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  غافقی ۀاألدویة املفرد دستنوشتۀ
١کاناداگیل  کتابخانۀ دانشگاه مکاُسلِر  مجموعۀ در

  ٢چِآدام َگ
  ٣فرترجمۀ شمامه محمدی

  اش رسالهغافق و 
سِلر، در دانشگاه مککتابخانۀ تاریخ پزشکی 
ُ
به  جالب توجهیل کانادا)، نسخۀ خطی آگیل (مونتر ا

. ل. 
ُ
ا دارد. این نسخۀ مصور به زبان عربی و دربــارۀ  کتاب فی األدویة المفردة، به نام ۷۵۰۸شمارۀ 

ق)، داروشــناس و ۵۶۰داروهای مفرده (ساده) است. ابوجعفر احمد بن محمد غافقی (د حــوالی 
اگر چه دربارۀ زندگی خود غافقی  ٤این اثر را در سدۀ ششم هجری نوشته است. شناس اندلسی، گیاه

دنیای اسالم بسیار تأثیرگذار بود. طبق  شرق و غرباطالع چندانی در دست نیست اما کتاب او در 
مقالــه یــا مــدخل دربــارۀ  ۹۴۵م)، کتاب اصــلی غــافقی شــامل ۱۹۴۵ماکس مایرهوف (د  برآورد

   ٥گیاهی، جانوری و کانی بوده است.با منشأ  داروهای ساده
یسنده در برگ  ابــوجعفر احمــدبن اســت:  آمــده چنــین بســملهپ نسخه و پس از ۲نام کامل نو

کتــاب فــی به صورتی توصیفی در سطر سوم همــان صــفحه،  هم. نام کتاب محمدبن سّید الغافقی
ر به ترتیب بــه صــورت ۲۸۳ر و ۱۰های  ذکر شده است. دو عنوان دیگر نیز در برگ األدویة المفردة

 طب قافقیدر کنار ُمهرهای زده شده بر کتاب وجود دارد. عنوان  کتاب الغافقی(کذا) و  طب قافقی

1. “The Palaeographical and Codicological Features of the Osler Manuscript in the Context of the Manuscript
Transmission of al-Ghāfiqī’s Herbal”, in Ghafiqi, The Herbal of al-Ghafiqi: a facsimile edition with critical 
essays, ed. F. Jamil Ragep & Faith Wallis, (with Adam Gacek & Pamela Miller), Montreal, 2014: pp. 18- 34.

 .گیل که این نوشته را برای مترجم تهیه کردندروان در دانشگاه مکفهم خوببا تشکر از فاطمه سوادی و سجاد نیک
یسندۀمدرس  ،)لمونترآ( گیل مک دانشگاه اسالمی، مطالعات کتابخانۀ سابق رئیس .٢ های  های بسیاری دربارۀ نسخه ها و مقاله کتاب و نو

.adam.gacek2@gmail.com، فارسی و عربی خطی
  sh.mohammadifar@yahoo.com؛ میراث علمیمی، همکار علمی مجلۀ المعارف اسالعضو علمی گروه تاریخ علم بنیاد دائرة .٣
، ۱۹۶۵، چاپ نزار رضا، بیروت، دار مکتبة الحیاة، عیون األنباء فی طبقات األطباءابن ابی اصیبعه،  بنگرید به:غافقی  برای زندگینامۀ .٤

.۵۰۱ -۵۰۰ص
5. Max Meyerhof, Étude de pharmacologie arabe tirées de manuscrits inédits. III. Deux manuscrits illustrés du

Livre des Simples d'Aḥmad al-Ġāfiqī'. Bulletin de l'Institut d'Égypte (Cairo). 23. 1941: p. 1. 
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و با دو "ق" و یک "ف" بدون نقطــه نوشــته شــده و حــاکی از ر) ۱۰(گ در باالی نخستین سطر متن 
بردنــد. این نسخه است زیرا در ایران گاه "ق" را به جای "غ" به کار می ویسندۀ عنوان][ن ایرانی بودن
) الجامع فی(یا  جامعو  األدویة المفردة کتابهای های این اثر در منابع دیگر به صورتدیگر عنوان

  ١آمده است. األدویة المفردة
تاریخ دقیق کتابت نسخه معلوم نیست، اما غافقی کتابش را در قرن ششــم هجــری در انــدلس 

 قرطبه) نوشته است. ابن میمون (
ً
و پزشک یهودی، از این نســخه  متکلمق)، ۶۰۱ -۵۳۰(احتماال

ــاراش در کتاب نامهاطالع داشته زیرا نوشته است که برای واژه
ّ
، از کتــاب غــافقی شرح أســماء العق

األدویــة ق)، کتــاب ۶۶۸ق) که به گواه ابن ابی اصیبعه (د ۶۴۶ابن بیطار (د  ٢ه کرده است.استفاد
الجــامع لمفــردات األدویــة غافقی را در سفرهایش به همراه داشته، از این کتاب در تألیف  المفردۀ

 بــار در ۲۰۰همچنین به عقیدۀ مایرهوف، ابن بیطار بــیش از  ٣خود بسیار بهره برده است. واألغذیۀ
سرعت از خاستگاهش به سایر کشــورهای  کتابش از غافقی نقل قول کرده است. شاهکار غافقی به

ق)، دانشــمند نامــدار و ۶۸۵دنیای اسالم راه یافت. حدود یک قرن پس از غــافقی، ابــن عبــری (د 
بیه که در آسیای صغیر ای از ایــن  متولد شد و در مراغه درگذشــت، گزیــده ٤پیرو فرقۀ مسیحی یعقو

  ٥نوشت. کتاب
ق، یعنی یک سال پیش از وفات ابن عبری ۶۸۴ترین نسخۀ موجود از این منتخب به تاریخ کهن

سلر
ُ
ابن عبری، خالصۀ خود را "به  ،و سی سال پس از کتابت و تصویرگری نسخۀ غافقی در ا است. 

های کم اهمیت" آراسته اســت. ترین روش برای حفظ همۀ مطالب اصلی و حذف بخشخردمندانه
  ٦کتاب بعدها به التینی ترجمه شد که سه نسخه از آن موجود است. این

ق)، گزیــدۀ دیگــری از ایــن ۸۸۰جمهور احسائی (شکوفایی ح بن ابیبن ابراهیماحمدبن علی
کسفورد ۹۷۴، به تاریخ ترتیب الغافقیبرگ) با نام  ۱۴۶ای از آن (در کتاب نوشت که نسخه ق در آ

  ) وجود دارد.۴۲۱(مجموعۀ بادلیان، هانتینگتون 

                                                    
1. A. Gacek, Arabic Manuscripts in the Library of McGill University: Union Catalogue, Montreal: McGill 

University Libraries, 1991, p. 95. 
ارابن میمون،  .٢

ّ
کس مایرهوف به و. و. فرانسیس به تاریخ ۴، ص۱۹۴۰، چاپ ماکس مایرهوف، قاهره شرح أسماء العق یه ۲۰؛ نامۀ ما  ژانو

 سلر موجود است.اکنون در کتابخانۀ اُ که هم ۱۹۳۸
، ۱۹۴۰ -۱۹۳۲  االعتماد ةمطبعماکس مایرهوف و جرجی صبحی، قاهره: ی ، چاپ و ترجمهمنتخب کتاب جامع المفرداتابن ِعبری،  .٣

  .۳۳، ص۱۹۹۶، مؤسسۀ تاریخ علوم عربی و اسالمیتجدید چاپ فرانکفورت: 
  م .کنونی شهر ملطیه در ترکیۀ .٤
گزیده (در نسخه از این  چهاراست.  وو  ه، د، ج، ب، الف. این اثر فقط مشتمل بر حروف منتخب کتاب جامع المفرداتابن ِعبری،  .٥

  قاهره، گوتا، حلب و گوتینگن) وجود دارد.
  .ل و ِبرنباز در مونیخ، .٦
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  ظاهر، متن و صحاف نسخه
سلر> وجود دارد،

ُ
مــاکس مــایرهوف  ١اگرچه شرح اولیۀ کوتاهی از این نسخه در کتاب <کتابخانۀ ا

 
ً
سلر برایش تهیه کرده بود، شرح نسبتا

ُ
نخستین کسی است که بر اساس فتوکپی نسخه که کتابخانۀ ا

  دقیقی از این نسخه نوشته است:
ای حکایت دارد. ست و از یک خوشنویسی حرفهالعاده تمیز و خوانا فوقط نسخه "خ

ویر اشک برای شخصی بلندپایه کتابت شده است. این نســخه تصــ نسخۀ غافقی بی
 حشــائشهــای نســخهبه نظر من حتی از تصــاویر بیشــتر  که داردزیبایی از گیاهان 

دهــد کــه نشــان مــی دیوسکوریدس نیز بهترند. البته در نسخه اشتباهاتی وجود دارد
هــای کاتبش متخصص این حوزه نبوده است. چندین تصحیح در نسخه و افتــادگی

کــرده، آگــاهی ابت میدهد که کاتب به محتوای آنچه کتزیادی در آغاز آن نشان می
برگ ابتدایی نسخه افتاده و کاتب دیگری رونوشتی از آنها را  ۹به نظرم نداشته است. 

های بسیاری از داروها به رنــگ گذاری و نوشتن نامحرکت به نسخه الحاق کرده و از
  ٢پوشی کرده است."قرمز چشم

شناسی و رمزنگاری این مجموعه حدود پنجاه سال پــس از های نسخهنخستین شرح از ویژگی
 فهرستآنکه من به دانشگاه مک

ً
نشدۀ کتابخانه را کشــف کــردم، گیل آمدم و چهار مجموعۀ عمدتا

  ترین شرح این نسخه چنین است:نگاشته شد. جدید
 روی کاغــذهای 

ً
"بخش اصلی متن روی کاغذ بّراق ضخیم غیر اروپایی، و احتمــاال

ر
َ

نخســت کــه  ٤سازی نوشــته شــده اســت. اّمــا ُکراســۀ٣دورۀ اسالمی، و بدون َمسط
 در سدۀ 

ً
، کاغــذ آغشــته بــه جــوهر م در ایران به آن الحاق شــده ۱۹/ هـ ۱۳احتماال

در  ٥رسد که آستربدرقهاحتمال زیاد ساخت ایران است. به نظر می رنگ دارد و به آبی
  خط اروپایی است.آغاز و پایان نسخه از کاغذ بی

گــذاری شــده اســت.  صــفحه شــماره ۲۸۴نسخه با مداد، به خط یک اروپایی و در 

                                                    
1.  W.  Osler,  Bibliotheca Osleriana: a catalogue of books illustrating the history of medicine and science, 

Montreal: McGill-Queen's University Press, 1969: p. 663. 
ی ۲۰و. فرانسیس، به تاریخ  نامۀ مایرهوف به و. .٢  .۱۹۳۸ ۀژانو
و  ندکشید میهای راست خط به صورتبندهایی از ریسمان باریک سخت تافته، ی یکاغذ چندال ۀصفحفرایندی که طی آن روی  .٣

 م .ها تنظیم شودخط دوختند تا به کمک آن، فاصلۀ می
کردند تا  های بزرگی را چند بار تا میآنکه بتوانند کاغذها را به آسانی به یکدیگر بدوزند، برگه برایتبان برای آسانی کارشان و کا گذشتهدر  .٤

دادند. به این ها به هم پیوسته بودند، برش میبرگه را از همه طرف، به جز طرفی که همۀچندبرگی به دست آید. سپس این جزوه  ای جزوه
  مند. یدامن را ُکراسه می ها اندازه و دو به دو به هم پیوسته بودند. این جزوهایش همهآمد که برگهای به دست میترتیب جزوه

افشار  صدری فرهنگ فارسیچسبد ( یا کاغذی که از یک سو به جلد و از سوی دیگر به نخستین [و آخرین] صفحۀ کتاب یا دفتر میمقوا  .٥
 م و همکاران).
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 متن را است نسخه [آستر بدرقۀ] گذاری شامل صفحات اول و آخر  شماره
ً
که معموال

 ۵/۲۰×۵/۱۳ندازۀ محــدودۀ مــتن امتر و سانتی ۲۵×۱۸د. اندازۀ نسخه گیر در بر نمی
سطر دارد. هر سطر (فاصلۀ سطرها از همدیگر، به  ۲۳متر است و هر صفحه  سانتی

کراســۀ متر است. ســطرها در میلی ۸-۷ها) به اندازۀ ها و زیر عنوانجز عنوان فصل
ها امضایی وجود نــدارد.  سهای دارد. در پایان ُکراکشی شده، چارچوب خطنخست

شود (حتی در نخستین ُکراســۀ جــایگزین اغلب وجود ندارد یا دیده نمی ١واژۀ رکابه
های پایینی یا برش اضافی صفحات گاهی به دلیل تعمیر حاشیه این وضع شده) که

فاق می
ّ
 افتد. برخی از رکابهدر هنگام صّحافی ات

ً
خــط دیگــری بــه نســخه به  ها بعدا

 در پایــان هــر ۲۸۳ -۱۰های . بخش اصلی نسخه (برگاستافزوده شده 
ً
) احتماال

راسۀ ده
ُ
برگی رکابه داشته است. البته اثبات این قضیه با وجود صــفحات زیــاد ایــن ک

در  هــاُکراســه "انــد، ســخت اســت.نسخه که گاه بدون ترتیب درست صّحافی شده
  "به هم پیوسته است.تایی ترتیب کنونی، شامل صفحات ده، چهارده، شانزده و بیست

ســلر)،  ٢هایش به و. و. فرانسیسماکس مایرهوف در یکی از نامه
ُ
(نخستین کتابــدار مجموعــۀ ا

 تالش کرد تا ترتیب درست صفحات را نشان دهد اما دو صفحه را از قلم انداخت.
ضلعی سنتی صّحافی شده است. جلدها برگردان پنج این نسخه با جلد چرمی قرمز و بدون لبه

هــای مرکــزی  انــد. تزیینــات ترنجهای طالکوب تزیین شدهبا طرح  نقوش ترنج و سرترنج آراستهبا 
رنگ است. جلد  ). داخل جلدها مزّین به کاغذ آبی١ایرانی است (شکل » گل و مرغ«حاوی طرح 

مانند ُکراسۀ نخست، در سدۀ سیزدهم/ نوزدهم الحاق شده مّتصل به عطف وارونه اصل نیست و به
اندازه  که دو رویۀ آن با عطف جلد چندان هم اند، چنان ای دیگر جدا کرده ین جلد را از نسخهاست. ا

  .نیست؛ بلندای آن کمی بیشتر و پهنایش کمتر از عطف است

 
  ترنج مرکزی (پشت جلد) -۱شکل

                                                    
  . مشد مینسخه نوشته پیشین  برگدر پایین و رعایت ترتیب درست صفحات، بعدی کتاب که برای جلب توجه خواننده  برگواژۀ  نخستین .1

2. W. W. Francis 



 

  

١۵٢ 

  آن نسخه و تاریخ کتابت
  شود:(سطر اول) چنین آغاز می بسملهپ و پس از ۲متن نسخه از برگ 

  قال ابوجعفر احمدبن محمدبن سّید الغاِفقی رحمه الله قد ُکنت شرعت: ١/۲/
  /: ِفی کتاب فی االدویة المفردة اتخذه بذکره لنفسی...۳/

چهار سطر پایانی از نخستین ُکراسه، در حاشیه کتابت شده است. شروع بخش اصلی نسخه در 
ه د [= دیسقوریذر چنین است: ِمَن ا۱۰برگ 

َ
ال سَّ

َ
  ]...دیسقوریدس/ سلقّوِة الغ

سلر، نیمۀ نخست کتاب اصلی را دربردارد که شامل ترتیب الفبایی ابجد و تا حــرف 
ُ
 کنسخۀ ا

  دهد. را تشکیل میبه عبارت دیگر، هر حرف، یک باب  است.
هــای دیگــر اســت کــه در هر حرف (باب) شامل توضیحاتی دربارۀ داروهای معمــول از کتــاب

آمده  شرح...ل و شرح زبانشناختی هر دارو، ذیل بخشی با عنوان های دیگر و غیر معمواش نام ادامه
  .شرح األسماء الواقع فی هذا البابیا  شرح ما وقع فی هذا الباب من األسماءاست؛ برای نمونه، 

و حتــی در  بــابهــر  ونمدخل فرعی دارد. در ۲۲۰۰مدخل اصلی، و حدود  ۴۶۸این کتاب، 
  های فرعی، ترتیب الفبایی وجود ندارد. مورد مدخل

  های اصلی به قرار زیر است: موضوع مدخل

تــُرج (پرتقــال؛ گ ها، بوتهگیاهان (علف - ۱
ُ
ر)، أنیســون ۱۱ها، درختان و غیره)، برای نمونه ا

نجــان (۸۱ر)، بــابوَنج (۳۵ر)، إسفاناخ (اسفناج؛ ۱۴ر)، أُرّز (برنج؛ ۲۸(
َ
پ)، ۷۲ر)، باذ

پ)، ِهلیــون ۱۳۹پ)، ِهنــِدبا (کاســنی؛ ۱۱۲ر)، َجــَزر (گــزر/ هــویج؛ ۷۳َبَصــل (پیــاز؛ 
پ)، ۲۵۹پ)، ُکزَبــَره (گشــنیز؛ ۲۳۰ر)، یاســمین (۱۶۰پ)، َزنَجبیــل (۱۳۸(مارچوبه؛ 

 ر).۲۵۸ر)، و َکّمون (زیره؛ ۲۷۸ر)، ُکّراث (تره؛ ۲۶۰پ)، َکَرفس (۲۴۷َکرَنب (کلم؛ 
خــراها و مانند اینها، ها، کانیسنگ -۲

ُ
کــان/ أریکــان (ا

َ
پ)، إســفیذاج ۴۹؛ ٢برای نمونه أرت

لق ۱۵۸پ)، ِزفت (قیر؛ ۱۳۱پ)، ُدخان (دوده؛ ۱۱۷پ)، َجزع (نوعی عقیق؛ ۵۰(
َ

پ)، ط
ر)، َحَجر (انــواع ۲۶۹ر)، ِکبریت (گوگرد؛ ۲۳۹پ)، یاقوت (۲۲۱ر)؛ طین (ِگل؛ ۲۲۶(

 پ).۱۶۵پ) و زاج (۱۶۹پ)، ُزجاج (شیشه؛ ۲۰۶ -ر۲۰۳سنگ؛ 
(پستانداران، پرندگان، ماهیان و غیره)، اعضای بدن و تولیدات آنها، برای نمونــه  جانوران -۳

ر)، دجــاج ۱۴۴پ)، هدهــد (۵۳ر)، أرَنب (خرگــوش؛ ۵۳ابن ِعرس/ ابن ُعرس (راسو؛ 
ر)، ِحــرذون (نــوعی مارمولــک؛ ۲۰۷پ)، حلــزون (۱۱۱ر)، َجــراد (ملــخ؛ ۱۳۴(مــرغ؛ 

                                                    
  م .متن است؛ و به همین منوال در بقیۀ ۲منظور سطر  .١
 ای معدنی که جزء غالب آن اکسید آهن است. مماده .٢
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َحه (پن۱۷۲پ)، ُزبد (کف، سرشیر؛ ۲۰۷
َ

پ)، ۹۶پ)، بیض (تخم؛ ۵۱یرمایه؛ پ)، أنف
 ر).۱۳۳ر)، و َدم (خون؛ ۱۳۴ر)، ِدماغ (مغز؛ ۱۱۸ر)، ُجبن (پنیر؛ ۹۸بول (ادرار؛ 

  ها آمده است:ر) این عبارت۲۸۳در پایان نسخه (گ
ومینون/ ُهو الِفلِفل .: ۱۹/ کولم/ ۱۸/

ُ
ون .:  ک مُّ

َ
وفیُرونهو الک

ُ
وَهیان/ الُبسر.: ۲۰ُهو / ک

ُ
د ذِکر  ک

َ
ق

  ١اصَناف الکّراِث فی حرف ک هیَمع 
 بر اتمام حرف کاف و جزء نخست نسخه، در نیمۀ های پیشزیر عبارت

ّ
گفته، انجامۀ کوتاهی دال

  ذکر شده است: الم در جزء دوم و سپاس خداوند چنین ، ادامۀ نسخه از حرفقمری ۶۵۴شعبان سال 
ه َحــقَّ َحمــِدِه ۲۲/ تّم َحرف الکاِف وبتمامِه تّم الجزء االّول من کتاَب /۲۱/

َّ
/ الغافقی والحمُد لل

عَبان َسَنه اربع حمس 
َ

لک فی منتصف ش
َ
م لک ۲۳(!) / هىسوذ

ّ
انی َحرف الال

َ
د الث

ّ
وه فی المجل

ُ
/ ویتل

ه َرب الَعالمین.
ّ
  والحمد لل
ای نامتعارف نوشته شده و خواندنش سخت است. عبارت مربوط به به شیوه قمری ۶۵۴تاریخ 

(پنجــاه) مختصــر شــده و خمسین همچنین واژۀ بین آنهاست. واو آن شامل سه واژه و بدون حرف 
قه، و  ٢انتهایش مانند "ی" نوشته شده است.

ّ
"ستمئة" (ششصد) نیز به صورت مختصر شدۀ "س" معل

  ):۲نوشته شده است (شکل  حروف "ت" و "ی" بدون نقطه و "ه" آخر

 
 ۲شکل 

نیز به طور مایل در حاشیۀ پایینی (ضمن تعمیر) نسخه به خط یک  ٣قمری ۵۰۴تاریخ نادرست 
 به۱اروپایی نوشته شده است. همین تاریخ در گ

ً
 ٤وسیلۀ دکتــر ســعیدر نسخه در کروشه و احتماال

  ه است.نوشته شد

                                                    
 ».انتها«یعنی  .١
 محرف "خ" هم نقطه ندارد.  .٢
 .میراث علمیشمارۀ  در همین» نکاتی در مورد غافقی و دوران زندگی او«. در مورد میزان اعتبار این تاریخ بنگرید به یادداشت تاریخی با عنوان ٣
ها به دکتر سعید است که در میان غربی به پیروز، همدان)، ملقب ۱۳۲۲ - سنندج۱۲۴۲کردستانی ( خانمیرزا سعیدمؤلف،  منظور .٤

پزشکی های دورهبه انگلیس،  شسفردر سه  مریکایی به نام آلکساندر بود. میرزا سعیدآسال در همدان، دستیار پزشکی  ۹او معروف بود. 
های خطی کرد. از دیگر کارهای او، فروش نسخهطبابت  یشتر عمرش را در همدان و تهرانب او. گذراندپزشکی را جدید، به ویژه چشم

اش در کتابخانۀ مجلس وجود دارد. به روایت برخی، او تغییر دین داد و حتی کلیسایی نیز در  نامه ها بود. خودزیستعدد به فرنگیمت
انجیل را هم به زبان کردی ترجمه کرد اخالق  ۀ"دکتر سعیدخان، اسطورمظهر ادوای،  ←برای اطالعات بیشتر( تهران ساخت. ظاهرَا 

جی. رسولی،  ؛۱۹۰ - ۱۶۹ ، ص۱۳۹۴، بهار ۲۲، ش۷، سال تاریخ پزشکی ۀفصلنام، "اجار و پهلوی اولق ۀپزشکی کردستان در دور
 م  .)]تاانتشارات نور جهان [بی ،یات شورای کلیساهای ایران، تهرانترجمۀ کمیتۀ ادب ،دکتر سعیدخان کردستانیکیدی آلن، 



 

  

١۵۴ 

تاریخ  ١با این محتوا وجود دارد: "ِسر دنیسن راس ر، نیز یادداشتی از و. و. فرانسیس۱در روی گ 
لندن بردم. و.  ٢خواند. من نسخه را نزد او در مدرسۀ مطالعات شرقی ق می۶۵۴مشکل این نسخه را 

نادرست است حتی اگر ناظر به تاریخ تألیف باشد زیرا غافقی در سال  ۵۰۴تاریخ  ٣و. فرانسیس".
  ق از دنیا رفته است.۵۶۰

وهر سیاه کتابت شده است. با این حال جوهر قرمز نیز برای نام مؤلفان یا منابع، متن اصلی با ج
یه، د  ماسه، شکوفایی در نیمۀ سدۀ ق؛ ابن ۲۴۳چه به صورت نام کامل افراد (برای نمونه، ابن ماسو

ق؛ همگی در ۳۲۰ق؛ ادریسی، د حوالی ۳۱۳ق؛ رازی، د ۲۹۲؛ ابن عمران، د حوالی هجری سوم
پ؛ ۱۶۹، گاألحجــارپ؛ ۱۳۲، گکتــاب األحجــارورت عنوان کتاب (برای نمونه، ر) یا به ص۱گ 

یــا  لیهای ر) به کار رفته است. مطالب مربوط به غافقی با عبارت۱۶۱ر، ۱۲۷پ، ۱۱۶، گالفالحة
هــایی کــه مؤلــف آنهــا بــرایش اند و عبارتپ) مشخص شده۱۳۹پ، ۱۳۷پ، ۱۳۶(گ.  المؤلف

مشخص کرده است. از رنگ قرمز برای زیرنویس تصاویر،  غیرهو  مجهولناشناس بوده را با عبارت 
های مربوط به مطالب منقول، و اختصــارات نیــز اســتفاده ها/ بابگذاری حروفی برای فصلشماره

پ) رنگ قرمز ۹ -پ۲شده است. برای نام گیاهان و منابع استفاده شده در ُکراسه نخست نسخه (گ
دست رفتۀ نسخه که بازنویســی و الحــاق شــده عبارتنــد از:  به کار نرفته است. نام گیاهان بخش از

شــنه (خــزه۶ر)، اذخر (علف لیمو؛ ۵أسارون (زنجبیل خودرو؛ گ
ُ
پ)، أرمــال (پوســت ۶؛ ٤ر)، ا

رس؛ ۷درختی از جنس دارچین؛ 
ُ
بُهل (مایمرز/ ا

ُ
ر)، أراک (چوب مســواک؛ ۸پ)، أثل (گز؛ ۷ر)، ا

  ر).۹پ) و آس (مورد؛ ۸پ)، آبنوس (۸
ــ ــار اختص ــای چه ــه ج ــرف "د" ب ــود دارد: ح ــخه وج ــده در نس ــتفاده ش ــابع اس ــرای من ار ب

"دیســقوریدوس" (دیوســکوریدس؛ شــکوفایی در نیمــۀ دوم ســدۀ نخســت م)، "ج" بــی نقطــه (بــه 
م)، "ف" به جــای ۲۰۰های ج اول/ چسبیده و یا غیر چسبیده) به جای "جالینوس" (د حوالی  شکل

ابــوبکر رازی (د  الحاوی فی الّطــّب"و "ح" به جای " ق)،۲۸۲ -۲۸۱"ابوحنیفه دینوری" (د حوالی 
هــای حروفــی پــس از آنهــا، بــه وســیلۀ خــط کوتــاهی در گذاریاین اختصارها و شماره ٥ق).۳۱۳

  اند.باالیشان مشخص شده
به جای  هییا با  ای در داخلش(گاهی باز) با نقطههای اصلی با یک دایره  انتهای مطالب مدخل

                                                    
1. Sir Denison Ross 

 م شود. خوانده می SOAS »مطالعات شرقی و آفریقایی ۀ (مدرسۀ)دانشکد«امروزه با نام  .٢
  . خواندمی ق۶۵۴ با اطمینانمایرهوف نیز این تاریخ را  .٣
 م .اسالمی به انواعی از گلسنگ نزدیک است شرح انواع "اشنه" در منابع دورۀگچک در اینجا اشتباه کرده است.  .٤
ش الئونورا دی وینچنتسو ( وسیلۀرایش شده بهوی را ندارد. این اطالعات از نسخۀ ر) اطالعات مربوط به "ف" و "ح"۴سلر (گاُ  نسخۀ .٥

  )پ درست است. م۳ین اطالع، نشانی گسلر، برای ا) به دست آمد. (در نسخۀ اُ ۳۵
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گفتــه بــرای جــدا  گوشه مشخص شده است. این سه نقطۀ پیش طه با آرایش سهیا سه نقإنتهاء کلمۀ 
  است.   ها هم به کار رفته شرحهای فرعی در بخش  کردن مدخل

کاتب اصلی متن را تنظیم و تصحیح کرده، هر چند آشکارا به این نکته اشاره نشــده اســت 
بــه چشــم  پ). در تصحیحات دیگر دست کم دو دســتخط۷۳پ، ۷۱ر، ۷۱پ، ۵۰ر، ۲۷(گ
هــای  پ). بیشــتر تصــحیحات بــه افتادگی۷۷پ، ۷۳پ، ۷۱ر، ۷۱پ، ۴۷ر، ۳۸خورد (گ می

شمارۀ  عالمت تصحیح و افتادگینسخه مربوط است. دو نوع   ۲در این تصحیحات وجود دارد: 
شــود) های خطی ایرانی دیده مــیزبرنگاشت (که اغلب در نسخه ۲و یک خط خمیده. شمارۀ 

- ها به کار میهای دیگر یک واژه، و عالمت خط خمیده برای افتادگیها یا مترادفبرای صورت
پ، ۶۶وجــود دارد (گ صــّح انــد در انتهایشــان واژۀ  هایی از متن که از قلم افتادهرود. عبارت

های پ) ولی مترادف۱۷۰پ) و گاهی کلمۀ پس از آنها در درون متن خط خورده است (گ۷۳
خری، نسخها غیر منقوط (به جای منقوط ی حو  ۲موجود در حاشیه با عدد 

ُ
) مشــخص نسخة ا

ر) ۱۲۳پ، ۷۲ها نیز خط نازکی وجود دارد (گباالی برخی از واژهپ). ۱۶۹ر، ۱۰اند (گشده
های تیــرۀ کجــی کند. گاهی نیز حذفیات با خطها اشاره میکه به حذف کتابت اشتباه آن واژه

  ر).۱۶۱اند (برای نمونه در گ ها معلوم شده روی واژه

  هاخطها و دست لمق
ق) و ۶۵۴که گفته شد، متنی که به ما رسیده است، دو بخش دارد: بخش اصــلی (بــه تــاریخ  چنان

تــر)  هـ فراهم شده است. اما در بخش اصــلی (کهن۱۳در ابتدای نسخه که در سدۀ  نخستُکراسۀ 
پ، ۳۰ -ر۳۰ها با دست یا قلمی متفاوت کتابــت شــده اســت (بــرای نمونــه در  نسخه، برخی برگ

  ر).۱۶۴پ، ۱۲۲پ، ۶۸

  های اصلکُراسه
ق) و عنوان داروها به خط شرح...، و حرف...، باب حرف...ها (های اصلی فصلعنوان

َّ
سیاه  ١ُمَحق

  اند. هایی بر باال دارند، نگاشته شدهنزدیکتر است و طّره (سرک) ثلثکه گاهی به خط 

                                                    
١.  

ّ
نسبت  ابن مقلهاست که ابداع یا سامان دادن آنها را به  گانه خطوط شش ۀو از جمل خوشنویسی اسالمیهای مهم  ق از شیوهخط محق

  خطاند. برخی از خطاطان  داده
ّ

 کوفینزدیکترین خط به و اند. این خط از خطوط اصیل اسالمی  تهدانسرا پدر خطوط عربی  قمحق
نوشته روف اندام است که با فواصل منظم و بدون تداخل حاست. در این خط اشکال حروف یکدست، یکنواخت و درشت  ساده

 شوند. م می



 

  

١۵۶ 

 
  پ۱۱۱گ -۳ شکل

 
  پ۱۳۸گ -۴ شکل

 
  پ۳۴گ -۵ شکل

هــای دورۀ مملوکیــان های خط نسخ که ویژگی بسیاری از نسخهطرف دیگر، متن اصلی طّرهاز 
) متن شرحهای فرعی (تری در عنواناست را به همراه خطوط تیره نازک و ضخیمی دارد. خط ضخیم

  گذاری دارد. وجود دارد. متن اغلب منقوط است و گاهی هم حرکت
روف این متن وجود دارد. برای نمونــه، ســر حــرف ح شکلهای منحصر به فرد در برخی ویژگی

، ف ،ش، سممدوده همزه و بر روی  الفتر است. بر روی بدون طّره، اغلب از پایش ضخیم الف
ّق غیر آخر نیز سرکش ( ککمانۀ مشخصی وجود دارد.  ن، و ق

َ
کل/ ش

َ
غیــر  ل) ندارد و اغلب بــه ش

آخر نیز پــای پهنــی ل ا نوشته شده است. آخر شبیه است و اگر هم سرکش داشته باشد، نازک و جد
آخر نیز یا اغلب دم کوتاهی بر جانب  متر رفته است.  دارد که بر روی خط پایه نشسته یا از آن پایین

  پیش از خود چسبیده است.ر آخر نیز اغلب به  حچپ یا دم بلند مستقیم رو به پایین دارد، و 
در جاهایی که ِاعراب گذاشته شده، کسره به صورت خط عمود یا کج، تنوین در حالت نهــادی 

 و َعلٰی  ٰی مقصوره نیز در کلماتی مانند إل الفنکره، به صورت یک نشانۀ مّواج نشان داده شده است. 
شکلی مشــخص  vعالمت  دون نقطه (ُمهَمل) مانند س و ر بامنقوط است. حروف ب ی به صورت

اشتباه  غو  جاند تا با نیز بدین گونه نوشته شده عو  حهای زیرنوشت کوچک حروف  د و شکلانشده
  آخر به همین دلیل نوشته شده است. هنیز بر روی ه نشوند. همچنین صورت غیر آخر 
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  ر۱۳گ -۶ شکل

 
  ر۲۴ای از گهای برگزیدهواژه -۷ شکل

  پ)٩ – ر ٢(گ  ُکراسۀ نخست افزوده شده
 در سدۀ خط نسخ در 

ً
هـ) به کار رفتــه ۱۳ُکراسۀ نخست، که در هنگام ترمیم نسخۀ اصلی (احتماال

های ایرانی دارد. خط این بخــش، ضــخامت کمتــر و های مشترک زیادی با دستنوشتهاست، ویژگی
های آن اغلب ضخیم و یکسانند.  تر نسخه دارد و خط تیرهانحنای بیشتری در مقایسه با بخش کهن

م نبوده است، اما طّرهاگرچه کتابت ا
ّ

های تیز مشخصی بــه ســمت چــپ روی ســتون ین بخش منظ
  منحنی است، نه صاف.پایانی هم  لوجود دارد. پایۀ  ال الفو ستون غیر آخر ل حرف 

 
  ر۳گ -۸ شکل

 
  ر۳ای از گهای برگزیدهواژه -۹ شکل



 

  

١۵٨ 

  ویرصات
سلرکتاب  را مایرهوف واین نسخه  صاویرتتعداد 

ُ
، اما اگر نقاشــی هــر اند تا دانسته ۳۶۷ کتابخانۀ ا

  دارد. تصویر ۳۹۷در نظر بگیریم،  تصویرگیاه مجّزا را یک 
 تصــاویروجود دارد. در ایــن بخــش از نســخه  تصویر) ُنه ۹ -۲در بخش الحاقی به نسخه (گ

 در حاشیه
ً
 درون متن جای دارند. تصاویر موجود د تصاویراند، ولی در بقیۀ نسخه  معموال

ً
ر معموال

یکی به آخر  تصویروجود ندارد. کار  تصاویراند و زیرنویسی برای شرح این حاشیه اغلب بریده شده
وقع سهو فی هــذا شود: اش این عبارت خوانده میپ) انجام نشده و در جای خالی۲۷۹مانده (گ

 یک یا دو، و گاهی سه و حتــی چهــا اإلخال
ً
ر (در این جای خالی اشتباهی رخ داده است). معموال

  ر).۲۵۱ر، ۸۸در یک صفحه وجود دارد (برای نمونه در گ تصویر
 حشــائشدر ایــن نســخه وجــود دارد کــه از کتــاب  تصــویر ۹۰طبق نوشتۀ مــایرهوف، حــدود 

  نویسد:ای به و. و. فرانسیس، می. او در نامهاست دیوسکوریدس اقتباس نشده
دیوســکوریدس  حشــائشهــای ام کــه در نســخهتهیه کرده تصاویریمن فهرستی از 

 تصــاویرانــد. تعــداد ایــن  وجود ندارد. پس این گیاهان برای یونانیان ناشناخته بوده
هــای ست. این بسیار مهم است زیرا من نسخۀ دیگری که حاوی نگــارهتا ۹۰حدود 

  شناسم. این گیاهان و داروها باشد نمی
دو نوع ریشۀ  صویرتیز دارد: را ن تصاویرگیاهان (با گل و میوه)، این  تصاویراین نسخه عالوه بر 

نج،گیاهی (
َ
ل
َ
ر)، چهار نــوع قــارچ خــوراکی یــا دارویــی (طراثیــث، جمــع ۷۶ر؛ َبهَمن، گ۳۵گ ا

ــتانداران، مارهــا، ۲۵۰ر، ِکشــَنه، گ۲۵۰پ؛ َکمــا، گ۲۱۹طرثــوث، گ پ)، هشــت جــانور (پس
 پ)،۵۳پ)، أرنب (خرگوش؛ گ۵۳پ)، ِابن ِعرس/ُعرس (راسو؛ گ۵۲ها)، شامل افعی (گ ماهی
 -ر۱۱۹پ)، سه نوع جنــد بادســتر/ قســطوریون (بیدســتر؛ گ۵۳(خرگوش دریایی؛ گ ١البحرأرنب
از أظفارالطیــب (صــدف نــوعی جــانور  اویریتصــر). همچنین ۱۱۱پ)، ِجّری (مارماهی؛ گ۱۱۹

ر)، دیگ و ابزاری ۱۴۴ر)، َهَدَبه (خرخاکی؛ گ۶۸پ)، َبنک (پوست نوعی درخت؛ گ۵۱آبزی؛ گ
؛ ٢ر)، َحزازالَصــخر (نــوعی گلســنگ۱۵۸صمغ حاصل از برخــی درختــان؛  برای تهیۀ ِزفت (نوعی

فیر (پوستۀ خشک دانۀ جوز هندی؛ گ۱۹۶گ
َ

  پ).۲۱۴ر)، و طالش

                                                    
  م .نوعی نرم تن دریایی .١
مؤلف این مقاله به اشتباه، حزازالصخر را نوعی اگزما یا جوش پوستی دانسته است که در ترجمه تصحیح شد. در برخی منابع نوعی  .٢

 ببیماری پوستی به همین نام وجود دارد که با همین گلسنگ درمان می
ً
  اشتباه کرده است. م ه این دلیل مؤلفشود و احتماال
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  پ)۱۵۸ِزفت (گ ابزار تهیۀ -۱۰ شکل

گردد که این هـ برمی۱۱ترین تاریخ ثبت شده بر آن به سدۀ پس از کتابت و نگارگری این نسخه، کهن
تــرین توان دریافت. قدیمیشد. این را از روی سه ُمهر که دو تا از آنها تاریخ دارند مینسخه به ایران برده 

بر آن حک  وسالم علی ابراهیممتر است، عبارت میلی ۱۰×۱۷ر) که بیضوی شکل و به اندازۀ ۱۰ُمهر (گ
 متعلق به شخصی به نام ابراهیم و یا علی ابراهیم بوده است ۱۰۵۱شده، دارای تاریخ 

ً
. دومــین ١و احتماال

ر) زده شــده ۱۰گفتــه (گ متر دارد و در همان صفحۀ مهر پیشمیلی ۱۴×۱۷ُمهر شکل چهارگوش و اندازۀ 
(و یــا  الدین محمد الحسینیجمالام ر نیز وجود دارد. بر این مهر ن۲۸۳ای از این مهر در گاست. بریده

؟ حک شده است. دو مهر دیگر دیگر نیز بر نسخه زده شده ۱۰۸۰) و تاریخ الدین الحسینیمحمد جمال
همتر که عبارت میلی ۱۳است: یکی کوچک و گرد به قطر 

ّ
ر، ۱۱۹بــر آن حــک شــده (گ توّکلت علی الل

 م۱۲۸پ، ۱۲۷
ً
  ر). ۲۸۳حو شده است (گر)، و دیگری بزرگ و گرد که اکنون کامال

  
  ر)۱۲۸ر، ۱۰مهرهای نسخه (گ -۱۱ شکل

                                                    
ی ِإْبَراِهیَم انبیاء ( سورۀ ۶۹رسد که این عبارت از آیۀ نظر میبه  .١

َ
َیا َناُر ُکوِني َبْرًدا َوَسَالًما َعل َنا 

ْ
 ) گرفته شده است.ُقل



 

  

١۶٠ 

سلر در سال در ابتدا که این نسخۀ گیاه
ُ
برای دکتر  ١اشاز صاحب ایرانی ۱۹۱۲شناسی مجموعۀ ا

سلر (م. 
ُ
خریــداری شــد، گمــان بــر ایــن بــود کــه ترجمــۀ عربــی کتــاب ۱۹۱۹ویلیام ا  حشــائش) 

 متن عربــی کتــاب 
ً
دیوسکوریدس است. این نسخه به همراه نسخۀ مصّور دیگری که این یکی واقعا

، تهیه شد. توضــیحی دربــارۀ ٢شود اکنون در کتابخانۀ بادلیان نگهداری میدیوسکوریدس بود و هم
ن ر ای۱ای کاغذ و با مداد نوشته شده که بر روی گ) بر روی تکه۳۴۶این نسخه و شمارۀ قفسۀ آن (

  .٣نسخه چسبانده شده است
سلر از ج. ه. بیل، کارمند ادارۀ امور کشــوری هنــد

ُ
پونــد  ۲۵بــه مبلــغ  ٤هر دو نسخه را ویلیام ا

خرید. مالکیت جدید نسخه با برچسبی بر روی قسمت داخلی جلد رویی کتــاب بــا ایــن عبــارت 
کسفورد". سلر، بارونت، آ

ُ
  ٥نشان داده شده است: "از کتابخانۀ ِسر ویلیام ا

  وضعیت نگهداری
سلر از تعمیرات فراوان حاشیهاثر گیاه

ُ
ها آسیب دیده و گــاهی بخشــی از مــتن از شناسی کتابخانۀ ا

یس دارد.  تصویردست رفته است. در موقعیت کنونی، تعداد مناسبی  سرچین شده، رکابــه و زیرنــو
و کنــده شــده اســت  در اثر َنــم از بــین رفتــه تصاویرهایی از متن و همچنین در برخی جاها، بخش

یــا رّدشــان پ) ۶۹تا روی متن کشیده شــده (گ  تصاویرپ). در برخی جاها ۶۹پ، ۴۱ر، ۱۹(گ
  ر). همچنین گاه مقداری از جوهر/ رنگ پخش و جابجا شده است.۴۲مشهود است (گ

رنسخه   های دی
  تند از:شناسی گزارش یا شناسایی شده است که عبار تاکنون هشت نسخۀ خطی دیگر از این اثر گیاه

ق. ۹۹۰داراآلثار العربیه موزۀ هنر اسالمی قاهره، به تــاریخ کتابــت  ۳۹۰۷نسخۀ شمارۀ   - ۱
ســلر اســت و  صاویرتمطابق گزارش ماکس مایرهوف، 

ُ
و متن این نسخه بر اساس نسخۀ ا

 حتی همان اشتباهات و تصحیحات را دارد. 

                                                    
  الذکر نیست. منظور دکتر سعید سابق .١
  .های سوم تا پنجم کتاب دیوسکوریدس استاین نسخه شامل مقاله .٢
 بغداد) تاریخ  این یادداشت: این نسخه که در مدرسه نظامیه متن .٣

ً
 اکنون در شمارۀ ردۀته است، همفبه آن تعلق گر ۶۳۷/۱۲۳۹(احتماال

Arab. D. 138 شود. نگهداری می 
٤ .Indian Civil Service :م .١٩٤٧ -١٨٥٨های از تقسیمات سیاسی هند بریتانیا در سال  
  کتابخانۀشتی برگرفته از کتاب در باالی این برچسب، رونو .٥

ُ
نقاشی  ۳۶۷کند این نسخه "حدود با این محتوی وجود دارد که بیان می سلرا

 ۱۹۱۲، از یک ایرانی در سال ۳۴۶ عربی کتاب دیوسکوریدس، به شمارۀ جانوران" دارد و به همراه نسخۀ نقاشی از ۶رنگی از گیاهان و 
ای از این یان خالصهبادل در کتابخانۀ Hunt 421 (I) رسد نسخۀند که "به نظر میکیخریده شده است. این برچسب همچنین اعالم م

 در سدۀ پ فهرستی از اتفاقات تاریخی شهرهایی مانند سمرقند، هرات۲۸۳عالوه در گبهکتاب باشد."
ً
 )ـنهم ه و بغداد (همگی احتماال

 وجود دارد.  (حساب الشطرنج) ای مربوط به شطرنج و در زیر این فهرست، محاسبه
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پیشین، تنها حــاوی  این نسخه، مانند نسخۀ در دارالکتب المصریه. ١طلعت" ۶۲۴نسخۀ " -۲
 یک نیمه از نسخۀ اصلی است.

العاّمة (کتابخانۀ عمومی) رباط. این نسخه هــم شــامل نیمــۀ ةق الخزان۱۵۵نسخۀ شمارۀ  -۳
 ندارد. صویرت، و، ز) است و تاریخ و هـنخست نسخه (حروف الف، ب، ج، د، 

ته ای شخصی. این نسخه به خــط مغربــی نوشــای در طرابلس، موجود در کتابخانهنسخه -۴
است. این نسخه تاریخ ندارد و ابتدا و انتهایش افتاده است اما بیشتر محتوای نسخۀ شده 

 را که آخرین حرف از ترتیب ابجد مغربی است دارد.  شاصلی را دارد زیرا تا حرف 
ی تونس، اهدایی حسن حسنی عبدالوهاب. کاتب این نســخۀ  ۱۸۱۷۷نسخۀ  -۵

ّ
کتابخانۀ مل

یر، مطالب   بسیاری را از قلم انداخته است.ناقص و بدون تصو
ی ملک در تهران. این نسخۀ مصّور در ابتــدایش انــدکی  ۵۹۵۸نسخۀ شمارۀ  -۶

ّ
کتابخانۀ مل

ک، به ترتیب ابجد) اســت.  -افتادگی دارد و تنها شامل نیمۀ نخست نسخه (حروف الف
این نسخه برای نّواب میرزا شاه ابومهدی و به دست محمــد مظفــربن محمــد حکــیم در 

 ٢ق کتابت شده است.۱۰۷۷الحجه ذی ۲۹خ چهارشنبه، تاری
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. این نسخه در سدۀ هشتم هجری و به  ۷۴۰۱نسخۀ شمارۀ   -۷

بن مختاربن هادی حسینی یزدی کتابت شده است. این نسخه در بن مجتبیدست مرتضی
هــای داروهاســت و مانتها (از شروع حرف غ به بعد) افتادگی دارد و فقط شامل شــرح نــا

 ٣تصویر هم ندارد.
 دقیق و دیگر جزئیات این نسخه بــه  -۸

ّ
نسخۀ موجود در استانبول. هیچ اطالعی دربارۀ محل

 ٤دست نیامد.
سلر، هرچند تنها نیمۀ نخست اصل نســخه را در بــردارد، امــا 

ُ
آشکار است که نسخۀ کتابخانۀ ا

س این نسخه و نسخۀ رباط، جلد و بر اساترین نسخۀ مصّور موجود است. الئونورا دی وینچنتسکهن
  ٥منتشر کرده است. ۲۰۰۹را در سال  الفویرایش انتقادی این نسخه، شامل حرف  نخست
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