ8علوم طبيعي

2ـــ31 كتابشناسيونگاري هرستف

ـــ311دين

81ـــ5پراكنده

138138688مجموع

151174
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رسـالة  برگرفتـه از     هاي سرياني و عربي آثار جـالينوس،      نقش حلقة ترجمة حنين در ترجمه     : 2جدول شماره 

حواشي علي بن يحيي بر آن و حنين بن اسحاق الي علي بن يحيي في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس

ترجمه عربيترجمة سرياني

ف
دي

ر

نام كتاب
دهندهسفارش∗∗2مترجم∗1مترجمدهندهسفارش∗∗∗∗∗∗∗∗2مترجم∗∗∗∗1مترجم

حنينـــداود متطببحنينايوب فينكس1
محمد بن 

موسي

2
� قراءفي مراتب

كتبه
اسحاق ــــ

بن بختيشوع 
جبرائيل

حنينـــ
احمد بن 

سيمو

حنين ابن سهدافي الفرق3
شيريشوع 

بن قطربا
حنين ـــ

محمد بن 
موسي

ابن / سرجيسةفي الصناعة الطبي4
ايوب/ سهدا

حنين ـــداود متطببحنين 
محمد بن 

موسي

5

في النبض الي 
ن و الي ساير ثرطو

المتعلمين
حنينـــسلْمويهحنين هداسابن 

محمد بن 
موسي

6
 االمراض الي �افي مداو

اغلوقن
حنين ـــسلمويه حنين سرجيس

محمد بن 
موسي

حنينـــبن ماسويهاحنينسرجيسفي العظام7
محمد بن 

موسي

حنينسرجيسفي العضل8
ابن [

]ماسويه
حبيشـــ

محمد بن 
موسي

]حنين[]سرجيس[في العصب9
ابن [

]ماسويه
]حبيش[ـــ

محمد بن [
]موسي

]حنين[] سرجيس[في العروق10
ابن [

]ماسويه
حنين ـــ

محمد بن 
موسي

11
ات علي سقسطُفي االُ

رأي بقراط
حنينسرجيس

بختيشوع بن 
ئيلاجبر

علي بن يحييحنينـــ

حنين ــــــحنينسرجيسفي المزاج12
اسحاق بن 

سليمان

سرجيسةفي القوي الطبيعي13
حنين

يل بن ائجبر
شوعبختي

ـــ
حنين 

)ناتمام(
اسحاق بن 

سليمان

. مترجماني كه عضو حلقة ترجمة حنين نبودند∗
. بودند مترجماني كه عضو حلقة ترجمة حنين∗∗
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ترجمة عربيترجمة سرياني

ف
دي

ر

نام كتاب
دهندهسفارش2مترجم1مترجمدهندهسفارش2مترجم1مترجم

سرجيسفي العلل و االعراض14
)دو بار(

حنين 
بختيشوع بن 

جبرائيل
علي بن يحييحبيشـــ

15

في تعريف علل االعضاء 
ةطنالبا

جيسسر
)باردو(

حنين
اسرائيل بن 

زكريا 
طيفوري

حبيشـــ
احمد بن 

موسي

في النبض16
+سرجيس
ايوب 

ـــبن ماسويهاحنين
) مقاله1(حنين

حبيش+ 
)مقاله15(

محمد بن 
موسي

17في اصناف الحرجيسياتمحنينس
ئيل بن اجبر

بختيشوع
حنينـــ

احمد بن 
موسي

سرجيس البحرانفي18
صحيح ت

حنين
حنين ـــبن ماسويها

محمد بن 
موسي

سرجيسفي ايام البحران19
تصحيح 

حنين
ابن[

]ماسويه؟
حنينـــ

محمد بن 
موسي

سرجيس البرء����في 20
حنين

)دو بار(

؛ماسويهابن 
بختيشوع بن 

ئيلاجبر
حبيشـــ

محمد بن 
موسي

ايوب في عالج التشريح 21
تصحيح 

حنين
ـــــــــماسويهبن ا

22
في اختصار كتاب 

كتاب را نديده استحنين ـــــمارينس في التشريح

23
في اختصار كتاب 
حنين كتاب را نديده استــــــلوقس في التشريح

24
فيما وقع من االختالف 

في التشريح
حبيشــــبن ماسويهاحنينايوب 

محمد بن 
موسي

25
في تشريح الحيوان 

يتالم
حنينايوب 

ابن [
]ماسويه؟

حبيشـــ
محمد بن 

موسي

26
في تشريح الحيوان 

الحي
حنينايوب

ابن [
]ماسويه؟

حبيشـــ
محمد بن 

موسي

27
في علم بقراط 

بالتشريح
حنينايوب

ابن [
]ماسويه؟

حبيشـــ
محمد بن 

موسي

28
في علم ارسطراطس 

بالتشريح
حنينـــ

ابن [
]ماسويه؟

بيشحـــ
محمد بن 

موسي

29
فيما لم يعلم لوقس من 

حنين كتاب را نديده استـــامر التشريح
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ترجمة عربيترجمة سرياني

ف
دي

ر

نام كتاب
دهندهسفارش2مترجم1مترجمدهندهسفارش2مترجم1مترجم

حنين كتاب را نديده استـــفيما خالف فيه لوقس30

حبيشـــ]؟[نحنيايوبفي التشريح الرحم31
محمد بن 

موسي

32

ةفي مفصل الفقر

ــــــــــــــــــاالولي من فقار الرقبه

33
في اختالف االعضاء 

 االجزاء��المتشا
ــــــحنينــــ

عيسي بن 
يحيي

ـــ

34
في التشريح آالت 

الصوت
]؟[

]تصحيحِ؟[

ـــــــــــبن ماسويهاحنين

ايوبينفي تشريح الع35
تلخيص 

حنين
ـــــــــــبن ماسويها

بن ماسويهاحبيشـــةئ الصدر و الر��في حر36
ابن 
بسيل

تصحيح 
حنين

محمد بن 
موسي

ايوبفي علل التنفس37
تصحيح 

حنين
اسحاق 

بن ا
بسيل

تصحيح 
حنين

محمد بن 
موسي

حنينــــبن ماسويهاحبيشــــفي الصوت38
محمد بن 

ملك عبدال
وزير

ــــحنينـــ العضل��في حر39
ابن 
بسيل

تصحيح 
حنين

محمد بن 
موسي

40
في اعتقاد الخطا الذي 

في تمييز البول من 
الدم

حنين نسخة يوناني كتاب را داشته ولي آن را نخوانده استـــ

ــــسلمويهحنينــــ الي النبض��في الحا41
/ حبيش

حاقاس
ـــ

42
الي التنفس��في الحا

عيسيحنينــــ
) حنينشاگرد(

بن ا
بسيل

حنين 
)ناتمام(

محمد بن 
موسي

43
في العروق الضوارب هل 

يجري فيها الدم بالطبع ام 
ال

حنينــــ
 بن يلائجبر

بختيشوع
ــــ

عيسي بن 
يحيي

ـــ

ــــــــحنينايوب ة المسهلةفي قوي االدوي44
عيسي بن 

يحيي
ــــ

احمد بن موسيحبيشــــسلمويهحنينــــاداتفي الع45
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دهندهسفارش2مترجم1مترجمدهندهسفارش2مترجم1مترجم

46
في آراء بقراط و 

فالطن
حبيشــــــــحنينايوب

محمد بن 
موسي

47
	�في الحركات المعتا


المجهو�
حنينــــــــحنينايوب

محمد بن 
موسي

ــــاسحاقـــــــــــــــ الشم
�في آ48

حبيشــــسلمويهحنينسرجيسفي منافع االعضاء49
محمد بن 

موسي
علي بن يحييحنينــــاسحاقحنينــــفي افضل هيأت البدن50

حبيشــــــــحنينــــفي خصب البدن51
احمد بن 

موسي

52
ء المزاج في سو

المختلف
حنينـــــــــــايوب

احمد بن 
موسي

ة المفرد��في االدو53

يوسف خوري
؛ )ناتمام(

سرجيس
 ايوب؛)ناتمام(

حنين
سلمويه، 

بن ماسويها
ــــ

؛ بيشح
5(حنين 
)مقاله

احمد بن 
؛موسي

علي بن يحيي

ـــــــــــــــــــسرجيسفي دالئل العلل العين54

ـــــــحنينايوب في اوقات االمراض55
عيسي بن 

علي
ــــ

بختيشوعحنينــــتالءمفي اال56
ابن 
بسيل

ــــــــ

ــــــــــــ]؟ [ايوبفي االورام57
ابراهيم بن 

؛الصلت
حبيش

احمد بن 
موسي

58

في االسباب البادئه 
التي تحدث من 

خارج البدن
ـــــــــــــــــــايوب

59
ةالمتصلفي االسباب 

بالمرض
ـــــــــــــــــــ]ايوب[

60
 و النافض ةعشفي الر

و االختالج و التشنج
ـــحبيشــــــحنين]ايوب[

حنينــــفي اجزاء الطب61
علي معروف 

به فيوم
ــــ

+ حنين 
اسحاق

ــــ
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ترجمة عربيترجمة سرياني

ف
دي

ر

نام كتاب
دهندهسفارش2مترجم1مترجمدهندهسفارش2مترجم1مترجم

حنينــــيهسلموحنينــــفي المني62
احمد بن 

موسي

63
في تولد الجنين 

��المولود �
ـــحنينــــــــحنينــــ اشهر

ـــ]حنين[ايوب السوداء�في المر64
ابن 
بسيل

ــــعيسي

65
يات و في ادوار الحم
تراكيبها

ــــــــــــــــحنينــــ

66
 كتابه الكبير في ���

النبض
ــــــــــــــــــــسرجيس

67
في النبض يناقص 

يجانسخار
حنين كتاب را نديده استــــ

ايوب التنفس�في رداء68
تصحيح 
حنين 

حنينــــاسحاق
محمد بن 

موسي

69
�� في نوادر تقد

��المعر
ــــــــحنينايوب

عيسي بن 
يحيي

احمد بن 
موسي

ابراهيم بن  البرء ����تلخيص في 70
الصلّت

ــــــــــــــــــــ

سرجيسفصدفي ال71
حنين

)ناتمام(
عيسي

ابن 
بسيل

ــــعيسي

ــــحنينايوبفي الذبول72
ابن 
بسيل

ــــعيسي

في صفات لصبي يصرع73
ابراهيم بن 

الصلت
ــــــــ

ابراهيم بن 
ــــــــالصلت

��في قوي االغذ74
؛سرجيس

ايوب
ــــسلمويهحنين

؛حنين
حبيش

اسحاق بن 
؛ابراهيم طاهري

محمد بن موسي

ــــبن ماسويهاحنينــــفي تدبير الملطف75
؛حنين

 بن عيسي
يحيي

اسحاق بن 
سليمان

ــــحنينسرجيسفي الكيموس76
 بن ثابت

قره؛ 
يشمل

حبيش
احمد بن 

موسي
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ترجمة عربيترجمة سرياني

ف
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نام كتاب
دهندهسفارش2مترجم1مترجمدهندهسفارش2مترجم1مترجم

77
في افكار ارسسطراطس 

ــــــــــــبختيشوعاسحاقـــ االمراض�في مداوا

78

في تدبير االمراض 
حنينــــبختيشوعحنينــــ علي راي بقراط�الحاد

محمد بن 
موسي

حبيشــــبن ماسويهاحنين سرجيسفي تركيب االدويه79
محمد بن 

موسي

80
 التي يسهل ��في الدو

وجودها
 است كتاب را نديدهحنين نسخه يوناني سرجيس

81
��� المقا��في االدو

لالدواء
ـــ

يوحنا بن 
بختيشوع 

به كمك (
)حنين

ــــــــ
عيس بن 

يحيي
ن احمد ب

موسي

82
في الترياق الي 

بمفوليانس
عيسيـــــــحنينــــ

ابوموسي بن 
 كاتبعيسي

ـــــــايوبفي الترياق الي فيسن83
بن ا

بطريق
ـــــــ


��� لحفظ ا����في ا84
يوفيل ث

رهاوي
حنين

بختيشوع بن 
يلائجبر

ــــ
؛حبيش
اسحاق

محمد بن 
؛موسي

علي بن يحيي

حبيشــــــــحنينــــلسثراسوبو85
احمد بن 

موسي

86
� بالكر���في الريا

ةالصغير
ــــــــحنينــــ

به  (حبيش
كمك 
)اسحاق

احمد بن 
موسي

تفسيره لكتاب عهد 87
بقراط

ــــــــحنينــــ
؛حبيش

عيسي بن 
يحيي

احمد بن 
موسي

ايوبتفسيره لكتاب الفصول88
تصحيح 
حنين 

حنينــــــــ
؛ابن المدبر

محمد بن 
موسي

ــــــــــــــــحنينــــتفسيره لكتاب الكسر89

90
تفسيره لكتاب رد 

عالخل
ــــــــــــــــ]حنين[ــــ
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ف
دي

ر

نام كتاب
دهندهسفارش2مترجم1مترجمدهندهسفارش2مترجم1مترجم

91
��قدتفسيره لكتاب ت

��المعر
ــــسلمويهحنينسرجيس

+ حنين 
 بن عيسي

يحيي

ابراهيم بن 
محمد بن 

موسي

92

تفسيره لكتاب تدبير 
ــــــــحنينايوب �االمراض الحاد

 بن عيسي
يحيي

احمد بن 
موسي

حنينـــتفسيره لكتاب القروح 93
عيسي بن 

يحيي
ــــــــــــ

94
تفسيره لكتاب 

رأسجراحات ال
ــــــــــــــــحنينايوب 

95
تفسيره لكتاب 

ابيديميا
حنين ــــــــحنينايوب

محمد بن 
موسي

ــــــــحنينــــتفسيره لكتاب االخالط96
 بن عيسي

يحيي
احمد بن 

موسي

97
��تفسيره لكتاب تقد

االنذار
حنين كتاب را نديده استــــ

98
تفسيره لكتاب 

قطيطريون
حبيشــــــــحنينـــ

محمد بن 
موسي

99
تفسيره لكتاب الهواء و 

الماء و المساكن
ــــسلمويهحنينــــ

+حنين
حبيش

محمد بن 
موسي

ــــــــــــسلمويهحنينــــتفسيره لكتاب الغذاء100

101
��� لكتاب ةتفسر�

الجنين
ــــــــــــسرجيس

حنين
)ناتمام(

ــــ

102
���تفسيره لكتاب �

االنسان
ــــــــحنينـــ

حنين 
؛ )ناتمام(

عيسي بن 
يحيي

ــــ

103
في ان الطبيب الفاضل 

فيلسوف
ــــاسحاقحنينايوب

؛حنين
عيسي بن 

يحيي

اسحاق بن 
سليمان

104

في كتب بقراط
 و غيرالصحيحة

الصحيحة

حنينــــ
عيسي بن 

يحيي
علي بن يحيياسحاقــــ
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105

كتابه في البحث عن 
صواب ماثلب به 

قواينطوس اصحاب بقراط 
الذين قالوا بالكيفيات 

االربع

كتاب را نخوانده استحنين ــــ

106
في السبات علي راي 

بقراط
] را نخوانده استحنين كتاب[ــــ

107
في الفاظ بقراط

داندحنين آن را براي غير يونانيان سودمند نميــــ

108
في جوهر النفس ما هو 

يبياذسلعلي رأي اسق
ــــــــــــيلائجبرحنينــــ

� ا��في التجر109�
ــــــــــــبختيشوعحنينــــ�

110
في البحث علي تعلم 

الطب
حبيشــــيلائجبرينحنــــ

احمد بن 
موسي

حنين آن را فقط استنساخ كرده استــــ��في حمل التجر111

حنين ــــبختيشوع حنينــــ افضل االطباء ���في112
محمد بن 

موسي

اسحاقحنينايوبفيما يعتقده رأيا113
ثابت بن 

قره
عيس بن 

يحيي
ــــ

�في االسماء ا114�
ــــ�
حنين

)ناتمام(
ــــــــ

حبيش
)ناتمام(

ــــ

في البرهان115
ايوب

)ناتمام(
حنين 

)ناتمام(
ــــــــ

 بن عيسي
 + يحيي

اسحاق
ــــ

حنين از محتواي كتاب اطالع نداردــــةفي القياسات الوضعي116

ــــــــــــــــــــــــفي قوام الصناعات117

118
نسان كيف يتعرف اال

وبه و عيوبهنذ
ــــ

حنين 
؛)ناتمام(

توما 
رهاوي 

به كمك (
)حنين

داود 
؛متطبب

بختيشوع
ــــــــــــ

في االخالق119
منصور بن 

حنينــــبن ماسويهاحبيش ايوب/اثاناس
محمد بن 

موسي
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دهندهسفارش2ترجمم1مترجمدهندهسفارش2مترجم1مترجم

120
في صرف االغتمام

حبيشــــداود متطببحنينايوب
محمد بن 

موسي

121
في ان االخيار قد 

تفعون باعدائهمني
حنينــــ

داود 
]متطبب[

ــــ
؛ حبيش
عيسي

محمد بن 
موسي

122

كره افالطون في ذفيما 
اوس مكتابه المعروف بطي

من علم الطب
ــــــــحنينــــ

+   حنين
اسحاق

ــــ

123
في ان قوي النفس 

حبيشــــسلمويهحنينايوبلمزاج البدن��� تا
محمد بن 

موسي

ــــــــــــــــجوامع كتب افالطون124
حنين 

؛)ناتمام(
عيسي 

محمد بن 
موسي

125
في ان المحرك االول 

ال يتحرك
ــــــــحنينــــ

؛حنين
 بن عيسي

يحيي؛
اسحاق

محمد بن 
موسي

126
في المدخل الي 

المنطق
حبيشــــــــحنينــــ

محمد بن 
موسي

ــــاسحاقــــــــحنينــــفي عدد المقابيس127

128

تفسيره للكتاب الثاني من 
كتب ارسطوطالس الذي 

يسمي باريمانياس
ــــــــــــــــــــــــ

129
فيما يلزم الذي يلحن 

مهفي كال
ــــــــــــــــــــــــ
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