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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.  
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 «هوي هوي يائو فانگ» هاي منابع و نويسندةبررسي ويژگي

 «هوي هوي يائگ  فانگ» بر اساس تحلیل تطبیقي متن

 علي سیناابو «قانون در طب»با متن 
 

 1چینگ وانگ

 ینچ يشانگها يالمللیندانشگاه مطالعات ب يفارس یاتگروه زبان و ادباستاديار 
 (161تا ص  151)از ص 

 10/11/1911؛ تاریخ پذیرش: 80/86/1911تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده

یک دانشنامۀ داروهای گیاهی و طب اسالمی است که در نیمۀ دوم سلسلۀ  «هوی هوی یائو فانگ»
به زبان چینی و توسط دانشمندان مسلمانی ناشناخته در چین به  ق.(ه.1851-961م./1611-1960) مینگ

های مربوط به داروشناسی، تئوریهای ب انواع نسخ دارویی و دانشرشتۀ تحریر در آمده است. در این کتا
صدد تحلیل و بررسی این مقاله در بحث قرار گرفته است.های درمانی طب اسالمی موردطبی و روش

است و به دو قسمت تقسیم « قانون در طب»منابع و مشخصات مصنفان این کتاب با تطبیق با متن 
بندی این کتاب و برخی از های فصلر تحقیقات پیشین به تحلیل ویژگیشود: در قسمت اول با مرومی

دهد که این چینی اسامی نسخ دارویی در این کتاب پرداخته شده و مقاله نشان می آوانویسی فارسی
به چینی نیست بلکه یک دانشنانۀ پزشکی )ایرانی و عربی(  کتاب ترجمۀ مستقیم منابع معین طب اسالمی

های طبی های ترجمۀ چینی کتابآوری و تنظیم نسخهلفان مسلمان بعد از جمعجدید است که مؤ
بندی خودشان تألیف کردند. در قسمت فارسی و عربی که به چین معرفی شده بود برحسب روش فصل

های چینی فارسی که در کنار اسم داروها برای دوم با بررسی انواع واژگان فارسی، چینی و آوانویسی
ان نوشته شده است برخی از مشخصات نویسندگان این کتاب مشخص شده است: اوالً شتوضیح معنی

های عرب یا اوالد آنها بودند که زبان چینی را یاد گرفتند مولفان مهاجرین مسلمانی از ایران و سرزمین
اروشناسی های دمسلط نبودند؛ ثانیاً این مصنفان هنوز بر دانش)فارسی و عربی( های مادریشان اما بر زبان

های بعضی داروها را چین تسلط نداشتند و در واقع سطح پایین شناخت مردم چین آن زمان از خاصیت
 .منعکس کرده است

 
 

هوی هوی یائو فانگ، قانون در طب، سلسلۀ مینگ، روابط ایران و  :هاي کلیديواژه

 چین، گیاهان دارویی.
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 مقدمه. 1

میالدی که تقریباً همزمان با اوایل و اواسط  15 تا نیمۀ اول قرن 11از نیمۀ دوم قرن 

ود عصر و سلسلۀ تیموریان در ایران ب ق.(ه.1851-961م./1611-1960) 1سلسلۀ مینگ

آید. به علت روابط نزدیکی طالیی توسعۀ مناسبات پزشکی چین و ایران به حساب می

هوی »ر شد و قوم آمد افراد دو کشور بیشتودر این دوره، رفتسیاسی بین چین و ایران 

که در دوران پیشین شکل گرفته بودند توسعه یافت. در این جریان، زبان  (1)«هوی

فارسی هم به یکی از زبانهای اصلی مبادالت مردم چین و جهان تبدیل شد. یکی از این 

سفیر دربار  جنگ هه ق.ه.011/م.1181بود. در سال  (1)«کتیبۀ جنگ هه»نمونه ها 

سفر در سریالنکا برای یادگاری کار صدقه دادن به معابد محلی  در زمان سلطنت مینگ

برای یادگاری آن را حک کرد  )چینی، تامیلی و فارسی(زبانی ای سهخودش کتیبه

(Somasiri Devendra, 1990: 217-290).  در این دوره، پادشاهان چین هم اقدامات زیادی

در سال  اندم به چین انجام دادهرا برای ترویج زبان فارسی و معرفی آثار جهان اسال

را فتح کرد و جو یوان  9پایتخت سلسلۀ یوان 1«دا دو»ق. ارتش مینگ ه.961م./ 1960

اولین پادشاه فرمان داد تا ارتش کتب و منابع  ق.(ه.088-910م./1910-1910) 1جانگ

ۀ پایتخت اول سلسل 5«جیان کانگ»شده در دربار یوان را به  تاریخی و علمی نگهداری

مینگ منتقل سازند و در کتابخانۀ درباری خود نگهداری کند. جو یوان جانگ در اوقات 

ها فراغت وزیران درباری را برای توضیح متن این کتابها فرا خواند. بسیاری از این کتاب

رو پادشاه اینفهم نبودند. ازکه به زبان فارسی یا عربی نوشته شده بودند قابلاین به دلیل

س نمود. از ـها تأسیر این نوع کتابـی برای تفسیـسال نهادهای دولتن ـدر همی

هوی »اشاره کرد.  6«هوی هوی سی تیان جیان»توان به ترین این نهادها میمعروف

شماری بود و مقامات شناسی و گاهسازمان مدیریت امور ستاره« هوی سی تیان جیان

وقتی که آنها در دربار حضور »ریاست این سازمان را بر عهده گرفتند. « هوی هوی»

شناسی ها را به آنها نشان داد و دستور داد که آنها بخش ستارهداشتند پادشاه این کتاب

                                                        

1. 明 Ming  

1. 大都 dadu بود. نشهر پکن در دورۀ سلسلۀ یوا اسم  

9. 元 Yuan 

1  . 朱元璋 Zhu Yuanzhang 

5  . 建康 Jiankang .اسم قدیم شهر نانجینگ بود  

6. 回回司天监 hui-hui-si-tian-jian  
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های ملی خودتان مسلط هستید شما افراد مناطق غربی به زبان»را ترجمه کنند و گفت: 

یرو و در زبان چینی هم تبحر دارید شما اول موضوعات کتب را برای دانشمندان پ

کنفوسیوس ترجمۀ شفاهی کنید بعد به آنها بیاموزید تا متن را درست کنند. اما شما 

)ما « اللفظی کنید و نباید بیش از حد ویرایش کنیدباید طبق معنای اصلی ترجمۀ تحت

شناسی نبود و البته موضوعات این کتب فقط منحصر به دانش ستاره .(1: 1116و چن، 

جو » .(11: 1881)سونگ، « و طب و داروشناسی را دربر داشتحتما منابع ریاضی، فنون »

برای ترجمه و تحلیل  سومین شاه دودمان مینگ هم 1(ق.ه.019-011/م.1111-1968) «دی

های خارجی مؤسساتی های همسایه چین و تدریس زباناسناد فرمانروایان حکومت

که « هوی هوی»در میان آنها مؤسسۀ  .را تأسیس کرد 1«سی یی گوان»ان وعنتحت

و گسترش نقش  آوری متون ایرانی و اسالمیجمعمسئول بخش زبان فارسی بود در 

زبان فارسی در امور داخلی و خارجی سهم مهمی ادا کرد. همۀ این اقدامات برای ترجمه 

 9«هوی هوی یائوفانگ»و و تنظیم کتب طبی فارسی شرایط الزم تاریخی را فراهم آورد 
های طب این کتاب یکی از دانشنامه به رشتۀ تحریر درآمد.  ر همین زمینۀ تاریخید

رود که احتماالً در دورۀ سلسلۀ مینگ تصنیف شد. نسخۀ شمار میاسالمی چینی به

های پاتولوژی و ف شده و انواع نسخ طبی، دانشـجلد تألی 96اصلی این کتاب در 

نسخۀ موجود که  ترینهای درمانی در این کتاب ذکر شده است. قدیمها و روشتئوری

چهار جلد  1در حال حاضر فقط  در دسترس ماست نسخۀ کتابخانۀ ملی چین است که

و در  در اختیار ما  قرار گرفته 91و جلد  98و جلد  11 یعنی جلد آخر فهرست و جلد

ماندۀ این کتاب به اطالعاتی در مورد مصنفان یا کاتبان یا تاریخ تألیف این جلدهای باقی

است و ولی  آمدهاره نشده است. متن این کتاب در اصل به چینی به تحریر درکتاب اش

آوانویسی »شکی به شکل خیلی از اسامی نسخ طبی و دارویی و اصطالحات پز

احتمال زیادی موضوعات ذکر شده است. بر اساس همین ویژگی، به« چینیفارسی/عربی 

است و به علت این که مترجم این کتاب از متون طبی فارسی یا عربی برگرفته شده 

دانستند مجبور بودند ی را نمیـی یا عربـن اسامی و اصطالحات فارسـمعنی ای

های های این اصطالحات به چینی را نوشتند؛ اما به علت این که بیشتر نسخهآوانویسی

                                                        

1  . 朱棣 Zhu Di. 

1  . 四夷館 si-yi-guan   «مؤسسات جهان»یعنی  

9. 回回藥方 Hui-Hui-Yao-Fang  
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ریخی که در حال حاضر در هیچ منبع تا و شناخته شدۀ دیگر از این نسخه کتابت شده

 «هوی هوی یائو فانگ» منابع اصلی کتابست به هویت دقیق نویسنده و س مادر دستر
)سونگ،  توان نویسنده و زمان نگارش را تأیید کرداشاره نشده است، در شرایط فعلی نمی

تاریخی قرار  ۀدانشمندان در حوز ۀتوجه و عالقحال این کتاب موردهربه (9).(1/6 :1888

ندان، دکتر سونگ شیان دانشمند آکادمی اجتماعی گرفته است. در میان این دانشم

را تألیف کرد. در این کتاب، دکتر  ««هوی هوی یائو فانگ»تفسیر »نام ه چین کتابی ب

سونگ با بررسی تاریخ ورود طب اسالمی ایرانی به چین و مبادالت دارویی بین چین و 

ریخ مناسبات طبی در تا« هوی هوی یائو فانگ» اهمیت و جایگاه ول تاریخایران در ط

ایرانی در قرون وسطی  متون طبی اسالمیبین چین و ایران را تأیید کرده و با مقایسه با 

های فارسی/عربی چینی اسم علی سینا، معنی آوانویسینوشتۀ ابو «قانون در طب»نظیر 

داروها، نسخ طبی و اصطالحات پزشکی را در این متون پیدا کرده و بر اساس تحلیل 

را تا حدی آشکار کرده است. اما  با این متون« هوی هوی یائو فانگ» باط کتاب خود، ارت

جای تأسف این است که در تحقیقات دکتر سونگ و دانشمندان دیگر هنوز به بررسی 

هوی هوی یائو » های چینی فارسی کتابواژگان فارسی، چینی و آوانویسیمتن چینی، 
شان نوشته شده است پرداخت نشده و معنی که در کنار اسم داروها برای توضیح« فانگ

هوی » و منابع  هشدن بعضی از جلدهای این کتاب، مشخصات نویسند با توجه به مفقود
رو این مقاله به اینمبهم مانده است. از نهنوز برای محققین و خوانندگا« هوی یائو فانگ

ساس نتایج بررسی ا بر« هوی هوی یائو فانگ»های نویسنده و منابع اصلی بحث ویژگی

هوی هوی یائو » های چینی فارسی کتابواژگان فارسی، چینی و آوانویسیمتن چینی و 

 شود.مطالعه قرار نگرفته است پرداخت میدر تحقیقات پیشین مورد« فانگ
 

 «هوي هوي يائو فانگ» هاي منابع و مأخذ کتابويژگي. 2
هوي هوي يائو » و مأخذ کتابهاي مطرح شده در مورد منابع مروري بر فرضیه. 1-2

 «فانگ

نظر داشتن زمینۀ تاریخی ورود طب اسالمی ایرانی به محققان چینی با دردر حال حاضر 

های فارسی چینی که آوانویسی. با توجه به این1اند: های زیر را مطرح کردهچین فرضیه

ی فارسی طب)متون( است، منابع اصلی این کتاب متن  بسیاری در این کتاب ذکر شده

است و اصطالحات طبی عربی و یونانی درج شده در این کتاب هم حاصل مبادالت 

احتماالً منبع اصلی  .1 .(111-180: 1105)یوه،  فرهنگ طبی ایران و عرب/یونان بوده است
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کتاب طبی « الجامع المفردات و االدویه و االغذیه» کتاب« هوی هوی یائو فانگ»کتاب 

و به (؛ 18-68: 1155)فنگ،  اس اواخر قرن ششم هجری قمری بودبیطار داروشنعربی ابن

احتمال زیادی ، بههای فارسی چینی زیاد در این کتاب درج شدهآوانویسیکه دلیل این

-11: 1118)لیو، ترجمۀ فارسی این کتاب بوده است  «هوی هوی یائو فانگ»منبع اصلی 

برای  )نویسندگان(ها، نویسنده یبا توجه به مشخصات تلفظ بعضی از آوانویس .9 .(185

منابع و  .1 .(15-11: 1885)وانگ،  تألیف این کتاب هم از متون اویغوری استفاده کردند

 «قانون در طب»ه.ق. نظیر 6-1متون طب اسالمی قرن « هوی هوی یائو فانگ» مآخذ
کامل الصناعت کتاب » ،محمد زکریا رازی« کتاب الحاویی فی الطب»علی سینا، ابو

بیمارستان بن سهل رئیس  شاپوری ـی و آثار طبـعلی بن عباس مجوس «لطبیبها

 در دورۀ خالفت عباسی است. این بیمارستان پزشک شاپور و عیسی بن صهاربخجندی

شباهت  «هوی هوی یائو فانگ» با نسبت به متون دیگر «قانون در طب» در این میان

 188بلکه بیش از  (1)طبق بر همدیگر استبندی این دو کتاب منتنها فصلبیشتر دارد: نه

از لحاظ موضوع  «قانون»با آنچه در  «هوی هوی یائو فانگ» نسخۀ طبی ذکر شده در

ترجمۀ این  «هوی هوی یائو فانگ»حال هربه( 111-188: 1881)سونگ،  هم مطابقت دارد

« یهوی هو»متون طبی اسالمی فارسی و عربی نیست بلکه کتابی است که دانشمندان 

بندی و موضوعات این متون چین با مراجعه به متون طبی اسالمی و برحسب این فصل

 .(1/96 :1888)سونگ،  آن را تألیف کردند

توان به این نتیجه رسید که نظریۀ چهارم می« هوی هوی یائو فانگ»با بررسی متن 

مندان قرار پذیرش بیشتر از دانشرسد و موردنظر میتر بهنظرات منطقی ۀبقی به نسبت

های منابع اصلی هنوز نیاز به توضیحات گرفته است. ولی برخی از نکات در مورد ویژگی

 بیشتر دارد.

 «هوي هوي يائو فانگ»هاي منابع اصلي ويژگي. 2-2

 «قانون» و «هوی هوی یائو فانگ»بندی کتاب ذکر شده، فصل ۀنظریچهار اساس  بر
بندی توان دید که فصلهرست دو کتاب میمنطبق بر همدیگر هستند. ولی با تطبیق ف

این دو کتاب از لحاظ موضوعی دقیقاً یکی نیست. به عنوان نمونه، برحسب نظریۀ 

کتاب  11بند از فن باید با فصل« هوی هوی یائو فانگ» 96-11بندی جلد چهارم، فصل

و عنوان جلدها  (5)قت داشته باشد.ـمطاب «ونـقان» وم تا جملۀ دوم کتاب پنجمـس

 های مذکور به شرح زیر است:بخش
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کتاب سوم تا جملۀ  11بند از فن با فصل «هوی هوی یائو فانگ» 96-11: تطبیق عناوین جلد 1جدول 

 «قانون» دوم کتاب پنجم
 

)سونگ،  «هوی هوی یائو فانگ» 96-11عنوان جلد 

1888: 1/1-116)(6) 

 11)از فن  «قانون» های ها یا جملهعنوان بخش

شیخ الرئیس تا جملۀ دوم کتاب پنجم( ) کتاب سوم

 (9/916 :1911ابوعلی سینا، 

 (9کتاب  11کبد و چگونگی آن )فن  (11 سرفه )ج.

 (9کتاب  15کیسۀ زهره و سپرز )فن  (18 اطراف سینه )ج. هایاندام

 (9کتاب  16رود و مقعد )فن  (11 های روده ها و شکم )ج.بیماری

 (9کتاب  19های مقعد )فن یبیمار (11اسهال و زحیر )ج. 

 (9کتاب  10حاالت کلیه )فن  (19استفراغ )ج. 

 (9کتاب  11مثانه و بول )فن  (11ها و سرما )ج. تب

 (9کتاب  18اندامان تناسلی و مردان )فن  (15های خونی )ج. نفس؛ بیماری

 (9کتاب  11آور )فن چگونگی ابزار بچه (16بدن )ج. 

 (9کتاب  11های پایدار اطراف بدن )فن بیماری (19ل در شکم و کبد )ج. یرقان؛ آب در کبد؛ دم

 (1کتاب  1طور عام )بخش ها بهتب (10ورم پا؛ پایین افتادگی و ناسور؛ مقعد )ج. 

 1آمدها )بخش دربینی حال بیماری از پیشپیش (11های مختلف )ج. موارد بیماری

 (1کتاب 

 (1کتاب  9ورم و جوش )بخش  (98های مختلف )ج. موارد بیماری

 1گسستگی پیوندها بجز شکست و بست )بخش  (91های اطفال )ج. های زنانه؛ بیماریبیماری

 (1کتاب 

 (1کتاب  5بندی )بخش کستهش (91ورم و قرحه )ج. 

های قارچی ورم و قرحه؛ گری و خارش و بیماری

 (99)ج.  پوست
 (1کتاب  6ها )بخش بحثی مختصر و مفید دربارۀ سم

زخم ناشی از زخم ناشی از حربۀ فلزی؛ شکستگی؛ 

 (91چماق و چوبدست؛ گاز گرفتن انسان )ج. 
 (1کتاب  9آرایش و پیرایش )بخش 

گاز گرفتن چهارپا و گزش و نیش حشرات موذی؛ 

 (95گریزاندن حشرات موذی )ج. 

 (5کتاب  1 ۀداروهای ترکیبی )جمل .1داروسازی 

ها، های ترکیبی؛ ایارج(9)«نجوأم»داروهای ترکیبی؛ 

ها و آب پزها؛ داروهای داروهای جوشانده شده، طبیخ

 (96)ج.  حیوانی؛ داروهای گیاهی

های سر و عالج آنها؛ چگونگی بیماری .1داروسازی 

های گوش، قرحۀ های چشم؛ بیماریعالج بیماری

بینی و معالجۀ آنها؛ دندان و هرچه مربوط به دندان 

های دهان، گلو و اندامان درونی یاست؛ عالج بیمار

های داخلی؛ عالج درد مفاصل، فوقانی؛ عالج بیماری

 (5کتاب  1 ۀالنسا؛ عالج داءالثعلب )جملنقرس و عرق
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های این دو کتاب  هم از شود که مطالب جلدها یا بخشاز جدول باال آشکار می

متن  ۀسیبا مقا لحاظ ترتیبی هم از لحاظ موضوعی منطبق بر همدیگر نیست. ولی

بندی بعضی از موضوعات این دو کتاب توان دید که فصلتر این دو کتاب، میجزئی

وم و روش پرهیز و عالج شبیه همدیگر است. به عنوان نمونه، ترتیب ذکر کردن انواع سم

در بخش ششم « انواع سموم»با ترتیب ذکر کردن  «هوی هوی یائو فانگ» 95در جلد 

 )مصنفان(توان استنباط کرد که مصنف رو میایناز (0)مطابقت دارد. «قانون»کتاب چهارم 

این کتاب را تألیف نکرده و فقط « قانون»بندی دقیقاً طبق فصل «هوی هوی یائو فانگ»

 اند.مراجعه کرده «قانون»بندی برای تألیف برخی از موضوعات به متن و فصل

به صورت آوانویسی فارسی/ عربی به تر عنوان نسخ طبی که به عالوه، با بررسی دقیق

چینی نوشته شده است می تواند دید که این کتاب اثر ترجمۀ یک یا چند تا کتاب طب 

نسخه های فراوانی  «هوی هوی یائو فانگ» 98اسالمی فارسی/ عربی نیست. در جلد 

در واقع « دا وا وو»شروع می شود. 1« دا وا وو لی»ذکر شده است که اسم آنها با 

حرف تعریف معرفه در زبان « ال»آوانویسی « لی»به چینی و « دواء»نویسی عربی آوا

ذکر  1«دا وا وو لی لو چی که بی ار»عربی به چینی است. به عنوان نمونه، اسم نسخۀ 

به چینی « دواء الالک الکبیر»آوانویسی عربی  «هوی هوی یائو فانگ»  98شده در جلد 

در  .(1/119 :1888)سونگ،  می گویند« الک بزرگداروی »ست که به زبان فارسی هم ا

معجون بزرگ »ای بنام نسخه« قانون» در کتاب« های بزرگها و معجونتریاق»گفتار 

نسخه  دو ا تطبیق اینب .(9/191: 1911)شیخ الرئیس ابوعلی سینا،  «استهم ذکر شده« الک

ی توان این فرضیه را این دو نسخه اختالف دارد. از این رو م که موضوعدید می توان 

مستقیماً از  «هوی هوی یائو فانگ» در« دا وا وو لی لو چی که بی ار»نسخۀ مطرح کرد: 

و به احتمال بیشتر از متن طبی عربی دیگر برگرفته شده  اقتباس نشده «قانون»متن 

، اسم «هوی هوی یائو فانگ» 98نسخۀ طبی ذکر شده در جلد  151است. به عالوه، در 

به چینی و « معجون»آوانویسی فارسی « ما جو»شروع می شود.  9«ما جو نی» تا با 11

ما »در دستور زبان فارسی به چینی است. یعنی، « کسیره اضافه»آوانویسی تلفظ « نی»

به چینی تلقی می شود. به عنوان نمونه، « معجونِ...»در واقع آوانویسی فارسی « جو نی

                                                        

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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 به چینی است« معجونِ پونه»ویسی فارسی آوان 1«ما جو نی پو دی نا»اسم نسخۀ 

« ما جو نی»بدیهی است که این نوع نسخه ها که اسم آنها با  .(1/981 :1888)سونگ، 

های ها و معجونتریاق»در گفتار شروع می شود از متون فارسی برگرفته شده است. 

بیق این ا تطب است.هم ذکر شده« معجون پونه»ای بنام نسخه «قانون» در کتاب« بزرگ

)شیخ الرئیس  یکی است این دو نسخه اتدو نسخه می توان استنباط کرد که موضوع

ما جو نی پو »نسخۀ  کهاز این رو می توان استنباط کرد  (109-9/101: 1911ابوعلی سینا، 

ما جو نی »اقتباس شده است. ولی نسخۀ دیگر بنام  «قانون» از ترجمۀ فارسی« دی نا

با هیچ نسخه ای ذکر شده در  به چینی(« معجونِ راوند»ی فارسی )آوانویس 1«لیه وان ده

مطابقت ندارد، از این رو معلوم است این نسخه از متن طبی فارسی دیگر  «قانون»

به چینی « معجون»اقتباس شده است. در همین جلد نسخه های که با آوانویسی دیگر 

معجونِ »)آوانویسی فارسی  9«شیما جون دا لی ما »اند، مثالً شروع می شوند هم ذکر شده

ما جو نی هو ار »ای به نام این نسخه با نسخه .(1/951 : 1888)سونگ،  به چینی( (1)«هرمس

از لحاظ موضوعی یکی است که اسم این نسخه هم آوانویسی فارسی دیگر  1«مو شی

 موضوعات می توان دید که« قانون» به چینی است. با مقایسه با متن« معجونِ هرمس»

: 1911)شیخ الرئیس ابوعلی سینا،  یکی است «قانون» هر دو با نسخه ای به همین نام در

دارای منبع اقتباس شده یعنی « قانون» معلوم است که این دو نسخه هر دو از .(9/150

 های متفاوت به چینی برگردانده شده است.یکسان است ولی به صورت آوانویسی

مختلف فارسی یا  در واقع از متون «یائو فانگهوی هوی »بنا به شرح باال، متن 

عربی اقتباس شده و بعضی از نسخ طبی که مآخذ و موضوعاتشان یکی است ولی عناوین 

ن کتاب ـاهای مختلف ایـطور تکراری در جهم بـاند هطور متفاوت آوانویسی شدههآنها ب

ۀ کامل و با قاعده و دانشنام «هوی هوی یائو فانگ»اند. با توجه به این که کتاب آمده

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 

ذکر شود.  «هوی هوی یائو فانگ» های مختلف درطور تکراری و به شکل آوانویسی

                                                        

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 



 ...«هوي هوي يائگ  فانگ» یل تطبیقي متنبر اساس تحل« هوي هوي يائو فانگ» هاي منابع و نويسندةبررسي ويژگي/ 111

با جمع آوری آثار  «هوی هوی یائو فانگ» )مؤلفان( ن است که مؤلفتر ایتوضیح منطقی

ها معرفی شده و به چینی ترجمه ترجمۀ متون طبی فارسی یا عربی که قبالً به چینی

اند؛ و به دلیل این که بعضی بندی خود این کتاب را تألیف کردهشده بود و براساس فصل

ترجمۀ متفاوت به اشکال مختلف به چینی از نسخ طبی که منابع آنها یکی بود در آثار 

این نسخ طبی هم را متفاوت  «هوی هوی یائو فانگ»)مؤلفان(  آوانویسی شده بود، مؤلف

آوردند. به عنوان نمونه،  «هوی هوی یائو فانگ»می دانستند و به طور تکراری در متن 

ۀ چینی از دو ترجم« ما جو نی هو ار مو شی»و نسخۀ « ما جو نی پو دی نا»نسخۀ 

 ذکر شد. «هوی هوی یائو فانگ»برگرفته شد و هر دو در « «قانون» نسخۀ فارسی»
 

 «هوي هوي يائو فانگ» )مؤلفان(هاي هويت مؤلف ويژگي. 9

هوي هوي »)مؤلفان(  مؤلفهاي مطرح شده در مورد اطالعات مروري بر فرضیه. 1-9

 «   يائو فانگ

در حال  «هوی هوی یائو فانگ» ماندۀ  گونه که متذکر شده ایم، در متن باقیهمان

اختالف نظر موجود است فرضیه  بین محققان)نویسندگان( حاضر در مورد هویت نویسنده 

 عمدۀ محققان بشرح زیر است:

این کتاب ترجمۀ چینی اثر طبی اسالمی است و کتاب اصلی یا با زبان عربی یا با  .1

 .1. (11: 1118)لیو،  است نیف شده. تصه.ق11 -6م./19-19زبان فارسی در خالل قرن 

و دوایر  1«گوانگ هوی سی»از قبیل « هوی هوی»پزشکان مسلمانی در نهادهای طبی 

حاکمان اوائل  .9 (18)سلطنت یوان این کتاب را تألیف کردند.« هوی هوی»داروهای 

ند. با توجه به این کرد فارسی یا عربی یترجمه کتاب ها یقبه تشوسلسلۀ مینگ اقدام 

م. 1906ذکر شده و اسم این شهر از  1«بی پینگ»که در این کتاب شهر پکن به نام 

پکن یعنی اواخر قرن نام  ییرکتاب قبل از تغ ینا توان استنباط کرد کهتغییر کرد، می

در پکن  یبودند که مدت طوالن یشامل افراد یسندگاننوشته شده است، و نو م.11

ن کتاب اصطالحات لهجۀ پکنی زیادی دیده می شود، به عالوه، در ای کرده بودند. یزندگ

در پکن  یبودند که مدت طوالن یشامل افراد به همین اساس نویسندگان این کتاب

 .(99-91/1 :188)سونگ،  ندی می کردزندگ
هوی هوی یائو » بنابه توضیحات مذکور، مورخین چینی در مورد تاریخ اتمام کتاب

                                                        

1. 广惠司 Guang-hui-si  

2  . 北平 Beiping  
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ینگ سلسله ماواسط  معتقدند که تألیف این کتاب تا  یعنی -اجماع دارند تاحدی« فانگ
یل عدم دسترسی به منابع حال، به دل ینبا ام.( به اتمام رسیده است.  15)اواسط قرن 

دوره به  ینکه در ا یاسالم یپزشک یدرباره کتابها یقفقدان اطالعات دق یژهبه و معتبر،
نویسنده یا نویسندگان این فعالً نمی شود در مورد هویت دقیق  ،دندش یمعرف هاینیچ

موضوعات که  یماستنباط کن یمتوان یفقط م ،در حال حاضر یجۀ قطعی گرفت.نت کتاب
سرزمین ایران  ( که ازاجدادشان یا) عربهاو  یرانیانتوسط ا «فنگ یائو یهو یهو»کتاب 

اما با تحلیل متن بخصوص  شد. ید گردآورنمهاجرت کرد یامسافرت  ینبه چ یا عرب
اند، می اصطالحاتی که کنار آوا نگاریهای فارسی/ عرب به چینی نوشته شده کلمات و

 بخشی از اطالعات مربوط به هویت نویسنده یا نویسندگان این کتاب را روشن کرد. شود

کلمات و اصطالحاتي که کنار آوا  براساس) يسندگانمجدد اطالعات نو يبررس. 2-9
 (اندعربي و فارسي نوشته شدههاي فارسي/عرب به چیني و به حروف نگاري

از جملۀ اسم داروها، بیماریها و  یپزشک اصطالحات «هوی هوی یائو فانگ»در کتاب 
 هایآوانویسیو  ینیچ اند: اصطالحات خودذکر شده به دو صورتنسخه های طبی 

ها این یادداشت .هم هست هایادداشت هاآوانویسی این و در کنار فارسی/ عربی به چینی،
ی/ فارسۀ کلم .1ینی برای توضیح معنی آن آوانویسی؛ چ ۀکلم .1اند: سه شکل آمدهبه 

یادداشتهایی که به حروف فارسی  .9عربی برای مشخص کردن اصل آن واژۀ آوانویسی؛ 
اند اما خودش کلمۀ فارسی یا و عربی نوشته شده و تلفظ آوانویسی چینی مشخص کرده

ها تا حدی بخشی از اطالعات مربوط عربی نیست.)به نگرید به جدول زیر( این یادداشت
 و منابع این کتاب را منعکس می کنند. به نویسنده )نویسندگان(

 

 هاسه شکل یادداشت کنار آوانویسی .1جدول 
 

اصطالح به صورت 

آوانویسی فارسی/عربی به 

 چینی
 

 

 

 داشت کنار اصطالحیاد

 
即是白薇 

ینی برای چ ۀکلم)

توضیح معنی آن 

 آوانویسی(

 
 تخم کرفس

ی/ عربی فارسۀ کلم)

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 

اند اما خودش کلمۀ کرده

 نیست( فارسی یا عربی
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« هوي هوي يائو فانگ»و منابع )نويسندگان( هاي نويسنده بررسي ويژگي. 1-2-9

 هاي فارسي/عربي به چینيبراساس يادداشتهاي چیني کنار آوانويسي

 اندکه از منابع فارسی یا عربی برگرفته شدهمختلف طبی  یها در این کتاب انواع نسخه

به طور از داروها  ی، بعضۀ طبینسخ یکمشترک برخوردار است: در  یژگیو یک از

اما بعضی های دیگر به  ،اندشان ذکر شدهمستقیم به چینی ترجمه شده و اسم چینی

گذاشته  شاندر کنار آنها اسم چینی و صورت آوانویسی فارسی به چینی نوشته شده

 (zu-fa-si)زو فا سی « 祖法思»معجون  بنام ینسخه ا 11اند. به عنوان مثال، در جلد شده

. مشخصاً این نسخه از منبع خارجی اقتباس شده (1/119 :1888)سونگ،  ذکر شده است

و « الوا»شان ذکر شده ، مثالً است. در این نسخه، بعضی داروها به اسم چینی

ها به خط چینی  و به صورت آوانویسی فارسی به چینی نوشته ؛ اما بعضی«خولنجان»

المثل، دارویی به نام اند. فیشان آمدهوضیح معنیشده و در کنار آنها واژۀ چینی برای ت

«法剌西榮» فا ال شی رونگ( fa-la-xi-rong)  به چینی « فراسیون»هست که آوانویسی

یعنی »است. در کنار این واژه جمله ای برای توضیح معنی این واژه هم آمده است: 

کتاب « نگهوی هوی یائو فا»از این رو می توان استنباط کرد که «. گندنای کوهی

این کتاب بعد از گردآوری  )مؤلفان(ترجمۀ یک یا چند تا منبع طبی اسالمی نیست مؤلف 

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 

اند یادداشت را اضافه کردند تا معنی یا چینی آوانویسی شده به )فارسی یا عربی(زبان خود 

« هوی هوی یائو فانگ»اصلشان در زبان فارسی یا عربی را مشخص کنند. چراکه اگر 
است، الزم نیست بعضی از واژگان و کتابی است که بطور مستقیم به چینی ترجمه شده

یگر اول به چینی آوانویسی اند اما بعضی داصطالحات به مستقیم به چینی ترجمه شده

 اند.تهشده و بعداً به صورت یادداشت مورد توضیح قرار گرف

اشاره کلمات  دقیق و درست یمعن ینی بهچ یادداشتهایموارد،  یبعض به عالوه، در

 )آ سا رونگ« 阿撒龍»در جاهای مختلف این کتاب دارویی بنام . به عنوان مثال، ندارند

a-sa-long) اما  کلمۀ عربی به چینی است« اسارون»واژه آوانویسی  ذکر شده است. این

هوی هوی »هست. معلوم است در کتاب « 1یعنی بای وی»در کنار این واژه یادداشت 
گیاهی »اسارون توضیح داده شده است. « بای وی»را در معنی « اسارون» «یائو فانگ

                                                        

1. 白薇 bai-wei   



 119/ 1911 زمستان، 4،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 

افی و شبیه فریز دار و ناصگ و گرههای بزراست که از چین می آورند و دارای ساقه

 (xi-xin شی شین)« 細辛»اش و اسم چینی (1/68: 1911الرئیس ابوعلی سینا، )شیخ «است

این گیاه از  ،«ینیچ یطب سنتلغتنامۀ »بنابه  .(1/150: بخش تفاسیر 1888)سونگ،  است

 یهر یمجار و برای است که خاصیت گرم و تیز دارد (Aristolochiaceae) زرآوندیان تیرۀ

)لی؛  است مؤثردرد  ینو تسک یسرماخوردگ رفعن بردن باد ، یاز بمفید و در  یهو کل

و نوعی  است« Cynanchum atratum Bge» «بای وی» اسم التین اما .(1881: 1115دنگ، 

 و د داردتلخ، شور و سرخاصیت که  به حساب می آید «Asclepiadoideae» گیاه در تیرۀ

 (.199)همان:  تأثیر داردخون  یبردن گرما ینز بامفید و در و معده  بدک برای مجاری

متفاوت  یاربسکاربرد ، خواص و یاهانگ یاز نظر طبقه بنددارویی  یاهدو گ ینا مشخصاً

که   داروسازیۀ رسال ،1«بن تسائو گانگ مو»در کتاب « اسارون». اما در مدخل هستند

تکمیل و « یائو فانگ هوی هوی» یعنی تقریباً همزمان تا تاریخ نگارش م.1519در سال 

 یاشتباه گرفته م «اسارون» با یبه راحت یاهانگ یبعض»است که هم آمده .منتشر شد

مزه است، ش شبیه ریشۀ اسارون و کلفت و سفید زردرنگ و تلخاآنچه که ریشه شوند

بنابه توضیحات مذکور، به دلیل شباهت ظاهر این دو  .(560: 1880)لی،  «است« بای وی»

توضیح « بای وی»را در معنی « اسارون»به اشتباه  «هوی هوی یائو فانگ»لفان مؤگیاه، 

ینۀ گیاه شناسی و زم یندر ا مؤلفاندانش دادند و این اشتباه  نشانگر محدودیت 

 .است داروشناسی

« هوي هوي يائو فانگ»و منابع  )نويسندگان(هاي نويسنده بررسي ويژگي. 2-2-9
 هاي فارسي/عربي به چینيبي کنار آوانويسيهاي فارسي/عربراساس يادداشت

 ی به صورت واژه یا اصطالحات فارسی/عربیها های چینی، یادداشتعالوه بر یادداشت

ها در زبان فارسی یا رعبی اشاره می کند. هم هست. این نوع یادداشت به اصل آوانویسی

ل آوانویسی ها اص  «هوی هوی یائو فانگ»)نویسندگان( می شود تخمین زد که نویسنده 

در زبان فارسی یا عربی را پیدا کردند یا می دانستند اما معنی چینی آنها را نمی 

 نوشتند. هادر کنار آوانویسی را یآنها فقط کلمات اصل ینبنابرادانستند، 

 یتهو تاحدی  می توانند دارند کهنوع خاص وجود ها دو  یادداشت در میان این

 ند: آشکار کن را یسندگاننو یواقع

های فارسی/ عربی به چینی از دو بخش یعنی آوانویسی دارویی یاز اسام یاریبس. 1

                                                        

1  . 本草綱目 ben-cao-gang-mu  
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 یفارس عبارات معموالًها  یادداشتمورد،  ین. در او کلمات چینی تشکیل می شود

 (chang-zan-la-wan )چانگ زان ال وان« 長咱剌彎» به نام  داروییهستند. به عنوان مثال، 

 یاست که به معنا ینیچ صفتی (chang چانگ)« 長» .استدر این کتاب بارها آمده

از فارسی به چینی « زراوند»آوانویسی  (zan-la-wan وان-زان ال)« 咱剌彎»و  است "دراز"

 نمونه های ، ین. عالوه بر ا«زراوندِ دراز»هست:  تدر کنار این عبارت یادداش. است

子)» ،(ke-la-fu-shi-zi )که ال فو شی زی« 可剌福石子» یگری هم دیده می شود، مثالً:د

( آوانویسی ke-la-fu-shi )که ال فو شی« 可剌福石»؛ «تخم»: اسم چینی به معنی (zi زی«)

ن توا یرو م یناز ا. همراه است «تخمِ کرفس» یادداشتبا از فارسی به چینی است( « کرفس»

می دانستند و را  یفارسزبان که  ی بودندکتاب احتماالً افراد مؤلفان استنباط کرد که

را در زبان فارسی می دانستند، اما در  عنی بعضی از کلمات چینی در اسامی داروییم

پیدا  یفارس ها را در زباناصل آوانویسی )مؤلفان( آوانویسی شده، مؤلف کلماتمورد 

، به همین خاطر، آنها بازهم معنی دانستند ینم ینیزبان چ دررا شان یمعن ولی، کردند

ها در زبان دانستند و مجبور بودند فقط اصل این آوانویسیکل این نوع عبارات را نمی 

 فارسی را بنویسند.
 ای از این سه عبارت:نمونه .1تصویر

 

 
«長咱剌彎 »چانگ زان ال وان( chang-zan-la-wan)  (1/110 :1888سونگ، )زراوند دراز 

 
«可剌福石子 »که ال فو شی زی( ke-la-fu-shi-zi )(1/191 :1888سونگ، ) تخم کرفس. 

است اما اصل این عبارات شده عبارات فارسی  عبارات آوانویسیاز  یبرخیاداشت . 1

هوی هوی یائو » 11در جلد مثال،  یبرا آوانویسی شده را به درستی نشان نمی دهد.
-yi-te )یی ته لیه فا لی ما هانگ با ده ار« 亦忒列法力馬杭八的而» به نام ینسخه ا« فانگ

er-de-ba-hang-ma-li-fa-lie) در زبان « اطریفلِ ماهِ بدر» آن ینام اصلاست که  هذکر شد

 «اطرلفلِ محمدیر»عبارت  یندر کنار ا اما یادداشت .(1/11 :1888سونگ، ) فارسی است

ت اس یفارسدارای ساختار دستور زبان  از لحاظ دستوری عبارت یکاست  یهیبد .است

که  ردتوان استنباط ک ی، مینبنابرا نمیدهد. یمعنهیچ « محمدیر» ، اما«(اضافه»)یعنی 

 فقط ها،و در مورد برخی از آوانویسی بر زبان فارسی/عربی مسلط نداشتند)مؤلفان( مؤلف 

 یحدس مها اصلشان را در زبان فارسی/عربی می توانستند براساس تلفظ این آوانویسی

 ها را به اشتباه می خواندند.. از این رو آنها اصل این نوع آوانویسینددز
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-yi-te-lie-fa-li-ma )یی ته لیه فا لی ما هانگ با ده ار« 亦忒列法力馬杭八的而» .1تصویر 

er-de-ba-hang)  

 .(1/110 :1888سونگ، ) اطرلفلِ محمدیر

 
 

« هوي هوي يائو فانگ»و منابع )نويسندگان( بررسي ويژگیهاي نويسنده . 9-2-9
ويسي هايي که به حروف فارسي/عربي و براي امالي عبارت آوانبراساس يادداشت

 است.  شده نوشته شده

ها، عبارات آوانویسی شده به چینی را با حروف فارسی/عربی امال می این نوع یادداشت

ذکر ( a-fei-xi )آ فی شی« 阿肥西»به عنوان مثال، در این کتاب دارویی به نام  کنند.

ن بدیهی است که ای است.نوشته شده« اَ فِس»است و در کنار آن عبارتی به صورت شده

را با حروف فارسی نشان «  阿肥西»واقع واژۀ فارسی یا عربی نیست و تلفظ عبارت در

 دهد.می

 (1/118 :1888سونگ، ) اطرلفلِ محمدیر« آ فی شی» .9تصویر 

 
 است. (11)«شیائو ار چینگ»یژگی نظام امالیی و یوۀ امالی خطوط چینی منطبق باش ینا

 نوعی نظام« شیائو ار جینگ»

که با حروف عربی و فارسی نوشته می شود. مسلمانان چینی و الفبایی است  

برای امالی خط  ینگسلسله م یلو اوا یواندر اواخر سلسله «( هوی هوی»)قوم اجدادشان 

متون و آن را در مدارس مسجدی برای آموزش و درک  چینی این روش اختراع کردند

مسلمانان چینی به مان، ز آندر  کالسیک دین اسالم برای کودکان به کار می بردند.

در  ین، بنابراصحبت کنند ینیبه چمی توانستند اما  ی مسلط نبودندفارس بر زبان تدریج

دانش آموزان که هنوز کردند و  یم یستدر ینین به زبان چیمعلممدارس آن دوره، 

های کالس را یادداشت ستم جزوهـاد نگرفته بودند با این سیـنوشتن خط چینی را ی

 (11)کردند.می

 یهو یهو» یسندگان(نو) نویسنده گرفت که یجهتوان نت یمبنابه توضیحات مذکور، 
 یگراقامت داشتند و د یندر چ یمدت طوالن برای بودند که مسلمانان چینی «فنگ یائو

را بخوانند.  ینیچ متن توانستند یاما م ی تبحر نداشتندو عرب یفارس ر زبان و امالیب

شیائو ار » شیوۀمجبور بودند از ها را پیدا کنند، ل آوانویسینمی توانستند اص آنها وقتی 
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 تلفظ عبارات خود آموخته بودند استفاده کنند تا  یۀاول یالتکه در دوران تحص «جینگ

 .است آنها یعرب یا یفارسسطح پایین نشانگر  هم . اینکنند مشخصشده را  آوانویسی
 

 نتیجه. 4

 ینیچ شدهکلمات و عبارات آوانویسی ، بندیفصل یهایژگیطور خالصه، با توجه به وبه

از  یم بخشیتوانی، م«فنگ یائو یهو یهو»در ها کنار آن آوانویسی یهاو یادداشت

 یائو یهو یهو»: یمرا استنباط کن یاحتمال یسندگاننومنابع و اطالعات مربوط به 
طب  طبی جهان اسالمی نیست، بلکه دانشنامۀآثار  نسخۀ ترجمۀ مستقیم «فنگ

ینگ بعد از و م یوان یهاسلسله )نویسندگان(اسالمی جدیدی است که از طرف نویسنده 

 یمعرف هاینیبه چطبی جهان اسالمی که آثار  های ترجمۀ مستقیمگردآوری انواع نسخه

بندی و چارچوبی جدید تألیف شد. نویسنده با فصل و به چینی ترجمه شده بودند شده

تسلط الزم بر زبان  شده بودند نساک یندر چ یمدت طوالن چون این کتاب)نویسندگان( 

 یکاف شناسی آگاهییاهیگ یهاینهدر زمرا نداشتند. آنها  یو عرب یفارسو امالی 

با   ، بنابرایندر شناخت و معرفی برخی داروها دچار اشتباه شدند. این وضعیتنداشتند

 .دمطابقت دار آن زمان ینچ محافل طبیدر  یجمشکالت را یبرخ

از  یاریدر بس «فنگ یائو یهو یهو»مربوط به  یقاتاست که اگرچه تحق درست

 است واما به دلیل اینکه بخشهای عمدۀ این کتاب مفقود شدهانجام شده است ، ها حوزه

مسائل زیادی  ی اسالمی در قرون وسطی هنوز در دسترس ما نیست،پزشک انواع منابع

 یهو»متن  به تطبیق بخشی از فقطمقاله  ین. ااستدرباره این کتاب هنوز الینحل مانده
از نسخه  یاریبسپیدا کردن منابع  ماااست هپرداخت «قانون در طب»با «فنگ یائو یهو

قانون در »در را آنها  نمی شود منشاءکه دیگری ذکر شده در این کتاب  طبی یها
کتاب  یناتا موضوع باعث شده  ین. همنیاز به تحقیقات بیشتر دارد ،پیدا کرد «طب

 باشد. یشتربیسته تحقیق و پژوهش شا
 

 هاتنوشپي
回回« هوی هوی»به طور کلی در زبان چینی . 1 Huihui  قوم مسلمان که در قرون وسطی از ایران و »به معنی

ه.ق. و همزمان قشون چنگی به 9م./19تقریباً در اوائل قرن » است.« عرب به چین مهاجرت کردند و اوالد آنها

در  (19: جلد مقدمه،  1881چاپ عکسی، «هوی هوی یائو فانگ»)« ب لشکرکشی کرد پا به عرصۀ ظهور نهاد.مناطق غر

ها پهنۀ سرزمینی وسیعی از چین تا شام تحت کنترل خود درآوردند و این رویداد منجر به این برهه از تاریخ، مغول

ر و مبلغین مناطق غرب از قبیل آسیای مرکزی دار مردم از غرب به شرق شد و بیشتر آوارگان و تجامهاجرت دامنه

هوی »و ایران و عرب برای فرار از هرج و مرج به چین منتقل شدند. این گروه مهاجرین بخش اصلی اجداد قوم 
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元« یوان»تلقی می شود. بعد از مستقر شدن حکومت مغولی در چین به نام « هوی Yuan (1191-1960/.661م-

یم حکومت، حفظ ارتباط بین خانات مغولی و جلب حمایت ملیتهای مختلف برای ، حکمرانان برای تحکق.(ه.961

این مهاجرین سیاست آزاد را اجرا کردند. به همین سبب مهاجرت ایرانیان و تازیان و مردم دیگر مناطق آسیای 

به تدریج به غربی و مرکزی به اوج رسید. و این مهاجرین م در اصناف مختلف در چین نقش مهم را ایفاء کردند و 

 یک طبقۀ اجتماعی که نمی شود آنرا نادیده گرفت تبدیل شدند. این وضعیت در سلسلۀ مینگ ادامه یافت.

1.鄭和 Zheng He  به فرمان پادشاه است که ( م.1199-1991) چینی ایرانی و از خوارزمیانِ مسلمان دریاساالر

خلیج  و ایران هند، سوماترا، و جاوهمناطق از جمله راتوری چین طی هفت سفر دریایی امپ اوگانچین در رأس ن

 یا را مورد کاوش قرار داد.آس و جنوب شرقی آفریقا های مختلفی ازو بخش دریای سرخ فارس،

درج  ««هوی هوی یائو فانگ»تفسیر » در کتاب« هوی هوی یائو فانگ». متن کامل نسخۀ کتابخانۀ ملی چین 9

 .(1888 ،)سونگبنگرید به لطفا  شده است

 «هوی هوی یائو فانگ»نیست.  «قانون»بندی از روی ظاهر منطبق با فصل «گهوی هوی یائو فان»بندی فصل. 1
شامل پنج کتاب است. به نظر دکتر « قانون»جلد تقسیم شده است و هر جلد چند بخش را شامل می شود؛  96به 

هر شامل دو جمله است که  «قانون»تلقی کرد؛ کتاب پنجم « جلد مستقل»را  «قانون»سونگ، می شود کتاب دوم 

فن یا بخش تقسیم شده است که هر  99هم به  «قانون»حساب می شود؛ بقیه سه کتاب « جلد مستقل»جمله 

 96هم دارای  «قانون» تلقی کرد. براساس همان نظریه، کتاب« جلد مستقل»را هم می توان « بخش»و «  فن»

 .(1/18 :1888)سونگ،  جلد است و تعداد جلدهای این دو کتاب یکسان است

همان « 96-11جلد »را « قانون» کتاب سوم تا جملۀ دوم کتاب پنجم 11 فنه عقیدۀ دکتر سونگ، می توان ب. 5

 کتاب تلقی کرد. لطفاً به پانویس چهارم این مقاله بنگرید.

هوی هوی یائو » متن کامل نسخۀ کتابخانۀ ملی چین ««هوی هوی یائو فانگ»تفسیر » . در جلد آخر کتاب6
 .درج شده است« فانگ

9 .馬準 ma-zhun «(1/1: 1888)سونگ،  از فارسی به چینی است« معجون»آوانویسی « ما جون. 

انواع سموم ذکر شده است. ترتیب ذکر آنها  «یائو فانگوی هوی ـه» 95 جلد)سموم( . فی المثل در بخش دوم 0

)بحقی بخش ششم « جاندارانسم مربوط به »و گفتار دوم )سموم تناولی و انواع سموم( طور تفریبی با گفتار اول هب

بندی این بخش هم شبیه همدیگر است. مطابقت دارد و فصل  «قانون»کتاب چهارم مختصر و مفید دربارۀ سمها( 

لطفا بنگرید به  است اقتباس شده «قانون»از نسخۀ فارسی « هوی هوی یائو فانگ»ن موضوع در بدیهی است که ای
 (118-1/189: 1888(؛ )سونگ، 9-9/11 :1911الرئیس ابوعلی سینا، شیخ)
دا لی » اهخواند و این واژه را به اشتبمی« د»را به اشتباه « هرمس»در « ه». به احتمال زیادی مترجم این نسخه 1

 آوانویسی کرد.« ما شی

 (111-180: 1105)یوه، . برای آگاهی بیشتر بنگرید به: 18

11 .小儿经 xiao-er-jing «ائو جینگشی»اسم دیگرش « شیائو ار جینگ»消经 xiaojing    است 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 

خط که برای آموزش کتب »یکی است، یعنی « بچه»در این اسم با « ائو ارشی»چینی فکر می کنند که تلفظ

تقریباً با زمان آغاز شدن « شیائو ار جینگ»است. نظر دیگر این است که « مقدس اسالمی به بچه ها به کار می رود

Hu Dengzhou 胡登 آموزش مسجدی در چین مطابق بود. بنیانگذار شناخته شدۀ آموزش مسجدی هو دنگ جو

洲 (1511-1519/.1886-110م ).دانشمند مسلمان استان شان شیقShanxi 陕西  سلسلۀ مینگ بود. اما چون هو

های آموزش مسجدی را متمرکز و اصالح کرد تا این نوع آموزش را منظم کند و مدارس که برای فقط روش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7


 ...«هوي هوي يائگ  فانگ» یل تطبیقي متنبر اساس تحل« هوي هوي يائو فانگ» هاي منابع و نويسندةبررسي ويژگي/ 111

بود. وجود داشتهتدریس زبان عربی و فارسی و تعلیمات مذهبی تأسیس شد  در زمان قبلی برای مدت مدید 

 ق به وجود آمد. ه. 0-9م./ 11-19هم در قرن « شیانو ار جینگ»براساس این نظر 

بر اساس موضوعات مذکور، ظهور و توسعۀ شیائو ار جینگ با ترویج و آموزش دین اسالم در چین تقریبا ًدر یک 

ن تعمیم یافت. بنابراین نظام زمان اتفاق افتاد و از طریق راه خشکی و دریایی وارد چین شد و در سراسر چی

های زبان چینی قرار گرفته و میان آنها تفاوت دارد و بر ها و گویشالفبایی و امالی این خط تحت تأثیر لهجه

خط شیائو ار جینگ چین »و « خط شیائو ار جینگ چین شمالی»گروه یعنی  همین اساس آنها را می توان به دو 

 گروه اول با زبان چینی اصلی تقریباً یکی است.تقسیم نمود و  تلفط خطوط « جنوبی

 برای آگاهی بیشتر، بنگرید به:

اسالم چینی، چِنگ دو: انتشارات فرهنگ سی  دایرۀ المعارف م.(،1889)اسالم چینی  دایرۀ المعارفهیأت مدیرۀ  (1

 .619: چوان
《中国伊斯兰百科全书》编辑委员会，中国伊斯兰百科全书，成都：四川辞书出版社，2007，第

613 页。 

 .11-1/99: 1101 ، جهان عربی،مطالعۀ اولیۀ شیائو ار جینگ م.(،1101) فنگ زنگ لیه (1

冯增烈，“小儿锦”初探[J]. 阿拉伯世界，1982（1），37-47 页。 

-1/15 :1111های ملی، ، زبان«مطالعۀ نظام خطوط شیائو جینگ ملیت هوی» م.(،1111) ای بو ال شی مه -عا (9

91. 
阿·伊布拉黑麦，回族“消经”文字体系研究[J]. 民族语文，1992（1），25-32 页。 

بررسی اولیۀ تاریخ شکلگیری خطوط اقوام مسلمانی در شمال غرب چین از خط هوی هوی تا »شنگ، لیو، یین  (1

 .19-1/5: 1881ت هوی، ی، مطالعات مل«شیائو ار جینگ
刘迎胜，回族与其他一些西北穆斯林民族文字形成史初探—从回回字到“小经”文字[J]. 回族研

究， 2002（1），5-13 页。 

: 1885کالج اقوام دوم شمال غربی، لۀ ، مج«های آننظام امالی شیائو ار جینگ و گروه»هان، جونگ یی،  (5

9/18-16. 
韩中义，小经拼写体系及其流派初探[J].西北地儿民族学院学报，2005（3)，10-16 页。 

مجلۀ دانشگاه  ،«خط الفبایی  با حروف عربی« شیا را جینگ»بررسی جریان تحول خط »هان، جونگ یی،  (6

 .65-9/59: 1886نانکن، 
韩中义，文明的本土化及其传承载体—中国阿拉伯字母体系汉语拼音/小经文字历史演变考论[J].

南京大学学报，2006（3）57-65页。 

 (16-11: 1885)هان، . برای آگاهی بیشتر بنگرید به 11
 

 منابع
و سیمای جمهوری  صدا ،، تهران)هه ژآر( ، ترجمۀ عبدالرحمن شرفکندیقانونالرئیس ابوعلی سینا، شیخ

 .1911، اسالمی ایران

Somasiri Devendra,New Light on Some Arabic Lithic Records in Sri Lanka, in Sri 
Lanka and the Silk Road of the Sea, ed. by Sendake Bandaranyake, Lorna 
Dewaraja, K. D. G. Wimalaratne, The Sri Lanka National Commirion for 
UESCO and the Central Cultural Fund, Colombo, 1990, pp217-290. 

 را کتابنامه اين ايراني خوانندگان تا شده ترجمه فارسي زبان به چیني منابعمنابع چیني )

 .(تربخوانندراحت
 «هوي هوي يائو فانگ» نسخ  .الف

回回药方（影印本）北京：学苑出版社, 2002. 
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 .1881، شوه یوان ،، پکن)چاپ عکسی( هوی هوی یائو فانگ
 متون تاريخي چیني .ب

[明], 李时珍, 本草纲目（新校注本）刘衡如、刘山永 校注, 北京：华夏出版
社，2008. 

تصحیح لیو خنگ ژو، لیو شان یونگ، پکن، هوا ۀ تصحیحی جدید(، )نسخ )لی، شی جنبن تسائو گانگ مو
 .1880، شیا

 ج. منابع معاصر چیني
宋岘, 回回药方考释, 北京：中华书局, 2000. 

 .1888، پکن، ادارۀ چین تفاسیر هوی هوی یائو فانگ،، سونگ، شیان
 .古代波斯医学与中国, 北京：经济日报出版社，2001 ,ــــــ

 .1881، ۀ اقتصادیپکن، روزنام طب فارسی باستانی و چین،، ـــــــــــــ

冯家升, 从历史上看阿拉伯与中国的友好关系[N], 光明日报, 06-09, 1955. 

 .1155، 81-86روزنامۀ نور، مناسبات مودت چین کشورهای عربی از نگاه تاریخ،  فنگ، جیا شنگ،
李经纬、邓铁涛, 中医大辞典，北京：人民卫生出版社, 1995. 
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1990. 
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