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های دارویی نگاشته  رسالهتبار در  واژگان رومی
   شده در اسپانیای دورۀ اسالمی

  ∗ریشه و انتقال آن

  ١کارمن بارچلو

  ٢ترجمۀ زینب پیری

های داروشناسی دورۀ شناختی برخی از داروهای مفرده، به درست یا غلط، در رسالهارجاع به منشأ ریشه
اند، آنو کسانی که با این مواد کار کرده های نگاشته شده در اندلس، کامالً رایج استاسالمی از جمله رساله

 xxv:١٨٨٨قولی که سیمونت ( شناسند. به همین دلیل است که امروزه هیچ کس از نقلخوبی میها را به
  شود:زده نمی) به لوکلر نسبت داد، شگفت٢پانوشت

بیطار ابن خواندند و در زمانبه زبان التینی می م١٠ق/٤دانیم که مسیحیانِ قرطبه، در سدۀ می
های التینی نوشته دارو با نام ٣٠، زیرا او در کتابش، در بارۀ شدگفته مینیز به این زبان سخن 

های التینی های فروش گیاهان دارویی داشتند و آنها را با نامتردید، مسیحیان، دکاناست. بی
ار ضروری میبیطهای مخاطب ابنها برای عربفروختند، و گرچه بربر بودند، دانش آنمی

  نمود.

است، » االندلسعجمیة«معادل » یالتین«که واژۀ تر رفت و بر این اساس سیمونت، حتی از این هم پیش
گفتند در اسپانیای اسالمی به زبان کاستیلی کهن سخن می م١٣ق/٧گرفت که مردم، در سدۀ  نتیجه

  ).xxv: ١٨٨٨(سیمونت 
های غیرها، که به زعم وی به زبانه با ریشۀ التینی و دیگر زبانواژ ٣٠، در بارۀ الجامعبیطار در کتاب ابن

های عربیِ اندلس مربوط بودند، نوشت. او این واژگان را برای تسهیل در شناسایی مفردات گوناگون رساله

                                                       
 Romance lexicon in pharmacological treatises written in Muslim Spain: Its origin and«از  ایستترجمه این مقاله ∗

transmission « مجلة و در شده عرضه ) ١٩٩٦دسامبر  ١٩- ١٦الخیمه، المللی تاریخ علوم اسالمی(رأسآیی بیندر ششمین گرد همکه
  چاپ شده است.١٣٠ - ١١١، ص ٢و  ١، شمارۀ )٢٠٠١( ١٢، سال العلوم العربیة تاریخ

   استاد دانشگاه والنسیا، اسپانیا.  .١
  zeinab.piri@gmail.comکارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسالمی؛   .٢
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بیطار، تنها یک رویداد شگفت در ابن الجامعهر روی، به ١دیگر یا نشان دادن فضل و دانش خود افزوده بود.
شده از مجموعۀ آثار دارویی اندلس نیست بلکه نتیجۀ گردآوری و گاهی تغییر شکل اطالعات منتقل

  نویسندگان پیشین است.
  گوید: بیطار در مقدمۀ کتاب فی األدویة المفردة: تفسیر کتاب دیاسقوریدوس چنین میابن

من با دو تن از مهمام. ها را بررسی کردههای مؤلفان قدیم است که آناساس این اثر، کتاب
های بربری و التینی را بنا بر ام اما در بعضی مفردات تنها نامترین دانشمندان گفتگو کرده

ام چه در سرزمین ما رایج باشند و چه مردم زمانۀ ما آنها را ها ذکر کردهسهولت استفادۀ آن
 .)٣٨٧: ١٩٩١بشناسند (دیتریش 

های مفردات به زبان بربری و التینی، صرفاً استفاده از نام م١٣ق/٧توانیم نتیجه بگیریم که در سدۀ پس می
جا تألیف کرده، بیطار کتابش را در آنرود ابنجزیرۀ ایبری نبود و حداقل تا مصر، که گمان میمحدود به شبه

نواژۀ یونانی دیوسکوریدس که اب ٥٥٢). از لحاظ تعداد، از  xxxiv: ١٩٣٩هم گسترش یافته بود (مایرهوف 
تفسیر کتاب کند. این یعنی در واژۀ التینی اشاره می ١١١واژۀ بربری و  ٣٤بیطار ذکر کرده، صرفاً به 

جا هست و بعداً به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت. در آن الجامعهای بیشتری نسبت به نام دیاسقوریدوس،
  هیچ ذکری از زبانِ عجمی نیست.

گوید که صراحت می)، به١٣و  ٦، ص  ٤؛ ج ١١٤و  ٣٤، ص ٢: ج١٩٩١بیطار، در چهار جا (دیتریش ابن
کنیم، میهای هر دو مؤلف را مقایسه میجلجل رونویسی کرده است. وقتی شرحهای التینی را از  ابننام

طور ترجمه یا تفسیر واژگان یونانی، در نسخهبیطار ذکر کرده، و همینهای التینی که ابنبینیم که همۀ نام
. اگر مواجهۀ مشابهی را جلجل، این دانشمند قرطبی، به ما رسیده استاند که از آثار ابنای بودهی پراکندهها

که بتوانیم هر گونه تر که هرگز در اندلس نزیسته است، بیابیم چه؟ در صورتیجلجل و مؤلفی قدیمیمیان ابن
شدۀ آن، ادعای گیریم که نوشتار شناختهر) قرار میتباهای التینی (نه رومیارتباطی پیدا کنیم، در مقابل واژه

  کند.را رد می م١٠ق/٤وجود زبانی عامیانه در اندلس سدۀ 

  های دلخواهضبط
صحیح داروهای مفرده در آثار داروشناسی دورۀ اسالمی اظهار نظر  ساییخواهیم در بارۀ اشکاالت در شنانمی

آوری شده در مکتوبات کارگیری اطالعات جمعن، در بهذکر مشکالتی که دانشمندان مسلماهرچند کنیم. 
  آوریم: شدند، سودمند است. این موضوع را با گفتۀ رازی به خاطر میرو میبهپزشکی با آن رو

هایی که برای سنجش در ها و نشانهها، اندازهها، وزنها، اندام[آشنا شدن با نام داروها، بیماری

                                                       
شده م. و پیش از آن، در اندلس به زبان فارسی سخن گفته می١٣/ ق٧ن داروشناسی دریابد که، در سدۀ که از این متو نیستهیچ محققی  .١

  توانیم بیابیم.سپانیایی میهای پزشکی و زبان اکه بسیاری از اصطالحات فارسی را در کتاباست، با وجود این



 

 

۳۷ 

روم
ان 
اژگ
و

ی
بار
ت

 
اله
 رس
در

 یها
ارو
د

 یی
سپان

در ا
ده 

ه ش
شت
نگا

 یای
 ۀدور 

الم
اس

 ی

بینیم که در بسیاری موارد میاند، بسیار سودمند است، زیرا] های پزشکی آورده شدهکتاب
 اند ولی نام آنبرای آن سودمندی فراوانی یاد کرده ،پزشکان به نیکی نام بردهدارویی ویژه را 

است،  آورده نشدهاند، به زبان گفتاری مردمی که آن دارو را به خوبی و سودمندی یاد کردهدارو 
های درمان و مراقبت بیمار؛ های دارویی، غذاهای گوناگون، روشردههمچنین در بارۀ نام فرآو

دهنده یابیم که به زبان ستایشای را میهای ناشناختهها و نشانهچه در این موارد هم، نام
های ناشناخته و آشکار ساختن معنی ها و نشانهرو، گردآوری همۀ این ناماز همیناند[...] نیامده

 شمار خواهد آمدبهار سودمندی کبازیابی و شناخت آنها،  ، برایکتابیک ها در و مفهوم آن
هایی غایت تالش خود را برای آوردن تلفظ درست [...] چون گردآورندگان چنین کتاب

اند بلکه آنها را شود نکردهچنان که در زبان مورد ستایش آنها نگاشته میداروهای مفرده آن
شود های گوناگون نوشته میصورتاند تا جایی که یک نام به دههای گوناگون آور[...] با تلفظ

  ).٦٢-٦١: ٢٢، جالحاوی(

تواند ناشی از چندگونه بودن دهد که جایگزینی حروف [در یک واژه] میاین پزشک ایرانی توضیح می
، »گالینوس«صورت هاست و بهترین این جایگزینیزند که از معروفرا مثال می» جالینوس«نوشتار نام باشد. او 

های او توجه داشته باشیم و شود. اما باید به موارد دیگر در جدولهم نوشته می» خالینوس«یا » کالینوس«
» الف«، با »الف«یا بدون » الف«هایی با های مختلف را در نظر بگیریم؛ مثالً واژههایی با ریشهجایگزینی واژه

یا » الف«اول، افتادگی » ص«و  » س«و » ه«یا » الف«خر، دگرگونی آ» و«، با افتادگی »ی«آخر یا جایگزین آن 
همۀ اینها، در کنار ». ی«و » ن«، یا » ف«و » ق«، یا »خ«و » ع«، یا »ک«و » ج«میان واژه، جایگزینی » و«

های غیرعربی را برای کسانی که با مجموعۀ نقطه است که مطالعۀ این واژهدشواری تفسیر متون بی
  کند.روشناسی دورۀ اسالمی آشنا نیستند دشوار میاصطالحات دا

های غیرعربی را، که منشیان بههای این روشِ کاتبانِ  دورۀ اسالمی آشکار است و انتشار واژهنقیصه
ساخت. در همۀ موارد، واژۀ مورد مطالعه، چه در دورۀ اسالمی و شناختند، دشوار میبردند یا میکار میندرت به

شد. درست است که نسخهی بعدی تا عصر حاضر، بدون عالئم تشخیص و اِعراب نوشته میهاچه در کتابت
دار هستند اما ناشر باید پیش از اعالم صحیح بودن کتابت، با رجوع به منابع دیگر همچون های خطی نقطه

  کند. ها اطمینان حاصلنامه ها، از خوانش صحیح آنشناسی، فرهنگ لغات، واژههای جدید گیاهرساله
های که از این مشکالت آگاهی داشتند، گذاشتن معادل عربی برای واژه نویسندگان دورۀ اسالمی

در این روش، متخصصان  ١گردآمده از زبان دیگر، را برگزیدند که این [معادل عربی] نام دیگر دارو شد.
ها کمک شه به بازگردانی واژهتوانستند ریشۀ داروی مفرده را برگردانند. ولی با این وجود، این توضیحات همی

اند و از اشکال مشابه ها شباهت را معیار قرار دادههای دیگر قرنمتخصص زبانکند، زیرا نویسندگان غیرنمی
  ٢اند.یا دقیقاً یک ترجمه استفاده کرده

                                                       
  .ترجمه شد» کرمة بیضاء«به  αμπελος λευκηبه عنوان مثال:   .١
داده شده که » گیاهی با پنج برگ«ترجمۀ عربی  هر دوکه برای  انگشت)(پنج مربوط به دو گیاه می شود: پنتافیلون و فنجنکشت مورداین   .٢
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  شناختینویسی نام داروها: موضوعی ریشهمعادل
دادند. این شاید روشی برای تسهیل گوناگونی به یک دارو میهای دانیم که داروشناسان دورۀ اسالمی ناممی

ترین این معمول .در شناخت درست داروی مفرده بود، گرچه امروزه این بیشتر یک اشکال است تا کمک
  یابیم.های طبی نیز میرا در دیگر رسالههای جامع بود گرچه آنروش در فرهنگ

که قبل یا بعد از نام دارو، دانش برخی از نویسندگان است. اینطور سنّتی، نشانۀ فضل و نویسی، بهمعادل
به ریشۀ یونانی کهن، رومی، فارسی، هندی، سریانی، نبطی، عبری، بربری و التینی آن دارو اشاره کنند، در 

یا به این دلیل که نویسنده  ،ها، اغلب صحیح نیستندشناسیمیان این نویسندگان متداول است؛ اما این ریشه
که ریشۀ نادرستی دهد، یا اینرا از نویسندۀ دیگری رونویسی کرده، که ناآشنایی او به آن زبان را نشان می آن

  برای آن پنداشته است.
هایی مشابه مانند یا عبارت» عجمیه«ای خاص را با کلمۀ عربی در موارد دیگر، نویسندۀ دورۀ اسالمی، واژه

برد تا از پیشنهاد واژۀ جدید بپرهیزد یا چون ریشۀ آن واژه برایش کار میبه» لغت العجم«و » لسان العجم«
اهمیتی ندارد. به همین دلیل، محقق معاصر موظف است که ریشۀ واژۀ دارویی را، که نویسندۀ عرب در آن 

عمالً فارسی، یونانی، سریانی یا چیز دیگر است، » عجمی«زمان به آن اشاره نکرده است، با نوشتن اینکه 
هد. گرچه این مورد، کمک خوبی برای شناخت درست داروست، هنوز زمان و چگونگی پیوستن این نشان د

  نام به اصطالحات پزشکان دورۀ اسالمی نامشخص است.
بیطار میمون که درست مانند ابنمیمون است. ابناثرِ ابن العقارشرح اسماءمثالی از آنچه گفتیم کتاب 
ای معادل عربی، یونانی، سریانی، فارسی، شاگردان نوشت، در ادامۀ هر مقالهکتابش را در مصر برای استفادۀ 

بربری، و عجمیِ اندلسی واژگان را آورده است؛ وی گاهی نام عربی را که عامۀ مردم در مغرب و مصر از آن 
شناسی این میمون، در بارۀ دانش زبانکردند نیز افزوده است. مایرهوف، ناشر و مفسر کارهای ابناستفاده می

  گوید: دانشمند یهودی می

های عربی، یونانی، سریانی و فارسیِ نام داروها نزد نویسندگان اسالمی به طور کلی به زبان
های بربری و کاستیلی کهن را ها، ناماسپانیایی به آن -شده است. نویسندگان عربمعرب

ه شکل منقح رونویسی کرده است. ها را که از اسالفش رسیده بود بمیمون این نامافزودند. ابن
زبانی که زبان مادریش اغالط این اسامی بیشتر مربوط به کاتبان است؛ زیرا شخص عرب

ها] نداشت سریانی (زبان آرامی جدید) و نزدیک به عبری بود، هیچ دشواری [در خوانش واژه
های ی با زبانها اغلب صحیح است. برعکس، برای وی ناآشنایرو] برگردان این نام[از این

گرفته و شکل انجامید. او این دو زبان را با هم اشتباه یونانی و فارسی بود که به اشتباهاتی می
  .) lxv:١٩٣٩ها را غلط نوشته است (مایرهوف عربی آن

                                                      
→ 

  دلیل سردرگمی بسیاری از نویسندگان دورۀ اسالمی بود.
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های عجمی شمار اغالط ترجمه و اشتباه در چاپ نامبر خالف اظهارات مایرهوف، من از یافتن موارد بی
ای که او از آن استفاده کند که تصویر تنها نسخهزده شدم. عالوه بر آن مایرهوف ادعا میتاندلسی شگف
های یونانی و فارسی هم بگوییم. تنها توانیم همان را برای واژهبیطار معروف بوده است، و ما میکرده،  از ابن

روف، بلکه کسی بوده که در گیاهبیطار معکاتب این اثر، نه ابن -١سه توضیح برای این مسئله وجود دارد: 
دانسته میمون ذکر کرده نمیتبار مفرداتی را که ابنهای رومیبیطار نامابن -٢شناسی مهارت داشته است، 

  خیالی سیمونت خیلی متّکی بود. نامۀواژهشناخته است. مایرهوف به مایرهوف آنها را نمی -٣است. 
ترین یا مشهورترین داروها، عربی یا غیرعربی، در گوید معروفمیمیمون باید به یاد داشته باشیم که ابن

گوید که در آثارش تنها از کارهای نویسندگانی که اندلسی چنین میبین پزشکان تنها یک نام داشت. وی هم
های ابنقولجلجل، ابو الولید مروان بن جناح و ابراهیم بن عبداهللا غافقی (که وی نقلاند یعنی ابنبوده

 ).٤- ٣: ١٩٣٩وافد را از او گرفته) استفاده کرده است (مایرهوف مجون و ابنس

عبارت میمون آنها را با های مفرداتی که ابنتوانیم نتیجه بگیریم که نامکه در باال اشاره کردم، میچنان
واسطۀ که بهجا شدند اما از آنجزیرۀ ایبری به کار برده نمیمعرفی کرده است در شبه »عجمیة االندلسیة«

های واژگان اندلسی، منتشر شده بودند یا چون ریشۀ التینی متداول در قلمروهای اسالمی به آنها فرهنگ
  ١جزیره عبور کرده بودند.اجازۀ بقا و استفاده را داده بود، از مرزهای شبه

عجمی «میمون ه ابنهایی کخوانده و آن» التینی«ها را بیطار آنجلجل و ابنهایی که ابنبا مقایسۀ نام
یافته از یک زبان های تحولها یکی هستند. بنابراین نه با واژهیابیم که این نامذکر کرده است، درمی» اندلسی

  رو هستیم.زنده (به نظر مایرهوف کاستیلی کهن)، بلکه با انتقالی عالمانه و مبنی بر کتاب روبه

  »عجمیه«و سوء کاربرد اصطالح کاربرد 
ای واسطۀ ترجمهکه در زبان یونانی بهچنانانتقال از زبان التینی به عربی، نه مستقیماً، آن ،رُنو و کولَناز نظر 

تبار اسپانیایی که نویسندگان واسطۀ زبان رومیکه از زبان سریانی و فارسی شده، شاهد آن هستیم بلکه به
های ذکر شده در ه است. کاری که در نامگفتند، انجام یافتمی» عجمیه«اسالمی ساکن در اسپانیا به آن 

  .)xv: ١٩٣٤بکالرش موجود است (کارهای زهراوی و ابن
توان، در مینرا » عجمیه«بکالرش، ] ابنالمستعینی] زهراوی و [التصریفبرخالف این گفتۀ قاطع، در [

ابلول یال)، مثنان، بنتک. مثالً زهراوی در کتابش، اسقیل (اِسدانستتبار اسپانیایی، رومی همانهمۀ موارد 
دانیم (همچنین پنتافلون)، بنفسج (بنفشه)، کاکنج، اسفاراغوس، جلیدونیه را غیرعربی دانسته است. خوب می

ها را ذیل همان شکل در نوشتهتوانیم این واژهتبار اسپانیایی نیست و بیش از آن، میرومی هاکه ریشۀ آن
  بیم. های نویسندگان شرقی پیش از سدۀ دهم بیا

                                                       
یا فورفولیه،  ه، قرنیلیبربوذیه، أروقهشود: های پزشکی این نویسنده مشاهده میدر دیگر کتاب» عجمی اندلسی«تنها پنج دارو تحت عنوان   .١

  .)٣٦١و  ٧٤، ٦٥ ،٥٠، ٧شانه (مایرهوف: بهیر وقنیله 
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این نام «ای را نویسندۀ متأخرتر با عبارت کلی شناختی نویسندهفتد که طرح ریشهاگاهی اتفاق می
» عجمی«ای صرفاً واژه م١٠/ق٤قرن  پزشککند. در مقابل، آنچه برای یک گردآوری می» غیرعربی است

برای نویسندگان بعدی می کند،ها را به عربی و غیر عربی تقسیم میاست، به این دلیل که وی همۀ واژه
  تواند ریشۀ فارسی، بربری، رومی یا افرنجی (فرنگی) داشته باشد.

های دارویی طبی یا در رساله» عجمیه«ای که با نشانۀ متأسفانه این نظر بسیار گسترده است که هر واژه
توجهی ایی است. بیتبار اسپانیخود از واژگان رومیبهای اندلسی نوشته شده باشد، خودگیاهی نویسنده

  سیمونت به این موضوع، امروزه حل این مسئله را بسیار دشوار کرده است.
تبار اسپانیا پنداشته میهای رومیها متعلق به زبانکه آن واژه بینیممی، ١اسین نامۀواژهاین ترتیب در به

» s.v. »carriόn( κόeιον) و ٧٠٦ یادداشت» κeινον )s.v. »Cornibonهای یونانی مانند شوند، واژه
» عجمی«عصر وی ، به نام مفروض )، یا موردی عجیب چون کاتب یا مؤلف اندلسی و ناشر هم٧٠٧یادداشت 

»franne firrino) «ductus <franh frynhکسیر الحجر «) که پس از آن ترجمۀ عربی ٢٤٩ > یادداشت
است که در  λιθδσπερμονغلط از واژۀ یونانی آید، اشاره دارد؛ در واقع این یک کتابت می» (شکنندۀ سنگ)

) و با ترجمۀ عربی یکسان نوشته lytus /litus) (farnün /färnun /fyrnunمتون عربی دیگر به صورت (
را حذف کرده و جزء دوم را تکرار کرده است یا نویسنده تنها از دو کتابت متداول » lytus« شده است. کاتب 
  استفاده کرده است.» fyrnun یا färnun«از جزء دوم یعنی 

همۀ  اند، با مقابلۀ ضبطها را، که بسیاری از آنها پیش از این منتشر شدهپس باید خواندن همۀ نسخه
نویسندگان پیشین با ضبط مورد بررسی، شناسایی درست داروی مفرده در زبان عربی و سپس در زبانهای 

ریشه و بازگرداندن واژه به صورت اولیه بررسی کنیم.  دیگر، برقراری تشابه علمی، و سرانجام مطرح کردن
ها را از نویسندگان متأخرتر شروع کردند و تا جالینوس، ی انجام داد که این انتقال نامگروهاین کار را باید با 

تر های نویسندگان یونانی و التینی ادامه دادند یا برعکس، با نویسندگان متقدمدیوسکوریدس و دیگر ترجمه
  ع تا متأخرتر پایان دادند.شرو

  آغاز داروشناسی در اندلس
ای از کتاب . در آن عصر، نسخهدانندمی م١٠/ق٤آغاز داروشناسی در اندلس را نیمۀ سدۀ  معموالً

دیوسکوریدس از یونان به شبه جزیره رسید که گروهی از پزشکان شامل عبدالرحمان بن اسحاق بن هیثم آن
تفسیر اسماء األدویة در  )م٩٩٤ -٩٤٤ق/٣٨٤-٣٣٢جلجل (. حاصل آن را ابنرا ترجمه و شرح کرده بودند

  گردآوری کرده است.المفردة من کتاب دیاسقوریدس 
دانست، سهم بسزایی در راهبی رومی به نام نیکوال، که متخصص آن موضوع بود و یونانی و التینی می

جلجل پزشکان دیگر قرطبی در منابع شفاهی ابنهای یونانی داشت. نام این شخص به همراه روشن شدن نام
                                                       

1. Asin 
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های عربی ش آورده، در کنار ترجمهتفسیرصراحت در موجود است. از میان منابع مکتوب که  این نویسنده به
که از دیوسکوریدس و جالینوس در شرق نوشته شده است، محمد بن زکریای رازی، ابوحنیفه دینوری، ابن

  توان نام برد.بن اعیان را می درید، حنین بن اسحاق و اهرون
، ١جلجل در آثار دیگرش، از بین نویسندگان یونانی و التینی ارسطو، افالطون و بقراط، پولس اجانیطیابن

سرابیون، یعقوب ، از میان دانشمندان شرقی ابومعشر، یحیی یا یوحنا ابن٣و ایزودور سویلی ٢پولوس اوروسیوس
هیثم واسطۀ کتاب ابنجزّار ( شاید بهاز دانشمندان آفریقای شمالی ابناسحاق کندی و شاپور بن سهل، ابن

زیستند، صقیلی، احمد بن یونس حرّانی و )، و از بین پزشکانی که در اندلس می١٩٩٢:٢١گاریخو  ←اندلسی، 
  برد. یوسف حرّانی را نام می

م وجود ندارد. در نخستین ٩و  ٨/ ق٣و  ٢های هیچ ارجاعی به آثار داروشناسی شبه جزیرۀ ایبری در سده
ابن المختصر فی الطباندلس نیست. در » عجمیۀ«های مورد اطالع یا منتشر شده، هیچ ارجاعی به واژه رسالۀ

هایی که ریشۀ یونانی، سریانی، بربری، فارسی دارند بدون هیچ ) بسیاری از نامم٨٥٣/ ق٢٣٨حبیب (درگذشتۀ 
هایی مثل اسطفلینة، طباشیر، اسفراج، واضح است که چنین نام شناختی مشاهده می شوند.نشانۀ زبان

آید که در بادنجان، منتة، أصاص، سقمونیا، سسمبر، زنجبیل، تاکوت و غیره از ادبیات طبی و داروشناسی می
: نمایه١٩٩٢الوارز  ←شد (هایی که در شبه جزیره انجام میواسطۀ  ترجمهشرق و مصر وجود داشت، و نه به

  ها).
در اندلس می م٩ ق/٣شاید بتوان فرض کرد که آثار نگاشته شده در شرق را، حداقل در میانۀ سدۀ 

را که طبیبان غیرمسلمان که در قرطبه جراحی » مسیحی«طور موازی، وجود یک سنّت طبی شناختند. این، به
برای انکار  دلیلیت پزشکی این سنّ اما وجودکند. امیه به آن دست یافته بودند خنثی نمیکردند همراه بنیمی

روشنی مرزهای زمانی نفوذ التینی در جلجل به. در واقع، اثر ابننیستموجودیت سنّت پزشکی اسالمی 
  .)٤٠-٣٩: ١٩٩٢دهد (سامسو پزشکی اندلس را نشان می

ق، آور است که از ترجمۀ آثار نویسندگان یونان قدیم در باب مواد دارویی انجام شده در شربسیار شگفت
اثر  ٤هاشناسیریشههای متون التینی هیچ اطالعی نداریم. من کتاب اطالعات وسیعی داریم، اما از ترجمه

شناسی، ام که بخشی مرتبط با گیاهجلجل ذکر کردهسنت ایزودور سویلی را در میان منابع مورد استفادۀ ابن
اثر پلینی استفاده کرده است. بخشی  ٥طبیعیتاریخ معروف  شناسی و جانورشناسی دارد و در آن از کتابکانی
کند اند که ثابت میجلجل افزوده شدهها را ذکر کرده، در کتاب ابنهای التینی که سنت ایزودور آناز نام

  ای عربی از کتاب پلینی منتشر شده بوده است.ترجمه

                                                       
1. Paul of Aegina 
2. Paulus Orosius 
3. Isodore of Seville 
4. Etymologies 
5. Natural History 
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  م۱۰/ق۴ای از سدۀ تبار در رسالههای رومی واژه
اند، به عنوان ها اشاره کردهبه آن م١٠/ق٤تبار که نویسندگان معروف سدۀ یهای التینبرای بررسی نام

ای از اطالعات را که در آن پیوستی از واژگان مسلّم اندلسی ذکر شده، عرضه ترین روش، مجموعهمطمئن
ام که زهراوی است. تنها نام مفرداتی را در نظر گرفته تفسیرجلجل و ابن تفسیرام. اساس این بررسی، کرده

  اند.جزیرۀ ایبری، توجه کردهها برای استفاده منحصرشان در بعضی از شهرهای شبههر دو نویسنده به آن
تفسیر در  حتیشوند، جلجل دیده نمیها را تنها زهراوی گردآوری کرده و در آثار ابنگذاریبعضی نام

رساله در باب تریاق یا مکمل گیاهانی که دیسقوریدس از آنها  اسماء األدویة المفردة من کتاب دیسقوریدس،
ای از جلجل موجود باشند که نسخهمنسوب به ابنکتاب النبات ها در نام نبرده است. شاید بعضی از این نام

  .)١٨: ١٩٩٢aآن در دست نیست (گاریخو 
های منسوب به قرطبه و اژهبینیم، شمار ارجاعات به سرقسطه بسیار بیشتر از وکه در پیوست میچنان

جناح، بسیار ای به نام یهودی و در بعضی موارد ابنطلیطله است. اما انتساب بعضی از این اخبار به نویسنده
  تر است.جالب

دانسته، نتوانستم هیچ اطالعی در بارۀ این شخص که احتماالً در سرقسطه زندگی کرده و زبان التینی می
توجه باشیم، زیرا او بعضی از امکانِ یافتنِ نام گیاهان به زبان التینی در کتاب وی بیتوانیم به پیدا کنم. نمی

واسطۀ گیاهها را از طریق انتقال شفاهیشان بههای التینی در باب این موضوع را ترجمه کرده و آنکتاب
  ١شناخته است.شناسان محلی منطقه می

هایی است که از زمان های اندلسی و نامسب میان نامدادۀ مهم دیگری که باید در نظر بگیریم عدم تنا
ای غیر عربی ها ریشهاند. گردآوری موادی که در آنبندی قرار گرفتهسیمونت در این طبقه نامۀواژه انتشار

تبار یا زهراوی صرفاً رومی تفسیردهد که بیش از دویست واژه از برای مفردات بیان شده است، نشان می
جلجل نیز قریب به دویست ها منحصراً در اندلس کاربرد داشته اند. ابنو  تقریباً ده درصد آنالتینی هستند 
التینی  هایها را واژهالتینی است، بجز پنج درصد، که او آن کند که ریشۀ آنها در همۀ مواردواژه بیان می

  داند.عامی می
تبار اندلس های رومینمونۀ کوچک از واژهها و مفردات، این های اختصاص یافته به دارودر گروه نام

اند. بنابراین، دهد که تا چه اندازه انتقال دانش داروشناسی با تولید علم در شرق به هم مربوط بودهنشان می
 ←است ( آمدهماسویه به کاستیلی) در کتاب ابن husillo به کاتالونیایی، fusell( فوشال ای مثلواژه

دهند، و تبار اندلس را تشکیل میهای رومیهایی که بخشی از واژههمۀ واژه . ذکر)٢٣٦: ١٨٨٨سیمونت 
  اند، ناممکن است.ها یاد کردهپیش از این رازی یا ابوحنیفه دینوری از آن

                                                       
: ١٩٨٥، الوانکند(بو از او یاد می طبقات االممکه شخصی یهودی و اندلسی است که صاعد اندلسی در  کندمیجناح اشاره شاید به مروان بن .١

 - ٩٩٠دارد و  در اندلس به ابو الولید بن جناح ( المفرده ةفی ترجمة االدویای به نام بوده است. او رساله پزشک) و در سرقسطه ٢٠٤
  م.) مشهور است.١٠٥٠
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های مفردات باید توجه داشت که در انتقال دانش داروشناسی عربی به غربِ مسیحی، بسیاری از نام
نام » داروسازی التینی«در این روش، چیزی شکل گرفت که دانشمندان آن را اند. آوانویسی یا ترجمه شده
های تدوین شده در شرق پیوند یافت. های التینی، یونانی، فارسی و عربی با رسالهنهادند و مراجعه به واژه

هایی باشند که در توانند واقعاً نامتبار، میهای مصطلح به کاستیلی رومیگذاریگیری کرد نامشاید بتوان نتیجه
  اند.های میانه دوباره به زبان التینی عالمانه ترجمه شدهسده
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]BA ،١٩٩٥ج)، رباط، ٢الخیر إشبیلی(عمدة الطبیب فی معرفة النبات، ابو] الخطّابی. 

 .١٩٨٥لندن،  -، تحقیق بو ألوان، بیروت، طبقات االممصاعد اندلسی

، کتابخانـۀ عمـومی ٥٠٢] نسـخۀ اسـتانبول، بشـیرآغا S[ :التصـریفکتـاب نهم، والزهراوی، مقالۀ بیست
] نسـخۀ اسـتانبول، B)؛ [٤٤٢-٤١٥، ص ٢(ج ١٩٨٧سلیمانیه، چاپ عکسی ف. سزگین، فرانکفـورت 

الـدین ] نسـخۀ اسـتانبول، ولـیVر)؛ [ ٦٥٢ -ر  ٦٣٤، کتابخانۀ عمومی سـلیمانیه (گ ٥٠٣بشیرآغا 
، ٢٨٥٤] نسخۀ استانبول، علی امیـری (عربـی) Aر)؛ [ ٨٢ – ر ٥٠، کتابخانۀ دولتی بایزید (گ ٢٤٩١

 ر). ٦٠ –پ  ٢٨کتابخانۀ ملت (گ 

  پیوست
۱  

» بفلیزه[«] SB[ گویند» سلسره«است و در عجمی سرقسطی » عسوس« جلجل گوید آنابن اقحوان:
]V ،[»بفلبیزه «]A[ [گویند» سله«]، به عجمی قرطبی .SB[ »]سله] «V ،[»مثله «]A[زهراوی [.  

، پ١٧ گبکالرش، گویند، ابن» بُبلَنَیره«و عجمی سرقسطی » أقِشوَنِش«را در عجمی آن اقحوان:
  .٣یادداشت

و اما نزد » مقرجاله«، به عجمی »لوقیموس«، به رومی »أماریقون و أماریقون«به زبان سریانی  اقحوان:
هیثم و اسرائیلی است و ابوحرشن آن را النداء، ابنمعروف است. این نظر زهراوی، ابن» بُبُلیه«پیشینیان به 
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  دانسته است.» قربانیون«و » برثانیون«و » بُبُلیُه«و » ُببُلَییره«ای از نامیده و آن را گونه» بهار«
است که بزرگ است و کوچک آن » بُبُلیه«دو نوع دارد : یکی » بُبُلیه«کند که ابوحاتم اشاره می بهار:

  .٢٢٦، یادداشت ١١٦: ١است. خطابی ج» اقحوان«است که همان » مقارجه«
هم گویند. » عسونس«گویند و آن را » مصنیله«و همچنین » ببلنیره«در عجمی اندلسی آن را  اقحوان:

  .٢٠مایرهوف، یادداشت
نزد عامه » برتانیون« G١٢٩ ،٣]؛ دیتریش جs.v.α[ پ ٨٨ گ ،؛ اسکوریال»اقحوان« پ٩٧ گ[جالینوس، 

  است.» اقحوان«
  ».yerua de sancta Maria«الکاالیی  شجرة مریم:

۲  
؛ ]SB[گویند» طرقسیه«یهودی گوید که در سرقسطه پیاز زرد را گویند . به آن در عجمی  بلبوس:

  ] زهراوی.]AV[ [طرنقیه
  ] زهراوی.]AV[ »قشتینوله[« ]SB[است » قسسواله«گویند همان  الزیز:بصل

جناح گوید است؛ ابن» بلبوس«زهراوی گوید پیاز و  همان گویند. » قشتنواله«را در عجمی آن بصل الزیز:
  .   ٨٠، یادداشتپ ٣٠ گبکالرش، گویند. ابن» طُرقُنتیَّه«را به عجمی سرقسطی آن

بکالرش، گویند که اشتباه است، ابن» قنتیه«را است که در سرقسطه آن» صرین«جناح گوید: ابن بلبوس:
  .٢٢٦یادداشت  ،١١٤ ،١ج

؛ »]میتوریوس«و » بلبوس«، »ازیر«، »بلبوس«[در هامش: » زیر«و » بصل الزیز« پ ١٠٢ گ[جالینوس، 
  »].بصل حالحل«، »بلبوس المقطی« G ١٤٣: ٤دیتریش ، ج 

۳  
نامند. » برتونقا«نامند و اهل سرقسطه آن را » بلطاله«است و به التینی » بلوط األرض« حمادریوس:

  .٩٢: ٣دیتریش، ج
معروف » برثونقۀ سرقسطی«نامند و به » برتنقه«است. در سرقسطه آن را » بلوط األرض« کمادریوس:

  .٣٣ ،است. گاریخو
  زهراوی. ]]AV[» بنترولقه«، ]B[» بسمکه[«] SBAV[گویند » سبمکه«در عجمی  حمادریوس:
  زهراوی. ]SBAV[ »بنترقه«گویند نه » بنترونقه«در عجمی سرقسطی  کمادریوس:

  زهراوی.  ]SBAV[نامند » بنترقۀ سرقسطی«ن را در عجمی سرقسطی آ بلوط األرض:
گویند و در رومی » لنترولقه«األرض است و در عجمی سرقسطی آن را همان بلوط کمادریوس:

  .٣٥١یادداشت  پ، ٧٦ ، گبکالرشاست. ابن» حمادریوس«
نامند. األرض نیست و طبیبان آن را بلوط» برتونقه«شناخته شده است و » بنترقه«به  کمادریوس:

  .١٢٠٩یادداشت  ،٤٢٩ ،١خطّابی، ج



 

  

۴۶ 

األرض نامند و همان بلوط» بلطاله«و در عجمی اندلسی » بنترنقه«، در عجمی »کمادریوس«بنترنقه: 
  ».حامادریوس« ٢١٦.Gیادداشت  ،١٠٧ ،است. خطابی

  .١٨٩است. مایرهوف، یادداشت » برنتقه«و به التینی » األرضبلوط«همان  کمادریوس:

۴  
  زهراوی. ]]AV[» بطرقییره[« ]SB[است » بطرش«به عجمی سرقسطی  لزجاج:احشیشة
 ٦٤گ بکالرش، است. ابن» مرزنجوش«گویند و شبیه » بطرییره«در عجمی سرقسطی  الزجاج:حشیشة

  .٢٨٠یادداشت پ، 
که نامی مشهور است، در عجمی » قسینی«، در فارسی »قربانیون«در زبان یونانی  الزجاج:حشیشة

  .٦٥٨یادداشت  ،٣٤٦ ،١نامند و در قرطبه و سرقسطه فراوان است. خطابی، ج» بطرقیره«و » بطریره«
  »].الزجاجحشیشة« ، »القسینی«، G٧٤، ٤، دیتریش، ج »زجاج»: «قطریا« ٢٨٩[رازی، 

۵  
و » کزبیره«یا » قلییبراله«و معنی آن خاکستری است و به عجمی سرقسطی » جناله«به عجمی  شاهترج:

 ]]V» [حیسیله«و » قلنتویله«، »حنشیله«؛ ]A[» حنشیله«، »قلنتیریله«، »حیسیله[« ]SB. [است» جنساله«
  زهراوی.

مشهور » قلییروله«گویند و معنای آن خاکستری است. همچنین به » جنشاله«در عجمی آن را  شاهترج:
  .٦٥٤، یادداشت پ ١٢٩ گبکالرش، است. ابن

به معنای خاکستر است. در زبان رومی » جنجذین«و در یونانی » شاهترج«همان  الملک:کزبرة
  .١٢٠٢یادداشت  ،١،٤٢٠. خطابی، جنامند» قُلُنبینه«و همچنین » قلنتریه«، در عجمی »فالیوس«

 ،مایرهوف». جنجیدیون« Gاست؛ » قلنشیرواله«گویند و آن » جنشیله«در عجمی اندلسی آن را  شاهترج:
٣٥٨.  

 ؛ الکاالیی»شاهترج»: «جنجیدیون. «١١٩ ،٢|]؛ دیتریش، جγ.ν.s» |شاهترج«، پ ١٠٣ گ[جالینوس، 

“Gtarrich palomino yerua”)Nb Fumus terre[(.  

۶  
 ]SBAV. [گویند» بسینه«های دیگرو در زبان» بسیله«ای جلجل گوید به عجمی طلیطلهابن شیطرج:

  زهراوی.
  زهراوی. ]SBAV. [است» یلبس«در عجمی  عصّاب:

بکالرش، نامند. ابن» بَلنُشه«است و در عجمی » عصّاب«گویند که همان » لبندون«در سریانی شیطرج: 
  .٦٦٣ پ،١٣٠ گ

و » صوب«، عربی »سوس«، نبطی »بلیشه«، افرنجی »اغرس«، فارسی »لبیدیون«ن یونانی در زبا شیطرج:
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» عصّاب«، در عربی »شیطرج بری«به معنی » أسیوس غنقذیون أغریا«نوع دیگر اندلسی است و در یونانی 
ت. در سریانی نامند که آن اشتباه اس» ظیان«را و بعضی آن» النارعشبة«یا » یِربَه دِفوِقُه«گویند. در عجمی 

یادداشت  ،٨٠٥-٨٠٤ ،٢گویند و این اشتباه است. خطابی، ج» یِربه أوناله«و صحرانشینان آن را » اسوس«
٢٥٨٧.  

 ،گویند. مایرهوف» لبندون«است و آن را » بلیشه«و به عجمی اندلسی » عصّاب«همان  شیطرج:
  .٣٦٧یادداشت 

، »شیطرج«، »لبیدیون« G ١٥٥ ،٢یتریش ج]؛ دevidion (1)[در هامش » شیطرج« ر١٢١ ، گ[جالینوس
  »].عصّاب«

۷  
  .٤ ،٣دیتریش، ج». ارسطولوخیا« Gگویند. » مسمقورا«به التینی  زراوند:
 .است» قریعه«و در عربی » قلنحوله«و به عجمی سرقسطی » مسمقوره«و » مسمقران«در عجمی  زراوند:

]SBAV[ .زهراوی 

است. ابن» قریعه«گویند و توضیح آن » قلنحوله«و » مسمقوره«، »مسمقران«به عجمی  زراوند طویل:
  .٢١١ پ، ٥٢ ، گبکالرش

 پ، ٥٢ ، گبکالرشنامند. ابن» اسطولوحیا«نامی بربری است و آن را » مسمقره«گویند  زراوند مُدَحرج:
  .٢١٢یادداشت 

، در »مسمقوران«، در بربری »مسمقوره« ، در عجمی»وسنبسی«و » مسمقار«در فارسی  زراوند خراسانی:
گویند. » استرخیه«و همچنین » قلیجوله«ثغر  شده است و به عجمیِگویند که آن سریانیِ معرب» زراوند«عربی 

  .١٠٣٨یادداشت  ،٣٥٣، ١خطابی، ج
 ،٣٥٤، ١نامند. خطابی، ج» زراوند مُدَحرج«، فارسی »زابر« ، افرنجی»قلیجوله«درعجمی  زراوند مُدَحرج:

  .١٠٤٠یادداشت 
» مسمقوره«و به بربری » قلبجوله«است و به عجمی اندلسی » اسطولوخیا«به یونانی » زراوند«نام  زراوند:

  .١٣٣است. مایرهوف: یادداشت 
  ».ارسطولوخیا« 4G، ٣ج DBاست. » مسمقران«و همچنین » مسمقوره«، »مسمقار«به زبان بربری  زراوند:

(نبریخا، » اسطرولوخیا«، »زراوند«، الکاالیی »]ارسطولوخیا«ر هامش د»[زراوند« پ ٩٩ گ[جالینوس، 
  ارسطولوخیا)].

۸  
  زهراوی. ]]AV[ »ننشبره[«] SBAV. [گویند» نشبو«در عجمی آن را  زعرور:
شناسند. می» بناشبرش«است، همچنین در زبان عجمی آن را به » مُصع«در سرقسطه معروف به  زعرور:

  .٢٢٩یادداشت  پ، ٥٥ گبکالرش، ابن
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را » مشتهی«این اشتباه است اما اهل سرقسطه و است » مشتهی«عیناً گوید که آن وافد ابن زعرور:
را و نوع دیگری از آن» زعرور«، در زبان عامۀ اندلسی »اقسیاقنتس«و » مِشبیلن«در یونانی  گویند.» زعرور«
» مشتهی«فراوان است. در سرقسطه آن را  گویند و آن» شربش«ثغر  نامند و در عجمیِ» اقسوس و اقسیس«

و در » مُصع«، در عربی »غبانستر«، در عجمی »مشتلیش«است. و در یونانی آن را » زعرور«دانند که نوعی از 
  .١٤١٧یادداشت  ،٤٩١، ١گویند. خطابی، ج» نیاشبرش«سرقسطه آن را 

] l-a؛ [»زعرور» «سبیلونم« G٩٢، ١؛ دیتریش ج»]Sobra«[در هامش » زعرور« پ ١٢٣ ، گ[جالینوس
VF »زعروره» «cornus« ،»موصعه» «nespulum«] ؛l-a [VF »nesples» «؛ الکاالیی »موصعة موصع

»muzáă neispero arbol concocido «ا خ(نبریsorbus ،(»زعرور» «serua fruta assi « نبریخا)
sorbun؛(muchahi serval arbo concido «(نبریخا)؛ ،muchahi serva fruta deste arbol  «
  )]. sorbbon(نبریخا

۹  
یعنی » اقنثی لوقی. «١٦، ٣گویند. دیتریش ج» رأس الزرزور«یا » قبیص طرده«در التینی آن را  شکاعا:

  ».اقانتیون« G١٢، ٣دیتریش ج». شوکة بیضاء«
  زهراوی.] SBAV[است. » قرداله«به زبان عجمی قرطبه  شکاعا:

عجمی است و منظور همان » اشبینه البه«است و گویند همان » قبس طرده«در عجمی  شوکة بیضا:
  زهراوی. ]]AV[» اسبینه البه«یا » قبس طرره« ]B[»لبس طرده[« ]SBAV[ .است» شوکة بیضا«

یادداشت  پ، ١٢٩ گبکالرش، است. ابن» شوکة البرانیة«و همان » قرذاله«گویند در عجمی  شکاعی:
٦٥٧.  

قبس «، در عجمی »اقنثیون«گویند و آن را در یونانی » الزرزوزرأس«یا »طرذاله«به آن  قبس طرده:
  .٢٠٣١یادداشت  ،٦٥٧، ٢گویند. خطابی ج» اقنثالوقی اغریا«، سریانی »سهاج«، عربی »طرده

 نامند و همان» اسفیند«، در فارسی »قرذاله«، در عجمی »شوکة البیضاء«یا » اقنثالوقی«در یونانی  قرذال:
 uacanthis«[در هامش » شکاعی« ٢٠٥٩یادداشت ، ٦٦٣، ٣خطابی جپ،  ٩٦٦ ، گاست. جالینوس» شکاعی«

Arabica.[«  

۱۰  
  ».دراقُنطیون« ،G١٤٨ ،٢ج ،گویند. دیتریش» قلبره«است و در التینی آن را » حنشی«مفهوم این نام لوف: 
یا » بلبره«می قرطبی آن را ؛ در عج]SBAV[ گویند» حنشیه«یا » قلمراله«در عجمی آن را  لوف:

] ]V[»حبیسه«یا » فلرربله«؛ ]A[» حسییه«یا » فلم بله«؛ ]B[» حبیشه«یا » قلبراله[«] SBAV[گویند. » عرطنیثا«
  زهراوی.

» صاره«گویند و همان » قلبریله«است و در عجمی آن را » دارقیطیون«و همان » الحنششجرة«آن  لوف:
  .٣٩٥یادداشت  پ، ٨٤ گبکالرش، است. ابن
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، در عربی »لوف«، در نبطی »طرقنتیه«، در عجمی »فلنجوس«، در فارسی »ادریفن«در سریانی  لوف:
دانند » عرطنیثا«ن آن را پزشکاثغر است و بعضی از  نامند و به عجمیِ» قُلِبرَله«و آن را » شجرةالحنش«
  ».دراقنطیون« G٣٢٢یادداشت،  ،٤٦٣، ١خطابی، ج». غریطیرُه«

نیز گویند. » فلیریله«را است و آن» بلیره«گویند و نامش به عجمی اندلسی » الحنششجرة«به آن  لوف:
  .٢٠٩مایرهوف، یادداشت 

» غرغنتیه«و در التینی عامی » صراخه«است و در زبان مردم اندلسی » صاره«نزد عامۀ مردم مغرب  لوف:
  »دراقونطیون« G١٤٨، ٢ج ،DBاست. 

است [در » صاره«نامند که همان » اَرُن«است و آن را » لوف«و آن » یطیوندراق« ر ١٠٥ گ[جالینوس، 
 =dragontĭa ierva(نبریخا،   ”luf “dragontia yerua” “argontĭa assiالکاالیی ]»]دراقونطیون«هامش 

dracontea ،(hayxĭa dragontia assi  نبریخا)aragontia ierva conocida= dracontea.[(  

۱۱  
شناسند. روید و اکثر مسیحیان آن دیار آن را میگویند و در کوه شلیر می» یندره«در التینی آن را  مو:

  .»میون« G٣، ١دیتریش، ج
روید و  به های پر برف شلیر مینامند و در کوه» یندره«است و این دارو را در عجمی » سنبل کوهی« مو:

  .ر ٤ گ ،٣٠، صTYآن شناخته شده است. 
» مورانه«گویند و یهودی گوید آن گیاهی است که در عجمی آن را » بندره«ی اندلسی آن را در عجم مو:

متب «شود در کوهی که منسوب به این گیاه است و آن را گویند و در قلعۀ ایوب در اطراف سرقسطه دیده می
  ».کوه موران«یعنی » منت موران«. زهراوی ]SBAV. [گویند» کوه سودان«یعنی » موره

جناح گوید دانند. ابن» مورانه«گویند و آن را در عجمی » بندره«عضی گویند آن را در عجمی اندلسی ب مو:
، پ ٨٨ گ بکالرش،اند و  نام و خصوصیات آن در اسناد آورده شده است. ابنرا در قلعۀ ایوب دیدهآن

  . ٤٢١یادداشت 
نامند و » مو«، در نبطی »بیزره«در التینی  ،»و میون» «مین«، در سریانی »اثامنطیقون«در یونانی آن را  مو:

جا معروف است و در آن» مورانه«است و به خاطر کوه موران، در نزدیکیِ قلعۀ ایوب، به » سنبل االقلیطی«آن 
، ١روید و اکثر مسیحیان به این دلیل آن را می شناسند. خطابی، جشود و در کوه شلیر هم میوفور یافت میبه

  .١٤٦٢یادداشت  ،٥٠٠
(  mu o mév«،pinillo yerua concocida«؛ الکاالیی »]مو«[در هامش  »مو« ر ١٢٥ گ، [جالینوس

  )chamepytisنبریخا 

۱۲  
گویند (در دیگر » برداح«را نامند و در التینی عامی آن» غاسول«نوعی ترشی است و آن را  ابوفایس:

  .١٤٥، ٤ ج ،دیتریش»). برداج«و » یرباطه«ها: نسخه



 

  

۵۰ 

 ]SB[ گویند» شربرا«؛ در عجمی سرقسطی ]SBAV[ .هم گویند» سیباله«در عجمی آن را  قلی:
  زهراوی. ]]AV[» سربرار[«

  زهراوی. ]SBAV[ .گویند» یرباطه«در عجمی آن را  اشنان:
همان » اشنان«دیده، اما مؤلفِ آن اشتباه کرده است و » یرباطه«جناح در بعضی تراجم به نام ابن اشنان:

  .٣٨یادداشت  پ، ٢٣ گ ،بکالرشاست. ابن» حمض«
، یادداشت ٣٥٥، ١ج ،نامند. خطابی» برداج«و در عجمی » زرنب«رازی گوید آن را در زبان عربی  زرنب:

١٠٤٢.  
از » حرض«و » ادرقینی«، در رومی »برانروش«نامند. در فارسی » حمض«همه آن را  حماض سواقی:

و در بعضی از قبایل » حمض«است. در زبان عامۀ اندلسی » طردجه«است و آن در عجمی اندلسی » حمض«
» ابوفایس«شناسند و در یونانی  »غاسول«را به نامند و به این دلیل آن» اُشنان قصارین«و آن را » شبناله«بدوی 

  .٥٩٥یادداشت  ،٢٢٦، ١نامند. خطابی، ج» یرباطه«و در عجمی 
  .٢٤٨١یادداشت  ،٧٧٦، ٢ج ،شود. خطابییدرست م» قلی«است که با آن » حمض«نوعی از  شربراز:

» فوذاجه«گویند و در عجمی آن را » ابوفایس«، در فارسی »ابوفسطن«در زبان یونانی  غاسول فارسی:
  .١٨٣٧یادداشت  ،٦١٠، ٢است. خطابی، ج» حمض«نامند که نوعی از 

» حریق غاسول«و همان گویند » شربراز«است و همچنین آن را » األساکفهشبّ «و » شبّ العصفر«آن  قلی:
  .٣٤٥است. مایرهوف، یادداشت 
، و در عجمی اندلسی »حرض«و » حمض«است و در عربی آن را » غاسول«آن  اشنان القصّارین:

  گویند.» شوکة یرباطه«

۱۳  
گویند که اشتباه است » جنت قابطه«را شناسند آنشناسند و آن تعداد اندکی هم که میرا نمیمردم آن فو:
روید. های عالن المطل در شلمنکه میکوههای ثغر در رشتهنامند و در کوه» ششتره«ینی آن را و در الت
  .٨، ١ج ،دیتریش
فقط گیاهی دارویی است که در » فو«جلجل گوید که است و ابن» جنت قابطه«گویند که در عجمی  فو:

  زهراوی. ]SBAV.[نامند» ششتره«روید و در عجمی آن را طلیطله می
، در »نادرش«است و این اشتباه است و در یونانی » ششتره«شده به جلجل گوید گیاهی شناختهناب فو:
  .١٩٨٢یادداشت  ،٦٤٥-٦٤٤، ٢نامند. خطابی، ج» فو«، در نبطی »یرانته«عجمی 
گوینـد. مـایرهوف، یادداشـت    » شاشـتره «است و در عجمی اندلسـی آن را  » ناردین بری«فو: آن 
٣٠٥.  

۱۴  
به معنای » اونه فسه ملحیة«گویند و در عجمی سرقسطی » اللهولحیة حبّ«در عجمی به آن  کاکنج:
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  زهراوی. ]]AV[ »اونه مسه ملحسه[« ]SB[ شودنامیده می» عنب الذئب الذکر«
است، گفته شود. ابن» جوز المرج«که » ابوبه فنیه«است و در عجمی » الذئبعنب«همان  الثعلب:عنب
  .٥٢٥یادداشت  ،پ ١٠٦ ، گبکالرش

» کاکنج«است و در فارسی » مُنَوِّم«که همان » سطرخنوس«و » ألقبابن«و » میغاالفالون«در یونانی  کاکنج:
» عنب ثعلب بستانی یا برّی«که همان » لَهو«و در زبان عامۀ اندلسی » عُبَب«و در عربی » أُبالش«و در عجمی 

 ،شود. خطابینامیده می» أُوبَة قَنینَة«و در عجمی » نسطروحنی«، در سریانی »سطوخنس«است و در یونانی 
  .١١٤٢یادداشت  ،٣٩٢-٣٩١، ١ج

گفته شود و نوعی » عنب«یا همان » یربقنینه«است که در زبان بربری » الذئبعنب«همان  الثعلب:عنب
  .٢٩٧یادداشت  ،نامیده شود. مایرهوف» کاکنج«از آن 

گفته » حب اللهو«در التینی » کاکنج«است. » أُوبَة قَنینَة«در التینی » عنب ثعلب« سطروخنس بستانی:
  .٦٥، ٤ج ،DBدر زبان رومی است. » الیققابن«شود که همان 
سطروخنوس « G٦٢، ٤چنین در جاست و هم» عنب ثعلب«که » سطرخنوس بستانی« G٦١، ٤[دیتریش ج

» ( عنب الذئب«گویند؛ الکاالیی، » اللهو«و نزد ما به آن » کاکنج«است و در فارسی » عبب«که همان ». المُنَوِّم
  »].ierva mora« ،»strichnum« ،»solatrum« ،»halicacabus«نبریخا 

۱۵  
گویند که منظور » اباله حطلیاطه«و در عجمی قرطبی » حنصه«و » انساله«در عجمی به آن العالم: حیّ 

» اسله روحیصه[«؛ ]SBAV[ شودنشین نیز همان گفته میاست که در برخی قبایل صحرا» السَّقفعشب«
]AV[ ،»اسله روحیفه «]B[[ ؛»]اسله طلیاطه«]AV[ ،»اناله د طلیاکه «]B[[ ؛»]اورلالله ]AV[ ،»اوراالله «]B[ ؛[
  زهراوی.» اوراالله«

  .٢٧٨یادداشت  ،٦٣ ، گبکالرشگویند. ابن» ابیَله رحتقه«، »بیناله«، »بناله«در عجمی آن را العالم: حیّ 
عشب«یا » اربیاله د طیاطه«شناخته شود و در عجمی » شامبربیبُه«نوع متوسط آن به نام  العالم:حیّ 

های یعنی شبیه به دندان» أوبَه کنینة«گفته شود و بعضی به آن » لهاة«یا » أبالله«است که به آن » السّقف
  .G٦٨٠یادداشت  ،٢٥١-١،٢٥٠سگ گویند. خطابی، ج

 .G٨٢، ٤ج ،DBگویند. » السطوحعنب«و در مغرب » ابیله رشتقه«در عجمی اندلسی به آن  العالم: حیّ 

حیّ « ayzün al-kabïr، G٧٧، ٤؛ دیتریش، ج»]aizon«در هامش [»] العالمحیّ« ر ٩٦ ، گ[جالینوس
 sedum« ،»aizous(« ،xaïna  »siempre – biua«(نبریخا » maquĭ »uva canilla؛ الکاالیی »العالم

yerua « نبریخا)»sedum« ،»aizous.[«  
  
  


