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چ یده

برای بررس داﻧش گیاهﺷناس در تمدن اسﻼم  ،سه دسته متن از اﻫمیت بیشتری
برخﻮردارﻧد» :کتابالنبات«ﻫا» ،کتابالفﻼحه«ﻫا و »کتاباﻻدویه«ﻫا یا آن

دسته از متﻮن پزﺷ

که ﻋمﻮماً بخش ﻋمدهای از آنﻫا به گیاﻫان اختصاص

دارد .ﻫر دسته از این متﻮن مطالب خﻮد را به ﺷیﻮه و ترتیب ویژهای ﻋرضه

م کنند .بررس این ﺷیﻮهﻫا و ترتیبﻫا کم

م کند حت آﻧجا که مؤلفان این

متﻮن به روﺷن از طبقهبندی گیاﻫان سخن ﻧگفتهاﻧد ،بتﻮان در بارۀ منطق
اﻧدیشیدن آﻧان به اﻧﻮاع و اجناس مختلف گیاﻫان سخن گفت .اما در ی

سطح

تحلیﻞ دی ر ،و این بار با تمرکز بر گزارهﻫای بهکار رفته در این متﻮن برای
تﻮصیف ﻫیﺌت کل گیاﻫان ،م تﻮان ﻧشان داد برخ مفاﻫیﻢ بدیه یا مفروض
پنداﺷتهﺷده که در ﺷ ﻞگیری این طبقهبندیﻫا ﻧقش دارﻧد ،خﻮد ﻧیازمند تدقیق
بیشتر ﻫستند .ما در این مقاله م کﻮﺷیﻢ با به دست دادن مﺜالﻫایی از ﻫر دو
روی رد ،ﻧشان دﻫیﻢ تحلیﻞ دقیقتر این متﻮن ﻧیازمند تﻮجه ﻫمزمان به این ﻫر دو
سطح است .بدین منظﻮر برخ از مهﻢترین متﻮن گیاهﺷناساﻧه تا سدۀ ٧ق را
بررس کردهایﻢ.

کلیدواژهها :طبقهبندی ،کتاباﻻدویه ،کتابالفﻼحه ،کتابالنبات ،گیاﻫان.
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درآمد
امروزه در بیشتر مطالعات مربﻮط به تاریخ ﻋلﻢ دورۀ اسﻼم  ،تﻮجه به مسألﮥ طبقهبندی
ﻋلﻮم جای اه ویژهای را به خﻮد اختصاص داده است .این جای اه ویژه را م تﻮان در
طیف گسترده ،از تﻮصیف و تحلیﻞ متﻮﻧ که متضمن اﻧﻮاﻋ از طبقهبندی ﻫستند تا
مقایسﮥ تطبیق آﻧها با ی دی ر و با روشﻫای ﻧﻮین طبقهبندی ،ﻧشان داد .ﻫر چند به ﻧظر
م رسد پیشرفتﻫای ﻋلم صﻮرتگرفته در غرب در سدهﻫای اخیر ،ی

از اﻧگیزهﻫای

پژوﻫش ران ﺷرق برای ﻧشان دادن سهﻢ داﻧشمندان و متفکران مسلمان در پیدایش و
تکامﻞ ﻋلﻮم گﻮﻧاگﻮن بﻮده باﺷد ،اما بیﺷ
ی

از سرآغازﻫای تفکی

اصﻞ اﻫمیت مسألﮥ طبقهبندی به ﻋنﻮان

داﻧشﻫای بشری در ﺷ ﻞگیری این تﻮجه بیتأثیر ﻧبﻮده

است .به ﻋبارت دی ر ،بررس و تحلیﻞ این طبقهبندیﻫا ،راﻫ برای درک منطق
اﻧدیشیدنِ گذﺷتگان به ﻫست و پدیدهﻫای آن و ترسیﻢ اصﻮل حاکﻢ بر این منطق است.
چنین بﻮده است که آثار فارابی ،ابنفریغﻮن ،اخﻮانالصفا ،خﻮارزم  ،ابنسینا ،فخر
رازی ،قطبالدی ن ﺷیرازی و بسیاری دی ر در باب طبقهبندی ﻋلﻮم به طﻮر ﻋمﻮم  ،و
بسیاری از آثار تخصص در ﺷاخهﻫای گﻮﻧاگﻮن ﻋلﻢ به ویژه ﻋلﻮم طبیع  ،ﺷاید به
سبب اﻫمیت امروزین این ﻋلﻮم برای دست یافتن به این ﻧظام اﻧدیشیدن بررس ﺷدهاﻧد.
اما چناﻧﭽه به وجﻮد چنین ﻧظام یا ﻧظامﻫایی از ﻋلﻢ در گذﺷته قائﻞ باﺷیﻢ ،روﺷن است
حت آثاری که از داﻧش مﻮرد ﻧظر خﻮد طبقهبندی ﻋین ای بهدست ﻧدادهاﻧد ﻧیز تحت
تأثیر ﻧظامﻫای ﻋلم روزگار خﻮد به ﻧگارش درآمدهاﻧد .اغلب م تﻮان رد پای این

ﻧظامﻫا را در ﺷیﻮۀ پردازش و ارائﮥ مطالب در این آثار بازیافت.
در مقالﮥ پیش رو که به گیاهﺷناس  ،ی

از ﺷاخهﻫای فربه ﻋلﻮم طبیع در تمدن

اسﻼم  ،محدود م ﺷﻮد ،کﻮﺷیدهایﻢ ﻫﻢ به طبقهبندیﻫای ﻋین و صریح که مؤلفان
مهﻢترین آثار گیاهﺷناساﻧه بهدست دادهاﻧد ،بپردازیﻢ و ﻫﻢ با بررس جامع متنﻫا،
ﻧشاﻧهﻫایی از منطق دروﻧ حاکﻢ بر این آثار را استخراج کنیﻢ .ﺷیﻮۀ ما برای اﻧجام این
کار ،به تمام درونمتن بﻮده است .در این بررس  ،تقسیﻢبندیﻫا ،مفاﻫیﻢ و تعاریف
را از خﻮد متنﻫا استخراج کردهایﻢ و ﻫیچ مفهﻮم یا تعریف را از خارج از این متﻮن بر
آﻧها حمﻞ ﻧکردهایﻢ ،چرا که به گمان ما ی

از دقایق بررس ﻫایی از این دست ،در ﻧظر

داﺷتن وجه تاریخ چنین مطالعات است .اما ﻫدف این مقاله آن ﻧیست که ﻧشان دﻫد
متﻮن گیاهﺷناساﻧهای که در اینجا بدانﻫا پرداخته ﺷده ،چه طبقهبندیﻫای صریح و
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غیرصریح از گیاﻫان به دست دادهاﻧد .ﻫدف ما آن است که ﻧشان دﻫیﻢ در برخ مفاﻫیﻢ
بنیادین این طبقهبندیﻫا که گاه بهسبب تسلط ﻧگاه امروزی بر مطالعات تاریخ  ،بدیه
یا مفروض اﻧگاﺷته م ﺷﻮﻧد یا به تمام متصلب ،فاقد تاریخ و بیدگرگﻮﻧ به ﺷمار
م روﻧد ،دارای تفاوتﻫا و تمایزﻫای معناداری ﻫستند که م تﻮاﻧد به دست دادن ﻫر
گﻮﻧه طبقهبندی ی ه یا مفهﻮمپردازیﻫای بیبدیﻞ را از جاﻧب پژوﻫش ران تاریخ ﻋلﻢ،
با بحران مﻮاجه سازد .به ﻋبارت دی ر ،قصد ما برجسته ساختن این تمایزﻫا و تفاوتﻫا،
به جای ی پارچه دیدن این طبقهبندیﻫا یا به دست دادن تعاریف کل و متصلب از
مفاﻫیﻢ بنیادین آﻧهاست.
متون گیاهشناﺳانه
به طﻮر ﻋمده متﻮن مهﻢ در گیاهﺷناس را م تﻮان به سه دستﮥ کلّ تقسیﻢ کرد(١ :
»کتابالنبات«ﻫا که با تﻮجه به ﻧمﻮﻧهﻫای باق ماﻧده ،م تﻮان گفت برجستگ روی ردی
لغﻮی ی

از ویژگ ﻫای آﻧهاست؛ » (٢کتابالفﻼحه«ﻫا که بیشتر بر ﺷناخت ﺷیﻮهﻫای

کشت و پرورش گیاﻫان متمرکز ﻫستند؛  (٣آثار طبی یا »کتاباﻻدویه«ﻫا که ﻫر چند
تنها به ادویﮥ گیاﻫ اختصاص ﻧدارﻧد و از داروﻫای حیﻮاﻧ و معدﻧ ﻧیز سخن م گﻮیند،
اما اغلب بخش ﻋمدهای از آﻧها به خﻮاص دارویی گیاﻫان اختصاص دارد .ﻋﻼوه بر
تفاوتﻫایی که در زاویﮥ دید این متﻮن ﻧسبت به گیاﻫان وجﻮد دارد ،ﺷیﻮۀ طرح مطالب
در آﻧها ﻧیز با ی دی ر اختﻼفات دارد و در ﻫر دسته ،برای ﻋرضﮥ مطالب از ﻧظﻢ و ترتیب
ویژهای پیروی ﺷده است .دورﻧمای این ﻧظﻢ و ترتیبﻫا را اغلب م تﻮان در ﺷیﻮهای که

مؤلفان متنﻫا در تبﻮیب و فصﻞبندی آثارﺷان پیش گرفتهاﻧد ،دید؛ اما جز این ،برخ

اﺷارات پراکندۀ مندرج در متﻮن ،به ویژه در صﻮرت فقدان ﺷیﻮۀ ﻧخست ،ﻧشاندﻫندۀ
آن است که مؤلفان این متنﻫا از گیاﻫاﻧ که بدانﻫا پرداختهاﻧد ،چه تقسیﻢبندیﻫایی
در ذﻫن داﺷتهاﻧد.
پیش از ورود به مسألﮥ طبقهبندی در این متﻮن ،اﺷاره به این ﻧکته ضروری است که
ما در اینجا به آن تقسیﻢبندیﻫایی که بر اساس اجزای مختلف گیاﻫان و مبتن بر
کاربردﻫا ،فﻮاید و خﻮاص این اجزا صﻮرت گرفتهاﻧد ،ﻧم پردازیﻢ .به ﻋبارت دی ر ،در
اینجا سخن از تقسیﻢبندیﻫایی ﻧی ست که از حبﻮب ،بزور ،اوراق ،ثمار ،فﻮاکه ،ازﻫار،
اﻧﻮار ،صمﻮغ ،البان ،اصﻮل و غیره صحبت م کنند؛ ﻫمﭽنین به تقسیﻢبندیﻫایی که
ﻧاظر بر زمان رویش )گیاﻫان صیف  ،ﺷتﻮی و (...یا م ان رویش ﻫستند و اغلب با
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اصطﻼحات بری ،دﺷت  ،بستاﻧ  ،اﻫل  ،ریف  ،سهل  ،صخری ،جبل  ،آجام  ،ﻧهری و
بحری طرح م ﺷﻮﻧد ،ﻧم پردازیﻢ؛ بل ه بر ﻋکس ،با چشﻢپﻮﺷ بر چنین جزئیات  ،تنها
به آن دسته اﺷارات خﻮاﻫیﻢ پرداخت که به تﻮصیف ﻫیﺌت کل گیاﻫان اختصاص دارﻧد؛
در اینجا آن طبقهبندیﻫایی م ّد ﻧظر ما ﻫستند که صرف ﻧظر از اینکه گیاه در چه فصل
و در کجا م روید و ﻫر ی

از اجزایش دارای چه کاربرد و خاصیت است ،م کﻮﺷند

ﻫیﺌت کل گیاه را ذیﻞ گروه یا طبقهای خاص قرار دﻫند .پیشفرض ما آن است که برخ
مفاﻫیﻢ بدیه یا مفروض پنداﺷتهﺷده را که در ﺷ ﻞگیری طبقهبندیﻫا ﻧقش دارﻧد،
م تﻮان در این بررس بازیافت و ﻧشان داد .بدین منظﻮر بر اساس دستهبندی سهگاﻧﮥ آغاز
این بخش و تا حد ام ان با در ﻧظر داﺷتن تقدیﻢ و تأخر تاریخ  ،برخ از مهﻢترین
متﻮن گیاهﺷناساﻧه تا سدۀ ٧ق را بررس کردهایﻢ.
کتابالنﺒاتها
در این بخش دو مﻮرد از مهﻢترین آثاری را که ذیﻞ ﻋنﻮان »کتابالنبات« ﻧﻮﺷته ﺷدهاﻧد،
ی

از اصمع )درگذﺷته در ٢١۶ق( و دی ری از دینﻮری )درگذﺷته در ٢٨٢ق(

که این دوم به طﻮر کامﻞ به دست ما ﻧرسیده است بررس خﻮاﻫیﻢ کرد.
اﻧدک پیشتر اﺷاره کردیﻢ که روی رد مؤلفان در »کتابالنبات«ﻫا تا حد زیادی
لغﻮی است .چنین است که ی

از تﻮجهات ﻋمدۀ اصمع در ﻧگارش ﮐتابالنبات

ضبط اسام مختلف و متنﻮع گیاﻫان در مراحﻞ مختلف ﻧمﻮ یا ضبط اسام گﻮﻧاگﻮﻧ
است که با تﻮجه به پراکندگ پﻮﺷش گیاﻫ  ،به محﻞ رویش آﻧها اطﻼق م ﺷﻮد )برای

مﺜال ،ﻧک  :اصمع  ،ص .(١٣ ٣اما جز اینﻫا ،م تﻮان ﻧشاﻧهﻫایی از طبقهبندی را در
اثر اصمع

بازیافت؛ مﺜﻼ وی ﻫنگام سخن گفتن از بقﻮل ،آﻧها را به دو دستﮥ

»احرارالبقﻮل« و »ذکﻮرالبقﻮل« تقسیﻢ کرده )ﻫمﻮ ،ص (٩و برخ از مصادیق آﻧها را ﻧام
برده است )ﻫمﻮ ،ص .(١۶ ١۴آﻧﭽه از منظر این بحث دارای اﻫمیت است ،مﻮضع
است که حین بحث از تقسیﻢبندی گیاﻫان بر حسب میزان ﺷﻮری آﻧها ،ذیﻞ جنْبه گروﻫ
از گیاﻫان را چنین تعریف کرده است» :ماکان من العشب بین الشّجر و النّبت« )ﻫمﻮ،
ص .(١٧ﻫمﭽنین ﻫنگام بحث از رستن ﻫایی که در ﺷنزارﻫا م رویند ،آﻧها را به دو
گروه ،آﻧﭽه ﺷجر ﻫست )ﻫمﻮ ،ص (٢١و آﻧﭽه ﺷجر ﻧیست )ﻫمﻮ ،ص ،(٢٢تقسیﻢ
کرده ،ﻫر چند در سراسر کتاب او ،در باب آﻧکه »ﻋشب«» ،ﻧبت« و »آﻧﭽه ﺷجر ﻫست«
یا »آﻧﭽه ﺷجر ﻧیست« خﻮد چه ﻫستند ،تﻮضیح دیده ﻧم ﺷﻮد.
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ﻧظام فصﻞبندی در بخشﻫای بهجاماﻧده از ﮐتابالنبات دینﻮری )ﻧک  :لﻮین ،ص
اثر لغﻮی صرف داﻧستهاﻧد )ﻧک  :سزگین ،ج،۴

و یﻮ( که بسیاری آن را فراتر از ی

ص ،(۴١٣ ۴٠٩خﻮد ﻧشاندﻫندۀ ﻧﻮﻋ طبقهبندی است؛ مﺜﻼ دینﻮری فصل را به
تﻮصیف کمأه )قارچ( و اجناس گﻮﻧاگﻮن یا اﺷباه آن )دینﻮری ،ج ،٣ص ،(٨۶ ٧١یا
فصل را به ریاحین اختصاص داده است )ﻫمﻮ ،ج ،٣ص .(٢٢٣ ١٨۴ﻫمﭽنین در
فصﻞﻫایی از اثر خﻮد از گیاﻫاﻧ سخن گفته که کاربردﻫای مختلف داﺷتهاﻧد ،از قبیﻞ
آﻧها که به کار دباغت م آیند )ﻫمﻮ ،ج ،٣ص ،(١٠۴آﻧها که به کار آتش افروختن م آیند
) :زﻧاد؛ ﻫمﻮ ،ج ،٣ص ،(١٢٢آﻧها که به کار صباغت و خضاب م آیند )ج،٣
ص ،(١۶۵آﻧها که چﻮبشان به کار مسﻮاک م آید )ﻫمﻮ ،ج ،٣ص ،(٢٢٣یا آﻧها که به
کار ساختن حبال م آیند )ﻫمﻮ ،ج ،٣ص .(٢٣١اما آﻧﭽه از منظر این بحث اﻫمیت
دارد ،تﻮضیح کﻮتاﻫ است که وی در پایان جزء پنجﻢ ،در بارۀ مداخﻞ جزء ﺷشﻢ که بر
اساس حروف معجمه مرتب ﺷدهاﻧد ،آورده؛ تﻮضیح او از این قرار است که به سبب
اﻧتخاب این ﻧظﻢ الفبایی ،مم ن است در این جزء» ،جﻞ الشجر« با »دق الشجر« یا
اﺷجار با اﻋشاب و بقﻮل و جنبه اختﻼط پیدا کنند) ١ﻫمﻮ ،ج ،۵ص .(٣٩٧به گمان ما
این تﻮضیح به ﻧﻮع دی ری از طبقهبندی اﺷاره دارد که در ادامه م کﻮﺷیﻢ زوایای
مختلف آن را مﻮرد تﻮجه قرار دﻫیﻢ.
کتابالفﻼحهها
در »کتابالفﻼحه«ﻫا تمرکز ﻋمده بر کشت گیاﻫان و مسائﻞ پیرامﻮﻧ آن ،مﺜﻞ ﺷناختن
فصﻮل ،ﺷناخت بروج و سیارات و تأثیرات آﻧها بر فﻼحت ،روشﻫای تقﻮیت خاک،

ﺷیﻮهﻫای ﻧگهداری گیاﻫان از اﻧﻮاع آفات ،ﺷیﻮهﻫای ﻧگهداری محصﻮل پس از
برداﺷت ،روشﻫای پیﻮﻧد زدن گیاﻫان ،ساخت ﺷراب و ﻧگهداری از برخ چهارپایان
و زﻧبﻮر ﻋسﻞ است و اغلب ﻫر ی
به ی

از این مﻮارد قابلیت آن را داﺷتهاﻧد که در این متنﻫا

سرفصﻞ تبدیﻞ ﺷﻮﻧد ،اما این کتابﻫا حاوی ﻧﻮع دی ری از طبقهبندی ﻧیز

ﻫستند.

 .١برای آﻧکه زیلبربرگ ) (Silberbergدر بررس کتاب ابﻮحنیفه به تﻮجه او به تﻮصیف ﻫیﺌت کل گیاﻫان اﺷاره
کرده ،ﻧک  :زیلبربرگ ،ص.۶۴ ۶١
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در ی
یﻮﻧاﻧ

١

ﻧگاه کل  ،م تﻮان گفت در ترجمهﻫای ﻋربیای که از کتابالفﻼحهﻫای
به دست ما

رسیده٢،

با دوگاﻧﮥ ﺷجر /غیرﺷجر مﻮاجهیﻢ .مﺜﻼ در ترجمﮥ ﻋربی

ﮐتابالفﻼحة ذیمقراطیس ۴) ٣و  ۵ق.م؛ برای اﻧتساب این اثر به ذیمقراطیس ،ﻧک :
سزگین ،ج ،۴ص (٣٧٩ابﻮاب اولیه در بارۀ زرع حنطه )گندم( ،ﺷعیر )جﻮ( ،باقل ،
حمص )ﻧخﻮد( و ﻋدس ﻫستند )ذیمقراطیس ،برگ  ،(٩سپس از اﺷجاری ﻫمﭽﻮن
خﻮخ )ﺷفتالﻮ( ،تفاح )سیب( ،تین )اﻧجیر( ،جﻮز )گردو( ،رمان )اﻧار( و لﻮز )بادام(
سخن گفته ﺷده )ﻫمﻮ ،برگ ١٧ر( ،و در ادامه به بقﻮل از قبیﻞ خس )کاﻫﻮ( ،ثﻮم
)سیر( ،فﻮدﻧج ،بصﻞ )پیاز( ،خیار ،سلق )چغندر( ،کرﻧب )کلﻢ /چغندر( ،ﻫلیﻮن
طیخ )خربزه( ،جرجیر )ترهتیزک(،
)مارچﻮبه( ،قرع )کدو( ،قﺜّاء )خیار/خیار چنبر( ،ب ّ
ﻫندبا )کاسن ( ،کراث )تره( ،ﺷبت و غیره پرداخته ﺷده است )ﻫمﻮ ،برگ٢۴ر به بعد(.
به قیاس آﻧکه در ابتدای کتاب ،مﻮضﻮع اثر »ﻋلﻢ الزرع و الغرس« )برگ ١پ( معرف
ﺷده ،تﻮجه به کاربرد این دو ریشه مﻮجب م ﺷﻮد بتﻮان با اطمینان بیشتری در باب
دوگاﻧﮥ ﺷجر /غیرﺷجر سخن گفت ،چرا که مترجﻢ رساله ﻫمه جا در باب اﺷجار از ریشﮥ
»غرس« و در باب دی ر گیاﻫان از ریشﮥ »زرع« استفاده کرده است.
آﻧاتﻮلیﻮس )سدۀ  ۴یا ۵م( ﻧیز در ﮐتابالفﻼحﮥ خﻮد ٤به طﻮر کلّ به طرز مشابه
ﻋمﻞ کرده است ،چناﻧکه در ترجمﮥ ﻋربی بازماﻧده از کتاب او ﻧیز م تﻮان ﻫمی ن دوگاﻧﮥ
ﺷجر /غیرﺷجر را بازﺷناخت؛ در این ترجمه ﻧیز در مﻮرد گیاﻫاﻧ ﻫمﭽﻮن باقﻼ
)آﻧاتﻮلیﻮس ،قاب  ٥،(٣۴٣ ،٣٠٨ ،٢٩٠ﻋدس )ﻫمﻮ ،قاب  ،(٣٠١ترمس )باقﻼی

 .١اصﻞ برخ از این آثار ﻫمﭽﻮن اثر آﻧاتﻮلیﻮس از میان رفته است.

 .٢در میان آثاری كه در اینجا باید بدانﻫا اﺷاره كرد ،ی

ﻫﻢ كتاب الفﻼحﮥ منسﻮب به آپﻮلﻮﻧیﻮس تیاﻧایی )بلیناس(

است كه جز بخشﻫایی در بارۀ به اصﻼح آوردن زمین و دفع آفات و برخ مباحث متفرقه ،به طﻮر ﻋمده در بارۀ

كاﺷت كرم )تاک؛ ص (١٢٢ ١١٢سخن گفته و حاوی دستهبندیﻫای مﻮرد ﻧظر ما ﻧیست؛ از این رو بهتر دیدیﻢ در
اینجا از این اثر او سخن ﻧگﻮییﻢ ،ﻫر چند در ادامه به سر الخلیقه یا كتاب العلﻞ او خﻮاﻫیﻢ پرداخت.
 .٣ﻧسخهای از آن به ﺷمارۀ  ۶۵٢۶در كتابخاﻧﮥ مجلس ﺷﻮرای اسﻼم مﻮجﻮد است.

 .٤در ﻧسخهای از آن که به ﺷمارۀ  ٧٩۶در كتابخاﻧﮥ مل مﻮجﻮد است ،ﻧام مؤلف »یﻮﻧیﻮس بن آﻧاطیﻮلیﻮس« ضبط
ﺷده است؛ برای آگاﻫ بیشتر در بارۀ این اثر ،ﻧک  :سزگین ،ج ،۴ص.٣٨۴ ٣٨٣

 .٥برگﻫای این ﻧسخه بدان صﻮرت كه كتابخاﻧﮥ مل در پای اه دیجیتال خﻮد بارگذاری كرده ،بهﻫﻢریختهاﻧد؛ به

ﻫمین دلیﻞ و با در ﻧظر گرفتن احتمال سهﻮلت بیشتر در دسترس  ،به جای ﺷمارۀ برگﻫا ،به ﺷمارۀ قابﻫای مﻮجﻮد

در این پای اه ارجاع داده ﺷده است.
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ﺷام یا مصری؛ ﻫمﻮ ،قاب  ،(٣٢۶حمص و ﺷعیر )ﻫمﻮ ،قاب  (٢٩٠از ریشﮥ زرع ،و
مﺜﻼ در باب کرم )تاک( که بخش ﻋمدهای از کتاب را به خﻮد اختصاص داده ،ﻫمه
جا از ریشﮥ غرس استفاده ﺷده است .گاﻫ ﻫمراه آﻧﭽه ذیﻞ مادۀ زرع بدان پرداخته ﺷده،
کلمﮥ حشیش ﻧیز به کار رفته ،مﺜﻞ حشیش جاورس )ﻫمﻮ ،قاب  (٣٠٨یا حشیش حلبه
) :ﺷنبلید؛ ﻫمﻮ ،قاب .(٣۴۶
در الفﻼحة الرومیة قُسطﻮس )به احتمال بسیار در سدۀ ۶م( که امروزه از ترجمﮥ
پهلﻮی آن ،ی

ترجمﮥ فارس به ﻧام ورزنامه در دست است ١،ﻫمین دوگاﻧه دیده م ﺷﻮد.

در بخش ﻧخست کتاب به زرع ﺷعیر و بر )گندم( و ماش و ﻋدس و حمص و ترمس و
کتان پرداخته ﺷده )قسطﻮس ،الفﻼحة الرومیة ،برگ ١۵ر به بعد( ،و در بخش دوم در
باب اﺷجاری که در بساتین غرس م ﺷﻮﻧد ،سخن گفته ﺷده است )ﻫمان ،برگ ۴۵ر به
بعد؛ ﻫمﻮ ،ورزنامه ،ص ٨۴به بعد(.
در سدهﻫای  ٣و ۴ق ابنوحشیه در الفﻼحة النبطیة ٢ساختار اثر خﻮد را بر اساس
سهگاﻧة ﺷجره ،ریحاﻧه ،بقله )ابنوحشیه ،ص (١١٣۵ ،١١۴مرتب کرده ،ﻫر چند به ﻫر
دسته به طﻮر منسجﻢ و ی

جا ﻧپرداخته است .او ریاحین را سرآغاز بحث از گیاﻫان

قرار داده است ٣.در این بخش »آس« که »سیدالریاحین« ﻧام گرفته و چنین تﻮصیف
ﺷده» :و ربما طال و امت ّد ال فﻮق حت یصیر کالشجرة« )ﻫمﻮ ،ص ،(١۴٢حد فاصﻞ
باب ریاحین و بخش ﻧخست از اﺷجار قرار گرفته ،اما ابنوحشیه در ادامه ،باب اﺷجار
را به پایان ﻧبرده ،بل ه با آوردن فصﻮل متعددی ،اغلب با مﻮضﻮع اصﻼح زمین ،اوقات
مناسب درخت ﻧشاﻧدن و زراﻋت کردن ،تغییرات آب و ﻫﻮا و افعال ماه و خﻮرﺷید و
تأثیر آﻧها در فﻼحت ،سخن را به کاﺷت گندم و جﻮ رساﻧده و پس از اتمام بحث این دو
و اﺷباه آﻧها ،به گیاﻫاﻧ پرداخته که بسیاری از آﻧها در آثار دی ر جزء بقﻮل به ﺷمار
رفتهاﻧد ،مﺜﻞ سلجﻢ )ﺷلغﻢ( و فجﻞ )ترب( و خس و جزر )زردک( و اﻧﻮاع بصﻞ و ثﻮم
و سلق؛ حال آﻧکه او در جای دی ر به تفصیﻞ در باب بقﻮل و اﻧﻮاع گﻮﻧاگﻮن آن سخن

 .١برای آگاﻫ در بارۀ این اثر و ترجمهﻫای آن ،ﻧک  :سزگین ،ج ،۴ص.٣٨٩ ٣٨٧
 .٢برای بحثﻫای درگرفته در باب صحت اﻧتساب این اثر به ابنوحشیه ،ﻧک  :سزگین ،ج ،۴ص.٣٩٨ ٣٨٩
 .٣بابﻫای پیشین )به غیر از مقدمات( به اجمال از این قرارﻧد :ابﻮابی جداگاﻧه در ذكر زیتﻮن و خﻮاص آن ،ﺷناخت
مﻮاضع آب ،برآوردن آن آب و كیفیت حفر چاه ،تغییر طعﻢ آب و به اصﻼح آوردن آن ،اختﻼف در طبایع آب بر
حسب آﻧكه از كجا برآمده باﺷد.
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گفته است )ﻫمﻮ ،ص ٧۶١به بعد( .ابنوحشیه پیش از آﻧکه در مﻮضع دی ری از کتاب
خﻮد ،در باب گروه دی ری از اﺷجار آغاز به سخن کند ،به طرح کلّیات در باب ﺷجر
پرداخته است؛ در تعریف او ،ﺷجر جنس برای اﻧﻮاع گﻮﻧاگﻮﻧ است که بر حسب
کﻮچ

و بزرگ و طبع و قﻮه و فعﻞ از ی دی ر متمایز م ﺷﻮﻧد )ﻫمﻮ ،ص١١٣٢؛ ﻧیز:

ص ١١٣۴ ١١٣٣که به اﻋتبار ﻫمین معیارﻫا در تقسیﻢبندی بقﻮل ﻧیز اﺷاره کرده است(.
ﻧکتﮥ مهﻢ در اینجا آن است که او با در ﻧظر گرفتن اﻧدازه و کﻮچ

و بزرگ گیاﻫان،

حین طرح این ک ّلیات و ذکر برخ مﺜالﻫا ،در تﻮصیف گیاﻫان از ترکیبات و صفات
استفاده کرده که به ﻫیﺌت کل آﻧها اﺷاره دارﻧد؛ مﺜﻼ ﻫنگام سخن گفتن از اﺷجار بری
و بستاﻧ  ،با چنین صفات مﻮاجه م ﺷﻮیﻢ» :اﻻﺷجار العظام و المتﻮسطة و الصغار«
)ﻫمﻮ ،ص» ،(١١٣۴اﻻﺷجار ال بار«» ،اﻻﺷجار اللّطاف« )ص» ،(١١۵٣ﺷجرة کبیرة
تعظﻢ« )ص» ،(١١۴٨ﺷجرة تعظﻢ تکبر و تطﻮل« )ص١١۴٢؛ ﻧیز ﻧک  :ص،١١۴٣
» ،(١١۴۶ ،١١۴۵ ،١١۴۴ﺷجرة صغیرة« )ص» ،(١١۴١ ،١١٣٩ﺷجرة ظریفة«
)ص» ،(١١۴۶ﺷجرة لطیفة ظریفة المنظر) «...ص» ،(١١۵٢ﺷجرة ...لطیفة غیرکبیرة«
)ص» ،(١١۴٩ﺷجرة ﻻطﻮل لها« )ص (١١۴٧استفاده کرده است .برخ تﻮصیفات
دی ر او از این قرارﻧد» :و ﻫ ﺷجرة ﻻتطﻮل کﺜیر ًا بﻞ بمقدار قامة الصبی« )ص(١١۴١
یا »و ﻫ کبیرة تعلﻮ ﻋلﻮاً کﺜیر ًا« )ص.(١١۴٢
ﻫر چند این مﺜالﻫا ﻫﻢ بر بزرگ و ﻫﻢ بر کﻮچ

جﺜﮥ گیاﻫان مﻮرد بحث دﻻلت

دارﻧد ،اما ابنوحشیه در مﻮاضع ﻧیز در اﺷاره به جﺜﮥ کﻮچ

برخ گیاﻫان ،از لفظ

»ﺷجیره« که تصغیر ﺷجره است ،استفاده کرده )ص (١١٣٩و برای مﺜال ،چنین اوصاف

را ﻧیز بر آن افزوده است» :ﺷجیرة صغیرة« )ص» ،(٨٢۴ﺷجیرة لطیفة ...ترتفع من
اﻷرض بمقدار ذراع« )ص.(١١۵٠
با بررس این ﻧمﻮﻧهﻫا که م تﻮان بسیاری دی ر ﻧیز بر آﻧها افزود ،به ﻧظر م رسد در
اثر ابنوحشیه مسألﮥ کﻮچ

و بزرگ  ،معیار تعیینکننده در تمایز ﺷجر از غیرﺷجر

ﻧیست ،چه او اﺷجار کبیر ،متﻮسط و صغیر ،و حت برخ گیاﻫاﻧ را که تنها به قدر ی
ذراع ارتفاع م گیرﻧد ،از جملﮥ اﺷجار آورده است.
او در تﻮصیف برخ بقﻮل ﻧیز از لفظ ﺷجر یا ﺷجیره استفاده کرده است؛ مﺜﻼ در
تﻮضیح ﺷبت که خﻮد از آن در بخش بقﻮل یاد کرده ،آورده است» :ﻫذا من الذی تنبت
لنفسها و قد یزرﻋها ...و یربﻮن ﺷجرتها فتکبر حتّ تبلﻎ قامة الرجﻞ« )ص .(٨۵۵یا در
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تﻮصیف بقلهای به ﻧام یرقا قطرا ١گفته است» :و لها اغصان تتفرع ﻋل ساق خشبی
غلیظ و جملتها اﻧّها ف صﻮرة الشجیرة الصغیرة« )ص .(٨٢۴ﻫمﭽنین در خاتمﮥ کتاب
خﻮد ،آﻧجا که دوباره به بحث اﺷجار کبار و صغار بازگشته ،از مصادیق اﺷجار صغاری
طی خ )خربزه( ﻧیز ﻧام برده ،ﻫر چند
که حمﻞ بزرگ بار م آورﻧد ،از قرع )کدو( و ب ّ
پیشتر از ﻫر دو در بخش بقﻮل )به ترتیب :ص ٨٨۶ ٨٨٢و  (٩١۴ ٨٩٢به تفصیﻞ
سخن گفته است» :و أما الشجر الصغار الحاملة حمﻼ ﻋظیماً کبیراً ،فمﺜﻞ ﺷجرة اﻷترج،
و من المنبسطة ﻋل وجه اﻷرض القرع و البطّیخ ،و مما ﻻینبسط ﻋل وجه اﻷرض المﻮز
و ما أﺷبهه« )ص.(١۴٨١
ابنبصال )درگذﺷته در ۴۴٩ق( در ﮐتابالفﻼحة گیاﻫان را به طﻮر کل در این
گروهﻫا جای داده است :ثمار ،حبﻮب ،بزور ،بقﻮل ٢،ریاحین و احباق .قاﻋدۀ استفاده
از دو مادۀ زرع و غرس برای اﺷجار و غیراﺷجار در اثر او ﻧیز دیده م ﺷﻮد .مﺜﻼ او ﻫﻢ
ﻫنگام سخن گفتن از اﺷجار ،ﻫمﭽﻮن خﻮخ و پسته و ﻧخﻞ و تفاح و سفرجﻞ و تین و
اجاص و کرم از ریشﮥ غرس )ابنبصال ،ص (٨۵ ۵٩و ﻫنگام پرداختن به حبﻮب و
بزور و بقﻮل ،ﻫمﭽﻮن حمص و ﻋدس و لﻮبیا و سمسﻢ و زﻋفران و قرع و بادمجان و
سلق از ریشﮥ زرع استفاده کرده )ﻫمﻮ ،ص (١۶١ ١٠٩و چﻮن به کاﺷت ریاحین و احباق
رسیده ،گاﻫ زراﻋت و گاﻫ غراست را به کار برده است )مﺜﻞ زراﻋت ورد و خیری و
بنفسج ،ﻫمﻮ ،ص ١۶۵ ١۶٣و غرس سﻮسن و ﻧرگس و بهار ،ﻫمﻮ ،ص.(١۶٧ ١۶۶
در ﮐتابالفﻼحة ابنﻋﻮام اﺷبیل )سدۀ ۶ق( که تقریباً ﻫمﮥ آثار پیشین جزو منابعش

ﻫستند ،ما با اﺷجار /خُضر و ابقال )خضر و بقﻮل را در کنار ﻫﻢ آورده است؛ ابنﻋﻮام
اﺷبیل  ،ص (۵٧٩ ،۵٣٩ ،٢١ ،١٣ ،١٢و ﻫمان قاﻋدۀ زراﻋت و غراست )ﻫمﻮ ،ص،٢
 (۶ ۵مﻮاجهیﻢ .اما این قاﻋدۀ اخیر گاﻫ بهﻧدرت ﻧقض ﺷده ،مﺜﻼ در مﻮاضع از
»بقﻮل مغترسه« )مﺜﻼ :ص (٢١یا زراﻋت ﺷجر تﻮت )ص (٢٩٨ﻫﻢ سخن رفته است.
ابنﻋﻮام در بابی از کتاب خﻮد که به ترتیب غرس درختان در بﻮستانﻫا اختصاص دارد،
از اﺷجاری که بزرگ م ﺷﻮﻧد )اﺷجار الت تعظﻢ( و اﺷجاری که بزرگ ﻧم ﺷﻮﻧد
)اﺷجار الت ﻻتعظﻢ؛ ص ،(١۵۴ ١۵٣سخن گفته که یادآور معیار قدر و اﻧدازۀ گیاﻫان
در اثر ابنوحشیه است؛ ﻫمﭽنین در جایی اﺷاره کرده که برخ اﺷجار دارای دو ﻧﻮع
 .١ابنوحشیه آن را فارس داﻧسته و ﻧامش را به زبان اﻫﻞ فرس »كنهان« ضبط كرده است )ص.(٨٢۴
 .٢او به »بقﻮل ذوات اﻻصﻮل« در فصل جداگاﻧه پرداخته است )ﻧک  :ابنبصال ،ص.(١۵٠ ١۴١
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»جلیﻞ« و »دقیق« ﻫستند )ص .(٢٨١ ،٢۶۵جایی ﻫﻢ در برﺷمردن مصادیق »اﻻﺷجار
القائمة ﻋل ساق واحد« ،ﻧارﻧج و ریحان و سرو و صنﻮبر را در کنار ﻫﻢ ﻧشاﻧده است
)ص.(۶۵۶
کتاباﻻدویهها
کتاباﻻدویهﻫا یا قرابادینﻫا اغلب بر اساس ﻧظﻢ الفبایی مرتب ﺷدهاﻧد و ساختاری
فرﻫنﮓگﻮﻧه دارﻧد ،از این رو تقسیﻢبندیﻫای مﻮجﻮد در آثار پیشین در آﻧها دیده
ﻧم ﺷﻮد .در برخ از این متنﻫا بیشتر به طبیعت ،قﻮه و فعﻞ ادویه پرداخته ﺷده و
تﻮصیف ﻫیﺌت کل گیاﻫان چندان مﻮرد تﻮجه مؤلفان ﻧبﻮده است .ﻫمﭽنی ن گاﻫ بدون
آﻧکه ﻫیﺌت کل گیاﻫان در ﻫر مدخﻞ ترسیﻢ ﺷﻮد ،به تﻮصیف جزئیات از قبیﻞ اﻧدازۀ
برگﻫا یا رﻧﮓ آﻧها پرداخته ﺷده؛ در چنین مﻮاردی اغلب لفظ یا الفاظ که ﻧاظر بر
ﻫیﺌت کل گیاﻫان باﺷد ،در متنﻫا به کار ﻧرفته یا تنها از لفظ ﻋام »ﻧبات« استفاده ﺷده
است .اما این قاﻋده کل ﻧیست و برخ از این متﻮن دربردارﻧدۀ تﻮصیفات دقیق در
بارۀ ﺷمایﻞ کل و ﻋمﻮم گیاﻫان ﻫستند که ﺷامﻞ اﻧدازۀ آﻧها ﻧیز م ﺷﻮد .البته گاه
دستهبندیﻫایی که در اینجا مﻮرد ﻧظر ما ﻧیست ﻫﻢ در این متنﻫا دیده م ﺷﻮد؛ مﺜﻼ در
فردوسالح مة ﻋل بن ربن طبری )سدۀ ٣ق( یا در المنصوری ف الطب رازی
)درگذﺷته در ٣١٣ق( با تقسیﻢبندیﻫای تقریب ًا مشابه از ادویﮥ مفردۀ گیاﻫ از قرار
طیب مﻮاجهیﻢ که در آﻧها به اﺷجار ذیﻞ سه گروه
حبﻮب ،بقﻮل ،ثمار ،ریاحین و افاویهال ّ
آخر ،یعن ثمار ،ریاحین و افاویهالطّیب پرداخته ﺷده است )مﺜﻼ ﻧک  :ﻋل بن ربن
طبری ،ص٣٩٧ ،٣٩۶ ،٣٨١ ،٣٧۴؛ رازی ،ص،١۵۶ ،١۵٢ ،١۴۶ ،١۴۵ ،١٢۴

 .(١۵٨از این رو ،آن دسته از کتاباﻻدویهﻫا که دربردارﻧدۀ تﻮصیفﻫای دقیقتر و
جزئ تر ﻫستند ،بیشتر به کار این بررس آمدهاﻧد .آﻧﭽه در ادامه خﻮاﻫد آمد ،ﻫم
برگرفته از ترجمﮥ ﻋربی الحشائش دیسقﻮریدوس )سدۀ ﻧخست میﻼدی( ،مقالﮥ
ابنجلجﻞ )مقالة ﻹبنجلجل یذﮐر فیها من اﻷدویة ماقصر دیسقوریدوس عن ذﮐره ف
ﮐتابه ف هیول الطّب؛ سدۀ ۴ق( ،اﻻعتماد ف اﻷدویة المفردة ابنجزار )درگذﺷته در
٣٩۶ق( ،قانون ابنسینا )درگذﺷته در ۴٢٨ق( ،جامع اﻷدویة المفردة ابنسمجﻮن
)درگذﺷته در اواخر سدۀ  ۴یا اوایﻞ سدۀ ۵ق( ،الصیدنﮥ ابﻮریحان بیروﻧ )درگذﺷته
پس از ۴۴٠ق( ،ﮐتاب اﻷدویة المفردة ابنوافد )درگذﺷته در ۴۶٠ق( ،الجامع ف
اﻷدویة المفردة غافق )سدة ۶ق( ،جامع ﻻشتات النبات ﺷریف ادریس )درگذﺷته در

طبقهبندی گیاﻫان در تمدن اسﻼم ٢۶١/ ...

۵۶٠ق( ،عمدة الطبیب ف معرفة النبات ابﻮالخیر اﺷبیل )سدۀ ۶ق( و الجامع لمفردات
اﻷدویة و اﻷﻏذیة ابنبیطار )درگذﺷته در ۶۴۶ق( ﻫستند .در بررس کل این متنﻫا،
تﻮصیفات مﻮجﻮد در باب ﻫیﺌت کل گیاﻫان را م تﻮان به طﻮر کل چنین استخراج کرد:
 .١ﺷجر؛  .٢حشیش؛  .٣ثمنش/تمنس١؛  .۴ﺷﻮک؛  .۵بقﻞ؛  .۶ﻋشب
در ادامه به طﻮر مجزا به ﻫر ی

از این سرفصﻞﻫا خﻮاﻫیﻢ پرداخت.

 .١شﺠﺮ

در کتاباﻻدویهﻫا لفظ ﺷجر برای ﻧامیدن گیاﻫان گﻮﻧاگﻮن با اﻧدازهﻫای متفاوت به کار
رفته است .مﺜﻼ ﻫمﭽنان که با اوصاف ﻫمﭽﻮن ﺷجرۀ ﻋظیمه ،ﺷجرۀ طﻮیله ،ﺷجر کبیر،
ﺷجرۀ معتدلﮥ قائمه یا ﺷجری که به اﻧدازۀ قامت آدم بلندی م گیرد )ﺷجرة تعلﻮ ﻋل
اﻷرض قامة؛ بیروﻧ  ،ص٣٠٨ ،١۵۴ ،٧٣؛ ابنسینا ،قانون ،ص٣٩٩ ،٣٨٠ ،٣٠٩؛
ابنجزار ،ص١٢۵ ،٩٠ ٨٩ ،٨٠ ،٢٩ ٢٨؛ ابنوافد ،ص١٢٨ ،١١۶ ،۵۴ ،۴٠؛
ابنبیطار ٢،ج ،١ص ،(١٩٢مﻮاجهیﻢ ،با ﺷجیره ،ﺷجره/ﺷجیره صغیره ،اﺷجاری که
ارتفاع چنداﻧ ﻧدارﻧد )ﺷجرة ﻻ ارتفاع لها؛ ابنجلجﻞ ،ص٢٣؛ بیروﻧ  ،ص،١٩۵
٢۶۶؛ ابنوافد ،ص١٣١ ،٩۴ ،٧۵؛ ابنجزار ،ص٣٢ ،٨؛ غافق  ،ج ،٢ص١٠٧؛
ابنسمجﻮن ،ج ،٢ص (١١٢یا اﺷجاری به قدر ی

ذراع ،دو ذراع یا ی

ﺷبر )ی

وجب( ﻧیز مﻮاجهیﻢ )بیروﻧ  ،ص٢١۴؛ ابنجزار ،ص٨۵ ،٨٣؛ ابنسمجﻮن ،ج،١
ص١٢۶؛ ج٣١٨ ،١٢٣ ،٢؛ ج ،٣ص٣٠؛ ابنوافد ،ص.(١۶٢ ،١٣١ ،٩۴ ،٧٣ ،٧٠
برای ﻧمﻮﻧه ،گاه در تﻮصیف گیاﻫاﻧ ﻫمﭽﻮن ،بنفسنج ،بابﻮﻧج ،لسانالﺜﻮر ،بادرﻧجبﻮیه،
اسطﻮخﻮدوس ،بادآورد ،کاکنج و ثﻮم بری )ابنجزار ،ص،٣٢ ،٢۵ ،١٩ ،١۵ ،٩ ،۴
 (١۵٩ ،٨٣یا لبﻼب ،ماش ،لﻮبیا و بادﻧجان ﻧیز از لفظ ﺷجر/ﺷجیره استفاده ﺷده است
)ابنجلجﻞ ،ﻫمانجا؛ ابنسمجﻮن ،ج ،٢ص٣٣٣ ،١٨٩؛ ج ،٣ص١٩٠؛ بیروﻧ ،
ص٩۴؛ ابنبیطار ٣،ج ،٢ص .(۴٠۵ﻫمﭽنین اﺷاره ﺷده که برخ اﺷجار دارای دو ﻧﻮع
کبیر و صغیر ﻫستند )ابنسینا ،ﻫمان ،ص٢۴٨؛ ابنجزار ،ص.(۶٧ ،٢٠
گاه ﻧیز تﻮصیفات متفاوت در باب گیاﻫاﻧ که با لفظ ﺷجر از آﻧها یاد ﺷده ،م بینیﻢ؛
مﺜﻼ غافق در تﻮصیف دو گیاه با ﻧام اﻧاغالیس چنین آورده» :و ﻫما ﺷجرتان تنبسطان
1. θάμνος
 .٢ﻧقﻞ از ابﻮحنیفه دینﻮری.
 .٣ﻧقﻞ از سلیمان بن حسان )ابنجلجﻞ(.
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ﻋل اﻷرض« )غافق  ،ج ،١ص (٢١ ٢٠یا در جای دی ر در وصف ﻧﻮﻋ آذانالفار
بری آورده» :ﺷجرة تنبت ف الرمﻞ مفترﺷة اﻻغصان ﻋل اﻷرض« )ﻫمﻮ ،ج ،١ص.(٢١
ابنجزار )ص (۴ﻫﻢ که اﺷاره کردیﻢ از »ﺷجر بنفسج« یاد کرده بﻮد ،آن را چنین تﻮصیف
کرده است» :ﺷجرة البنفسج ...تفترش مع اﻷرض«.
گاﻫ ﻧیز در تعریف برخ گیاﻫان آﻧها را بین ﺷجر و حشیش یا بین ﺷجر و ﺷﻮک
معرف کردهاﻧد ،مﺜﻞ این وصف در تﻮصیف کرسنه» :ﺷجر متﻮسط بین الشجر و
الحشائش« )دیسقﻮریدوس ،برگ ١٢٢پ( یا در تﻮصیف افاق  ،گیاﻫ ﺷبیه به کرسنه:
»و ﻧبته مابین الشجر و الحشیش ...و ﻫﻮ اکبر من ﻧبت العدس« )ﻫمﻮ ،برگ ١٣۶ر( یا
دربارۀ فنجنکشت که آن را »فیما بین الحشیش و الشجر« داﻧستهاﻧد )ﻫمﻮ ،برگ٧٠ر(،
یا آﻧﭽه دربارۀ ﻋ ّلیق آوردهاﻧد که آن را ﺷجری »بین الشجر ]و[ الشﻮک ﻻیعظﻢ« وصف
کردهاﻧد )ابنسمجﻮن ،ج ،٣ص.(١٧٣
 .٢حشیش

بسیاری از آﻧﭽه در متنﻫا در باب گیاﻫاﻧ که با لفظ حشیش معرف ﺷدهاﻧد ،دیده
م ﺷﻮد ،با آﻧﭽه در قسمت پیشین در باب برخ اﺷجار آورده ﺷد ،ﻫمساﻧ دارد .مﺜﻼ
در اﺷاره به اﻧدازۀ گیاﻫاﻧ که با این لفظ معرف ﺷدهاﻧد ،گاه ﻫمان طﻮل ی
ذراع یا ی

ذراع ،دو

ﺷبر دیده م ﺷﻮد یا در باب آﻧها از صفت »دقیق« استفاده ﺷده است

)ابنسینا ،ﻫمان ،ص .(٢٧۴ابنجزار در باب راسن آورده است» :ﻫ حشیشة ...تعلﻮ
ورقها ﻋل اﻷرض قدر ﺷبر« )ابنجزار ،ص٩٣ ٩٢؛ ﻧیز ﻧک  :ﻫمﻮ ،ص٩٢ ،٢٧
٩٣؛ ابنسمجﻮن ،ج ،١ص١٣۴؛ ج ،٢ص١١٢ ١١١؛ ج ،٣ص.(١٩٠
گاه در تﻮصیف حشائش آﻧها را دارای ساق )ذات ساقٍ؛ ﻧک :دیسقﻮریدوس ،برگ
٢٩ر؛ ابنسینا ،ﻫمان ،ص (٢۵۵داﻧستهاﻧد و گاه حت اﺷاره کردهاﻧد که ساق و
ﺷاخهﻫای آﻧها م تﻮاﻧد »خشبی« ،یعن از جنس چﻮب باﺷد )ﻧک  :ابنسمجﻮن ،ج،٢
ص ،(١١٢گرچه گاﻫ ﻧیز در تﻮصیف آﻧها از ﻋبارات ماﻧند »حشیشة تفترش ذات
اغصان« )ﻫمﻮ ،ج ،١ص (١٣۴یا »حشیشة تفترش ﻋل وجه اﻷرض« )ﻫمﻮ ،ج،١
ص (٢١۵استفاده ﺷده است.
 .٣ثنمش /تمنﺲ

در میان مؤلفان کتاباﻻدویهﻫا برخ  ،از جمله ابنوافد و غافق  ،برای اﺷاره به ﻫیﺌت
کل گیاﻫان از لفظ یﻮﻧاﻧ ثمنش /تمنس به معنای درختﭽه ﻧیز استفاده کردهاﻧد )ﻧک
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 :غافق  ،ج ،١ص۴٠ ،٣١ ،٢۵ ٢۴؛ ج ،٢ص٨۴ ،٨١؛ ﻧیز ﻧک  :ابنبیطار ،ج،١
ص٣٧٢ ،٣٧١ ،٣٠٨؛ ج ،٢ص ۴٠٢ ،٢١٨ ،٩۵که در باب تعدادی از گیاﻫان از قﻮل
دیسقﻮریدوس آﻧها را با لفظ »تمنش« معرف کرده است( .این ثمنش /تمنس م تﻮاﻧد
ارتفاﻋ از ی

ذراع )ابنوافد ،ص (١٢۴تا به اﻧدازۀ قامت آدم )ﻫمﻮ ،ص(۴۴٨

داﺷته باﺷد )ﻧیز ﻧک  :غافق  ،ج ،٢ص .(١١٨ﻫمﭽنین در باب گیاﻫاﻧ که دو ﻧﻮع
کﻮچ

و بزرگ دارﻧد ،گاه برای اﺷاره به اﻧﻮاع صغیر از لفظ ثمنش /تمنس استفاده

ﺷده است )ابنوافد ،ص۴۵١؛ ﻧیز ﻧک  :ﻫمﻮ ،ص ١٢۴که از »ﺷبهتمنس« ﻧیز استفاده
کرده است( .گاﻫ ﻧیز صفت صغیر /طﻮیﻞ را به این لفظ افزودهاﻧد )ﻧک  :غافق  ،ج،١
ص۴٨ ،۴٠ ،٢۵ ٢۴؛ ج ،٢ص.(١١٣
 .۴شوک

در این متنﻫا ،گاه برای تﻮصیف برخ گیاﻫان به طﻮر مطلق ،لفظ ﺷﻮک به کار رفته و
این ﺷﻮک خﻮد دارای اصناف داﻧسته ﺷده است )برای ﻧمﻮﻧه ،ﻧک  :ابنوافد ،ص.(١٠۶

مﺜﻼ در الحشائش )دیسقﻮریدوس ،برگ ۶٩ر( در باب اقاقیا چنین آمده» :ﺷﻮک
فیمابین الشجرة ال بیرة و الصغیرة« )ﻧیز :ابنجزار ،ص٣٠؛ ابنوافد ،ص٩٩؛ برای
مﻮارد دی ر ،ﻧک  :بیروﻧ  ،ص٣٧؛ ابنوافد ،ص١٧١؛ غافق  ،ج ،١ص (۴٩ ،٢٣و
گاه اوصاف بدان افزوده ﺷده یا خﻮد به ﻋنﻮان وصف برای اجناس پیشین به کار رفته

که آن را در حالت بینابین قرار داده است .مﺜﻼ در تﻮصیف برخ اﺷجار از صفت ﺷﻮکیه
استفاده ﺷده است ،از قبیﻞ سخن ابنسینا )قانون ،ص (٣١۴در وصف حاﺷا )ﻧﻮﻋ
پﻮدﻧﮥ کﻮﻫ (» :ﺷجرة صغیرة ﺷﻮکیة« )برای مﻮارد دی ر ،ﻧک :ابنوافد ،ص.(١١٠ ،٣۶
ﻋبارات ﻫمﭽﻮن »ﺷجرة ﺷﻮک /ﺷائکه /ﺷﻮکیه /متشﻮکه« )ابنسینا ،ﻫمان ،ص٣٧٧؛
ابنوافد ،ص٣٩؛ غافق  ،ج ،١ص٢٩؛ ابنبیطار ،ج ،٢ص» ،(١٧٢ﺷجر مشﻮک /ﺷجرة
مشﻮکة« )ابنسمجﻮن ،ج ،١ص١٨۴؛ بیروﻧ  ،ص٧۶؛ ابنوافد ،ص ١١٠؛ ابنبیطار،
ج ،١ص» ،(٢۵٠ﻧبات ﺷﻮک  /مشﻮک« )ابنسمجﻮن ،ج ،٢ص١٧۶؛ ابنوافد ،ص۵٢؛
ابنبیطار،ج ،١ص١٨٢؛ ج ،٢ص ،(۴٣۴یا »حشیش ﺷائکه« )ابنسینا ،ص (۴۶٨در
متنﻫا بسیار به کار رفته است.
 .۵بقل

در میان متنﻫایی که مﻮرد مراجعﮥ ما بﻮدهاﻧد ،در باب بقﻮل ،کمتر به آﻧﭽه تﻮصیفگر
ﻫیﺌت کل این جنس از گیاﻫان باﺷد ،برم خﻮریﻢ .پیشتر به تقسیﻢبندی احرارالبقﻮل/
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ذکﻮرالبقﻮل در برخ کتابالنباتﻫا اﺷاره کردیﻢ .برخ کتاباﻻدویهﻫا ﻧیز از این دو
اصطﻼح برای تﻮصیف بقﻮل استفاده کردهاﻧد .بیروﻧ )ص (٢١٣آورده که احرار بیآﻧکه
پخته ﺷﻮﻧد ،خﻮرده م ﺷﻮﻧد )یؤکﻞ من غیرطبخ؛ ﻧیز ﻧک  :ابنوحشیه ،ص٨۴٧؛
ابﻮالخیر اﺷبیل  ،ص .(۴٢٠ ،٢٠۵دو ترکیب »بقﻮل المائده« )ابنسمجﻮن ،ج،١
ص٢۵٩؛ ج ،٣ص (١٠٨یا »بقﻮل المستعمﻞ« )بیروﻧ  ،ص (١۴٩ﻧیز باید به این ﻧﻮع
از بقﻮل اﺷاره داﺷته باﺷند .در مقابﻞ ،ذکﻮرالبقﻮل پخته خﻮرده م ﺷﻮﻧد )ابنوحشیه،
ص٨٨٢، ٨۶٩؛ ابﻮالخیر اﺷبیل  ،ص .(۴۴٨اما چنین تﻮصیفات ﻧشاندﻫندۀ ﻫیﺌت
کل این گیاﻫان ﻧیست .بر اساس اﺷارات معدودی که از متنﻫا استخراج کردهایﻢ ،طیف
آﻧﭽه بقﻞ خﻮاﻧده ﺷده ،م تﻮاﻧد از آﻧﭽه دارای ساقﮥ خش

چﻮبین است )بقلة تقﻮم ﻋل

ساق خشبی غیر غض؛ ابنبیطار ،ج ،١ص (٣۶۴تا آﻧﭽه بر ساق ﻧازک م روید )بقلة
ترتفع ﻋل ساق رقیقة؛ ابﻮالخیر اﺷبیل  ،ص۵٣٣؛ ﻧیز ﻧک  :غافق  ،ج ،١ص،(۴٩
گسترده باﺷد .ابنجلجﻞ )ص (٢٣در تﻮصیف بادمجان ک ه آن را از جملﮥ بقﻮل داﻧسته،
آورده است» :الباذﻧجان من بقﻮل الصیف ﻫ ﺷجیرة تکﻮن طﻮلها ذراﻋ ًا تغرس ف
البساتین« .ﻫمﭽنین گاه از »بقﻮل ذوات الشﻮک« )برای ﻧمﻮﻧه ،ﻧک  :ابﻮالخیر اﺷبیل ،
ص۴٩٨؛ ابن بیطار ،ج ،٢ص (٢٨٣یا »البقﻮل المستأﻧف کﻞ ﻋام« )بقﻮل ی

ساله؛

ﻧک  :ابﻮالخیر اﺷبیل  ،ص  (۴٣۶ ،٢٩٧ ،١۶۵ ،٨۵ ،٨٠ ،٧٩ ،۶٣ ،۶٠ ،۵٣سخن
گفته ﺷده است .این مﻮرد آخر گاه خﻮد به دو گروه روینده از بزر )البقﻞ المستأﻧف
النبات من بزره؛ ﻫمﻮ ،ص (١٩٠ ،١۵۶ ،١٠٣و روینده از ریشه )البقﻞ المستأﻧف النبات

من ارومته؛ ﻫمﻮ ،ص (۵۶تقسیﻢ ﺷدهاﻧد.
 .۶عشﺐ

تﻮضیحات ما در باب ﻋشب اﻧدک است ،چرا که در میان متنﻫا آﻧﭽه ﻧشاﻧ از ﻫیﺌت
کل گیاﻫاﻧ که با لفظ ﻋشب معرف ﺷدهاﻧد ،داﺷته باﺷد ،کمتر به چشﻢ م خﻮرد )برای
آﻧکه گیاﻫاﻧ با استفاده از این لفظ معرف ﺷدهاﻧد ،برای ﻧمﻮﻧه ،ﻧک  :ابنسینا ،قانون،

ص٣٣٢؛ ابنسمجﻮن ،ج ،١ص٢١١؛ ج ،٣ص۶۴ ،٣٠؛ ابنوافد ،ص١۵٩ ،۵١ ،۵٠؛
غافق  ،ج ،٢ص٩٢ ،٩١ ،۶٧؛ ابنبیطار ١،ج ،١ص .(١٠٣ابنبیطار جایی طﻮل

 .١ﻧقﻞ از دیسقﻮریدوس.

طبقهبندی گیاﻫان در تمدن اسﻼم ٢۶۵/ ...

ﻋشبهای را دو اﻧگشت )طﻮلها اصبعان؛ ١ج ،٢ص (٢٩۴وصف کرده و جای دی ری
وصف »دقیق« را به ﻋشب افزوده است) ٢ج ،٢ص .(٢٢٠ی

جا ﻫﻢ در باب ﺷاﻫترج،

از قﻮل دیسقﻮریدوس آورده است» :ﻫﻮ ﻧبات ینبت بین الشعیر و ﻫﻮ ﻋشبة تشبه الﺜمنش«
)ج ،٢ص.(۶٣
دو ﻃﺒقهبندی متمایز و پیشینﮥ بﺮخ مفاهیم
در اینجا دو کتاب جامع ﻻشتات النبات ٣ﺷریف ادریس و عمدة الطبیب ف معرفة
النبات ابﻮالخیر اﺷبیل را به طﻮر جداگاﻧه بررس خﻮاﻫیﻢ کرد ،چرا که آﻧها بر خﻼف
آثار پیشین ،یا در مقدمه یا در مطاوی مطالب خﻮد ،طبقهبندیﻫایی را که در ذﻫن
داﺷتهاﻧد ،روﺷنتر بیان کردهاﻧد و مهﻢتر از آن ،از مفاﻫیم که برای تﻮصیف گیاﻫان به
کار بردهاﻧد ،تعاریف به دست دادهاﻧد .سپس م کﻮﺷیﻢ پیشینﮥ این تفکی

مفاﻫیﻢ و

تعریفات را در آثار فلسفﮥ طبیع بازیابیﻢ.
شﺮیف ادریس

ﺷریف ادریس پیش از آﻧکه وارد بخش فرﻫنﮓگﻮﻧه و الفبایی کتاب خﻮد ﺷﻮد ،در

مقدمات اثرش در باب کﻮن ﻧباتات سخن گفته و به ﻫمین مناسبت در مﻮرد ﻧبات چنین
آورده است:
النبات یﻮجد ف ﻧﻮﻋین احدﻫما ﻫﻮ الشّجر و الﺜاﻧ ﻫﻮ النّجﻢ )ﺷریف ادریس ،
برگ ٣پ(.

سپس ﺷجر را چنین تعریف کرده:
الشّجر ﻫﻮ ما قام ﻋل ساق و ارتفع ف الهﻮا و دار الحﻮل و لﻢ یجف )ﻫمانجا(؛

اما این ﺷجر دارای مراتبی از کمال تا ﻧقصان است:

 .١ﻧقﻞ از دیسقﻮریدوس.
 .٢ﻧقﻞ از دیسقﻮریدوس.
 .٣این اثر را اﻷدویة المفردة و المفردات ﻧیز ﻧامیدهاﻧد )ﻧک  :رضا ،ص .(٣۴۵ﻧسخﮥ مﻮرد استفادۀ ما در كتابخاﻧﮥ
مجلس ،با این ﻧام فهرست ﺷده است :جامع شتات النبات و ضروب أنواع المفردات من اﻷشجار و اﻷثمار و
الحشایش و الثمار )ﻧک  :داﻧشپژوه و ﻋلم اﻧﻮاری ،ج ،٢ص .(٢۵٢ ٢۵١یادداﺷت ابتدای این ﻧسخه به خط
كاتب ،آن را چنین معرف كرده» :كتاب الجامع لﻸدویةالشریفة« )برگ ١ر(.

 /٢۶۶تاریخ علم ،دورۀ  ،١٣ﺷمارۀ  ،٢پاییز و زمستان ١٣٩۴

و الشّجر ﻫﻮ ما اجتمعت فیه تسعة اﻷجزاء و ﻫ اﻷصﻞ و الساق و القضبان ][...
و الﻮرق و الزﻫر و الﺜمر و الصمﻎ و ﻫذا النﻮع من الشّجر یسم کامﻼ و الناقص

منه واحدة من ﻫذه او اکﺜر« )ﻫمانجا(.

در تعریف او ﻧجﻢ ﻧیز از این قرار است:
و النّجﻢ ﻫﻮ ما لﻢیقﻢ ﻋل ساق و ﻻیرتفع ف الهﻮا ل نّه یمتدّ ﻋل وجه اﻷرض
و ربما تعلّق بالشّجر )ﻫمانجا(.

برخ مﺜالﻫای او برای ﻧجﻢ ،قرع و لﻮبیا ﻫستند )ﻫمانجا( که در اغلب آثاری که پیشتر
بدانﻫا اﺷاره کردیﻢ ،با لفظ ﺷجر از آﻧها یاد ﺷده بﻮد.
ی

از معیارﻫای طبقهبندی ﺷریف ادریس که تحت دوگاﻧﮥ ﺷجر /ﻧجﻢ صﻮرتبندی

ﺷده ،ﻫمین تصﻮیر ﻫیﺌت کل گیاﻫان است :ی

ایستاده بر ساقه و باﻻروﻧده است،

دی ری بر ساقه ﻧم ایستد ،بر سطح زمین پیش م رود و گاه به آﻧﭽه بر ساقه ایستاده،
م پیﭽد تا به کم

آن

ارتفاع گیرد١.

ابوالخیﺮ اشﺒیل

طبقهبندی گیاﻫان ﻧزد ابﻮالخیر اﺷبیل با جزئیات بسیار بیشتری اﻧجام ﺷده و او در

مﻮاضع گﻮﻧاگﻮن کتاب خﻮد ،به مناسبت از »اجناس« و »اﻧﻮاع« و »اصناف« گﻮﻧاگﻮن
گیاﻫان سخن گفته است .چنین ﻧیست که ابﻮالخیر پیش از وارد ﺷدن به تﻮصیف مداخﻞ،
ابتدا تعاریف کل خﻮد را ﻋرضه کرده باﺷد یا از ﻫمﮥ اجناس و اﻧﻮاﻋ که به ﻧامشان
اﺷاره کرده ،تعریف دقیق به دست داده باﺷد یا اینکه ﻫمﮥ مداخﻞ کتاب او دارای
اطﻼﻋات در باب جنس و ﻧﻮع و صنف گیاه مﻮرد ﻧظر باﺷند .او برای ﻋرضﮥ تعاریف
ﻫﻢ به ﻧظﻢ الفبایی اثرش پایبند بﻮده و تعریف ﻫر مفهﻮم اغلب بر اساس این ﻧظﻢ ﻋرضه
ﺷده است .مﺜﻼ ﺷجر را ﻫنگام که بر اساس ترتیب الفبایی کتاب به حرف »ش« رسیده،
چنین تعریف کرده است:
 .١زكریا بن محمد بن محمﻮد قزوین )درگذﺷته در ۶٨٢ق( ،صاحب عجائب المخلوقات و ﻏرائب الموجودات،
كه برخ او را از »مشاﻫیر گیاهﺷناس در تمدن اسﻼم « برﺷمردهاﻧد )ﻧک  :الدفاع ،ص ،(٣١٧ ٢٩۵در ابتدای
فصﻞ ﻧبات كتاب خﻮد ،با استفاده از الفاظ ﺷریف ادری س  ،تقسیﻢبندی مشابه به دست داده است» :انّ النبات
ینقسﻢ ال قسمین ،ﺷجر و ﻧجﻢ ...الشّجر و ﻫﻮ كﻞ ما له ساق و اﻷﺷجار العظام بمﺜابة الحیﻮاﻧات العظام و النجﻮم
بمﺜابة الحیﻮاﻧات الصغار« )ص (٢۴۶و »النّجﻢ كﻞ ﻧبت لیس له ساق صلب مرتفع كالزروع و البقﻮل و الریاحین و
الحشائش و البریه« )ص.(٢٧٠

طبقهبندی گیاﻫان در تمدن اسﻼم ٢۶٧/ ...

اسﻢ یقع ﻋل الشجر العظیﻢ و التمنس و الجنبة و بالجملة ﻋل ماقام ﻋل ساق،
بقﻼ کان او غیره ،صغیراً کان او کبیراً ،و اﻻﺷهر به الشجر العظام )ابﻮالخیر

اﺷبیل  ،ص.(۵۶٨

به این ترتیب در تﻮصیف اﺷجار ،در مﻮاضع مختلف از اجزای تعریف خﻮد استفاده
کرده است )برای ﻧمﻮﻧه ،ﺷجر العظام :ص،١٩۵ ،١٣٧ ،١١٧ ،١١٢ ،۵١ ،۴۴ ،۴٠
۵۴٠ ،۴٩۶ ،٢۶٢ ،٢٢٨ ،٢٢٠؛ تمنس ١:ص۶۵ ،۵٧؛ جنبه :ص .(٨٣برخ از
تﻮصیفات بهکار رفته در عمدة الطبیب در باب ﺷجر از این قرارﻧد :ﺷجرة تعلﻮ ﻧحﻮ
القامة )ابﻮالخیر اﺷبیل  ،ص(٨٩؛ دق الشجر )در ﻧقل از احمد بن داوود؛ ص،(٢٧٢
ﺷجر الخﻮار ]ضعیف و سست[ )ص ،(۵۴٣ ،٣۶۴ ،٢٧٨ﺷجر الضعیف )ص،(٢٧٨

ﺷجر الخشبی )ص ،(٣٣٨ ،٢١۵ ،١٨٩ ،١۴٠الشجر الخشبی المشﻮک )ص،(٢٧۵
ﺷجیرة }تعلﻮ ﻧحﻮ القامة{ )ص.(۴۶٨ ،۴۶۴ ،٣٧٢ ،٣١٠ ،٣٠۵ ،١٧٠ ،١٢٢

در مقابﻞ تعریف آﻧﭽه بر ساق ایستاده و لفظ ﺷجر بر آن قابﻞ اطﻼق است ،او برای
تعریف »غیرﺷجر« از چندین وصف مختلف استفاده کرده است:
الف( »سطّاح« ،گیاﻫاﻧ که ،چناﻧکه از لفظ برم آید ،بر سطح زمین پخش م ﺷﻮﻧد:
»کﻞ ﻧبات یفترش ﻋل اﻷرض و ﻻیقﻮم ﻋل ساق فهﻮ سطّاح و ﻻینبت اﻻ ف السهﻞ«
)ص.(۵٣٩
ب( »خضره« به ﻋنﻮان ی

طبقهبندی کﻮچ

تر» :و ﻫﻮ من السطّاح و الخضرة کﻞ

مااخضر من البقﻞ و اﻧبسط ﻋل اﻷرض« )ص.(٢١۵
ج( »یقطین«» :کﻞ ﻧبت ﻻیقﻮم ﻋل ساق ل نّه یمت ّد ﻋل اﻷرض حباﻻ« )ص(٨۶
و در جای دی ر» :کﻞ ﻧبات ﻻ ساق له« )ص.(۵٠٢
تعریف او از بقﻞ که چناﻧکه در تعریف ﺷجر دیدیﻢ ،م تﻮاﻧد در زمرۀ اﺷجار ﻧیز
قرار گیرد چنین است» :ﻫﻮ کﻞ ﻧبات ینبت من بزره ﻻ من ارومته الباقیة تحت اﻷرض«
)ص ،(١٠٣ﻫر چند در ﻫمه جا به این تعریف خﻮد پایبند ﻧبﻮده و ﻋﻼوه بر بقﻮل که از
 .١برای آﻧكه گاﻫ تمنس را از زمرۀ اجناس به ﺷمار آورده ،ﻧک  :ابﻮالخیر اﺷبیل  ،ص،٣۶١ ،١۴٨ ،١١٠ ،٨٨
۴۵٢؛ برای اوصاف دی ری در باب »تمنس صغیر« }یعلﻮ ﻧحﻮ ذراع{» ،ﺷبهتمنس« }تعلﻮ ﻋظﻢ الذراع{ و »تمنس

یرتفع ﻧحﻮ القامة« ،به ترتیب ،ﻧک  :ﻫمﻮ ،ص.۴۴٨ ،١٢۴ ،۵٣۵ ،١۴٢ ،٧۴
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بزر م رویند ،از بقﻮل که از ریشه م رویند )البقﻞ المستأﻧف النبات من ارومته؛ برای
ﻧمﻮﻧه ،ﻧک  :ص (۵۶ﻧیز سخن گفته

است١.

برخ دی ر از اجناس مﻮرد اﺷارۀ او از این قرارﻧد :اﻋشاب )ص،٢٩۵ ،٢۴۵ ،١٧۴
 (٣٧١ریاحین ٢،حشائش )ص ،(١٧۵ﻋضاة ٣،ﺷﻮک )ص،٣٠۴ ،١٣٨ ،١٢٠ ،٨٠
(٣٣٣؛ بصﻞ )ص ،(٢١١ ،۴١فُطر )ص ،(۴۵۶لبﻼب )ص ،(٣١٣ ،٧١احباق ٤،السن
)ص ،(٣٣٨ ،٣١٠ ،٢٣٧ ،١٧۶سیﻮف )ص ،(۵۵۵ﻫدبات )ص،(٢٧٧ ،١۶۵۶ ،٧٩
کفﻮف )ص ،(۵١۵ ،٣۵٢ ،١۵۶ ،٧٩دیس )ص،۴٧
ﻃﺒیعیات

تﻼش متنﻫای گیاهﺷناس برای تفکی

٥.(۵۵٠

مفاﻫیﻢ ﺷجر از غیرﺷجر ،خﻮاه آﻧﭽه در مقابﻞ

ﺷجر قرار م گیرد حشیش باﺷد یا ﻋشب یا ﻧجﻢ یا بقﻞ ،به طﻮر مفصﻞتر در آن دسته از
آثار فسلفﮥ طبیع که ﻫمﭽﻮن حیﻮاﻧات و جمادات ،در بارۀ تکﻮین ﻧباتات ﻧیز سخن
گفتهاﻧد ،دیده م ﺷﻮد .این متنﻫا دارای دو ویژگ مهﻢ ﻫستند :ﻧخست اینکه ﻫم

از

مفاﻫیﻢ مﻮرد اﺷارۀ خﻮد تعریف ﻋرضه م کنند و دی ر اینکه م تﻮان ایدۀ ﻧبات کامﻞ/
ﻧاقص و ﻧبات مطلق /بینابین را در آﻧها بازیافت.
متقدم بر ﻫمه ،باید از ترجمﮥ ﻋربی اثری منسﻮب به ارسطﻮ )سدۀ  ۴ق.م؛ ترجمهﺷده

در فاصلﮥ ٢٨٧ ٢۵١ق( به ﻧام تفسیر ﮐتاب ارسطاطالیﺲ ف النبات لنیقوﻻئوس
ترجمﮥ اسحاق بن حنین و اصﻼح ثابﺖ بن قرة )برای اطﻼع بیشتر در باب این اثر ،ﻧک
 :سزگین ،ج ،۴ص (٣٨١ ٣٨٠سخن گفت .در ای ن رساله به طﻮر خاص به تفاوت بین
ﺷجر ،حشیش و ﻋشب اﺷاره ﺷده و تصریح ﺷده ﻫمﮥ گیاﻫان ،م ر قلیل از آﻧها در این
تقسیﻢبندی جای م گیرﻧد:

 .١برای برخ تقسیﻢبندیﻫای دی ر او از قبیﻞ احرارالبقﻮل /ذكﻮرالبقﻮل و بقﻮل مشﻮك ،ﻧک  :ابﻮالخیر اﺷبیل ،
ص.۴٩٨ ،۴٢٠ ،٢٠۵ ،١۴٣ ،٧۴ ،۶۵

» .٢الریاحین كﻞ مشمﻮم من الشجر له ریح طیبة« )ابﻮالخیر اﺷبیل  ،ص.(٢۶٢ ،۴١
» .٣و ﻫﻮ كﻞ ﺷجر فیه ﺷﻮك و ﻫﻮ اطﻮل من القامة« )ابﻮالخیر اﺷبیل  ،ص.(۴۴٢

» .٤یقع ﻋل ﻧبات كﺜیر و ﻫﻮ جنس ﻷﻧﻮاع تحته و أكﺜرﻫا داخﻞ ف جنس الصعاتر و اﻻقﻞ داخﻞ ف جنس
الفﻮدﻧجات« )ابﻮالخیر اﺷبیل  ،ص.(١۵٧

 .٥برای اطﻼع بیشتر در این باره ،ﻧک  :العربی الخطابی ،ص.۴۶

طبقهبندی گیاﻫان در تمدن اسﻼم ٢۶٩/ ...

و من النبات مایسم ﺷجراً ،و منه مابین الشجر و الحشیش و یسم ثامنس ١او

جنبه ٢،و منه مایسم حشیشاً ،و منه مایسم ﻋشباً؛ النبات کلّه اﻻ قلیﻞ منه داخﻞ
ف ﻫذه اﻻسماء )ارسطﻮ ،ص.(۵۶

در ادامه ﻫر ی

از اجزای این طبقهبندی ،خﻮد به طﻮر جداگاﻧه تعریف ﺷده و ﻫر

تعریف با مﺜالﻫایی ﻫمراه ﺷده است .تنها لفظ حشیش بدون تعریف باق ماﻧده ،و ﻫر
چند پیشتر در تقسیﻢبندی کلّ ارسطﻮ ،از بقﻞ سخن گفته ﻧشده بﻮد ،اما این مفهﻮم در
ادامه مﻮرد تﻮجه قرار گرفته است.
در این رساله در تعریف ﺷجر آمده:
والشجر ﻫﻮ الذى له من أصله قائمة یتشعب منها أغصان کﺜیرة کالزیتﻮن و ال ّتین

)ﻫمﻮ ،ص.(۵٧ ۵۶

ﻧباتات مابین ﺷجر و حشیش که خﻮد در این اثر فاقد تعریف است ثامنس یا جنبه
ﻧامیده ﺷده و چنین تعریف ﺷدهاﻧد:
فهﻮ ما کﺜرت اغصاﻧه من اصله مﺜﻞ النبات المعروف بفالیﻮرس ٣و مﺜﻞ القصب
و العﻮسج )ص.(۵٧

سپس به تعریف بقﻮل پرداخته ﺷده:
البقﻮل فه الت بها قﻮائﻢ کﺜیرة من اصلها کﺜیرة اﻷغصان مﺜﻞ السداب و ال رﻧب
)ﻫمانجا(

و سراﻧجام در باب ﻋشب سخن گفته ﺷده:

 .١در ﻧسخﮥ مﻮجﻮد در كتابخاﻧﮥ مجلس ﺷﻮرای اسﻼم به ﺷمارۀ  :۵٢٨٣ثامیﻮ
 .٢آربری در تصحیح خﻮد از این رساله این دو كلمه را ﻧاخﻮاﻧا ،ﻫمﭽناﻧكه ظاﻫراً در ﻧسخه بﻮدهاﻧد ،به این صﻮرت:

ثامسﻮ ]كه باید تصحیف ثامنس باﺷد[ او حنﻮب ]غیرمنقﻮط؛ که به ﻧظر م رسد تصحیف جنبه باﺷد[« در متن آورده
است )ﻧک  :ارسطﻮ ،ص .(٢٩ ٢٨ﻋبدالرحمان بدوی ﻧیز در متن مصحح خﻮد از این رساله ،دو كلمﮥ »ثامیﻮ او
حنبه« )غیرمنقﻮط( را كلمﮥ ﻻتین امبراخیﻮن )معادل ﺷجیره ﻋرب ی( خﻮاﻧده است )ﻧک  :بدوی ،حاﺷیﮥ ص(٢۵۴؛

اما تكرار این دو كلمه در ﻧسخﮥ ما )ﻧک  :برگ ١٢۴پ( كه ظاﻫراً كاتبش با كلمﮥ ﻻتین ثاﻧمس آﺷنایی ﻧداﺷته ،بر
ما روﺷن ساخته است كه این تركیب را حداقﻞ در دستﻧﻮیس كتابخاﻧﮥ مجلس ﻧم تﻮان امبراخیﻮن خﻮاﻧد .بد ﻧیست
اﺷاره كنیﻢ متن مصحح بدوی )در مجمﻮﻋة الدّراسات اﻻسﻼمیة ،ج١٩۵۴ ،١۶م(  ،بدون حﻮاﺷ آن در وب اه
 A Digital Corpus for Graeco-Arabic Studiesدر دسترس است.

 .٣در اصﻞ ﻧسخﮥ مجلس :فارالیﻮس )غیرمنقﻮط(
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ﻋشب فهﻮ الذی یحمﻞ الﻮرق من اصله و لیس له قﻮائﻢ و منه ما ینبت ف کﻞ
سنة و یجف کالحنطة و البقﻮل )ﻫمانجا(.

در ادامه به ی

از بزﻧگاهﻫای خلط میان اجناس مختلف ﻧبات اﺷاره ﺷده؛ اینکه

گیاﻫاﻧ ﻫستند که مم ن است در دو دسته جای گیرﻧد ،مﺜﻞ ملﻮخیه و سلق که ﻫﻢ
ﻋشب محسﻮب م ﺷﻮﻧد و ﻫﻢ بقﻞ .یا گیاﻫاﻧ که در ابتدا به ﺷ ﻞ ثامنس یا جنبه
م رویند و سپستر به ﺷ ﻞ ﺷجر درم آیند ،ماﻧند اﻧجیر و پنجنگشت .از این رو ،ﻻزم
است از راه قیاس و ذکر مﺜال ،حدود ﻫر کدام از این دستهبندیﻫا روﺷن ﺷﻮد .اصﻞ
متن از این قرار است:
و من النبات ما یمیﻞ إل طرفین ،مﺜﻞ البقلة المعروفة بالملﻮخیة ﻷﻧّها ﻋشب و
بقﻞ ،و کذل

السلق ،و منه ما ینبت ف أول مرة ﻋل ﺷ ﻞ ﻧبات الجنبة و

الﺜامنس ١.ثﻢ یصیر بعد ذل

ﺷجراً مﺜﻞ التّین و الفنجنکشت ...و ربما دخﻞ

أصﻮلها کﺜیرة جدّاً ،و لذل

احتجنا إل أن ﻧحدّﻫا لتصیر لنا ﺷبه المﺜال و

اﻵس و التفاح و ال مﺜرى و الرمان ف مﺜﻞ ﻫذه اﻷﺷیاء ﻷنّ ﺷعب ﻫذه کلّها من
القیاس؛ و ما ینبغ أن ﻧطلب فیها کلّها استقصاء الحدود )ﻫمانجا(.

ایدۀ ﻧبات کامﻞ /ﻧاقص بر حسب اﺷتمال بر اجزای ﻧهگاﻧﮥ گیاه ،که ﻧشان دادیﻢ ﺷریف
ادریس در اثرش بدان اﺷاره کرده ٢،پیشتر در سر الخلیقه یا ﮐتاب العلل بلیناس
)آپﻮلﻮﻧیﻮس تیاﻧایی( ٣طرح ﺷده است .بلیناس در سر الخلیقه بر اساس میزان قﻮت طبایع
گیاﻫان و سرﻋت رﺷد آﻧها )بلینﻮس ،ص ،(٣١٩از پنج جنس ﻧبات ﻧام برده است:
 .١بر اساس ﻧسخﮥ مجلس تصحیح ﺷد.
 .٢ابنرﺷد )درگذﺷته در ۵٩۵ق( در كتاب كلّیات خﻮد ،ﻫنگام بحث از طبایع گیاﻫان ،از ﻧبات »كامﻞ« و »ﻧاقص«

سخن گفته است .در ﻧظر او ،غلبﮥ ﻫر كدام از ﻋناصر چهارگاﻧه كه در ﺷ ﻞ ظاﻫری گیاه مؤثر م افتد م تﻮاﻧد
ن
گیاه را از حالت اﻋتدال خارج كند و دچار ﻧقصان سازد .او گیاﻫان كﻮﻫ را گیاﻫان كامﻞ به ﺷمار م آورد» :ا ّ

النبات منه كامﻞ و منه ﻧاقص؛ فالناقص ﻫﻮ الذی یظهر فیه غلبة احد اﻻصطقسین :إما الماء و ذلك كالنّباتات الذی

تنبت ف الماء و إما اﻻصطقس اﻷرض كالنّباتات الذی تنبت ف المﻮاضع الصلبیة و لذلك كاﻧت امﺜال ﻫذه النباتات
ﻧاقصة اﻋن اﻧه لیس لها زﻫر و ورق و ﻫﻮ بین أن امزاج مﺜﻞ ﻫذه النباتات الغالب ﻋلیها إما جﻮﻫر البارد الرطب

كالحال ف الطّحلب و إما جﻮﻫر البارد الیابس كالحال ف ال مأه  .و أما النباتات ال املة النابتة ف الجبال و
ذلك أن الجبال یظهر من أمرﻫا أﻧّها اكﺜر ﺷ ء تﻮلیداً للنّبات ،و ذلك ف المعتدلة منها لم ان تخلخلها و لممازجة
الحرارة و الرطﻮبة لها لتغلغلها ف الهﻮاء و قربها من اﻻجسام السماویة فیها ،و لذلك امﺜال ﻫذه النباتات یﻮجد له الﺜمر
و الزﻫر و اﻻوراق« )ابنرﺷد ،ص.(۴٠٢

 .٣برای تحقیقات صﻮرتگرفته در خصﻮص ﻫﻮیت تاریخ و محدودۀ زماﻧ زﻧدگ آپﻮلﻮﻧیﻮس تیاﻧایی ،ﻧک :

سزگین ،ج ،۴ص١١٧ ١٠٧؛ برای اطﻼع بیشتر در بارۀ تألیف سر الخلیقه ،ﻧک  :وایسر ،ص.١٣ ١٠

طبقهبندی گیاﻫان در تمدن اسﻼم ٢٧١/ ...

حشیش که در میان اجناس مختلف ﻧبات از ﻫمه ضعیفتر و سرﻋت رﺷدش از ﻫمه
بیشتر است؛ ریاحین؛ حبﻮب؛ درختان بزرگ بیبار و درختان مﺜمر که کامﻞترین جنس
ﻧباتات ﻫستند:
فأول طلع منه ف الهﻮا الحشیش الذی ﻫﻮ ال ﻸ لضعف طبیعته و قصر سﻮسه.

ثﻢ دار الفل

و الجﻮﻫر دائباً یعمﻞ ،فطلع ف الهﻮا الریاحین ﻋل اثر ال ﻸ.

اﺷتدّ دوران الفل

غیرﻫا .و قﻮی الفل

و استمر فطلع ﻋل اثر الریاحین الحبﻮب ذوات العصف و
بدوران فطلع ﻋل اثر الحبﻮب الشجر العظام الت ﻻثمر

لها .فلما تکاملت القﻮی ف الفل

و بلﻎ ﻧهایته ف القﻮة طلعت اﻻﺷجار ذوات

الﺜمار )ﻫمﻮ ،ص٣١۵؛ ﻧیز ﻧک  :ص ٣١٩که درختان میﻮهدار را »اﺷرف اجناس

النبات« خﻮاﻧده است(.

ﻫمین ایدۀ ﺷجر کامﻞ /ﻧاقص در سدۀ ۴ق در رسائل اخوانالصفا ﻧیز دیده م ﺷﻮد.
در رسالﮥ ﻫفتﻢ اخﻮانالصفا با مﻮضﻮع اجناس ﻧبات ،از سه جنس کلّ ﻧباتات سخن رفته
که خﻮد اﻧﻮاع متعدد و مختلف دارﻧد .این سه جنس کلّ ﻋبارتاﻧد از :اﺷجار ،زروع،
کﻸ و حشائش )رسائل اخوانالصفا ،ج ،٢ص .(١٣۶ ١٣۵اﺷجار که خﻮد بر حسب
برخﻮرداری از اجزای ﻧهگاﻧه ١به دو گروه تام کامﻞ و ﻧاقص غیرکامﻞ تقسیﻢ م ﺷﻮﻧد
)ﻫمان ،ج ،٢ص ،(١٣۶چنین تعریف ﺷدهاﻧد:
ن الشّجر ﻫﻮ کﻞ ﻧبت یقﻮم ﻋل ساقه منتصباً اصله مرتفع ًا ف الهﻮا و یدور ﻋلیه
ا ّ
الحﻮل و ﻻیجف )ﻫمانجا(.

در این رساله آﻧﭽه در مقابﻞ ﺷجر مطرح ﺷده ،تحت ﻋنﻮان کلّ ﻧجﻢ ،چنین تعریف
ﺷده است:
و اما النّجﻢ فهﻮ کﻞ ﻧبت ﻻ یقﻮم اصله ﻋل ساقه مرتفع ًا ف الهﻮا بﻞ یمت ّد ﻋل

وجه اﻷرض او یتعلّق بالشّجر و یرتق معه ف الهﻮا ...کشجرة ال رم و القرع و
القﺜّاء و البطّیخ و ماﺷاکلها )ﻫمان ،ج ،٢ص.(١٣۶ ١٣۵

ابنسینا در مقالﮥ دوم طبیعیات کتاب شفا ،به صراحت از اجناس مطلق و بینابین
ﻧبات سخن گفته است .این اجناس مطلق مشتمﻞ بر ﺷجر )ﻫﻮ القائﻢ ﻋل ساقه( ،حشیش

 .١این اجزاء در رسائﻞ اخﻮانالصفا ﻋبارتاﻧد از :اصﻞ ،ﻋروق ،قضبان ،فروع ،ورق ،ﻧﻮر ،ثمر ،لحا ،صمﻎ )رسائﻞ
اخﻮانالصفا ،ج ،٢ص.(١٣۶
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)ﻫﻮ الذی ینبسط ساقه ﻋل اﻷرض( و بقﻞ )ﻫﻮ الذی ﻻ ساق له اصﻼ مﺜﻞ الخس(
ﻫستند )ابنسینا ،شفا )طبیعیات( ،ص.(٣٧٨
در مقابﻞ ،اجناس بینابین ﻋبارتاﻧد از :ﺷجر حشیش که جنبه ﻧیز خﻮاﻧده ﺷده )ﻫﻮ
الذی له ساق منتصب و ساق منبسط مستند ﻋل اﻷرض یغصن و یرفع من اصله مع
اﻧتصاف کالقصب و یسم جنبة( و حشائش بقلیه یا ﻋشبیه )ﻫ الت لها تﻮریق من
اسفلها و لها مع ذل

ساق کالملﻮکیة؛ ص.(٣٧٨

مسألﮥ اجناس بینابین که ﻫﻢ در رسالﮥ منسﻮب به ارسطﻮ و ﻫﻢ در طبیعیات ابنسینا
بدان اﺷاره ﺷده ،در ﻫیچ ی

از متنﻫایی که ما آﻧها را ذیﻞ سه گروه ﻋمدۀ متﻮن

گیاهﺷناس بررس کردیﻢ ،به صراحت مﻮرد اﺷاره قرار ﻧگرفته است .اما با تﻮجه به
ﺷﻮاﻫد متن ای که پیشتر ،به ویژه در بخش کتاباﻻدویهﻫا به دست دادیﻢ ،به ﻧظر
م رسد بتﻮان آن را در پس ذﻫن مؤلفان این متنﻫا ،یا به ﻋبارت دی ر ،در ﻧاگفتهﻫای
این متﻮن بازیافت.
نتیﺠه
در ابتدای این ﻧﻮﺷتار اﺷاره کردیﻢ که ﻫدف ما ﻧشان دادن طبقهبندیﻫای صریح و
غیرصریح ﻧیست که متنﻫای مﻮرد بررس از گیاﻫان به دست دادهاﻧد .ما در این
بررس  ،متنﻫایی را از روزگاران مختلف از سه حﻮزۀ مختلف گیاهﺷناس
)کتابالنباتﻫا ،کتابالفﻼحهﻫا و کتاباﻻدویهﻫا( با روی ردﻫای متفاوت ،از
سنّتﻫای گﻮﻧاگﻮن ﻋلم برگزیدیﻢ و برخ مفاﻫیﻢ بنیادین آﻧها را که با ترسیﻢ ﻫیﺌت

کل گیاﻫان در ارتباط بﻮدﻧد ،استخراج کردیﻢ .این مفاﻫیﻢ بنیادین را در سراسر این

مقاله به طﻮر کل در قالب دوگاﻧﮥ ﺷجر /غیرﺷجر ﻧشان دادهایﻢ .ﻫر کدام از دو بخش
این دوگاﻧه ،خﻮد دربردارﻧدۀ مفاﻫیﻢ بینابین یا خردتری ﻫمﭽﻮن جنبه ،ﺷجیره،
ثمنش/تمنس ،حشیش ،ﻋشب ،بقﻞ و ﺷﻮک ﻫستند .بررس این مفاﻫیﻢ ،و مهﻢتر از آن،
بررس مصادیق ﻫر ی

از آﻧها در متﻮن که ما در اینجا مجال چنداﻧ برای بررس

ﻫمﮥ آﻧها ﻧداﺷتهایﻢ ﻧشان م دﻫد چنین ﻧیست که ﻧﻮیسندگان متنﻫا الزاماً معاﻧ ی ساﻧ
از این مفاﻫیﻢ در ذﻫن داﺷته باﺷند .از ﻫمین رو بﻮده است که ما طبقهبندیﻫای
غیرصریح را ﻫﻢردیف طبقهبندیﻫای صریح ،دارای اﻫمیت م پنداریﻢ .در
طبقهبندیﻫای صریح که مؤلف ﻧظام مﻮرد ﻧظر خﻮد را در قالبی معین و با تعریفات
مشخص ﻋرضه م دارد ،با ﺷ ل روﺷن از بیان زباﻧ مﻮاجهیﻢ؛ اما بسیاری از این متنﻫا

طبقهبندی گیاﻫان در تمدن اسﻼم ٢٧٣/ ...

چناﻧکه دیدیﻢ ،به جای ﻋرضﮥ طبقهبندیﻫای صریح ،دربردارﻧدۀ ﻧظام مستتر در متن
ﻫستند که م تﻮان ﻧشاﻧهﻫایش را در قالب الفاظ که برای معرف گیاﻫان به کار برده
م ﺷﻮﻧد ،دید .اما ﻧکتﮥ مهﻢ در این ﺷ ﻞ از بررس آن است که مسألﮥ چنین پژوﻫش ،
ی

مسألﮥ زباﻧ ﻧیست ،ﻫر چند چنین پژوﻫش در بستر زبان تعریف م ﺷﻮد؛ برای

ﻫمین به طﻮر مﺜال ،مراجعه به فرﻫنﮓ لغتﻫا و بررس مترادفات زباﻧ و ﻧشان دادن
ﻧقاط مشترک این مفاﻫیﻢ ،روﺷ ﻧیست که به کار این بررس بیاید؛ ﻧخست به این سبب
که برخﻮرد زبانﺷناخت با این متنﻫا ،راﻫ برای درک روایی برونمتن ﻧظام که
مﻮجب م ﺷﻮد چنین کاربردی از مفاﻫیﻢ در بستر زبان مم ن ﺷﻮد ،ﻧم گشاید؛ و دی ر
اینکه چنین برخﻮردی تفاوتﻫای خرد و تناقضات ظریف این متنﻫا را ﻧادیده
م اﻧگارد تا مفاﻫیم کل  ،ی دست و منسجﻢ از آﻧها ﻋرضه دارد .ﻫدف ما در اینجا،
درست برﻋکس ،ﻧشان دادن ام ان دستیابی به زمینﮥ برونمتن ای است که چنین
کاربردﻫای زباﻧ ای را میسر کرده اﻧد .با در ﻧظر داﺷتن این روش ،ﻧشان دادن آﻧکه مﺜﻼ
ﻋشب و حشیش چه اﺷتراکات معناییای با ﻫﻢ دارﻧد یا چ ﻮﻧه م تﻮان به قیمت حذف
تفاوتﻫای اﻧدک ،آﻧها را مترادف ی دی ر به کار برد ،کم

به ﺷناخت آﻧها ﻧم کند؛

بل ه بر ﻋکس ،ﻧشان دادن و برجسته ساختن تفاوتﻫایشان ،تمایز این دو از ی دی ر
را ﻧشان م دﻫد و در بافت چنین متﻮﻧ معنادار م کند .ﻫدف ما آن است که ﻧشان دﻫیﻢ
ﻧظام خارج از این متنﻫا وجﻮد داﺷته که به مؤلفان آﻧها اجازه م داده برای تﻮصیف
گیاﻫان مختلف ،گاه از لفظ ﻋشب و گاه از لفظ حشیش استفاده کنند .منطق که به

آﻧها اجازه م داده در ﻫمان لحظهای که گیاﻫ را ذیﻞ سرفصﻞ بقﻮل یا ﻧجﻮم جای
م دﻫند ،از آن با لفظ ﺷجر یاد کنند ،یا گرچه ساق قائمه را از ویژگ ﻫای ﺷجر
م ﺷمارﻧد ،از اﺷجاری با تﻮصیفات »تنبسط ﻋل اﻷرض« یا »تفترش ﻋل اﻷرض«
سخن ب ﻮیند ،یا جنبه و تمنس را که ظاﻫراً مترادف ی دی ر به ﺷمار م روﻧد ،به طﻮر
ﻫﻢارز در تعریف ﺷجر ب نجاﻧند ،یا گیاﻫاﻧ را در برخ متنﻫا ﺷجر قلمداد کنند و
ﻫمان گیاﻫان را در متﻮﻧ دی ر ،غیرﺷجر به ﺷمار آورﻧد .تﻮصیف تفاوتﻫا و تناقضﻫا
ی

از راهﻫایی است که ﻧشان م دﻫد ﻫر ی

از این مفاﻫیﻢ ،در ح ﻢ ی

گزاره ،از

ماﻫیت منحصر به فرد و متمایز برخﻮردار است .تﻼش برای یافتن رویهﻫای که م کﻮﺷند
سازمان دروﻧ این متنﻫا را برخﻮردار از وحدت اﻧسجامبخش ﻧشان دﻫند ،تمایل برای
در ﻧظر داﺷتن این تفاوتﻫا ،تناقضﻫا و تمایزﻫا ﻧدارد یا م کﻮﺷد آﻧها را به ﻧحﻮی رفع
یا حﻞ کند.
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از سﻮی دی ر ،ﻧباید از ﻧظر دور داﺷت که ما لزوماً با ی
گیاه ﺷناخت مﻮاجه ﻧیستیﻢ ،از این رو ارائﮥ ی
غرض باﺷد .در اینجا بررس

ﻧظام ،با ی

طبقهبندی ی ه ،خﻮد م تﻮاﻧد ﻧقض

متنﻫای مختلف از سنّتﻫای ﻋلم

پیشزمینهﻫای یﻮﻧاﻧ  ،ﻋربی و اﻧدلس

گفتمان
مختلف با

ﻫر چند دارای تأثیر و تأثرات بﻮده باﺷند

آن رو صﻮرت گرفته است که ﻫمین تنﻮع را در مقیاس کﻮچ

از

ﻧشان دﻫیﻢ .چنین است

که م تﻮان متنﻫای دی ری را ﻧیز به دایرۀ این بررس افزود ،زیرا ﻫدف ما در این ﻧﻮﺷتار
ﻧه ترسیﻢ این ﻧظامﻫا یا گفتمانﻫا ،بل ه اصﻮﻻ ﻧشان دادن ام ان خﻮاﻧش گفتماﻧ این
متنﻫا بﻮده است .به گمان ما چناﻧﭽه قرار باﺷد مفهﻮم ﺷجر یا ﻫر ی

از دی ر مفاﻫیﻢ

مﻮرد بحث در این پژوﻫش را در گفتمانﻫای مختلف گیاهﺷناخت بررس و بازﺷناس
کنیﻢ ،ﻧاگزیر از مراجعه به این گزارهﻫا و درک این تفاوتﻫا خﻮاﻫیﻢ بﻮد.
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منابﻊ

آﻧاتﻮلیﻮس ،ﮐتاب الفﻼحة ،ﻧسخﮥ خط ﺷمارۀ  ٧٩۶کتابخاﻧﮥ مل .
ابنبصال١٩۵۵) .م( .ﮐتاب الفﻼحة ،به کﻮﺷش میاس بیی روسا ،خﻮسه ماریا و محمد ﻋزیمان.

تطﻮان :مطبعة کریمادیس .در :العلوم الطبیعیه عند العرب و المسلمین )ج  ،٢۴الفﻼحه(.
گردآوری و بازﻧشر فؤاد سزگین .فراﻧکفﻮرت :معهد تاریخ العلﻮم العربیة و اﻻسﻼمیة٢٠٠١ .م.
ص.٣٣٨ ١٩١

ابنبیطار ،ﻋبدال ه بن احمد مالق ١۴١٢) .ق١٩٩٢/م( .الجامع لمفردات اﻷدویة و اﻷﻏذیة .بیروت:
دارال تب العلمیة.
ابنجزار ،ابﻮجعفر احمد١٩٨۵) .م( .ﮐتاب اﻻعتماد ف اﻷدویة المفردة .چاپ ﻋکس ﻧسخﮥ
ایاصﻮفیا .فراﻧکفﻮرت :معهد تاریخ العلﻮم العربیة و اﻻسﻼمیة.

ابنجلجﻞ١۴١٣) .ق١٩٩٣/م( .مقالة ﻹبنجلجل یذﮐر فیها من اﻷدویة ماقصر دیسقوریدوس عن
ذﮐره ف ﮐتابه ف هیول الطّب .به کﻮﺷش آلبرت دیتریش .گﻮتینگن :فاﻧدﻧهﻮک و روبرخت.

ابنرﺷد ،ابﻮالﻮلید )١٩٩٠م( .ﮐ ّلیات .در :اﻷﻏذیة و اﻷدویة عند مﺆلف الﻐرب اﻻسﻼم  .به کﻮﺷش
محمد العربی الخطابی ،بیروت :دارالغرب اﻻسﻼم .

ابنسمجﻮن ،ابﻮب ر حامد١۴١٢) .ق١٩٩٢/م( .جامع اﻷدویة المفردة .چاپ ﻋکس  .به کﻮﺷش
فؤاد سزگین .فراﻧکفﻮرت :معهد تاریخ العلﻮم العربیة و اﻻسﻼمیة.

ابنسینا١٣٠٣) .ق( .شفا )طبیعیات( .با حﻮاﺷ و تعلیقات آقاحسین خﻮاﻧساری .تهران :مطبعة
دارالفنﻮن.

ـــــــــــــــ ١٢٩۴) .ق١٨٧٧/م( .القانون ف الطب .بیروت :دار صادر )افست چاپ بﻮﻻق(.

ابنﻋﻮام اﺷبیل  ،ابﻮزکریا١٨٠٢) .م( .ﮐتاب الفﻼحة .به کﻮﺷش خﻮزه آﻧتﻮﻧیﻮ باﻧکری .مادرید:
ایمپرﻧتا رئال.

ابنوافد اﻧدلس  ،ﻋبدالرحمان١۴٢٠) .ق٢٠٠٠/م( .ﮐتاب اﻷدویة المفردة .به کﻮﺷش احمد حسن
بسج .بیروت :دارال تب العلمیة.

ابنوحشیه١٩٩۵) .م( .الفﻼحة النبطیة .به کﻮﺷش تﻮفیق فهد .دمشق :معهد العلم الفرﻧس
للدّراسات العربیة.
ابﻮالخیر اﺷبیل ١٩٩۵) .م( .عمدة الطبیب ف معرفة النبات .به کﻮﺷش محمد العربی الخطابی.
بیروت :دارالغرب اسﻼم .
ارسطﻮ ،تفسیر ﮐتاب ارسطاطالیﺲ ف النبات لنیقوﻻئوس ترجمه اسحاق با حنین و اصﻼح ثابت
بن قره ،ﻧسخﮥ خط ﺷمارۀ  ۵٢٨٣کتابخاﻧة مجلس ﺷﻮرای اسﻼم .

ـــــــــــــــ  .ﮐتاب النبات .ﻧک  :مآخذ ﻻتین :آربری.

١
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اصمع  ،ابﻮسعید ﻋبدالمل
مطبعة المدﻧ .

١٩٧٢) .م( .ﮐتاب النبات .به کﻮﺷش ﻋبدال ه یﻮسف الغنیﻢ .قاﻫره:

بدوی ،ﻋبدالرحمان١٩۵۴) .م(» .حاﺷیه بر تفسیر کتاب ارسطاطالیس ف النبات لنیقﻮﻻئﻮس
ترجمه اسحاق با حنین و اصﻼح ثابت بن قره «.در :ارسطوطالیﺲ ف النفﺲ .بیروت :دارالقلﻢ.

بلینﻮس الح یﻢ١٩٧٩) .م( .سر الخلیقة و صنعة الطبیعة )کتاب العلﻞ( .به کﻮﺷش اورسﻮﻻ وایسر.
حلب :معهد التراث العلم العربی.

ـــــــــــــــ  ١.ﮐتاب الفﻼحة ،ﻧک  :مآخذ ﻻتین.
بیروﻧ  ،ابﻮریحان )١٣٧٠ش( .الصیدنة ف الطب .به کﻮﺷش ﻋباس زریاب ،تهران :مرکز ﻧشر
داﻧش اﻫ .

داﻧشپژوه ،محمدتق و بهاءالدین ﻋلم اﻧﻮاری١٣۵٩) .ش( .فهرسﺖ ﮐتب خط ﮐتابخانﮥ مجلﺲ
شورای اسﻼم )ﺷمارۀ  ،٢سنای سابق( .تهران :کتابخاﻧﮥ مجلس ﺷﻮرای اسﻼم .

دیسقﻮریدوس١٣٨٣) .ش( .الحشائش .ترجمﮥ مهران بن منصﻮر بن مهران .چاپ ﻋکس ﻧسخﮥ
کاخ گلستان .تهران :داﻧش اه ﻋلﻮم پزﺷ

تهران و سازمان میراث فرﻫنگ و گردﺷ ری.

دینﻮری ،ابﻮحنیفه١٩٧۴) .م( .ﮐتاب النبات .به کﻮﺷش برﻧهارد لﻮین .بیروت :دارالقلﻢ.

ذیمقراطیس .ﮐتاب الفﻼحة .ﻧسخﮥ خط ﺷمارۀ  ۶۵٢۶کتابخاﻧﮥ مجلس ﺷﻮرای اسﻼم .
رازی ،زکریا بن محمد١۴٠٨) .ق١٩٨٧/م( .المنصوری ف الطب .به کﻮﺷش حازم الب ری
الصدیق  .کﻮیت :المنظمة العربیة للتربیة و الﺜقافة و العلﻮم.

الدفاع ،ﻋل ﻋبدال ه١٣٨۶) .ش( .مشاهیر گیاهشناس در تمدن اسﻼم  .ترجمﮥ فرزاﻧه غفاری.
تهران :پژوﻫش اه ﻋلﻮم اﻧساﻧ و مطالعات فرﻫنگ .

رسائل اخوانالصفا ١٣۴٧) .ق١٩٢٨/م( .به کﻮﺷش خیرالدین زرکل  .قاﻫره :المطبعة العربیة.
سزگین ،فؤاد١٣٨۶) .ش( .تاریخ نگارشهای عربی )ج :۴کیمیا ،ﺷیم  ،گیاهﺷناس  ،کشاورزی(.
ترجمه ،تدوین و آمادهسازی مؤسسﮥ ﻧشر فهرستگان .به اﻫتمام خاﻧﮥ کتاب .تهران :سازمان چاپ
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