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چکیده
سابقۀ توجه پزشکان و داروشناسان به اِبدال (جایگزینی) داروهای ساده با
داروهای دیگر دست کم به سدۀ یکم میالدی و اشارات پراکندۀ
دیوسکوریدس در ماتریا مدیکا (در متون دورۀ اسالمی :هیولی الطب یا
الحشائش) بازمیگردد .اما کهنترین سیاههای که از داروهای قابل جایگزینی
کنّاش پاولوس
با یکدیگر به دست آمده ،فصل بیست و پنجم از مقالۀ هفتم ُ
آیگینایی (بولس اجانیطی) است که در میانۀ سده هفتم میالدی و بر اساس
دیدگاههای جالینوس ( -129ح216م) پدید آمده است .گویا پزشکان دورۀ
اسالمی توجه بیشتری به موضوع ابدال ادویه داشتهاند و تکنگاریهایی نیز
در این باره نوشتند .در این مقاله نشان داده میشود که از میان این آثار ،روایتی
عربی از متنی منسوب به داروشناسی به نام بدیغورس و رسالۀ ابدال رازی
تأثیری چشمگیر بر تقریباً همۀ آثار داروشناسی دورۀ اسالمی ،تا سدۀ 12ق،
داشتهاند و البته رسالۀ رازی به نوبۀ خود سخت تحت تأثیر رسالۀ بدیغورس
بوده است.
کلیدواژهها :ابدال األدویه ،االعتماد فی األدویة المفرده ،ابن بیطار ،ابن جزار،
ابن سمجون ،ابن ماسویه ،ابوریحان بیرونی ،بدل ،بدیغورس ،جامع األدویة
المفرده ،الجامع لمفردات ،جایگزینی داروهای ساده ،رازی ،الصیدنه
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درآمد
شناخت جايگزین (بَدَل ،جمع آن :اَبدال) داروهای ساده (ادویۀ مفرده) و قوانین
جایگزینی (اِبدال) آنها ،از نظر پزشکان ،داروشناسان و داروسازان روزگاران پیشین

اهمیت بسیار داشت .زیرا چه بسا پزشک برای درمان بیماری ،یا داروساز برای

ساختن دارویی که پزشک تجویز کرده بود ،به داروی سادهای نیاز داشت که در
ناحیهای خاص یا فصل خاصی از سال نایاب بود ،و اگر از بدل آن داروی استفاده
نمیکرد ،از عهدۀ درمان بیماری برنمیآمد .گویا کهنترین نمونههای یادکرد «بدل»

برای داروهای ساده ،اشارات کمشمار و پراکندۀ دیوسکوریدس (سدۀ یکم میالدی)،

گیاه-داروشناس نامدار یونانی در کتاب مشهورش ماتریا مدیکا است (برای
نمونههایی از آن نک :اصطفن|010/1 ،قسیا|070/1 ،سخینس|094/1 ،مریقی).
جالینوس پزشک نامدار یونانی( -129ح216م) نیز در آثار خود ،گهگاه اشارات

پراکندهای به بدل برخی داروها داشته است که داروشناسان دورۀ اسالمی ،در آثار خود
به این بدلها استناد کردهاند .در منابع مختلف نگارش رسالهای مستقل درباب ابدال
ادویه به جالینوس منسوب است و امروزه روایت التینی آن در دست است و گویا زمانی

روایتی عربی نیز از آن رواج داشته است .1اما انتساب این رساله به جالینوس درست
نمینماید .بهترین دلیل بر این مدعا آنکه پاولوس آیگینایی(690-625م) ،پزشک و
داروشناس عصر یونانی مآبی که نامش در مآخذ دورۀ اسالمی به صورت مُعرّب
بولس/فولس اجانیطی آمده  ،هنگامی که میخواسته دیدگاههای جالینوس را دربارۀ

جایگزینی داروها به عنوان پیوست بر کُنّاش خود بیفزاید ،رسالهای مستقل از وی
نیافته و همچنان که خود تأکید کرده ،بدلها را از آثار مختلف جالینوس گرد آورده و
عنوان آخرین فصل کناش خود (فصل  25از کتاب هفتم) را چنین انتخاب کرده
است (:)Paulus Ægineta, VII: xv
دربارۀ داروهایی که میتوان یکی را جایگزین دیگری کرد[ ،برگرفته] از آثار
جالینوس

پاولوس در ادامه داستانی را از جالینوس روایت میکند که در آن بر اهمیت بسزای
جایگزینی داروها تأکید شده است:
 .1در منابع مختلف تنها به یک دستنویس عربی (رسالۀ سوم از مجموعۀ شمارۀ  883کتابخانۀ سلیم آغا در
استانبول) از رسالۀ ابدال ادویۀ جالینوس اشاره شده است .اما این دستنویس نسخهای از ابدال رازی است.
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جالینوس ،آن هنگام که در اسکندریه بود گفت :برای زنی که زندگیاش در
خطر بود ،در پی یافتن دارویی بودم که نتوانستم بدان دست یابم و اگر بزر
اقانیطون را نمییافتم و به جای آن به کار نمیبردم آن زن به زودی از دست
میرفت .از این رو ،من به خواهش همکاران سیاههای از داروهایی که یکی را
به جای دیگری میتوان به کار برد فراهم آوردهام ...

ظاهراً ضمیر «من» در عبارت « از این رو ،من به خواهش همکاران  »...موجب

شده است که شماری از داروشناسان دوران کهن به گمان آنکه مرجع ضمیر ،همچنان
«جالینوس» است ،رسالهای در ابدال به او نسبت دهند .اما چنین تصوری با عنوانی که
پاولوس برای این فصل برگزیده سازگار نمینماید .در نتیجه باید مرجع ضمیر «من» را
خود پاولوس گرفت .در هر صورت این فصل از کناش پاولوس کهنترین متنی است که

در آن سیاههای از داروهای جایگزین یکجا آمده است.

با ظهور اسالم و گسترش آن از اسپانیا و مغرب تا شبه قارۀ هند ،و همزمان با آن
ترجمۀ آثار داروشناسی یونانی به عربی و سریانی ،موضوع شناسایی داروهای جایگزین
اهمیتی به مراتب بیشتر یافت .زیرا از یک سو ،مترجمان این آثار ،حتی آنان که خود

در داروشناسی زبردست بودند ،بسیاری از داروهای یاد شده در نوشتههای یونانی را
نمیشناختند یا دست کم در تطبیق آن با نامهای شرقی این داروها تردید داشتند.
بسیاری از این داروها نیز بومی کنارههای دریای مدیترانه بود و در اقلیم غالباً خشک
بیشتر سرزمینهای اسالمی ،به ویژه سرزمینهای شرق جهان اسالم ،نمیرویید .از
سوی دیگر در همین سرزمینهای شرقی ،به ویژه در اقلیم بسیار متنوع ایران و شبهقارۀ
هند ،که تنوع گونههای گیاهی آن امروزه نیز شگفت مینماید ،گیاهان دارویی بسیاری
میرویید که پزشکان و گیاه -داروشناسان این سرزمینها آنها را به کار میگرفتند اما

یونانیان نامی از آنها نشنیده بودند .در نتیجه الزم بود برای شماری از داروهای سادۀ
ناشناخته یا سختیاب ،که در نسخۀ داروهای مرکب آثار یونانی آمده بودند،

جایگزینهایی شناخته شده و آسانیاب معرفی شود .محمد بن زکریای رازی با توجه
به همین اهمیت بر آن بود که شایسته است در نوشتهای مستقل (تکنگاری) 1به

جایگزینی داروها پرداخت (رازی ،ابدال االدویة ،مقدمه) و خود یکی از کهنترین
تکنگاریها را دربارۀ آن نوشت .بسیاری از نامدارترین داروشناسان دورۀ اسالمی

1. monograph
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نیز ،تکنگاریهایی در این باره از خود برجای گذاشتند که متأسفانه برخی از آنها،
همچون رسالههای ابدال ابن ماسویه (د 243ق) و اسحاق بن عمران (د 279ق) از
میان رفتهاند و تنها به واسطۀ آثار دیگر ،به ویژه رسالۀ ابدال رازی ،االعتماد فی
االدویة المفردة ابن جزار (د 369ق) و الجامع لمفردات ابن بیطار (د 646ق)
کمابیش با محتوای آنها آشنا هستیم .مبحث ابدال ادویه همچنین یکی از محورهای
مهم دو اثر اخیر و بسیاری دیگر از آثار داروشناسی دورۀ اسالمی بوده است که در این
پژوهش تقریب ًا از همۀ آثار مهم برجای مانده در این موضوع ،بهرۀ کافی گرفته شده

است.

رسالۀ ابدال رازی
بیرونی در فهرستی که از آثار رازی فراهم آورده نام این اثر را به اختصار کتاب األبدال
آورده و ابن ابی اصیبعه در عیون االنباء آن را مقالة فی أبدال األدویة المستعملة فی

الطب و العالج و قوانینها و وجه استعمالها نامیده است .ساختار این اثر الفبایی است
و مداخل نیز همگی به جز یک مورد داروهای مفرد هستند .شمار داروها در

دستنویسهای مختلف متفاوت است اما پس از مقایسۀ این دستنویسها میتوان
گفت که شمار آنها  125بوده است.

1

دربارۀ رسالۀ ابدال األدویۀ رازی ،به رغم اهمیت ذاتی و تاریخی ،تا چندی پیش
پژوهشی جدی صورت نگرفته و در نتیجه جایگاه آن در سنت داروشناسی و داروسازی
دورۀ اسالمی روشن نشده بود .مارتین لوی با استفاده از یک نسخۀ کهن اما بسیار

مغلوط و مغشوش این رساله ،ترجمهای انگلیسی از این رساله فراهم آورده بود که
همراه با ترجمۀ انگلیسی دو تکنگاری دیگر در این موضوع (رسالههای ابدال
ماسرجویه و بدیغورس) یک سال پس از مرگ وی منتشر شد .2در سال 1999

میالدی نیز انجمن متن عربی رسالۀ رازی را همراه با ترجمه و شرح انگلیسی منتشر

ساخته است که متأسفانه سرشار از سهلانگاری و اشتباهات ریز و درشت است.

رازی در مقدمۀ این رساله پس از برشمردن موضوع ابدال ادویه به عنوان یکی از
شاخههای مهم پزشکی ،که شایسته است کتابی مستقل در باب آن نوشته شود ،آورده
است که چون میخواسته این رساله را بنگارد ،بنابر روش معمول خود ،همۀ آثاری را
 .1متن مصحح این رساله در ضمن پایاننامۀ دکترای یونس کرامتی (نگاه کنید به مآخذ پایانی) آمده است.
2. Levy, M, Substitute Drugs in Early Arabic Medicine, with Special Reference to the Texts of
Māsarjawaih, al-Rāzī, and Phytagoras, Stutgart, 1971, pp 47-62.
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که پیشینیان در این باب نوشته بودهاند خوانده ،اما از میان این آثار هیچ کتابی را
ندیده است که بر روشی علمی یا نزدیک به روش علمی («طريق صناعي أو قريب من
الطريق الصناعي») استوار باشد ،مگر کتابی که حنین بن اسحاق از مقالۀ جالینوس در

ابدال« ،جامع» اوریباسیوس و دو «جامع» قدیم و جدید بولس اجانیطی فراهم آورده
است و از این حیث حنین را برتر از همۀ پیشینیان خود دانسته است .جز آنکه به نظر
رازی ،سودمندی کتاب او از وجوه متعدد بیش از سودمندی کتاب حنین است و به
همین دلیل شایسته ندیده است که بیش از این [نگارش] کتابش را به تأخیر اندازد.

رازی قوانین اِبدال داروها را به نقل از کتاب األدویة المقابلة لألدواء جالینوس

چنین آورده است:1

هرگاه نیاز شد که دارویی ساده بکار بری و چیزی سودمند از آن نیافتی ،و
سپس از جنسی پست مقداری بیشتر (در متن :ضِعف ،که به معنی دو یا چند
برابر است) به کار بردی زیانش نیز [به همان نسبت] بیشتر خواهد شد .اما اگر
نیاز شد که دارویی بسازی و از یکی از اجزای آن جنسی خوب نیابی و از
جنس پستتر مقداری بیشتر به کار بری اثر این جزء در داروی مرکب کاهش
نخواهد یافت.

در واقع رازی به پیروی از جالینوس برآن است که زیان جایگزینی یک جزء از
داروی مرکب کمتر از زیان جایگزینی یک داروی ساده با داروی سادۀ دیگر است.
منابع رسالۀ ابدال رازی
رازی ،به رغم ستایش بسیار از رسالۀ حنین ،در متن این رساله هرگز از او یاد نکرده
است .شمار استنادهای او به پزشکان دیگر(به جز مقدمه) بدین قرار است:

ابن ماسویه 16 :بار؛ ذیل اکتمکت ،جندبیدستر ،جاوشیر ،دارصینی ،دهن السوسن،

هیوفقسطیداس ،زرنباد ،زوفا رطب ،کمادریوس ،لُبْنٰى ،مرّ ،ساذج هندی ،فلفل ابیض
(و اسود) ،صبر ،قسط ،خربق اسود؛ و دو ارجاع مشکوک ذیل دارشیشعان و هشت
دهان

آثار مختلف جالینوس 12 :بار؛ ذیل دارصيني ،دهن الخروع ،دهن الغار ،زیت،

الغیة ،نعنع ،سکبينج ،ساذج هندي ،عفص ،فربيون ،فو ،تفسيا.
 .1این متن در دانشنامۀ جهان اسالم ،521/2 ،به واسطۀ ترجمۀ انگلیسی مغلوط لوی ،با خطاهایی فاحش ترجمه
شده است.
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بولس 10 :بار؛ ذیل افسنتين ،جنطيانا ،حجر فروغيا ،مشکطرامشيع ،مو[ ،حب]
فنیدیس ،قردمانا ،قنه شيطرج ،غار .از این میان ذیل قنه چون دو نقل قول پیاپی از
بولس بوده است به ذکر «قال» بسنده کرده و نام بولس را نیاورده است.

بدیغورس 7 :بار؛ ذیل بالذر ،دهن البلسان ،دفلی ،زعفران ،حب البان ،عود

البلسان ،فاوانیا .از این میان ذیل دفلی چون دو نقل قول پیاپی از بدیغورس بوده است
به ذکر «قال» بسنده کرده و نام بدیغورس را نیاورده است.
دیوسکوریدس 2 :بار ذیل دارصينی و سلیخة.

ماسرجویه 1 :بار ذیل زرنب.

جدول زیر سه مأخذ اصلی رازی و میزان بهرهگیری او از هر یک از آنها را نشان
میدهد.
جدول  .1مداخل رسالۀ رازی و بهرهگیری آن از سه مأخذ اصلی

رسالۀ رازی
مدخل

شماره

بدیغورس
مدخل

ابن ماسویه

بولس

ارجاع

ارجاع

ارجاع

1

اکتمکت

ـ

2ب1

افسنتین

=

0

2ب2

افسنتین

=

0

2ب3

افسنتین

=

3

3

اسطوخودوس

ـ

ـ

4

اشنة

ـ

ـ

3

5

اسارون

=

4

0

6

اشق

ـ

ـ

7

ابهل

=

3

=

3

=

3

انداهیمان
8

/انداسمان/انداهمان

9

آزاذرخت

ـ

1
1

0

3

0
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رسالۀ رازی
مدخل

شماره

بدیغورس
مدخل

ابن ماسویه

بولس

ارجاع

ارجاع

ارجاع

10

ایرسا

=

3

11

اڡدر

=

3

12

افتیمون

=

4

13

اصابع صفر

=

3

14

بالذر

=

1

15

بسفایج

بسبایج

4

16

بهمن

=

0

17

بذشکان

=

5

18

برنجاسف

برنجاسب

3

19

باذرنجبویه

کروان

3

20

برسیاوشان

=

5

21

باذاورد

=

5

22

جندبیدستر

ـ

ـ

1

23

جاوشیر

ـ

ـ

1

24

جوز الطیب

ـ

ـ

0

25ب1

جنطیانا

=

25ب2

جنطیانا

=

5

26

جدوار

=

3

27

جعدة

=

3

28ب1

دارصینی

=

0

28ب2

دارصینی

=

0

0

1

 /82تاریخ علم ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1392

رسالۀ رازی
مدخل

شماره

بدیغورس
مدخل

ابن ماسویه

بولس

ارجاع

ارجاع

ارجاع

28ب3

دارصینی

=

0

28ب4

دارصینی

=

0

28ب5

دارصینی

=

0

29ب1

دارشیشعان

دارشیشغان

29ب2

دارشیشعان

دارشیشغان 3

1

1
0

30

دهن البلسان

=

1

31

دفلی

=

2

32

درونج

=

3

33

دواء القسط

ـ

ـ

34

دهن الخروع

ـ

ـ

34ب2

دهن الخروع

ـ

35

دهن القرطم

ـ

ـ

36

دهن الغار

ـ

ـ

0

37

دهن السوسن

ـ

ـ

1

38

دهن الحنا

ـ

ـ

3

39

دهن الورد

ـ

ـ

40

دبق

=

0

41

دهن النیلوفر

ـ

ـ

42

هيوفقسطيداس

ـ

ـ

43

هال

ـ

ـ

44

هشت دهان

=

3

0

1
1

0

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی83/ ...

رسالۀ رازی
مدخل

شماره

بدیغورس
مدخل

ابن ماسویه

بولس

ارجاع

ارجاع

ارجاع

45

هزارکشان

=

4

46

هیوفاریقون

هوفاریقون

3

47

وج

=

0

48

ورد

ـ

ـ

49

زیت

ـ

ـ

50ب1

زرنباد

=

50ب2

زرنباد

=

3

51

زوفا رطب

ـ

ـ

52

زعفران

=

1

53

زریندرخت

=

4

0

54

زراوند طویل

=

3

0

55

زراوند مدور

=

3

0

56

زرداسفرم

=

4

57ب1

زرنب

ـ

ـ

57ب2

زرنب

ـ

57ب3

زرنب

ـ

58

حماما

=

0

59

حجر فروغیا

ـ

ـ

60

حب البان

حب
البلسان

1

1

61

حب الخروع

=

0

62

حب النیل

=

3

1

1
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رسالۀ رازی
مدخل

شماره

بدیغورس
مدخل

ابن ماسویه

بولس

ارجاع

ارجاع

ارجاع

سیسالیوس

4

63

حافر

5

64

حضض

=

65

طراثیث

=

4

66

یتوعات

=

5

67

کاسکینج

ـ

ـ

68ب1

کمادریوس

=

68ب2

کمادریوس

=

5

69

کحل

ـ

ـ

70

کندش

کندس

0

71

کرکروهن

کرکروهان

0

72

کمافیطوس

=

3

73ب1

لبنی

ـ

ـ

73ب2

لبنی

ـ

74

لؤلؤ

ـ

ـ

75

الغیة

ـ

ـ

75ب2

الغیة

ـ

76

لسان العصافیر

=

5

77

مر

=

0

1

78

مشکطرامشیع

ـ

ـ

0

79

مو

ـ

ـ

80

نعنع

ـ

ـ

0

0

1

1
2

1
1

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی85/ ...

رسالۀ رازی
مدخل

شماره

بدیغورس
مدخل

81

نارمشک

=

82

ناردین

ـ

ـ

83

سکبینج

=

0

84

سلیخة

ـ

ـ

85ب1

ساذج هندی

ـ

ـ

85ب2

ساذج هندی

ـ

86

سنبل

ـ

ـ

87

سرو

=

3

88

سوس

=

0

89

سورنجان

=

3

90

سیاهداوران

=

3

91

عاقرقرحا

=

91ب2

عاقرقرحا

=

4

92

عفص

=

0

93

عود البلسان

=

1

94

عوسج

=

3

95

عروق

صفر

ارجاع

ارجاع

ارجاع
0

عروق

ابن ماسویه

بولس

1
0

0
0

3

96

عرطنيثا

آذربوه

0

97

فربیون

=

0

0

97ب2

فربیون

=

0

0

98

فلفل ابیض

ـ

ـ

1

0
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رسالۀ رازی
مدخل

شماره

بدیغورس
مدخل

ابن ماسویه

بولس

ارجاع

ارجاع

ارجاع

99

فلفل اسود

ـ

ـ

100

فو

ـ

ـ

101

فنیدیس

ـ

ـ

102

فاوانیا

=

1

103

فوفل

=

5

104

فلفلمویه

=

3

105

فراسیون

=

3

106

صبر

ـ

ـ

1

107

قسط

ـ

ـ

1

108ب1

قردمانا

=

0

108ب 2قردمانا

=

0

1

بارزد

0

2

ـ
3

109

قنه

110

قاقلة

ـ

111

قصب

=

112

راوند

راوند
صینی

3
1
0
0

0

4

113

شاهبانک

ـ

ـ

114

شیطرج

ـ

ـ

115

شقاقل

بوزیدان

3

116

شاهترج

=

3

117

تفسیا

ـ

ـ

118ب1

تامول

=

5

1

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی87/ ...

رسالۀ رازی
مدخل

شماره
118ب 2تامول

بدیغورس
مدخل

ابن ماسویه

بولس

ارجاع

ارجاع

ارجاع

=

5

119

خولنجان

ـ

ـ

120

خیارشنبر

=

5

120ب 2خیارشنبر

=

0

121

خربق اسود

=

3

121

خربق اسود

=

122

خسرودارو

=

3

123

غار

ـ

ـ

0

124

غاریقون

=

3

0

125

غافت

=

4

0

ـ

1
1

مفهوم اعداد ستون ارجاعات=1 :ارجاع با نام؛ =2ارجاع با عبارت قال؛ =3بهرهگیری بدون
ارجاع (بدلها در رسالۀ رازی و مأخذ یکسان هستند)؛ =4بهرهگیری بدون ارجاع (تفاوت
بدلها در رسالۀ رازی و مأخذ احتماالً ناشی از اشکاالت ناشی از دستنویسهای یکی از دو
متن است)؛ =5بدلها شباهت دارند ولی تفاوت آنها را نمیتوان به اشکاالت متنی نسبت داد.

بدیغورس

از میان منابع رازی ،رسالۀ ابدال بدیغورس شایستۀ توجه بیشتر است .این رساله که نام

کامل آن در دو دستنویس شناخته شدۀ آن «کتابُ بديغوروس الفیلسوف في أبدالِ
األدوية المفردة واالشجار والصُموغ والطين ترجمة ابي زيد حنين بن اسحق» آمده،
نوشتۀ داروشناس ناشناسی به نام بدیغورس است که دربارۀ هویت و روزگار زندگی او

تردیدهای بسیار وجود دارد .روزگار پیدایش روایت عربی را میتوان میانۀ سدۀ 3ق

دانست اما متن عربی این اثر از نظر واژگان داروشناسی (به ویژه در نام داروها)
تفاوت چشمگیری با ترجمههای حنین بن اسحاق و شاگردانش دارد و نمیتوان
روایت عربی را به آنان نسبت داد .حتی بعید نیست که روایت عربی ،در واقع تألیفی

باشد که برای رواج بیشتر به نامی ساختگی همچون بدیغورس (که ممکن است
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مخاطب آن را صورت معرّبِ محرِف پوثاگوراس/فیثاغورس یونانی انگارد) ،منسوب
شده و مترجمی نامدار همچون حنین بن اسحاق ،به عنوان مترجم متن مفروض یونانی
به عربی معرفی شده باشد (برای تفصیل بیشتر ،نک :کرامتی.)1381 ،
مقایسۀ مدخلهای ابدال بدیغورس و رازی
از مقایسه عنوان  125مدخل رسالۀ رازی و  169مدخل رسالۀ بدیغورس (از این میان
 6مدخل ضمن مداخل دیگر آمدهاند) میتوان دریافت که:
 84 .1مدخل رسالۀ بدیغورس ( )٪51در رسالۀ رازی نیامده است.

 46 .2مدخل ابدال رازی ( )٪37در رسالۀ بدیغورس نیامده است (از جمله همۀ
روغنها مگر دهن البلسان).
 73 .3مدخل میان این دو رساله مشترک هستند ( ٪58مدخلهای ابدال رازی =
 ٪45مدخلهای ابدال بدیغورس):

 65 .1-3مدخل رسالۀ بدیغورس دقیقاً با همان ضبط در رسالۀ رازی آمده است.
 6 .2-3مدخل بسفایج ،برنجاسف ،دارشیشعان ،هیوفاریقون ،کندش ،کرکروهن
در رسالۀ رازی ،صورتهای رایج دیگری (بعضاً رایجتر) از مدخلهای

بسبایج ،برنجاسب ،دارشیشغان ،هوفاریقون ،کندس ،کرکروهان در رسالۀ

بدیغورس هستند.
 .3-3دو مدخل «العروق الصفر» و «الراوند الصینی» بدیغورس در رسالۀ رازی به
صورت «عروق» و «راوند» آمده است.

 6 .4مدخل رازی عمالً همان مدخلهای رسالۀ بدیغورس هستند ( ٪5مدخلهای
ابدال رازی =  ٪4مدخلهای ابدال بدیغورس) اما به دالیل زیر در ضبط یا
گزینش مدخل تفاوتهایی وجود دارد:
 .1-4سه مدخل کروان ،آذربوه و بارزد رسالۀ بدیغورس ،در رسالۀ رازی با نامهای
دیگرشان یعنی باذرنجبویه ،عرطنیثا و قنة آمدهاند که از این میان بدل
باذرنجبویه همان بدلی است که بدیغورس برای کروان (= باذرنجبویه) آورده
است اما نامی از او نمیبرد.
 .2-4دو مدخل حافر و شقاقل ابدال رازی همان مدخلهای سیسالیوس و

بوزیدان رسالۀ بدیغورس هستند با این تفاوت که رازی آنچه را که بدیغورس به

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی89/ ...

عنوان بدل یاد کرده ،به عنوان مدخل انتخاب کرده و مداخل بدیغورس را به
عنوان بدل آنها یاد کرده است (داروی اصلی و بدل جابهجا شدهاند).
 .3-4رازی مدخل حب البلسان بدیغورس را ،چنان که خواهد آمد ،به اشتباه
«حب البان» پنداشته است.

مقایسۀ بدلهای یادشده در ابدال بدیغورس و رازی
رازی ذیل  125مدخل در مجموع از  147بدل یاد کرده است .بدیغورس نیز مجموعا
 170بدل برای  169مدخل آورده است (فقط مرّ  2بدل دارد) .حاصل مقایسۀ این

بدلها بدین قرار است:

 .1رازی  7بار 6 ،بار ذکر نام و  1بار با عبارت «قال» ،به بدیغورس استناد
کردهاست (مدخلها پیشتر یاد شدند) .این موارد در جدول در ستون مربوط به
بدیغورس به ترتیب با شمارههای  1و  2مشخص شدهاند.

 .2بدلی که رازی ذیل هشتدهان از ابن ماسویه نقل کرده همان بدل بدیغورس است
(نک ذیل ابن ماسویه در ادامۀ مقاله).
 33 .3بدل از بدلهای رازی بیگمان همان بدلهای بدیغورس هستند (در جدول با
شمارۀ  3مشخص شدهاند) اما رازی هیچ اشارهای به بدیغورس ندارد .در بسیاری
از این گونه موارد ،رازی در الحاوی در مورد خواص این داروها به بدیغورس
استناد کرده که نشانۀ توجه رازی به این مدخلها است .در شماری از این
مدخلها گاه رازی هنگام یادکرد بدلها نام برخی داروها را با نامهای رایجتر آنها
جایگزین کرده است (همچنان که در مداخل نیز چنین کرده است).

 11 .4بدل از بدلهای رازی شباهت بسیار به بدلهای بدیغورس دارند (با شمارۀ 4
در جدول مشخص شدهاند) و گمان میرود که علت اختالف میان دو رسالۀ ابدال
اشکاالت متنی باشد (به تفصیل خواهد آمد).

 12 .5بدل (ذیل  11مدخل) از بدلهای رازی به بدلهای بدیغورس شباهت دارند
اما تفاوتها به نظر ناشی از اختالف نظر رازی (یا یکی از منابع او) با بدیغورس
است و نمیتوان آنها را به اشکاالت متنی نسبت داد.
 24 .6بدل (ذیل  18مدخل) از بدلهای رازی هیچ شباهتی به بدلهای بدیغورس
ندارند .در این موارد رازی  7بار به جالینوس 2 ،بار به بولس 2 ،بار به ابن

ماسویه 1 ،بار به دیوسقوریدس 1 ،بار به فردی که در همۀ دستنویسها نامش به
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صورت مخدوش «دله» آمده است ،و یک بار (ذیل خیار شنبر) به «مردمان»
ارجاع میدهد و ذیل  10مدخل نیز از هیچ کس نام نمیبرد.
 52 .7بدل نیز ذیل  46مدخلی آمده است که بدیغورس بدانها توجه نداشته
است(سه بدل برای زرنب ،دو بدل برای دهن الخروع ،لبنی ،الغیة و ساذج هندی

و یک بدل برای هر یک از  41مدخل دیگر).
بدیغورس در رسالۀ ابدال خود غالباً شرح هر مدخل را با «خاصۀ» هر دارو آغاز و
سپس بدل آن را یاد میکند .رازی هنگام بهرهگیری از رسالۀ بدیغورس چند روش در

پیش گرفته است.

 .1تکرار ساختار عبارت بدیغورس با یکی دو کلمه کم یا بیش فقط دو مورد:
مثالهای «اڡدر» و «شاهترج»
 .2تغییر در ساختار جمله و تبدیل آن به صورت جملهای مانند «بدله في ...
(=خاصیت)( ... ،بدل)»

 .3حذف خاصیت و فقط نقل بدل (در بسیاری از این موارد ،رازی در الحاوی
همین خاصیت را از بدیغورس نقل کرده است).
شواهدی از یکسانی بدلهای رازی و بدیغورس

در این جا فقط به ذکر چند نمونه بسنده میشود .در همۀ نمونهها نخست متن رسالۀ
رازی (بر اساس تصحیح نگارنده) و سپس بدلهای مشابه (که غالباً برگرفته از ابدال
رازی است) از دیگر متون داروشناسی دوران اسالمی نقل میشود و سپس در بیشتر

موارد دربارۀ علت تفاوتهای متنی بحث میشود .چنانکه میبینیم ،نام نبردن رازی از

بدیغورس موجب شده است در مواردی پرشمار داروشناسان بعدی ،همچون ابوریحان

و ابن بیطار بدلی را که در اصل از آن بدیغورس بوده است از آن رازی بدانند و به او
استناد کنند .در مورد منقوالت ابن سینا که در آن به نام صاحبان آراء اشاره نشده
است ،دنبالۀ مقاله را ببینید.
 .1افسنتین

 .1-1رازی ،شمارۀ  :2افسنتين؛ بدله من الجعدة مثله .قال بولس بدله الشيح
االرمني وبدله في تقوية المعدة وتفتيح السدد وزنه اسارون ونصف وزنه

اهليلج اسود.

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی91/ ...

 .2-1بدیغورس ،بند  :2-4االفسنتين؛ خاصته تقوية المعدة وقطع مافیها من
الفضول وتفتيح السدد وبدله وزنه اسارون ونصف وزنه هليلج اسود.
 .3-1االعتماد ،گ  3ب س |13افسنتین« :وزعم بعض األطباء أن بدل وزن

درهم افسنتين وزن درهم ونصف من الجعدة وقال بديغورس [في األصل:

ديسقوريدس] :وبدلهُ وزنه اسارون ونصف وزنه هليلج اسود».
 .4-1القانون 245/1 ،س|11افسنتین« :بدله مثله جعدة أو شيح أرمني وفي
تقوية المعدة مثله أسارون مع نصف وزنه هليلج».

 .5-1الصیدنة|76 ،افسنتین« :قال بولس بدله الشيح االرمني .وقال الرازي
بدله من الجعدة مثله .وقال ابن ماسوية :بدل االفسنتين الفارسي الفوذنج
وفي األدوية الکبد السنبل .وقيل انّ بدله في تقوية المعدة وتفتيح السدد
وزنه اسارون ونصف وزنه اهليلج اسود».

 .6-1االبنیة|17 ،افسنتین … « :چون آن نيابند بدل آن جعده بود ... ،و اندر
تقويت معده بدل وى شيح ارمنى است ،و اندر سدد گشادن بدلش چنديک،
همسنگ و نيم وى اسارون است و يک سنگ هليلهى سياه»

 .7-1الجامع 43/1 ،س|5-افسنتین (=لکلر ،شمارۀ « :)113الشريف... :
وبدله في تقوية المعدة مثله أسارون مع مثل نصفه أهليلج أصفر».
رازی پس از یادکرد نظر خود و سپس نقل قول از بولس ،نظر بدیغورس را تکرار
کرده است .ابوریحان نیز پس از نقل دیدگاههای بولس و رازی ،نظر ابن ماسویه را که
در ابدال رازی نیامده و سرانجام نظر بدیغورس را با همان صورت مذکور در ابدال

رازی نقل کرده است .در متن چاپی الجامع ،این بدل چنان آمده که گویی نظر شریف
ادریسی است .شاید در این متن چاپی نام رازی یا بدیغورس افتاده است .از این
گذشته در الجامع به جای «اهلیلج اسود»« ،اهلیلج اصفر» آمده است .این ضبط در
برخی نسخههای ابدال رازی نیز دیده میشود و به نظر میرسد که ابن بیطار نیز از

نسخهای که این اشکال را داشته بهره گرفته است.
 .2ابهل

 .1-2رازی ،شمارۀ  :7ابهل؛ بدله وزنه سليخة ووزنه جوز السرو.
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 .2-2الصیدنة|12 ،ابهل« :وقال جالينوس :بدله في المعجونات ضعفه من
الدارصيني .وقال الرازي :بدله في ادرار الطمث وإفساد األجنة وزنه سليخة
ووزنه جوزالسرو».

 .3-2بدیغورس :9-2 ،االبهل؛ «وخاصته قتل الولد وتجفیف القروح وإنزال
الحيض والبول وبدله وزنه سليخة ووزنه جوز السرو».
 .4-2االعتماد ،گ  45ب س |15ابهل« :وبدل وزن درهم من األبهل وزن
درهم ورق األرز وقال بديغورس (في األصل :ديغورس) بدل األبهل وزنه

سليخة ومثله جوز السرو».

 .5-2الصیدنة|12 ،ابهل« :وقال الرازي :بدله في إدرار الطمث وإفساد األجنة
وزنه سليخة ووزنه جوزالسرو»
رازی این بدل را از بدیغورس گرفته اما خاصیت آن را که به قول بدیغورس « قتل

الولد وتجفیف القروح وإنزال الحيض والبول» بوده حذف کرده است .نقل قول بیرونی
از رازی در خور توجه است« .إفساد األجنة» همان «قتل الولد» و «ادرار الطمث» نیز با
اندکی تسامح همان «إنزال الحيض» است .یعنی بیرونی همان کاربردهای مذکور در
رسالۀ بدیغورس را البته با عباراتی دیگر به رازی نسبت داده است .در حالی که در

دستنویسهای موجود ابدال رازی این کاربردها نیامدهاند.
 .3انداهيمان (/انداسمان/انداهمان)

 .1-3رازی ،ش« :8انداهیمان بدله وزنه طين ارمني ووزنه قشور الرمّان
ونصف وزنه صندل ابيض».
 .2-3رازی ،الحاوی 44/20 ،س« :8أنداهيمان وَهُوَ الدَّوَاء الْکرْمَانِي .قَالَ
بديغورس :هَذَا نَافِع من استطالق الْبَطن جدا بِخَاصَّة فیهِ».

ل
 .3-3رازی ،الحاوی 59/20 ،س« :4أنداسيمان هُوَ دَوَاء کرماني .قَا َ
بديغورس :هُوَ نَافِع من استطالق الْبَطن بخاصة فیهِ».
 .4-3بدیغورس ،بند « :10-2شجرة تسمی انداهيمان وهو دواء کرماني ينفع
من استطالق البطن وذلک خاصته وبدله وزنه طين ارمني ووزنه قشر رمان

ونصف وزنه صندل ابيض».

 .5-3الجامع 62/1 ،س|14انداهیمان(=لکلر،شمارۀ « :)164الرازي في
الحاوي :هو دواء کرماني معروف .بديغورس :ينفع من استطالق البطن

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی93/ ...

بخاصية فیه وبدله وزنه طين أرمني ووزنه قشور رمان ونصف وزنه صندل
أبيض سواء».
 .6-3الشامل|685 ،انداهان« :قيل إنه دواء کرمانىّ معروف ،ينفع جدا من
استطالق البطن ،و يقوم مقامه قشر الرمان مع الطين األرمنّي».

رازی در الحاوی پیش از استناد به بدیغورس از کرمانی بودن انداهیمان سخن
گفته است .به همین دلیل ابن بیطار این عبارت را از خود رازی نقل کرده ،در حالی
که این نیز سخن بدیغورس است .چنان که آمد رازی در ابدال ذیل این مدخل از

بدیغورس نام نبرده و به نظر میرسد ابن بیطار با مراجعۀ مستقیم به ابدال بدیغورس یا
به واسطۀ منبعی دیگر از او نقل قول کرده باشد .جالب آنکه داروشناسان دورۀ اسالمی
دربارۀ این داروی ناشناس (که به واسطۀ رسالۀ بدیغورس فقط میدانیم که یک نوع
درخت است) چیزی بر سخن بدیغورس نیفزودهاند و به نظر می رسد که آن را

نمیشناختهاند .حتی به نظر میرسد که خود رازی نیز در ضبط این نام تردید داشته
است.
 .4آزاذرخت

 .1-4رازی ،شمارۀ « :9آزاذرخت؛ بدله ورق الشهدانج».
 .2-4الحاوی 59/20،س« :5آزاذدرخت قَالَ بديغورس :خاصته النَّفْع من
السمُوم».
 .3-4بدیغورس ،بند « :11-2اآلزاذرخت؛ وخاصته النفع من السم وبدله ورق
الشهدانج».

 .4-4القانون 255/1 ،س|19آزاذدرخت« :بدله في تطويل الشعر ورق
الشهدانج وورق اآلس والسدر».
 .5-4الصیدنة|37 ،آزاذرخت« :وقال يوحنّابن ماسويه في کتابه في األبدال:

فربّ شجرة ثمرتها قاتلة و أغصانها نافیة للسمّ کاالزاذدرخت فان ثمرتها

الشبيهة بالنبق قتّالة وأغصانها دواء من السمّ القاتل .وقال الرازي؛ بدل ورقها
ورق الشاهدانج .و کانه في تطويل الشعر ،فانه مشتهر به»
 .6-4االبنیة|31 ،آزادرخت ...« :بدلش برگ شاهدانه است  ...سددهای سر
را نیک باشد ،و موی دراز کند »...
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 .7-4الجامع 23/1 ،س|7ازاذدرخت (=لکلر ،شمارۀ « :)60مجهول... :
وبدله إذا عدم ورق الشهدانج».
ادامۀ مطلبی که ابوریحان «گویا» از رازی نقل میکند (وکأنّه في تطويل الشعر )...

در دستنویسهای ابدال رازی نیست .ابن سینا نیز به «تطویل الشعر» اشاره دارد.
جالب توجه آنکه ابن بیطار نیز روایت بدون «تطویل الشعر» را به «مجهول» نسبت
میدهد.

ڡ

 .5ا در (افدر/اقدر/ایور؟)

 .1-5رازی ،شمارۀ « :11اڡدر؛ خاصته في تذکية الذهن وبدله وزنه کندر
ونصف وزنه بزر الرازيانج وثلثي وزنه لوز حلو وعشر وزنه عسل البالذر».
 .2-5الحاوی 93/1 ،س« :3ماسرجويه ايور دواء فارسي يذکي الذهن والعقل
ويعرف بهذا االسم اقدر وهو دواء کرماني خاصيته تذکية الذهن».
 .3-5بدیغورس ،بند « :35-3دواء کرماني يقال له اڡدر؛ خاصة تذکية الذهن
وبدله وزنه حب الرازيانج وثلثي وزنه لوز حلو وأربع وزنات دهن ورد

ونصف عشر وزنه بالذر من عسله».

در مورد این داروی کرمانی نیز اطالعات داروشناسان دورۀ اسالمی در سخنان
ماسرجویه و بدیغورس خالصه میشود .البته باید دقت داشت که آنچه رازی در
الحاوی به ماسرجویه نسبت داده ،همان نظر بدیغورس در رسالۀ ابدال است و چون
رازی در این مورد بر خالف انداهیمان/انداسمان به بدیغورس ارجاع نداده ،بعید

نیست که نام ماسرجویه بر اثر یک اشتباه جایگزین نام بدیغورس شده باشد.
 .6باذرنجبویه

 .1-6رازی ،شمارۀ « :19باذرنجبويه؛ بدله في تفريح القلب وزنه ابريسم
وثلثي وزنه قشور االترج األخضر».
 .2-6بدیغورس ،بند « :6-4والحشيشة التي تسمي الکروان وهي «مفرحة
للقلب المحزون» وخاصتها النفع من وجع الفؤاد والفم وبدلها وزنها من
األبريسم المحرق وثلثي وزنها من قشر االترج األخضر».

 .3-6القانون 272/1 ،س|9باذرنجبویه« :بدله في التفريح وزنه أبريسم وثلثا
وزنه قشور األترج».

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی95/ ...

 .4-6الصیدنة|125 ،باذرنجبویه« :قال الرازي :بدله في منافع القلب وزنه
ابريسم وثلثي وزنه اترج أخضر»
 .5-6الجامع 75/1 ،س|21باذرنجبویه (=لکلر ،شمارۀ « :)221وقال
الرازي :وبدله في التفريح وزنه أبريسم وثلثا وزنه قشور األترج األخضر».

رازی مدخل کروان بدیغورس را ،که به قول او همان «مفرحة للقلب المحزون» است
ذیل باذرنجبویه آورده است.
 .7جدوار

 .1-7رازی ،شمارۀ  :26جدوار؛ بدله في الدرياق ثالثة أوزانه زرنباد.
 .2-7بدیغورس ،بند « :23-3الدواء الذي يسمّی الجدوار وخاصته النفع من
السموم وبدله وزنه وثلث من الزرنباد».
 .3-7القانون 287/1 ،س|-4جدوار« :بدله في الترياق ثالثة أوزانه زرنباد».

 .4-7الجامع 160/1 ،س|2جدوار(=لکلر ،شمارۀ « :)472الرازي في کتاب
أبدال األدوية :وبدل الجدوار إذا عدم وزنه ثالث مرات من الزرنباد».
 .5-7منهاج البیان|256 ،جدوار « :و بدله في [در اصل :من] التّرياق ثالثة
أمثالها زرنباد».

 .6-7الکلیات في الطب|50 ،جدوار « :و هو ترياق السموم جميعها  ...و
بدله ثالثة أمثاله زرنباد».
 .8سورنجان

 .1-8رازی ،شمارۀ « :89سورنجان؛ بدله في وجع الفقرتين وزنه ورق الحناء
او نصف وزنه مقل ازرق».
 .2-8بدیغورس« :18-3 ،السورنجان؛ خاصته النفع من وجع المفاصل وبدله
وزنه من ورق الحنا ونصف وزنه کور ازرق».

 .3-8االعتماد ،گ  68ب س |16سورنجان«:وزعم بديغورس ان بدله وزنه
من ورق الحنا ونصفه کور ازرق».
 .4-8القانون 382/1 ،س|-6سورنجان« :بدله في أوجاع المفاصل وزنه من
ورق الحناء ونصف وزنه مقالّ أزرق».

 .5-8منهاج البیان |503 ،سورنجان ...« :قيل :بدله في أوجاع المفاصل
ورق الحنّاء وزنه ،و نصف وزنه مقل اليهود».
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رازی بیآنکه از بدیغورس یاد کند بدل او را تکرار کرده جز آنکه به جای «کور»،
نام دیگر آن یعنی «مقل» را آورده است .جالب آنکه رازی به جای «المفاصل» ابدال
بدیغورس« ،الفقرتین» آورده است اما در القانون دوباره المفاصل آمده است.
 .9عروق
 .1-9رازی ،شمارۀ« :95عروق :بدله في اجالء النظر وتقويته وزنه ماميران».
 .2-9بدیغورس ،بند « :10-4العروق الصفر؛ خاصتها اجالء النظر وتقويته
وبدله نصف وزنه ماميران.

 .3-9منهاج البیان|588 ،عروق صفر ...« :إن اکتحل بها جلت البصر و
قوّته .و بدله نصف وزنه ماميران».
در برخی نسخ ابدال رازی به جای اجالء النظر« ،جالء العین» یا «حل البطن» آمده
است .اما ضبط رسالۀ بدیغورس (و نیز منهاج البیان) «اجالء النظر» را تأیید میکند.

افزون بر این «تقویته» با «نظر» مناسبت بیشتری دارد تا با «بطن».
 .10شقاقل

 .1-10رازی ،شمارۀ « :115شقاقل؛ بدله للباه بوزيدان مثله سواء».
 .2-10بدیغورس ،بند « :27-3البوزيدان؛ خاصته الزيادة في المني وبدله وزنه
شقاقل».
 .3-10القانون 436/1 ،س|20شقاقل« :بدله البوزیدان».

 .4-10الجامع 66/3 ،س|3شقاقل(=لکلر ،شمارۀ « :)1330الرازي :وبدله
للباه بوزيدان مثله سواء».
رازی مدخل بوزیدان ابدال بدیغورس را با جابجایی داروی اصلی و بدل ذیل
شقاقل آورده است .ابن بیطار نیز مدخل شقاقل را از ابدال رازی نقل کرده است.
 .11شاهترج

 .1-11رازی ،شمارۀ « :116شاهترج :خاصته في تنقية المعدة والجرب نصف
وزنه سنا وثلثي وزنه اهليلج أصفر منقا».

 .2-11الحاوی 134/5 ،س« :4ابن ماسويه :الشاهترج  ...بديغورس :خاصته
تنقية المعدة».
 .3-11بدیغورس ،بند « :7-4الشاهترج؛ خاصته النفع من الفضول الغليظة
والتنقية المعدة وبدله نصف وزنه سناء وثلثي وزنه هليلج أصفر».

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی97/ ...

 .4-11القانون 434/1 ،س«|18شاهترج :بدله في الجرب والحميات العتيقة
نصف وزنه سنامکي».
 .5-11منهاج البیان«|510 ،شاهترج :و بدله في الجرب و الحميات العتيقة
مثل نصف وزنه سنا مکي».

رازی بیآنکه از بدیغورس یاد کند ،خاصیت و بدل را از او گرفته و تنها در
خاصیت سودمندی برای «جرب» را افزوده است .دیگران نیز از او نقل کردهاند.
 .12خسرودارو

 .1-12رازی شمارۀ « :119خولنجان؛ بدله قرفة القرنفل مثله سواء».
 .2-12رازی شمارۀ « :122خسرودارو؛ بدله في النفع من وجع الکلي والزيادة
في الباه وزنه دارصيني ونصف وزنه بزر القريص».
 .3-12بدیغورس ،بند « :33-3خسرودارو؛ خاصته النفع من وجع الکليتين
ويزيد في الجماع وبدله وزنه دارصيني ونصف وزنه حبّ األنجرة».

 .4-12الصیدنة|363 ،خاولنجان« :االرجاني :بدله قرفة القرنفل .و قال ابن
ماسه هو الخسرودارو .ابن ماسویه :بدله مثل وزنه ونصف قرفة القرنفل فان

لم یوجد فنصف وزنه قرنفل».

 .5-12منهاج البیان|360 ،خولنجان« :و بدله وزنه قرفة القرنفل».
بیرونی ذیل خاولنجان نظر رازی را به ارجانی نسبت داده است .گویا ابن ماسویه
(برخالف ابن ماسه) خولنجان و خسرودارو را دو گیاه مختلف میپنداشته و رازی نیز

از او پیروی کرده و در نتیجه دو مدخل خولنجان و خسرودارو را جداگانه آورده است.

اما آنچه بدیغورس خسرودارو نامیده همان است که گیاه-داروشناسان دیگر معموالً
خولنجان مینامیدهاند (مثالً نک  :الجامع 60/1 ،س|17انجرة« :هو القریص والحریق
أیضاً) .رازی هنگام تکرار سخن بدیغورس ،به جای «حب االنجرة»« ،بزر القریص»

آورده است .و باید به خاطر داشت که قریص نام دیگر انجره است.

شواهدی از بدلهای رازی و بدیغورس با اختالفات ناشی از اشکاالت دستنویسها
در این جا دو استناد صریح رازی به بدیغورس و چند مورد از بهرهگیریهای بدون
ارجاع رازی بررسی میشود.
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 .13حب البان
 .1-13رازی« :60 ،حب البان؛ قال بديغورس بدله مثل وزنه ونصف قشور
السليخة ومثل عشر وزنه بسباسة».

 .2-13الحاوی ،چ حیدرآباد 96/1 ،س =2چ هيثم خليفه« :75/1 ،قال
بديغورس حب البلسان ينقى الرَّأس».
 .3-13بدیغورس ،بند « :2-2حبّ البلسان؛ وخاصته النفع من الفضول
الغليظة وتنقية المعدة والرأس وتقوية الکبد وبدله وزنه ونصف من قشور

السليخة وعُشر وزنه بسباسة».

 .4-13االعتماد ،گ  63ب س |12حب البان« :و حکي رازي عن
بديغورس ان بدل حب البان مثل وزنه مرة ونصف من قشر السليخة ومثل
عشر وزنه بسباسة».

 .5-13القانون 264/1 ،س|-2بان« :بدله وزنه فوة ونصف وزنه قشور
السليخة وعشر وزنه بسباسة».
 .6-13الجامع 80/1 ،س|1بان (=لکلر ،شمارۀ « :)226الرازي في کتاب
أبدال األدوية :قال بديغورس :بدل حب البان إذا عدم وزنه مرة ونصف في

قشور السليخه ومثل عشر وزنه من البسباسة .ابن سينا :بدله وزنه فوة ونصف
وزنه قشور السليخه وعشر وزنه بسباسة».
 .7-13الجامع 109/1 ،س|13بلسان (=لکلر ،شمارۀ « :)336بديغورس:

وبدل دهن البلسان إذا عدم دهن الکادي ونصف وزنه من دهن البان الفائق
وربع وزنه من الزيت العتيق .الرازي :بدل دهن البلسان دهن الفجل .وقال

تياذوق :بدله وزنه من ماء الکافور .وحب البلسان خاصيته النفع من
الفضول الغليظة .وبدله إذا عدم نصف وزنه من قشور السليخة وعشر وزنه

من البسباسة .ابن الجزار :بدل حب البلسان إذا عدم وزنه ونصف وزنه من
عوده».

آنچه رازی ذیل حب البان به بدیغورس ارجاع داده ،در رسالۀ ابدال بدیغورس ذیل
حب البلسان (شمارۀ  )2-2آمده است .رازی دو مدخل بعدی رسالۀ بدیغورس

(شمارههای  3-2و  )4-2یعنی عود البلسان و دهن البلسان را به همین صورت از او
نقل کرده است (شمارههای  93و  30ابدال رازی) و در الحاوی نیز از همین بند

رسالۀ بدیغورس این بار با عنوان حب البلسان نقل قول کرده است .گویا رازی هنگام

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی99/ ...

یادداشتبرداری از رسالۀ بدیغورس «منفعت» و «بدل» حب البلسان را در دو یادداشت
جداگانه آورده اما هنگام استفاده از یادداشت دوم حب البلسان را به اشتباه حب البان
خوانده است زیرا این اشتباه در همۀ دستنویسهای بررسی شدۀ ابدال رازی آمده

است.

شگفت آنکه ابن جزّار ذیل حب البان نظر بدیغورس را به واسطۀ ابدال رازی نقل
کرده و در نتیجه اشتباه او را تکرار کرده است در حالی که در همۀ موارد دیگر همواره
مستقیماً به رسالۀ بدیغورس مراجعه کرده است.

ابن سینا نیز (گویا به واسطۀ رازی ،اما بدون اشاره به نام او) ضمن تکرار این

اشتباه ،اشتباهی دیگر (افزودن «وزنه فوة») را بر آن افزوده است .ابن بیطار نیز یک
بار ذیل بان سخن اشتباه رازی و ابن سینا را از پی هم آورده است و بار دیگر ذیل
«بلسان» ضمن اشاره به نظر بدیغورس و تیاذوق دربارۀ دهن البلسان ،مطلبی را دربارۀ
خاصیت و بدل حب البلسان آورده است که به نظر سخن تیاذوق میرسد درحالی که

دقیقاً همان نظر بدیغورس ذیل حب البلسان است.
ابن بيطار نيز همچون ابن جزار در مورد حب البان نظر بدیغورس را به واسطۀ

ابدال االدوية رازی نقل کرده است.
 .14دفلی

 .1-14رازی ،شمارۀ « :31دفلي؛ قال [بدیغورس] ينوب عنه في تحليل
األورام الصلبة وزنه من أصابع الملک ونصف وزنه ورق التين».

 .2-14بدیغورس ،بند « :25-2الدفلى؛ وهو الفرماره وخاصته تحليل األورام
الصلبة وبدله وزنه من أصابع اکليل الملک ونصف وزنه من ورق التين».
 .3-14الصیدنة|432 ،دفلی« :ارجاني  ...هو نوعان  ...بولس :بدل عصارة
الدفلي دبق شجرة البلّوط و بدله في تحليل الورم الصلب ووجع الظهر

والرکبة وزنه من أصابع الملک ونصف وزنه ورق التين».
 .4-14الجامع 94/2 ،س|3دفلی« :الرازي في أبدال األدوية :وينوب عنه في
تحليل األورام الصلبة وزنه من أصابع الملک وثلث وزنه ورق التين» .

مقصود رازی از «قال» ،همان «قال بدیغورس» است که چون نام وی در مدخل
پیشین آمده تکرار نام وی را الزم نداسته است .ابوریحان همین بدل را بیآنکه از
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کسی نام ببرد یاد میکند اما در کاربرد آن افزون بر «تحليل الورم الصلب» به «وجع
الظهر والرکبة» نیز اشاره کرده است .شاید در این مورد مأخذی دیگر داشته باشد.
رازی در الحاوی کمترین اشارهای به «أصابع (=انگشتان) الملک» یا «أصابع

اکلیل الملک») ندارد و ابن بیطار نیز در الجامع فقط همین یک بار از گیاهی به نام

أصابع الملک یاد کرده است .تمام اطالعات بیرونی دربارۀ أصابع الملک نیز یک
جملۀ کوتاه است« :رسائلی از آن یاد کرده و آن را به چیزی تفسیر نکرده است»
(الصیدنة|65 ،أصابع الملک) .در متون دیگر نیز نه نشانی از أصابع الملک و نه
سخنی دربارۀ تشبیه بخشی از گیاه اکلیل الملک به «انگشت/انگشتان» به چشم
نخورد .شاید (و تنها شاید!) بدیغورس هر یک از ساقههای اکلیل الملک را که در
انتهای آن شماری گل کوچک دیده میشود به «انگشتان» تشبیه کرده باشد.
 .15اسارون

 .1-15رازی ،ابدال ،شمارۀ « :6اسارون؛ بدله قردمانا مثله ووزنه وثلث وج
وثلث وزنه حماما».

 .2-15بدیغورس ،بند « :15-3االسارون؛ بدله وزنه وثلث وج وسدس وزنه
حماما».
 .3-15القانون 247/1 ،س|18اشقیل« :بدله مثله قردمانا ومثله وثلثه وج
وثلثه حماما».

 .4-15الصیدنة|39 ،اسارون« :و قال جالينوس :الذي ینفع منه هو اصوله و
قوّته قوّة الوجّ  ...و قيل  ...و يسمي قرنفال جبليا  ...يستعمل بدل األسارون
اذا عزّ وربما غشّ به .وقال ابن ماسويه :بدله في أدوية الکبد حبّ البلسان
وفي غيرها القردمانا .وقال الرازي :بدله مثله قردمانا ووزنه وثلث وجّ وثلث
وزنه حماما».

 .5-15االبنیة|21 ،اسارون « :اسارون دو جنس است  ...و ديسقورديوس
گويد که بدلش وج است با نيم وزن او ناردين ،و فولس گويد بدل وى
افسنتين بود».

بر اساس نسخ ابدال رازی ،بدلی که رازی ارائه میکند فقط «قردمانا ومثله» را در
آغاز سخن بدیغورس اضافه دارد و چون این عبارت همان بدل مدخل قبلی رسالۀ
رازی یعنی اشنه است ،به احتمال قریب به یقین اشتباهی است که در یکی از نسخ کهن

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی101/ ...

این رساله (و چه بسا نسخۀ اصل رخ داده است) .ابوریحان نیز همین را از رازی نقل
میکند.
جالب آنکه ابن سینا همین بدل را (بدون « قردمانا مثله») برای اشقیل آورده است

(منابع دیگر برای اشقیل بدلی یاد نکردهاند) در چاپ کهن القانون (رم )1593،نیز
این بدل برای اشقیل آمده است(القانون ،چاپ رم 127/1 ،س  .)12در القانون پس
از اشقیل ،اذخر و فقاح آن و سپس اسارون آمده است .بعید نیست که بدل اسارون به
اشتباه ذیل اشقیل یاد شده باشد .به نظر میرسد این اشتباه هنگام تدوین القانون رخ
داده باشد اما برای اثبات آن باید به شمار بیشتری از دستنویسهای کهن القانون

مراجعه کرد.
 .16افتيمون
 .1-16رازی ،ش« :12افتيمون؛ بدله في اسهال السوداء تربد وزنه وثلث وزنه
حاشا».

 .2-16بدیغورس ،بند « :10-4األفتيمون؛ خاصته اسهال المرة الصفرا وبدله
وزنه تربد وثلثي وزنه حاشا».

 .3-16الصیدنة|77 ،افیثمون« :قال رازی :بدله في اسهال السوداء وزنه تربد
وثلث وزنه حاشا».
 .4-16االبنیة|18 ،افتیمون ...« :و بدل وى باسهال سودا اندر همسنگ وى
عنزروتست ،و جالينوس گويد که بدلش يک هموزن وى تربد است ،و

سيک وزنش حاشا».

 .5-16الجامع 41/1 ،س|22افتیمون(=لکلر ،شمارۀ « :)112الرازي :وبدله
في إسهال المرّة السوداوية وزنه تربد وربعه حاشا .وقال غيره بدله حاشا بوزنه
ونصف وزنه».

رازی بدل و خاصیت را از بدیغورس گرفته اما از او نام نبرده است .با این تفاوت
که در دو دستنویس موجود رسالۀ بدیغورس از «اسهال المرة الصفراء» سخن به میان
آمده است در حالی که رازی «اسهال [المرة] السوداء» آورده است.
خود بدیغورس (ذیل بسبایج ،نیز رازی ،ذیل بسفایج) نیز افتیمون را بدل بسبایج در

اسهال سودا دانسته است و در مدخل غاریقون نیز تربد را بدل آن در «اسهال البلغم

الغليظ والمرة السوداء» دانسته و به صفرا اشاره ندارد .در االبنیة جایگزین افتیمون در
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اسهال سودا ،عنزروت یاد شده و سپس به نقل از «جالینوس» و البته بدون اشاره به
«اسهال سودا» همان بدل بدیغورس و رازی آمده است.
در منابع دیگر نیز برای حاشا خاصیت «اسهال المرة السوداء» را یاد کردهاند .در

نهایت چنین مینماید که ضبط ابدال رازی درست ،و ضبط دو دستنویس ابدال
بدیغورس نادرست باشد .در االبنیة نیز احتماالً «اسهال سودا» جابهجا شده است.
همچنین در بدلی که بدیغورس آورده «ثلثي وزنه حاشا» آمده اما رازی «ثلث وزنه
حاشا» آورده و در الصیدنة و االبنیة نیز همان تکرار شده است .ذکر «ربعه حاشا» در
الجامع ابن بیطار نیز اشتباه است.
 .17زریندرخت

 .1-17رازی ،ابدال ،شمارۀ  :53زريندرخت؛ بدله وزنه قنطوريون دقيق
ووزنه بزر القثاء ووزنه حب االترج.

 .2-17الحاوی 170/10 ،س :15بديغورس :الزريندرخت خَاصَّته النَّفْع من
عسر الْبَوْل.

 .3-17بدیغورس ،بند  :12-2الزريندرخت؛ وخاصته اذهاب لريح الهوام
وينفع من األبنة وعرق النساء وبدله وزنه قنطوريون دقيق ووزنه بزر القثاء
ونصف وزنه حب االترج.
 .4-17الصیدنة|491 ،زریندرخت« :ابن ماسویه :بدله حب االترج .الرازی:
بدله وزنه قنطوريون [دقيق] ووزنه بزر القثاء ووزنه حب االترج».

 .5-17االبنیة|177 ،زریندرخت « :و بدل برگش يک وزنش فنطوريون
دقيق باشد و يک وزن تخم قثا مقشّر ،و يک وزنش تخم ترنج مقشّر »
رازی بدل بدیغورس را آورده اما نسبت حب االترج را به جای «نصف وزنه»،

«وزنه» آورده است .ابوریحان نیز هنگام نقل قول از رازی چنین آورده و البته واژۀ
«دقیق» را پس از قنطوریون انداخته است .ابومنصور نیز بییادکرد از رازی فقط نظر
او را به فارسی درآورده است.
 .18زرداسفرم (/زرداسفور/زرداسقورن)

 .1-18رازی ،شمارۀ  :56زرداسفرم بدله في تقوية المعدة نصف وزنه
افسنتين.

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی103/ ...

 .2-18بدیغورس ،بند  :24-4الزرداسفرم؛ يقوي المعدة وينفع من السدة
وبدله وزنه ونصف من االفسنتين.
 .3-18الصیدنة|496 ،زرداسفور« :رازي :بدله في تقوية المعدة نصف وزنه
افسنتين».

 .4-18الصیدنة|1078 ،ورداسفرم« :الرازي :بدله في تقوية المعدة نصف
وزنه افسنتين».
این مدخل در دستنویسهای ابدال رازی زرداسفور/زرداسقورن/ورداسفرم آمده

است .در دستنویسهای ابدال بدیغورس به صورت رداسعوم (یا چیزی شبیه به این)
و در صیدنه نیز همان دارو دو بار یک بار زرداسفور و بار دیگر ورداسفرم آمده است.

هیچ یک از صورتهای یادشده در شمار داروهای شناخته شده نیست .نام
زرداسفرم با توجه به صورتهای مصحَّف دو دستنویس ابدال بدیغورس و برخی

دستنویسهای ابدال رازی انتخاب شد و ممکن است درست نباشد.

رازی همان بدل و خاصیت بدیغورس را آورده ،اما نسبت را به جای «وزنه و
نصف»« ،نصف وزنه» آورده است .ابوریحان نیز نظر رازی را واژه به واژه تکرار کرده
است.

زریاب (ذیل شمارۀ  )496بر اساس یکی از دستنویسهای کتاب ابدال رازی بر
آن است که «در کتاب ابدال رازی نام این دارو «ورد اسفرم» نوشته شده است و مطلب
فوق (یعنی بدل) برای ورد اسفرم درج شده است و در حرف زاء در کتاب مذکور

«زرداسفور» دیده نشد ».اما این دارو در بیشتر دستنویسهای ابدال رازی در باب
«ز» پس از زراوند و پیش از زرنب آمده است پس بیگمان حرف اول «ز» است و

نمیتوان آن را «ورداسفرم» خواند .این نام جز در سه منبع یاد شده در باال ،در منبع
دیگری دیده نشد .یعنی یگانه اطالعی که ما دربارۀ زرداسفور داریم همان سخن
بدیغورس است که رازی آن را تکرار کرده و سپس به واسطۀ ابدال رازی به الصیدنة

راه یافته است.
 .19حافر

 .1-19رازی ،شمارۀ  :63حافر؛ بدله سيساليوس.
 .2-19بدیغورس :بند  :29-4سيساليوس؛ خاصته إنزال الحيض والبول
والنفع من الصرع وبدله أربع وزنات من عافرىد [کذا]
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کاتبان دو دستنویس رسالۀ بدیغورس ،بدل سیسالیوس را عافرىد/عاقرىد آوردهاند
که نشان میدهد هر دو یک کلمه را «نقاشی» کردهاند.
گویا رازی نیز برای خواندن این واژه به زحمت افتاده بوده است .اما سرانجام،

شاید با توجه به عبارت « خاصته  ...النفع من الصرع» ،این دارو را «حافر» (=سُم
ستور به ویژه سم االغ) پنداشته و سپس با جابجا کردن داروی اصلی و بدل ،مدخل
«حافر» را در حرف «ح» رساله ابدال گنجانده و بدل آن را «سیسالیوس» آورده است
بیآنکه به خاصیت این دو اشاره کند .به تأکید رازی در الحاوی ،ابن سینا در القانون

و منابع دیگر« ،حافر» که هروقت به تنهایی یاد شود مقصود «حافر الحمار» است ،از
داروهای کمابیش مشهور درمان صرع بوده است (الحاوی 142/1 ،س« :10رماد
حوافر الحمار»|351-350/20 ،حمار الحصر(=االغ اهلی)؛ القانون325/1 ،
س|1حمار :کبده مشوية على الريق تنفع من الصرع وکذلک حافره محرقاً؛ الجامع،

ذیل «حمار أهلي»)

اما به گفتۀ بدیغورس سیسالیوس و بدل (عجالتاً ناشناختۀ) آن در « إنزال الحيض
والبول» نیز سودمند بوده است در حالی که در منابعی که یاد شد ،جز در یک مورد
(الحاوی 115/9 ،س :1-بوی سوزاندۀ «حافر فرس» (سم اسب) انزال حیض را درپی
دارد) این سودمندی را به حافر نسبت ندادهاند .در آثار داروشناسی دورۀ اسالمی
خاصیتهای «درمان صرع ،انزال حیض و بول» را افزون بر سیسالیوس به داروهای
زیر نسبت دادهاند که هر یک از آنها میتواند نامزدی برای جایگزینی سیسالیوس در
این کاربردها باشد:

غاریقون(الحاوی 202-199/21 ،ش |566غاریقون؛ القانون|467/1 ،غاریقون)
جاوشیر (الحاوی 245-238/20 ،ش |203جاوشیر؛ القانون|282/1 ،جاوشیر)
فاوانیا (الحاوی 255-251/21 ،ش |622فاوانیا القانون|410/1 ،فاوانیا)
قردمانا (الحاوی 261-260/21 ،ش |625قردمانا؛ القانون|417/1 ،قردمانا)
 .20طراثیث

 .1-20رازی ،شمارۀ  :65الطراثيث؛ ينوب عنه في حبس البطن والدم نصف
وزنه قشور البيض المحرق المغسول وسدس وزنه عفص وعشر وزنه صمغ.

 .2-20بدیغورس :32-2 ،الطراثيث؛ وخاصته حبس البطن والدم وبدله
نصف وزنه قشر البيض مشوي.

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی105/ ...

 .3-20االعتماد ،گ  62ب س |15طراثیث«:وقال الرازي ينوب عنه في
حبس البطن والدم نصف وزنه قشور البيض المحرق المغسول و سدس وزنه
عفص وعشر وزنه صمغ وزاد فیه ابن الجزار في کتاب األبدال بدل عصارة
الطراثيث وزنه قاقيا»

 .4-20الصیدنة|665 ،طراثیث« :بولس :بدل بزره الکثیراء و بدل عصارته
القرظ ... .ابن ماسويه :بدله االفیون ... .الرازي :الطراثيث ينوب عنه في
حبس البطن والدم نصف وزنه قشور بيض محرق مغسول ونصف وزنه

عفص وعشره صمغ».

 .5-20القانون 327/1 ،س|22طراثيث« :بدله نصف وزنه قشورالبيض
المحرق المغسول وسدس وزنه عفص وعشر وزنه صمغ»
 .6-20الجامع 101/3 ،س|12طراثیث (=لکلر ،شمارۀ « :)1460بديغورس:
خاصة الطراثيث حبس الدم وعقل البطن وبدله نصف وزنه قشر البيض
محرقاً وثلثا وزنه قرط وسدس وزنه قرط وسدس وزنه عفص وعشر وزنه
صمغ»

رازی همان خاصیت بدیغورس را تکرار کرده اما روایت او از بدل این دارو،
«وسدس وزنه عفص وعشر وزنه صمغ» را بیشتر دارد .به نظر میرسد که این اشکال
ناشی از افتادگی در دستنویسهای ابدال بدیغورس باشد زیرا ابن بیطار نیز هنگام
نقل قول از بدیغورس این عبارت را آورده است ،هر چند که این نقل قول نیز نسبت

به سخن رازی «وثلثا وزنه قرط وسدس وزنه قرط» را بیشتر دارد .ابن سینا نیز همان

روایت رازی را تکرار کرده است .بیرونی نیز هنگام استناد به رازی به جای«وسدس
وزنه عفص»« ،ونصف وزنه عفص» آورده است.
 .21عاقرقرحا

 .1-21رازی ،شمارۀ  :91عاقرقرحا؛ ينوب عن الدرونج .بدله في الغراغر عنه
الفوذنج الجبلي.
 .2-21بدیغورس ،شمارۀ  :9-3العاقرقرحا؛ خاصته اذابة البلغم واالشياء
الغليظة وتحليلها وبدله وزنه ونصف من الميويزج الجبلي.

 .3-21االعتماد ،گ  74ب س |14عاقرقرحا« :وزعم بديغورس ان بدله
وزنه ونصف من الميويزج الجبلي».
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 .4-21الصیدنة|690 ،عاقرقرحا« :ابن ماسويه :بدله في وجع الحلق الکبابة
وفي المعدة والرأس وفي الغرغرة اصول الطرخون الفارسي وفي الکبد
دارالفلفل».

بدیغورس از «وزنه و نصف من المیویزج الجبلی» و رازی نیز در دومین بدل از
همین نسبت فوذنج جبلی سخن میگویند .گویا فوذنج تصحیف میویزج باشد .شاید
هم رازی تصور کرده که میویزج تصحیف فوذنج است و به گمان خود آن را اصالح
کرده است .زیرا «میویز» (در فارسی امروزی :مَویز) به معنی زبیب (=کشمش) و

«میویزج» خود به معنی «زبیب الجبل» است (الصیدنة|481 ،زبیب) و در نتیجه
افزودن صفت جبلی به «میویزج» از مصادیق حشو است .به هر حال نقل قول ابن جزار
از بدیغورس نیز ضبط دستنویسهای رسالۀ بدیغورس را تأیید میکند«.میویزج جبلی»
به عنوان مدخل نیز در رسالۀ بدیغورس اٰمده است (شمارۀ  )45-4اما این حشو

مختص بدیغورس نبوده و ابن جزار نیز «میویزج جبلی» را معادل با حب الرأس و
زبیب الجبل دانسته است (االعتماد ،گ  54آ|حب الرأس =میویزج جبلی).
بدیغورس از طرشقوق بری نیز یاد کرده است در حالی که خود طرشقوق معادل هندبا

بری است.
 .22راوند

1

 .1-22رازی :112 ،راوند؛ بدله في ضعف الکبد والمعدة وزنه ورد وخمس
وزنه سنبل عصافیر.

 .2-22بدیغورس ،شمارۀ  :12-3الراوند الصيني؛ خاصته النفع من ضعف
المعدة والکبد وبدله وزنه ونصف من الورد وخمس وزنات سنبل عصافیر.
 .3-22الجامع 134/2 ،س|2راوند (=لکلر ،شمارۀ « :)1018الرازي في

کتاب األبدال :بدله في ضعف الکبد والمعدة وزنه ونصف وزنه ورد أحمر
منقى األقماع وخمس وزنه سنبل عصافیر» .

رازی خاصیت و بدل را از بدیغورس گرفته اما در دستنویسهای در دسترس
ابدال رازی نسبت «ورد» ،به جای «وزنه ونصف» (مذکور در رسالۀ بدیغورس)« ،وزنه»
آمده است که باید ناشی از افتادگی در این دستنویسها باشد زیرا ابن بیطار نیز به

 .1ط :لضعف الکبد المعدة

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی107/ ...

نقل از رازی «وزنه ونصف» آورده است .در چاپ هند رسالۀ ابدال نیز بر اساس ضبط
یکی از دستنویسهای موجود در هند«وزنه و نصف» آمده است.
مقایسۀ استنادهای رازی و ابوریحان به ابن ماسویه

از آنجا که امروزه نشانی از رسالۀ ابن ماسویه در دست نیست نمیتوان آنرا همچون

رسالۀ بدیغورس با ابدال رازی مقایسه کرد .ابوریحان بیرونی در الصیدنة ذیل ( 53با
جدا بهشمار آوردن فلفل ابیض و اسود )54 :مدخل بدلهایی را از ابن ماسویه نقل
کرده است که بسیار بیشتر از استنادهای 18گانۀ رازی به ابن ماسویه است.

 .1جایگزینیهای یادنشده در رسالۀ رازی :ابوریحان ذیل مدخلهای اسقوردیون،
بوزیدان ،جوز ،دارفلفل ،سذاب ،سرمق ،صعتر ،صندل ،حب الصنوبر ،طباشیر،
فیلزهرج ،قرنفل ،کمون ،لک ،لوز ،مامیثا ،محلب ،مصطکی و یبروح (الصیدنة،
شمارۀ ،803 ،658 ،648 ،647 ،639 ،532 ،529 ،413 ،275 ،185 ،41

 19 ،)1110 ،1000 ،975 ،967 ،954 ،953 ،921 ،820جایگزینی از ابن

ماسویه یاد میکند .هیچ یک از این  19دارو در رسالۀ رازی مدخل نیستند و عکس
این جایگزینیها نیز (با این فرض که شاید ابوریحان داروی اصل و بدل را جابهجا
کرده باشد) نیز در رسالۀ رازی نیامدهاند.

 .2یادکرد مدخل و بیتوجهی به بدل ابن ماسویه :ابوریحان برای آزاذدرخت،
اسارون ،افسنتین ،بذاشغان (در ابدال رازی :بذشکان) ،بلسان (رازی :دهن البلسان)،
جوزبوا (رازی :جوز الطیب) ،خاولنجان (رازی :خولنجان) ،درونج ،زراوند (رازی:

زراوند طویل و زراوند مدور) ،زریندرخت ،سنبل ،طراثیث ،عاقرقرحا ،غاریقون ،حب
الغار (در حرف غ؛ رازی :دهن الغار و غار) ،عود فاونیا (در حرف ف؛ رازی:
فاوانیا) ،فربیون ،فلفلمول (رازی :فلفلمویه) ،قاقلة و مشکطرامشیع (الصیدنة،27 ،
،745 ،690 ،665 ،571 ،491 ،488 ،429 ،363 ،271 ،171 ،136 ،76 ،39

 ،)997 ،807 ،791 ،768 ،759 ،746به نقل از ابن ماسویه بدلهایی آورده است
که رازی به رغم یادکرد این مداخل ،نظر ابن ماسویه را نیاورده است.
از این گذشته ابوریحان ذیل زرنباد و خربق هر کدام دو بار به ابن ماسویه استناد
میکند اما رازی ذیل هر یک از دو مدخل زرنباد و خربق اسود فقط یک بدل از ابن
ماسویه میآورد.
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 .3بدلهایی که در صیدنه نیامده است :رازی ذیل جاوشیر ،کمادریوس ،مرّ،
ساذج و صبر به ابن ماسویه استناد کرده است که هیچ یک از این جایگزینیها در
الصیدنة نیامده است.
بهرهگیری رازی از نظر ابن ماسویه بدون یادکرد او
از مقایسۀ رسالۀ ابدال رازی و الصیدنة ،میتوان دریافت که رازی دست کم در موارد
زیر بدون نام بردن از ابن ماسویه ،نظر او را آورده است
 .23اشنه

 .1-23رازی ،شمارۀ  :4اشنة؛ بدلها قردمانا مثلها
 .2-23الصیدنة|58 ،اشنة« :وقال ابن ماسويه و الرازي في بدله انّه القردمانا»
 .3-23القانون 249/1 ،س|7اشنة« :بدله وزنه قردمانا»

 .4-23الجامع 36/1 ،س|5-اشنة(=لکلر ،شمارۀ « :)85الرازي :وبدل
األشنة إذا عدم وزنه قردمانا».
 .5-23منهاج البیان|140-139 ،اشنة « :قيل :اذو [=اذ لم یوجد؟] بدلها
قردمانا مثل وزنها ،و قيل بدلها الصّندل األصفر»

 .24دهن الحناء
 .1-24رازی ،شمارۀ  :4دهن الحنا؛ بدله دهن المرزنجوش.
 .2-24الصیدنة|359 ،حناء« :بولس ... :وقال بدل الحنّاء رماد ورق
الزيتون ... .ابن ماسويه :بدل دهنه دهن المرزنجوش».

 .3-24القانون 297/1 ،س|7دهن« :وبدل دهن الحناء دهن المرزنجوش»
ارجاعات مشکوک
 .25دارشیشعان

شماری از ارجاعات رازی به ابن ماسویه مشکوک مینماید ،زیرا دیگران این بدلها را
به دیگری نسبت دادهاند.
 .1-25رازی ،شمارۀ  :29دارشيشعان؛ قال ابن ماسويه بدله ثمرة الينبوت
وبدله في نفعه في استرخاء العصب ثلثي وزنه زراوند ووزنه اسارون ونصف
وزنه درونج.

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی109/ ...

 .2-25الصیدنة|415 ،دارشیشغان« :بولس :بدله ثمرة الینبوت  ...الرازي:
بدله في النفع من استرخاء العصب ثلثی وزنه زراوند و وزنه اسارون و نصف
وزنه درونج .ابن ماسويه :بدله عروق الفوتنج الجبلي»

 .3-25بدیغورس ،بند  :22-3العود الذي يسمي دارشيشغان خاصته النفع
من استرخاء العصب وبدله ثلثي وزنه زراوند ووزنه من األسارون ونصف
وزنه من الدرونج.
 .4-25االعتماد ،گ  71ب س |5دارشیشعان«:وزعم بديغورس ان العود
الذي يسمي دارشيشغان خاصته النفع من استرخاء العصب وبدله ثلثي وزنه
زراوند ووزنه من األسارون ونصف وزنه من الدرونج».
 .5-25القانون 290/1 ،س|18دارشيشعان« :بدله ثمرة الينبوث ثلثي وزنه
وفي منفعته العصب وزنه أسارون ونصف وزنه درونج».

 .6-25الجامع 85/2 ،س|1-دار شیشغان« :بديغورس :وبدلها في النفع من
استرخاء العصب وزنه من األسارون وثلثا وزنه من الزراوند ونصف وزنه من
الدرونج».

آنچه رازی از ابن ماسویه نقل کرده در الصیدنة به نام بولس آمده و در عوض
بدلی که ابوریحان از ابن ماسویه نقل میکند در ابدال رازی نیامده است .بدل دوم
ابدال رازی نیز همان بدل بدیغورس است.
 .26هشتدهان

 .1-26رازی ،شمارۀ  :44هشتدهان؛ قال ابن ماسويه بدله في النفع من
النقرس وزنه قنطوریون دقيق.
 .2-26الحاوی ،چ حیدرآباد 197/11 ،س =13چ هيثم خليفه« :487/3 ،د:
هشتدهان خاصته النفع من النقرس .بديغورس :عکر الزَّيْت اِذا سخن
وصب على النقرس ووجع المفاصل نفع .د :بعر الماعز مَتى تضمد بِهِ مَعَ

شَحم خِنْزِير نفع من النقرس».
 .3-26بدیغورس ،بند  :23-3العود الذي يسمي هشتدهان وهو هندي
خاصته النفع من النقرس وبدله بِوَزنه من القنطوريون الدقيق.
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 .4-26الجامع 195/4 ،س|-8هشتدهان(=لکلر ،شمارۀ « :)2258الرازي
هو عود هندي معروف حار يابس في الثالثة خاصيته النفع من النقرس وبدله
إذا عدم وزنه من القنطريون الدقيق».

آنچه رازی دربارۀ خاصیت و بدل هشتدهان به ابن ماسویه نسبت میدهد همان
است که در رسالۀ بدیغورس آمده .متن الحاوی نیز در موضعی که نام هشتدهان آمده
مشوش است ،زیرا سخن بدیغورس به نقل «د» (دیوسقوریدس) نقش شده و در عوض
آنچه به عنوان سخن بدیغورس آمده از او نیست .نقل قول ابن بیطار نیز کمکی نمیکند

چون مأخذ رازی را حذف کرده است .در نهایت میتوان گفت که رازی در ابدال به
جای نام بردن از بدیغورس به اشتباه از ابن ماسویه یاد کرده است و در متن الحاوی
نیز نام بدیغورس باید پیش از «هشتدهان» بیاید.
 .27قسط

 .1-27رازی ،شمارۀ  :107قسط؛ قال ابن ماسويه بدله نصف وزنه عاقرقرحا.
 .2-27الصیدنة|839 ،قسط« :بولس :بدله جوز شجر القطران.... .
االرجاني ... :و بدله من العاقرقرحا نصفه .ابن ماسوية بدل البحري في ادوية

الکبد الوج فان لم يوجد فالراسن».

 .3-27القانون 420/1 ،س|-6قسط« :بدله من العاقرقرحا نصف وزنه».
 .4-27االعتماد ،گ  45آ س |17قسط«:وقال في کتاب األبدال بدل
القسط وزنه من جوز شجرة القطران و حکي الرازي عن ابن ماسوية إنّ بدل

القسط مثاله من الحضض وقال غيره بدل القسط نصف وزنه عاقرقرحا و

بدل دهن القسط دهن ايرسا»
ابوریحان آنچه را که رازی از ابن ماسویه نقل کرده گویا از ارجانی (در واقع
چنان که خواهد آمد :رازی) نقل کرده است و آنچه او به ابن ماسویه نسبت

میدهد در رسالۀ رازی نیامده است (نیز نک توضیحات مثال شمارۀ :29
صبر)
بولس اجانیطی و فصل پایانی کناش او

در این پژوهش از کناش بولس ،تنها ترجمهای انگلیسی در دست بود که در آن داروها

با نامهای رایج انگلیسی خود (آن هم رایج در یک قرن پیش و نه اکنون) آمده بودند.
در نتیجه تطبیق مستقیم ابدال رازی و بدلهای بولس بسیار دشوار بود .ابوریحان

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی111/ ...

بیرونی در الصیدنة ذیل  52مدخل بدلهایی را از بولس نقل کرده است که بسیار
بیشتر از استنادهای 10گانۀ رازی به ابن ماسویه است (تطبیق دقیقتر این سه اثر به
فرصتی دیگر واگذار شد).
بهرهگیری گیاهشناسان دیگر از ابدال رازی
ابدال رازی به رغم اختصار یکی از مهمترین منابع داروشناسان بعدی در این موضوع
بوده است .ارجاعات کمشمار ابن جزار در االعتماد ،استنادهای پیاپی ابوریحان
بیرونی در الصیدنة ،و ارجاعات اسماعیل جرجانی در بخش ابدال ذخیرۀ

خوارزمشاهی تنها بخشی اندک از این بهرهگیری را مینمایاند.

ابن سینا در کتاب دوم قانون (بیآنکه هرگز از رازی یاد کند) ،ابومنصور موفق
هروی در االبنیة (او نیز در مورد ابدال اشارهای به رازی ندارد) ،ابن جزله در منهاج
الدکان (بییادکرد از رازی) و بسیاری دیگر از بهرهوران رسالۀ ابدال رازی هستند.
عطار هارونی چنان که خود به صراحت آورده ،باب ابدال (=بیستم) منهاج الدکان را «

من کتاب الرازي في األبدال و من غيره» گرفته و با نگاهی به آن میتوان دریافت که در
اغلب موارد حتی ترتیب رسالۀ رازی را نیز حفظ کرده است.

باب چهل و ششم قراباذین (أقرباذین) قالنسی (في ذکر ابدال االدوية) نیز تقریباً به

تمامی از رسالۀ رازی گرفته شده است.
ابن جزار در االعتماد فی االدویة المفردة
ابن جزار بر خالف داروشناسان دیگر ،به ندرت به رازی استناد میکند .وی بیگمان
رسالۀ بدیغورس را در دست داشته و در موارد متعددی به جای ارجاع به نظر رازی،

همان بدل را با استناد به بدیغورس یاد کرده است (مثال ذیل مدخلهای افسنتین،
ابهل ،سورنجان ،عاقرقرحا و دارشیشعان در مثالهای .)25 ،21 ،8 ،2 ،1
چون رازی در بسیاری از موارد یادشده نامی از بدیغورس نیاورده میتوان دریافت

که ابن جزار از رسالۀ بدیغورس بیواسطه بهره برده است .با این همه در مورد حب
البان (مثال  )13به جای مراجعۀ مستقیم به رسالۀ او ،به واسطۀ رازی ،که نظر
بدیغورس را در مدخلی اشتباه آورده است ،به بدیغورس استناد میکند (شاهد  4-13و
حکي رازي عن بديغورس  )...و گاه به جای یادکرد بدیغورس از رازی (که سخن
بدیغورس را تکرار کرده است) نام میبرد (مانند طراثیث در مثال  .)20ابن جزار گاه
به واسطۀ رازی از دو منبع دیگر او یعنی بولس (ذیل غار و جنطیانا :مثال  )30و ابن
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ماسویه (ذیل درونج ،زرنباد ،کمافیطوس ،کمادریوس ،و قسط :مثال  )27و گاه
مستقیم نقل میکند .ابن جزار یک بار ذیل طباشیر (مثال  )28پس از یادکرد نظر
بدیغورس به رازی استناد میکند در حالی که ابدال رازی این مدخل را ندارد .و یک
بار نیز بدلی را که رازی برای «صبر» (مثال شمارۀ  )29آورده است در جایی دیگر

میآورد .ابن جزار در مواردی نیز به شباهت دیدگاه رازی و اسحاق بن عمران ،با
دیدگاههای بدیغورس اشاره کرده است.
 .28طباشیر

 .1-28رازی :ندارد
 .2-28االعتماد ،گ  52ب س |4طباشیر« :وقال الرازي (کذا) بدل
الطباشير ثلثا وزنه حب القثاء وأربع وزنات من االسفیوش وثالث وزنات
سکر وقال غيره »

 .3-28بدیغورس ،بند  :26-5الطباشير؛ خاصته النفع من الحرارة والمرة
الصفراء وبدله ثلثي وزنه من حب القثاء وأربع وزنات من االسفیوش وثالث
وزنات سکر.
 .29صبر
 .1-29رازی ،شمارۀ  :106صبر؛ قال ابن ماسويه بدله من الحضض مثله
سواء.
 .2-29رازی ،شمارۀ  :107قسط؛ قال ابن ماسويه بدله نصف وزنه عاقرقرحا.

 .3-29االعتماد ،گ  45آ س |17قسط« :وقال في کتاب األبدال بدل
القسط وزنه من جوز شجرة القطران و حکي الرازي عن ابن ماسوية إنّ بدل
القسط مثاله من الحضض وقال غيره بدل القسط نصف وزنه عاقرقرحا و
بدل دهن القسط دهن ايرسا»

 .4-29القانون 416/1 ،س|-صبر« :بدله مثاله حضض».
منظور ابن جزار از کتاب االبدال ،آثار بدیغورس و رازی نیست .گویا در
دستنویس او اشکالی وجود داشته که بر اثر آن بدلی را که رازی به نقل از ابن ماسویه
برای صبر یاد کرده ،مربوط به مدخل بعدی ابدال رازی ،یعنی قسط دانسته و شاید

همین اشتباه موجب شده است که ابن جزار ،بدلی را که رازی از ابن ماسویه برای قسط

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی113/ ...

آورده به «غیره» نسبت دهد .این نکته نیز شایان توجه است که ابن جزار و ابن سینا به
جای «مثله سواء»« ،مثاله» آوردهاند.
 .30جنطیانا

 .1-30رازی ،شمارۀ  :25جنطيانا؛ قال بولس بدله أصل کرفس رومي وبدله
في اذابة الورم الصلب في الکبد والطحال وزنه ونصف وزنه اسارون ونصف
وزنه قشور الکبر.
حلِيل الورم
 .2-30الحاوی 90/7 ،س :12وقال بديغورس :خَاصَّة الجنطيانا تَ ْ
من الکبد.

 .3-30االعتماد ،گ  46آ س |6جنطیانا« :وإذا عدم جنطيانا جعل بدله
اسارون وقال الرازي قال بولس [فياالصل :فولس] بدل الجنطيانا أصل
الکرفس الرومي وفي اذابة الورم من الکبد والطحال بدله وزنه [و]نصف
وزنه من اسارون ونصف [وزنه] من اصول الکبر»

 .4-30بدیغورس ،بند  :3-3الجنطيانا؛ وخاصته تفتيح السدد واذابة األورام
من الکبد والطحال وبدله وزنه ونصف وزنه اسارون وثلثي وزنه حلبة.

 .5-30القانون 283/1 ،س|-6جنطیانا« :مثله و نصفه اسارون ونصف وزنه
قشور أصل الکبر»
 .6-30الجامع /1 ،س|جنطیانا« :الرازي :وبدله في إذابة الورم الصلب في
الکبد والطحال وزنه ونصف وزنه من األسارون ونصف وزنه من قشور
الکبر .وقال إسحاق بن عمران :بدله وزنه من األسارون ».از عبارت وفي

اذابة  ...تا پایان ،کمابیش نظر بدیغورس است که البته رازی آن را ویراسته
و به همین مناسبت بدون یادکرد نام او در پی نظر بولس آورده و ابن جزار
نیز همۀ این مطلب را از آن بولس پنداشته است
 .31دارصینی
 .1-31رازی ،شمارۀ  :28دارصيني؛ قال جالينوس في تدبير األصحاء اني
استعمل بدل الدارصيني في ايارج فیقرا سليخة فائقة والسليخة الفائقة
تقرب قوتها من الدارصيني و اما الدارصيني الفائق فانه اقوى من السليخة

الفائقة و لکني استعمل السليخة الفائقة بدله ضرورة متى لم اجده .وقال في
الميامر ان فرانيطس کان يستعمل بدل الدارصيني ضعفه کبابة وقال ابن

 /114تاریخ علم ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1392

ماسويه بدله مثل وزنه سليخة مقشرة .وقال في االدوية المفردة ومن الناس
من يلقى في المعجونات بدل الدارصيني ضعفه ابهل ألنَّ االبهل يلطف
ويحلل وينبغي ان ال يستعمل هذا البدل للحبالى وقال ديسقوريدوس ان لم

يوجد السليخة فليجعل في االدوية ضعفها دارصيني.

 .2-31االعتماد ،گ  48آ س |10دارصینی« :و إذا عدم الدارصيني جعل
بدله قشور السليخة هذا قول جالينوس وزعمت اقالوبطره و تياذوق إنّ بدله
إذا عدم وزنه خولنجان .و حکي في کتاب األبدال عن بديغورس (في
األصل :بديغورابه) قال بدله وزنه عاقرقرحا وقال الرازي قال جالينوس في

تدبير األصحاء استعمل بدل الدارصيني في ايارج فيقرا سليخة فايقة»
 .3-31بدیغورس ،بند  :3-1ونحوه الدارصيني الذي بدله بِوَزنه وسدس وزنه
عاقرقرحا وأشياء کثيرة نحو هذه األدوية إذا الفت ادت خاصة ذلک الدواء.

 .4-31القانون 289/1 ،س|-4دارصيني« :بدله قشور السليخة القابضة أو
ضعفه کبابة أو ضعفه أبهل».
ابوزید ارجانی

کتابی در داروشناسی از فردی به نام ابوزید ارجانی یکی از مهمترین منابع ابوریحان

در نگارش الصیدنة است .نکتۀ جالب در مورد وی آن است که تقریباً تمامی
استنادهای ابوریحان به ارجانی در بارۀ ابدال (الصیدنة ،شمارۀ ،388 ،380 ،363
 )839 ،823 ،768 ،767 ،746 ،429به ترتیب ذیل خاولنجان ،خیارشنبر ،خربق،
درونج ،حب الغار ،فراسیون ،فربیون ،قردمانا ،قسط) کلمه به کلمه در رسالۀ رازی آمده

است که میتوان آن را نشانۀ بهرهگیری ارجانی از رسالۀ رازی دانست.
احتمال درستی فرض وجود منبع/منابع مشترک برای این دو بسیار ضعیف است
زیرا در شماری از این موارد ،رازی تغییراتی در رسالۀ بدیغورس داده است که همان

تغییرات در سخن ارجانی نیز دیده میشود .گاهی اوقات نیز رازی از منابعی چون

بولس (حب الغار ،مثال  ،)32ابن ماسویه (قسط ،مثال  )27یا جالینوس (رازی،
شمارۀ  :97فربیون) بدلی را نقل میکند که در الصیدنه به خود ارجانی منسوب است.
احتمال درستی دیگر حالت ممکن یعنی بهرهگیری رازی از ارجانی نیز بعید است.

زیرا گذشته از دلیل یاد شده در بند پیشین ،رازی در الحاوی نیز (به رغم آنهمه
استنادهای پرشمار) به ارجانی ارجاع نداده است .پس میتوان روزگار ابوزید ارجانی

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی115/ ...

را به پس از رازی و پیش از نگارش الصیدنة (یعنی سدۀ 4ق و ربع نخست سدۀ  5ق)
محدود کرد.
 .32حب الغار

 .1-32رازی ،شمارۀ  :123غار؛ قال بولس بدل ورق الغار ورق النمام
اليابس.
 .2-32الصیدنة|746 ،حب الغار« :االرجاني :بدل ورقه النمّام اليابس .ابن
ماسويه :دهن الغار بدله مرّتين حب الغار و مرّة فستق».

 .3-32القانون 468/1 ،س|-5غار« :بدله ورق النمام».
ابن سینا در کتاب دوم القانون (=االدویة المفردة)
ابن سینا در القانون از آثار رازی و از جمله ابدال بهرۀ بسیار برده است بیآنکه هرگز از
او یاد کند .او بیشتر بدلهای مذکور در رسالۀ ابدال را در کتاب دوم القانون (=ادویۀ

مفرده) آورده است .البته شماری از مدخلهای ابدال رازی در این کتاب مدخل

نشدهاند (مانند داروهای ناشناخته یا مشکوک انداهیمان ،افدر ،عروق ،زرداسفرم،
حافر؛ مثالهای  )19 ،18 ،9 ،5 ،3و در برخی موارد نیز ابن سینا هیچ بدلی یاد
نکرده است (مانند خسرودارو ،دفلی  ،افتیمون ،زریندرخت ،عاقرقرحا ،راوند و

هشتدهان؛ مثالهای .)26 ،22 ،21 ،17 ،16 ،14 ،12
ابن سینا ذیل آزاذدرخت (مثال  )4بدلهایی بیش از آنچه در رسالۀ رازی آمده
است یاد میکند و در مواردی نیز (مانند شاهترج ،مثال  )11تفاوت میان بدل ابن سینا
و رازی ،احتماالً ناشی از اشکاالت دستنویسهای قانون ،یا دستنویسی از ابدال

رازی بوده است که ابن سینا در اختیار داشته است.
ابوریحان بیرونی در صیدنه
بیرونی بارها در مورد بدل داروها به رازی استنا کرده و گاه هر دو دیدگاههای بولس و
ابن ماسویه را در این باره نقل کردهاند .در شمار قابل توجهی از این موارد ،اشکاالتی

در متن الصیدنة دیده میشود که به لحاظ وجود فقط یک دستنویس از این اثر ،رفع
آنها ممکن نبوده است .در نتیجه میتوان از رسالۀ ابدال رازی به عنوان متنی موازی
برای تصحیح الصیدنة سود جست.

در برخی موارد چنین مینماید که ابوریحان دستنویسی مفصلتر از

دستنویسهای کنونی ابدال رازی دسترسی داشته است .مثالً دربارۀ ابهل (مثال )2
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همچنان که گفته شد به نکاتی اشاره میکند که در رسالۀ بدیغورس (مأخذ رازی) بوده
اما در دستنویسهای کنونی نیامده و ابوریحان دیگر بار آن را با استناد صریح به
رازی یاد کرده است .استناد ابوریحان ذیل غاریقون (شمارۀ |745غاریقون« :الرازي

...قال بدله فربيون» ) نیز در متن کنونی ابدال رازی دیده نمیشود .البته احتمال
ضعیفتر آن است که ابوریحان بخشهایی از رسالۀ بدیغورس را به دلیل شباهت
بسیاری از مداخل ،رسالۀ رازی انگاشته باشد ،هرچند که تفاوت ساختار این دو
رساله ،چنین احتمالی را ضعیف مینمایاند.

از برخی استنادهای ابوریحان میتوان دریافت که او روزگاری دستنویسی مغلوط

و آشفته از ابدال رازی داشته اما گویا بعدها دستنویسی بهتر به دستش رسیده است.
مثالً وی هنگام نگارش مدخل بذاشغان (الصیدنة ،شمارۀ  ،136فقط در ترجمۀ
فارسی برجای مانده است) ،نظری را به ابن ماسویه ،ابن ماسه و رازی نسبت میدهد
که در رسالۀ ابدال رازی نیامده است .سپس ذیل «بوسکان» (الصیدنة ،شمارۀ ،)186

با استناد به رازی مدخل بذشکان رازی (شمارۀ  )17را از قول او یاد میکند و توجه
نمیکند که «بوسکان» همان بذاشغان است .او همچنین بدل درونج (رازی ،شمارۀ

 )32را با استناد به رازی ،به اشتباه ذیل دارفلفل (الصیدنة ،شمارۀ  )413یاد میکند
در حالی که رسالۀ رازی چنین مدخلی ندارد .ابوریحان همین بدل را یک بار دیگر این
بار در جای درست یعنی ذیل درونج (الصیدنة ،شمارۀ  )429اما این بار به نقل از
ارجانی یاد میکند.

البته همۀ این اشکاالت را میتوان به آشفتگی بسیار متن موجود الصیدنة نیز نسبت

داد .یکی از آشفتگیهای چشمگیر در اینجا یاد میشود.
 .33زوفا رطب
 .1-33رازی ،شمارۀ  :51زوفا رطب؛ قال ابن ماسویه بدله مخ ساق البقر.

 .2-33الصیدنة|507 ،زوفا« :ابن ماسویه  ...الرازی عنه :بدل الزوفا الرَّطْب
مخ البقر وربع وزنه سنبل وسدس وزنه قشور السليخة ... .بولس :بدله مخّ
عجل و قال ایضا لحاء شجر التوث .ديسقوريدس :اصوفس .ابن ماسویه:
بدل الزّوفا الرطب مخّ البقر»

توضیح پس از شواهد بند  34آمده است.
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 .34زعفران
 .1-34رازی ،شمارۀ  :52زعفران؛ قال بديغورس بدله مثل وزنه قسط وربع
وزنه سنبل وسدس وزنه قشور السليخة.

 .2-34الصیدنة|498،زعفران« :رازی :بدله مثل وزنه قسط وربع وزنه سنبل
وسدس وزنه قشور السليخة.».
ابوریحان این بار نیز با آنکه رازی از بدیغورس نام برده ،از او یاد نکرده
است (نگاه کنید به شرح مدخل پیشین)

 .3-34القانون 307/1 ،س|9زعفران« :بدله مثل وزنه قسط وربع وزنه قشور
السليخة».

الجامع 163/2 ،س|-6زعفران(=لکلر ،شمارۀ « :)1110الرازي :في کتاب أبدال
األدوية :وبدل الزعفران إذا عدم وزنه من القسط ووزنه من حب األترج وربع وزنه من

السنبل وسدس وزنه من قشر السليخة .قال بعض األطباء :بدله وزنه مرتين من خلطه
وهو ثفل دهنه».
گویا در دستنویسی از ابدال رازی که بیرونی زمانی از آن بهره میبرده چند واژۀ

نخست مدخل بعدی ابدال رازی یعنی«:زعفران؛ قال بدیغورس بدله مثل وزنه قسط»

افتاده بوده است .در نتیجه بیرونی ادامۀ عبارت مربوط به بدل زعفران (یعنی :وربع
وزنه سنبل وسدس وزنه قشور السليخة) را بدلی دیگر برای زوفا رطب دانسته است.
شگفت آنکه بیرونی در ادامه بدل درست را قاعدتاً این بار مستقیماً از ابن ماسویه نقل

کرده و ذیل مدخل زعفران نیز بدل زعفران را به درستی از رازی نقل کرده است.

شاید بیرونی این دو مدخل را در دو مقطع زمانی متفاوت نوشته است« .زوفا
رطب» را از نسخهای دارای افتادگی در اٰغاز مدخل زعفران و «زعفران» را از نسخهای
که دست کم در این موضع افتادگی نداشته نقل کرده است و شاید این آشفتگی در

یادداشتهای خود ابوریحان رخ داده است.

در متن چاپی ترجمۀ صیدنه ،بدل زوفا رطب ذکر نشده (صیدنۀ
فارسی||390زوفا ):اما بدل زعفران چنین آمده است :صیدنۀ فارسی|382 ،زعفران:
«بدل او در ادویه همسنگ او قسط است و یک جزو از چهار جزو او سنبل است و
یک جزو از شش جزو اوست سلیخه».

عجل هم به نرمۀ ساق پا و هم به گوساله گفته میشود .پس مخل عجل همان مخ
گوساله است یعنی در این مورد بدلی که ابن ماسویه یاد کرده همان بدل بولس است.

 /118تاریخ علم ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1392

پس ابوریحان در نتیجۀ اشتباهی که بدان اشاره شد این بدل را سه بار دیگر تکرار
کرده است .نخست به واسطۀ رازی از ابن ماسویه ،سپس به نقل از بولس و بار سوم
این بار مستقیماً از خود ابن ماسویه .و علت نقل مستقیم و به واسطه از ابن ماسویه آن
بوده که میان آنچه خود در رسالۀ ابدال ابن ماسویه یافته بوده ،و آنچه که گمان میکرده

رازی از ابن ماسویه نقل کرده ،تفاوت آشکاری وجود داشته است.
ابومنصور موفق هروی در االبنیة عن حقائق االدویة
ابومنصور موفق هروی در این کتاب بارها از دیدگاههای رازی بهره برده اما جز در

موارد انگشتشمار از رازی یاد نکرده است که هیچ یک از این موارد نیز مربوط به
بدلها نمیشود .شماری از بهرهگیریهای ابومنصور از ابدال رازی در شواهد مربوط به
افسنتین ،آزاذرخت ،اسارون ،افتیمون و زریندرخت (مثالهای )17 ،16 ،15 ،4 ،1
آمده است .جالبترین نمونه ،مثال اسارون است که در ضمن آن ابومنصور (یا شاید
اسدی طوسی ،کاتب دستنویس کهن االبنیة) نام بدیغورس را بازنشناخته و به جای آن

ديسقورديوس آورده است.
ابن بیطار در الجامع

ابن بیطار  46بار دربارۀ بدل داروهای مختلف به رازی استناد کرده است که از این

میان  25بار نیز به نام کتاب ابدال االدویة تصریح دارد.
استنادهای نادرست
نکتۀ جالب توجه آنکه شماری از این استنادهای ابن بیطار به رازی را در ابدال رازی

نمیتوان یافت .این استنادهای نادرست را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

 5 .1بدل که در اصل از ابدال بدیغورس نقل شدهاند و ابن بیطار آنها را اشتباهاً
برگرفته از ابدال بدیغورس دانسته است :الجامع 119/1 ،س|3بنج،
 145/1س|-10توتیا،

 110/4س|18لک،

 182/4س|24نفط،

 185/4س|14نوشادر (لکلر ،شمارۀ ،2230 ،2036 ،437 ،356

 )2241از این میان ذیل بنج و لک به نام رسالۀ ابدال رازی نیز تأکید شده
است .رسالۀ ابدال رازی هیچ یک از این  5مدخل را ندارد.
 .2دو بدل که در رسالۀ ابدال منسوب به ماسرجویۀ جندیشاپوری دیده میشوند
اما معلوم نیست که ابن بیطار آنها را در همان رساله دیده باشد :الجامع،
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 109/1س|13بلسان 23/2 ،س|-6حصرم (لکلر ،شمارۀ .)679 ،336
رازی مدخل حصرم ندارد.
 .3یکی از دو بدل یاد شده برای جوز بوا ( 175/1س|22جوز بوا=لکلر،
شمارۀ « :526الرازي :وبدل جوزبوا إذا عدم وزنه من البسباسة وقال مرة
أخرى  »...که معلوم نیست ابن بیطار آن را از کدام اثر رازی (یا دیگری)
آورده است .اما آنچه پس از «وقال مرة أخرى» آمده همان نظر رازی است.
 8 .4بدل ذیل بلوط ،جرجیر ،جوز ،جوزالقی ،زرنیخ ،طالیسفر ،ورل و یبروح در
حالی که رسالۀ رازی چنین مدخلها یا بدلهایی ندارد .منبع ابن بیطار در این

 8مورد یافت نشد.
ارجاع به روایتی مفصلتر از ابدال یا اثری دیگر از رازی؟
شماری از ارجاعات ابن بیطار به رازی نیز میتواند نشانهای از وجود دستنویس

مفصلتر از ابدال رازی باشد.

آنچه ابن بیطار (الجامع 51/1 ،س|8-اکتمکت=لکلر ،شمارۀ  )130دربارۀ
ماهیت اکتمکت به ابدال رازی (شمارۀ  )1نسبت داده در دستنویسهای این اثر

دیده نمیشود .شاید ابن بیطار آن را در کتابی دیگر از رازی دیده بوده و به اشتباه آن
را به نقل قول از ابدال رازی نسبت داده است.
ارجاع به رازی برپایۀ استنباط
ابن بیطار ذیل بنفسج (الجامع 115/1 ،س=12لکلر ،شمارۀ  )353به نقل از رازی

«أصول السوس» را بدل آن دانسته است .ابدال رازی مدخل بنفسج ندارد اما او بدل
برسیاوشان(شمارۀ  )20را « وزنه بنفسج وورق السوس أو أصوله نصف وزنه» دانسته و
گویا ابن بیطار بر همین اساس چنین بدلی را به ا و نسبت داده است.
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کوتهنوشت منابع
االعتماد = ابن جزار ،احمد ،االعتماد في األدویة المفردة  ،چاپ تصویری از روی
نسخۀ خطی شمارۀ  3564کتابخانۀ ایاصوفیا ،به کوشش فواد سزگین ،فرانکفورت،

 .1985در ارجاع به این اثر شمارۀ برگ و سطر(در صورت لزوم) ،نشانۀ « | » و
سپس عنوان مدخل مورد نظر آمده است.

الجامع = ابن بیطار ،الجامع لمفردات األدویة و األغذیة ،بوالق1291 ،ق .در ارجاع
به این اثر ،شمارۀ جلد ،صفحه و سطر این چاپ ، ،نشانۀ « | » و سپس عنوان مدخل
مورد و سرانجام شمارۀ هر مدخل در ترجمۀ فرانسوی لوسین لکلر آمده است (نگاه

کنید به فهرست منابع التین)
الحاوی = رازی ،محمد ،الحاوی فی الطب ،حیدرآباد دکن-1374 ،
1390ق1970-1955/ش .در ارجاع به این اثر شمارۀ جلد ،صفحه (و گاه سطر)
آمده است .در جلدهای  20و ( 21بخش داروشناسی) شمارۀ مدخل و عنوان آن نیز
افزوده شده است .در ارجاع به این کتاب شمارۀ جلد و صفحۀ چاپ جدید الحاوی
نیز ذکر شده است.

الصیدنة :ابوریحان بیرون ،الصیدنة فی الطب ،به کوشش عباس زریاب ،تهران،
 .1370در ارجاع به این مأخذ شمارۀ صفحه ،شمارۀ مدخل ،نشانۀ « | » و سپس
عنوان مدخل مورد نظر آمده است.
القانون = ابن سینا ،القانون فی الطب ،بوالق1294 ،ق .در ارجاع به این اثر ،شمارۀ
جلد ،صفحه و سطر این چاپ ، ،نشانۀ « | » و سپس عنوان مدخل مورد نظر آمده

است.

جایگاه رسالۀ أبدال األدویۀ رازی121/ ...

منابع
ابن جزله ،منهاج البیان فی ما یستعمله االنسان ،به کوشش محمود مهدی بدوی ،قاهره:جامعة
الدول العربیة1431 ،ق.
ابومنصور موفق بن علی هروی ،االبنیة عن حقایق االدویة  ،به تصحیح احمد بهمنیار و به کوشش
حسین محبوبی ادرکانی ،تهران1346 ،ش.
اصطفن بن بسیل ،ترجمۀ کهن هیولی الطب دیوسکوریدس ،به کوشش دوبلر ،تطوان1952 ،م.
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(بر اساس دستنویسهای شمارۀ ( 3572)3و ( 4838)7کتابخانۀ ایاصوفیا) ،ضمیمۀ
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 4856کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،به کوشش پرویز ناتل خانلری ،تهران،
1345ش؛همو ،خفی عالیی ،به کوشش علی اکبر والیتی و محمود نجم آبادی ،تهران،
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کوشش علی اکبر سعیدی سیرجانی ،تهران1355 ،ش؛همو ،یادگار ،به کوشش مهدی محقق،
تهران1381 ،ش.
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