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Abu al-Hasan Ahmad ibn Muhammad al-Tabari Toranji, the author of the book
"al-mu'alaja al-buqratiya", is one of the greatest physicians of Tabaristan and Iran in
the fourth century AH. For this purpose, in the tenth issue (Volume 20, October 2018)
of the Journal of Babol University of Medical Sciences, an article entitled "Abu
al-Hasan Ahmad ibn Muhammad al-Tabari Toranji; the famous Iranian physician"
has been published on pages 72-75 about the biography of this valuable scientist,
which seems to have some problems and shortcomings in terms of historical
geography. Therefore, the purpose of publishing this article is to critique the
published article and draw appropriate conclusions in scientific studies.
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 .1مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 .2مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران

نامه به سردبیر

ابوالحسن احمد بن محمد طبری تُرنجی مولف کتاب «المعالجات البقراطیه» یکی از بزرگترین پزشکان طبرستان و ایران در قرن چهارم
هجری میباشد .بدین منظور در شماره ( 1۱دوره  ،2۱مهر  )1۹۳۱مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مقالهای با عنوان «ابوالحسن
احمد بن محمد طبری ترنجی؛ حکیم و پزشک نامی ایرانی» در صفحات  ۱2تا  ۱۷در مورد زندگینامه این دانشمند گرانقدر منتشر گردیده
که به نظر میرسد از نظر جغرافیای تاریخی دچار اشکاالت و کاستیهایی باشد .لذا هدف از انتشار این مقاله ،نقد مقاله منتشر شده و
نتیجهگیری مناسب در پژوهشهای علمی میباشد.
واژههای کلیدی :ابوالحسن طبری ،ترنجه ،تاریخ پزشکی ،پزشک ،طبرستان.
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در شماره ( 1۱دوره  ،2۱مهر  )1۹۳۱مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل مقالهای با عنوان "ابوالحسن احمد بن محمد طبری ترنجی؛ حکیم و پزشک نامی
ایرانی" در صفحات  ۱2تا  ۱۷منتشر گردیده ( )1که به نظر میرسد از نظر مورد زیر دچار کاستیهایی است .مطالب زیر در جهت اصالح و تکمیل مقاله منتشر
شده اعالم می گردد.
مکان شهر تاریخی ترنجه :نویسنده محترم بیان میکند که ابوالحسن طبری در تُرَنجِه طبرستان متولد شده است .ایشان موقعیت جغرافیایی شهر ترنجه
را در جنوب شهر بابل در استان مازندران میدانند ،اما آیا ابوالحسن طبری واقعا در جنوب شهر بابل به دنیا آمده است؟ آیا شهر تاریخی ترنجه ،در روستای
ابوالحسن کالی بابل قرار داشته یا اینکه در مکان جغرافیایی دیگری واقع شده بود؟ شهر «ترنجه» در گذشته یکی از شهرهای مهم طبرستان بوده و منطقهای
حائل مابین شهرهای مامطیر و میله و ساری بوده و در عهد خالفت عباسی کارکرد نظامی داشته است« .تُرنجه» مابین شهرهای مامطیر (بابل کنونی) در جنوب،
میله در غرب و سارویه (ساری) در بخش شرقی در منطقه جلگهای قرار داشته است .در متون تاریخی این شهر به نامهای گوناگونی همچون «تُرنجه ،تَرجی،
توجی ،تَرنجی ،تَریجی و تُرجیه» نام برده شده است ( .)2کهنترین ماخذی که به نام تُرنجه به عنوان شهری در طبرستان اشاره میکند اعالق النفیسه (تالیف
 2۳۱ق) اثر ابن رسته است ( .)۹نویسنده حدود العالم (تالیف  ۹۱2ه .ق) در ذکر ترنجه آن را ترجی خوانده و در این باره نوشته است« :شهریست آبادان و
قدیمیترین شهریست اندر طبرستان» (.)0
بر این اساس  Safariو همکاران در پژوهشی با عنوان «تاملی بر نام و جایگاه شهر تاریخی ترنجه» در سال  1۹۳0با استفاده از بررسی باستان شناختی و
دادههای مکتوب و با کنار هم قرار دادن و مطالعه متون تاریخی ،منطقه «ابوالحسن کالی» بابل را که بر اساس منابع مکتوب به عنوان جایگاه شهر تاریخی
ترنجه یاد میشود ،مورد مطالعه قرار دادند .نتایج این مطالعه نشان داده که دادههای باستان شناختی حاصل این پژوهش با آنچه در منابع مکتوب و تاریخی در
مورد جایگاه شهر ترنجه در روستای ابوالحسنکال بدان اشاره شده بود ،در تناقض آشکار است و در نهایت بیان نمودهاند که مدارک باستان شناختی موجود
نمیتواند وجود یک شهر تاریخی را در این نقطه به اثبات برساند ( Eslami .)۷پژوهشگر مازندرانی در کتاب «مازندران در تاریخ» اعتقاد دارد که شهر ترنجه
در اطراف روستای بِشِل میان راه قائمشهر به شیرگاه میباشد .ایشان میگویند« :در شمال شهر شیرگاه یکی از شاخههای رود تالر که در شمال روستای بِشل
به رودخانه تاالر میریزد ،رود توجی است .به موازات و به همان قد و اندازه در جنوبِ رود توجی ،رود دیگری است به نام تیجون که این رود از جنوب روستای
بشل به رود تاالر میریزد .لذا میتوان حدس زد که شهر توجی در میانه راه شیرگاه به قائمشهر (جمنان باستانی) ،و یا در همان حدود روستای بشِل بوده
است» (.)2
 Rabinioنویسنده کتاب «مازندران و استرآباد» موقعیت شهر ترنجه را در نزدیکی روستای تجری اسب شورپی یا کاردگر نماور از دهستان جالل ارزک
جنوبی (بخش مرکزی شهر بابل) میداند که در نزدیکی آن مشهدسر در سه فرسخی بارفروش و سر راه آمل واقع است .در آن آثار دیوار و خانه هایی پوشیده از
علف و بیشه است که نشانی از شهر تجری سابق بوده که طول آن یک فرسخ است ( .)6در واقع دهستان بزرگ جالل ازرک از شرق دابودشت آمل تا موزیرج
بابل را شامل میشود .همچنین ظهیرالدین مرعشی در کتاب تاریخ تاریخ طبرستان و رویان و مازندران «توجی» را از والیات ساری میداند « :این توجى بقعهای
است از والیت سارى» ( .)۱به نظر میرسد با توجه به شواهد و تحقیقات انجام شده ،پذیرش اینکه ابوالحسن طبری پزشک نامی مازندران در قرن چهارم هجری
در جنوب شهر بابل و در روستای ابوالحسنکال به دنیا آمده است ،نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
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