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 ١؟مقامة مفقودة لبد�ع الزمان الهمذانيّ  

 بالل األرفه لي (الجامعة األمیر�ّ�ة في بیروت)
 أبو ظبي)-مور�س بومیرانتز (جامعة نیو�ورك

 م)١٠٠٨هـ/٣٩٨رسم لبد�ع الزمان الهمذانّي (ت

 
 يإلى إفیر�ت راوسون: ال�احث والصدیق والمر�ّ 

 مستخلص
م هذا المقال مقامًة غیر معروفة ). و�بدأ م١٠٠٨/هـ٣٩٨بد�ع الزمان الهمذانّي (ت إلى نسو�ة م �قدِّ

ثّم یناقش أدّلة ِحْفظ نّص هذه المقامة في  ،�عرض الدراسات المتعلِّقة �مخطوطات مقامات الهمذانيّ 
 ,Yale University، (٦٣مخطوط وحید في جامعة �ال، مكت�ة �اینكي، مجموعة سالسبري، رقم 

Beinecke Library, Salisbury, Collection no. 63 و�ّن هذا المخطوط المنسوخ بتار�خ .(

                                                   
 :الترجمة لینا جّمال، وقد ُنشر قبُل �اإلنجلیزّ�ةفي نقل هذا المقال إلى العر�ّ�ة عالء �ّ�الي ودّققت   ١

Bilal Orfali and Maurice A. Pomerantz, “A Lost Maqāma of Badīʿ al-Zamān al-Hamaḏānī?” in Arabica 60 
(2013). Leiden: Brill NV. Pages 245-271. 

 ال�حوث في الجامعة األمیر�ّ�ة في بیروت دعمه هذا العمل وترجمته. لمر�ز�شكر ال�احثان 
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 Everard�ان �حوزة إفیرارد شاید�اس (و ، �ان معروًفا من ِقَبل ال�احثین األورو�یِّین، ٦٠٣/١٢٠٦
Scheidius) (م١٧٩٤-١٧٤٢) وسیلفستر دي ساسي (Silvestre de Sacy) (م١٨٣٨-١٧٧٥ (

). و�ّن المقامة التي م١٩٠١-١٨١٤) (Edward Eldridge Salsburyو�دوارد آلدر�ج سالسبري (
عً�ا إعدادها من مواّد طّبّ�ة  حفظها هذا المخطوط تصف حیلَة طبیب محتال یب�ع عقاقیَر مز�َّفة ُمدَّ

)material medica(  نادرة. و�قّدم المقال صورة طبق األصل عن نّص هذه المقامة ُمرَفًقا بترجمة إلى
ًال للمقامة من حیث الشكل والموضوع واللغة واألسلوب،  �عرضثّم اإلنكلیز�ة مزّودة هوامش،  تحلیًال ُمفصَّ

ة ض�َّ رْ مقامات الهمذانّي األخرى. وُ�ختتم �فَ � �مقارنتهاوذلك   موثوقّ�ة هذا النّص المفقود.تتعّلق �ات عدَّ
 .، طبّ كلمات مفتاحّ�ة: مقامات، بد�ع الزمان الهمذانّي، مخطوطات، أدب عر�يّ 

I - سات تتعّلق �مقامات بد�ع الزمان الهمذانّي:درا 
لت مقامات بد�ع الزمان ماّدة �حث�َّة غن�َّة لعدد �بیر من المقاالت والدراسات في حقل األدب  شكَّ

�ان له عظ�م األثر  -أوسطيّ - نوع نثرّي سردّي شرق  يوه - الهمذانّي هو مبتكر المقاماتو  ٢.العر�يّ 
 وال. فإّن مقاماته تستدعي هذا االهتمام األكاد�ميّ ولذلك  ؛ر من ألف عامالعر�ّ�ة وخارجها ألكثاللغة في 

 .في التار�خ األدبيّ  أوسطّ�ة-أهّم األعمال األدبّ�ة الشرق  تشّكل أحدشّك في أّن مقامات الهمذانّي 
ظروف تأل�ف تتعّلق �ة أسئلة أساس�ّ  فإنّ لمقامات الهمذانّي،  تلك ة الواضحة�ّ و�الرغم من األهمّ 

نّص مقامات الهمذانّي ما زالت  عنصَّ وجمعه ونقله لم تحظ �إجا�ٍة �عد. ومن المؤسف أّن الدراسات الن
 نها�ة القرن التاسع عشر.إلى ُتبنى على ط�عات ملیئة �األخطاء تعود 

نتائج دراسات ال�احثین الُمحَدثین فحسب، بل و�منعهم أ�ًضا من تقدیر  ُ�ضعف�ّن هذا األمر ال و 
ة التي أنتجت هذا النّص. ��ف ُألِّفت المقامات؟ ��ف �انت ُتؤدَّى؟ ��ف ُحِفظت وضاعت دب�ّ الثقافة األ

 وُوِجدت وُجِمعت وُنِقلت؟
نطمح إلى أن نثبت لن �كون �اإلمكان تقد�م إجا�ات واف�ة عن هذه األسئلة في مقالة موجزة، ولكّننا 

 ق الفیلولوجّي.إلى التدقیحاجة أمّس الزال � أّن نّص المقامات ما للقارئ 

II - :مخطوطات مقامات الهمذانّي 
الهمذانّي:  مقامات)، في مقالة له �عنوان "Donald S. Ritchardsن�َّه دونالد ر�تشاردز (

، إلى الحالة اإلشكالّ�ة التي تسم تراث ١٩٩١عام المالحظات واعت�ارات عاّمة �خصوص المخطوطات" 
ردز، �عد مقارنته محتوى تسع مخطوطات جمعها من مكت�ات وأثبت ر�تشا ٣مخطوطات مقامات الهمذانّي.

أوسطّ�ة، ت�ایًنا �بیًرا في ترتیب المقامات. وقد انتهى ال�احث إلى تقس�م تلك -مختلفة أوروّ�ّ�ة وشرق 
 ن:یْ ن رئ�ستَ یْ المخطوطات مبدئ��ا في مجموعتَ 

                                                   
 :لالّطالع على ببلیوغراف�ا شاملة انظر  ٢

Jaakko Hameen-Anttila, Maqama: A History of a Genre, Wiesbaden, Harrassowitz, 2002. 
۳ Hamadhānī: General Remarks and a Consideration of the-of al MaqāmātThe “D. S. Richards,  

Manuscripts”, Journal of Arabic Literature, 22 (1991), p. 89-99. 
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 التاسع/الخامس عشر، وهي ستّ  ة" والمنسوخة �عد القرن "الفترة العثمان�ّ  ِإلىالمخطوطات العائدة  -١
 ٤�الترتیب نفسه. مقامةً  ٥٠مخطوطات، �ضمُّ �لٌّ منها 

والثامن/الرا�ع  ،المخطوطات "الم�ّكرة" وهي العائدة إلى الفترة ما بین القرَنین السادس/الثاني عشر -٢
 ؛ر�عین مقامةوأ ؛وثالثین مقامة اعشر، وهي ثالث مخطوطات، �ضمُّ �لٌّ منها: تسع عشرة مقامة، ثالثً 

مخطوطات الفترة ترتیب و�ختلف ترتیب المقامات بین هذه المخطوطات الثالث، �ما �ختلف ترتیبها عن 
 ٥ة.العثمان�ّ 

III - :مخطوط جامعة �ال 
واحد من أهّم مخطوطات مقامات الهمذانّي، والذي لم �ّطلع ر�تشاردز عل�ه، هو مخطوط جامعة 

بنشرات المقامات، قراءات  . و�وّفر هذا المخطوط، مقارنةً ٦٣، رقم �ال، مكت�ة �اینكي، مجموعة سالسبري 
 في أّي تحقیق لمقامات الهمذانّي. هدّقة. ولذلك �جب استخدام شدّ أ

ُ�ِتب �خّط و سطًرا.  ٢٦ورقة  �لّ سم، في  ١١,٥×  ٢٥,٥ورقة �حجم  ٣٨�ضّم مخطوط �ال و 
اسم  م، وال إشارة ف�ه إلى١٢٠٦هـ/٦٠٣ة سن تّم نسخهقد نسخّي واضح و�اللوَنین األسود واألحمر، و 

 ٦الناسخ.
 ١٨٧٠هذا المخطوط معروف منذ القرن الثامن عشر. و�ان قبل وصوله إلى جامعة �ال سنة و 

ّیین هو إفیرارد شاید�اس . وأّول مالكي المخطوط األورو�ة لعدد من المستعِر�ینضمن المقتن�ات الخاّص 
)Everard Scheidius( )ة في جامعة هاردرف�كذ اللغات الشرق�ّ )، أستا١٧٩٤-١٧٤٢ 
)Harderwijk( -  .وقد هولندا) درس شاید�اس على ألبرت شولتنزAlbert Schultens) (١٦٨٦-

ر اهتمام شاید�اس ٥١٦/١١٢٢التینّ�ة لمقامات الحر�رّي (ت  ) الذي نشر ترجمةً ١٧٥٠ )، ما قد ُ�فسِّ
ح أن �كون شاید�اس ٧�مقامات الهمذانّي. قد حصل على هذا المخطوط �مساعدة من  ومن المرجَّ

 ٨ة.المفوَّض�َّة الهولند�َّة في القسطنطین�ّ 
التحضیر لنشر مقامات الهمذانّي معتمًدا في ذلك على مخطوط �ال المذ�ور. وقد ترك شاید�اس بدأ 

عالوًة على مالحظات  ،مقامات الخمسین �األحرف الرومانّ�ة في هامش المخطوطالمالحظاته وترق�مه 
                                                   

٤  ”, p. 94Maqāmāte Richards, “Th 
 ر�تشاردز المخطوطات التال�ة من العهد العثمانّي: درجی

B.M. [British Library] Or. 5635 (16th c.); Cambridge 1096 (= Qq. 118) (964/1557); Fātiḥ 4098 (1116/1704); 
ʿĀšir Efendi (1130/1718); Copenhagen (or Havn.), p. 224. 

٥ 5-”, p. 94tMaqāmāRichards, “The  
 �ضمِّن ر�تشاردز المخطوطات التال�ة في "المجموعة الم�كِّرة":

Fātiḥ 4097 (520/1126); Aya Sofya 4283 (622/1225); Paris BN 3923 (7th/14th c.). 
٦ Connecticut  Transactions of theLeon Nemoy, “Arabic Manuscripts in the Yale University Library”, 

Academy of Arts and Sciences, 40 (1956), p. 58. 
٧  .2EIarīrī”, Ḥ-D.S. Margoliouth and Ch. Pellat, “al 
)، الق�ِّم على المخطوطات الشرقّ�ة Dr. Arnoud Vrolijkحصلنا على هذه المعلومات �عد تواصل شخصّي مع أرنود فرول�جك (  ٨

 .٢٠١١تّموز  ١٩والكتب النادرة، مكت�ة جامعة الیدن، 
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غیر أنَّ شاید�اس لم ینسخ ِسوى المقامات الس�ع األولى. فقام  ١٥٩١,٩ختلفة من مخطوط �ار�س م
)، شقیق شاید�اس، بنشر المقامات الثالث األولى مع قسم من المقامة الرا�عة تحت Jacobusجاكو�س (

 .Consessus Hamadensis vulgo dicti Bedi. Al. Zamaan. e codice ms عنوان:
١٠.cae fratris suiBibliothe 

) المخطوط في ١٨٣٨-١٧٥٨اشترى المستشرق الفرنسّي الشهیر أنطوان إیزاك ِسلفستر دي ساسي (
ة لخمس مقامات في الط�عة الثان�ة من مزاد علنّي لممتلكات شاید�اس. ونشر دي ساسي ترجمة فرنس�ّ 

على ترق�م مخطوط وعلى الرغم من اعتماد دي ساسي  ١٨٢٧,١١سنة  Chrestomathie Arabeكتا�ه 
من حیث قراءة النّص، فإّنه قد زاد عناو�ن المقامات من مخطوط �ار�س  إّ�اهشاید�اس وتفضیله 

ضرورة االعتماد على مخطوطات ُأخرى إلى الترجمة  قبته عادي ساسي في مالحظ �شیرو  ١٥٩١,١٢
Edward Eldridge ري (رد إلدر�دج سالسبااشترى إدو ثّم  ١٣عند تحضیر نشرة محّققة لمقامات الهمذانّي.

Salisbury) (مخطوط ١٨٥٦و ١٨٤١ة في جامعة �ال بین )، أستاذ اللغة العر��ّ ١٩٠١-١٨١٤ ،
المخطوط إلى  ١٨٧٠أهدى سالسبري سنة و  ١٤شاید�اس من مجموعة مخطوطات دي ساسي الشخصّ�ة.

 جامعة �ال لُ�حفظ في مكت�ة �اینكي للكتب والمخطوطات النادرة.
من مخطوطات مقامات  �ثیرٍ  وشأنه شأنب) خمسین مقامة ُمرقَّمة، ٣٢-أ١وط (تضّم أوراق المخطو 

ومن بین هذه المقامات الخمسین،  ١٥دون عنوان.من الهمذانّي األخرى، تظهر المقامات في مخطوط �ال 
وتظهر المقامة  ١٦) هي المقامات المعروفة بـ "ُمَلح الهمذانّي".٤٣-٣٧هناك س�ع مقامات (ُمرقَّمة 

شروٌح خمس مقامات  و�تلو ١٧سطنبول.إـ "ُمْلَحة" في مخطوط بأ�ًضا  وُ�شار إلیهابهیئة رسالة،  ن و الخمس
من حیث  شروحاتهاة، وتختلف واألرمن�ّ ة والبلخّ�ة والكوفّ�ة ة والفزار�ّ ، وهي المقامات ال�صر�ّ خاّصة بها

، ٤٨�احتوائه المقامة الـ و�تفرَّد هذا المخطوط بین مخطوطات مقامات بد�ع الزمان  ١٨الحجم والمحتوى.
 والتي هي مدار هذه الدراسة.

                                                   
٩  Leiden, E.J.  Catalogus codicum Orientalium Bibliothecae Academiae Regiae Scientiarum,Paul de Jong, 

Brill, 1862, p. 106. 
١٠  .vol. 1, p. 93 ,GALBrockelmann,   
١١   ,rose qu'en verstant en p ,Extraits de divers écrivains arabes ,ou ,Chrestomathie arabeSilvestre de Sacy, 

avec une traduction française et des notes, à l'usage des élèves de l'École royale et spéciale des langues 
orientales vivantes, Paris, Imprimerie royale, 1827, p. 243-258. 

١٢  ., vol. 3, p. 261Chrestomathie arabeDe Sacy,  
 .٢٦٢، ص ٣مجّلد . الالمصدر نفسه  ١٣
١٤  .Nemoy, “Arabic Manuscripts in the Yale University Library”, p. 6 
١٥  .”, p. 97MaqāmātRichards, “The   
١٦  .80-, p. 77MaqamaAnttila, -”, p. 95; see HämeenMaqāmātRichards, “The   
. ومن المثیر ٩٨]، ص ١٨٨١[ ١٢٩٨، مط�عة الجوائب، ، إسطنبولالهمذانيّ  الزمان بد�ع الفضل أبي مقاماتالهمذانّي،   ١٧

 .ورسالة مقامة� ]أ٦٠-ب٥٩الورقة [ ٤٢٨٣لالهتمام َعْنَونة الرسالة ذاتها في مخطوط آ�ة صوف�ا 
١٨   , p. 262Chrestomathie arabeDe Sacy,  
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ب) سلسلة أدع�ٍة ص�غت بنثر فّنّي واختلفت من ٣٨-أ٣٨ب، ٣٦-أ٣٣تتضمَّن أوراق المخطوط (
ب) في غیر محلِّها الحتوائها على معلومات ُمْقَتَطعة غیر ذات ٣٧-أ٣٧حیث الطول. وتظهر الورقة (

ل  :ة ثالثة أقسامصلة �س�اق النّص. وتنقسم هذه الورق دون عنوان و�ضّم اقت�اسات من �ظهر القسم األوَّ
أدب�ة لكتَّاب قدماء، أد�اء وفالسفة، من أمثال أحمد بن یوسف الكاتب واألصمعّي والخلیل بن أحمد 
والجاحظ وعلّي بن أبي طالب. أمَّا القسم الثاني من الورقة فعنوانه "في الخّط والقلم والبالغة"، و�ضّم 

�ضّم القسم الثالث مأثورات  في حینات یونانّ�ة وعر�ّ�ة وأقواًال أخرى عن الكتا�ة مجهولة المصدر. مأثور 
و�نتهي هذا القسم ببیَتین ألبي فراس الحمدانّي و�یَتین لمعاو�ة بن أبي  ،یونانّ�ة وفارسّ�ة وعر�ّ�ة عن "الِحْلم"

ناسخ على ما یبدو في هذا الموضع عن طر�ق سف�ان. وتنتهي الورقة �ع�ارَتین عن فنِّ الخط، أدرجهما ال
 الخطأ.

IV -  المقامة الطّبّ�ة٤٨المقامة الـ : 
�اإلسناد النمطّي  ، وُتستهلّ أ٣٠من مخطوط �ال في منتصف الورقة الُمرقَّمة  ٤٨تبدأ المقامة الـ 

 الُمعتاد:
أنجاب و�خواٍن وأصحاب، حّدثنا ع�سى بن هشام قال: َعّن لي االجت�اُز في بالد األهواز، مع ِرفقٍة "

ْوَنق.  "حّتى َحَللنا الدَّ
ونق"، رجًال یب�ع  نْ ُ�صادف ع�سى بن هشام ومَ  معه من أصحا�ه المسافر�ن، عند وصولهم قر�ة "الدَّ

ثّم . العالج�َّةعلمه العظ�م وخبراته ومهاراته ��مخاط�ة جمهوره ببالغة، ف�خبرهم  خیر�بدأ األو األدو�ة. 
ًال وُمستف�ًضا في الحدیث، ف�حكي عن المواّد النادرة التي ُیتا�ع قراءة سلسلة  من الوصفات الطّبّ�ة؛ ُمفصِّ

ر إعجاب جمهوره، یبدأ ابنه �مخاط�ة الحاضر�ن یثی. و�عد أن المختلفةجمعها في أدو�ته وعن استعماالتها 
ه ع�سى بن هشام �تو و نقود. و�نفقون ما معهم من  �تفاعل الجمهورُ و حاث�ا إّ�اهم على شراء �ضاعته.  جَّ

تلك الحیلة، فُ�جیب الرجل �أب�ات من إلى إلى ذلك الرجل، متأثًِّرا �موهبته، و�سأله عن ��فّ�ة اهتدائه 
 الشعر �صرِّح فیها �أنَّ الحیلة مهنته ووسیلته لتوفیر مع�شة أوالده.

السطر الرا�ع عشر  أ، وتنتهي في٣٠في السطر التاسع عشر من الورقة المرقَّمة  ٤٨تبدأ المقامة الـ 
 ٢٨ب. غیر أنَّ المخطوط، ولخطأ أحدثه الناسخ، �حوي ثغرة أساسّ�ة في السطر ٣٠من الورقة المرقَّمة 

 ٣٤�لمة "أفالطون". ولكن لحسن الحّظ، �ظهر هذا القسم المفقود ضمن المقامة الـ  �عد أ٣٠من الصفحة 
نتهي و�سطًرا  ٤٧�قع هذا القسم في و ب. ٢٤مة من الورقة المرقَّ  ٢٩السطر  فيابتداًء من آخر �لمَتین 

 �املة. ٤٨و�عد ترم�م النّص تظهر المقامة الـ  ١٩ب.٢٥من الورقة المرقَّمة  ١١في السطر 

                                                                                                                                                              
نّي نفسه. وفي حین أّن هذه الهوامش ُ�شیر دي ساسي إلى وجود حواٍش على نّص عدٍد من المقامات و�رى أّنها من تأل�ف الهمذا

م تفسیًرا شامًال  وجود تقلیٍد من الشروحات على مقامات  إّال أّنها تؤّ�دمقامات �شروح الشر�شي على مقامات الحر�رّي، عن الال تقدِّ
 الهمذانّي؛ قارن أ�ًضا:

Hämeen-Anttila, Maqama, p. 369. 
 أبي مقاماتنصوص مقامات أخرى أ�ًضا. وقد استعملنا الط�عة المنتشرة للمقامات،  لقد أثَّر هذا الخطأ الذي أحدثه الناسخ في  ١٩

، في إعادة بناء النموذج األصلّي الذي ُنِسخ منه ١٨٨٩، ط�عة عبده، بیروت، المط�عة الكاثول�ك�ة، الهمذانيّ  الزمان بد�ع الفضل
 هذا المخطوط.
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ر المحّققان تسمیتها "المقامة الطّبّ�ة".و   موضوع هذه المقامة هو الطّب، وعل�ه قرَّ

V -  ٦٣بري سفي مخطوط سال ٤٨المقامة الـ: 

 أ٢٤-ب٢٤، الورقة ٦٣عة �ال، مكت�ة �اینكي، مجموعة سالسبري، رقم مخطوط جام  ©
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 أ٢٦-ب٢٥، الورقة ٦٣مخطوط جامعة �ال، مكت�ة �اینكي، مجموعة سالسبري، رقم   ©
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 أ٣٠-ب٢٩، الورقة ٦٣مخطوط جامعة �ال، مكت�ة �اینكي، مجموعة سالسبري، رقم   ©
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 ب٣٠، الورقة ٦٣ري، رقم مخطوط جامعة �ال، مكت�ة �اینكي، مجموعة سالسب  ©

 [المقامة الطّبّ�ة]
حّدثنا ع�سى بن هشام قال: َعّن لي االجت�اُز في بالد األهواز، مع ِرفقٍة أنجاب و�خواٍن وأصحاب، 
ْوَنق في ُ�قعٍة فس�حة وُفْرضة ُمر�حة في حاجٍة َنج�حة، فإذا نحن برجٍل قد ُضرَب ُفسطاُطه  حّتى َحَللنا الدَّ

ف ِمر�اُطه، و�ین ید�ه قراط�ُس قد ُملئت َمصفوفات، و�إزائها َبراِنيُّ قد ُأفعمت وُ�سط �ساُطه وُضعِّ 
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، والّرجل قاِعد على �رسيٍّ َجر�د و�ین ید�ه َخدٌم وَعبید، وهو �قول: �ا أهَل األهواز، أنا الحاِذُق ٢٠َمعجوًنا
رأى رسطال�س الّزمان وأفالطون، أنا  رآني فقد نْ الُمصیب أنا الُمطبُِّب النَّجیب أنا المارستانيُّ العجیب، مَ 

مترجُم األشكال وعارٌف �ِعَلل الّنساء والّرجال والِولدان واألطفال، ُمصیٌب ف�ما أُعالُجه غیُر مخِطٍئ، وقد 
ُرها  َحَلْلُت إْقلیِدس والَمِجْسطي، َأنُقُب على الِمزاجات واَألخالط وُأدِرُك العلَل ال�اِطنَة �االْسِتن�اط وَأتصوَّ

الَمغموم  ٢٢وَأستخرج الَغمَّ الغاِفَص من دار ٢١ه عن الَمهمومُ�قراط، أَغوُص على الهّم فُأز�لُ صّور الحك�م كت
داع وِعالُج األمراِض  ق�قِة والصُّ وَأقلُع الُحّمى الّصاِلَب والّناِفَض عن الَمحموم، صناعتي استخراُج �ّمّ�ِة الشَّ

فوفات واألنواع وهذه الَمعجونات والمتاع، قال أرسطاطال�س الُمسِقمة واألوجاع َأنقُب علیها بهذه السَّ 
الحك�م: ما من ِعّلة عاِثمة إّال ولها شجرٌة قائمة، وقال جالینوس: ما من عّلة ثاِبتة إّال ولها شجرٌة ناِبتة، 

وا أّیها اَألْجواد وقال ولیُّنا علّي بن أبي طالب عل�ه السالم: ما من عّلٍة خاِنقٍة إّال ولها شجرٌة ُمواِفقة، فانُظر 
نائع الج�اد قد َغَصْبُتها وامخ واَألطواد والتَّهائم ٢٣إلى هذه الصَّ واَألنجاد والبراري والبالد وَأكثرت  ٢٤من الشَّ

ی�اج وِملعقًة من الّسائم والعاج، وتقّدم إلى أّول ِقرطاس منها  فیها من الُحداد. ثّم َأخذ َطَ�ًقا َمنقوًشا �الدِّ
، معجوٌن �َخلٍّ ُمجفَّف في ٢٦وعاِقر َقْرحا زاْر�اني ٢٥ْخشیَزك ُخراسانّي وَ�ّمون ِ�رمانيّ وقال: �ا سادة، وَ 

دد ال�اطنّ�ة، وفي الِمزاجات الفاِسدة والرُّطو�ات الجاِمدة، َ�طوي  ّل، �عمُل في اإل�اَرج الَقْوَلْنجّ�ة وفي السُّ الظِّ
َم إلى ِقرطاٍس آخر وقال: بل هذا َأَجلُّ وَأْنفع، هذا ِإْهلیَلج الكبَد والطُّحال وُ�لیِّن األعضاَء واَألْوصال. ثّم تقدّ 
وَمْصَطكى اآلنّي وُ�ْنُدر ُعمانّي وَمْرَقشیثا  ٢٨ُبْرُجمینيّ  ٢٧هندّي وُقْرٌص راَوْندّي وَأن�سون َمقِدسّي وراَز�اَنج

ة َحر�ر َمعجون �ماء الَوْرد وحجر الالْژَوْرد َمدقوٌق َمنخوٌل �ِخرق ٢٩َذَهبّي وعاِقر َقْرحا َمْغر�ّي وَأْزرود
َم والّزحیر وال�اطنة والّظاهرة من البواسیر، والَقْرحة  ُمَجفَّف في الّشمس، �عمُل في الَبْول والتَّقطیر و�مُزُج الدَّ
�ة في األعضاء، ینفُع في الَعَصب من  ّدة الكامنة في األحشاء والماّدة المنصَّ الُمحَدثة في األمعاء والسَّ

َر�ان و  ماغ، ومن الَغَث�ان الغالب والُحّمى الضَّ في القلب من الَخَفقان، نافٌع من َضَر�ان اَألصداغ وُصداع الدِّ
الب. ثّم تقّدم إلى ِقرطاٍس آخر وقال: بل هذا أجّل وأنفع، غار�قون رومّي وراَوْند صینيّ  وَأفیِثمون  الصَّ

صّي، وَتَمراٌت سوٌد وَوَرق العود، وُنخالة النَّْ�ك إْقر�طي وَسناَمّكي وعوٌد عر�ّي و�ْذَخر َحَرمّي وُسْعٌد ُقفْ 
حال  ْعد والّسوس، �عمُل في ز�ادة ال�اه وَتقی�م اللَّهاة وَوجع الطِّ ّك، وِخ�ار َشْنَبر فلوس وِعرق السُّ وأقراص السُّ

وتقطیًرا من  وَضَر�ان اَألْصداغ، ولمن سال لعاُ�ه على مخّدته واشتكى َمَغًصا في َمِعدته وُحكاًكا في ُشفَرته
ُفه، لمن َ�ُثرت أسقاُمه ودامت آالمه وعاف  َمْبَولته، لمن �أكُل الطعام ف�قِذُفه و�شرُب الّشراب ف�ضعِّ

                                                   
 �ذا في األصل ولعّله معجونات.  ٢٠
 وم.في األصل: الهم  ٢١
 في األصل: بدار.  ٢٢
 في األصل: عصتها.  ٢٣
 في األصل: البهائم.  ٢٤
 في األصل: �ارماني.  ٢٥
 في األصل: زاز�اني.  ٢٦
 في األصل: را�انج.  ٢٧
 في األصل: پرخسي.  ۲۸
 في األصل: أزرارود، ولعّله َأْنَزروت.  ٢٩
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هذا للُمْنَفِسدین الِمزاجات في أصحاب الِعلل والُخراجات. ثّم تقّدَم إلى ِقرطاٍس آخر وقال: بل  ،٣٠طعاَمه
ة، َقَ�جٌة ناِرستانّ�ة وَحش�شٌة َأرَّجانّ�ة، َمدقوقٌة َمنخولة، معها َحبُّ هذا أجلُّ وأنفع، هذا �نُز العقاقیر المجتِمع

، وحبُّ اَألْمَلج وَجراد الُ�ْختج، معه َ�ّمون َبّرّي وُسّماق َمْغر�ّي، و�ْقل�ِم�ا ِفّضّي ٣٢وِعرُق الَ�ْس�اَ�ج ٣١اإل�اَرج
، لمن َغِشَي ُ�خاراُت الَمِعدة عیَن�ه وَفَتحت األقراُم وشاه ذاْنج َ�ْصرّي، َمْخلوط بَوَرق النُّعمان وِ�ْزر التُُّرْنجان

ِدّ�ة ٣٣َجنَب�ه ، لمن �أخُذه َرَ�و�ٌَّة على فؤاده و�رى األحالَم المقطَّعة في ُرقاده، وذلك من األغِذ�ة الرَّ
وداوّ�ة، هذا ِفْعُله في اَألْمراض واَألْدران �ِفعل الّصابون في الُقطن والَكّتان. ثّم قال ال ینُظْر  والُ�خارات السَّ

لهذه الَبراِنّي الَموضوعة وما فیها من األدو�ة الَمْجموعة والَعقاقیر الَمرفوعة إّال َرُجٌل َأنهَكته الِعلل 
 ٣٤الُمْسِقمات واألمراض الُمَبرِّحات، أین أصحابي، البواسیر الُمَفتَّحة والخناز�ر الُمَقرَّحة واألواكل الَمستورة

رة.  ثّم سكَت وقال لُزغلوله: أنت وشأنك، فقام ُزغلوُله وقال: �ا أصحاَب الِهمم العال�ة والخ�ائث الُمدوَّ
والَمكارم الّسام�ة، ما لكم ینُظُر �عُضكم إلى �عٍض في هذه األدو�ة الجاِمعة والَمعجونات الّناِفعة، هل هي 

قّوط أو ُمَوْسَوًسا �ثیَر التَّخل�ط، ُمَبْهَرجٌة فُتخلَّص أم غال�ٌة فُترخَّص، ُدّلوا علینا رحمكم هللا مجنوًنا  �ثیَر السُّ
ناج،  لِّّ�ة، ُدّلوا علینا رحمكم هللا أصحاَب ِعلل الِبرسام والشَّ ئّ�ة السِّ ُدّلوا علینا رحمكم هللا أصحاَب الِعلل الرِّ

من هذه الَقراط�س، وال یرجُع َرِحم هللا امرًءا َنَقل إلینا َقَدَمه وَخَلَع علینا َ�َرَمه، ولعَن إبل�َس فَأَخذ ما ینفُعه 
رور، ألّن األمَر في ذلك إل�ه واالعتماَد في َقْلع ِعلَّته عل�ه.  من الّنشاط إلى الُفتور و�نزُل من الَهمِّ إلى السُّ
قال ع�سى بن هشام: فلقد َحیََّرْتنا ألفاُظه وَ�َهَرتنا أوصاُفه، وُحلَّت الُعقوَد عن النُّقود، واسُتخرَج الَوَرق �ما 
في ذلك الطَّبق والَحَظْته الَحَدق وُحلِّلت له الِخَرق، وَجَعْلُت آخُذه بناظري وأدیُره في قلبي وخاطري، فلّما 
تقلََّل عنه الق�اُم والُقعود وَصَدَر عنه الطُّّراُق والوفود، وَأمَكَنني الكالُم وَجال لي المكاُن ِجئُته �الّسالم، وقلُت 

 فأنشأ �قول (من الخف�ف):ك�ف اهتدیَت إلى هذه الحیلة؟ 
 منه قوتي ومْن َجداه ِر�اشي إّن هذي التي َترا[ها] معاشي 

 في و�وٌم في َصْنعة الَحّشاشِ    َسفو  ٣٥أنا یوٌم أ�َسط
 فإذا ما َعِقْلُت ظّلوا بال ِشي  َحَمقي قائٌم �قوِت ِع�الي 

                                                   
 في األصل: عاف طعاُمه.  ٣٠
 في األصل: ال�اِرج.  ٣١
 فارسّ�ة، وتعر��ه ال�سفا�ج والسفا�ج.كذا في األصل �ال  ٣٢
 في األصل: َجنَبْ�ه.  ٣٣
 المتّورة أو المنّورة. األصل، ولعّله في �ذا  ٣٤
 �كون:  الوزن. وقد �ه �ستق�م األصل، وال في الّصدر �ذا  ٣٥

 تي و�وٌم في َصْنعة الَحّشاشِ   سفوفا أ�سط ف�هِ  یومٌ  أنا
 .الخف�ف في �قع ال أّنه جوازات (مستفعلن) إّال  من (مفتعلن)، وهو الثان�ة من الّصدر تص�ح التفعیلة أنّ  إّال 
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VI - :ترجمة المقامة 
ʿĪsā b. Hišām has related [the following] to us:  

He said:  

It occurred to me to travel through the lands of Ahwāz, with noble companions, brothers, 
and friends until we alighted in Dawnaq36, a wide area and comforting and successful at 
meeting desires, in need of satisfying desire. When, all of a sudden, a man appeared before 
us, his tent having been staked, his carpet having been unfurled, and his bundle unloosed. In 
front of him were papers filled with charts, and to the side of them were clay pots brimming 
with medicinal pastes.37 The man was seated on a chair made of palm branches and 
attendants and slaves arrayed before him. 

And he was saying, “Oh you people of Ahwāz! I am the skillful man who always hits the 
mark, the noble practitioner of the medicinal art, the wondrous hospital man! For he who 
looks at me sees the Aristotle of the Age and the Plato. I am the interpreter of forms, the 
illnesses of men and women, children and babes. In what I treat, my aim is true, I do not err. I 
have solved Euclid and the Almagest. And I have delved into temperaments and mixed 
humors,38 and have recognized internal illnesses through the art of deduction. I see them in 
the same way as did the doctor, Hippocrates. I plumb anxiety’s depth and remove it from the 
one who is anxious. I extract the vexing sorrow from the home [?] of the aggrieved one, and I 
uproot both the heat and the chills39 from the one whose temperature runs high. My art is to 
deduce the quantity of the migraine and the headache40 and the cure of the root of the 
persistent maladies and pains. And I explore them thoroughly with these medicinal powders41 
and types, these pastes and other instruments. Aristotle the philosopher said, ‘There is no 

                                                   
36  Dawnaq; Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿǧam al-buldān, Beirut, Dār Ṣādir, 1977, vol. 2, p. 489, describes Dawnaq as 

a village in the vicinity of Nihāwand “possessing gardens” (ḏāt basātīn). 
37  Maʿǧūnāt; Efraim Lev and Zohar Amar, Practical Materia Medica of the Medieval Eastern Mediterranean 

according to the Cairo Geniza, Leiden, Brill, 2008, p. 563-4, state that this is the “general name for medical 
cream, spread, paste or ointment”. 

38  Al-Mizāǧāt wa-l-aḫlāṭ; for al-amziǧa, see Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, ed. I. al-Qašš and A. Zayʿūr, Beirut, 
Muʾassasat ʿIzz al-Dīn, 1987, vol. 3, p. 1249. 

39  Al-Ḥummā al-ṣālib wa-l-nāfiḍ; for al-ṣālib see al-Ḫalīl b. Aḥmad al-Farāhīdī, Kitāb al-ʿAyn, ed. M. al-
Maḫzūmī and I. al-Sāmarrāʾī, Baghdad, Dār al-rašīd li-l-našr, 1985, vol. 9, p. 128; Abū Manṣūr al-Azharī, 
Tahḏīb al-luġa, ed. M. Murʿab, Beirut, Dār iḥyāʾ al-turāth al-ʿarabī, 2001, vol. 12, p. 138; Ibn Manẓūr, Lisān 
al-ʿarab, Beirut, Dār lisān al-ʿarab, root (ṣ, l, b); for the meaning of al-nāfiḍ; see al-Ḫalīl b. Aḥmad, Kitāb 
al-ʿAyn, vol. 7, p. 47; al-Azharī, Tahḏīb al-luġa, vol. 12, p. 133; Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, root (n, f, ḍ); 
for a description of al-ḥummā al-nāfiḍ, see Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 4, p. 767. 

40  Al-Šaqīqa wa-l-ṣudāʿ; Abū Bakr al-Rāzī, Kitāb al-Ḥāwī fī l-ṭibb, ed. H. Ṭaʿaymī, Beirut, Dār iḥyāʾ al-turāṯ 
al-ʿarabī, 2002, vol. 1, p. 44; Abū Bakr al-Rāzī, al-Taqsīm wa-l-tašǧīr, Aleppo, Maʿhad al-turāṯ al-ʿilmī l-
ʿarabī, 1992, p. 68-69; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 3, p. 861, describes šaqīqa as a “pain arising in one 
of the sides of the head”. 

41  Safūfāt; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 556, describe safūf as “Solid medication, usually 
finely ground or powdered”. 
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disfiguring illness for which a plant does not exist [as a cure]’. Galen said, ‘No known 
disease exists for which there is not a flowering plant [to cure it]’. Our revered one, ʿAlī b. 
Abī Ṭālib said, ‘There is no strangling illness, without some corresponding plant [that will 
relieve it]’. So behold—oh you magnanimous men—these excellent skills that I have wrested 
from the lofty heights and towering peaks, the highlands and the low, the barren lands and the 
settled. I amassed them through great effort!” 

 Then he took a plate that was engraved as if it were silk brocade, and a spoon made 
from silver and ivory, and he turned to the first sheet of paper, and said, “Oh good men: 
Khurasanian Wormwood,41F

42 Kirmānī cumin, 42F

43 pellitory43 F

44 from Zāryān 44F

45 mixed into a paste 
with vinegar dried in the shade. It is effective in purgatives for colic45F

46 and internal 
obstructions, 46F

47 and in corrupt temperaments and in the moist solids. It covers the liver and 
spleen, and softens the limbs and joints. Then he proceeded to another sheet and said, “This 
one is even more excellent and beneficial: Indian myrobolan, 47F

48 Rawandī pill,48F

49 Jerusalem 
                                                   

42  Waḫšīzak Artemisia judaica; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 319-322; Ibn al-Bayṭār, 
ʿAbdallāh b. Aḥmad, Kitāb al-Ğāmiʿ li-mufradāt al-adwiya wa-l-aġḏiya, Cairo, Bulāq, 1875 [Reprint: 
Baghdad, Maktabat al-muṯannā, 1964], vol. 4, p. 188, provides the variant spelling as waḫšīzaq; Dāwūd b. 
ʿUmar al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb wa-l-ǧamiʿ li-l-ʿaǧab al-ʿuǧāb, Beirut, al-Maktaba al-ṯaqāfiyya, n.d., 
p. 339.  

43  Kammūn Kirmānī Cuminum cyminum (Apiaceae); Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 159, 
mention Kirmanī cumin; Frederico Corriente, A Dictionary of Andalusi Arabic, Leiden, Brill, p. 461; Ibn 
Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, p. 562, mentions kammūn kirmānī. 

44  ʿĀqir qarḥā Anacylcus Pyrethrum; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 464-5 provide the name 
“pellitory of Spain” for this perennial herb [see below], however they do not mention a variety from Eastern 
Iran; Ibn al-Ğazzār, Aḥmad b. Ibrāhīm, Kitāb al-Iʿtimād fī l-adwiya al-mufrada, Frankfurt, Maʿhad taʾrīḫ al-
ʿulūm al-ʿarabiyya wa-l-islāmiyya, 1985/1305, p. 147; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana fī l-ṭibb, Karachi, 
Muʾassasat hamdard, 1973, vol. 1, p. 261, states that ʿāqir qarḥā is al-ṭaraḫūn (taragon) and is found in the 
mountains of Bāmiyān. 

45  Zāryān; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, vol. 3, p. 126, states that Zāryān is a village (qarya) at the distance of 
one parasang from Marw. 

46  Al-Iyāraǧ al-qawlanǧiyya; for iyāraǧ, see Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 561 describe this 
compound as a medicinal cream, however see Abū Bakr al-Rāzī, Kitāb al-Ḥāwī, vol. 3, p. 82, who describes 
al-iyāraǧ li-l-qawlanǧ; for colic (qawlanǧ), see Ḥunayn b. Isḥāq, Kitāb Ğālīnūs ilā Ġalawqan fī l-taʾattī li-
šifāʾ al-amrāḍ, Cairo, al-Hayʾa l-ʿāmma li-l-kitāb, 1982, 248; al-Razi, Kitāb al-qawlanǧ, Aleppo, Maʿhad al-
turāṯ al-ʿilmī al-ʿarabī, 1983; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 3, p. 1468.  

47  Al-Sudad al-bāṭiniyya; Ḥunayn b. Isḥāq, Kitāb Ğālīnūs ilā Ġalawqan, p. 248. 
48  Ihlīlaǧ Terminalia sp. (Combrotaceae); Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 6-7; Lev and Amar, Practical 

Materia Medica, p. 218-221, mention the variety ihlīlaǧ hindī [Terminalia arjuana]; Abū Manṣūr al-Harawī, 
al-Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, Tehran, Intishārāt-i bunyād-i farhang-i Īrān, 1344 [1965], pt. 1, p. 20; al-
Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1, p. 377; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, p. 482, mentions the Indian 
variety; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 62 and p. 335 (halīlaǧ).  

49  Qurṣ rāwandī Rheum sp. (Polygonaceae); al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, 257 describes qurṣ al-rāwand as 
a compound with rhubarb (rāwand) as its main ingredient; Rāwand is also city in the vicinity of Qāšān and 
Iṣfahān, see Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, vol. 3, p. 19.  
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aniseed,50 Burjumīnī [?]51 fennel52, Lentisk53 from al-Ānī,54 Frankincense from Oman,55 
Golden Pyrite,56 Pellitory from North Africa,57 Lapis lazuli58 and azrūd59 crushed and sifted 
through a silk cloth, made into a paste with rose water, and dried in the sun. It is effective in 
the treatment of urine and its flow,60 mixing the blood and in painful urination,61 apparent 
and concealed hemorrhoids,62 an ulcer that occurs in the intestines, and a hidden blockage in 
the bowels, and the buildup of fluids in the limbs. It treats pulsations in the nerves and 

                                                   
50  Anīsūn Pimpinella anisum (Apiaceae); Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 147; Lev and Amar, Practical 

Materia Medica, p. 102-4. 
51  Burǧumīn A village in the vicinity of Balḫ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, vol. 1, p. 374. 
52  Rāzayānaǧ foenieulum vulgare; Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 77; Lev and Amar, Practical Materia 

Medica, p. 166-168; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, p. 724; ʿAlāʾ al-Dīn al-Qarašī, al-Šāmil fī l-ṣināʿa 
al-ṭibbiyya, ed. Y. al- al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 165. 

53  Maṣṭakā Pisctacia lentiscus; Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 40-41; Lev and Amar, Practical Materia 
Medica, p. 203-205; Abū Manṣūr al-Harawī, al-Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 2, 62; al-Bīrūnī, Kitāb al-
Ṣaydana, vol. 1, p. 248; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, p. 593; Ibn al-Bayṭār, ʿAbdallāh b. Aḥmad, 
Tafsīr Kitāb Diyāsqūrīdūs, ed. I. Bin Mrad, Beirut, Dār al-ġarb al-islāmī, 1989, p. 127 and 288; al-Anṭākī, 
Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 299. 

54  al-Ānī; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, vol. 1, p. 245, incorrectly supplies the name as “al-lānī”; for the city of 
al-Ānī, see Canard et al., “Armīniya”, EI2.    

55  Kundur Olibanum, Bowellia carteri; Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 46-7; Lev and Amar, Practical 
Materia Medica, p. 168-171; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1, p. 324-5; Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ğāmiʿ, 
vol. 4, p. 83; idem, Tafsīr Kitāb Diyāsqūrīdūs, p. 125.  

56  Marqašīṯā Marcasite; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 470-1; Abū Manṣūr al-Harawī, al-
Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 2, p. 67; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1, p. 339; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī 
l-ṭibb, vol. 2, p. 604; Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ğāmiʿ, vol. 4, p. 152. 

57  ʿĀqir qarḥā Pyrethra, Anacyclus pyrethrum; Lev and Amar, Practical Materia Medica, 464-5. al-Bīrūnī, 
Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1, p. 261; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, p. 662.  

58  Lāzhvard NaAlSiO4  •CaSO4; Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 70-71; Lev and Amar, Practical Materia 
Medica, p. 195-6; Abū Manṣūr al-Harawī, al-Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 2, p. 94; Ibn Sīnā, al-Qānūn 
fī l-ṭibb, vol. 2, p. 578; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 277. 

59  Azrūd; Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ğāmiʿ, vol. 1, p. 23 states that it is the same as ḥandaqūqā, see Lev and 
Amar, Practical Materia Medica, p. 31, state that ḥandaqūqā is a general name for a similar species of 
Fabaceae (= Papilionaceae) however note that local varieties differ; anzarūt Astragalus sarcocolla 
(Fabaceae); Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 24; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 278-279; 
Abū Manṣūr al-Harawī, al-Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 1, p. 50; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1, p. 
70; Ibn al-Bayṭār, Tafsīr Kitāb Diyāsqūrīdūs, p. 241; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 60.  

60  Al-Bawl wa-l-taqṭīr; al-Rāzī, Kitāb al-Ḥāwī, vol. 4, p. 48; al-Rāzī, Kitāb mā l-fāriq aw al-furūq aw kalām fī 
l-furūq bayn al-amrāḍ, ed. S. Kaṭāya, Aleppo, Maṭbaʿat ğamiʿat Ḥalab, 1987, p. 15-16; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī 
l-ṭibb, vol. 3, p. 1575.  

61  Al-Zaḥīr; Abū Bakr al-Rāzī, Kitāb mā al-fāriq, p. 12.  
62  Al-Bāṭina wa-l-ẓāhira min al-bawāsīr; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 3, p. 1509, discusses the types of 

hemorrhoids using the terms al-nātiʾa wa-l-ġāʾira likely referring to the same phenomenon.    



١٥ 
 

palpitations of the heart, it is effective against throbbing in the temples, and against headache, 
as well as overwhelming nausea63 and persistent fever”.  

Then he proceeded to another sheet, “This one is even more excellent and beneficial: 
Byzantine (rūmī) agaric,64 Chinese Rhubarb,65 Cretan66 dodder of thyme,67 Meccan Cassia,68 

Arabian Aloe wood,69 Lemon Grass from the Shrine [of Mecca],70 Sedge71 from Qufṣ,72 
black dates,73 the leaves of Aloe tree,74 immortelle75 from Nabk,76 pills made from Sukk,77 

                                                   
63  Ġaṯayān; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 3, p. 1309.  
64  Ġārīqūn Agaricus sp. (Agaricaceae); Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 89-91; Abū Manṣūr al-

Harawī, al-Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 1, p. 27; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1, p. 280-1; al-
Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 243; Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 8.  

65  Rāwand ṣīnī Rheum; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 259-260 cite T-S AS. 179.283 for 
“Chinese Rhubarb”. 

66  Iqrīṭī; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, vol. 1, p. 236, provides the name of Crete as aqrīṭiš; al-Ḥimyarī, al-Rawḍ 
al-miʿṭār fī ḫabar al-aqṭār, p. 51, states that on Crete there is “dodder of thyme (afīṯimūn), which has no 
equal or replacement”; see M. Canard and R. Mantran, “Iḳrīṭish”, EI2. 

67  Afīṯimūn Cuscuta epithymum (Convolvulaceae); Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 95-6; Lev and Amar, 
Practical Materia Medica, p. 161, cite T-S Ar. 30.65 for afīṯimūn iqrīṭī; Abū Manṣūr al-Harawī, al-Abniya 
ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 1, p. 25; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1, p. 54; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, 
vol. 2, p. 391-2; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 59. 

68  Sanā makkī Cassia (Senna) esp. Cassia acutifolia (Fabaceae); Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 
129, cite T-S AS 155.277 for sanā makkī; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1. p. 238; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī 
l-albāb, p. 201. 

69  ʿŪd ʿarabī Aquilaria agallocha; Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 43; Lev and Amar, Practical Materia 
Medica, p. 97-98, do not mention this variety of aloe; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, p. 665, notes that 
there variety that “comes from the Arab lands” (bilād al-ʿArab).  

70  Iḏḫar Andropogon schoenanthus; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 434-5, do not mention the 
ḥaramī variety; Abū Manṣūr al-Harawī, al-Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 1, p. 34; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī 
l-albāb, p. 39. 

71  Suʿd Cyperus longus; Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 72-73; Lev and Amar, Practical Materia Medica, 
p. 284-5; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1, p. 220; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, p. 628; Ibn al-
Bayṭār, Kitāb al-Ğāmiʿ, vol. 3, p. 15; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 188. 

72  Al-Qufṣ; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, vol. 7, p. 382, states that al-Qufṣ is a village between Baghdad and 
ʿUkbarā.   

73  Tamarāt Phoenix dactylifera (Arecaceae); Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 397-8; Abū Manṣūr 
al-Harawī, al-Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 1, p. 105. 

74  Waraq ʿūd Aquilaria agallocha; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 97-98, do not mention the 
use of aloe wood leaves.  

75  Nuḫāla Paronychia Arabica; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 555; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, 
vol. 2, p. 622.  

76  Al-Nabk; Yāqūt, Muʿǧam al-buldān, vol. 5, p. 258, describes al-Nabk as a village between Ḥimṣ and 
Damascus.   

77  Sukk; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 568, describe sukk as a “confection, oriental aromatic 
remedy composed of date juice, gallnut, and Indian astringent drugs”; Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ğāmiʿ, vol. 3, 
p. 24; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 196.   



١٦ 
 

purging Cassia,78 root of sedge79 and liquorices.80 It works to increase sexual potency and to 
lift the uvula,81 [and is effective against] pains of the spleen and throbbing in the temples. 
And for the man whose saliva runs onto his pillow, and complains of a pain in his stomach, 
scratching in the corner of his eye, and urine dribbling from his bladder; for the one who eats 
food and then hurls it up, and the one who drinks wine and it wears him down; for the one 
whose illnesses have increased, whose pains have lasted, and who hates his food. This is for 
those of foul temperaments among those who are ill and those who suffer from abscesses”.82 

Then he proceeded to another sheet. He said, “This one is more excellent and effective. 
This is the treasure of compound medicines! [Bile] from a partridge83 of Nāristān84 and herb 
of Arraǧān,85 pounded and strained, and with it, a ḥabb al-iyāraǧ,86 root of polypody,87 seed 
of myrobalan,88 roasted locust,89 and with it Nigella seeds,90 and Moroccan [North African] 
Sumac,91 silver cadmium,92 Baṣrī Cannabis seeds,93 mixed with the leaves of the anemone,94 

                                                   
78  Ḫiyār šanbar fulūs Cassia Fistula; Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 10-11; Lev and Amar, Practical 

Materia Medica, p. 130-132. al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1. p. 173; Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ğāmiʿ, vol. 
2, p. 83; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 148. 

79  ʿIrq suʿd see above, note 66. 
80  ʿIrq sūs Glycyrrhiza glabra (Fabaceae); Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 12-3; Lev and Amar, Practical 

Materia Medica, p. 205, note the use of the liquorice root (ʿirq). 
81  Taqyīm al-lahāt: Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 3: p. 1110 describes the problem of the descent of the 

uvula (suqūṭ al-lahāt).   
82  Ḫurāǧāt; Ḥunayn b. Isḥāq, Kitāb Ğālīnūs ilā Ġalawqan, p. 446.  
83  Qabǧa Perdix sp. or Alectoris sp.; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 551, mention the use of 

partridge bile in T-S Ar. 43.155.  
84  Nāristān; Ibn Ḥawqal, Kitāb al-masālik wa-l-mamālik, Leiden, Brill, 1873, p. 357, locates Nāristān 10 

parasangs from Hamaḏān. 
85  Arraǧān; see Yāqūt, Muʿǧam al-buldan, vol. 1, p. 142; al-Ḥimyarī, al-Rawḍ al-Miʿṭār, p. 25. 
86  Ḥabb al-iyāraǧ; see Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 90, for the translation of iyāraǧ as 

purgative cream citing Cam. T-S. Ar. 41.72; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 115.  
87  ʿIrq baspāyaǧ Polypodium vulgare; Ibn al-Ğazzār, Kitāb al-Iʿtimād, p. 96-7; Lev and Amar, Practical 

Materia Medica, p. 246-7, note that the root of polypody serves as a stimulant, a remedy for problems of the 
chest, an expectorant, and a purgative; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, p. 440; Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-
Ğāmiʿ, vol. 1, p. 92; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 74.  

88  Ḥabb al-amlaǧ Terminalia emblica; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 218-221; Abū Manṣūr al-
Harawī, al-Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 1, p. 23; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1. p. 65; Ibn Sīnā, 
al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 1, p. 388; Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ğāmiʿ, vol. 1, p. 54; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, 
p. 59.   

89  Ǧarād al-buḫtaǧ Schistocerca gregaria; for the medicinal use of the locust, see Abū Manṣūr al-Harawī, al-
Abniya ʿan ḥaqāʾiq al-adwiya, pt. 1, p. 134; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, p. 461.  

90  Kammūn barrī Nigella sativa; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 362-364. 
91  Summāq Rhus coriara (Anacardiaceae); Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 490-1.  
92  Iqlīmiyā Cadmia; Lev and Amar, Practical Materia Medica, p. 122. 
93  Šāhḏānaǧ Cannabis sativa; al-Bīrūnī, Kitāb al-Ṣaydana, vol. 1. p. 387; Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 2, 

p. 733; Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ğāmiʿ, vol. 3, p. 50; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-albāb, p. 208. 
94  Waraq šaqāʾiq al-nuʿmān Anemone coronaria (Ranunculaceae); Lev and Amar, Practical Materia 

Medica, p. 334-5. 
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and the seeds of the lemon balm plant.95 This medicine is good for one whose eyes have been 
veiled by the vapors of his stomach, and the pangs of hunger have torn his sides, and for the 
one whose heart is afflicted with a growth, and whose dreams are cut short in his bed, and 
this is a result of spoiled foods, and melancholic vapors. Its effect in diseases and tumors96 is 
like the effect of soap on cotton and linen”. 

Then he said, “No one should look into these clay pots and the multi-purpose medicines 
and sublime medicaments, save a man who has been tested by the treatment of grave illnesses 
and serious maladies. Where are “my friends”, the suppurating hemorrhoids, the scars of 
scrofula sores,97 the concealed dental rots98 and spheroidal malignancies?” 

Then he fell silent. 

He said to his boy, “Now it is your turn”. 

The boy stood up and said, “Oh you men of noble intentions and sublime excellencies of 
character, why are you looking at one another concerning these multi-purpose medicaments 
and beneficial pastes? If they are too fancy for you, we will simplify them! And if they are 
too expensive then we will make them cheaper! Indicate the way to us - may God have mercy 
upon you - to the crazed man who suffers many epileptic fits99 or one who has become 
delusional and confounds his speech.100 And show the way to those suffering from 
consumptive illnesses of the lungs101 - may God have mercy upon you! And show the way -
may God have mercy upon you-to those suffering from inflammations of the head and 
paroxysms.102 Indeed, may God have mercy on the man who brings his foot to us and confers 
upon us his generosity—curses upon Iblīs!—and then takes what benefits him from these 
sheets of paper. He will not go from activity to lassitude. Rather, he will descend from 

                                                   
95  Bizr al-turunǧān Melissa officinalis; Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ğāmiʿ, vol. 1, p. 137; al-Anṭākī, Taḏkirat ūlī l-

albāb, p. 92.  
96  Adrān; Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿarab, vol. 13, p. 1368, states that according to doctors, daran [sing. of adrān] 

is a “small protuberance formed in the body”. 
97  Al-Ḫanazīr al-muqarraḥa; for a description of scrofula (ḫanāzīr), see al-Rāzī, Kitāb al-Ḥāwī, vol. 4, p. 48; 

Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 4, p. 1940.  
98  Al-Awākil al-mastūra; al-Rāzī, Kitāb al-Ḥāwī, vol. 1, p. 408 and Ibn Sīnā, al-Qānūn fī l-ṭibb, vol. 3, p. 

1080, refer to al-awākil as a form of tooth and gum disease.  
99  Maǧnūn kaṯīr al-suqūṭ; see Michael W. Dols, Majnūn: The Madman in Medieval Islamic Society, ed. by D. 

Immisch, Oxford, Clarendon Press, 1992, p. 59, on al-Rāzī’s attempts to differentiate between epilepsy, 
melancholia, and mental confusion.  

100  Muwaswas kaṯīr al-taḫlīṭ; Dols, Majnūn, p. 50, translates al-waswās as “melancholic delusion”; on p. 59, 
he translates taḫlīṭ as “serious confusion”. 

101  ʿIlal al-riʾiyya al-silliyya; for a description of the various symptoms of sill, see al-Rāzī, Kitāb al-Ḥāwī, vol. 
2, p. 63; vol. 4, p. 271 and vol. 5, p. 561.  

102  ʿIlal al-birsām wa-l-šanāǧ; al-Rāzī, al-Taqsīm wa-l-tašǧīr, p. 206 (birsām); See Dols, Majnūn, p. 57-58 on 
the confusion between birsām (phrenitis) meaning “inflammation or illness”, referring to pleurisy 
(inflammation of the chest), and sirsām meaning “head inflammation”. The association with spasm or 
paroxysm (šanāǧ) in this location suggests the second interpretation. 
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anxiety into a state of happiness. For the power in this matter belongs to Him, and the trust in 
the uprooting of his illness should be in Him”.  

ʿĪsā b. Hišām said, “His words had confounded us, and his descriptions had amazed us. 
Thus the knots of purse-strings unloosed coins, and precious metal was extracted by what 
was on that plate. Eyes regarded him, and tattered rags were opened for him. And I began to 
take him into my vision and turn his image over in my heart and mind. So when the number 
of those standing and sitting near him had grown few, and the night visitors and emissaries 
had departed, speech with him became a possibility and a space for me finally appeared.  

Then, I approached him saying ‘hello’, and asked, ‘How were you guided to this trick?”  

He then recited, saying:  

This which you see is how I earn my living,  

from it is my nourishment and from its benefit comes my attire 

   

One day I spread out my medicinal powders,  

and another I ply the trade of a ḥashīsh seller 

 

My stupidity is for feeding of my offspring, 

were I sane, they would remain with nothing 

VII - :تحلیل المقامة الطّبّ�ة 
، المقامة: تار�خ نوع أدبيّ )، في �تا�ه Jaakko Hämeen-Anttilaأنتّال (-ُ�صنِّف �اكو هامین

والفكاهة، والكد�ة، واللغة وجمال�َّاتها،  مقامات الهمذانّي في ستة أنواع أدبّ�ة فرعّ�ة، وهي: الب�كار�سك،
و�ناًء على خطَّة  ١٠٣والموعظة، والمدح، ومجموعة من المقامات ال تقع في أيٍّ من األنواع السا�قة.

ب�كارسكّ�ة، وذلك العتماد �طلها، أبي  لمقامات، ُتعتبر المقامة الطّبّ�ة مقامةً اأنتّال في تصن�فه -هامین
 ١٠٤رفته الطّبّ�ة في خداع جمهوره �ي �شتروا أدو�ته المعروضة للب�ع.الفتح اإلسكندرّي، على مع

مقامات بد�ع الزمان الهمذانّي: تقنّ�ات القناع ومرامیها وداد القاضي، في دراسة لها �عنوان  وتشرح
ة؛ ق�ّ سكندرّي "ألقنعة" ماّدّ�ة ومجّردة في سبیل إخفاء شخصیَّته الحق�، توظ�ف أبي الفتح اإلالفّنّ�ة والفكرّ�ة

القناع الماّدّي الحق�قّي، وقناع الوضع والحال، وقناع االسم، وقناع الجغراف�ا، وقناع اإلثنّ�ة، وقناع  :وهي

                                                   
۱۰۳ .55, p. MaqamaAnttila, -Hämeen 
أنتّال الب�كار�سك على أّنه فنٌّ یرّ�ز على الطب�عة االحت�الّ�ة -، حیث �عرِّف هامین٣٧رقم  ٥٥انظر المصدر نفسه، ص  ١٠٤

هم أوسع للب�كار�سك وعالقة هذا للشخصّ�ة الرئ�سة (ال�طل أو ال�طل المعكوس) في مقابل الطب�عة اإلجرامّ�ة لهذه الشخصّ�ة. ولف
 الفّن �مقامات الهمذانّي، انظر:

James T. Monroe, The Art of Badīʿ al-Zamān al-Hamadhānī as Picaresque Narrative, Beirut, American 
University of Beirut, 1983 and Mahmoud Tarchouna, Les marginaux dans les récits picaresques arabes et 

espagnols, [Tunis], Université de Tunis, 1982. 
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�تَّخذ أبو الفتح في هذه المقامة قناع و  ١٠٥ین، وقناعا الزمان والمكان، وقناع الب�ان.ب، وقناع الدّْ سَ النَ 
 ونادرة لكسب مع�شته.طّبّ�ة قّ�مة  مرّ��اتالطبیب الُمداوي الذي یب�ع 

 -٢إسناد،  -١أنتّال: -بن�ة هذه المقامة البن�ة النموذجّ�ة للمقامات �ما �عرضها هامین وتطابق
مة عامَّة تبدأ إذ  ١٠٦الخاتمة. -٦الجزء األخیر،  -٥مشهد التعرُّف،  -٤ث، دَ الحَ  -٣حلقة وصل،  -مقدِّ

م الراو�ة علىالنالمقامة الطّبّ�ة �اإلسناد  مة العاّمة للمقامة و أّنه ع�سى بن هشام.  مطّي فتقدِّ تمثِّل المقدِّ
ْوَنق �ثیر من مقّدمات شأنها شأن . و مشهد البدء الذي �صل ف�ه ع�سى وأصحا�ه المسافرون إلى قر�ة الدَّ

 ١٠٧تتضمَّن فاتحة هذه المقامة سفر ع�سى بن هشام إلى مكان جدید. المقامات األخرى،
ُدكَّاًنا لب�ع األدو�ة.  لتّوه أه�َّ ند تالقي ع�سى وأصحا�ه برجل قد تصل المقامة إلى "حلقة الوصل" عو 
ة، �قع ع�سى بن هشام في المقامة الطّبّ�ة تقابل الراوي وال�طل في السوق في المقامة السجستان�ّ یو�ما 

 من المستمعین. جمهورٍ إلى نصائحه  وهو �قّدم سكندرّي في مكاٍن عامّ على أبي الفتح اإل
األّول الجمهور ثمَّ یتولَّى ابنه  َحَدثاثنین: �خاطب أبو الفتح في ال حَدَثینامة الطّبّ�ة من تتألَّف المقو 

وهو في ذلك لعلوم الطّبّ�ة. اسكندرّي �فقرة یدَّعي فیها إتقانه تبدأ خط�ة اإلو الثاني.  َحَدثالخطاب في ال
عاءات�ا ، حیث �قوممقاماتمن ال �حاكي جمًال عدیدًة له وردت في غیر موضعٍ  متعلِّقة بهوّ�ته.  مشابهة دِّ

�ستعمل أبو الفتح في هذه الفقرة ضمیر المتكّلم "أنا" یت�عه ُمسند إل�ه (خبر)، ف�قوم �شكل متناوب و 
ة إلى ة ومهاراته العمل�ّ �سعى أبو الفتح من خالل سرده معارفه النظر�ّ و  ١٠٨ته و�خفائها.�ّ �الكشف عن هو 

أرسطو  (وهم ت�اًعا والدین بّ  �ستحضر أسماء أعالم في الفلسفة والطّ إقناع جمهوره �قدراته الفر�دة. ُثمَّ 
�دعو �عد ذلك جمهوره في نها�ة و إلقناع جمهوره �أّن لكّل عّلة عالًجا.  )وجالینوس وعلّي بن أبي طالب

 ١٠٩إلى شراء تلك "الصنائع الج�اد" التي جمعها من البالد ال�عیدة وصرف فیها ُقصارى جهده. َحَدثهذا ال
 هالطّبّ�ة التي تدَّعي استعمال وصفاتمن ال سلسلةٍ  ُ�تا�ع أبو الفتح، حامًال ط�ًقا منقوًشا وملعقة، قراءةَ و 
و�ّن هذه المواّد األّولّ�ة التي صّفها أمامه.  عقاقیرهفي تر�یب  )materia medica(نادرة  أّولّ�ة طّبّ�ةمواّد 

؛ �تلك الموجودة في  في عدٍد من الوصفات الطّبّ�ة�انت شائعةً  التي أوردها الهمذانّي في هذه المقامة

                                                   
 محراب فيات القناع ومرامیها الفّنّ�ة والفكرّ�ة"، تحقیق إبراه�م السعافین، مقامات بد�ع الزمان الهمذانّي: تقن�ّ وداد القاضي. " ١٠٥

 .٤٨٢-٤٦١، ص ١٩٩٧ودار صادر،  ، دار الغرب اإلسالميّ عّ�اس إحسان إلى مهداة دراسات: المعرفة
١٠٦. , p. 45MaqamaAnttila, -Hämeen  

 انظر أ�ًضا:
James T. Monroe, The Art of Badīʿ al-Zamān al-Hamadhānī as Picaresque Narrative, p. 20-24  

 وانظر:
Abdelfattah Kilito, “Le Genre Séance: une introduction,” Studia Islamica, 43 (1976), p. 25-51. 

 .p. MaqamaAnttila, -Hämeen ,53ّ�ة ث�مة السفر في مقامات الهمذانّي؛ مّ أنتّال �أه-هامین ینوِّه ١٠٧
 انظر مثًال: السجستانّ�ة، األذر��جانّ�ة، الخمرّ�ة، المطلبّ�ة. ١٠٨
بذلك ندرة تلك ال ُبدَّ للقارئ من التساؤل عن مقاصد أبي الفتح من تشج�ع جمهوره على اإلعجاب بـ "الصنائع الِج�اد"، فهل �قصد  ١٠٩

 أو مهارته في وصف تلك األدو�ة؟ )materia medica(المواّد األّولّ�ة الطّبّ�ة 
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كثار من ص�غ النس�ة، مّما یوحي بندرة تلك المواّد اإلالالفت في هذه الفقرة هو لكّن و  ١١٠جنیزة القاهرة.
 ١١١وخبرة جامعها وجهده.

و�سرد أبو الفتح في وصفاته أمراًضا مختلفة �مكن عالجها بتلك األدو�ة، وتحاكي اللغة المستخدمة 
وهو أّن أ�ا الفتح �عّدد أمراًضا  ،غیر أّن أمًرا یثیر االنت�اه ١١٢هنا أ�ًضا وصفات جنیزة القاهرة الطّبّ�ة.

 كثیرة ومتنّوعة، وعلى ما یبدو ال صلة لها �المرّ��ات التي �صفها.
ه، �دَّعي أبو الفتح في القسم األخیر من خطبته أنَّ رجًال مثله، اختبر أنواع العلل واألمراض بنفسو 

ستدعاء إلى اهو الوحید القادر على فحص تلك الجرار وما فیها من المرّ��ات. ثمَّ یدعو مستمع�ه 
 أصحابهم ل�عالج جروحهم وقروحهم وعدواهم.

ل إلى الثاني عندما �صمت أبو الفتح و�دعو ابنه لمخاط�ة األوّ  َحَدث�حدث التخلُّص من الو 
. لیدفع ابنه إلى الكالمة ال�خارّ�ة، ع�ارة "أنت وشأنك" الجمهور. و�ستعمل أبو الفتح، �ما في المقام

ع أبو الفتح ابنه  ثحی نفسه تقر�ً�ا،س�اق الفي المقامة ال�خارّ�ة في  تردهذه الع�ارة  أنّ جدیر �الذ�ر الو  ُ�شجِّ
 �غ�ة الحصول على المال. �الناس �خطبو ل�خطو إلى األمام 

�عرض فهو ب�ع. مل تر�یز االبن على م�اشرة التختلف خط�ة االبن عن خط�ة أبي الفتح من خالو 
ن ُ�عانون من مختَلف األمراض على إرشاد أصحابهم ممّ  إّ�اهمعلى جمهوره خصومات وصفقات مع حثِّه 

 ١١٣.ة تلك األدو�ة�ختم االبن خطبته �ما �ش�ه ضمان فاعل�ّ و لشراء هذه األدو�ة. 
 �عّبر بلسان المجموعة عن دهشتهي �بدأ "مشهد التعرُّف واالنكشاف" مع ع�سى بن هشام الذو 
غة المزخَرفة في س�اق الخداع الل سكندريّ �كلمات أبي الفتح ووصفه. و�ّن استخدام أبي الفتح اإل هو�عجا�

 �عدأمامه  حاصلة المشهد المصداق�ّ في �بدأ ع�سى بن هشام تشك�كه و  ١١٤هو ث�مة شائعة في المقامات.
، فحسبة أبي الفتح من خالل الرؤ�ة ال�صر�ّ  إلى هلم �كن تعرُّفو األدو�ة وشرائها.  ب�ععملّ�ة مشاهدته 

َتِرد و ، "وَجَعْلُت آخُذه بناظري وأدیُره في قلبي وخاطري". أ�ًضا خالل التأّمل الداخليّ من و�نَّما جرى ذلك 
ة أ�ًضا.ث�مة التعرُّ  ب و�ستمّر المشهد مع ترقُّ  ١١٥ف تلك القائمة على التأّمل الداخلّي في مقامات عدَّ

هي  االثنینع�سى النصراف الجمهور عن أبي الفتح حتَّى ینفرد �مقابلته. وهذه المواجهة الشخصّ�ة بین 
تأكید شكو�ه  التي �سعى من خاللها إلىع�سى أفعال على  فیهارّ�ز أ�ًضا نمط سائد في المقامات، و�ُ 

ة أبي لة؟" أّن ع�سى قد �شف هو�ّ ، "ك�ف اهتدیَت إلى هذه الحیه�ؤ�ِّد سؤاله لو  ١١٦ِح�ال هوّ�ة أبي الفتح.
                                                   

١١٠ .52-42, p. Practical Materia MedicaLev and Amar,   
الع على أمثلة مشابهة لنس�ة األش�اء إلى أماكن �دلیل على ُندرتها، انظر على سبیل المثال، الثعالبيّ  ١١١ ، ارفالمع لطائف، لالطِّ

، تحقیق إبراه�م القلوب ثمار؛ الثعالبّي، ١١٩تحقیق إبراه�م األب�اري وحسن �امل الصیرفي، القاهرة، ع�سى ال�ابي الحلبي، ص 
تحقیق رمزي �عل�كي و�الل األرفه لي، بیروت، المعهد األلمانّي  ،الملوك سفر زاد، ؛ الثعالبي١٩٩٤صالح، بیروت، دار ال�شائر، 

 ، والمقامة الصْ�مر�َّة.٤١-٤٠، ص ٢٠١١لأل�حاث الشرقّ�ة، 
١١٢ .52, p. Practical Materia Medica Lev and Amar,  
 قدرة هللا حاَل فشل هذه األدو�ة ألّي سبب �ان. علىحالته إلوال �سع القارئ إّال التن�ُّه   ١١٣
عرّ�ة، القر�ضّ�ة، السجستانّ�ة، الُ�خارّ�ة، مقامة؛ انظر مثًال: الجاحظّ�ة، الشِ  ٢٠تظهر هذه الث�مة �أشكال مختلفة في أكثر من  ١١٤

 العلمّ�ة.
 انظر مثًال: القر�ضّ�ة، العراقّ�ة، األصفهانّ�ة، المطلبّ�ة. ١١٥
 انظر مثًال: األصفهانّ�ة، الجرجانّ�ة، المكفوفّ�ة، الِقردّ�ة، الُ�خارّ�ة، المطلبّ�ة؛ انظر: ١١٦
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ة.مَ�ِرد هذا التعّرف الناتج و . الفتح �طرح ع�سى السؤال ذاته على و  ١١٧ن �شف الحیلة في مقامات عدَّ
 ة.المقامة األصفهان�ّ  مقامٍة واحدة أخرى، وهي أبي الفتح في

مناس�ة للمقامة. وف�ه  لمشهد التعرُّف ونها�ة في المقامة الطّبّ�ة خاتمةً  )envoi(یوفِّر الجزء األخیر 
ر أبو الفتح سلو�ه �أنَّ له عائلة وعل�ه تأمین قوتها.  عاءات مماثلة في مقامات أخرى.و یبرِّ  ١١٨�قّدم ادِّ

�شیر في قوله: "أنا یوٌم أ�َسط َسفو... في و�وٌم في َصْنعة الَحّشاِش" إلى قدرته على التبدُّل والتأقلم في و 
 منها. وعل�ه یرمز الدهر، �نا�ًة، إلى شخص�َّة أبي الفتح في مواجهة مصاعب "الدهر" التي ال مفرَّ 

 ١١٩المقامات.
همذانّي. فعلى إلى المن المقامات المنسو�ة  و�ثیًراوتتشا�ه المقامة الطّبّ�ة من حیث اللغة واألسلوب 

، مثل: من المقامة الطّبّ�ة �مفردات وردت في مقامات أخرى للهمذانيّ  ائلسبیل المثال، تزخر األسطر األو 
"اجت�از"، "بالد"، "رفقة"، "أنجاب"، "إخوان"، "أصحاب"، َحَلْلنا"، "ُ�ْقَعة"، "فس�حة"، "ُفْرَضة"، "حاَجة". 

 ١٢٠في مقامات الهمذانّي. قائمةجع، أنماًطا ، وخاّصة استعمال السَّ الطّبّ�ةو�عكس أسلوب المقامة 
ألولى. فالموضوع غائب عن مقامات قد یبدو موضوع المقامة، وهو الطّب، غیر متوقَّع للوهلة ا

�ان  خیرغیر أنَّ األ ١٢١الهمذانّي ورسائله، �ما ال تشیر �تب الط�قات إلى أّن الهمذانّي قد درس الطّب.
اء أد�اء �عض األط�ّ فمن جهة، �ان  .ة في أعمال القرَنین العاشر والحادي عشر األدبّ�ة�ّ موضوًعا ذا أهمّ 

ومن جهٍة  ).٤٥٨/١٠٦٦) وابن �طالن (ت ٤٢٠/١٠٢٩أو  ٤١٠/١٠١٩أبي الفرج بن هندو (ت مثل 
) وأبي ٣٨٥/٩٩٥�عض األد�اء أعماًال تناولت موضوع الطّب، مثل الصاحب بن عّ�اد (ت  أّلف أخرى،
 ١٢٢)، ولم �كن أحدهما طبیً�ا.٤٢٩/١٠٣٨(ت ور الثعالبيّ منص

                                                                                                                                                              
Hämeen-Anttila, Maqama, p. 50. 

 ّ�ة واألرمنّ�ة.انظر مثًال: الساسان ١١٧
 انظر مثًال: األزاذّ�ة، الجرجانّ�ة، ال�صرّ�ة، الُ�خارّ�ة، الشیرازّ�ة. ١١٨
زاذّ�ة، الجرجانّ�ة، ال�خارّ�ة، الَبلخّ�ة، المكفوفّ�ة، الِقردّ�ة، الشیرازّ�ة، الناجمّ�ة، ال�غدادّ�ة، الهمذانّ�ة، اإلبل�سّ�ة، انظر مثًال: األ ١١٩

 .٤٨٠، ص مقامات بد�ع الزمان الهمذانيّ في مقامات الهمذانّي، انظر: القاضي،  الدهرة؛ ولمفهوم األرمنّ�ة، األسودّ�ة، السار�َّ 
١٢٠ .52, p. MaqamaAnttila, -Hämeen  
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 .٣١-٢٠، الفصول الملوك سفر زاد ،؛ الثعالبيّ ٢٣٠
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لت موضوع الطّب في أمثلة أخرى عن مقامات في الطّب أو أعمال شبیهة �المقامات تناو  وثّمة
) Philip Kennedyالقد�م. فعلى سبیل المثال �قارن عبد الفتاح �یل�طو وفیلیب �ینیدي ( األدب العر�يّ 

) في الفترة المملو�ّ�ة ٩١١/١٥٠٥(ت و�ذلك �تب السیوطيّ  ١٢٣البن �طالن �المقامات. األطّ�اء دعوة
ة تترّ�ز  (ت  عشر، ضمَّن ناص�ف ال�ازجيّ صف القرن التاسع توفي من ١٢٤الطّب. علىمقامات عدَّ

في هذه المقامة �قّدم ش�ٌخ و مقامة طّبّ�ة.  ال�حر�ن مجمعمقاماته المعنونة  ) مجموعةَ ١٢٨٧/١٨٧١
 ١٢٥نصائح طّبّ�ة في مدرسة.

VIII - :موثوقّ�ة المقامة 
شرة �عد ال�حث في المقامة الطّبّ�ة من حیث الث�مات واللغة واألسلوب والموضوع، علینا أن نطرح م�ا

أّوًال، ُ�حتمل أن �كون الناسخ  ة المقامة. من هو مؤلِّف هذه المقامة؟ هناك احتماالت ثالثة:موثوق�ّ  مسألة
الحق�قّي. غیر أنَّ هذا االحتمال �عید  مقامة الطّبّ�ةالهو مؤلِّف  ٦٠٣/١٢٠٦الذي خّط مخطوط �ال سنة 

 .ینسخهوط الذي �ان خلط أوراق المخط نْ لما أوضحناه أعاله من أّن الناسخ هو مَ 
االحتمال الثاني هو أن �كون ناسخ هذا المخطوط قد نقله عن مخطوط أقدم ُخطَّ بین عاَمي 

، و�التالي �كون ناسخ المخطوط األصل في تلك الفترة هو صاحب المقامة ٦٠٣/١٢٦٠و ٣٩٨/١٠٠٨
ما على  ٦٠٣/١٢٠٦نة �بدو هذا االحتمال معقوًال لعدم احتواء المخطوط الذي �عود إلى سو الطّبّ�ة. 

علینا، إذا صحَّ االحتمال األخیر، أن ُنشید �معرفة ذلك و الهمذانّي.  �شیر إلى مرحلٍة زمنّ�ة تلت ح�اة
نه من �تا�ة نّص  ،�هاو المؤلِّف الشاملة والعم�قة �مقامات الهمذانّي وث�ماتها ولغتها وأسل األمر الذي مكَّ

صحَّ ذلك و�انت المقامة الطّبّ�ة  ن�و كالمقامة الطّبّ�ة یتناغم إلى حدٍّ �عید مع مقامات الهمذانّي اُألخرى. 
ه  �الفعل محاكاة الحقة لمقامات الهمذانّي، فقد اختار المؤلِّف موضوًعا وأسلوً�ا غا�ة في الصعو�ة وأتمَّ نصَّ

 .�رُتذ دون شائ�ةمن 
ل مّرة في مخطوطٍ  الحادي عشر أو الثاني  ن قر إلى ال�عود  غیر أنَّ حق�قة ظهور المقامة الطّبّ�ة ألوَّ

رة أو منحولة.   أكبر، موثوقّ�ة المقامة الطّبّ�ة �جّدّ�ة و�جب أن ُتؤخذعشر ال �كفینا العت�ار المقامة مزوَّ
�عات الحدیثة (والتي ُ�حلِّلها ال�احثون �مقامات ّن ُخْمس مقامات الهمذانّي االثَنَتین والخمسین في الطأل

همذان�َّة في الدراسات المعاصرة) ال تظهر في المخطوطات إّال �عد ثالثة قرون من ظهور المقامة 
ة ة والعلم�ّ ة والن�سابور�ّ ة والخلف�ّ ة والناجم�ّ المقامات المغزل�ّ إلى ذلك �قوله إّن  ر�تشاردز أشار وقد الطّبّ�ة. 
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في مخطوطات مقامات الهمذانّي قبل  ال تظهر ةة والخمر�ّ ة والتم�م�ّ ة والسار�ّ ة والّصفر�ّ والملو��ّ  ةوالشعر�ّ 
  ١٢٦.السادس عشرالقرن 
مخطوط للمّرة األولى أ�ًضا في هي المقامة المطلبّ�ة، تظهر و أنَّ مقامة أخرى، ��جدر بنا التنو�ه و 

قد و المقامات المنشورة.  واردة ضمن�خالف الطّبّ�ة،  ولكنَّها، .٤٩المقامة الـ  ، وتشّكل ف�هسالسبري �ال
�كون خطأ الناسخ الذي شتَّت نّص المقامة الطّبّ�ة في مخطوط �ال هو السبب في عدم نسخ هذه المقامة 

 من ِقَبل النُّّساخ الالحقین، وعل�ه لم َتُعد هذه المقامة جزًءا من أعمال الهمذانّي.
لهمذانّي نفسه مؤلِّف المقامة الطّبّ�ة. غیر أنَّ التحقُّق من هذا أمَّا االحتمال الثالث فهو أّن ا

 االحتمال، أو ال�حث في طب�عة مقامات الهمذانّي، �ستدعي تحق�ًقا شامًال في تار�خ النّص.

                                                   
١٢٦ .96-Richards, “The Maqāmāt”, p. 95  

 درسها ر�تشاردز، ووصلنا إلى النت�جة األّولّ�ة نفسها.درسنا أكثر من ثالثین مخطوطة لمقامات الهمذانّي، �ما في ذلك تلك التي 


