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شناسی و پزشکی  بندی گیاهان در آثار گیاهطبقه

  دورۀ اسالمی
  ١فرشمامه محمدی

هـای گونـاگون زیسـتی گیاهـان، از جملـه ویژگیهـای الّنبات، دانش مطالعۀ جنبهشناسی یا علمگیاه

علم در برخی تمدنها علم مستقلی بوده اما در متون اسـالمی، علـم  ریختی و تنکردی آنهاست. این

 دربـارۀ موجـود عربـی اثـر کهنتـرین کـه حیـان جـابربن کتـاب الحـدود مجزایی نبـوده اسـت. در

در . انـدنشـده عرضـه مسـتقل علـوم عنوان به کشاورزی حتی و شناسیگیاه است، علوم بندی تقسیم
ابـن ارشـاد القاصـد فخـر رازی،  جـامع العلـومبندی و تعریف علوم ماننـد دیگر آثار مرتبط با دسته

برخـی  آیـد. تنهـا دردنیسری نیز نامی از این علم به میـان نمـی نوادر التبادر لتحفة البهادراکفانی و 
، ۱اخــوان الصــفا (ج رســائل )،۱۰۱فــارابی (ص احصــاء العلــوم ماننــد بعــد بــه چهــارم قــرن آثــار

 بـه مجـّزا علمـی رشـتۀ یـک عنـوان بـه شناسیگیاه )۱۳۳خوارزمی (ص ممفاتیح العلوو  )۲۶۳ص

آمده است. به همین دلیل مطالب مربوط به این علم عمـدتا از متـون داروشناسـی، پزشـکی  حساب

شناسـی و کشاورزی قابل استخراج است. همچنین شباهت چندانی بین متون علمی مربوط بـه گیـاه

هـای مشـترک متـون قـدیم دورۀ شود. از معدود جنبـه دیده نمیشناسی امروزی دورۀ اسالمی با گیاه

اسالمی با علم امروزی آن است کـه گـاه حکمـای مسـلمان بـه پیـروی از حکمـای یونـانی ماننـد 
هـا انـد. ایـن توصـیفهای ظاهری گیاهان پرداختهتئوفراستوس و دیوسکوریدس، به توصیف ویژگی

شـود زیـرا آنچـه  در متون دورۀ اسـالمی شـامل می بخش ناچیزی از توضیحات مربوط به هر گیاه را

های کـاربردی هـر گیـاه بـوده اسـت. دیگـر برای این حکما اهمیت داشته، توجه به قوا، طبع و جنبه

شناسی امـروزی آن اسـت کـه گـاه بـرای شناسـاندن انـواع شناسی دورۀ اسالمی با گیاهشباهت گیاه

افزودنـد کـه ، جبلی، نهـری و... را بـه نـام گیـاه مـیگوناگون یک گیاه، اضافاتی مانند بّری، بستانی

  نامگذاری علمی دوتایی امروزی است.  شیوۀیادآور 

                                                    
  sh.mohammadifar@yahoo.comرةالمعارف اسالمی؛ یعلمی گروه تاریخ علم بنیاد داهیئت عضو  .١
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:   بررس منابع شاخص دورۀ اسالم
تـوان بـه چنـد الگـوی شناسی و داروشناسـی دورۀ اسـالمی مـیاز بررسی متون مهم و شاخص گیاه

 الحشـائشبـرد؛ در کتـابی ماننـد هـا پـیبنـدی آنویژه برای مطالعۀ داروهای گیاهی و تا حدی طبقه
) دیوسـکوریدس کـه مرجـع مهمـی بـرای داروشناسـی دورۀ هیولی الطب فی الحشائش والسـموم(

بندی زیسـتی مبتنـی و هم نوعی طبقهاست های کاربردی گیاه توجه شده اسالمی است، هم به جنبه
منظری دیگر منبـع شاخصـی بـه خورد. کتاب ابوحنیفۀ دینوری نیز از بر ریختار گیاهان به چشم می

هـای صـحرایی و میـدانی آیـد کـه مؤلـف بـه پیمـایشهـایش چنـین برمـیآید؛ از نوشته حسب می
 بـه پرداخته است. همچنین به جنبه

ً
هـای کـاربردی توجـه داشـته امـا بـرخالف دیگـران کـه عمـدتا

مـرتبط بـا کشـاورزی اند بیشتر به کاربردهای صنعتی و نیز مطالـب کاربردهای دارویی گیاه پرداخته
بنـدی کـاربردی از کتـابش اسـتخراج کـرد. در توان نـوعی تقسـیم پرداخته است و بر این اساس می

پـردازیم زیـرا هـم دارای  های افراد پیشـرویی ماننـد رازی و مجوسـی می میان آثار پزشکی، به کتاب
انـد. سـت زدهپزشـکی د -بندی زیسـتیشاخص قدمت هستند و هم اینکه به نوعی مطالعه و تقسیم

انـد. در ادامـۀ های ریختی گیاهان و هـم بـه کـاربرد آنهـا توجـه داشـته هم به ویژگی ،این دو مؤلف

تر  بنـدی گیاهـان در آثـار ایـن حکمـا را دقیـقویـژه طبقـهشناسی و بـه مقاله، مطالب مربوط به گیاه
  کنیم. بررسی می

وریدس: الحشائش   دیوس
مشـهور یونـانی در سـدۀ نخسـت مـیالدی، و شخصـیتی داروشـناس پدانیوس دیوسکوریدس، گیاه

هـای دارویـی و بـه ویـژه شناسی دورۀ اسـالمی اسـت. وی کتـابی دربـارۀ خـوراکیتأثیرگذار بر گیاه
 گیاهی تألیف کرد که در دورۀ اسالمی اغلـب بـه 

ً
 الحشـائشداروهای سادۀ جانوری، کانی و عمدتا

  ١معروف شد.
  قسیم کرده است. دیوسکوریدس اثرش را به پنج مقاله ت

  است:زیر ) شامل موارد ۱۲۵ - ۱۱: در ویراستۀ دوبلر و ِتِرس، داروهای این بخش (ص مقالۀ نخست
ر دارویی گیاهان ـ الف

ّ
عـدد، از  ۲۴ تعـداد بـه افزارهـا؛دیـگ و افزارهابوی شامل برخی از معط

  جمله سوسن، دارچین، بلسان و زعفران.
عـدد، از جملـه روغـن کرچـک، روغـن  ۳۵و مالیدنی به تعداد  )زیتها( خوراکی روغنهای ـ ب

ل و روغن مرزنگوش.
ُ
  ها آمده است.روغن ءدر این قسمت، چرک بدن انسان نیز جز بادام، روغن گ

                                                    
الحشائش، تأثیرگذارترین کتاب «؛ همو، »دیوسکوریدس«فر،  برای اطالع مبسوط دربارۀ دیوسکوریدس و کتابش نگاه کنید به: محمدی .١

  . ۴۷-۳۵، ص ۱۳۹۱، پاییز و زمستان ۲، شمارۀ ۱، سال میراث علمی، »داروشناسی دورۀ اسالمی
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عدد از  ۱۸شیمایی، به تعدا  هایفرآورده ها و برخیدرختان تولیدکنندۀ صمغ، صمغها، شیره ـ ج
  ی پستۀ وحشی). جمله ُمّر، کندر و درخت ُبطم (نوع

و پوست و ریشۀ برخی از آنها از جمله چنار، نی، گز، درخت حنـا، آبنـوس،  هادرختان، بوته ـ د
ل ُرز و زیتون، به تعداد 

ُ
  عدد.  ۳۶گ

 هـامیـوه از حاصـل داروهای برخی ،)انجیر و به سیب، خرما، مانند( گوشتی بیشتر هایمیوه ـ  ه
   عدد. ۳۵بلوط به تعداد  گال و) پسته گردو، بادام، مانند( خوراکی هایدانه انجیر، خاکستر مانند

 خزنـدگان، ماهیهـا، بنـدپایان، پوسـتان،سـخت تنـان،نرم( این مقاله دربارۀ جانوران :مقالۀ دوم
شـکر،  ادامـۀ آن در اما است جانوری دارویی و خوراکی هایفرآورده و )۱۴۹ -۱۲۷پستانداران؛ ص

 خمیـر، ماءالشـعیر، جملـه از آنهـا از حاصـل خـوراکی و دارویـی هـایفرآورده و ترکیبات و غالت
  دیگر گیاهانی ،)۱۸۱ -۱۷۴ص( کنجد گیاه نیز و نشاسته

ً
 -۱۸۱ ص( بقـوالت هـایگـروه از عمـدتا

 بنـدها،هفـت علـف چغنـدریان، خروسـیان، تـاج پنیرکیـان، ،)۱۹۲ -۱۸۸ص( بویـانشب ،)۱۸۸
 تنـدمزه بیشـتر دارویی و خوراکی دارویی هایعلف و های خوراکیقارچ کدوییان، مرکّبان، نعناییان،

گفتنـی اسـت در ). ۲۳۶ -۱۹۲ ص ←( اسـت آمـده) زنجبیـل و فلفـل خـردل، سیر، پیاز، (مانند
اند، اگـر خویشـاوندی بـین آنهـا مواردی که گیاهان مورد مطالعۀ او خواص کمابیش یکسانی داشته

س،  کرده، آنها را کمابیش دراحساس می
ُ

کنار هم آورده است. برای نمونه گیاهانی مانند انواع ُصـنخ

ندریلی که همگی به تیرۀ مرکّبان تعلق دارند (
ُ

)، و کدو، ۲۰۱ -۲۰۰، ص۱۹۵۲ ←ِسِرس/ هندبا، خ

  ).۲۰۲همان، ص ←اند (خیار و خربزه که اعضای تیرۀ کدوییانند پشت سر هم آمده

 کـه گیاهـانی ،)۲۴۷ -۲۳۷ص جنطیانا؛ و ریواس دمانن( هادربارۀ ریشه : این بخشمقالۀ سوم
 گیاهـان علفـی و) ۲۵۱ -۲۴۸ص افسـنتین؛ و صبر مانند( شودمی گرفته دارویی هایعصاره آنها از
 قـارچ. اسـت) ۳۰۸ -۲۵۱ص مرّکبـان؛ و چتریـان خـانوادۀ نعناییـان، از زیـادی هایگونه ویژه به(

 و) ۲۸۱ -۲۷۸ص ←(عصـارۀ گیـاهی  و صـمغ نـوع چنـد ،)۲۳۷ص ←( هاریشه ءجز ای دکمه

در ایـن . اسـت آمـده بخـش ایـن در پراکنـده صورت به نیز) ۲۸۱ص ←( جانوری فرآوردۀ دارویی
گیـاه  ۱۸)، ۲۸۳ -۲۶۳گذاری گـونتر (ص گیاه و به شمارش و ترتیب ۱۵)، ۲۵۸ -۲۵۱مقاله (ص

  اند. که همگی از خانوادۀ نعناییان هستند پشت سر هم آمده

 در دیوسکوریدس که است دربردارندۀ بقیۀ گیاهانی) ۳۷۱ -۳۰۹ص(: این قسمت مقالۀ چهارم
 ایـن نیز در سنگگل. مخّدر و سمی گیاهان و هاریشه ویژهبه است نپرداخته آنها به پیشین هایمقاله

در این مقاله، بیشتر به جنبۀ کاربردی گیاهان توجه شده و به همین ). ۳۲۸ص ←( است آمده بخش
  دلیل سموم و مواد مخّدر را در یک مقاله جای داده و این امر متناسب با حرفۀ مؤلف بوده است. 
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 ماننـد نوشـیدنیهایی و شـربتها هـا،سرکه ها،باده انگورها، بارۀ تاکها، در : این مقالهمقالۀ پنجم
 حتـی و ِگلهـا سـنگها، کانیهـا، فلـزات، ماننـد دارویـی معدنی مواد و) ۳۹۹ -۳۷۳ص( سکنجبین

   ).۲۴ -۲۱ص م. لِوی، ؛۵۸۹ص ج. لوی، ←نیز( است) ۴۴۲ -۳۹۹ص( فسیلها
اسـت. دیوسـکوریدس در  ۶۰۰شمار تقریبی داروهای با منشأ گیاهی در کتاب دیوسـکوریدس 

ف، انـواع، توضـیح مختصـری از محـیط و ذیل نام بیشتر گیاهـان، اطالعـاتی چـون نامهـای متـراد
ها)، موقعیت جغرافیایی ها و دانهها، گلها، ریشهویژگیهای ریختی (شامل رویشگاه، و توصیف برگ

هـای تـرین نـوع آن گیـاه را دارنـد، اجـزای مـورد اسـتفاده، ویژگـیهایی که بهترین و کاربردیمکان
از آن را  کاربردهـای دارویـی و عـوارض اسـتفادهسازی، مقدار مـورد اسـتفاده، دارویی، روش آماده

ویژه برای گیاهان غیربـومی، مواد مغشوش و تقلبی یک مادۀ دارویی را، به هیدهد. او گاتوضیح می

  ).۱۹، ۱۴ -۱۱، ص۱۹۵۲ ←دهد (و نیز روش تشخیص مغشوش بودن آن را نیز توضیح می
ص دارویی برخی مـواد آورده اسـت هایی که دیوسکوریدس برای مشخصات ریختی و نیز خوا ویژگی

  ).۲۱۳ - ۲۱۲طباطبایی و کالنتر هرمزی، ص ←در موارد فراوانی با علم امروزی مطابقت دارد (

  دینوری:  کتاب النبات
االطراف ایرانی در قرن سوم اسـت. علیـرغم بن داود بن ونند دینوری، دانشمند جامعابوحنیفه، احمد

سپسین به آثارش، از زندگی او اطالعات چنـدانی در دسـت  توجه و ارجاع نویسندگان معاصر وی و
اند  اش عرضه کردهندیم و ابوحّیان توحیدی از زندگینیست؛ مگر اندک توضیحاتی که افرادی مانند ابن

 و به فراوانی نویسندگان سپسین همان
ً
 ۲۱۰تـا  ۲۰۰های اند. او در فاصلۀ سالها را تکرار کردهو عینا

انشاه به دنیا آمد. در بصره و کوفه ادب آموخت. مهمترین آموزگاران او ابن سکیت و قمری در دینور کرم
). ۲۴۷؛ قربـانی، ص۸۶اند. در اصفهان و دینور به رصد پرداخته است (ابـن نـدیم، صپدرش بوده

ق، به دینور و خانۀ دینوری ۳۳۵ها پس از مرگ دینوری، در سال ) که سال۸عبدالرحمان صوفی (ص
کرده است. در مـورد تـاریخ وفـات او اش رصد میرگان آنجا شنیده بود که او بر بام حجرهرفته، از بز

؛ ۳۷۷، ص۶؛ صـفدی، ج۲۰؛ فیروزآبـادی، ص۵۴ -۵۳قمـی، ص ←اختالف نظر وجـود دارد (
ق که به خط ابن مسّبح بـر پشـت ۲۸۲و  ۲۸۸های )، اما سال۱۲۴، ص۱، ج۱۹۸۲یاقوت حموی، 

 به واقعیـت نزدیـکنوشته شده، احتم کتاب النبات
ً
، ۳، ج۱۹۳۶یـاقوت حمـوی، ←تـر اسـت (اال

  ).۵۴، ص۱؛ بغدادی، ج۴۲۲، ص۱۳، همانجا؛ ذهبی، ج۱۹۸۲؛ یاقوت حموی، ۲۶ص

 به متفّنن بودن و تسلط وی به علوم گوناگون اشـاره شـده اسـت (
ً
نـدیم، ابـن ←در منابع عموما

) امـا شـهرتش در ۳۷۸ص، ۶؛ صـفدی، ج۵۴، ص۱؛ بغدادی، ج۳۰۶، ص۱همانجا؛ سیوطی، ج

). در مجالسـت و ۱۶۲عبداللـه نعمـه، ص ←شناسی بیشتر است (های ادبیات، تاریخ و گیاهزمینه
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). ابوحیان توحیـدی او ۷۶بالغت سخن بر بسیاری از معاصرانش برتری داشته است (ابن ندیم، ص
هـای تدانـد کـه حـق توصـیف فعالیـرا به همراه جاحظ و احمدبن سهل بلخی، سه شخصیتی مـی

). او بـه ۲۸ -۲۷، ص۱۹۳۶علمی، اخالقی و فضائلشان ادا نشده و نخواهد شد (یـاقوت حمـوی، 
آغاز عصری از ادبیات عرب تعلق داشت که روح جاحظ بر آن حاکم بود، اما با این حـال، بـه دلیـل 
گرایشش به مکاتب فلسفی یونانی و علوم انسانی، حتی با جاحظ هم مقایسـه شـده اسـت. البتـه در 

دانـان آثار دینوری، برخالف جاحظ، پیروی از نوعی روشمندی مشهود است کـه پـیش از وی لغـت
مکاتب عراق آن را آغاز کرده بودند. همچنین گرایش و کـار او در زمینـۀ علـوم دقیـق کـه پـیش از او 

. داالصل آن را بنا نهاده بودند، به روشمندی او در مطالعاتش کمـک کـرده اسـت (دانشمندان ایرانی
الدین سّید، افکار و آثار ابوحنیفه و اوضاع اجتماعی سّید تقی»). الدینوری«، چاپ دوم، ذیل ١اسالم

 ابی حنیفة الـدینوری ومدرسـته فـی األدب والنقـدو سیاسی زمان او را به تفصیل در کتابی با عنوان 
  تا]) به نگارش درآورده است.(قاهره [بی

اوست. سیوطی (همانجـا) ایـن کتـاب را در نـوع خـود  کتاب النباتاز مهمترین کتب دینوری، 
همتا دانسته است. هدف دینوری از تألیف این کتاب در درجۀ اول، پرداختن به موضوعات لغـوی  بی

 ←شناسـی دورۀ اسـالمی تبـدیل شـده اسـت (همتا در زمینۀ تاریخ گیـاهای بینامهبوده، اما به واژه
شناسی نیز این کتاب مورد استفاده و از حیث لغت). ۱۶۹، ص۸؛ سزگین، ج۵۸۶، ص۱سارتون، ج

، ۶؛ زبیـدی، ج۳۲، ص۱۴منظـور، جابـن ←نویسـان بسـیاری قـرار گرفتـه اسـت (استناد فرهنگ

). آنچـه او ۵۲۹ابن ابی اصیبعه، ص ←). این کتاب حتی مورد توجه پزشکان بوده است (۲۳۲ص
د. بـدویان و تجربیـات شخصـی اوسـت ( هیهای پیشینیان، ادبیات شفاای از نوشتهنگاشته آمیخته

، ۱). لـوکلر (ج۱۲۴ -۹۹الـدین سـّید، صتقی ←؛ »نبات«و » الدینوری«، چاپ دوم، ذیل اسالم
) احتمال داده است که دینوری برای نگارش این کتاب، سفرهای فروانی کرده باشد تا نـام و ۲۹۸ص

  رویشگاه گیاهان را ثبت کند.

 همۀ آناز چند بخش تشکیل ش کتاب النبات
ً
، ۱هـا پیـدا نشـده اسـت. بغـدادی (جده که ظاهرا

جزء «جلد یاد کرده است. در شروع جزء پنجم هم آمده است:  ۶را حجیم و در  کتاب الّنبات) ۲۵ص
در این صورت این جزء هشتم از اثـر اصـلی بـوده اسـت و ». بن سعید سیرافیهشتم از اجزاء قاضی

  ). ۴، مقدمۀ لوین، ص۱، ص۱۹۵۳دینوری،  ←ه باشد (احتمال دارد که کل کتاب در ده جزء بود

بندی کاربردی در گیاهان دست زده است. وی در جزء سوم کتابش (چاپ دینوری به نوعی طبقه
 بـا علـم گیـاه۱۹۷۴/ ۱۳۹۴سال 

ً
شناسـی و ) به موضوعاتی پرداخته است که برخی از آنها مستقیما
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و دیگـر جانـداران مـؤثر بـر زنـدگی گیاهـان و نیـز  بندی گیاهان و برخی دیگر به آفـاتویژه طبقه به
  کاربردهای گیاهان در زندگی روزمره مرتبط است. این موضوعات به ترتیب شامل موارد زیر است:

 )،۳آفات کشاورزی (ص -
هـای سـودمند در تیمـار و های مخصوص چـرای چهارپایـان و توصـیهها و علفانواع چراگاه  -

 )، ۵۲ -۳ویژه شتر (صرسیدگی به آنها به
 )، ۷۰ -۵۳ها (صملخ -
 )، ۸۶ -۷۱های خوراکی (صقارچ -
 )، ۱۰۴ -۸۶انواع صمغ و شیرابه (ص -
 )، ۱۲۱ -۱۰۴روند (صگیاهانی که برای دباغی به کار می -
شود، توصـیف آتـش، خاکسـترها و دودهـا از آنها تهیه می گیر، درختانی که آتشگیر انواع آتش -

 )، ۱۶۴ -۱۲۲(ص
 )، ۱۸۴ -۱۶۵خضاب (ص مخصوص رنگرزی و یاهانگ -
 )، ۲۲۳ -۱۸۴گیاهان خوشبو و بدبو(ص -
 )، ۲۳۰ -۲۲۳رفتند (صبه کار می گیاهانی که در آن زمان به عنوان مسواک -
 )، ۲۵۶ -۲۳۱هایی با منشأ گیاهان (صریسمان -
 ). ۲۹۴ -۲۵۷عسل و زنبور عسل (ص  -

شناسی و کشاورزی یاد ای مهم در علم گیاه) از این بخش به عنوان مقدمه۶۱۵، ص۱سارتون (ج
  کرده است.

) که در ادامۀ جزء سوم و هر ۳۹۸ -۲۹۷، ص۱۹۷۴/ ۱۳۹۴( کتاب النباتنیمۀ اول جزء پنجم 
  اند، به انواع تیر و کمان پرداخته است. دو در یک جلد چاپ شده

ها با به بعد)، شرح گیاهانی که نام آن ۲۰۷ -۲، ص۱۹۵۳در بخشی دیگر از جزء پنجم کتاب (
شود آمده است. در این جزء صرفا ترتیب الفبایی برای مؤلف مهم بوده آغاز می» ز«تا » الف«حروف 

) که پایان جزء پنجم اعـالم شـده، ۲۰۸بندی گیاهان. در صفحۀ پایانی این جزء (صاست، نه طبقه
عالم و گیاهانی که نام آنها با حروف 

َ
  شود به جزء ششم موکول شده است. به بعد آغاز می» س«ا

ه با گردآوری نوشته
ّ
های دینوری در آثـار دیگـران و براسـاس تنظـیم آنهـا مطـابق محمد حمیدالل

انی من القاموس النباتی«را با عنوان  کتاب النباتترتیب الفبایی، جزء ششم 
ّ
چـاپ کـرده » القسم الث

جـا مانـده از ایـن های بـهنویس؛ برای گزارشی از دست۳۵۲ -۲۵، ص۱۹۷۳دینوری،  ←است (

  ). ۳۴۳، ص۴سزگین، ج ←ب کتا



 

  

٢٢ 

 همۀ آثار گیاه
ً
 از تقریبا

ً
شناسی دورۀ اسالمی دو نقیصۀ عمده دارند: نخست آنکه به گیاهان عمدتا

شناسی محض امروزی جای و بسیار به ندرت به خود گیاه و آنچه در علم گیاه جنبه دارویی نگریسته
تر برگرفتـه از مکتـب یونانیـان اسـت. امـا هـا بیشـاند. دیگر اینکه مطالب این کتابگیرد پرداختهمی

های دارویی و یا جـادویی گیاهـان، بـه واژگـان، دینوری فارغ از آثار یونانی و بدون پرداختن به جنبه
کتـاب پراکنش و اشعار و امثالی که برای هر گیاه گفته شده، پرداخته است. نکتۀ قابل ذکـر دیگـر در 

این است که به احتمال زیاد دینوری برای نگارش کتابش مجبور بـه پیمـایش میـدانی یـا بـه  النبات
العـرب نقـل تعبیری جستجوی "صحرایی" بوده زیرا در بسیاری موارد، وی مطالبی از بدویان جزیـرة

؛ برای اطالعات تکمیلـی دربـارۀ ۲۴دینوری، همان، ص ←کرده و از آن ها سؤالهایی کرده است (

  فر، ذیل "دینوری، ابوحنیفه").محمدی ←و آثارشدینوری 

  رازی: المنصوری ف الطب
قمـری  ۲۵۱از زندگی ابوبکر محمدبن زکریای رازی اطالع چندانی در دست نیست اما احتمـاال در 

در ری به دنیا آمده است. ظاهرا از کودکی به علوم عقلی و ادبی عالقمنـد بـود امـا در حـدود چهـل 
طب روی آورد و عالیق گذشته را رها کرد. او آمـوختن طـب و نیـز طبابـت را در سالگی به فلسفه و 

دار ریاست در بیمارسـتانهای ری و بغـداد شـد. بـه گفتـۀ برخـی او در بغداد آغاز کرد و سپس عهده
جوانی به صرافی و زرگری نیز مشغول بود و سپس به عالم کیمیا وارد و به دلیـل اشـتغال بـه آن نابینـا 

  ). زندگینامه" )۱ "رازی، محمدبن زکریا:ذیل  شد (کرمی،
های میانه در اروپـا  است. در سده المنصوری فی الّطّب از مهمترین آثار رازی در پزشکی، کتاب 

برخی از آثار رازی به التینی ترجمه شد. ژرار کرمونایی/ گراردوس کرمونایی (مترجم آثـار عربـی بـه 
/ ۸۸۶را در اسپانیا به التینی ترجمه کرد و ایـن کتـاب در  ) کتاب نامبرده۱۱۸۷/ ۵۸۳التینی؛ متوفی 

در میالن به چاپ رسید و بعدا دوباره به التینی و نیز عبری و یونانی ترجمه شد. نخستین بـار،  ۱۴۸۱
رازی، «در هالـه (آلمـان) چـاپ کـرد (قاسـملو، ذیـل  ۱۷۷۶یوهان یاکوب رایسـکه آن را در سـال 

) تـأثیر رازی در پزشـکی قلمـرو ۴رازی، محمـدبن زکریـا: «ذیـل ؛ صدر، ») آثار۲محمدبن زکریا: 
  »). اسالمی و تمدنهای دیگر

در مبحث قوای داروهـا، گیاهـانی را در ذیـل ایـن عنـاوین  المنصوری فی الّطّب رازی در کتاب 
  آورده است:

ـرمُ ها نان تهیه میهایی که از آندانه -
ُ
س شود: گندم، جو، برنج، بـاقال، نخـود، عـدس، مـاش، ت

ر)، ذرت، جاورس و ُدخن (ارزن) در این بخش آمـده
َّ
ل

ُ
 ←انـد ((لوبیا گرگی)، لوبیا، ُجلبان (خ

  ).۱۲۴ -۱۲۲ص
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گیاه را آورده است که شامل فلفل، ُکزَبَره (گشنیز)، َکّمون  ۱۱توابل و ابازیر: در این بخش، رازی  -
پر)، َسـعتر (آویشـن)، أنِجـدان (آنقـوزه)، دارصـینی (زیرۀ سبز)، َکراویا (زیرۀ سیاه)، کاِشم (گل

ه (نوعی دارچین) و محروث (بیخ گیاه أنجدان؛ 
َ
رف

ُ
 .)۱۴۵ -۱۴۴ص←(دارچین)، خوِلنجان، ق

گیاه، اندام گیاهی و  ۴۷رود: رازی در این بخش، وپز به کار میبقول و آنچه از آنها که در پخت -
تنــد از: کــاهو، کاســنی، گشــنیز، طرخــون، قــارچ را ذکــر کــرده اســت کــه برخــی از آنهــا عبار

باذَرنَجبویه، نعناع، باذروج، کرفس، سیر، پیـاز، انـواع کلـم، باذنجـان، گـزر، مارچوبـه، انـواع 

 ).۱۴۹ -۱۴۵ص ←و ترب ((شوید) ها، چغندر، اسفناج، ترشک، کدو، شبث  قارچ

هـا) و صـباغات ردهپـروهای اشتهاآور)، رواصـیر (سـرکهها یا ترشیها (َکواِمخ؛ نانخورشکامه -

 ←انـد (ها، خردل و زیتون نیز در این گـروه قـرار گرفتـهها): عالوه بر انواعی از ترشی(چاشنی
 ).۱۵۱ -۱۴۹ص

های درختان و گیاهان غیر درختی و حتی از میوه میوه ۴۳ها): رازی در این بخش، فواکه و ثمار (میوه - 
های درختی این موارد قابل ذکـر اسـت: است. از میوهها را آورده های غیر گیاهی و یا فراوردهخوراکی

های گیاهان غیر درختی نیز موارد زیـر خرما، انجیر، انگور، توت، موز، انار، به، گالبی و هلو. از میوه

هـایی ماننـد  شود: خربزه، خیار و قثاء. دانۀ فلفل، شاهدانه و خشخاش و نیز مـواد و فـراوردهدیده می

 ). ۱۵۶ - ۱۵۲ص ←اند (نجبین نیز در این گروه قرار گرفته، عسل، شکر و تر١فانید

 شامل گل ۱۹ریاحین:  -
ً
های زینتی و علفی در این گروه آمده است که برخی گیاه خوشبو، عمدتا

آشناترین آنها عبارتنـد از: شاهسـفرم، مرزنجـوش، گـل سـرخ، بنفشـه، نیلـوفر، اقحـوان، از نام

ب) در این گروه ذکـر شـده اسـت (یاسمن، نسرین، نرگس و سوسن. عجیب آنکه 
َ
 ←چنار (ُدل

 ). ۱۵۷ -۱۵۶ص

های گیاهان خوشـبو و یـا اند که بیشتر آنها انداممادۀ خوشبو در این قسمت ذکر شده ۱۵طیب:  - 

 ).۱۵۹ -۱۵۸ص ←های گیاهی هستند از جمله کافور، صندل، عود، زعفران و گالب (فراورده

انواع گیاهان علفی و درختی را ذکـر کـرده اسـت روغن از  ۲۰ها: مؤلف در این قسمت، روغن -

). در این بخش نیز تنها جنبۀ کاربردی هر گیاه از نظر تهیۀ روغن دارویی و ۱۶۰ -۱۵۹ص ←(
 قرابتی بین گیاهان این بخش وجود ندارد.

ً
 خوراکی از آن مّد نظر بوده است و لزوما

ک در ایـن بخـش و بـه همـراه پوشـاک پوشاک: کتان و پنبه به دلیل استفاده از آنها در تهیۀ پوشا -

 ).۱۶۲ -۱۶۰ص ←اند (شده از منابع جانوری ذکر شده تهیه
                                                    

  معانی مختلفی مانند نوعی حلوا، قند سفید و شکر زرد و سرخ برایش ذکر شده است.  .١
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های پرکاربرد: این بخش، مفصلترین بخش تقسـیمات داروهـا در ایـن کتـاب را بـه خـود دارو -
دارو از منابع مختلف گیاهی، جانوری و شیمیایی در این بخـش ذکـر  ۲۳۸اختصاص داده زیرا 
اند نیز هیچ قرابتی با هـم ندارنـد مگـر جنبـۀ فراوانـی که در این بخش آمده شده است. گیاهانی

کاربرد آنها در دستورهای درمانی. برخی از آنهـا از ایـن قرارنـد: أسـارون، إذِخـر (کـاه مکـه)، 
آزاددرخت، أفسنتین، اسطوخودوس، پرسیاوشان، چنار، خرزهره، وسمه، زنجبیل، هـل (َهیـل)، 

 ). ۱۸۸ -۱۶۵ص ←و سدر ( حنا، کندر، کتیرا، سماق

: کامل الصناعة ف الطّب   مجوس
ق) اطالع زیادی در دسـت نیسـت. او پزشـکی زرتشـتی ۳۸۴بن عباس مجوسی (ت از زندگی علی

) خـود را شـاگرد ۴۳۴، ۲، ص۱(ج کامل الصـناعة فـی الّطـّب بود که در کتاب معروف خود به نام 
مخصـوص عضـدالدولۀ دیلمـی معرفـی کـرده بن سّیار مجوسی و پزشک  ابوماهر موسی بن یوسف

ب به فناخسرو تقدیم کرده است. مجوسی در کتابش 
ّ

است. او این کتاب را به عضدالّدولۀ دیلمی ملق
از آثار پیشینیانی از جمله بقراط، جالینوس، اریباسیوس، بولس اجانیطی، ابن سرابیون و اهرن القـّس 

 ←تـر دانسـته اسـت (ده گرفته و کتاب خود را کامـلاستفاده کرده، اما در عین حال بر برخی نیز خر
  ). ۴ -۳، ص۱ج

او به دو نوآوری ارزشمند در کتابش دست یازیده است؛ نخست آنکه داروهایی را کـه از میـراث 
گرفتنـد کنـار گذاشـت و  یونانی به منابع دورۀ اسالمی راه یافته بودند اما مورد استفادۀ مردم قرار نمی

ایـران و عـراق بـود؛ دوم آنکـه بـه یـک  استفادۀ مردمـان مورد پرداخت که داروهایی توصیف تنها به
  ویژه گیاهان دارویی، دست زد. بندی تقریبا دقیق و علمی دربارۀ داروها، به تقسیم

  تقسیم کرده است: چنینها و داروها را مجوسی خوردنی
نـد و ک دنی بدن را دگرگون میآن خور کند و سپسبدن در آغاز کار، خوردنی را دگرگون می -الف

هـا، بـه ها برابر با قوت بدن است. به این نوع از خـوردنیآورد. قوت این خوردنیبه مزاج خود درمی
ی، دوا (دارو) می

ّ
  گویند مانند عاقرقرحا و زنجبیل.طور کل
را سـاختن آن شود و بدن توانـایی دگرگـونسازد و بر آن چیره میخوردنی، بدن را دگرگون می -ب

ها نیرومندتر از طبیعـت بـدن اسـت و در همگـی جـوهر خـود بـا بـدن ندارد. طبیعت این خوردنی
  شود.ها، دواء قتال (داروی کشنده) گفته میناسازگار (ضّد) است. به این نوع از خوردنی

شـود و آن را سازد، سپس بدن بـر آن چیـره مـیمادۀ خوردنی، در آغاز کار بدن را دگرگون می -ج
گوینـد ماننـد آورد. به این نوع از غذاها، غذای دارویی مـیسازد و به طبیعت خود در میمی دگرگون

  کاهو، ماءالشعیر، پیاز و سیر.
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آورد. ایـن نـوع از خـوردنی بدن در همان آغاز کار، آن را دگرگون کـرده و بـه طبیعـت خـود درمـی - د
  ).۱۷۷، ص۱گویند (جها، غذا میخوردنی همانند با بدن و غیر مجزا از طبیعت بدن است. به این نوع از

تری تقسیم کرده است. برای نمونه، او گفته را نیز به اجزای دقیقهای پیشمجوسی هر کدام از دسته
برای ادویۀ مفرده (داروهای ساده)، براساس منشأ آنها، این تقسیمات را در نظر گرفته است: داروهای 

در میـان  هـینی. برخی از گیاهان نیز در دستۀ غذاها، گروگیاهی، داروهای معدنی، و داروهای حیوا
نیـز در میـان  هـیمواد خوشبوی دارویی، تعدادی نیز در بخش پوشاک و مؤثر بر سالمت بدن و گرو

بندی ها و گیاهان عضو آنها، به شناخت نوعی تقسیماند. بررسی این گروهداروهای سّمی بررسی شده
های زیستی و ریختار گیاه توجه داشته و شود. او گاه کامال به جنبهگیاهان از دیدگاه مجوسی منجر می

یا در کنار هم قرار داده است و گاه نیز فقط به کاربرد آنها توجه داشته  گانهبا این رویکرد گیاهان را جدا
های داروهای گیاهی، غذاهای گیاهی، ریـاحین و طیـب، است. گیاهان مورد نظر مجوسی در دسته

  اند.های گیاهی زهردار قرار گرفتهد استفاده در پوشاک و سرانجام گیاهان و فراوردهگیاهان مور
  داروهای گیاهی: -الف

مجوسی در بخش داروهای گیاهی، گیاهان را بر اساس ریخت ظاهری آنها تقسـیم کـرده و ایـن 
  تقسیمات را برایشان قائل بوده است:

بـرده اسـت. بـا بررسـی اعضـای ایـن  گیاه علفـی نـام ۹۰حشائش: در این بخش، مجوسی از  -
توان نتیجه گرفت که مجوسی گیاهان علفی را بـه درسـتی در یـک گـروه قـرار داده زیربخش می

است. برخی از نام آشناترین آنها عبارتند از: افسنتین، شیح (درمنـه)، ِبِرنجاسـف (بومـادران)، 
. برخـی شاهسفرم و شـبثفراسیون، بابونج، شاهترج، خطمی، حناء، برشاوشان (پرسیاوشان)، 

که در بخش غذاهای گیـاهی و در زیـر » بقول«از گیاهانی که در این بخش آمده است با برخی 
الثعلب، نعنـاع، َسـرَمق، ُکـراث بخش گیاهان فصلی ذکر کرده است، مشترکند، از جمله: عنب

س (کاهو)، ُکرُنب (کلم)، کرفس و هندبا (کاسنی).
َ

  (تره)، خ

بـرد و بــه طبـع و خـواص هـر یــک نـام مـی» بــزر« ۵۲در ابتـدا از بـزور و حبـوب: مجوسـی  -

هـای گیاهـان هسـتند امـا پردازد. تنها وجه مشترک این داروها آن است که همۀ اعضاء، دانه می
لزوما قرابت زیستی با هم ندارند. برخی از این داروها عبارتند از: بزر کرفس، دوقـوا (بـزر گـزر 

طونا
َ
(اسفرزه/ بارهنگ)، بزرالبنج، بزر رشاد و بـزر پیـاز. اگـر عمـدۀ  دشتی)، بزر رازیانج، بزر ق

خـودداری » بـزر«مصرف، خاصیت و شهرت گیاهی به دلیل بزر آن است، مؤلـف از ذکـر واژۀ 
کرده اسـت، ماننـد نـانخواه، انیسـون، ِقرِدمانـا، افتیمـون، خـردل، شـونیز، َسمِسـم (کنجـد) و 

هـا مشـترکند، از جملـه: ا گیاهـان دیگـر بخـششوکران. برخی از گیاهان حامـل ایـن بزرهـا بـ
جل (ترب)، شاهسـفرم و هنـدبا. او سـپس از بثخطمی، کراث، کاهو، ش

ُ
» حـب« ۳۸، پیاز، ف
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و طبع و کاربرد دارویی آنها یـاد کـرده اسـت، از جملـه: شـعیر (جـو)، بـاقال، مـاش، َکرَسـنه 
لیـل شـهرت دارویـی پـرده)، لسـان العصـافیر و هیـل. بـه د سـر(گاودانه)، کاَکنج (عروسـک 

در آنهـا خـودداری کـرده اسـت. برخـی از » حـب«ایـن گیاهـان، مؤلـف از ذکـر واژۀ »حب«
هـا مشـترک اسـت، از جملـه: یا گیاه حامل آنها در این بخش با گیاهان دیگـر بخـش» حبوب«

شعیر (جو)، باقال، ماش، جاورس، ترمس، ارز (برنج)، لوبیـا، بطـیخ (خربـزه)، قـرع (کـدو)، 
 ن (مارچوبه) و اترج.خیار، هلیو

گیاه را برشمرده است که لزوما قرابت  ۳۸های دارویی: در این بخش، مجوسی برگ دارویی برگ - 
زیستی ندارند بلکه تنها وجه مشترکشان آن است که اندام برگی این گیاهان مورد نظـر مجوسـی 

 توت و گردو.های هلو، چنار، خرزهره، سنا، وسمه، زیتون، َکَبر، بوده است، از جمله برگ
گل دارویی نام بـرده و طبـع و خواصشـان را برشـمرده اسـت، از  ۳۳ها): مجوسی از انوار (گل -

هـای جمله: ورد (گل سرخ)، نسرین، یاسمین، نـرجس، بنفسـج، گـل بـاقال و زعفـران. او گـل
مربوط به بادام، سیب، به، گالبی و بید را به دلیـل خـواص مشـابه، ذیـل یـک عنـوان و بـه ایـن 

آورده است: "ورداللوز و التفاح و السـفرجل و الکمثـری و الخـالف". همچنـین اسـت  صورت
شـود (گل بیدمشک). در این قسمت نیز قرابت زیستی مشـاهده نمـی» ورد البهرامج و البلخیه«

 اما همۀ داروها، قسمت برگی این گیاهان هستند.
است، از جمله میوۀ بالُدر،  میوۀ دارویی را ذکر کرده ۳۹میوۀ درختان: مجوسی در این قسمت،  -

ل، َعفص (مازو)، بلـوط، 
ُ
ُبنُدق (فندق) هندی، کزمازج (گزمازک)، جوزالسرو (میوۀ سرو)، فوف

ج (آمله)، تمر هندی، جوز بوا، بادام تلخ، بادام شیرین، زبیـب (مـویز) خراسـانی، خرنـوب 
َ
أمل

دلیـل نـامعلومی،  الثعلب، حنظل و زیتـون. مجوسـی بـهشامی و نبطی، عناب، ُزعرور، خصی

الثعلـب و حنظـل را در ایـن قسـمت آورده اسـت. از های برخی گیاهان علفی مانند خصی میوه
هـای آنجا که شکل َعفص (مازو)، گرد و مشابه میوه است، مجوسی آن را در کنـار دیگـر میـوه

 درختی آورده است. 
یاد کرده است.  روغن گیاهی دارویی و طبع و خواصشان ۲۷ها): مجوسی از ادهان (روغن - 

خـورد، در این بخش، روغن گیاهانی که در سایر تقسیمات او قرار گرفته بودند به چشم می
 )، بادام شیرین، گردو، ترب، شبثالقرع (تخم کدواز جمله: روغن گل سرخ، بنفسج، حب

 و بابونج. 
خواص دارویی عصاره و فراوردۀ گیاهی و طبع و  ۲۵طبایع و عصارات: مؤلف در این قسمت، از  - 

ت، مامیثا و افسنتین، زوفای رطـب، آنها یاد کرده است، از جمله: صبر، دم
َ
االخوین، عصارۀ غاف

 آن را از مازو می
ً
هـای گرفتند)، نیل/ نیلج، و لبن یتوعات (شـیرابۀ فرفیـون/ شـیرابهرامک (ظاهرا
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فـل الزیـت نشـین) شـرابگیاهی). جالب است که مجوسی مواد دیگری مانند سرکه ُدرد (ته
ُ
، ث

 نشین روغن زیتون)، مایۀ خمیر و نشاستۀ گندم را هم در این قسمت ذکر کرده است.  (ته
صمغ دارویی و طبع و خواص هر یک سخن گفته است، از جملـه صـمغ  ۲۳صموغ: مؤلف از  - 

بان (کندر)، سندروس، 
ُ
عربی، صمغ بادام تلخ، صمغ إّجاص (آلو)، کثیراء (کتیرا)، مصطکی، ل

ه؛ احتماال صمغ گونهکهربا، َس  ه/ ِقنَّ نَّ
ُ
 ای آنقوزه). کبیَنج، قطران (حاصل از چوب) و بارَزذ (بارزد/ ق

ریشۀ دارویی را با طبع و خواص آنها ذکر کرده است از جملـه:  ۴۱ها): مجوسی، اصول (ریشه -
(مـامیران؛ الصـفر اإلذخر، زراوند، عروقالرازیانج، راسن، اصلالکرفس، قشور اصلقشور اصل

 ). ۱۲۹ -۱۰۰، ص۲الفأر، پیاز، سیر، سورنجان، خربق و زنجبیل (جزردچوبه)، بصل

  غذاهای گیاه -ب
مؤلف غذاها را به دو دستۀ گیاهی و حیوانی تقسیم کرده و غذاهای گیاهی را نیز به انواع زیـر تقسـیم 

  کرده است:
 گیاهان فصلی، شامل انواع زیر:. ۱
دانۀ خوراکی و مواد حاصل از آنها را بـا  ۲۳آنها]: مجوسی در این بخش، های ها [و فراوردهدانه -

ذکر طبع و خاصیت ذکر کرده است که عبارتند از: گندم، نان، َسویق (آرد سفید و الـک شـده)، 
آیـد، های نوعی آش)، نخاله (سبوس)، جـو و آنچـه از آن بـه دسـت مـینشاسته، اطریه (رشته

ان جو، سویق جو، برنج، ُدخن (ارزن) و جاورس، عـدس، الشعیر (کشکاب/ آش جو)، نکشک
رُمس (لوبیای گرگی/ بـاقالی مصـری)، حلبـه (شـنبلیله)، لوبیـا، کنجـد، 

ُ
باقال، ماش، نخود، ت

 خشخاش و شاهدانه.
گیاه و یا گروه گیاهی را آورده اسـت کـه برخـی از  ۲۳ُبقول (سبزیجات): مؤلف در این بخش،  -

ذکـر کـرده اسـت،  الّطّب المنصوری فیکه رازی در  هیهرست مشابآنها از جمله موارد زیر در ف
دهنـد و های گیاهانی که دانه میالثعلب، ساقهالحمقاء (خرفه)، عنبوجود ندارد: خبازی، بقلة

قنبیط (کلم رومی). در این زیر بخش، نیز مانند زیر بخش حشائش، شـباهت ظـاهری گیاهـان 
 خوراکی مورد توجه مجوسی بوده است. 

 ریشه یا بیخ خوراکی است؛ شلغم، گزر، ترب، پیاز، سیر و کراث. ۵ها: این بخش شامل ریشه -
عضـو را برشـمرده اسـت کـه عبارتنـد از: بادنجـان، کنگـر،  ۱۱میوۀ ُبقول: مؤلف در این گروه،  -

ف (کنگر بری)، کدو، خربزه، خیـار و خیـارزه (قثـاء)، هندوانـه، نـی
َ

شـکر، مـوز و ُکمـأة َحرش

هسـتند امـا در برخـی ماننـد  های خوراکی). برخی از این اعضا، میـوۀ واقعـی قارچ (انواعی از

های هوایی گیاه، به عنوان بخـش خـوراکی و قابـل اسـتفادۀ شکر، سرشاخه کنگر، حرشف و نی
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گیاه، مورد نظر مؤلف بوده است نه مفهوم زیستی میوه. جالب است که مؤلف، موز را که میـوۀ 
 قلی، در این بخش ذکر کرده است. گیاهی درختی است، نه ب

 ها و انواع زیر:های درختان، شامل بخشمیوه. ۲
هـای گیـاه از جملـه بخـش میوه، و یا اندام ۲۱های درختان بزرگ و باغی (بستانی): شامل میوه -

بارده که عبارتند از: زبیب (مویز)، اترج، آلو، ُجّمـار (پنیـر نخـل) و طلـع (شـکوفۀ نـر و مـادۀ 
  ن.نخل)، زیتو

میوۀ درختی که عبارتنـد از: خرنـوب، َکَبـر، بلـوط،  ۱۱های درختان دشتی و کوهی: شامل میوه -

 ُکنـار) ، زعـرور، غبیـراء (سـنجد)، عنـاب و بلوط، حبة  شاه
ً
الخضراء (َبنه) و بطم، َنبق (احتماال

  ).۱۹۱ -۱۷۹، ۱۷۷، ص۱سپستان (ج

  ریاحین و طیب -ج
هـای ها با نـام)، به تأثیر دو دسته از بوییدنی۲۱۰ -۲۰۸ص، ۱مؤلف در جای دیگری از کتابش (ج

"ریاحین"، به معنی گیاهان خوشبو، و "طیب"، به معنی عطرها، بر بدن اشاره کـرده و برخـی دیگـر از 
 گیاهان را در این دو دسته قرار داده است:

آورده  گل، برگ و یا گیاه علفی خوشـبو را در ایـن بخـش و ذیـل "ریـاحین" ۲۲ریاحین: مؤلف  -
است که عبارتند از: آس (مورد)، ورد (گـل سـرخ)، شاسـفرم، مرزنجـوش، یاسـمین، نسـرین، 

بو)، لفاح (سابیرک)، لینوفر (نیلوفر)، افرنجمشـک، نرجس، سوسن، بنفسج، خیری (نوعی شب
بهرامج (بید مشک)، َبرم (گل درختچۀ ام غـیالن/ مغـیالن)، بلخیـه، سـفرجل و تفـاح، اتـرج، 

 . نارنج و لیمون
های  ها و یا فراوردهاند که انداممادۀ خوشبوی گیاهی و غیر گیاهی قرار گرفته ۱۱طیب: در این قسمت،  - 

سط.گیاهی زیر در میان آنها قرار دارند: صندل، کافور، بنگ، عود، بسباسه، سنبل
ُ
  الطیب و ق

  گیاهان مورد استفاده در پوشاک -د
و غذاهای گیاهی داشـته، نـامی از کتـان و پنبـه  ) در تقسیماتی که از داروها۲۱۰، ص۱مجوسی (ج

که این دو گیاه دارای برخی خواص دارویـی نیـز هسـتند. بـه دلیـل اهمیـت ایـن نبرده است درحالی
  ای بر بدن پرداخته است. های کتانی و پنبهگیاهان در تهیۀ لباس، مؤلف تنها به ذکر تأثیرات لباس

  های گیاه زهردارگیاهان و فراورده -ھ
انـد زیـرا های گیاهی در میان ادویۀ کشنده (قتالة) جای گرفتهبرخی دیگر از گیاهان و یا فراورده

شود. این گیاهان از نظر زیستی شباهتی به هـم روی در مصرف آنها، گاه منجر به مرگ می زیاده
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نیز ندارند و وجه مشترک آنها، خاصیت سّمی آنهاست. مجوسی رفع مسمومیت با این داروها را 
ایرانی برای  - در کتابش ذکر کرده است. این گیاهان و مواد گیاهی عبارتند از: بیش (نامی هندی

ویـژه ریشـه/ بـیخ آنهـا و مـادۀ سـّمی هایی از گیاهان جنس آقونیطون از تیرۀ آاللگـان، بـه گونه
گیـاهی  السنبل (دربارۀ این فـراوردۀشود)؛ قرونای که از این اندام استخراج میکمابیش کشنده

 آن را نوعی بیش سیاه می
ً
دانند که از ریشـۀ نـوعی سـنبل هنـدی اختالف نظر وجود دارد. غالبا

های گوناگون، به ویژه ریشـۀ گیـاه شـوکران ای سمی در اندامشود)؛ شوکران (مادهاستخراج می
یـاه های حاصل از ایـن گیاهـان، بـه ویـژه گکبیر)؛ بنج (نامی برای گیاهان مختلف و یا فراورده

ب آمـده  حشیش یا شاهدانه که در منابع دورۀ اسالمی، به نام نَّـ
ُ
ب/ ق ب/ ِقنَّـ ب/ َکَنـ های دیگر َکنَّ

است)؛ یبروح (نامی برای ریشۀ مهرگیاه)؛ جوزالماثل (گیاهان تاتوره/ داتوره متعلـق بـه جـنس 
طر (انـواعی از قـارچالُعنُصل (پیاز گونهداتورا )؛ بصل

ُ
سـّمی)، و  هـایهای جنس نجم آبی)؛ ف

چهار گیاه و قارچ مشترک با دیگر تقسیمات مجوسی در کتابش، شامل بزرقطونا، کزبرةالرطبـة، 
  ).۲۳۱ - ۲۲۶، ص۲های خوراکی) و دفلی (خرزهره) (مجوسی، جُکمأة (انواعی از قارچ

  نتیجه:
گاه ایـن بندی عالم گیاهان قابل استنتاج است. با مطالعۀ متون داروشناسی دورۀ اسالمی نوعی طبقه

بنـدی دربـارۀ های زیستی و محیطی گیاه صورت گرفته است. نوعی طبقهبندی بر اساس ویژگیطبقه
شود که در ادامه بـه آنهـا می گیاهان خوراکی و دارویی نیز در مباحث مربوط به غذاها و داروها دیده

  شود.پرداخته می
بر اساس موارد زیـر  بندیاین طبقههای زیستی و محیطی گیاه: بندی براساس ویژگیطبقه -الف

  گرفت:انجام و هر دسته برخی گیاهان را در بر می
دادنـد: گیاهـان علفـی، های زیر جای میظاهر رویشی گیاه: بر این اساس، گیاهان را در دسته -

  ای، درختی، بدون خار، خاردار، باالرونده (پیچان)، برافراشته، گسترده بر زمین؛ بوته
زی، آبـزی، نزدیـک آبهـا، بـّری (صـحرایی/ دشـتی)، َجَبلـی یاه: گیاهـان خشـکیرویشگاه گ -

  ای/ مکانهای سخت؛(کوهی)/ صخره
  محل و جغرافیای رویش گیاه: فارسی (ایرانی)، هندی، یونانی، عربی (شامی، عمانی،...)، نبطی؛  - 
  های مختلف گیاه؛های ریختی بخشویژگی -
ر؛دار بدبو، گیاهان گلر خوشبو، صمغداصفات ظاهری گیاه: گیاهان صمغ -

ّ
  دار، گیاهان معط

قهرمـان و  ←کننده و بدون خزان (زمان رویش و مدت دوام گیاه: بهاری، یکساله، پایا، خزان -
  ).۹۷ -۹۵، ص۲اخوت، ج

  ها و داروها:های مربوط به خوردنیبندیبندی گیاهان در ذیل طبقهطبقه -ب
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اند. درجۀ نخست به اسالمی، خوردنیها در چهار درجه تقسیم شدهدر پزشکی و داروسازی دورۀ 
ق داشت. موادی که در میان 

ّ
غذاها، درجات دوم و سوم به داروها (ادویه) و درجۀ چهارم به زهرها تعل

درجات اول و دوم قرار داشتند به غذای دارویی و مواد میان درجات سوم و چهـارم بـه داروی سـّمی 

). جـالینوس غـذا را آن چیـزی ۳هـروی، ص ←؛ نیـز ۱۶۲ان بیرونـی، صمشهور بودند (ابوریحـ

 ←دهـد ( دانست که طبیعت را تغییر می شود و دوا را چیزی می دانست که باعث رشد انسان می می
)؛ هر چنـد در پزشـکی یونـانی و ۵۷؛ بغدادی، ص۳۶۱ابن رشد، ص ←؛ نیز۳۹۹ربن طبری، ص

) در شرح و تقسیم غذاها، ۲۰۸ -۱۷۸، ص۱مجوسی (جاسالمی غذا نقش دارو را هم دارد؛ چنانکه 
های درمانی هر یک را نیز برشمرده است. به عقیدۀ قدما اگر قوت و طبیعـت ایـن خـوردنی از  ویژگی

قوت و طبیعت بدن بیشتر باشد، آن دارو کشنده (سّم/ زهر) است. اگر نخست مادۀ خوردنی، بـدن را 
ن را تغییر دهد آن را غذای دارویی میگفتند ماننـد کـاهو و تغییر دهد و سپس بدن بر آن چیره شود و آ

دانسـتند. بـه نوشـتۀ  پیاز. اما اگر بدن، مادۀ خوردنی را به طبیعت خود بدن تغییر دهد آن را غـذا مـی
ابوریحان بیرونی (همانجا) اولویت در استفاده از این مواد به ترتیب شامل غذای دارویی و در نهایت 

هم بـا کمتـرین غذاهای دارویی هم اولویت با داروهای ساده، سپس مرّکب، آن داروی سّمی بود. در
  شد. ضررترین آنها بود. داروی سّمی هم باید پیش از استفاده اصالح میمقدار و بی

ی مفرده و مرکبه بوده است. ادویۀ مفرده (داروهای ساده) از سه 
ّ
داروها (ادویه) شامل دو گروه کل

بنـدی، ادویـۀ آمدند. در یک تقسـیموان (جانور) و جماد (معدن) به دست میمنبع نبات (گیاه)، حی
مفرده به سه دستۀ داروهای غذایی (مانند برنج و آلو)، داروهـای حیـوانی (ماننـد انسـان و افعـی) و 
داروهای مطلق شامل دو گروه نباتی (مانند افسنتین و افتیمون) و معدنی (مانند حجرالیهـود و ِگـل) 

های دیگر داروها را صـرفا بندی). اما در بیشتر تقسیم۶۳۸ -۵۸۵جرجانی، ص ←اند (تقسیم شده
کردنـد. ادویـۀ مفـردۀ گیـاهی شـامل براساس منشأ به سه دستۀ گیاهی، جانوری و معدنی تقسیم می

هـا، هـا، چـوب (خشـب)، عصـارههـا، ریشـهحشائش (گیاهان علفی)، بقول، بزور و حبوب، بـرگ
ها بودند. داروهای جانوری شامل اعضای بدن جانوران، رطوبـات، ها و روغنها، میوهها، گل صمغ

ابوریحـان  ←ها، ِگل و اجسـاد بـود (بول و زبل آنها، و داروهای جمادی یا معدنی نیز شامل سنگ
  ). ۲۷ -۲۶؛ عقیلی علوی خراسانی، ص۱۰۰، ص۲؛ مجوسی، ج۱۶۲ -۱۶۱بیرونی، ص 

  منابع: 
 : دار مکتبـة الحیـاة، چـاپ نـزار رضـا، بیـروتاء فی طبقات األطباءعیون األنبابن ابی اصیبعه، 

 ]؛۱۹۶۵[
هد العلمی الفرنسـی عالمة ، چاپ فؤاد سید، قاهره: مطبعطبقات األطباء و الحکماءابن جلجل، 

 ؛ ۱۹۵۵، ةلالثار الشرقی
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، چـاپ ةالعربیـ ةالکلیات فی الطب مع معجم بالمصطلحات الطبیـابن رشد، محمد بن احمد، 
 ؛۱۹۹۹، ةالعربی ةعابد الجابری، بیروت: مرکز دراسات الوحد محمد

 : مطبعـة الکاتولیکیـه،، چاپ انطوان صالحانی الیسوعی، بیروتتاریخ مختصرالّدول ابن عبری،
 ؛۱۹۵۸

 ؛۱۹۹۲/ ۱۴۱۲، چاپ علی شیری، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، العربلسانابن منظور، 
 ،الفرقـان للتـراث االسـالمی ةموسسـ: ایمن فـؤاد سـید، لنـدن، چاپ الفهرستکتابابن ندیم، 

 ؛۲۰۰۹/ ۱۴۳۰
ا.  ع.، ترجمـۀ روسـی بـه وسـیلۀ الّصیدنة فی الّطب (داروشناسی در پزشکی)ابوریحان بیرونی، 

 ش؛ ۱۳۸۳کریموف، ترجمۀ فارسی باقر مظفرزاده، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
ن الوفـاءرسائل اخوان الصـفااخوان الصفاء، 

ّ
 :، اعـداد و تحقیـق عـارف تـامر، بیـروتء و خـال

 ؛ ۱۹۹۵/ ۱۴۱۵منشورات عویدات، 
، چـاپ عبـدالمعطی امـین قلعجـی، الّطب من الکتاب و الّسّنهالدین عبداللطیف بغدادی، موفق

 ؛۱۹۸۸/ ۱۴۰۹، ةدارالمعرف: بیروت
  ]؛۱۹۸۹[ مصر، ةنهض قاهره:، حنیفة الدینوری و مدرسته فی األدب و النقدابیالدین سّید، تقی

مکتـوب در  ۀ، عکـس نسـخکتاب األغراض الّطبّیه و المباحث العالئّیهسید اسماعیل جرجانی، 
 ش؛۱۳۴۵مرکزی دانشگاه تهران، تهران  ۀهجری، محفوظ در کتابخان ۷۸۹سال 

: ، ویراستۀ فان فلوتن، لیدنکتاب مفاتیح العلومابوعبدالله محمد بن احمد بن یوسف خوارزمی، 
 ؛ ۱۹۶۸چاپخانۀ بریل، 

چاپخانـۀ : : قطعة من الجزء الخامس، چاپ برنارد لـوین، لیـدنکتاب النباتابوحنیفه دینوری، 
 ؛ ۱۹۵۳ ،بریل

انی من القاموس الّنباتی: حروف س
ّ
المعهـد : ی، چاپ محّمد حمیدالله، قاهره -همان: قسم الث

 ؛ ۱۹۷۳ بالقاهره، ةثار الشرقیالعلمی الفرنسی لآل
/ ۱۳۹۴الجزء الثالث و الّنصـف االّول مـن الجـزء الخـامس، چـاپ برنـارد لـوین، ویسـبادن همان: 

  ؛۱۹۷۴
بـن بسـیل و ، ترجمـة اصـطفنهیولی الطّب فی الحشـائش و السـمومپدانیوس دیوسکوریدس، 

 ؛ ۱۹۵۲ : دارالطباعة المغربیة،بن اسحاق، چاپ سزار ا. دوبلر و الیاس ترس، تطواناصالح حنین
ی] بن منصوربن مهران، چاپ عکسی از نسخۀ خطی [کتابخانـه، ترجمۀ مهرانالحشایشهمان: 

 ش؛ ۱۳۸۳ ،تاریخ پزشکی ۀموز: کاخ گلستان، تهران
: ، چاپ حازم البکـری الّصـدیقی، کویـتالمنصوری فی الطبابوبکر محمد بن زکریای رازی، 
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 ؛۱۹۸۷/ ۱۴۰۸ ،ةمعهد المخطوطات العربی
 ةموسسـ، چـاپ شـعیب أرنـؤوط و دیگـران، بیـروت: النـبالءالمسیر اعـمحمدبن احمد ذهبی، 

 ؛ ۱۹۸۸ -۱۹۸۱/ ۱۴۰۹ -۱۴۰۱ ،ةالرسال
، تصحیح محمد زبیر الصدیقی، فردوس الحکمة فی الطبابوالحسن علی بن سهل ربن طبری، 

 ؛۱۹۲۸برلین، چاپخانۀ آفتاب، 
/ ۱۳۶۹ویـت ، چاپ حسین نّصـار، کالعروس من جواهر القاموستاجمحمدبن محمد زبیدی، 

 تا]؛، چاپ افست بیروت [بی۱۹۶۹
، چاپ محمد ابوالفضـل ابـراهیم، الوعاة فی طبقات اللغویّین و النّحاةبغیةعبدالرحمن سیوطی، 

  ؛۱۹۶۵ -۱۹۶۴/ ۱۳۸۴ ،ءعیسی البابی الحلبی و شرکا ة: مطبعقاهره

تمـدنهای ) تـأثیر رازی در پزشـکی قلمـرو اسـالمی و ۴رازی، محمدبن زکریـا: «محمد صدر، 
 .۱۶۹-۱۶۵، ص ۱۳۹۳ تهران:، ۱۹، جدانشنامۀ جهان اسالم، »دیگر

، ویسبادن و بیروت: فـرانتس اشـتاینر و دار صـادر، الوافی بالوفیاتکتاببن ایبک صفدی، خلیل
 ؛۲۰۰۹ -۱۹۶۲

المعــارف  ةدائــر حیـدرآباد، دکــن:صــور الکواکـب الثمانیــة و االربعــین، عبـدالّرحمن صــوفی، 
  ؛۱۹۵۴/ ۱۳۷۳ ،ةالعثمانی

، چـاپ ۱۸۴۴کتـه، ، کلاألدویـةمخـزنمحمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی خراسانی، 
 ؛۱۳۷۱افست تهران، 

ن، انتشارات علمی ، ترجمۀ حسین خدیوجم، تهرااحصاءالعلومابونصر محمد بن محمد فارابی، 
 ؛۱۳۶۴و فرهنگی، 

، چـاپ محمـد مصـری، اللغـة البلغة فی تـاریخ ائمـةمجدالدین محمدبن یعقوب فیروزآبادی، 
  ؛۱۹۷۲/ ۱۳۹۲ و االرشاد القومی، ةالثقاف ةدمشق: وزار

، ص ۱۳۹۳تهران: ، ۱۹ج، دانشنامۀ جهان اسالم) آثار"، ۲فرید قاسملو، "رازی، محمدبن زکریا: 
۱۵۸-۱۶۱. 

 تهران: مرکـز، زندگینامه ریاضیدانان دورۀ اسالمی: از سدۀ سوم تا سدۀ یازدهمابوالقاسم قربانی، 
 ؛۱۳۶۵ نشر دانشگاهی،

  ؛۱۳۵۷، صیدا، چاپ افست قم، الکنی وااللقابشیخ عباس قمی، 
ن، انتشـارات ، تهـرا۲، جشرح تطبیقی گیاهان دارویـی کهـناحمد قهرمان و احمدرضا اخوت، 

 ؛۱۳۸۸دانشگاه تهران، 
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یاضی در تقویت نفس و تقویم و تعدیل فکر   تأثیر علوم ر

علم به قوانین حسابی و قواعد مسائل عـددی در تقویـت نفـس انسـانی از اعظـم وسـائل 
سزا  خصوص علم هندسه که در تعدیل و تقویم ذهن و فکر و قلم و بیان تأثیری به است. به

اند: برای رسیدن به معرفت حقایق اشیاء، فکـر را بایـد بـه  دارد. حکما و فالسفۀ بزرگ گفته
  . علوم ریاضی ورزش داد

مسطره برای خطاط است. همچنان که مسطره  تآری علوم ریاضی برای حکیم به مثاب
علـوم  نظمی در کتابـت حـروف و انحـراف سـطوح حـافظ اسـت، از کجی و بی مشاق را

د و بـه آن اسـتقامت و اعتـدال نـدار ریاضی نیز فکر را از خطا و اعوجاج و انحراف بـاز می
ه و زیـرا کـه مسـائل آن مبتنـی بــر قواعـد خلـل ناپـذیر اسـت و هـیچ مســامح ؛دهنـد می

شود. اگـر انـدک اشـتباه و  با تخمین و تقریب درست نمی و ها راه ندارد ری در آنانگا سهل
شـود و از  ها دور می غفلت در اعمال قوانین آن به محاسـب روی آورد، از نتیجـه فرسـنگ

های کلیـد  اند که عدد برای محاسـب ماننـد دندانـه ماند. لذا گفته رسیدن به مقصود بازمی
شـود و هرگـز درب مطلـوب بـه روی او بـاز  است که اگر زائد یا ناقص باشد فتح باب نمی

  گردد.  نمی
گوی و  های ورزیده در علوم ریاضی صاحب رأیی صائب و نظری ثاقب و کم لذا انسان

 حساب شـده اسـت.  گوی و دیرگوی و نکو گوی می گزیده
ً
شوند. عبارات و الفاظ آنان نوعا

 اشـاراتبینیم که عبارات خواجۀ طوسـی در شـرح  قلم آنان بسیار رصین و متین است. می
بطلمیـوس و دیگـر مصـنفاتش بـه  مجسـطی و تحریراقلیدس  اصولشیخ رئیس و تحریر 

فارسی و عربی چنان سخت استوار است که گویی به جای مرکب، سـرب مـذاب بـه کـار 
  ]۵۹۸، ص ۱۳۶۳، تهران، یازده رسالهزادۀ آملی،  الله حسن [آیتاست. برده 

  


