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 شناسیغافقی و دانش گیاه جامع
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 دانرگاه آزاد اسالم ، واحد مرهدعضو هیأت علم  اسشادیار، 
mahyar.shariatpanahi@gmail.com 

 (21/8/1372، پذی ش: 28/4/1372)دریافت: 
 

 چکیده
 ةدویالجامع فی األیت ین اث  او مهم و شتاس اندلس  استق( گیاه6غافق  )سدۀ 

شتاس  در اندلس و از متابع های دانش گیاهیت ین پایهیک  از اصل  ،ةالمفرد
این دانش است. این کشاب از آثار  ۀمهم ب ای حفظ و احیای می اث گذشش

ثی  أابن سیتا، یت قانوندیتوری و  النباتویژه هشتاس  پیش از خود، بگیاه
کشاب مع ف  این های نسخه مرهوریت ینابشدا بسیاری گ فشه است. در این مقاله 
مشتوع و ملک با ب رس  ارجاعات  ۀکشابخان ۀشده است، سپس ب  اساس نسخ

این کشاب در  ۀ، جایگاه ب جسشاشدورههمب خ  آثار از مشون پیرین و آن دقیق 
شتاس  حفظ می اث گذششه، مرخص شده است. سپس ب  اساس دانش گیاه

شتاس ، نش گیاهدر دا غافق . روش ایمک دهب رس   راام وزی مشن کشاب 
میان آنهاست. ب  اساس  ۀیتج بی، ثبت دقیق این اطالعات و مقایس ۀمراهد

گیاهان شتاس  ها و جغ افیای گیاه  و ریختگاهاین روش، طبقات، زیست
 ،اندلس ، ب ب یهای اند. ب رس  مش ادف نام گیاهان در زبانمرخص شده

دیگ   ۀدن  از نکات ب جسشحیوان  و معۀ و حش  فارس  و ادوی س یان  ،یونان 
 این کشاب است.

 
بتدی طبقه ،شتاس  گیاه ریختغافق ،  جامع ،اکولوژی گیاه  :هاکلیدواژه
 شتاس گیاه ،گیاه 
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 مقدمه
کارب دهای درمان  شمار زیادی از  هدف شتاساندن است که بهغافق  کشابی  جامع

شتاس ق ن شرم هج ی، به زبان ع بی ابوجعف  احمد غافق ، گیاه دستبهگیاهان 
 ،عشاباأل ة،دویاألمفردات دیگ ی مانتد هایبه نامرا  است. این کشابنوششه شده 

، 2ج اصیبعه،ابی)ابن شتاستدم نیز  ةالمفرد دویةاأل فی الجامعو  ةالمفردةدویاأل
ابن ابی  (.142، ص2ج ،؛ کحاله114ص ؛ عواد،228، ص5ج ؛ صفدی،52ص

خواص و شکل  ،متافع، قوای داروهای مف د خشنشتادر غافق  را )همانجا( اصیبعه 
 خود غافق ، .دانسشه استآنها، بهش ین دانرمتد زمان خود  هاینامظاه ی و شتاخت 

و  پیریتیانسختان  گ دآوری لیف این مجموعه راأ، هدف از یتشکشاب ۀدر مقدم
صص  ابن عب ی،).است آوردهس دیورکسوجالیتوس و دی یهاگفشه نیز معاص ان و

 یتوصیفۀ ممکن یتا آن زمان شیوبهش ین  هبو با دقت ف اوان را  غافق  گیاهان (7-11
یت ین اصیلب خ  محققان او را نام آنها را به ع بی، الیتین و ب ب ی آورده است.  وک ده 

به شتاسان اسالم  گیاه میانو باالیت ین مقام را در  انددر یتمدن اسالم  دانسشهداروساز 
 (.447ص ل ،)میهاند او نسبت داده

دو علم پزشک  و  میانشتاس  ب  مبتای اریتباط محکم غافق  در گیاه یتالش
 دلیلبه همین  وبسیار مهم هسشتد او مراهده و آزمایش ب ای  اسشوار است.داروسازی 

 هبکه او هایی . سفارشدان مرهور بوده استخود، در میان دانرمت زماندر نیز 
پزشک دارویی  کهاست الزم به نظ  او  هسشتد،یکسان ، کتدم ها و داروساز هاپزشک

ول  نباید در ساخت آن  کتد به طور کامل برتاسدرا که ب ای بیمار خود یتجویز م 
از کارب د  زی ا اوست که ،داروساز بگذارد ۀعهد باید این کار را ب بلکه  دخالت کتد
 (.11ص ابن عب ی،) گاه استآنها آ ۀیتهی روشداروها و 

همچتین دانست.  عص انشهم نسبت به دیگ یتوان دلیل ب یت ی او این نظ  را م 
ه باعث شد شتاس  و داروسازیاو در دو علم گیاههای وریآو نو کار غافق  اصالت
شتاس بهش ین دانرمتد گیاهیت ین داروساز جهان اسالم و بزرگاز او به عتوان یتا  است

 .یاد کتتد  مسلمان در ق ون وسط
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 شناسی کتابنسخه
 خارج از ایرانهای موجود در کتابخانهخطی  هایه. نسخ1

شه  مونش ال  گیلاز کشاب غافق  در دانرگاه مکجا مانده بهخط   ۀمرهوریت ین نسخ
در دو مجلد  یبغداد کایتبینسخه را این  .شودنگهداری م  1آزل  ۀدر کشابخان ،کانادا

متحص  به ف د کامل  ۀنوششه یتتها نسخب خ  معشقدند که این دست است. کشابت ک ده
در این کشاب بیش از سیصد نقاش  رنگ  از  است. کشاب اصل  ۀو یتلخیص نرد

اکتون هممشأسفانه البشه  شود.یتصوی  از حیوانات دیده م  گوناگون و شش هایگیاه
مذکور را س  ویلیام آزل  در سال  نویسدست موجود است. ن کشابفقط جلد اول ای

 ک ده است.  خ یداری اهل همدان از شخص  1712
 ۀکشابخانکه در  ایهنسخ :ازموجود از این کشاب عباریتتد دیگ   ایهنسخه
 ۀمقدم ؛215-214صص؛ دفاع، 54ص)رمن، موجود است آکسفورد  2اوسلیسیانا

، 1ب وکلمان، ج، «الجامع»اعلم،  : نکنیز  ؛588ص، منتخبانگلیس  کشاب 
که در  (3715)شمارۀ الع بیه در قاه ه  ثاراآل دار ۀنسخ ؛(255صاولمان، ؛ 483ص

یتصوی  رنگ  از گیاهان  381این نسخه  ،شده است کشابتم 1582ق/771یتاریخ 
ب گ دارد و مصور است یتتها شامل بخش  175کشابخانۀ رباط که  155نسخۀ دارد؛ 
معهد مخطوطات موجود است  ۀدر کشابخانکشاب است. نسخۀ دیگ ی نیز  نخست
لیبی ۀ اوقاف ط ابلس غ ب در در کشابخانکه  اینسخههمچتین (. 115ص)عواد، 

 در نیز دیگ ی خط  ۀنسخ (.152ص، مخطوطاتفهرس)حمارنه، شود نگهداری م 
کشابت شده  ق684وجود دارد که در سال  پاشا یتیمور ۀکشابخان در ،مص  الکشب دار

 ۀمقدم ؛215ص ،1ج زرکل ، ؛82ص بک،عیس  ؛341ص ،1ج ،سیس ك) است

                                              
1. Osler. 

پزشکان کانادایی به شمار  گیل بود و یک  از س شتاسش ینپزشک  از دانرگاه مک ۀویلیام آزل  فارغ الشحصیل رشش
-1715) دانرگاه آکسفوردپادشاه انگلسشان در  اسشاد متشصب پزشک ، ۀدکش  آزل  ضمن اششغال به ح ف د.مآم 

 ۀبه دانرکد پزشک  روی آورد و مجموعۀ آنها راخط   هایهنسخ دکش  آزل  به گ دآوری نیز بوده است. م(1717
. یتأسیس شد شهای اهداییب ای نگهداری کشابای به نام او هکشابخانبعدها  .اهدا ک دگیل مکپزشک  دانرگاه 

در رششۀ پزشک  خط  یت ک   ۀنسخ یتعدادیخط  فارس  و  ۀنسخ 51بی،خط  ع  ۀنسخ 64اکتون در این کشابخانه
 (.54صرمن، ) موجود است

2. Oslesiana  
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؛ 884، ص1ج 1ب وکلمان، ؛532،ص2ج سام ایی، ؛588ص ،منتخب انگلیس 
 (.871، ص1ج 2،ضمیمهب وکلمان، 

 ایرانهای موجود در کتابخانهخطی  هایه. نسخ2
 ۀفهرستوارشتاسایی شده است )نویس از این کشاب یتاکتون در ای ان کم دو دستدست

نویس  که در کشابخانۀ ملک یته ان (. دست471، صهای خطی پزشکیمشترک نسخه
کشابت شده است. ق 1155سال در ب گ 262در شود و نگهداری م  5758 ۀبه شمار

است.  «کاف»یتا انشهای ح ف  «الف»شامل مجلدهایی از ح ف نویس این دست
از بین رفشه  بوده« الف»ه شامل بخش مهم  از ح ف نویس کبخر  از آغاز این دست

، 1، جفهرست ملکیتصوی  رنگ  از گیاهان است ) 343نویس شامل است. این دست
 ۀنسخ اصل  نگارنده در این مقاله بوده است. م جعاین نسخه . (176-175صص

 موجود است 5411 ۀدر دانرگاه یته ان به شمارنیز که آن هم ناقص است خط  دوم 
، صص شناسی نسخ خطی پزشکیکتاب؛ 546، ص16ج، فهرست دانشگاه تهران)

83-84.) 

 تلخیص کتاب
ف اهم  المفرداتجامع منتخب با عتوان غافقى المفرداتجامعاز  عب ی یتلخیص ابن

 مؤید کوشش آن منتخب و افق غ المفرداتجامع اصل  مشن ۀمقایس. آورده است
آن  اهمیتموارد کمحذف و  مشن مهم هایموضوع ای حفظ ب عب یابنۀ هوشمتدان

؛ 447صل ،؛ میه532، ص2جسام ائ ،  : نکنیز  ؛588، ص1ج 3،)مای هوف است
با  هم اه را در قاه ه این متشخب بکو صبحى مای هوف (.115ص ،5ج زرکل ،
 ۀسسؤپزشک  ای ان، مدانرگاه علوم  .اندمتشر  ک ده در دو جلد آن انگلیسى ۀیت جم

ش در 1386سال  را در این متشخب ،مطالعات یتاریخ پزشک ، طب اسالم  و مکمل
 5758شمارۀ  خط  ۀیتجدید چاپ ک ده است. این متشخب نیز در کتار نسخیته ان 

 نگارنده در این مقاله بوده است.م جع  کشابخانۀ ملک
  

                                              
1. Brockelmann 

2. Supplement Band 

3. Meyerhof 
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 منابع غافقی
شکان و گیاه داروشتاسان پیش از خود از شمار بسیاری از پزدر این کشاب  غافق 
 از می اث از بخر  یتوانم  ومشتوع دقیق اتارجاع این اساس قول ک ده است ب نقل

  1ک د. احیا داروشتاس ، گیاه ۀزمیت در را اسالم  یتمدن ۀرفش دست
از این م  یتوان  اشاره ک ده به آنها جامعدر که غافق  ان یونان  ددانرمتمیان از 

 ،(253ص) ولسپ ،(344ص) روفس ،(338ص) بق اط :ب داف اد نام 
 .(12صبدیغورس )، (24صوریدس )کسودی

، (5ص) راهب ابوج یح :شوندها دیده م و از میان دانرمتدان مسلمان این نام
 ابن سیتا ،(11صجلجل )عم ان و ابنابن ،(8ص) ماسویهابنیحیی رازی، زک یای 

 ماسهابن، (17ص) اعسم حسن بن حبیش، (15صعبدون )محمد بن  (؛12)ص
، (37 صبن عباس ) عل ، (38صرضوان )ابن ،(34صجتاح )، م وان بن (22ص)
، (64صبط یق )، یحیی بن (63صجزار )ابن، (41صدیتوری ) ۀتیفحابو
ماس جویه ، (116صهیثم )ابن، (53ص) اس ائیل  سحاقا ،(52صطب ی ) ربن ابن
 زه اوی، (132صبن اسحاق ) حتین، (117صس ابیون )ابن ،(118ص)
، (153صاسحاق )ابن، (152ص) التنبیه واالشرافلف ؤم ،مسعودی ،(145ص)

سمجون ابن، (175صلوقا ) بن قسطا، (186ص) الکتان عبدالملک بن ابج  
، عیس  بن حکم (255صیتمیم )بن نش )دنس(دو ،(344، 242، 211صص)

 .(385صاصمع  ) ،(366صکتدی )، (323ص)دمرق  )مسیح دمرق ( 

 شناسی تمدن اسالمیدر تاریخ دانش گیاه جامعجایگاه 
اسالم  دست به نگارش  یتمدنپزشکان و داروشتاسان  که در  اغلبگفت  یتوانم 
سخن ، به موضوع گیاهان یتوجه ک ده و حداقل یک بخش از کشاب خود را به اندزده

رسد پ داخشن به موضوع اند. ه  چتد به نظ  م اخشصاص داده گفشن در بارۀ آنها
ای که ب خ ، به گونه ،ک اندازه از اهمیت ب خوردار نیستگیاهان در این آثار به ی

ی گیاهان، یص فاً در ضمن مباحث م بوط به داروشتاس  و هتگام بحث از خواص دارو
ب خ  دیگ   و اندیت  به آن ک دهمتاسبت اشاراداخشه و بهبه یتوصیف ریخش  گیاهان نیز پ 

یتوصیف دقیق  هو در ذیل ه  گیاه دارویی ابشدا ب اندنیز اهمیت بیرش ی به گیاهان داده

                                              
های بیرش ی ها در کشاب غافق  نمونهصفحات ذک  شده یتتها ب ای ذک  یک مثال هسشتد و یتعداد اشارات به نام. 1

 دارد.
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شتاس  دقیق و گاه و جغ افیای گیاه  متاسب و ریختمحیط رویر ، اعم از زیست
  و دو دانش داروشتاس در یتمدن اسالم اند. پس های گیاه پ داخشهیتفکیک  یتمام اندام

شتاس هم شدند و داروشتاس معموالً گیاهشتاس  نوعاً در یک شخص جمع م گیاه
شتاخت گیاهان نیز،  ۀو الزم اندبوده است زی ا، گیاهان رکن اصل  مف دات دارویی

های گوناگون است، از بهش ین زمان چیدن یتا جتبه شتاخت ه  گیاه از جهات و
ها، طبیعشاً ون گیاه و در کتار آن ب رس های گوناگشتاس  اندامیتوصیف دقیق ریخت

های ریخش  و متافع و مضار آنها نیز ب رس  شده است. پس شتاخت ویژگ  ،خواص
زیادی ب خوردار است؛ چون  ظاه ی یک گیاه دارویی، ب ای داروشتاس از اهمیت

، هست گیاه جهان که در   با یتتوع ،صحیح از گیاهان دارویی در درمان ۀاسشفاد
گیاهان مرابه با میان یز ی ظاه ی که به داروشتاس امکان یتمهااخت ویژگ بدون شت

دانش دهد، امکان پذی  نیست. پس نزد دانرمتدان، خواص دارویی مشفاوت را م 
 .دشزء مهم  از داروشتاس  محسوب م شتاس  جگیاه

یتمایز میان آنها درک  اهان،داروشتاس  هدف از یتوصیف اَشکال گی-گیاه مشوندر 
کید اصل  در أتاس به گیاهان دارویی است لذا، یتیت  داروشای دسش س  س یع و آسانب 

شتاس با گاه  است و گیاهعمل  این یتوصیفات ریخش  و زیست ۀب  جتب متابعاین 
یتوصیف دقیق گیاهان بیرش  سع  در یتحقیق در طبیعت آنها ب ای اسشفاده از خواص 

های گوناگون گیاهان در با یتوصیف دقیق جتبه مشون شان دارد. پس در ایندارویی
کتیم که هدف اصل  نیز دسشیابی کتار ب رس  دقیق خواص دارویی آنها ب خورد م 

 های ریخش  به خواص دارویی آنهاست. س یع و دقیق ب  اساس این ویژگ 
شان ب رس  و دارویی-اهان زراعش  ب  اساس خواص غذاییگی متابعدر این 

است که ب ای ه  طبقه از  آنمشداول  ۀمعموالً شیو مشوندر این  اند.شدهبتدی طبقه
بتدی مصتوع  نیز در طبقه گیاهان زراعش  یک فصل جدا اخشصاص یافشه است.

شده  ذک  دیسقوریدس الحشایشدر کشاب طبقات مط ح شده  ۀه چتد بخش عمد
در . شودده م بسیاری در این باره دیهای نوآوریدورۀ اسالم   مشوندر است، اما 

بسیار دقیق و مشتوع عمل ک ده و از ریخت کل   متابعشتاس  نیز این دانش ریخت
 ت.مورد ب رس  ق ار گ فشه اس های گیاه های مخشلف اندامگیاهان یتا جتبه

ها و متاطق جغ افیای گیاه  در گاهدر دانش اکولوژی نیز طیف مشتوع  از زیست
کشاب جامع غافق  نیز از این  ق ار گ فشه است.مورد یتوصیف دقیق  نوع متابعاین 
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زک یای  الحاویای همچون کشاب قاعده مسشثت  نبوده و ساخشاری مرابه آثار ب جسشه
 داششه است. بی ون صیدنه ابن سیتا و  قانونرازی، 

شتاس  است که با ب رس  دقیق محشوای ، بخش گیاهجامعیت ین بخش کشاب اما مهم
شود. شتاس  ام وزی، ارزش علم  کشاب بسیار بهش  نمایان م آن ب  اساس دانش گیاه

موضوع اصل  ب رس  در چهار گیاهان را شتاس  پایه یا عموم  ام وزه دانش گیاه
در آثار د. شوشتاس  و فیزیولوژی م بتدی، اکولوژی، ریختکه شامل طبقه کتدم 

های مرابه را ب ای سه عتوان نخست یتوان نمونهغافق  م  جامعگذششگان و همچتین 
 نران داد. در ادامه این موضوعات را در اث  غافق  ب رس  خواهیم ک د.

 یگیاه یا سیستماتیک بندیطبقه الف(
 یت ینقدیم  و اولین گیاه ، سیسشمایتیک یا بتدیطبقه علم یتاریخ ب رس  با گ انپژوهر
 ب  بتدی،طبقه این روش که نامتدم  مصتوع بتدیرده را گیاهان بتدیطبقه روش
 اساس ب  شتاسانگیاه مثالً است، اسشوار گیاهان ظاه ی شتاس ریخت صفات اساس
 یتقسیم علف و درخشچه درخت، انواع به را گیاهان کل ، ریخت یا رویر  ف م
 یتقسیم لیف  و اییتغذیه دارویی، گیاهان انواع به کارب د اساس ب  گیاهان یا و ک دندم 
 ب  گیاهان و بود ظاه ی خاصِ صفت چتد یا یک مبتا بتدی،طبقه این در. شدندم 

اسالم   شتاس گیاه مشون ب رس  با .شدندم  مشمایز یکدیگ  از صفات همین اساس
 صفات ب خ  روی ب  یتوجه و کیدأیت با او که هسشیم شاهد نیز غافق  جامعهمچون 

 روش این و است داده ق ار مخشلف طبقات در را گیاهان شتاس ،ریخت مشمایزکتتده
 درجامع  در گیاهان این ب  بتا. است گیاهان مصتوع  بتدیطبقه روش با یتطبیق قابل

 و شده ارائه یتع یف  طبقه، ه  ب ای ابشدا نیز گاه  و اندگ فشه ق ار مخشلف طبقات
 زی  به نیز خود که یافشتدم  را قابلیت این صفات، همین اساس ب  طبقات، ب خ 
 رسائل همچون مشون مرابه  شتاس گیاه بخش در حال،عین در. شوند یتقسیم طبقایت 
 و طبیع علوم هایالمعارفةدای  و هانامهعجایب ،ابن سیتا شفای الصفا،اخوان

 هایبتدیطبقه انواع از ب خ  به کل  و مقدمایت  طور به علوم بتدیطبقه هایباکش
 ایجاد ب ای اسالم از پس ای ان  دانرمتدان یتالش گویای که کتیمم  ب خورد گیاهان
 همچتین. آنهاست شتاس ریخت صفات اساس ب  گیاهان مشتوع جهان در نظم و یتمایز
 از ب خ  ابشدایی شکل یک در و مقدمایت  صورت به اسالم  شتاس گیاه مشون در

 اند.گ فشه ق ار( جتس یا گونه) طبیع  ۀطبق یک در و شده ب رس  گیاهان هایگونه
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های این در مشن هاخزه و جلبک ،س خس از یتع یف  گاه و( کماه) هاقارچ نمونهب ای 
 .خورد که حائز اهمیت استدوره به چرم م 

که بیرش   در یتمدن اسالم  شتاس مشون گیاه ۀا باید یتوجه داشت که بخش عمدامّ
دهتد، ب  اساس یت یتیب ح وف الفبایی های طبی را یترکیل م کشاب ۀمف د ۀبخش ادوی

 ۀاش ارائ، هدف اولیهباشد ای که این روش را در پیش گ فشهاند. نویستدهبتدی شدهرده
بتدی و با اسشفاده از روش طبقه استیتع یف  دقیق از خواص دارویی گیاهان مخشلف 

یتوان بتا ب  این م  کتد.یت  اسشفاده از کشابش را راحت کتدم  ای سع نامهف هتگ
یتوانسشه ده نم بتدی گیاهان به طور متظم ارائه نرده و نویستطبقه گفت که در این آثار

بخش مجزایی اخشصاص دهد و ب ای پی ب دن به روش و طبقات  ه  طبقه هاست ب
مخشلف گیاهان، ابشدا باید با کتکاش دقیق در محشوای کشاب و یتوصیفات 

شتاس  که از گیاهان در این مشون ارائه شده عتاص  و معیارهایی که در ذهن ریخت
ب ای  ،نمرخص شود و پس از آ جوه یتمایز گیاهان از یکدیگ  بودهلف به عتوان وؤم

شتاس  ثابت و یا گیاهان زراعش  مورد اشاره در مشن، ب  اساس دو ه  صفت ریخت
شتاس  خاص یت سیم ک د. با ب رس  مشون گیاه ۀبتدی گیاهان، یک طبقروش اصل  طبقه

نوع  نظم و یتمایز دقیق وجود  وان پی ب د که در بیرش  این آثاریتاسالم  به این نکشه م 
کید أیتبیرش   های ظاه یوصیف گیاهان ب  ب خ  صفات و ویژگ دارد و نویستده در یت

یتا یک طبقه از گیاهان را از گیاهان دیگ  مشمایز  اندک دهسع  بدین یت یتیب و اند ک ده
اند نیز، نوع  بتدی ک دهاین، در مشون  که به یت یتیب الفبایی گیاهان را طبقه ب  بتا کتتد.

کید أنویستده ب  روی معیارهای خاص  یت بتدی را شاهد هسشیم و ه نظام رده
ه چتد، اغلب هدف اصل  نویستده، ایجاد یتمایز میان گیاهان دارویی  .استداششه 

غافق   جامعدر کشاب خط  و صحیح از آنها بوده است. بی ۀمخشلف ب ای اسشفاد
. پس ب  اساس این پیش ف ض در اندم یتب شدهمف ده ب  اساس ح وف الفبایی  ۀادوی

بتدی در این . این یتقسیمغافق  شاهد این طبقات مصتوع  از گیاهان هسشیم جامع
 کشاب از ق ار زی  است:

، درخشان خاردار، )عضات یا شج ۀ شاکه(، درخشان خوشبو، درخشان بزرگ :ندرختا .1
  درخشان آیترزنه )زناد(

 گیاهان علفی .2

  (ه  گیاه  که مابین درخت و علف باشد) ثُمُِنش. 5
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 پیچتد و باالگیاهان دیگ  م  ۀیاهان  که ب ای رشد به دور ساق)گ هاپیچک .4
به عتوان  فقطغذای خود را ف اهم سازند و  یتوانتدم و  دارنداما ریره و ب گ  ،روندم 

 (کتتدگاه از گیاه میزبان اسشفاده م یتکیه
 گیاهان انگلی .3
 دار یا یتوعاتگیاهان شیرابه .5
 گیاهان خوشبو یا ریاحین .1

 ها یا فُطرقارچ .8

 (نََبت ماِلحشور گیاه یا حَمض ) .7

به دو دسشۀ آنها را یتوان م  که اشاره ک ده استگیاهان زراعش  نیز همچتین غافق  به 
 .یتقسیم ک دحبوبات و غالت 

 اکولوژی ب(
خود است.  و پی امون با محیط بی ون  اریتباط گیاهان ۀگیاه ، علم مطالعاکولوژی

یتوان در های مخشلف  یتع یف ک ده است که م گاهب ای گیاهان، زیست دانش اکولوژی
آب، دشت، شن، صخ ه، بیابان ، جهان ها اشاره ک د:گاهیک نگاه کل  به این زیست

که در هسشتد گیاهان  کتتد(، خ ابه )متظور وطن )گیاهان  که در یتمام متاطق رشد م 
(، کتار رویتدم شده های دست دوم و یتخ یب ق دارای خاکها و متاطکتار زباله

 ها، خاک شور و نمکین، کوهسشان، مزرعه.آب
 های متاسب رشد گیاه  را یتا پیش از غافق ، دیتوری در کشابیت ین محیطکامل

شتاس  پس از دیتوری از خود ارائه داده بود که یتق یباً در یتمام مشون گیاه النبات
های گیاه  اسشفاده شده است و گاهب ای یتوصیف زیست اصطالحات یتخصص  او

های مورد اشاره در گاهاین قاعده مسشثت  نبوده است. از زیستاز غافق  نیز  جامع
 باید به این موارد اشاره ک د. جامع
، 2( و اخوان الصفا )ج32، ص2ج هفشم، ، فنشفاءابن سیتا ) :ریگزار یا رَمل .1
های گیاه  یک طبقه گاهتدی کل  خود از انواع زیستبدر طبقهنیز ( 161-161صص 

 اند. رابه رمل یا ریگزار اخشصاص داده
گاه را گونه زیست پیش از غافق  دیتوری طیف مشتوع  از انواع این :کوهستان .2

، 2)ج شفاء(. ابن سیتا نیز در 254، ص2: ج در کشابش یتوصیف ک ده است )نک
 های کوه  اخشصاص داده است. گاهنیز یک طبقه را به زیست (32ص
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، 1، جقانونابن سیتا ) ،(17، ص21ج الحاوی،رازی ) :جامآزار یا بیشه .5
ابن هبل  ( و111، بی ون  )ص(161-161، صص2(، اخوان الصفا )ج653ص
نوع خاص  از این نوع  ک ده اند.گاه اشارهنیز به این نوع زیست( 71، ص2)ج

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

( نیز به این نوع 335( و بی ون  )ص85، ص2دیتوری )ج :ریاضیا  مرغزار .4
 اند.گاه اشاره ک دهزیست

، 1دیتوری )جگاه را در آثار کسان  مانتد اشاره به این زیست :)سِباخ( زارشوره .3
، 2جالصفا )، اخوان(517، ص1، جقانون؛ 32، ص2، جشفاء(، ابن سیتا )41ص
 .یتوان دیدم ( نیز 111یتفلیس  )صو ( 161ص

نیز از این ( 255( و بی ون  )ص311، ص2ابن سیتا )ج :)محروثه( مزارع .5
 اند.گاه نام ب دهزیست

 آب .1
شود که راست، پست، م  گفشههایی به زمین در اصطالح :جمع قاع() قِیعان .8

( نیز به 245بی ون  )ص و (158، ص1دیتوری )ج .باشتدهموار، ن م و دور از کوه 
  اند.این نوع زیسشگاه اشاره ک ده

( نیز به 16( و یتفلیس  )ص261(، بی ون  )ص514، ص1ابن سیتا )جخرابه:  .3
 اند.گاه اشاره ک دهزیستاین نوع خاص 

، 2، جشفاء(، ابن سیتا )153، ص21)ج الحاویدر  رازیی(: ر)بَ بیابان .11
( 4( و یتفلیس  )ص85، ص2(، ابن هبل )ج161، ص2(، اخوان الصفا )ج32ص

 .اندگاه  ب ای گیاهان دانسشهنیز این محیط را زیست
( و 115ه وی )ص (،32، ص2ج، شفاءابن سیتا )غافق  نیز همچون  :بستان .11

گاه جدایی ها را به عتوان زیستبسشان( 65، ص3، جالذخیرهاسماعیل ج جان  )
 .ب ای گیاهان مع ف  ک ده است

 نزدیک آب .12
، 21، الحاوی(، رازی )116، ص2دیتوری )ج دیگ ان  مانتد :صخره .15

( و یتفلیس  85، ص2ابن هبل )ج ،(161-161، ص2(، اخوان الصفا )ج245ص
  اند.گاه اشاره ک دهیز به این نوع زیست( ن66)ص
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 و درشت و سخت خاک با هایزمین دیتوری :عر()وَ  خشن های زبر وزمین .14
 حَزَن و الخَرن اَرض ،(اَوعُ  جمع) وَعَ  غلیظ، زمین اصطالحات با را سشب  و محکم
رویش گاه متاسب غافق  نیز زیست (.45، ص 1ج:  ب ای مثال نکاست ) ک ده مع ف 
 وَسَن، (324ص، جامع) (، حُضُض52، ص2ج ،ابن عب ی) بتفره  مانتد گیاهان

 های سخت و خرندر زمینرا  (441ص ،جامع) کتدرو ( 27، ص1ج، ابن عب ی)
 . دانسشه است

 یا لَیِّن یا، سَهل زمین هایعبارت با را هاگاهزیست گونهاین دیتوری :زمین نرم .13
ابن ) آسان مانتد گیاهب خ  غافق  نیز محل رویش  (.25ص، 1ک ده )ج مع ف  رَخو

 دانسشه است.های ن م در زمین را (15، ص1، جعبری
گاه متاسب های جغ افیایی خاص را به عتوان زیستاو همچتین در مواضع  مکان

بارۀ گیاه در  14، ص1ج، ابن عب ی:  یک گیاه مع ف  ک ده است )ب ای نمونه نک
 در باره گیاه آبتوس و جاهای مخشلف دیگ (. 11ص ،جامع؛ 16، ص1ج، اذخ ؛ همان

 گیاهی شناسیریختج( 
های ب رس  اشکال مخشلف اندام شتاس  گیاهانریختموضوع  کل در یک یتع یف

 شوند:های رویر  و زایر  یتقسیم م اندام ۀبه دو دسشدر بارۀ گیاهان که  استآنها 
های زایر  شامل میوه، گل و دانه اندامو های رویر  شامل ب گ، ریره و ساقه اندام
 (.65،ص؛ مظف یان268-265صصجونز،  : )نک هسشتد

 ریخت شناسی اندام برگ. 1
بتدی گیاهان نقش اساس  دارند. ساخشار عموم  یک ها در شتاسایی و ردهب گام وزه 

روی  هاب گ ،پهتک. از لحاظ آرایش و دمب گ ،قاعده ب گ شامل سه بخش است:
اند، یعت  در ه  گ ه یتتها یک ب گ ق ار ساقه معموالً یا به صورت مشتاوب ق ار گ فشه

نیز یا به صورت مشقابل که از ه  گ ه یک جفت ب گ خارج شده است. گاه   ،دارد
ای ای یا طوقهدهتد که به قاعدهسطح زمین م  رویای را ها یترکیل مجموعهب گ

کل  پهتک  ۀاست. اگ چه اندازآن ب گ قسمت پهن و نازک  پهتک ه  مع وف است.
آن اغلب ب ای ه گونه اخشصاص  ا شکل ، امباشدمحیط  مشأث  ازیتواند ها م ب گ
های مخشلف مشفاوت . عالوه ب  این شکل حاشیۀ ب گ و سطح آن نیز در گونهاست

؛ 65ص ؛ مظف یان،268-265 صص جونز،: )ب ای اطالعات بیرش ، نکاست. 
معیار اصل   چهارپس  (.56، 41، صص1جنیا، ؛ موسوی174، 183صص دیسون،
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ب گ و  ۀشکل پهتک، سطح ب گ، حاشی شتاس  اندام ب گ در دانش ام وزیریخت
 موقعیت آن روی ساقه است.

در یتوصیفات به خوبی شتاس  اسالم  نیز این چهار معیار را در یتاریخ گیاه
یتوان ف ض ک د که عامل اصل  ب  این اساس م  دید.یتوان اندام ب گ م شتاس  ریخت
دیتوری، رازی  دانرمتدان اسالم  صورت ب گ آنها بوده است. دبتدی گیاهان نزطبقه

یت ین اما یک  از دقیق اندک دهبه این چهار معیار اصل  یتوجه پیش از غافق  و ابن سیتا 
یتوان دید. الصفا م ها نزد اخوانایز ب گها را ب  اساس معیارهای یتمبتدیقهطب

 اندها را ب  اساس هفت معیار ق ار دادهبتدی خود از ب گالصفا طبقهاخوان
 این معیارها از این ق ارند: .(163-162صص)

ای، سفط  )صلیبی( شکل، های مسشطیل شکل، دای ه)ب گ پهتک ب گ .1
م کبی نظی  آنهایی که های بَیْلَسان  شکل، شیپوری شکل، بیض  شکل و ب گ

 شوند و آنها که سه ب گچه دارند(؛با دو انگرت به دو نیم م 
 ب گ روی ساقه )مشقابل و مشتاوب(؛ آرایش .2

 اندازۀ ب گ )بزرگ و پهن و دارز، باریک و کویتاه(؛ .3

 سطح ب گ )ضخیم ن م، ضخیم خرن، نازک ن م، نازک خرن(؛ .4

 بوی ب گ )خوشبو و بدبو(؛ .5

 مزه(؛، یت ش، یتلخ، گس، بیطعم ب گ )شور، شی ین .6

 .رنگ ب گ .5

بتدی از گیاهان به صورت بتدی غافق  از معیار ب گ ب ای ع ضۀ یک طبقهیتقسیم
ب ای ذک  ابن عب ی  منتخبیا  جامعای از شمارۀ صفحهزی  است. در ب اب  ه  مالک 

 مثال آورده شده است.
(، دراز 243، صهمان(، کوچک )341، صجامعاندازۀ ب گ: بزرگ ) .1

 (؛147، صهمان( و پهن)336، صهمان(، باریک )515، صهمان)
، (25، صجامع) ، مسشطیل(21، ص1، جابن عب ی) گ د:شکل پهتک ب گ .2

، جامعای )( و ب گ م کب سه ب گچه57، ص2، جابن عب ی) سوزن 
 ؛(351ص

ابن ) ، خرن(515، صهمان) ، ن م(271، صجامع) دارک ک: سطح ب گ .3
 ؛(123، ص4، جهمان) ده، لزج و چسبت(34، ص1، جعب ی
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، 21، 16، صص1، جابن عب ی:  ها )ب ای نمونه نکرنگ و بو و طعم ب گ .4
 ؛(515، 271، 285، صص جامع؛ 24-25

(؛ شکافشه )مُرقق األط اف، 211، صجامعدار؛ )کتگ ه حاشیۀ ب گ: مُر ّف .5
 (.332، صجامع( و یتیز )محدد األط اف، 58، ص2، جابن عب ی

 . اندام گل2
 گ، پیوسشه گلب گ و جدا گلب گ بگلبی ۀبه سه دسشرا ب  اساس اندام گل ها گلام وزه 
 (.288-262؛ دیسون، صص283-258: جونز، صص )نک کتتدم یتقسیم 

ب  اساس اندام گل هایی از گیاهان یتوصیفغافق  پیش از در مشون اسالم  نیز یتا 
ل گل مانتد گتبدی (، شک155، ص1)دیتوری، جگل ، مثالً رنگ یتوان یافتآنها م 

وضعیت  ( و347، صهمو(، سطح گل مانتد پ زدار )783شکل )بی ون ، ص
 (.126، 51صص، 2، جقانونها مانتد پیوسشه یا جدا گلب گ )ابن سیتا، گلب گ

ها یتوجه ک ده است )ب ای بتدی یتتها به رنگ گلب گغافق  اما در این معیار یتقسیم
 12، ص1ب ای رنگ ارغوان ؛ همان، ج 33، 13، صص1، جابن عب ی:  نمونه نک

ابن ب ای رنگ سفید؛  31، صجامع؛ 15، ص1ب ای رنگ الجوردی؛ همان، ج
 ب ای رنگ زرد(. 25، صجامع؛ 31، 25، صص1، جعب ی

 . اندام میوه5
سشه، شفت، شکوفا و  ۀآبدار و خرک و چهار زی  طبق ۀدو طبقرا به ام وزه اندام میوه 

های را از گیاهان، ب  اساس بتدییت ین دسشهیک  از قدیم  .کتتدم سیم ناشکوفا یتق
-44آورده است )صص مروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی در کشاب میوۀ آنها، 

مرشى گوید که آدم در این زمان (. او در ادمۀ ذک  داسشان  در بارۀ هبوط آدم م 45
او این ورده است. آبه زمین م اه خود هدار بهرش  را گتدم و سى شاخه از درخشان میوه

 های زی  ق ار داده است:ها را در دسشهمیوه
 شوند:ها م وه از مجموع س  میوه دارای پوست هسشتد و شامل این میوهی. ده م1

ام وزه  بلوط. و ، موزل، اناریگ دو، بادام، فتدق، پسشه، خرخاش، شاه بلوط، نارگ
 شوند.بتدی م های خرک طبقهها در ردۀ میوهبیرش  این میوه

 شوند:ها م درونران هسشتد، و شامل این میوه ایوه بعدی دارای هسشهی. ده م2
ام وزه الس. یگ كتار، زالزالك، عتاب، كتدر، خ ما، ستجد، شفشالو، زردآلو، گالبى،
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شوند به جز خ ما که از بتدی م طبقه های شفت ق ارمیوه ۀها در ردبیرش  این میوه
 .های سشه استجملۀ میوه

آخ  نیز فاقد پوست و هسشه هسشتد و ب اى خوردن آنها مانع  وجود  ۀوی. ده م3
 ، ی)نوع  از گالبی آبدار(، انگور، گالبی، انج وهیب، شاه میسو عباریتتد از:  ندارد

در این دسشه، که به سبب  به جز سیب و گالبی ار، خ بزه.ییتوت، یت نج، بالتگ، خ
شوند باق  این بتدی م های شفت طبقهوجود الیۀ محافظ اط اف دانه در ردۀ میوه

 شوند.بتدی م های سشه طبقهها ام وزه در ردۀ میوهمیوه
ها های بسیار دقیق در بارۀ میوهالصفا نیز به یتوصیفاخوان رسائلعالوه ب  این در 

غافق  ، یتوصیف ایران از میو ۀخ ما(. 166-164: صص خوریم )ب ای نمونه نکب م 
ب  شکل او  کید اصل أو یت استیتوجه ک ده شتاس  میوه ریختبه  آثار خوددر نیز 
، جامع؛ 33، 24، 21، 16-15ص، ص1ج، ابن عب یاست )ب ای مثال ها میوه
 .(446، 323صص

 . ساقه4
محور آن را دهد و گیاه را یترکیل م  ۀساقه عضو مهم  در گیاه است که بخش عمد

ها به طور کل  یتوپ  یا یتوخال  هسشتد. شکل عموم  آنها نیز . ساقهانددانسشهگیاه 
رود اما گاه  م  معموالً مدور و گاه  نیز مثلث  شکل است. ساقه معموالً مسشقیم باال

 : )نک دار استکتد. سطح آن نیز، صاف و گاه  نیز ک کخمیده و مورب نیز رشد م 
 (.36-24نژاد، صص؛ میمتدی145-144مبین، صص

اندام ساقه در محورهای شکل، حجم، اریتفاع و شتاس  اسالم  نیز در یتاریخ گیاه
 ۀدربار غافق  نیز .طول، یتعداد، جتس، سطح و رنگ و بوی ساقه ب رس  شده است

ها را این طور یتوصیف ک ده سخن گفشه و ساقه ب  اساس این معیارهاریخت ساقه 
 اَمب وسیا، شکلهای م بع( شاخه17، ص1ج ،ابن عب ی) های باریکساقه است:

-33صص ،جامع؛ 34، ص1ج، همان) اَخیون ،های بسیار( ساقه31، ص1ج ،همان)
 ، وهای دراز( ساقه35، ص1ج، ابن عب ی) اِسلیخ، کوچک و بسیار هایه( شاخ34

( 283ص ،جامع) زنجبیل دارد. شکلهای م بع( ساقه58، ص2ج ،همان) بونیون
 ۀساقنیز ( 81، ص2ج، ابن عب ی) بَ بیتهو  ،با طعم فلفلو ساقه کوچک، سفید 

( 185-186صص ،جامع ؛75، ص3ج، همان) جاوشی  ۀب  روی ساقدارد. کوچک 
 دارد. ک ک وجودهم 
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 تأثیر غافقی بر دانشمندان پس از خود
باید به  ،اندلیفات خود اسشفاده ک دهأغافق  در یت جامع کسان  که از کشابدر میان 

( از او به عتوان یک  از 3)ص ارقّالعُ اسماءکشاب  ۀدر مقدم میمون اشاره ک د کهابن
ب ای ) نقل قول ک ده استکشاب خود از او  نیز در ابن بیطار متابع خود نام ب ده است.

 بارۀدر خود جامعگ چه در پیرگفشار  ابن بیطار (.7، ص2-1 صص ،جامعمثال، 
 ک دهقول ه  جا که از او نقل  ،در مشناما  ارزش کشاب غافق  صحبت خاص  نک ده

 ۀو از او نام ب ده است. اما ماکس مای هوف در مقدمداری ک ده امانشرعایت  ،است
است به ف انسوی یت جمه و ش ح ک ده آن را که  ،میمونابن ارعقأسماء الخود ب  ش ح 

محشوای کشاب غافق  را  ۀهم ابن بیطار(، با یتأکید ب  این که XI ،XXX-XXXIصص )
ب یت یِ و کتد  س قترا مشهم به  ابن بیطارمسشقیم غی گتجانده، خواسشه است  جامع در

، ابن بیطارشاد اسنیز اسالم  از آنِ غافق  و  ۀدر دور رادر این زمیته گام  پیش
ابن  ،اوبه باور  بکاهد. الجامعاز ارزش  ه این یت یتیبو ب نران دهد، ابوالعباس نبایت 

 است گ فشه ابن میمونۀ نامو واژه غافقى را از کشاب هامش ادف بیرش  حش  بیطار
 . («ابن بیطار»)قس: اعلم، 

 گیری:نتیجه
دیتوری، رازی، ابن سیتا و بی ون  رسد غافق  که وامدار پیریتیان  چون به نظ  م 

ای بستده نک ده باشد و اث  او در است در نگارش اث  خود یتتها به مطالعۀ کشابخانه
ثبت  بتدی از گیاهان است.ب دارندۀ مراهدات دقیق و یتالش ب ای ع ضۀ یک دسشه

 های اث  او دانست.یتوان از جملۀ مرخصهم ها را بتدی یتوصیفدسشه و اطالعات
شتاس  را یتا زمان خود با ارجاعات دقیق و غافق  در این کشاب سی  دانش گیاه

آن ب ای آشتایی و احیای است ای مرخص یت سیم ک ده که ب  این اساس کشابش گتجیته
 . اندکه به دست ما ن سیدهمشون دسشه از 
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 منابع
 .ش1385  ان،یا  پزشک علوم دانرگاه ،یته ان. قسراییآ شرح ،الدینجمال آقس ایی،

-1882، قاه ه، به کوشش اگوست مول  االنباء فی طبقات االطباء،عیون ابن ابی اصیبعه،
 م.1884
 م.1776ق/1415، ف انکفورت، ةغذیو األ ةدویلمفردات األالجامع ابن بیطار، 
بتیاد ف هتگ  ،مش جم ناشتاس، به یتصحیح غالمحسین یوسف ، یته ان تقویم الصحه،، ابن بطالن
 ش.1351 ای ان،

 م.1728 ،، یتصحیح محمد زبی  صدیق ، ب لینفردوس الحکمه فی الطب، ابن ربن طب ی
 ق.1414ه الم عرى،ة اللّیمکشبة آ ،د، قمید زایق سعیحقیت ات(،یعیطب) شفاء ابن سیتا،

 .ش1351عبدال حمن ش فکتدی، یته ان، س وش،  ۀ، یت جمطبقانون در ــــــــــــــــ ، 

 التر ، و ةللطباع عزالدین ةسسؤم ،بی وت القش، ادوار یتحقیق ،الطب فی القانونــــــــــــــــ ، 
 .م1785/ ق1418

مطالعات یتاریخ پزشک  و طب  ۀسسؤم ،یته ان )کفایه(، الطب الکافی فیابن متدویه اصفهان ، 
 ش.1386اسالم  مکمل، 

 علوم یتوسط دانرگاه ، یته ان،بكو صبحى  هوفیماانگلیس   ۀ، با یت جممنتخبابن عب ی، 
 ش.1386مکمل،  و  اسالم طب ، پزشک خییتار مطالعات ۀسسؤم  ان،یا  پزشک

 الش اث معهد ،حلب ،الطیب و الطیبات وصف فی الحبیب إلی الوصلة. احمد بن عم  عدیم، ابن
 .ق1364 ،یالع ب  العلم

الحیوان  ءلبان و اعضاو البقول و الفواکه و اللحوم و األ ةغذییوحنا، کتاب خواص األابن ماسویه، 
 .کشابخانۀ اسکوریال مادرید 8/611شمارۀ  خط  ۀ، نسخبازیرواأل

 .م1741، ، قاه ه هوفیما ماكس كوشش ، بهاسماء العقار شرح، ، موسىمونیم ابن
 ق.1362المعارف العثمانیه، ةحیدر آباد دکن، دائ  ،فی الطب تاالمختار ،هبل بغدادی ابن

 ق.1412ة، ی، الدار االسالم وتی، برسائل اخوان الصفاء و خالن الوفاءالصفا، اخوان

، یته ان، 145-145، صص3جدائرةالمعارف بزرگ اسالمی، ، «ابن بیطار»هوشتگ، اعلم، 
 ش.1354

زاده، یته ان، ف هتگسشان زبان و ادب باق  مظف  ۀ، یت جمالصیدنه فی الطببی ون ، ابوریحان، 
 ش.1383فارس ، 

 کشابخانۀ مجلس شورای اسالم . 54265شمارۀ  خط  ۀ، نسخدویهتقویم األیتفلیس ، حبیش، 
 ، انهیت ، ریحا مدرضمحم هیرحو یت حیحصیت ه، بیاهشوارزمخ ۀریذخ، ج جان ، اسماعیل

 .ش1381،  انای  الماس وریهمج  کزشپ وملع انشسگت هف
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ار، راف  جای شوشکه ، بدایقو ع وننو ف وملع ارفعمالةر، دائ«هامن خف» جمال  یزدی، ابوبک ،
 ، بی یتا.نیزم  انای گت هف اراترشان ،یته ان

 بندی(،های رده)اصول و روش سیستماتیک گیاهیین ا. لوچ، جونز، ب. ساموئل، سیتگ ، آرل
 ش.1367محمد رضا رحیم  نژاد، یته ان، م کز نر  دانرگاه ،  ۀیت جم
کشابخانۀ مجلس شورای  11/26531شمارۀ  خط  ۀنسخ، ةسهلالمُ ةدویاصالح األعسم، األحبیش 

 اسالم .

، دمرق، و الصیدله فهرس مخطوطات دارالکتب الظاهریه الطبحمارنه، سام  خلف، 
 م.1767ق/1387

 م.1786ق/1416، اربد، عند العرب و المسلمین ةتاریخ التراث العلوم الطبیــــــــــــــــ ، 
 نیس، ح اهتپتع یش  عنصا دمحم ۀم جیت ،دیآون اناهیگ دینبو رده ارتاخس،  ، گونسدی

 .ش1365،  اهگر  دانرز نک م ، انهیت ، انسل

 .م1753 ،ح وف الف ـ ز، چاپ ب لوین، اوپساال، النباتدیتوری، ابوحتیفه، 
م، 1754ق/1374ب نهارد لوین، ویسبادن، دار التر  ف انز شتایت ،  یتحقیق، همان،  ــــــــــــــــ

 .جلد پتجماز جلد سوم و بخش اول 

یته ان،  زاده،فارس ، یتتظیم ویتحقیق سلیمان افراری ۀ، یت جمالحاوی ،رازی، محمد بن زک یا
 .ش1382ف هتگسشان علوم پزشک  جمهور اسالم  ای ان، 

ب گ دان محمداب اهیم ذاک ،  ،بک ی صدیق  ، پژوهش حازمالمنصوری فی الطبــــــــــــــــ ، 
 ش.1386، درمان  یته ان علوم پزشک  و خدمات بهداشش  اهگردان ،یته ان

 ۀیت جم، («مونش ال و یتورنشو)های کانادا های خط  اسالم  در کشابخانهنسخه»، اسشیفن ،رمن
 .2-1 های، سال پتجم، شمارهش1353، بهار و یتابسشان کتاب ۀفصلنام ،پ وین انوار

مجلس شورای  ۀکشابخان 6/6178شمارۀ  خط  ۀ، نسخالمفرده ةدویاألالدین، سم قتدی، نجیب
 .اسالم 

 دورویشا ک افولسک ، ویسبادن،، به کوشش بالوفیات الوافیالدین ایبک، صفدی، صالح
 م.1785ق/1411

عند العرب و ةالعلوم الطبیعیدر اد سزگین، ؤ، چاپ فتاریخ النبات عند العرببک، احمد، عیس 
 م.2111ق/1421 ،16ج ،المسلمین

 ملک. ۀکشابخان 5758شمارۀ خط   ۀ، نسخهدویجامع المفردات األغافق ، 
 .م1755ق/1356، دمرق، لفینؤمعجم المکحاله، عم  رضا، 

 ،، یته انایرانهای رویش یلطوط اص، خیشروی اتاعمت: اجیاهیگ اییرافغج ،ادق، صنیبم
 .ش1343، دانرگاه یته ان
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م اجعه و یتصحیح  ، یتحقیق غوث محیی الدین قادری الر ف ،المائة فی الطبمسیح ، ابوسهل، 
 م.1763ق/1383 ،دار مکشبة ،ه الحکیم، جبلمحمد هبة اللّ

دار الهج ة،  ،ق اسعد داغ ، قمی، یتحقمروج الذهب و معادن الجوهرابوالحسن، ، مسعودی
 .ق1417

دانش  ،، یته انکتاب اول مورفولوژی تاکزونومی بندی گیاهی:ردهه، اللّمظف یان، ول 
 ش. 1353ام وز،

 ش.1381دانرگاه شهید چم ان،  ،، اهوازگیاه شناسی عمومیموسوی نیا، حسین، 
 ش.1354دانرگاه یته ان،  ،، یته انبندی گیاهیگذاری و ردهاصول نامواد، دجمحژاد، مندیتمیم

ه علوی، مرهد، آسشان اسداللّ ۀ، یت جمعلوم اسالمی و نقش آن در تحول علمی جهانل ، آلدو، میه
 .ش1351قدس، 

، یتصحیح احمد بهمتیار، یته ان، دویهاأل بنیه عن الحقایقاأل ه وی، موفق الدین ابومتصور عل ،
 .ش1346دانرگاه یته ان، 

Brockelmann, C., Geschichte der Arabischen Litteratur, Leiden, 1943. 

 .Supplemant Band, Leiden, 1937 ,ــــــــــــــــ

Meyerhof, M., Introduction H m arch asma al-uqar de Maimonide, Le Caire, 

1940. 

Ullmann, DieMedium im Islam, Leiden, 1970. 
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