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ماهیار ش یعت پتاه

جامع غافقی و دانش گیاهشناسی

اسشادیار ،عضو هیأت علم دانرگاه آزاد اسالم  ،واحد مرهد
mahyar.shariatpanahi@gmail.com
(دریافت ،1372/4/28 :پذی ش)1372/8/21 :

چکیده
غافق (سدۀ 6ق) گیاهشتاس اندلس است و مهمیت ین اث او الجامع فی األدویة
المفردة ،یک از اصل یت ین پایههای دانش گیاهشتاس در اندلس و از متابع
مهم ب ای حفظ و احیای می اث گذششۀ این دانش است .این کشاب از آثار
گیاهشتاس پیش از خود ،بهویژه النبات دیتوری و قانون ابن سیتا ،یتأثی
بسیاری گ فشه است .در این مقاله ابشدا مرهوریت ین نسخههای این کشاب مع ف
شده است ،سپس ب اساس نسخۀ کشابخانۀ ملک با ب رس ارجاعات مشتوع و
دقیق آن از مشون پیرین و ب خ آثار همدورهاش ،جایگاه ب جسشۀ این کشاب در
حفظ می اث گذششه ،مرخص شده است .سپس ب اساس دانش گیاهشتاس
ام وزی مشن کشاب را ب رس ک دهایم .روش غافق در دانش گیاهشتاس ،
مراهدۀ یتج بی ،ثبت دقیق این اطالعات و مقایسۀ میان آنهاست .ب اساس
این روش ،طبقات ،زیستگاهها و جغ افیای گیاه و ریختشتاس گیاهان
مرخص شدهاند .ب رس مش ادف نام گیاهان در زبانهای اندلس  ،ب ب ی،
یونان  ،س یان و حش فارس و ادویۀ حیوان و معدن از نکات ب جسشۀ دیگ
این کشاب است.
کلیدواژهها :اکولوژی گیاه  ،جامع غافق  ،ریختشتاس گیاه  ،طبقهبتدی
گیاه  ،گیاهشتاس
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مقدمه
جامع غافق کشابی است که به هدف شتاساندن کارب دهای درمان شمار زیادی از
گیاهان بهدست ابوجعف احمد غافق  ،گیاهشتاس ق ن شرم هج ی ،به زبان ع بی

نوششه شده است .این کشاب را به نامهای دیگ ی مانتد مفرداتاألدویة ،األعشاب،
األدویةالمفردة و الجامع فی األدویة المفردة نیز م شتاستد (ابنابیاصیبعه ،ج،2
ص52؛ صفدی ،ج ،5ص228؛ عواد ،ص114؛ کحاله ،ج ،2ص .)142ابن ابی

اصیبعه (همانجا) غافق را در شتاخشن قوای داروهای مف د ،متافع ،خواص و شکل
ظاه ی و شتاخت نامهای آنها ،بهش ین دانرمتد زمان خود دانسشه است .غافق  ،خود

در مقدمۀ کشابش ،هدف از یتألیف این مجموعه را گ دآوری سختان پیریتیان و
معاص ان و نیز گفشههای جالیتوس و دیوسکوریدس آورده است(.ابن عب ی ،صص
 )11-7غافق گیاهان را با دقت ف اوان و به بهش ین شیوۀ ممکن یتا آن زمان یتوصیف

ک ده و نام آنها را به ع بی ،الیتین و ب ب ی آورده است .ب خ محققان او را اصیلیت ین
داروساز در یتمدن اسالم دانسشهاند و باالیت ین مقام را در میان گیاهشتاسان اسالم به
او نسبت دادهاند (میهل  ،ص.)447

یتالش غافق در گیاهشتاس ب مبتای اریتباط محکم میان دو علم پزشک و

داروسازی اسشوار است .مراهده و آزمایش ب ای او بسیار مهم هسشتد و به همین دلیل
نیز در زمان خود ،در میان دانرمتدان مرهور بوده است .سفارشهایی که او به
پزشکها و داروسازها م کتد ،یکسان هسشتد ،به نظ او الزم است که پزشک دارویی

را که ب ای بیمار خود یتجویز م کتد به طور کامل برتاسد ول نباید در ساخت آن

دخالت کتد بلکه باید این کار را ب عهدۀ داروساز بگذارد ،زی ا اوست که از کارب د
داروها و روش یتهیۀ آنها آگاه است (ابن عب ی ،ص.)11
این نظ را م یتوان دلیل ب یت ی او نسبت به دیگ همعص انش دانست .همچتین

اصالت کار غافق و نوآوریهای او در دو علم گیاهشتاس و داروسازی باعث شده

است یتا از او به عتوان بزرگیت ین داروساز جهان اسالم و بهش ین دانرمتد گیاهشتاس
مسلمان در ق ون وسط یاد کتتد.
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نسخهشناسی کتاب
 .1نسخههای خطی موجود در کتابخانههای خارج از ایران

مرهوریت ین نسخۀ خط بهجا مانده از کشاب غافق در دانرگاه مکگیل شه مونش ال
کانادا ،در کشابخانۀ آزل  1نگهداری م شود .این نسخه را کایتبی بغدادی در دو مجلد
کشابت ک ده است .ب خ معشقدند که این دستنوششه یتتها نسخۀ متحص به ف د کامل
و یتلخیص نردۀ کشاب اصل است .در این کشاب بیش از سیصد نقاش رنگ از

گیاههای گوناگون و شش یتصوی از حیوانات دیده م شود .البشه مشأسفانه هماکتون
فقط جلد اول این کشاب موجود است .دستنویس مذکور را س ویلیام آزل در سال
 1712از شخص اهل همدان خ یداری ک ده است.
نسخههای دیگ موجود از این کشاب عباریتتد از :نسخهای که در کشابخانۀ

اوسلیسیانا 2آکسفورد موجود است (رمن ،ص54؛ دفاع ،صص215-214؛ مقدمۀ
انگلیس کشاب منتخب ،ص588؛ نیز نک  :اعلم« ،الجامع» ،ب وکلمان ،ج،1
ص483؛ اولمان ،ص)255؛ نسخۀ دار اآلثار الع بیه در قاه ه (شمارۀ  )3715که در

یتاریخ 771ق1582/م کشابت شده است ،این نسخه  381یتصوی رنگ از گیاهان

دارد؛ نسخۀ  155کشابخانۀ رباط که  175ب گ دارد و مصور است یتتها شامل بخش
نخست کشاب است .نسخۀ دیگ ی نیز در کشابخانۀ معهد مخطوطات موجود است
(عواد ،ص .)115همچتین نسخهای که در کشابخانۀ اوقاف ط ابلس غ ب در لیبی

نگهداری م شود (حمارنه ،فهرسمخطوطات ،ص .)152نسخۀ خط دیگ ی نیز در
دار الکشب مص  ،در کشابخانۀ یتیمور پاشا وجود دارد که در سال 684ق کشابت شده
است (س كیس ،ج ،1ص341؛ عیس بک ،ص82؛ زرکل  ،ج ،1ص215؛ مقدمۀ

1. Osler.
ویلیام آزل فارغ الشحصیل رششۀ پزشک از دانرگاه مکگیل بود و یک از س شتاسش ین پزشکان کانادایی به شمار
م آمد .دکش آزل ضمن اششغال به ح فۀ پزشک  ،اسشاد متشصب پادشاه انگلسشان در دانرگاه آکسفورد (-1715
1717م) نیز بوده است .دکش آزل به گ دآوری نسخههای خط پزشک روی آورد و مجموعۀ آنها را به دانرکدۀ
پزشک دانرگاه مکگیل اهدا ک د .بعدها کشابخانهای به نام او ب ای نگهداری کشابهای اهداییش یتأسیس شد.
اکتون در این کشابخانه 64نسخۀ خط ع بی 51،نسخۀ خط فارس و یتعدادی نسخۀ خط یت ک در رششۀ پزشک
موجود است (رمن ،ص.)54
2. Oslesiana
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انگلیس

منتخب ،ص588؛ سام ایی ،ج،2ص532؛ ب وکلمان 1،ج ،1ص884؛
2

ب وکلمان ،ضمیمه ،ج ،1ص.)871
 .2نسخههای خطی موجود در کتابخانههای ایران

دستکم دو دستنویس از این کشاب یتاکتون در ای ان شتاسایی شده است (فهرستوارۀ
مشترک نسخههای خطی پزشکی ،ص .)471دستنویس که در کشابخانۀ ملک یته ان
به شمارۀ  5758نگهداری م شود و در 262ب گ در سال 1155ق کشابت شده است.

این دستنویس شامل مجلدهایی از ح ف «الف» یتا انشهای ح ف «کاف» است.
بخر از آغاز این دستنویس که شامل بخش مهم از ح ف «الف» بوده از بین رفشه
است .این دستنویس شامل  343یتصوی رنگ از گیاهان است (فهرست ملک ،ج،1
صص .)176-175این نسخه م جع اصل نگارنده در این مقاله بوده است .نسخۀ
خط دوم نیز که آن هم ناقص است در دانرگاه یته ان به شمارۀ  5411موجود است

(فهرست دانشگاه تهران ،ج ،16ص546؛ کتابشناسی نسخ خطی پزشکی ،صص
.)84-83
تلخیص کتاب
ابنعب ی یتلخیص از جامعالمفردات غافقى با عتوان منتخب جامعالمفردات ف اهم
آورده است .مقایسۀ مشن اصل جامعالمفردات غافق و منتخب آن مؤید کوشش
هوشمتدانۀ ابنعب ی ب ای حفظ موضوعهای مهم مشن و حذف موارد کماهمیت آن

است (مای هوف 3،ج ،1ص588؛ نیز نک  :سام ائ  ،ج ،2ص532؛ میهل ،ص447؛
زرکل  ،ج ،5ص .)115مای هوف و صبحىبک این متشخب را در قاه ه هم اه با

یت جمۀ انگلیسى آن در دو جلد متشر ک دهاند .دانرگاه علوم پزشک ای ان ،مؤسسۀ
مطالعات یتاریخ پزشک  ،طب اسالم و مکمل ،این متشخب را در سال 1386ش در

یته ان یتجدید چاپ ک ده است .این متشخب نیز در کتار نسخۀ خط شمارۀ 5758
کشابخانۀ ملک م جع نگارنده در این مقاله بوده است.

1. Brockelmann
2. Supplement Band
3. Meyerhof
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منابع غافقی
غافق در این کشاب از شمار بسیاری از پزشکان و گیاه داروشتاسان پیش از خود
نقلقول ک ده است ب اساس این ارجاعات دقیق ومشتوع م یتوان بخر از می اث از
دست رفشۀ یتمدن اسالم را در زمیتۀ گیاه داروشتاس  ،احیا ک

د1.

از میان دانرمتدان یونان که غافق در جامع به آنها اشاره ک ده م یتوان از این
اف اد نام ب د :بق اط (ص ،)338روفس (ص ،)344پولس (ص،)253
دیوسکوریدس (ص ،)24بدیغورس (ص.)12

و از میان دانرمتدان مسلمان این نامها دیده م شوند :ابوج یح راهب (ص،)5

زک یای رازی ،یحیی ابنماسویه (ص ،)8ابنعم ان و ابنجلجل (ص ،)11ابن سیتا
(ص)12؛ محمد بن عبدون (ص ،)15حبیش بن حسن اعسم (ص ،)17ابنماسه
(ص ،)22م وان بن جتاح (ص ،)34ابنرضوان (ص ،)38عل بن عباس (ص ،)37

ابوحتیفۀ دیتوری (ص ،)41ابنجزار (ص ،)63یحیی بن بط یق (ص،)64

ابن ربن طب ی (ص ،)52اسحاق اس ائیل (ص ،)53ابنهیثم (ص ،)116ماس جویه
(ص ،)118ابنس ابیون (ص ،)117حتین بن اسحاق (ص ،)132زه اوی

(ص ،)145مسعودی ،مؤلف التنبیه واالشراف (ص ،)152ابناسحاق (ص،)153
عبدالملک بن ابج الکتان

(ص ،)186قسطا بن لوقا (ص ،)175ابنسمجون

(صص ،)344 ،242 ،211دونش (دنس) بنیتمیم (ص ،)255عیس بن حکم
دمرق (مسیح دمرق ) (ص ،)323کتدی (ص ،)366اصمع (ص.)385
جایگاه جامع در تاریخ دانش گیاهشناسی تمدن اسالمی
م یتوان گفت اغلب پزشکان و داروشتاسان که در یتمدن اسالم دست به نگارش
زدهاند ،به موضوع گیاهان یتوجه ک ده و حداقل یک بخش از کشاب خود را به سخن
گفشن در بارۀ آنها اخشصاص دادهاند .ه چتد به نظ م رسد پ داخشن به موضوع
گیاهان در این آثار به یک اندازه از اهمیت ب خوردار نیست ،به گونهای که ب خ ،
ص فاً در ضمن مباحث م بوط به داروشتاس و هتگام بحث از خواص دارویی گیاهان،
به یتوصیف ریخش گیاهان نیز پ داخشه و بهمتاسبت اشارایت به آن ک دهاند و ب خ دیگ
نیز اهمیت بیرش ی به گیاهان دادهاند و در ذیل ه گیاه دارویی ابشدا به یتوصیف دقیق
 .1صفحات ذک شده یتتها ب ای ذک یک مثال هسشتد و یتعداد اشارات به نامها در کشاب غافق نمونههای بیرش ی
دارد.
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محیط رویر  ،اعم از زیستگاه و جغ افیای گیاه متاسب و ریختشتاس دقیق و
یتفکیک یتمام اندامهای گیاه پ داخشهاند .پس در یتمدن اسالم دو دانش داروشتاس و
گیاهشتاس نوعاً در یک شخص جمع م شدند و داروشتاس معموالً گیاهشتاس هم
بوده است زی ا ،گیاهان رکن اصل مف دات داروییاند و الزمۀ شتاخت گیاهان نیز،

شتاخت ه گیاه از جهات و جتبههای گوناگون است ،از بهش ین زمان چیدن یتا
یتوصیف دقیق ریختشتاس اندامهای گوناگون گیاه و در کتار آن ب رس ها ،طبیعشاً
خواص ،متافع و مضار آنها نیز ب رس شده است .پس شتاخت ویژگ های ریخش و

ظاه ی یک گیاه دارویی ،ب ای داروشتاس از اهمیت زیادی ب خوردار است؛ چون

اسشفادۀ صحیح از گیاهان دارویی در درمان ،با یتتوع که در جهان گیاه هست،
بدون شتاخت ویژگ های ظاه ی که به داروشتاس امکان یتمیز میان گیاهان مرابه با
خواص دارویی مشفاوت را م دهد ،امکان پذی نیست .پس نزد دانرمتدان ،دانش

گیاهشتاس جزء مهم از داروشتاس محسوب م شد.

در مشون گیاه-داروشتاس هدف از یتوصیف اَشکال گیاهان ،درک یتمایز میان آنها
ب ای دسش س س یع و آسانیت داروشتاس به گیاهان دارویی است لذا ،یتأ کید اصل در

این متابع ب جتبۀ عمل این یتوصیفات ریخش و زیستگاه است و گیاهشتاس با
یتوصیف دقیق گیاهان بیرش سع در یتحقیق در طبیعت آنها ب ای اسشفاده از خواص
داروییشان دارد .پس در این مشون با یتوصیف دقیق جتبههای گوناگون گیاهان در
کتار ب رس دقیق خواص دارویی آنها ب خورد م کتیم که هدف اصل نیز دسشیابی

س یع و دقیق ب اساس این ویژگ های ریخش به خواص دارویی آنهاست.
در این متابع گیاهان زراعش

ب اساس خواص غذایی-داروییشان ب رس

و

طبقهبتدی شدهاند .در این مشون معموالً شیوۀ مشداول آن است که ب ای ه طبقه از
گیاهان زراعش یک فصل جدا اخشصاص یافشه است .در طبقهبتدی مصتوع نیز

ه چتد بخش عمدۀ طبقات مط ح شده در کشاب الحشایش دیسقوریدس ذک شده
است ،اما در مشون دورۀ اسالم نوآوریهای بسیاری در این باره دیده م شود .در
دانش ریختشتاس نیز این متابع بسیار دقیق و مشتوع عمل ک ده و از ریخت کل
گیاهان یتا جتبههای مخشلف اندامهای گیاه مورد ب رس ق ار گ فشه است.

در دانش اکولوژی نیز طیف مشتوع از زیستگاهها و متاطق جغ افیای گیاه در

این نوع متابع مورد یتوصیف دقیق ق ار گ فشه است .کشاب جامع غافق نیز از این
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قاعده مسشثت نبوده و ساخشاری مرابه آثار ب جسشهای همچون کشاب الحاوی زک یای
رازی ،قانون ابن سیتا و صیدنه بی ون داششه است.
اما مهمیت ین بخش کشاب جامع ،بخش گیاهشتاس است که با ب رس دقیق محشوای

آن ب اساس دانش گیاهشتاس ام وزی ،ارزش علم کشاب بسیار بهش نمایان م شود.
ام وزه دانش گیاهشتاس پایه یا عموم گیاهان را در چهار موضوع اصل ب رس
م کتد که شامل طبقهبتدی ،اکولوژی ،ریختشتاس و فیزیولوژی م شود .در آثار
گذششگان و همچتین جامع غافق م یتوان نمونههای مرابه را ب ای سه عتوان نخست
نران داد .در ادامه این موضوعات را در اث غافق ب رس خواهیم ک د.

الف) طبقهبندی یا سیستماتیک گیاهی
پژوهرگ ان با ب رس یتاریخ علم طبقهبتدی یا سیسشمایتیک گیاه  ،اولین و قدیم یت ین
روش طبقهبتدی گیاهان را ردهبتدیمصتوع م نامتد که روش این طبقهبتدی ،ب

اساس صفات ریختشتاس ظاه ی گیاهان اسشوار است ،مثالً گیاهشتاسان ب اساس
ف م رویر یا ریخت کل  ،گیاهان را به انواع درخت ،درخشچه و علف یتقسیم

م ک دند و یا گیاهان ب اساس کارب د به انواع گیاهان دارویی ،یتغذیهای و لیف یتقسیم
م شدند .در این طبقهبتدی ،مبتا یک یا چتد صفت خاصِ ظاه ی بود و گیاهان ب
اساس همین صفات از یکدیگ مشمایز م شدند .با ب رس مشون گیاهشتاس اسالم
همچون جامع غافق نیز شاهد هسشیم که او با یتأ کید و یتوجه ب روی ب خ صفات
مشمایزکتتده ریختشتاس  ،گیاهان را در طبقات مخشلف ق ار داده است و این روش
قابل یتطبیق با روش طبقهبتدی مصتوع گیاهان است .بتا ب این گیاهان در جامع در
طبقات مخشلف ق ار گ فشهاند و گاه نیز ابشدا ب ای ه طبقه ،یتع یف ارائه شده و
ب خ طبقات ،ب اساس همین صفات ،این قابلیت را م یافشتد که خود نیز به زی
طبقایت یتقسیم شوند .در عینحال ،در بخش گیاهشتاس مشون مرابه همچون رسائل
اخوانالصفا ،شفای ابن سیتا ،عجایبنامهها و دای ةالمعارفهای علومطبیع

و

کشابهای طبقهبتدی علوم به طور مقدمایت و کل به ب خ از انواع طبقهبتدیهای
گیاهان ب خورد م کتیم که گویای یتالش دانرمتدان ای ان پس از اسالم ب ای ایجاد
یتمایز و نظم در جهان مشتوع گیاهان ب اساس صفات ریختشتاس آنهاست .همچتین

در مشون گیاهشتاس اسالم به صورت مقدمایت و در یک شکل ابشدایی ب خ از
گونههای گیاهان ب رس شده و در یک طبقۀ طبیع (گونه یا جتس) ق ار گ فشهاند.
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ب ای نمونه قارچها (کماه) و گاه یتع یف از س خس ،جلبک و خزهها در مشنهای این
دوره به چرم م خورد که حائز اهمیت است.
امّا باید یتوجه داشت که بخش عمدۀ مشون گیاهشتاس در یتمدن اسالم که بیرش

بخش ادویۀ مف دۀ کشابهای طبی را یترکیل م دهتد ،ب اساس یت یتیب ح وف الفبایی
ردهبتدی شدهاند .نویستدهای که این روش را در پیش گ فشه باشد ،هدف اولیهاش ارائۀ
یتع یف دقیق از خواص دارویی گیاهان مخشلف است و با اسشفاده از روش طبقهبتدی
ف هتگنامهای سع م کتد اسشفاده از کشابش را راحتیت کتد .بتا ب این م یتوان

گفت که در این آثار طبقهبتدی گیاهان به طور متظم ارائه نرده و نویستده نم یتوانسشه

است به ه طبقه بخش مجزایی اخشصاص دهد و ب ای پی ب دن به روش و طبقات
مخشلف گیاهان ،ابشدا باید با کتکاش دقیق در محشوای کشاب و یتوصیفات
ریختشتاس که از گیاهان در این مشون ارائه شده عتاص و معیارهایی که در ذهن

مؤلف به عتوان وجوه یتمایز گیاهان از یکدیگ بوده مرخص شود و پس از آن ،ب ای
ه صفت ریختشتاس ثابت و یا گیاهان زراعش مورد اشاره در مشن ،ب اساس دو
روش اصل طبقهبتدی گیاهان ،یک طبقۀ خاص یت سیم ک د .با ب رس مشون گیاهشتاس

اسالم به این نکشه م یتوان پی ب د که در بیرش این آثار نوع نظم و یتمایز دقیق وجود
دارد و نویستده در یتوصیف گیاهان ب ب خ صفات و ویژگ های ظاه ی بیرش یتأ کید

ک دهاند و بدین یت یتیب سع ک دهاند یتا یک طبقه از گیاهان را از گیاهان دیگ مشمایز
کتتد .بتا ب این ،در مشون که به یت یتیب الفبایی گیاهان را طبقهبتدی ک دهاند نیز ،نوع
نظام ردهبتدی را شاهد هسشیم و ه نویستده ب روی معیارهای خاص

یتأ کید

داششه است .ه چتد ،اغلب هدف اصل نویستده ،ایجاد یتمایز میان گیاهان دارویی
مخشلف ب ای اسشفادۀ بیخط و صحیح از آنها بوده است .در کشاب جامع غافق
ادویۀ مف ده ب اساس ح وف الفبایی م یتب شدهاند .پس ب اساس این پیش ف ض در

جامع غافق شاهد این طبقات مصتوع از گیاهان هسشیم .این یتقسیمبتدی در این
کشاب از ق ار زی است:
 .1درختان :درخشان بزرگ ،درخشان خاردار( ،عضات یا شج ۀ شاکه) ،درخشان خوشبو،
درخشان آیترزنه (زناد)
 .2گیاهان علفی

 .5ثُمِنُش (ه گیاه که مابین درخت و علف باشد)

جامع غافق و دانش گیاهشتاس 25/

 .4پیچکها (گیاهان که ب ای رشد به دور ساقۀ گیاهان دیگ م پیچتد و باال
م روند ،اما ریره و ب گ دارند و م یتوانتد غذای خود را ف اهم سازند و فقط به عتوان
یتکیهگاه از گیاه میزبان اسشفاده م کتتد)
 .3گیاهان انگلی
 .5گیاهان شیرابهدار یا یتوعات
 .1گیاهان خوشبو یا ریاحین
 .8قارچها یا فُطر
 .7شور گیاه یا حَمض (نَبَت مالِح)

همچتین غافق به گیاهان زراعش نیز اشاره ک ده است که م یتوان آنها را به دو دسشۀ
حبوبات و غالت یتقسیم ک د.
ب) اکولوژی
اکولوژیگیاه  ،علم مطالعۀ اریتباط گیاهان با محیط بی ون و پی امون خود است.
دانش اکولوژی ب ای گیاهان ،زیستگاههای مخشلف یتع یف ک ده است که م یتوان در
یک نگاه کل به این زیستگاهها اشاره ک د:آب ،دشت ،شن ،صخ ه ،بیابان  ،جهان

وطن (گیاهان که در یتمام متاطق رشد م کتتد) ،خ ابه (متظور گیاهان هسشتد که در

کتار زبالهها و متاطق دارای خاکهای دست دوم و یتخ یب شده م رویتد) ،کتار
آبها ،خاک شور و نمکین ،کوهسشان ،مزرعه.
کاملیت ین محیطهای متاسب رشد گیاه را یتا پیش از غافق  ،دیتوری در کشاب

النبات خود ارائه داده بود که یتق یباً در یتمام مشون گیاهشتاس پس از دیتوری از
اصطالحات یتخصص او ب ای یتوصیف زیستگاههای گیاه اسشفاده شده است و
جامع غافق نیز از این قاعده مسشثت نبوده است .از زیستگاههای مورد اشاره در
جامع باید به این موارد اشاره ک د.

 .1ریگزار یا رَمل :ابن سیتا (شفاء ،فن هفشم ،ج ،2ص )32و اخوان الصفا (ج،2
صص  )161-161نیز در طبقهبتدی کل خود از انواع زیستگاههای گیاه یک طبقه
رابه رمل یا ریگزار اخشصاص دادهاند.

 .2کوهستان :پیش از غافق دیتوری طیف مشتوع از انواع این گونه زیستگاه را

در کشابش یتوصیف ک ده است (نک  :ج ،2ص .)254ابن سیتا نیز در شفاء (ج،2
ص )32نیز یک طبقه را به زیستگاههای کوه اخشصاص داده است.
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 .5بیشهزار یا آجام :رازی (الحاوی ،ج ،21ص ،)17ابن سیتا (قانون ،ج،1
ص ،)653اخوان الصفا (ج ،2صص ،)161-161بی ون (ص )111و ابن هبل
(ج ،2ص )71نیز به این نوع زیستگاه اشارهک ده اند .نوع خاص از این نوع

زیستگاه با نام غیضة (جمع غیاض و به معتای بیرهزار انبوه) نیز هست که غافق
همچوم اخوان الصفا (همانجا) و بی ون (ص )71به آن اشاره ک ده است.

 .4مرغزار یا ریاض :دیتوری (ج ،2ص )85و بی ون (ص )335نیز به این نوع
زیستگاه اشاره ک دهاند.

 .3شورهزار (سِباخ) :اشاره به این زیستگاه را در آثار کسان مانتد دیتوری (ج،1

ص ،)41ابن سیتا (شفاء ،ج ،2ص32؛ قانون ،ج ،1ص ،)517اخوانالصفا (ج،2
ص )161و یتفلیس (ص )111نیز م یتوان دید.
 .5مزارع (محروثه) :ابن سیتا (ج ،2ص )311و بی ون (ص )255نیز از این

زیستگاه نام ب دهاند.
 .1آب

 .8قِیعان (جمع قاع) :در اصطالح به زمینهایی گفشه م شود که راست ،پست،
هموار ،ن م و دور از کوه باشتد .دیتوری (ج ،1ص )158و بی ون (ص )245نیز به
این نوع زیسشگاه اشاره ک دهاند.
 .3خرابه :ابن سیتا (ج ،1ص ،)514بی ون (ص )261و یتفلیس (ص )16نیز به

این نوع خاص زیستگاه اشاره ک دهاند.

 .11بیابان (بَری) :رازی در الحاوی (ج ،21ص ،)153ابن سیتا (شفاء ،ج،2
ص ،)32اخوان الصفا (ج ،2ص ،)161ابن هبل (ج ،2ص )85و یتفلیس (ص)4
نیز این محیط را زیستگاه ب ای گیاهان دانسشهاند.

 .11بستان :غافق نیز همچون ابن سیتا (شفاء ،ج ،2ص ،)32ه وی (ص )115و

اسماعیل ج جان (الذخیره ،ج ،3ص )65بسشانها را به عتوان زیستگاه جدایی
ب ای گیاهان مع ف ک ده است.
 .12نزدیک آب

 .15صخره :دیگ ان

مانتد دیتوری (ج ،2ص ،)116رازی (الحاوی،21 ،

ص ،)245اخوان الصفا (ج ،2ص ،)161-161ابن هبل (ج ،2ص )85و یتفلیس
(ص )66نیز به این نوع زیستگاه اشاره ک دهاند.

جامع غافق و دانش گیاهشتاس 25/

 .14زمینهای زبر و خشن ( َوعر) :دیتوری زمینهای با خاک سخت و درشت و
محکم و سشب را با اصطالحات زمین غلیظ ،وَعَ (جمع اَوعُ ) ،اَرض الخَرن و حَزَن
مع ف ک ده است (ب ای مثال نک  :ج ،1ص  .)45غافق نیز زیستگاه متاسب رویش
گیاهان مانتد بتفره (ابن عب ی ،ج ،2ص ،)52حُضُض (جامع ،ص ،)324وَسَن
(ابن عب ی ،ج ،1ص )27و کتدر (جامع ،ص )441را در زمینهای سخت و خرن
دانسشه است.
 .13زمین نرم :دیتوری اینگونه زیستگاهها را با عبارتهای زمین سَهل یا ،لَیِّن یا

رَخو مع ف ک ده (ج ،1ص .)25غافق نیز محل رویش ب خ گیاهان مانتد آس (ابن
عبری ،ج ،1ص )15را در زمینهای ن م دانسشه است.

او همچتین در مواضع مکانهای جغ افیایی خاص را به عتوان زیستگاه متاسب
یک گیاه مع ف ک ده است (ب ای نمونه نک  :ابن عب ی ،ج ،1ص 14در بارۀ گیاه

اذخ ؛ همان ،ج ،1ص16؛ جامع ،ص 11در باره گیاه آبتوس و جاهای مخشلف دیگ ).
ج) ریختشناسی گیاهی

در یک یتع یفکل موضوع ریختشتاس گیاهان ب رس اشکال مخشلف اندامهای
آنها است که در بارۀ گیاهان به دو دسشۀ اندامهای رویر و زایر یتقسیم م شوند:

اندامهای رویر شامل ب گ ،ریره و ساقه و اندامهای زایر شامل میوه ،گل و دانه
هسشتد (نک  :جونز ،صص268-265؛ مظف یان،ص.)65
 .1ریخت شناسی اندام برگ

ام وزه ب گها در شتاسایی و ردهبتدی گیاهان نقش اساس دارند .ساخشار عموم یک
ب گ شامل سه بخش است :قاعده ،دمب گ و پهتک .از لحاظ آرایش ،ب گها روی
ساقه معموالً یا به صورت مشتاوب ق ار گ فشهاند ،یعت در ه گ ه یتتها یک ب گ ق ار

دارد ،یا به صورت مشقابل که از ه گ ه یک جفت ب گ خارج شده است .گاه نیز
ب گها یترکیل مجموعهای را روی سطح زمین م دهتد که به قاعدهای یا طوقهای
مع وف است .پهتک ه ب گ قسمت پهن و نازک آن است .اگ چه اندازۀ کل پهتک
ب گها م یتواند مشأث از محیط باشد ،اما شکل آن اغلب ب ای ه گونه اخشصاص

است .عالوه ب این شکل حاشیۀ ب گ و سطح آن نیز در گونههای مخشلف مشفاوت
است( .ب ای اطالعات بیرش  ،نک :جونز ،صص 268-265؛ مظف یان ،ص65؛
دیسون ،صص174 ،183؛ موسوینیا ،ج ،1صص .)56 ،41پس چهار معیار اصل
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ریختشتاس اندام ب گ در دانش ام وزی شکل پهتک ،سطح ب گ ،حاشیۀ ب گ و
موقعیت آن روی ساقه است.
در یتاریخ گیاهشتاس

اسالم

نیز این چهار معیار را به خوبی در یتوصیفات

ریختشتاس اندام ب گ م یتوان دید .ب این اساس م یتوان ف ض ک د که عامل اصل

طبقهبتدی گیاهان نزد دانرمتدان اسالم صورت ب گ آنها بوده است .دیتوری ،رازی
و ابن سیتا پیش از غافق به این چهار معیار اصل یتوجه ک دهاند اما یک از دقیقیت ین
طبقهبتدیها را ب اساس معیارهای یتمایز ب گها نزد اخوانالصفا م یتوان دید.
اخوانالصفا طبقهبتدی خود از ب گها را ب اساس هفت معیار ق ار دادهاند
(صص .)163-162این معیارها از این ق ارند:
 .1پهتک ب گ (ب گهای مسشطیل شکل ،دای های ،سفط (صلیبی) شکل،
بَیْلَسان شکل ،شیپوری شکل ،بیض شکل و ب گهای م کبی نظی آنهایی که

با دو انگرت به دو نیم م شوند و آنها که سه ب گچه دارند)؛
 .2آرایش ب گ روی ساقه (مشقابل و مشتاوب)؛
 .3اندازۀ ب گ (بزرگ و پهن و دارز ،باریک و کویتاه)؛

 .4سطح ب گ (ضخیم ن م ،ضخیم خرن ،نازک ن م ،نازک خرن)؛
 .5بوی ب گ (خوشبو و بدبو)؛
 .6طعم ب گ (شور ،شی ین ،یت ش ،یتلخ ،گس ،بیمزه)؛
 .5رنگ ب گ.
یتقسیمبتدی غافق از معیار ب گ ب ای ع ضۀ یک طبقهبتدی از گیاهان به صورت
زی است .در ب اب ه مالک شمارۀ صفحهای از جامع یا منتخب ابن عب ی ب ای ذک
مثال آورده شده است.
 .1اندازۀ ب گ :بزرگ (جامع ،ص ،)341کوچک (همان ،ص ،)243دراز
(همان ،ص ،)515باریک (همان ،ص )336و پهن(همان ،ص)147؛

 .2شکل پهتک ب گ:گ د (ابن عب ی ،ج ،1ص ،)21مسشطیل (جامع ،ص،)25
سوزن

(ابن عب ی ،ج ،2ص )57و ب گ م کب سه ب گچهای (جامع،

ص)351؛

 .3سطح ب گ :ک کدار (جامع ،ص ،)271ن م (همان ،ص ،)515خرن (ابن
عب ی ،ج ،1ص ،)34لزج و چسبتده (همان ،ج ،4ص)123؛

جامع غافق و دانش گیاهشتاس 27/

 .4رنگ و بو و طعم ب گها (ب ای نمونه نک  :ابن عب ی ،ج ،1صص،21 ،16
25-24؛ جامع ،صص )515 ،271 ،285؛
 .5حاشیۀ ب گ :مُر ّف (کتگ هدار؛ جامع ،ص)211؛ شکافشه (مُرقق األط اف،
ابن عب ی ،ج ،2ص )58و یتیز (محدد األط اف ،جامع ،ص.)332

 .2اندام گل

ام وزه گلها را ب اساس اندام گل به سه دسشۀ بیگلب گ ،پیوسشه گلب گ و جدا گلب گ

یتقسیم م کتتد (نک  :جونز ،صص283-258؛ دیسون ،صص.)288-262

در مشون اسالم نیز یتا پیش از غافق یتوصیفهایی از گیاهان ب اساس اندام گل
آنها م یتوان یافت ،مثالً رنگ گل (دیتوری ،ج ،1ص ،)155شکل گل مانتد گتبدی
شکل (بی ون  ،ص ،)783سطح گل مانتد پ زدار (همو ،ص )347و وضعیت

گلب گها مانتد پیوسشه یا جدا گلب گ (ابن سیتا ،قانون ،ج ،2صص.)126 ،51

غافق اما در این معیار یتقسیمبتدی یتتها به رنگ گلب گها یتوجه ک ده است (ب ای
نمونه نک  :ابن عب ی ،ج ،1صص 33 ،13ب ای رنگ ارغوان ؛ همان ،ج ،1ص12

ب ای رنگ الجوردی؛ همان ،ج ،1ص15؛ جامع ،ص 31ب ای رنگ سفید؛ ابن

عب ی ،ج ،1صص31 ،25؛ جامع ،ص 25ب ای رنگ زرد).
 .5اندام میوه

ام وزه اندام میوه را به دو طبقۀ آبدار و خرک و چهار زی طبقۀ سشه ،شفت ،شکوفا و
ناشکوفا یتقسیم م کتتد .یک از قدیم یت ین دسشهبتدیهای را از گیاهان ،ب اساس

میوۀ آنها ،مسعودی در کشاب مروج الذهب و معادن الجوهر آورده است (صص-44
 .)45او در ادمۀ ذک داسشان در بارۀ هبوط آدم م گوید که آدم در این زمان مرشى

گتدم و سى شاخه از درخشان میوهدار بهرش را هم اه خود به زمین آورده است .او این

میوهها را در دسشههای زی ق ار داده است:
 .1ده میوه از مجموع س میوه دارای پوست هسشتد و شامل این میوهها م شوند:
گ دو ،بادام ،فتدق ،پسشه ،خرخاش ،شاه بلوط ،نارگیل ،انار ،موز و بلوط .ام وزه

بیرش این میوهها در ردۀ میوههای خرک طبقهبتدی م شوند.

 .2ده میوه بعدی دارای هسشهای درونران هسشتد ،و شامل این میوهها م شوند:
شفشالو ،زردآلو ،گالبى ،خ ما ،ستجد ،كتار ،زالزالك ،عتاب ،كتدر ،گیالس .ام وزه
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بیرش این میوهها در ردۀ میوههای شفت ق ار طبقهبتدی م شوند به جز خ ما که از
جملۀ میوههای سشه است.
 .3ده میوۀ آخ نیز فاقد پوست و هسشه هسشتد و ب اى خوردن آنها مانع وجود

ندارد و عباریتتد از :سیب ،شاه میوه (نوع از گالبی آبدار) ،انگور ،گالبی ،انجی ،

یتوت ،یت نج ،بالتگ ،خیار ،خ بزه .به جز سیب و گالبی در این دسشه ،که به سبب
وجود الیۀ محافظ اط اف دانه در ردۀ میوههای شفت طبقهبتدی م شوند باق این
میوهها ام وزه در ردۀ میوههای سشه طبقهبتدی م شوند.

عالوه ب این در رسائل اخوانالصفا نیز به یتوصیفهای بسیار دقیق در بارۀ میوهها

ب م خوریم (ب ای نمونه نک  :صص ،166-164یتوصیف ایران از میو ۀخ ما) .غافق
نیز در آثار خود به ریختشتاس میوه یتوجه ک ده است و یتأ کید اصل او ب شکل
میوهها است (ب ای مثال ابن عب ی ،ج ،1صص33 ،24 ،21 ،16-15؛ جامع،
صص.)446 ،323

 .4ساقه

ساقه عضو مهم در گیاه است که بخش عمدۀ گیاه را یترکیل م دهد و آن را محور

گیاه دانسشهاند .ساقهها به طور کل یتوپ یا یتوخال هسشتد .شکل عموم آنها نیز
معموالً مدور و گاه نیز مثلث شکل است .ساقه معموالً مسشقیم باال م رود اما گاه
خمیده و مورب نیز رشد م کتد .سطح آن نیز ،صاف و گاه نیز ک کدار است (نک :

مبین ،صص145-144؛ میمتدینژاد ،صص.)36-24

در یتاریخ گیاهشتاس اسالم نیز اندام ساقه در محورهای شکل ،حجم ،اریتفاع و
طول ،یتعداد ،جتس ،سطح و رنگ و بوی ساقه ب رس شده است .غافق نیز دربارۀ
ریخت ساقه ب اساس این معیارها سخن گفشه و ساقهها را این طور یتوصیف ک ده

است :ساقههای باریک (ابن عب ی ،ج ،1ص )17شاخههای م بعشکل ،اَمب وسیا

(همان ،ج ،1ص )31ساقههای بسیار ،اَخیون (همان ،ج ،1ص34؛ جامع ،صص-33
 )34شاخههای کوچک و بسیار ،اِسلیخ (ابن عب ی ،ج ،1ص )35ساقههای دراز ،و
بونیون (همان ،ج ،2ص )58ساقههای م بعشکل دارد .زنجبیل (جامع ،ص)283
ساقه کوچک ،سفید و با طعم فلفل ،و بَ بیته (ابن عب ی ،ج ،2ص )81نیز ساقۀ

کوچک دارد .ب روی ساقۀ جاوشی (همان ،ج ،3ص75؛ جامع ،صص)185-186
هم ک ک وجود دارد.

جامع غافق و دانش گیاهشتاس 31/

تأثیر غافقی بر دانشمندان پس از خود
در میان کسان که از کشاب جامع غافق در یتألیفات خود اسشفاده ک دهاند ،باید به
ابنمیمون اشاره ک د که در مقدمۀ کشاب اسماء العُقّار (ص )3از او به عتوان یک از
متابع خود نام ب ده است .ابن بیطار نیز در کشاب خود از او نقل قول ک ده است (ب ای

مثال ،جامع ،صص  ،2-1ص .)7ابن بیطار گ چه در پیرگفشار جامع خود دربارۀ
ارزش کشاب غافق صحبت خاص نک ده اما در مشن ،ه جا که از او نقل قول ک ده
است ،رعایت امانشداری ک ده و از او نام ب ده است .اما ماکس مای هوف در مقدمۀ

خود ب ش ح أسماء العقار ابنمیمون ،که آن را به ف انسوی یت جمه و ش ح ک ده است

(صص  ،)XXX-XXXI ،XIبا یتأکید ب این که ابن بیطار همۀ محشوای کشاب غافق را
در جامع گتجانده ،خواسشه است غی مسشقیم ابن بیطار را مشهم به س قت کتد و ب یت یِ
پیشگام در این زمیته را در دورۀ اسالم از آنِ غافق و نیز اسشاد ابن بیطار،
ابوالعباس نبایت  ،نران دهد و به این یت یتیب از ارزش الجامع بکاهد .به باور او ،ابن
بیطار حش بیرش مش ادفها را از کشاب غافقى و واژهنامۀ ابن میمون گ فشه است
(قس :اعلم« ،ابن بیطار»).
نتیجهگیری:
به نظ م رسد غافق که وامدار پیریتیان چون دیتوری ،رازی ،ابن سیتا و بی ون
است در نگارش اث خود یتتها به مطالعۀ کشابخانهای بستده نک ده باشد و اث او در
ب دارندۀ مراهدات دقیق و یتالش ب ای ع ضۀ یک دسشهبتدی از گیاهان است .ثبت

اطالعات و دسشهبتدی یتوصیفها را م یتوان از جملۀ مرخصههای اث او دانست.

غافق در این کشاب سی دانش گیاهشتاس را یتا زمان خود با ارجاعات دقیق و
مرخص یت سیم ک ده که ب این اساس کشابش گتجیتهای است ب ای آشتایی و احیای آن
دسشه از مشون که به دست ما ن سیدهاند.
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