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چ یده
پداﻧیﻮس دیﻮس ﻮریدس ،پزﺷ

 ،داروﺷناس و گیاهﺷناس مشهﻮر یﻮﻧاﻧ در سدۀ

ﻧخست میﻼدی ،و ﺷخصیت تأثیرگذار بر داروﺷناس دورۀ اسﻼم است .وی
کتابی در بارۀ مﻮاد دارویی ،به ویژه داروﻫای گیاﻫ  ،تألیف کرد که در دورۀ

اسﻼم ﻋمدت ًا به الحشائش معروف ﺷد .دیﻮس ﻮریدس اثرش را به پنج مقاله
تقسیﻢ کرده است .مقالﮥ سﻮم این کتاب بیش از دی ر مقالهﻫا به صﻮرت منسجﻢ
به گیاﻫان پرداخته است .دیﻮس ﻮریدس ﻧه تنها به ﻧﻮﻋ طبقهبندی کیف در

کتابش پرداخته است ،بل ه تا حدی ردهبندی زیست ﻧیز در اثرش به چشﻢ م

خﻮرد .در مﻮاردی که برخ گیاﻫان مﻮرد مطالعﮥ او خاصیت و ﺷ ﻞ کمابیش
ی ساﻧ داﺷتهاﻧد ،آﻧها را در کنار ﻫﻢ آورده است ماﻧند اﻋضای جنس ﻧعنا ،و

خاﻧﻮادهﻫای بقﻮﻻت ،کرفسیان ،گﻞمرکبان و سیبزمینیان .این روش
دیﻮس ﻮریدس ،تا حدی با سیستﻢﻫای ردهبندی زیست در سدهﻫای اخیر تطابق

دارد.
کلیدواژهها :الحشائش ،دیﻮس ﻮریدس ،ردهبندی ،گیاﻫان.
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مقدمه
الف .دانش ردهبندی گیاهان

تاکنﻮن بیش از  ٣٠٠٫٠٠٠گیاه را ﺷناسایی کردهاﻧد .برای بررس چنین مجمﻮﻋﮥ بزرگ ،

ﻧخستین گام ردهبندی آﻧهاست تا بتﻮان آﻧها رابهدرست ﺷناخت و به ارتباطشان با ی دی ر
پی برد .ردهبندی را به صﻮرت کلّ به دو ﻧﻮع مصنﻮﻋ و طبیع تقسیﻢبندی م کردﻧد.
در ردهبندی ﻧخست ،تنها بر اساس ی

صفت ،گیاه در جای اه خاص قرار م گیرد.

کارل لینه ،گیاهﺷناس سﻮئدی در سدۀ ﻫیجدﻫﻢ میﻼدی ،از پیش امان این روش است
که بر اساس تعداد پرچﻢﻫا ،گیاﻫان را ردهبندی کرد .در ردهبندی طبیع  ،اساس کار
کﻮﺷش برای کنار ﻫﻢ گذاﺷتن گروهﻫای مشابه گیاﻫ در کنار ﻫﻢ و تﻮجه به ﺷباﻫتﻫای
ﻋمیق و ﻧزدی

بین آﻧها با استفاده از بیشترین صفات مشترک است .این ردهبندی در

حقیقت ﻧﻮﻋ ردهبندی استنتاج و کاربردیتر است.
در ردهبندیﻫای زیست  ،ﻫر جاﻧداری در جای اه و سطح ویژهای قرار م گیرد .به ﻫر
سطح از ردهبندی ،ی

آرایه ١گفته م ﺷﻮد .مهﻢترین آرایه از آرایهﻫای اصل  ،گﻮﻧه است.

در ﻋلﻢ زیستﺷناس  ،گﻮﻧه ﺷامﻞ گروﻫ از مﻮجﻮدات زﻧده است که م تﻮاﻧند با ﻫﻢ
تﻮلید مﺜﻞ کنند و فرزﻧدان آﻧها در آینده قدرت باروری داﺷته باﺷند .چندین گﻮﻧه که
دارای وابستگ ﻫای خﻮیشاوﻧدی ﻫستند ی
دارای صفات مشترک و مشابه ،ی

جنس را تش یﻞ م دﻫند و چندین جنس

تیره یا خاﻧﻮاده را تش یﻞ م دﻫند .در آرایهﻫای

باﻻتر ،به ترتیب از پایین به باﻻ ،راسته ،رده ،ﺷاخه و سلسله یا فرماﻧرو وجﻮد دارد
)قهرمان ،ج ،١ص.(١٠ ٣
ب .دیوﺳ ویدس
پداﻧیﻮس دیﻮس

ﻮریدس٢،

گیاهداروﺷناس مشهﻮر یﻮﻧاﻧ در سدۀ ﻧخست میﻼدی ،و

ﺷخصیت تأثیرگذار بر گیاهﺷناس دورۀ اسﻼم است .وی کتابی در بارۀ خﻮراک ﻫای
درماﻧ و به ویژه داروﻫای سادۀ جاﻧﻮری ،کاﻧ و ﻋمدتاً گیاﻫ تألیف کرد که در دورۀ
اسﻼم به الحشائش و ﻋناوین مشابه معروف ﺷد.

1. taxon
2. Pedanius Dioscorides

داﻧش ردهبندی گیاﻫان در کتاب الحشائش دیﻮس ﻮریدس ٢١۵/

دیﻮس ﻮریدس احتماﻻ بین سالﻫای  ۴٠و  ٩٠میﻼدی در زمان ح ﻮمت پﻮبلیﻮس
کلﻮدیﻮس) ١سیاستمدار روم ( ،ﻧرون ٢و وسپاسیاﻧﻮس) ٣ﻫر دو از امپراتﻮرﻫای روم(،
زﻧدگ م کرد )ﻧک  :دیﻮس ﻮریدس ،چاپ اُسبالدستﻮن ٤و وود ٥،ص xx؛ یاروسﻼو
لﻮی ٦،ص۵٨٨؛ استنرد ٧،ص .(۶٠تاریخ زﻧدگ او را م تﻮان از ﻧﻮﺷتهﻫای برخ
معاصرین او و ﻧیز استفادۀ جالینﻮس )متﻮف  ١٩٩یا ٢٠٠م( از ﻧﻮﺷتهﻫایش استنباط کرد
چناﻧکه اروتیاﻧﻮس) ٨روﻧق در حدود ۶٠م( ،مفسر آثار بقراط که در زمان ﻧرون زﻧدگ
م کرد ،از دیﻮس ﻮریدس ﻧام برده است )ایلبرگ ٩،ص .(١١۶ﻫمﭽنین در ﻧامﮥ
دیﻮس ﻮریدس به آرئیﻮس طرسﻮس  ١٠که به ﻋنﻮان مقدمﮥ کتاب الحشائش ﻧگاﺷته است،
او از چند ﻧفر از پیشینیان و یا معاصرینش ﻧام م برد که تاریخ زﻧدگ برخ از آﻧها بر ما
معلﻮم است از جمله باسﻮس )دیﻮس ﻮریدس ،چاپ دوبلر ١١و ترس ١٢،ص ،٨به صﻮرت
»بسس«؛ ﻫمﻮ ،چاپ گﻮﻧتر ،١٣ص ،١به صﻮرت ” (“Julius Bassusکه احتماﻻ ژولیﻮس
ﻻکاﻧیﻮس

باسﻮس١٤

)کنسﻮل روم در سال ۶۴م ،و دوست آرئیﻮس( است )پلین

ج ،٧کتاب  ،٢۶ص ،٢۶٨پاﻧﻮﺷت ٢۶٩ ،c؛ ابن ﻋبری ،ص٩٢؛ بزس
استنرد ،ص .(۵٩دیﻮس ﻮریدس در ﺷهر باستاﻧ
امپراتﻮری روم باستان )ﻧزدی

ﻋینزربه/اﻧزربه١٧،

طرسﻮس ،مرکز ایالت قدیﻢ کیلی

آسیای صغیر ،در ترکیﮥ فعل به ﻧام

آﻧاوارزه(١٩

١٦،

یه ١٨در

١٥،

ص٨٣؛

از ﺷهرﻫای

جنﻮب خاوری

به دﻧیا آمد .پس از استیﻼی مسلماﻧان بر
1. Poblius Clodius
2. Nero
3. Vespasian
4. Tess Anne Osbaldeston
5. R. P. A. Wood
6. Jaroslav Levy
7. Jerry Stannard
8. Erotianus
9. Ilberg
10. Areios of Tarsus
11. Dubler
12. Terés
13. Gunter
14. Julius Laecanius Bassus
]15. Pliny [the Elder
16. Tamás Bezeczky
17. Anázarba/ Anazarbus
18. Cilicia
19. Anavarza
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آن ،به ﻧام معرب آن یعن »ﻋین زربی« ﺷهرت یافت؛ از این رو برخ مؤلفان دورۀ اسﻼم
ﻧسبت »ﻋین زربی« را برای دیﻮس ﻮریدس ذکر کردهاﻧد )ابن ﻧدیﻢ ،ص٢٨۶؛ ابن ابی
اصیبعه ،ص۵٨؛ دیﻮس ﻮریدس ،ﻧسخﮥ خط کتابخاﻧﮥ کاخ گلستان ،مقدمﮥ ﻫﻮﺷنﮓ
اﻋلﻢ ،ص.(١
از ﻧامهای که دیﻮس ﻮریدس در ابتدای کتابش به صﻮرت مقدمه ﻧگاﺷته است م
تﻮان اطﻼﻋات مهم از زﻧدگ او به دست آورد .این ﻧامه ﻧشان م دﻫد که او زﻧدگ
سربازی داﺷته و ﺷاید در آن دوره فرصت تحصیﻞ روشمند در بارۀ تشخیص ،تهیه و
کاربرد داروﻫا را ﻧداﺷته است .او احتماﻻ در طرسﻮس و اس ندریه درس خﻮاﻧد و سپس
به ارتش روم پیﻮست .بر اساس ﻫمین ﻧامه او با آرئیﻮس طرسﻮس زﻧدگ کرده و احتماﻻ
خدمتش در ارتش او را به اس ندریه رساﻧده و در آﻧجا تحصیﻞ کرده است
)دیﻮس ﻮریدس ،چاپ کرﻧاریﻮس ١،ص٢؛ ریدل ،ذیﻞ مدخﻞ؛ ﻧاتان ٢،ص ١٧۴
 .(١٧۵ﻫمﭽنین با تﻮجه به ﻧامﻫایی که به زبانﻫای گﻮﻧاگﻮن م آورد و تﻮصیفات که از
رویش اهﻫای گﻮﻧاگﻮن گیاﻫان ذکرکرده است م تﻮان حدس زد که او سفرﻫای متعددی
به کشﻮرﻫای خاور ﻧزدی

 ،از جمله سﻮریه و احتماﻻ مصر ،و به گﻮاﻫ برخ ﻫند،

کشﻮرﻫای آفریقایی ،اسپاﻧیا و ایتالیا داﺷته است

)پارکر٣،

ص٧٣١؛ استنرد ،ص۶٠؛

ﻧاتان ،ص.(١٧۵
طبابت احتمال در ارتش و سفر به مناطق گﻮﻧاگﻮن از سﻮیی و دسترس وی به کتاب
کراتﻮاس) ٤گیاهﺷناس مشهﻮر قرن اول پیش از میﻼد( ،منجر به این ﺷد که وی ی

تأثیرگذارترین و ماﻧدگارترین کتابﻫای داروﺷناس
دیﻮس ﻮریدس گنجینﮥ پزﺷ

از

در تاریخ را تألیف کند.

خﻮد را به پیشنهاد دوست پزﺷ ش ،آرئیﻮس ،تدوین و

تکمیﻞ کرد )دیﻮس ﻮریدس ،چاپ اُسبالدستﻮن و وود ،ﻫمانجا؛ یاروسﻼو لﻮی،
ﻫمانجا؛ مارتین لﻮِی ٥،ص .(٢١ﻫمﭽنین به ﻧظر م رسد او پیرو م تب

ریشهچینﻫایی٦

1. Cornarius
2. Vivian Nutton
3. L. A. Parker
4. Crateuas
5. M. Levey
6. rhizotomoi

داﻧش ردهبندی گیاﻫان در کتاب الحشائش دیﻮس ﻮریدس ٢١٧/

ماﻧند دیﻮکلس کاریستﻮس

١

)قرن چهارم پیش از میﻼد( و کراتﻮاس بﻮده باﺷد .ریشه

چینان ﻫﻢ به کار گردآوری و فروش ریشهﻫای گیاﻫان م پرداختند و ﻫﻢ به طبابت مشغﻮل
بﻮدﻧد )کرمرس ٢و اورداﻧﮓ ،٣ص .(١۵ﺷاید بتﻮان او را ﻧخستین فردی داﻧست که به
مطالعﮥ ریختﺷناس  ٤گیاﻫان پرداخته و داروﺷناس را از پزﺷ

تفکی

کرده است

)پارکر ،ﻫمانجا( .ﻫمﭽنین از او به ﻋنﻮان بزرگترین گیاهﺷناس و پزﺷ

روم و

ﻫلنیست ﻋهد پلین یاد ﺷده است )سارتﻮن ٥،ج ،١ص.(٢۴۴
ج .دیوﺳ وریدس از دیدگاه ح مای دورۀ اﺳﻼم
پزﺷ ان اسﻼم تقریباً تا ﻧیمﮥ اول سدۀ سﻮم اطﻼع چنداﻧ از دیﻮس ﻮریدس و کتاب
معروفش ﻧداﺷتند چناﻧکه جابربن حیان )سدۀ دوم( ،جاحظ )متﻮف  ٢۵۵یا ٢۵۶ق(،
ابﻮیﻮسف یعقﻮب کندی )سدۀ سﻮم( و ابﻮحنیفﮥ دینﻮری )متﻮف  (٢٨٢در آثارﺷان ﻧام
از او ﻧبردهاﻧد .از قدیم ترین آثاری که در آن ﻧام دیﻮس ﻮریدس آمده است ،فردوس
الح مة ﻋل بن ربن طبری قابﻞ ذکر است )برای ﻧمﻮﻧه ﻧک  :ص.(۴١٢ ،۴٠٠ ،٣٨٧
به احتمال قریب به یقین ،کتاب دیﻮس ﻮریدس در ایران ،ﻋراق و ﺷام پیش از اسﻼم
ﻧاﺷناخته بﻮده یا دست کﻢ متداول ﻧبﻮده است .در ﻧیمﮥ دوم سدۀ سﻮم ﻫجری کتاب او
در محافﻞ داﻧشمندان دورۀ اسﻼم مطرح ﺷد )سزگین ٦،ج ،٣ص .(۵٨یعقﻮبی )ج،١
ص (١١۴او را به اﺷتباه از ﺷاگردان بقراط معرف کرده است ،در حالی ه این دو ﻫﻢ
ﻋصر ﻧیستند .احتمال دارد که او دیﻮس ﻮریدس حاضر را با دیﻮس ﻮریدس
)پزﺷ

فاکاس٧

مخصﻮص بطلمیﻮس دوازدﻫﻢ و دخترش کلﺌﻮپاترا ،مل ﮥ مشهﻮر مصر در سدۀ

اول پیش از میﻼد( که در دورۀ اسﻼم به دیﻮس ﻮریدس اول و مفسر آثار بقراط مشهﻮر
است ،اﺷتباه گرفته باﺷد .او دیﻮس ﻮریدس را صاحب کتابی مصﻮر در بارۀ منافع درختان

داﻧسته است .به ﻧﻮﺷتﮥ ابن ﻧدیﻢ )ﻫمانجا( وی را سیاح ﺷهرستاﻧها م گفتند )ﻧیز ﻧک
 :سزگین ،ﻫمانجا( .ابن جلجﻞ )ﻫمانجا( از او به ﻋنﻮان »ﺷام یﻮﻧاﻧ حشائش « که
به ﺷناسایی اﻧﻮاع داروﻫای مفرده و ﻧه درجﮥ قﻮت آﻧها از لحاظ طبایع چهارگاﻧه پرداخته،

1. Diocles of Carystos
2. Kremers
3. Urdang
4. morphology
5. Sarton
6. F. Sezgin
7. Dioscorides Phacas
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یاد کرده است .او ﻧیز به اﺷتباه دیﻮس ﻮریدس ﻋین زربی را مفسر کتب بقراط داﻧسته
است.
تﻼش مجدّاﻧﮥ دیﻮس ﻮریدس در ﺷناخت داروﻫا چنان فراگیر و مؤثر بﻮده که
داﻧشمندی ماﻧند ابﻮریحان بیروﻧ )ص (١٣داﻧش او را در ﺷناخت گیاﻫان و خﻮاص
آﻧها م ستاید و از اینکه چنین کس در میان ملﻞ مشرق زمین وجﻮد ﻧداﺷته است حسرت
م خﻮرد .او دیﻮس ﻮریدس را ﺷایستهترین فرد از لحاظ کسب تجربه و مقایسﮥ داروﻫا
م داﻧد که اگر در سرزمین ابﻮریحان )خﻮارزم/آسیای مرکزی( م زیست و مساﻋ
خﻮیش را در راه ﺷناخت روییدﻧ ﻫای این منطقه صرف م ﻧمﻮد ،آﻧگاه تمام ﻋلفﻫا و
گردآوردهﻫای او دارو م ﺷدﻧد )ﻧیز ﻧک  :ﻫﻮﺷنﮓ اﻋلﻢ» ١،مطالعات گیاهﺷناس در
ایران«٢؛ محمدیفر» ،دیﻮس ﻮریدس«(.
قفط )ص (١٨۴ ١٨٣او را ح یم فاضﻞ که پس از بقراط م زیسته داﻧسته اما
به اﺷتباه او را مفسر کتب بقراط معرف کرده است .به ﻧظر م رسد قفط

ﻧیز

دیﻮس ﻮریدس مﻮرد ﻧظر را با دیﻮس ﻮریدس اول اﺷتباه گرفته باﺷد .ابن البذوخ مغربی،
پزﺷ

 ،داروﺷناس ،ادیب و ﺷاﻋر سدة ﺷشﻢ که تألیفات در ﺷرح و تفسیر کتابﻫای

بقراط ،ابن سینا و دی ران داﺷته است ،در بخش از ی

از قصاید معروف خﻮد در

وصف دیﻮس ﻮریدس و ح مای یﻮﻧاﻧ دی ر به زبان ﻋربی سروده است که در ﻧزد اﻫﻞ
داﻧش پزﺷ

افرادی ماﻧند دیﻮس ﻮریدس داروﺷناس ،جالینﻮس

امتﻫا ،داﻧش پزﺷ

و بقراط ،ﻫمﭽﻮن اﻧتشار ﻧﻮر در تاری

است و ﻫم ان باید برای ﺷفای بیماریﻫا به

آثار آﻧها روی بیاورﻧد )ابن ابی اصیبعه ،ص .(۶٣٠ ۶٢٨به ﻧﻮﺷتﮥ ابن ابی اصیبعه

)ص ،(۵٩ ۵٨دیﻮس ﻮریدس ﺷخص ًا به آزمﻮدن منافع داروﻫا دست م زد ،ﻧفس پاک
داﺷت و برای مشاﻫدۀ ﻧزدی

داروﻫا به سرزمینﻫای فراواﻧ سفر م کرد .اﻧطاک

)ﻫمانجا( از او به ﻋنﻮان اولین کس که به طﻮر مدون و ﻋلم  ،مفردات را برای مردم
ﺷرح داد یاد کرده است .به ﻧﻮﺷتﮥ ﻋقیل ﻋلﻮی خراساﻧ )ص (٢٣بعض مردم
دیﻮس ﻮریدس را لقمان ح یﻢ م داﻧستند .مطابق ﮐشﻒ الظنون )ج ،٢ستﻮن ١۴١٢؛
ﻧیز ﻫمان ،ستﻮن  (١۴١٨دیﻮس ﻮریدس چهﻞ سال از زﻧدگ اش را برای ﺷناخت منافع
داروﻫا صرف کرد و این داﻧش را به ﺷاگرداﻧش اﻧتقال داد .در سایر منابع دورۀ اسﻼم
1. Hūšang A'lam
2. botanical studies on Iran
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مطالب کﻢ و بیش مشابه در بارۀ زﻧدگ او وجﻮد دارد )ابن وافد ،ص۵؛ ابن ﻋبری،
ص۶٢؛ فیلسﻮفالدوله ،ص.(۴۶۶ ۴۶۵
ﻧام دیﻮس ﻮریدس در منابع اسﻼم به صﻮر مصحف و محرف گﻮﻧاگﻮﻧ ماﻧند
دیاسقﻮریدس ،دیاسقﻮریدوس ،ذیاسقﻮریذوس ،دیسقﻮریدس و دیسقﻮریدوس آمده است
)ابن ﻧدیﻢ ،ﻫمانجا؛ ابن جلجﻞ ،ص٢١؛ قفط  ،ص١٨٣؛ ابن ابی اصیبعه ،ﻫمانجا؛
اﻧطاک  ،ج ،١ص .(٢٢حنین بن اسحق )به ﻧقﻞ ابن ابی اصیبعه ،ص (۵٩ ۵٨ﻧام
دیﻮس ﻮریدس را در ﻧزد قﻮمش »أزدش ﻧیادیش« به معن »خارج/دور از ما« داﻧسته است
زیرا او ﻫمیشه دور از آﻧها و در کﻮهﻫا و رویش اهﻫای گیاﻫان زﻧدگ م کرد .او ﻫمﭽنین
»دیسقﻮری« و »دوس« را به یﻮﻧاﻧ به ترتیب معادل "اﺷجار" و "ال ه" داﻧسته است .قفط
)ﻫمانجا( ﻧیز »ذیاسقﻮریذوس« را به معن

»ﺷجارال ه« داﻧسته زیرا به ﻧﻮﺷتﮥ او

»ذیاسقﻮر« به معن »ﺷجار« و »یذوس« به معن »ال ه« است و وجه تسمیﮥ وی این بﻮده
که به کم

الهام خداوﻧد به ]ﺷناخت[ درختان و گیاﻫان م پرداخته است.

د .کتاب الحشائش
ﻧام کتاب تألیف دیﻮس ﻮریدس به یﻮﻧاﻧ peri huéls =)περί ύλής ιατρīχής
iatrikēs؛ لفظاً به معن »اﻧدر ﻫیﻮﻻیِ/مادۀ طبی«؛ ﻋنﻮان ترجمهﻫای ﻻتین قدیﻢ آن:
 ،de Materia Medicaلفظاً به ﻫمان معن ( است .این ﻧام ﻋمدت ًا برگرفته از محتﻮای
مقالﮥ سﻮم ﻫمین کتاب و ﻫﻢ ﻧام کتاب از دست رفتﮥ س ستیﻮس ﻧی ر) ١مؤلف روم در
سدۀ اول پیش از میﻼد و صاحب کتابی در داروﺷناس با ﻧام  ،περί ύληςلفظاً به معن

»اﻧدر ﻫیﻮﻻ/ماده]طبی[«( است )ریدل ،ﻫمانجا( .پژوﻫش ران بر این باورﻧد که
دیﻮس ﻮریدس کتابش را در حدود سال ۶۴م یا ٧٨م ﻧﻮﺷته است )دیﻮس ﻮریدس ،چاپ
اُسبالدستﻮن و وود؛ پارکر ،ﻫمانجاﻫا(.
ﻋنﻮان این کتاب در منابع دورۀ اسﻼم به صﻮرتﻫای غالب ًا ﻧادرست اﻧتقال یافته
است .ﻧامﻫایی که ح ما و مؤلفان اسﻼم برای کتاب دیﻮس ﻮریدس برگزیدهاﻧد یا به
ﻧام

مؤلف

اﺷاره

دارد

)ابن

ابی

اصیبعه،

ص،۵٩

:۴٩٣

»کتاب

دیاسقﻮریدس/دیسقﻮریدس العین زربی«؛ ابن بیطار ،١٢٩١ ،ج ،١ص» :٢کتاب
اﻷفضﻞ دیسقﻮریدوس«( ،یا بر اساس محتﻮای کتاب که بیشتر ﺷامﻞ گیاﻫان است ﻧام
1. Sextius Niger
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ﻫایی ماﻧند »کتاب الحشائش«» ،المقاﻻت ف

الحشائش« و » کتاب اﻷﺷجار و

العقاقیر« را به آن دادهاﻧد )ابن ﻧدیﻢ؛ اﻧطاک ؛ یعقﻮبی ،ﻫمانجاﻫا( و یا بر اساس تعداد
مقاﻻت کتاب ،ﻧام »کتاب الخمس مقاﻻت« به آن اطﻼق ﺷده است )ابن جلجﻞ؛ ابن
بیطار ،ﻫمانجاﻫا( .ﻫمﭽنین ﻧامﻫایی ماﻧند خﻮاص اﻷﺷجار ،خﻮاص الشجر و الحیﻮان،
پنج مقاله ،مفردات ،الحشائش/الحشایش ،الحشائش و اﻷدویه ،الحشائش و النباتات،
کتاب اﻷدویة المفردة و ﻫیﻮل ﻋﻼج الطب ﻧیز در سدهﻫای سپسین به این کتاب داده
ﺷده که بیشتر این ﻧامﻫا مبتن است بر سلیقﮥ ﺷخص  ،مﻮضﻮع و مندرجات کتاب و یا
اسم که پیشینیان روی ترجمﮥ ﻋربی آن گذاﺷتهاﻧد .در ﻧسخﮥ ﻫفت مقالهای ترجمﮥ
مهران بن منصﻮر ،مﻮجﻮد در مﻮزۀ آستان قدس رضﻮی ،ﻫر کدام از این ﻧامﻫا در پایان
ﻫر مقاله به جز مقالﮥ پنجﻢ وجﻮد دارد :کتاب دیسقﻮریذس/دیسقﻮریدس ،کتاب
الحشائش ،کتاب دیسقﻮریذس ف ﻫیﻮل الطب ،و کتاب الحشائش ف ﻫیﻮل الطب.
چﻮن در این کتاب تعد اد گیاﻫان دارویی بیش از سایر داروﻫا است ،ﺷاید بتﻮان دلیﻞ
اﻧتخاب ﻧام الحشائش و مقبﻮلیت بیشتر این ﻧام را دریافت )بینش ،ص.(٣۴ ٣٣
در جهان اسﻼم از قرن سﻮم به بعد با ترجمﮥ این کتاب به ﻋربی ،کتابها و رسالهﻫای
داروسازی و داروﺷناس بر پایﮥ آن تألیف ﺷد بهطﻮری که تقریب ًا ﻫیچ کتابی در زمینﮥ ﻋلﻢ
داروﻫا و بهویژه گیاﻫان به اﻧدازۀ الحشائش مﻮرد استفادۀ ح مای اسﻼم قرار ﻧگرفته
است .این تأثیر را از مطالب منقﻮل از کتاب دیﻮس ﻮریدس در آثار پزﺷ ان و گیاه
داروﺷناسان ﻋربیﻧﻮیس ماﻧند رازی ،ابن سینا ،ابﻮریحان بیروﻧ  ،ابن بیطار و ابن میمﻮن
و ﻧیز فارس ﻧﻮیساﻧ ماﻧند ابﻮمنصﻮر مﻮفق ﻫروی ،سید اسماﻋیﻞ جرجاﻧ  ،اﻧصاری
ﺷیرازی و ح یﻢ مؤمن م تﻮان دریافت )ﻧیز ﻧک  :ﻋیس ب

 ،ص.(٣٨

بر اساس مقدمﮥ دیﻮس ﻮریدس در آغاز کتابش )چاپ دوبلر و ترس ،ص (٧او به
رسﻢ بسیاری از مؤلفان قدیم  ،کتاب را به دوست و مشﻮق خﻮد ،آرئیﻮس طرسﻮس )در
متن ترجمهﻫای دورۀ اسﻼم  :ااریﻮسٰ /اریه( ،تقدیﻢ کرده است .او اﻧگیزۀ خﻮد را از
تألیف این کتاب ،کاست ﻫا و معایبی داﻧسته که در کارﻫای تألیف پیشینیان و معاصران
خﻮد دیده است و در ادامه ﻧام چهار تن از پیشینان و پنج ﻧفر از متأخران و معاصران
پیرو آس لپیادس بیتینیایی) ١پزﺷ
اﺷاره به ﻧقایص کار ﻫر ی

مشهﻮر یﻮﻧاﻧ در روم ،متﻮف  ۵۴٠ق.م (.را با

 ،بهویژه قائﻞ ﻧبﻮدن به ضرورت تجربه و مشاﻫدۀ ﺷخص ،
1. Asclepiades of Bithynia
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اکتفاء به ﺷنیدهﻫا و تکرار خﻮاﻧدهﻫای خﻮد ،ذکر کرده است )ﻫمان ،ص٨ ٧؛ برای
آس لپیادس و پیرواﻧش ﻧک  :ﻧاتان ،ص .(١٩٠دیﻮس ﻮریدس تجربهگرا برخﻼف
دوستش ،آرئیﻮس که او ﻧیز از پیروان آس لپیادس بﻮد ،به ﻫیچ م تب فلسف خاص
تعلق ﻧداﺷت و ﻧاچار خﻮد به بررس تجربی گیاﻫان در رویش اه آﻧها ،مشاﻫدۀ دقیق آﻧها
در چهار فصﻞ سال ،تﻮجه به ﻫمﮥ اجزای گیاﻫان ،تهیﮥ داروﻫا ،و سنجش ارزش دارویی
مﻮاد م پرداخت و در مﻮاردی که مشاﻫدۀ تأثیر داروﻫا مم ن ﻧبﻮد ،از اطﻼﻋات افراد
بﻮم و مطلّع بهره م برد )دیﻮس ﻮریدس ،چاپ دوبلر و ترس ،ص ٩ ٨؛ ریدل،
ﻫمانجا؛ اس اربرا ١،ص .(٢١۵تعدّد ﻧامﻫای داروﻫا به زبانﻫای کشﻮرﻫای گﻮﻧاگﻮن
در الحشائش حاک از استعﻼم دیﻮس ﻮریدس از افرادی از قﻮمیتﻫای گﻮﻧاگﻮن است
)چاپ دوبلر و ترس ،ص٣۵٩ ،٢۶٩ ،٢۵٧ ،٢۵۵ ،١٩٠ ،١۴٣ ،١٣٨ ،١٢٩ ،٢۴؛
ﻫمان ،ﻧسخﮥ خط کتابخاﻧﮥ کاخ گلستان؛ ریدل ،ﻫمانجاﻫا( .او در ادامﮥ مقدمهاش به
تﻮجه به ﺷرایط اقلیم رﺷد گیاﻫان ،ﺷرایط گردآوری )ماﻧند زمان مناسب چیدن گیاه(،
ﺷرایط ﻧگهداری و آمادهسازی مﻮاد اولیﮥ تهیﮥ داروﻫا ،به ویژه گیاﻫان دارویی ،پرداخته
است )چاپ دوبلر و ترس ،ص.(١١ ٩
دیﻮس ﻮریدس اثرش را به پنج مقاله تقسیﻢ کرده است .داروﻫای مقالﮥ ﻧخست،
مطابق چاپ دوبلر و ترس ،ﻋبارتند از:
 .گیاﻫان دارویی معطّر )= افاویه :بﻮیافزارﻫا و دی

افزارﻫا؛ به تعداد  ٢۴ﻋدد؛

ص(٣۴ ١١
روغنﻫای خﻮراک )زیتﻫا( و مالیدﻧ و حت چرک بدن اﻧسان ) ٣۵ﻋدد؛
ص(۶٠ ٣۵
صمﻎﻫا ،ﺷیرهﻫا ،برخ فرآوردهﻫای ﺷیمایی ماﻧند زفت )قیر( و ﻧفت ) ١٨ﻋدد؛
ص(٧٨ ۶٠
درختان ،بﻮتهﻫا ،پﻮست و ریشﮥ برخ از آﻧها ) ٣۶ﻋدد؛ ص(١٠٣ ٧٨

1. Scarborough
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میﻮهﻫای ﻋمدت ًا گﻮﺷت )ماﻧند خرما ،سیب ،به و اﻧجیر( ،برخ داروﻫای حاصﻞ
از میﻮهﻫا ماﻧند خاکستر اﻧجیر ،داﻧهﻫای خﻮراک )ماﻧند بادام ،گردو ،پسته( و گال
بلﻮط ) ٣۵ﻋدد؛ ص.(١٢۴ ١٠٣
مقالﮥ دوم ﺷامﻞ این مﻮارد است:
 .جاﻧﻮران )ﻧرمتنان ،سختپﻮستان ،بندپایان ،ماﻫ ﻫا ،خزﻧدگان ،پستاﻧداران؛
ص(١۴٩ ١٢٧
 .فرآوردهﻫای جاﻧﻮری خﻮراک و دارویی ماﻧند ﺷیر و سایر فرآوردهﻫای لبن اﻧﻮاﻋ
از پستاﻧداران )ص ،(١۵٣ ١۴٩پشﻢ و داروﻫای مرتبط با آن )ص،(١۵۶ ١۵٣
پنیرمایﮥ جاﻧﻮران )ص ،(١۵٧ ١۵۶بافتﻫا ،اﻧدامﻫا و داروﻫای با منشأ جاﻧﻮری
)ماﻧند پیه ،مغز و بﻮل؛ ص(١٧٠ ١۵٧
 .ﻋسﻞ ،ﺷ ر ،مﻮم و ریﻢ کندوی زﻧبﻮر ﻋسﻞ )ص(١٧۴ ١٧١
 .غﻼت و ترکیبات و فرآوردهﻫای دارویی و خﻮراک حاصﻞ از آﻧها از جمله خمیر،
ماءالشعیر و ﻧشاسته )ص(١٨١ ١٧۴
 .گیاﻫاﻧ

دی ر ﻋمدت ًا از گروهﻫای بقﻮﻻت) ١ص،(١٨٨ ١٨١

)ص،(١٩٢ ١٨٨

پنیرکیان٣،

تاج

خروسیان٤،

ﻋلف

ﺷببﻮیان٢

ﻫفتبندﻫا ٥،ﻧعناییان٦،

گﻞ

مرکبان ٧،کدوییان ٨،قارچ کمأة ٩،و ﻋلفﻫای دارویی خﻮراک و دارویی بیشتر
تندمزه )= حریف؛ ماﻧند پیاز ،سیر ،خردل ،فلفﻞ و زﻧجبیﻞ؛ ص.(٢٣۶ ١٩٢
مقالﮥ سﻮم )ص (٣٠٨ ٢٣٧ﺷامﻞ مﻮاد دارویی زیر است:

1. Leguminosae
2. Cruciferae
3. Malvaceae
4. Amaranthaceae
5. Polygonaceae
6. Lamiacae
7. Asteraceae
8. Cucurbitaceae
9. truffle
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 .قارچ دکمهای) ١ص(٢٣٧
 .ریشهﻫا )ماﻧند ریﻮاس و جنطیاﻧا؛ ص(٢۴٧ ٢٣٧
 .گیاﻫاﻧ که از آﻧها ﻋصارهﻫای دارویی گرفته م ﺷﻮد )ماﻧند صبر و افسنتین؛
ص(٢۵١ ٢۴٨
 .گیاﻫان ﻋلف )به ویژه گﻮﻧهﻫای زیادی از خاﻧﻮادۀ ﻧعناییان ،کرفسیان ٢و گﻞ
مرکبان؛ ص(٣٠٨ ٢۵١
 .چند ﻧﻮع صمﻎ و ﻋصارۀ گیاﻫ )ص(٢٨١ ٢٧٨
 .چند ﻧﻮع فرآوردۀ دارویی جاﻧﻮری )ص(٢٨١
مقالﮥ چهارم )ص (٣٧١ ٣٠٩دربردارﻧدۀ سایر گیاﻫاﻧ است که دیﻮس ﻮریدس در
مقالهﻫای پیشین به آﻧها ﻧپرداخته است بهویژه ریشهﻫا و گیاﻫان سم و مخدّر .گﻞسنﮓ
ﻧیز در این بخش آمده است )ص.(٣٢٨
مقالﮥ پنجﻢ )ص (۴۴٢ ٣٧٣ﺷامﻞ این مﻮارد است:
 .تاکﻫا ،اﻧگﻮرﻫا ،بادهﻫا ،سرکهﻫا ،ﺷربتﻫا و ﻧﻮﺷیدﻧ ﻫایی ماﻧند س نجبین
)ص(٣٩٩ ٣٧٣
 .مﻮاد معدﻧ دارویی ماﻧند فلزات ،کاﻧ ﻫا ،سنﮓﻫا ،گﻞﻫا و حت فسیﻞﻫا
)ص۴۴٢ ٣٩٩؛ ﻧیز یاروسﻼو لﻮی ،ص۵٨٩؛ مارتین لﻮِی ،ص.(٢۴ ٢١
تقریباً از ﻧام ﺷشصد دارو با منشأ گیاﻫ در کتاب دیﻮس ﻮریدس یاد ﺷده است.
دیﻮس ﻮریدس در ذیﻞ ﻧام بیشتر گیاﻫان ،اطﻼﻋات چﻮن ﻧامﻫای مترادف ،اﻧﻮاع،
تﻮضیح مختصری از محیط و ویژگ ﻫای ریخت )ﺷامﻞ رویش اه ،و تﻮصیف برگﻫا،
ریشهﻫا ،گﻞﻫا و داﻧهﻫا( ،مﻮقعیت جغرافیایی م انﻫایی که بهترین و کاربردیترین ﻧﻮع
آن گیاه را دارﻧد ،اجزای مﻮرد استفاده ،ویژگ ﻫای داوریی ،روش آمادهسازی ،مقدار
مﻮرد استفاده ،کاربردﻫای دارویی و ﻋﻮارض استفادۀ آن را تﻮضیح م دﻫد .او گاﻫ
مﻮاد مغشﻮش و تقلبی بﻮدن ی

مادۀ دارویی را ،بهویژه برای گیاﻫان غیر بﻮم  ،و ﻧیز

1. Agaricus
2. Apiaceae

 /٢٢۴تاریخ علم ،دورۀ  ،١٣ﺷمارۀ  ،٢پاییز و زمستان ١٣٩۴

روش تشخیص مغشﻮش بﻮدن آن را تﻮضیح م دﻫد )برای ﻧمﻮﻧه ﻧک  :چاپ دوبلر و
ترس ،ص.(١٩ ،١۴ ١١
بﺮرﺳ مقالﮥ ﺳوم کتاب دیوﺳ وریدس
با اینکه دیﻮس ﻮریدس در کتابش و به تبعیت از حرفهاش ،ﻧگاﻫ کاربردی به مﻮاد
داﺷته اما در تقسیﻢبندی بخشﻫای پنجگاﻧﮥ کتابش ،تا حدی ﻧگاﻫ زیست ﻫﻢ داﺷته
است .برای ﻧمﻮﻧه در مقالﮥ سﻮم ،به تقسیﻢبندی مﻮاد دارویی بر اساس اﻧدام و یا فرآوردۀ
مﻮرد استفاده ،دست زده و داروﻫا را ﻋمدت ًا در این بخشﻫا قرار داده است :ریشهﻫا،
ﻋصارهﻫا ،و گیاﻫان دارویی ،بهویژه داﻧهﻫایشان .در ذیﻞ ﻫر کدام از این بخشﻫا ،گاه
گیاﻫاﻧ را که در ردهبندیﻫای جدید خﻮیشاوﻧد ی دی ر به ﺷمار م آیند ،پشت سر ﻫﻢ
ذکر کرده است که تا حدّی ردهبندیﻫای زیست جدید را در ذﻫن متبادر م کند.
این ﻧﻮﺷتار در پی بررس دقیقتر و روشمندتر ﻧگاه زیست دیﻮس ﻮریدس به گیاﻫان
است .بدین منظﻮر در این ﻧﻮﺷتار ،مقالﮥ سﻮم ﮐتاب الحشائش دیﻮس ﻮریدس ،مﻮرد
بررس قرار گرفته است .ﻧام گیاﻫان و یا مﻮاد دارویی گیاﻫ از ترجمﮥ اصطفن بن بسیﻞ
و اصﻼح حنین بن اسحاق )چاپ دوبلر و ترس ،ص (٣٠٨ ٢٣٧اﻧتخاب ﺷده ،اما گاه
برای کم

به تلفظ بهتر و یا در صﻮرت که ضبط اسام در این ﻧسخه و ﻧسخﮥ مهران

بن منصﻮر تفاوت آﺷ اری داﺷتهاﻧد ،از ﻧسخﮥ دوم ﻫﻢ استفاده ﺷده و ﻧام دوم پس از
ﻋﻼمت » «/آمده است .از آﻧجا که ح مای یﻮﻧاﻧ  ،ﻫمﭽﻮن دی ر ح مای آن روزگار،
بیشتر بر کاربردﻫای ﻫر گیاه تأکید داﺷتهاﻧد ،ﻧه بر تﻮصیف ریختار گیاه ،ﺷناسایی ﻧام

ﻋلم گیاﻫان این کتاب کار سخت است و ﻫنﻮز ﻫﻢ تحقیق مدون و قابﻞ اﻋتمادی در
این باره صﻮرت ﻧگرفته است .به ﻫمین دلیﻞ ،ﻧگارﻧده ﻧیز صرفاً با بسنده کردن و تکیه
بر ﻧام جنسﻫای پیشنهادی در برخ منابع ،به جای ﻧام ﻋلم مرکب از جنس و گﻮﻧه ،و
سپس ﻧام تیره ،ماﻫیت ﻋلم احتمال گیاﻫان این مقاله را در ستﻮنﻫای چهارم و پنجﻢ
جدولﻫا آورده است .ﻧام جنس گیاﻫان براساس ویراستﮥ گﻮﻧتر )ص،(٣٩٧ ٢٣٢
تﻮضیحات مﻮجﻮد در جلد سﻮم ترجمﮥ فارس ﻧسخﮥ مهران بن منصﻮر و منابع دی ر و
ﻧیز تطبیق تﻮضیحات مختصر گیاه در این کتاب با مطالب مﻮجﻮد در منابع جدید گیاه
ﺷناس اﻧتخاب ﺷده است.

داﻧش ردهبندی گیاﻫان در کتاب الحشائش دیﻮس ﻮریدس ٢٢۵/

الف .ریشهها
در بخش ﻧخست مقالﮥ سﻮم ،مؤلف به ریشهﻫای دارویی پرداخته است .ﻧام و ماﻫیت
ﻋلم احتمال گیاﻫان دارای این ریشهﻫا ،ﺷامﻞ ﻧام جنس و تیره ،از این قرار است:
ردیف

نام در تﺮجمههای
عﺮبی کتاب

نام ،تﺮجمه و یا
تعﺮیف ﻓارﺳ
احتمال

١

ااغاریقﻮن /أغاریقﻮن

ﻧﻮﻋ قارچ

٢

راا /راون /راوﻧد

راوﻧد

٣

جنطیاﻧا /جنطیاﻧ

گﻞ سپاس

۴

اارسطﻮلﻮخیا /سفﻮﻻ

۵
۶
٧

Gentiana

Gentianaceae

Aristolochia

ﺷیرینبیان

Glycyrrhiza

Fabaceae

گﻞ گندم

Centaurea

Asteraceae

قنطﻮریﻮن طﻮلبتﻮن/

گﻞ گندم

قنطﻮریﻮن دقیق

کﻮچ

Centaurea,
Erythraea

Asteraceae

غلﻮکریزا /سﻮسن
روم  /سﻮس
قنطﻮریﻮن طﻮماغا/
القنطﻮریﻮن ال بیر

حاماﻻون ابیض/

خاماﻻون سفید،
خارچرخه

حاماﻻون مالس/

١٠
١١

دبساقﻮس /دیبساقُس

١٢

اقنتالﻮق  /أقاﻧتالﻮق

Cardopatium

ﺷ رتیغال

Carduus,
Echinops

Asteraceae

خﻮاجهباﺷ

Dipsacus

Caprifoliaceae

Picnomon,
Echinops,
Cnicus

Asteraceae

تاتاری،

خار زردک،
ﺷ رتیغال،
خارمقدس
اقاﻧتارابیق  /أقاﻧتا
أرابیق  /ﺷﻮکة العربیة

١۴

سقﻮلﻮمس

١۵

بطیرین /فﻮطیریﻮن

Atractylis

Asteraceae

Asteraceae

خاماﻻون مالس
قروقﻮدیﻼون

١٣

Polygonaceae
Aristolochiaceae

خاماﻻون ابیض
٩

Agaricus,
Boletus,
Polyporus
Rheum

Polyporaceae,
Boletaceae

زراوﻧد

حاماﻻون لﻮقس/
٨

نام احتمال جنﺲ

تیﺮه

خار پنبه
کنگر طﻼیی،
خار مریﻢ
گﻮن

Onopordum

Asteraceae

Scolymus,
Silybum

Asteraceae

Astragalus

Fabaceae

 /٢٢۶تاریخ علم ،دورۀ  ،١٣ﺷمارۀ  ،٢پاییز و زمستان ١٣٩۴
١۶

اقنﺜیﻮن /ﺷﻮکة

پای خرس ،خار

الیهﻮدیة

پنبه

١٧

اقنﺜﻮس /أقاﻧتﻮس

١٨

ااﻧﻮﻧس /اﻧﻮﻧیس

١٩

لﻮقاقنﺜا /لﻮقاقاﻧﺜا

٢٠
٢١

طراغاقنﺜا /طراغاﻧﺜا/
ﺷجرة ال ﺜیرا
ایرﻧخین /ایروﻧج

Acanthus,
Onopordum

Acanthaceae,
Asteraceae

Cynara,
Acanthus

Asteraceae,
Acanthaceae

Anonis

Fabaceae

Cnicus, Cirsium

Asteraceae,

گﻮن

Astragalus

Fabaceae

زول

Eryngium

Apiaceae

کنگر فرﻧگ ،
پای خرس
خار خر ،لﻮبیای
ﺷیطان
خار مقدس،
کنگر

اولین مادۀ دارویی این قسمت که در ردیف  ١جدول قرار دارد ،ی

قارچ است که

در تقسیﻢبندیﻫای جدید جاﻧداران جزء گیاﻫان قرار ﻧم گیرد بل ه در فرماﻧروی
جداگاﻧهای قرار دارد اما احتماﻻ ﻧﻮیسنده به صرف برآمدن این جاﻧدار از خاک آن را
در کنار ریشهﻫای دارویی گیاﻫ قرار داده است .ردیفﻫای  ٢تا  ۵جدول به چهار گیاه
که ریشﮥ دارویی دارﻧد و از ﻧظر تقسیمات گیاﻫان ،قرابت با ی دی ر ﻧدارﻧد تعلق دارد.
ردیفﻫای  ۶تا  ،١٩به استﺜناء ردیفﻫای  ١۵ ،١١و  ،١٨و با احتمال قرار گرفتن دو
ردیف  ١۶و  ١٧در تیرۀ گﻞمرکبان ) ،(Asteraceaeﻫم

از ی

تیره ﻫستند .ﻫمﮥ

این گیاﻫان ،در داﺷتن گﻞﻫای مرکب و ظاﻫری خاردار اﺷتراک دارﻧد .حت دو گیاه
ردیفﻫای  ٢٠و  ٢١ﻧیز که در این تیره قرار ﻧدارﻧد از ظاﻫری خاردار برخﻮردارﻧد.
ب .عﺼارات
١
٢
٣
۴

الﻮن /ایلﻮای /ﺷجر
الصبر
اوبسنتین /اﻻفسنتین
ساریفن /افسنتین
بحری /ﺷیح
ابروطنن /ابروطنﻮن

آلﻮئه ،صبر

Aloe

Asphodelaceae

افسنتین

Artemisia

Asteraceae

ﻧﻮﻋ درمنه

Artemisia

Asteraceae

ﻧﻮﻋ درمنه /برﻧجاسف،

Artemisia,
Achillea

Asteraceae

بﻮمادران

داﻧش ردهبندی گیاﻫان در کتاب الحشائش دیﻮس ﻮریدس ٢٢٧/

در بخش دوم مقالﮥ سﻮم ،دیﻮس ﻮریدس به ﻋصارهﻫای دارویی پرداخته است .در
این بخش ﻧیز از چهار ﻋصارۀ ذکر ﺷده ،گیاﻫان تﻮلیدکنندۀ سه ﻋصاره که در دریفﻫای
 ٢تا  ۴جدول قرار دارﻧد ،به ی

تیره تعلق دارﻧد.

ج .گیاهان و دانههایشان
١
٢
٣

اسﻮفس /الزوفا
سطﻮحاس/
اﻻسطﻮخﻮذوس
اوریغاﻧُس

ﻧﻮﻋ

ایراقﻼاوطیق /
اوﻧیطش/
اوﻧیطیس

۵

ﻧﻮﻋ
مرزﻧگﻮش

اغریاواریغاﻧش/

ﻧﻮﻋ

فاﻧاقس

مرزﻧگﻮش

۶

طراغﻮریغاﻧُس

٧

غلیخُن /جلی ﻮن

٨

دیقطامنﻮن

٩

فسﻮدودقطمنن

١٠

اسطﻮخﻮدوس
مرزﻧگﻮش

]اوریغاﻧس[
۴

زوفا

اﻻلسفاقن/
الیسفاقﻮن

ﻧﻮﻋ
مرزﻧگﻮش
پﻮﻧﮥ دﺷت
ﻧﻮﻋ
مرزﻧگﻮش
فراسیﻮنآسا
مریﻢگل

Hyssopus, Thymbra

Lamiaceae

Lavandula

Lamiaceae

Origanum

Lamiaceae

Origanum

Lamiaceae

Origanum

Lamiaceae

Origanum

Lamiaceae

Mentha

Lamiaceae

Origanum

Lamiaceae

Ballota

Lamiaceae

Salvia

Lamiaceae

Mentha

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

١١

ایدویِسمﻮن

ﻧعنا

١٢

قالَمنت  /الفﻮذﻧج

پﻮﻧه

Mentha

١٣

ثﻮمس /الحاﺷا

ﻧﻮﻋ آویشن

Thymus

١۴

ثمبرا /الصعتر

مرزه

Satureja

Lamiaceae

١۵

إرفیلُس /النمام

ﻧﻮﻋ سﻮسنبر

Thymus

Lamiaceae

١۶
١٧
١٨

صمصﻮحن/
سامفسﻮخﻮن
مالیلﻮطُس
سیسنبرین/
سیسمبر /ﻧمام بری

مرزﻧجﻮش

Origanum

Lamiaceae

اکلیﻞ المل

Melilotus

Fabaceae

سﻮسنبر دﺷت

Thymus

Lamiaceae

١٣٩۴  پاییز و زمستان،٢  ﺷمارۀ،١٣  دورۀ، تاریخ علم/٢٢٨
Lamiaceae

Origanum

Lamiaceae

Ocimum

Asteraceae

Baccharis, Conyza

Rutaceae

Ruta

ﻧﻮﻋ
مرزﻧجﻮش
ریحان

 مارون/مارن

١٩

ااقینش

٢٠

/بقحارس
باقکاریس

٢١

ﻧﻮﻋ سداب

 السذاب/فیغاﻧن

٢٢

مﻮل

٢٣

Liliaceae

Allium

کماﺷیر

Apiaceae

Ferula, Opopanax
Echinophora,
Ferula

جاوﺷیر

فاﻧاقس ایرقلیﻮن

٢۴

ﻧﻮﻋ جاوﺷیر

فاﻧاقس اسقلیبیﻮن

٢۵

فاﻧاقس حروﻧیﻮن

٢۶

لیغسطیقﻮن

٢٧

Apiaceae
Apiaceae

Opopanax

Apiaceae

Levisticum,
laserpitium

Apiaceae

Daucus

Apiaceae

Seseli,
Echinophora,…
Tordylium

Apiaceae

Sison Sisum,

Apiaceae

Pimpinella

Apiaceae

Carum

Apiaceae

Anethum

Apiaceae

Apiaceae

Cuminum

احتماﻻ ﻧﻮﻋ
جاوﺷیر

ﻫﻮیج دﺷت

سطافﻮلینس
اغریﻮس

٢٨

ساسال

٢٩

 طﻮردیلﻮن/طرذیلن

٣٠

سینﻮن

٣١

اﻧیسﻮن

 اﻻﻧیسﻮن/ااﻧس

٣٢

زیره

 ال رویا/قاروا

٣٣

 الشبث/اﻧیﺜﻮن

٣۴

ﺷﻮید
زیره سبز

 ال مﻮن/کﻮمینﻮن
البستاﻧ
قﻮمینﻮن اغریﻮن

٣۵

ﻧاﻧخﻮاه

اام

٣۶

Apiaceae

Lagoecia

Apiaceae

Ammi

Apiaceae

Coriandrum

گشنیز

 ال زبرة/قﻮریﻮن

٣٧

Apiaceae

Apium

کرفس

سالینﻮن قابایﻮن

٣٨

Apiaceae

Petroselinum,
Peucedanum

اوراسالینﻮن

٣٩

Apiaceae

Carum, Athamanta

Apiaceae

Smyrnium

آوﻧدول

افسالینﻮن

۴١

Apiaceae

Smyrnium

ﻧﻮﻋ آوﻧدول

سمرﻧیﻮن

۴٢

،جعفری
رازیاﻧه کﻮﻫ
 آتاماﻧتا،زیره

/بطراسالینن
فطروسالینﻮن

۴٠

٢٢٩/ داﻧش ردهبندی گیاﻫان در کتاب الحشائش دیﻮس ﻮریدس
Apiaceae

Pastinaca

ﺷقاقﻞ

Apiaceae

Foeniculum

رازیاﻧه

Apiaceae

Hippomarathrum,
Prangos

، رازیاﻧﮥ دﺷت

Apiaceae

Daucus,
Athamanta, Seseli

گزر یا گیاﻫان

اﻻیﻞ

۴٣

 سمرا/مارثﻮن

۴۴

افﻮمارثن

۴۵

دوقس

۴۶

فﻮرثرن

۴٧

درخت لبان

لیباﻧﻮطیس

۴٨

گلپر

سفندولیﻮن

۴٩

جاﺷیر
دی ر

Apiaceae

Anthemis,
Anacyclus
Cachrys, Ferula

Apiaceae

Heracleum

Apiaceae

Ferula

ﻧﻮﻋ آﻧقﻮزه

Apiaceae

Peucedanum

رازیاﻧﮥ کﻮﻫ

Ranunculaceae

Nigella

Apiaceae

Asteraceae

-  رﻋ/اﻻفﻮبسقن

ﻋاقرقرحا

/ القنا/ﻧارتقس
ﺷُﻞ

۵٠

فﻮقاداﻧن

۵١

ﺷﻮﻧیز

مالنﺜیﻮن

۵٢

Ferula

اﻧجدان

سیلیفیﻮن

۵٣

Apiaceae

Ferula

س بینج

ساغافینﻮن

۵۴

Euphorbiaceae

Euphorbia

فرفیﻮن

اوفربیﻮن

۵۵

Apiaceae

Ferula

باریجه

 کاﻻباﻧ/ خلباﻧ

۵۶

Apiaceae

Dorema, Ferula

 اﻻﺷق/امﻮﻧیاقن

۵٧

Fabaceae

Astragalus

Papaveraceae

Glaucium

Rubiaceae

Galium

ﺷیرپنیر

افارین

۶٠

Cruciferae

Alyssum

قدومه

 آلﻮسﻮن/الیسن

۶١

Apocynaceae

Asclepias,
Cynanchum

اسقلبیاس

۶٢

Asteraceae

Carthamus

اطراکتﻮلس

۶٣

Lamiaceae

Ziziphora, Mentha

فﻮلﻮقنیمن

۶۴

Lamiaceae

Clinopodiumm
Melissa

قلینﻮفﻮدیﻮن

۶۵

Berberidaceae

Leontice

ﻻوﻧطﻮباطلُن

۶۶

اﻧزروت
مامیﺜا

 س،استبرق
کش
گﻞرﻧﮓ
 ﻧﻮﻋ، کاکﻮت
ﻧعنا
،ریحاﻧک
فرﻧجمش
تربﺷیر

/صرقﻮقﻼ
سارقﻮقﻮ س
/غلﻮقیﻮن
جﻼوقیﻮن

۵٨
۵٩

١٣٩۴  پاییز و زمستان،٢  ﺷمارۀ،١٣  دورۀ، تاریخ علم/٢٣٠
Lamiaceae

Teucrium

مریﻢ ﻧخﻮدی

Lamiaceae

Teucrium

مریﻢ ﻧخﻮدی

Lamiaceae

Lamium

Caryophylaceae

Lychnis

گزﻧهسا

/تﻮقﻮریﻮن
طﻮقریﻮس
/حامدروس
خمدریس

۶٧
۶٨

لﻮقاس الجبلیة

۶٩

لُخنیس اﻻکلیلیة

٧٠

ﻋروس مزرﻋه

لُخنیس اغریا

٧١

سﻮسن

قرینُن صﻮاسینن

٧٢

بالﻮط

٧٣

Caryophylaceae

Agrostemma

Liliaceae

Lilium

Lamiaceae

Ballota, Lamium

Lamiaceae

Melissa

فرﻧجمش

 ﻻﻋیه/مالسﻮفلن

٧۴

Lamiaceae

Marrubium

فراسیﻮن

 فراسیﻮن/براسین

٧۵

،فراسیﻮنآسا
گزﻧهسا

سنبلهای

/سطاخیس

٧۶

Lamiaceae

Stachys

Aspleniaceae

Phyllitis
(Asplenium)

Asparagaceae

Anthericum,
Phalangium

Fabaceae

Psoralea

گندلﻮبیا

 طریفﻮ لّﻮن/طریفلن

٧٩

Lamiaceae

Teucrium

مریﻢ ﻧخﻮدی

 الجعدة/فﻮلیﻮن

٨٠

Lamiaceae

Teucrium

Asteraceae

Tussilago

زﻧگ دارو

سطاخﻮس
/فیلیطس
فﻮلّیطیس
/فالنجیﻮن
فاﻻﻧجیﻮن

مریﻢ ﻧخﻮدی

/سقردیﻮن
سقﻮردیﻮن
 بی یﻮن/بیخین
/ارطاماسیا

٧٧
٧٨

٨١
٨٢

Asteraceae

Artemisia

برﻧجاسف

Asteraceae

Ambrosia

کهنهواش

امبروسیا

٨۴

Amaranthaceae

Chenopodium

سلم

 بﻮطروس/بطرس

٨۵

Geraniaceae

Geranium

ﺷمعداﻧ

 جراﻧیﻮن/غاراﻧین

٨۶

Asteraceae

Gnaphalium

Typhaceae

Typha

Apocynaceae,
Onagraceae

Cynanchum,
Circaea

بﻮفتاج
لﻮیی
،کش

س

افسﻮﻧگر ﺷب

البلنجاسب

/غنافلیان
جنافالّیﻮن

٨٣

٨٧

 طﻮف/ تیف

٨٨

قیرقیا

٨٩

٢٣١/ داﻧش ردهبندی گیاﻫان در کتاب الحشائش دیﻮس ﻮریدس
Orobanchaceae,
Rosaceae

Pedicularis,
Spiraea

Asteraceae

Inula

Liliaceae

Hemerocallis

Cruciferae

Cheiranthus

، سنبﻞ باتﻼق
اسپیره
 مصفا،راسن

 اویناﻧﺜ/ اللنﺜ
/ قﻮﻧﻮزا/قﻮﻧیزا
الینبﻮت

٩٠
٩١

زﻧبق رﺷت

ایماروقاﻻس

٩٢

خیری

 لﻮقاین/لﻮقﻮلیان

٩٣

کراطااوغﻮ ﻧُن

٩۴

Polygonaceae

Polygonum

ﻋلف ﻫفتبند

Euphorbiaceae

Mercurialis

ﺷنگرف

 فﻮلّﻮن/فیلن

٩۵

Orchidaceae

Orchis

ثعلب

 اورکیس/ارخس

٩۶

Orchidaceae

Orchis

ثعلبی دی ر

ارخس اخر

٩٧

/صاطﻮرین

Orchidaceae

Orchis

خص الﺜعلب

Lamiaceae

Salvia

مریﻢگل

 اُرمینﻮن/ارمینن

Fabaceae

Hedysarum,
Securigera

 ﻧیام، اسپرس

/ایدوصارون

ساتﻮری

ایدوسارون

Boraginaceae

Onosma

زﻧگﻮلهای

اوﻧﻮما

١٠١

Nymphaeaceae

Nymphaea

ﻧیلﻮفر آبی

 ﻧﻮمفایا/ﻧیمفاا

١٠٢

Primulaceae

Androsaces

اﻧدروصاقاس

١٠٣

Aspleniaceae
Pteridaceae,
Aspleniaceae

Asplenium
Hemionitis,
Asplenium,

اسفلینُس

١٠۴

ایمیﻮﻧیطس

١٠۵

Convolvulaceae,
Fabaceae

Cressa, Ebenus

اﻧﺜیلیس

١٠۶

Asteraceae

Anthemis

بابﻮﻧج

 اﻧﺜمﻮس/اﻧتمس

١٠٧

Asteraceae

Tanacetum

اقحﻮان

 فارثنیﻮن/فرثاﻧیﻮن

١٠٨

Asteraceae

Anthemis

 بﻮفﺜالمﻮن/بفﺜلمن

١٠٩

Ranunculaceae

Paeonia

Boraginaceae

Lithospermum

Gramineae

Phalaris

Rubiaceae

Rubia

یاسمن صخره
ای
زﻧگ دارو
،ﻋلف مﻮرچه
باردِلَنﮓ

 ﻧﻮﻋ،بهار
بابﻮﻧه

ساطﻮریﻮن

٩٨
٩٩
١٠٠

 گﻞ صد،فاوﻧیا

/غلقشیدا

تﻮماﻧ

جلﻮقﻮسیدی

سنﮓداﻧه

لیﺜﻮسفرمن

١١١

ﻋلف قناری

فالیریس

١١٢

روﻧاس

 فﻮة/ارثروداﻧُن

١١٣

١١٠

 /٢٣٢تاریخ علم ،دورۀ  ،١٣ﺷمارۀ  ،٢پاییز و زمستان ١٣٩۴
١١۴

لنحیطس/

Serapias

Orchidaceae

Aspidium

Tectariaceae

Althaea

Malvaceae

Althaea, Malva

Malvaceae

Cannabis

Cannabinaceae

Althaea

Malvaceae

Anagyris

Fabaceae

١٢١

قیباا /قیباآ

گﻞ ﻧاز

Sedum

Crassulaceae

١٢٢

المسا /ألیسما

قاﺷقواش

Alisma

Alismataceae

اسپرس

Onobrychis

Fabaceae

ﻋلف چای

Hypericum

Hypericaceae

١٢۵

اسقیرن /أسقﻮرون

ﻋلف چای

Hypericum

Hypericaceae

١٢۶

اﻧدروسامن

ﻋلف چای

Hypericum

Hypericaceae

١٢٧

قﻮرس /قریص

ﻋلف چای

Hypericum

Hypericaceae

لﻮﻧخیطیس

١١۵

لنخیطس اخر

١١۶

التاا

خطم

١١٧

االقاا /ألقاآ

خطم  ،پنیرک

١١٨
١١٩
١٢٠

١٢٣
١٢۴

١٢٨

قنابس /قنﱠب
بستاﻧ
اغریا قنابس /قنﱠب
بری
اﻧاغیرس/
أﻧاجﻮرون

اوﻧﻮبروحس/
اوﻧﻮبروکیس
اوفارقن/
اوفاریقﻮن

حامافیطس/
کمافیطﻮس

ﺷاﻫداﻧه
ﻧﻮﻋ خطم
قرهتاج

لبدیس

Ajuga

Lamiaceae

در بخش سﻮم به گیاﻫان دارویی و بهویژه گیاﻫاﻧ که داﻧﮥ آﻧها جنبﮥ دارویی دارد
پرداخته ﺷده است .در این بخش ،از ردیف  ١تا  ٢٠جدول ،به جزء ردیف  ،١٧به
گیاﻫاﻧ از تیرۀ ﻧعناییان ) (Lamiaceaeتعلق دارد .ردیفﻫای  ،٢٣ ٢١به گیاﻫاﻧ از
سه تیرۀ گﻮﻧاگﻮن مربﻮط است .ردیفﻫای  ٢۴تا  ،۵٧به جز سه ردیف  ۵٢ ،۴٧و ،۵۵
ﻫم
ی

در تیرۀ کرفسیان ) (Apiaceaeتعلق دارﻧد .قرار گرفتن پشت سر ﻫﻢ  ٣١گیاه از
تیره ،مسلماً تصادف ﻧبﻮده و دیﻮس ﻮردس بر اساس ﺷباﻫت ساختاری این گیاﻫان

با ی دی ر آﻧها را پشت سر ﻫﻢ ذکر کرده است .ردیفﻫای  ۵٩تا  ۶٣به گیاﻫاﻧ از
تیرهﻫای مختلف مربﻮط است .ردیفﻫای  ۶۴تا  ،٨١به جز گیاﻫان ردیفﻫای ،۶۶
 ٧٠تا  ٧٢و  ٧٧تا  ٧٩گیاﻫاﻧ از تیرۀ ﻧعناییان ﻫستند که پشت سر ﻫﻢ ذکر ﺷدهاﻧد .به
ﻋبارت دی ر در این بخش ،به جزء ﻫفت گیاه غیر خﻮیشاوﻧد ،به ویژگ ﻫای ریخت و

داﻧش ردهبندی گیاﻫان در کتاب الحشائش دیﻮس ﻮریدس ٢٣٣/

دارویی ده گیاه خﻮیشاوﻧد پرداخته ﺷده است .در ردیفﻫای  ٨٢تا آخر ،خﻮیشاوﻧدی
کمتری بین گیاﻫان به چشﻢ م خﻮرد .سه گیاه در ردیفﻫای  ٨٢تا  ٨۴از تیرۀ گﻞ
مرکبان ،سه گیاه در ردیفﻫای  ٩۶تا  ٩٨از تیرۀ ثعلبیان ) ،(Orchidaceaeسه گیاه
دی ر از تیرۀ گﻞمرکبان در ردیفﻫای  ١٠٧تا  ،١٠٩سه گیاه از تیرۀ پنیرکیان
) (Malvaceaeدر ردیفﻫای  ١١٧ ،١١۶و  ،١١٩و سراﻧجام چهار گیاه از تیرۀ ﻋلف
چاییان ) ،(Hypericaceaeدر کنار ی دی ر و در ردیفﻫای  ١٢۴تا  ١٢٧قرار گرفته
اﻧد.
نتیﺠه
ﻧﻮیسندگاﻧ که کتاب الحشائش را بررس کردهاﻧد معتقدﻧد که دیﻮس ﻮریدس تنها بر
اساس بﻮ ،مزه ،خﻮراک بﻮدن و یا دارویی بﻮدن گیاﻫان ،آﻧها را کنار ﻫﻢ قرار داده است
)تﻮماس ١،ص۶۵؛ دیﻮس ﻮریدس ،چاپ اُسبالدستﻮن و وود ،مقدمه ،ص (xxiiاما قرار
گرفتن برخ گیاﻫان متعلق به ی

تیره در کنار ی دی ر که از ﺷباﻫت ظاﻫری فراواﻧ

برخﻮردارﻧد ،ﻧشان دﻫندۀ تﻮجه او به ﺷباﻫتﻫای ریخت گیاﻫان است؛ امری که در رده
بندیﻫای ﻋلم امروزی جاﻧداران مﻮرد تﻮجه فراوان است.

1. Keith Thomas

 /٢٣۴تاریخ علم ،دورۀ  ،١٣ﺷمارۀ  ،٢پاییز و زمستان ١٣٩۴

منابﻊ

ابن ابی اصیبعه) .بیتا( .عیون اﻷنباء ف طبقات اﻷطباء .چاپ ﻧزار رضا .بیروت :دار م تبة الحیاة.
ابن بیطار١٢٩١) .ق( .الجامع لمفردات اﻷدویة و اﻷﻏذیة  .بﻮﻻق .چاپ افست بغداد.

ابن جلجﻞ١٩۵۵) .م( .طبقات اﻷطباء و الح ماء .چاپ فؤاد سید .قاﻫره :مطبعة المهد العلم
الفرﻧس لﻶثار الشرقیة.

ابن ﻋبری١٩۵٨) .م( .تاریخ مختصرالدّول .چاپ اﻧطﻮن صالحاﻧ الیسﻮﻋ  .بیروت :مطبعة
ال اثﻮلی یه.

ابن ﻧدیﻢ١۴٣٠) .ق٢٠٠٩ /م( .ﮐتاب الفهرسﺖ .چاپ ایمن فؤاد سید .لندن :مؤسسة الفرقان للتراث
اﻻسﻼم .

ابن وافد١۴٢٠) .ق١٩٩٩ /م( .ﮐتاب اﻷدویة المفردة .چاپ احمد حسن بسج .بیروت.

ابﻮریحان بیروﻧ ١٣٧٠) .ش( .ﮐتاب الصیدنه .چاپ ﻋباس زریاب .تهران :مرکز ﻧشر داﻧش اﻫ .

اﻧطاک  ،داود بن ﻋمر اﻧطاک ١۴١۶) .ق١٩٩۶ /م( .تذﮐرة اول اﻷلباب ]و[ الجامع للعجب
العجاب .قاﻫره :م تبة الﺜقافة الدینیة.

بینش ،تق ) .فروردین ١٣۴۶ش(».کتاب الحشائش« .نامه آستان قدس .ﺷمارۀ ،١دورۀ ﻫفتﻢ )٢۵
مسلسﻞ( ،مشهد .ص.۴٣ ٢٨
حاج خلیفه١۴٠٢) .ق١٩٨٢ /م( .ﮐشﻒ الظّنون عن اسام ال تب و الفنون .ج .٢بیروت:
دارالفکر.

پداﻧیﻮس دیﻮس ﻮریدس١٩۵٢) .م( .هیول الطب ف الحشائش و السموم .ترجمﮥ اصطفن بن بسیﻞ
و اصﻼح حنین بن اسحاق .چاپ سزار ا .دوبلر و الیاس ترس .تطﻮان :دارالطباﻋة المغربیة.

ـــــــــــــــ ) .با ﻋنﻮان الحشایش(١٣٨٣) .ش( .ترجمﮥ مهران بن منصﻮر بن مهران .تصﻮیر
فاکسیمیلﮥ ﻧسخﮥ کتابخاﻧﮥکاخ گلستان .تهران :مﻮزۀ مل تاریخ ﻋلﻮم پزﺷ
ایران.

جمهﻮری اسﻼم

ابﻮالحسن ﻋل بن سهﻞ ربن طبری١٩٢٨) .م( .فردوس الح مة .تصحیح محمد زبیر الصدیق .
برلین :چاپخاﻧه آفتاب.
فیلسﻮفالدوله ،ﻋبدالحسین١٣٨٨) .ش( .مطرح اﻷنظار ف تراجم اطباء اﻻعصار و فﻼسفة
اﻻمصار  .چاپ میرﻫاﺷﻢ محدث .تهران :اﻧتشارات حقﻮق .
ﻋقیل ﻋلﻮی خراساﻧ ١٣۵۵) .ش( .مخزن اﻻدویه .کل ته  .١٨۴۴چاپ افست تهران :ﺷرکت
سهام خاص.

احمد ﻋیس ب

)١٣۶٣ق١٩۴۴ /م( .تاریخ النّبات عند العرب .قاﻫره :اﻻﻋتماد.

٢٣۵/ داﻧش ردهبندی گیاﻫان در کتاب الحشائش دیﻮس ﻮریدس
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