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  هچکید

بن  از روزگارمحمد هجری وسوم  سدۀ ۀازنیممسلمانان در اندلس  دانش پزشکیشکوفایی 
در این میان داروشناسی به عنوان دانشي وابسته، همگام با پزشکي سیر . آغاز شدعبدالرحمن اوسط 

ادویه یا مفردات پزشکي کرده است؛ اما توجهات دانشمندان اندلسي به موضوع  تکاملی خود را طی 
موجب شد که پزشکان و دانشمندان اندلس توجهی فراوان به داروشناسی نشان دهند تا جایي که 

عواملي چند، هر چند نه با یک میزان . داروشناسي به رویکرد غالب پزشکي اندلس تبدیل شد
ررسی عوامل مؤثر در دراین مقاله برآنیم که به ب. اهمیت، به این رویکرد اندلسیان کمک کرده است
  .ایجاد این رویکرد غالب در پزشکي اندلس بپردازیم

  
  ، دیسقوریدوسابن جزارمفرده،  ۀداروشناسي، ادوی اندلس، :ها واژهکلید

  
  مقدمه

اقوام  آثار ۀپس از ترجمرا پزشکی مسلمانان مطالعۀ ، نگاران طببنا بر قول مشهور میان تاریخ 
خود در رشد و بالندگی این  به سهممسلمانان  از قلمرو پهناورو هر سرزمینی دیگر آغاز کردند 

بدالرحمن اوسط بن ع از روزگار محمددر اندلس پرداختن به دانش پزشکی . ه استکوشید میراث
 نچهآ .و در مدت یک قرن به شکوفایی رسید )٢٣٨صقاضی صاعد، (آغاز شد ) ق ٢٧٣-٢٣٨:   حک(

رویکرد پزشکان اندلسي به موضوع داروشناسي  ۀغلب ،خورد میبه چشم اندلس  انپزشک ۀدر کارنام
به طور خاص و مفردات دارویي به طور اخص است که مآالً رشد دانش داروشناسي و به تبع آن، 

                                                 
» داروشناسي و جراحي از آغاز تا پایان حکومت موحدان: تاریخ طب در اندلس«است که با عنوان  ۀ دکتري نگارندهاز رسال رگرفتهاین مقاله ب. ١

سال  دانشگاه تهران، تدوین و در هزاوه در دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمي تر مهدي محقق و دکتر احمد بادکوبهبه راهنمایي آقایان دک
.از آن دفاع شده است. ش١٣٨٨
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  آوازه شک و داروشناس اندلسي پرها پز وجود ده. شناسي در تمدن اسالمي را در پي داشته است گیاه
، )ق ٤٦٧.د(، ابن وافد)ق ٤٠٤یا ٤٠٠.د(، زهراوي)ق ٣٩٢ل زنده تا سا(از جمله ابن سمجون 

و آثار گرانسنگي که در این زمینه از ) ق ٦٤٦.د(و ابن بیطار) ق ٦٣٧.د(، ابن رومیه)ق ٥٦٠.د(غافقي
  .درخشان دارد ۀاند حکایت از این کارنام خود برجاي نهاده

 .بپردازیماین رویکرد  واملعلل و عبرخی از به بررسی در حد امکان  مقاله برآنیم تادر این 
 

  توجه ساکنان بومی اندلس به موضوع داروشناسی.١
علمی ساکنان اسپانیا در پزشکي و  ۀاطالعات چندانی درباره پیشین مسلمانان ۀبرجای ماند آثار

دهند؛ اما این مسأله  داروشناسی، پیش از ورود مسلمانان وحتی مدتها پس از آن، به دست نمی
 توجه و دارد کههای اندکی وجود  عالوه بر این نشانه. آنان نیستنزد این دانش  حجتی برای انکار

نشان  -به صورت مکتوب نه فقط به گونه سنت شفاهی، بلکه درسطح علمی و -ۀ ایشان راعالق
آن را  و قاضی صاعدابن جلجل است است که تاریخي  ها، یک گزارش یکي از این نشانه. دهد می

  :اند نقل کرده
یا » المجموع«طبی مردم اندلس در آن روزگار کتابي بود به نام األَبْرِیشم به معناي  مرجع«
؛ ٩٢صابن جلجل، (» یحیان به عربي ترجمه کرده بودندکه آن را از کتابهاي مس» الجامع«

  ).٢٦١صقاضی صاعد، 
محققان در خصوص ماهیت و محتواي این کتاب همچون ضبط صحیح نام آن، اختالف نظر 

آمده، تصحیف واژۀ » االبرشیم« که آنچه در متن ابن جلجل به صورتبر آن است فؤاد سید  .دارند
و معادل التین آن یعني آفِریسمی  و همان تلفظ عربي نام یونانياست » األَبْرِیسْم«یا » األَبْرِیشْم«

Aphorismi  کتاب گیرد که  نتیجه میو ا .بقراط است یکی از آثارعنوان التین است و این
» الفصول«با عنوان اسالمی شرق ترجمۀ عربی آن در همان کتاب بقراط است که  ،»األَبْرِیشْم«

الیل موجهی دخطابي  ).٢، پاورقی٩٢، طبقات االطباءفؤاد سید، حاشیه بر (شده است  شناخته می
بقراط با تفسیر جالینوس در شرق  هرچند کتاب گوید او می. اثر بقراط نیست دارد که این کتاب

ترجمه نشده و ظاهراً نخستین بار به  یالتین به م١٢ ، اما این کتاب تا سدۀرجمه شده بوده استت
ابن دیگر آنکه  .ی ترجمه شده استبه التین -و نه از یوناني -قسطنطین افریقي از عربي ۀوسیل

 ۀکتاب یاد شده را در زمر حال آنکهاست شناخته  خوبي ميه بقراط را ب الفصولکتاب خود  ،جلجل
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معتقد است که هیچ نسبتي میان این کتاب و خطابی از این رو  .آثار غیر علمي به شمار آورده است
 ۀنیز در ترجم )١٢٠ص( ١بالشر ).١٣، ص١ج، ...الطب و االطباء( بقراط وجود ندارد فصولکتاب 
صوص دو احتمال را در خ آورده و al-Ibrisimاین واژه را به صورت التعریف بطبقات األمم کتاب 

» األَبْرِیسْیم«یا » األَبْرِیسْم«یکي اینکه ممکن است این کتاب همان : این کتاب مطرح کرده است
و دیگر اینکه شاید منظور قاضي صاعد از این کتاب، همان  ٢یحیي بن اسحاق وزیر بوده باشد

 آن است او بر. استهر دو احتمال را رد کرده  جمشیدنژاد اولغالمرضا . بقراط بوده است الفصول
اي بسیار دورتر از زمان مورد بحث  که احتمال نخست به این دلیل که یحیي بن اسحاق در دوره

با استناد به توصیف قاضي صاعد از این کتاب  کتاب خود را نوشته است و احتمال دومقاضي صاعد 
ل طب آثار دم دستي و کاربردي مسیحیان و نه از آثار علمي مربوط به اصو ۀکه آن را در زمر

و ا .)١١٣-١١٠صجمشیدنژاد اول، ( هستندهمچون آثار جالینوس و بقراط معرفي کرده، مردود 
» االبریسم«نزدیکتر است تا » البریم«هاي موجود این واژه به  با توجه به اینکه در نسخههمچنین 

» هان طبيگیا ۀمجموع«به معناي » هرباریم« ۀواژ ۀاست که احتماالً این نام تحریف شد گرفتهنتیجه 
در  ساکنان اندلسکتاب مورد اعتماد  توان گفت میبه این ترتیب، . )٢، پاورقی٧٦صهمو، ( است

که وجود آن بوده است شامل معرفی خواص گیاهان طبی  ای ري طب نبوده، بلکه مجموعهاصول نظ
  .توجه ساکنان اندلس نسبت به علم داروشناسی دانست ای از توان نشانه میرا 

او . شناخته شده است) ق٤٠٤.د(زهراوی  ۀاشاراز  ،دیگری که در اندلس مورد توجه بوده کتاب
کند و  اشاره می» أدرونجه العالم«منسوب به دانشمندی به نام به کتابی  التصریف چهارم ۀدرمقال

آن را اصالح و مرتب خود او  اندلس ترجمه شده وامیه به  در ابتدای ورود بنیاین کتاب  گوید می
ای  البته نشانه ).١٠-٩صاألدویة، األغذیة و خطابی، (ه است وگیاهان ناشناخته آن را شرح کردرده ک

به عربی و  ی بودهاین کتاب دراصل التین نیست، به احتمال زیاددر دست لف آن ؤم ازاین کتاب و
  .است شده ترجمه

مسلمانان به اندلس مورد توجه توان گفت که داروشناسی پیش از ورود  با توجه به این دو اثر می
  .بوده است

                                                 
1. Blacher.  

کناشي در علم طب نگاشته که بر روش رومیان مشتمل بر ) ق ٣٥٠-٣٠٠(، وزیر عبدالرحمن ناصرگزارش ابن جلجل، یحیي بن اسحاقبه . ٢
).١٠١ص:   نک( نام داشته است االبریشمپنج باب بوده و 
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  پذیري پزشکان اندلس از آنهابه داروشناسي و تأثیر توجه طبیبان مغرب اسالمی. ٢
از موضوعات مورد توجه در پزشکی قدیم است و تقریباً همۀ مؤلفان  موضوع ادویه و مفردات دارویی

براي مثال باب اول از مقالۀ دوم (اند  آثار پزشکی بخشی از آثار خود را به این موضوع اختصاص داده
ابن سینا؛  قانونرازی و کتاب دوم  الحاويعلی بن ربن طبری، قسم هفتم از  فردوس الحکمةکتاب 

اما واقعیت این است که بسیاري از آنها به موضـوع  ). ٢٧٢-٢٧١ص بن مراد،:   برای اطالع بیشتر نک
هـاي   هـا و بـاب   بخش یا باب در کنار دیگر بخش اند؛ بلکه به صورت یک گیاهان و مفردات نپرداخته

در اغلب این آثار سخن از مفردات در ضمن مباحـث  ) ٢٧٢ص( به تعبیر بن مراد. اند قرار داده دیگر
کـه مـي تـوان آنهـا را اصـالتاً پزشـک وبـالعرض        گروه از مؤلفان این . عمومي طب قرار گرفته است

کردنـد و   شناسـان اخـذ مـي    داروشناس نامید، اطالعات خود را در باره گیاهان از داروشناسان وگیاه
این در حالي است که برخـي دیگـر از   . پرداختند خود کمتر به تحقیق و تدقیق در موضوع ادویه مي

هاي  از نشانه. اند تر پرداخته اي اصیل بیشتر و به گونهپزشکان به موضوع مفردات و گیاهان با اهتمام 
  .١اشاره کردباره توان به تدوین آثار مستقل در این  این اهتمام مي

نخستین پزشکاني هستند که به  ۀکه پزشکان مغرب در زمرتوان دریافت  با مطالعۀ آثار می
اساسي در دانش پزشکي موضوع داروشناسي و مفردات گیاهي به طور مستقل و به عنوان جزیي 

اسحاق بن  کرده استتدوین که در این باره اثری مستقل  یظاهراً نخستین پزشک. اند پرداخته
چنان . )بن مراد، همانجا:   نک( است) ق ٢٩٦-١٨٤:   حک(پزشک دربار اغلبیان ، )ق ٢٧٩.د(عمران 
ي مرکب مهارتي خاص و در ساختن داروهابود او که پزشکي حاذق  دستاند، علم طب به  که گفته
در ضمن آثار ) ٤٧٩ص(ابن ابي اصیبعه . )١٦١صابن جلجل، ( در مغرب انتشار یافت ،داشت

اشاره کرده که امروزه متن کاملی از آن  ةالمفرد ةاالدویبا عنوان  کتابیمتعددي که از او نام برده به 
ابن بیطار  الجامعقطعات و نقل قولهایي است که در کتاب  باقی مانده تنهاو آنچه در دست نیست 

                                                 
توضیح آنکه از نظر . نسبت میان پزشکي و داروشناسي منجر به این اختالف در دیدگاه شده باشد ۀرسد یک اختالف رأي در بار به نظر مي .١

سي، به عنوان ابزاري در هاي مختلف، یعني داروشنا آنان به حساب آورد، شناخت داروها از جنبه ۀتوان رازي را نمایند بعضي پزشکان، که مي
پزشکان مغرب و اندلس مدافع آن هستند و  حالي که در دیدگاهي دیگر که بیشتر در. آید کنار علم پزشکي، و نه جزیي از آن، به حساب مي

نخستین گام در راه کسب این دانش به  ۀو به منزل ار آورد، داروشناسي جزیي از پزشکیتوان غافقي و ابن بیطار را نمایندگان بارز آن به شم مي
.آید شمار مي
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به طور مستقل داروشناسي و گیاهان به  دهند که ابن عمران این قطعات نشان می .١آمده است
به تدوین آن همت  -و نه در ضمن دیگر مباحث عمومي طب - زیرا اوالً، مستقالً. توجه داشته است

رکن اساسي که معموالً داروشناسان به آن اهتمام داشتند، گماشته؛ ثانیاً، در کتاب خود به پنج 
توصیف .٣آن،  ۀبیان طبایع گیاه از حیث قوا و درج. ٢تعریف لغوي، . ١:توجه داشته که عبارتند از

) هاي جایگزین(معرفي ابدال . ٥و ) منافع و مضار آن(بیان خواص گیاه . ٤ویژگیهاي علمي گیاه، 
   .)٢٧٣صن مراد، ب( گیاه در صورت نبود اصل آن

کرده و بن عمران در مغرب به موضوع مفردات توجه اسحاق ترین پزشکاني که پس از  از بزرگ
ابن جزار دانش طب . است) ق ٣٦٩.د(، ابوجعفر احمد بن جزاره استآثاري بر جاي نهادباره در این 
نیز استفاده ) ق ٣٤١بعد از . د( از محضر اسحاق بن سلیمانو پدر و عموی خود فرا گرفت را نزد 
از این رو، تأثیر غیر  .)١٨٠صبن مراد، (بودند اسحاق بن عمران  انشاگرداز که هر سه کرد 

مندي وي به موضوع داروشناسي و ادویه امري طبیعي  مستقیم ابن عمران بر ابن جزار در عالقه
بیست و هفت عه ابن ابی اصیب که نوشته استطب و فلسفه و تاریخ آثار متعددی در ابن جزار  .است

که آثار  ٤٣٤-٤٢٦ص، ٣؛ سزگین، ج٧٤صبن مراد، : ؛ قس٤٨٢ص(است  عنوان از آنها را نام برده
الصبیان  ةسیاس، طب الفقراء والمساکین، زادالمسافر وقوت الحاضر )اند او را بیش از این دانسته

ماندۀ ابن جزار در پزشکی ز معروفترین آثار بر جاي ا ةالمفرد ةکتاب االعتماد في االدوی، و وتدبیرهم
کتاب اخیر به طور خاص به موضوع داروهاي مفرد اختصاص دارد و عالوه بر  .و داروشناسی هستند

نسبت به این  بیانگر میزان اهتمام وي، دهد را در این باره نشان می ابن جزاراینکه وسعت اطالعات 
در علم طب به  یمهم بخششناخت داروهاي مفرد و منافع آنها از نظر ابن جزار . یز هستدانش ن

به عنوان متقدمان  یسقوریدوس و جالینوساز د االعتماد ۀو در مقدما. )٧ص، االعتماد( آید شمار مي
وجود داشته داند که در آثار آن دو  کند و دلیل نگارش کتاب خود را نواقصي مي داروشناسی یاد می

مفردات دارویي بر حسب درجات قوا و در آنها  استچهار مقاله  شاملکتاب . )٨-٧صهمان، ( است

                                                 
موارد را استخراج برخی از این  انجام داه است،ابن بیطار  الجامعتعیین سهم مصادر تونسي در کتاب  ابراهیم بن مراد ضمن تحقیقي که برای. ١

 ١٤٨-١١٧ص، ١٠و  ٨های  شمارهم، ١٩٨٠، ةالثقافی ةالحیا ةمجل، »البن بیطار الجامعفي کتاب  ةالمصادر التونسی«، ابراهیم مراد، بن .کرده است
.١٧٧-٣١ص، بحوث في تاریخ الطب؛ نیز همو، ١٤٤-١٠٧و
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برخی . شدند این کتابها الفبایی مرتب میبرخالف روش معمول که  ،اند مرتب شده ١و طبایعشان
میزان مهارت ابن جزار در شناخت  را به سبب دشواری آن نشانگربندي  محققان این نوع طبقه

  ).٢٧٥صبن مراد، :   نک(اند  هستدان اداروهاي طبي و خواص درماني آنه
به نام ابوحفص عمر  ردانشتوسط یکی از شاگ او آثار گاه به اندلس نرفت اما خود هیچابن جزار 

، ابن بریق که در )١٩٤ص( به گزارش ابن جلجل. آنجا راه یافتبه که از اهالی اندلس بود بن بریق 
بن ا با در سفري که به شهر قیروان رفتزیست  مي) ق ٣٥٠-٣٠٠:   حک(روزگار عبدالرحمن ناصر 

کتاب . ردرا به اندلس آوزاد المسافر  و شش ماه از محضر او کسب علم کرد و کتابدیدار کرد جزار 
هاي متعدد تدوین  نگاشته شده در هفت مقاله و باب االعتمادکه بعد از  قوت الحاضر زاد المسافر و
داروهاي هاي بیماري، روش درمان و  و نشانهکر اسباب و علل در هر باب بعد از ذ شده است که

  .آمده است و مرکب مؤثر در درمان بیماريمفرد 
  

  یوناني از کتاب دیسقوریدوس به اندلس ورود یک نسخۀ. ٣
بر توجه پزشکان اندلس به مقولۀ ادویۀ مفرده  ترین عوامل تأثیر گذار رسد یکي از مهم به نظر مي
در  پزشکان اندلس. بوده است ، حکیم یونانی، به آن دیاردیسقوریدوس ای از کتاب ورود نسخه

اي که نهضت علمي اندلس در حال نضج و گسترش بود و دولتمردان اندلسي نه تنها  ه دور
و اهتمام  این کتاب دست یافتندبه  زدند هاي علمي را دامن مي هاي سیاسي، بلکه رقابت رقابت

بابی جدید این کتاب،  ۀجدي از سوي دستگاه خالفت اموي در حمایت از پزشکان بنام براي ترجم
  .گشوددر توجه آنان نسبت به داروشناسي 

در موضوع مفردات دارویی است  تألیف کتابی شهرت دیسقوریدوس درتمدن اسالمی به خاطر
است  شناخته شده» ةالمفرد ةکتاب االدوی«و » هیولی عالج الطب«، »لنباتالحشائش وا«های  که با نام

 نزد پزشکانکتاب این ارزش علمی . است شدهلیف م به زبان یونانی تأ٧٨یا  ٧٧وظاهراً در سال 
به نقل ) ٥٩صابن ابی اصیبعه، :   ؛ نیز نک٧٧ص(اسکندرانی تا به آن مرتبه بوده است که ابن جلجل 

  :ویدگ میجالینوس  از
                                                 

عبارتند از حرارت، برودت،  این طبایع .مفرده داراي طبایعي هستند که همان صفات و کیفیات موجود در آنهاست ۀ، ادویدر پزشکی کهن. ١
و هر درجه داراي سه   هر یک از این قوا داراي چهار درجه. گفتند رطوبت، و یبوست و نظر به فعل یا تأثیر این ادویه در بدن به آنها قوه مي

.است آن توضیح داده گانة قواي داروها و درجات چهارگانه ومراتب سه ۀدر بار) ١٥١-١٤٦ص(مفتاح الطب ابن هندو در کتاب . استمرتبه 
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ام؛ درمیان آنها  آثار نویسندگان اقوام مختلف دیده زداروهای مفرده ا ۀبار چهارده کتاب در«
  .»فتمتر از دیاسقوریدوس عین زربی نیا املک

 بارۀ دیسقوریدوس در کسانی که بعد از ۀهمتقریباً محققان بر این نکته اتفاق نظر دارند که 
 اند آن را همچون منبعی معتبر دانسته به این کتاب استناد کرده و اند نوشتهمفردات طبی اثری 

بر » مقدمه« ؛ کریموف،٧٨صبر ابن جلجل، » مقدمه«؛ فؤاد سید، ٨٧صعیسی بک، :   برای نمونه نک(
گیاهی،  أدارویی با منش ۀماد ٧٥٠در آن  و ١استپنج مقاله مشتمل بر این کتاب  )٧٦ص صیدنة

  .اند جانوری، و معدنی توصیف شده
 نگاشتهدیسقوریدوس کتاب  با استناد به شرحی که ابن جلجل بر) ٤٩٣ص( ابن ابی اصیبعه

عباسی زمان متوکل  در) باسیل(را اصطفن بن بسیل این کتاب  کند که نخستین بار ، نقل میاست
 حنین بن اسحق آن را تصحیح و و کرد از یونانی به عربی ترجمه بغداد در) ق ٢٤٧-٢٣٢:   حک(

که را ، ترجمه کرد و هر نامی داشتکه معادل عربی را گیاهی  اصطفن نام هر. تکمیل کرد
اگرچه این ترجمه تنها ترجمۀ این اثر نبوده اما  .برجا گذاشت) به یونانی(نشناخت، به حال خود 

ای به زبان یونانی از  صر که نسخهو تا پیش از زمان عبدالرحمن نا ترین آنها بوده است ظاهراً رایج
  .ه استشد از همین ترجمه استفاده میاین کتاب به اندلس رسیده است، 

خود بر این کتاب آورده شرح ۀ در مقدم ابن جلجل به اندلس نیزرا داستان رسیدن این نسخه  
او در . ابن ابی اصیبعه است گزارش است که اصل آن در دست نیست و اطالع ما از آن به واسطۀ

 اسحاق در  بن  اصالح حنین اصطفن بن باسیل و ترجمۀکه  نویسد می) ٤٩٥-٤٩٣ص( االنباء  عیون
 مصور از این کتاب در به زبان یونانی و ای هنسخ روزگار حکومت ناصر که در تا اینرایج بود اندلس 

، به اندلس دبرای ناصر فرستا ق ٣٣٧سال  روم شرقی، در امپراتورضمن هدایایی که ارمانیوس، 
ق  ٣٤٠ناصر در سال به درخواست  دانست اندلس کسی زبان یونانی نمی چون در آن وقت در .رسید

به را کتاب  ۀکار مقابله و ترجم وا .راهبی مسیحی به نام نیکوال به عنوان مترجم به اندلس اعزام شد
را درکتاب دیسقوریدس هر چه آغاز کرد و  دستگاه خالفتمشهور کمک جمعي از پزشکان 

                                                 
گوید که او دو  در پایان شرح حال دیسقوریدوس می) ٧٧ص( ابن جلجل .اند گفتههفت مقاله  رادیسقوریدوس کتاب تعداد مقاالت  برخی. ١

ششم و هفتم در  ۀدو مقالها  گوید در برخی نسخه کند و می به پنج مقاله اشاره مینیز ) ٥٢٢ص(ابن ندیم . مقاله نیز در بارۀ سموم نوشته است
نیز به همین  )٥٩ص(ابن ابي اصیبعه  .اند دو مقاله را منسوب دانستهکند که برخی این  اضافه مینیز و  به کتاب افزوده شده استسموم جانوران 

.ستا  موضوع اشاره کرده
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نوشتند های عربی آنها را با ضبط و تلفّظ صحیح  نام واندلس یافتند شناخته مانده بود در ازگیاهان نا
های  از آنجا که نیکوال به زبان .جز قریب ده نام از گیاهان آن کتاب که همچنان ناشناخته ماندبه 

پس به عربی ترجمه شده س و یکتاب ابتدا به التین رسد میالتینی و یونانی مسلط بوده به نظر 
  .باشد

چنانکه پیش از این اشاره شد کتاب دیسقوریدوس مرجع دانشمندان دیگر در نگارش آثار 
ثر بسیار بیش از دیگران بوده توجه اندلسیان به این ارسد  به نظر میاما داروشناسی بوده است 

شته شده و نیز وهاي متعددي که بر این کتاب ن کملهکه از میان تفاسیر و ت به طوری است،
  .اقتباساتي که از آن به عمل آمده بیشتر به اندلسیان اختصاص دارد

کتاب از آن پزشکان اندلس است که این امر حکایت از تأثیر عمیق این مهم این چهار شرح 
اریخ تدوین آنها این چهار شرح به ترتیب ت .کتاب در مطالعات داروشناختي این سرزمین دارد

  :عبارتند از
این کتاب که  .تألیف ابن جلجل من کتاب دیسقوریدوس ةالمفرد ةاالدوی تفسیر اسماء.١

 ق نگاشته شده ٣٧٢سال در آید  به حساب میکتاب دیسقوریدوس  ۀبعد از ترجمنخستین شرح 
فؤاد سید، (از این کتاب جز قطعاتی کوچک چیزی باقی نمانده است  ).٤٩٥صابن ابی اصیبعه، (
  ).یع صبقات، طبر » مقدمه«

، تألیف ابوالعباس النباتي، مشهور به ابن من کتاب دیسقوریدوس ةالمفرد ةتفسیر اسماء االدوی.٢
در شرح حال ابن رومیه به نام این کتاب اشاره ) ٥٣٨ص(ابن ابي اصیبعه  ).ق ٦٣٧-٥٦١(رومیه 

 ةشرح أدوی« ابراهیم بن مراد نام این کتاب را. در دست نیستامروز اما این کتاب  کرده است
 ١، با استناد به قول دیتریشو  ذکر کرده» دیاسقوریدوس وجالینوس و التنبیه علي أوهام مترجمیها

هار نور عثمانیه استانبول که شامل شرح چ ۀمجهول المؤلف موجود در کتابخان ۀبر آن است که نسخ
مقدمۀ تفسیر کتاب بن مراد، :   نک( نخست کتاب دیسقوریدوس است، همین کتاب است ۀمقال

  .)٥٢ص، دیاسقوریدوس
بن   مؤلفي به نام ابوالحسن علي) ق ٧٠٣.د(اساس یک گزارش تاریخي به نقل از مراکشي  بر. ٣

با نام  داشته، نیز کتابيیاهان دست ،که در طب و شناخت گ»الحُرَّّه غالم«عبدهللا اشبیلي، معروف به

                                                 
1. Dietrich. 
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که در آن نام بسیاري از داروهاي ذکر شده در آن کتاب را آورده داشته شرح کتاب دیاسقوریدوس 
  . )٤٨٣صمراکشی، ( بوده است

ترین شرح برجاي مانده از کتاب دیسقوریدوس به  ترین و کامل شرح آخر که از جهاتي، مهم. ٤
  .است) ق٦٤٦.د(اثر ابن بیطار مالقي ، تفسیر کتاب دیاسقوریدوسآید،  حساب مي

شود که توجه خاص به   زماني شروح نگاشته شده بر این کتاب، مالحظه مي ۀبا توجه به گستر
این کتاب که اساس آن بر مفردات دارویی، بویژه با منشاً گیاهی، بود ازهمان ابتدا در اندلس 

مشابه آن را در شرق جهان اسالم  توجهي که به هیچ وجه. آغازشد و دست کم سه قرن ادامه یافت
  .شاهد نیستیم

توجه پزشکان اندلسي به این کتاب تا حدي است که برخي محققان، از جمله رحاب خضر 
واقع، تأثیر کتاب دیسقوریدوس بوده است که ه را به تردید واداشته که آیا ب) ٣٠٩ص(عکاوي 

انش را در اندلس فراهم آورد یا بر موجبات این مقدار توجه به داروشناسي و رشد و توسعه این د
مآالً داروشناسي باعث شد آنها تا این مقدار به این کتاب  آنان به موضوع مفردات و ۀعکس، عالق

  .توجه نشان دهند
جلجل و قبل از ورود کتاب  در پاسخ به این تردید، باید گفت که پزشکان اندلسي پیش از ابن

مباحث مفردات و مرکبات توجه داشتند، تا جایي که دیسقوریدوس نیز به موضوع داروشناسي و 
برخي از آنها شهرتشان به شناخت داروها بود؛ اما ورود کتاب دیسقوریدوس، در کنار دیگر عوامل 

هاي سیاسي و علمي اندلسیان با شرق که هم دستگاه سیاسي و هم محافل  یاد شده و نیز رقابت
عالقه و توجه پزشکان اندلسي را بیش از پیش برانگیخت و  تحت تأثیر خود داشت، بسیارعلمي را 

  .موضوع خاص، شتاب و جدیت بیشتري بخشیدبه مطالعات آنان در این 
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