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 ، وریدس، پزش  ۀشناس مشهور یونان در سدداروشناس و گیاهپدانیوس دیوس
داروشناس دورۀ اسالم است. وی میالدی، و شخصیت تأثیرگذار بر  نخست

، تأل یف کرد که در دورۀ کتابی در بارۀ مواد دارویی، به ویژه داروهای گیاه
وریدس اثرش را به پنج مقاله  الحشائشاسالم عمدتًا به  معروف شد. دیوس

ر مقاله ۀتقسیم کرده است. مقال ها به صورت منسجم سوم این کتاب بیش از دی
وریدس نه تنها به نوع طبقه بندی کیف در به گیاهان پرداخته است. دیوس

ه تا حدی رد بندی زیست نیز در اثرش به چشم مهکتابش پرداخته است، بل
ل کمابیش  ۀخورد. در مواردی که برخ گیاهان مورد مطالع او خاصیت و ش

سان داشته اند، آنها را در کنار هم آورده است مانند اعضای جنس نعنا، و ی
زمینیان. این روش مرکبان و سیبهای بقوالت، کرفسیان، گلخانواده

وریدس، تا حدی با س های اخیر تطابق بندی زیست در سدههای ردهیستمدیوس
  دارد. 

وریدس، ردهالحشائش ها:واژهکلید   .بندی، گیاهان، دیوس
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  مقدمه

  بندی گیاهاندانش ردهالف. 
، گیاه را شناسایی کرده ٣٠٠٫٠٠٠تاکنون بیش از  اند. برای بررس چنین مجموعۀ بزرگ
ر  ارتباطشان بابه و درست شناخت رابهبندی آنهاست تا بتوان آنها نخستین گام رده دی ی

کردند. بندی مبندی را به صورت کلّ به دو نوع مصنوع و طبیع تقسیمپی برد. رده
اه خاص قرار مدر رده گیرد. بندی نخست، تنها بر اساس ی صفت، گیاه در جای

امان این روش است شناس سوئدی در سدۀ کارل لینه، گیاه هیجدهم میالدی، از پیش
، اساس کار بندی کرد. در ردهها، گیاهان را ردهکه بر اساس تعداد پرچم بندی طبیع

های های مشابه گیاه در کنار هم و توجه به شباهتکوشش برای کنار هم گذاشتن گروه
بندی در دهن رعمیق و نزدی بین آنها با استفاده از بیشترین صفات مشترک است. ای

  تر است.بندی استنتاج و کاربردیحقیقت نوع رده

اه و سطح ویژهزیستهای بندیدر رده  د. به هرگیرای قرار م، هر جانداری در جای
، گوترین آرایه از آرایهمهم .شودگفته م ١آرایهبندی، ی سطح از رده نه است. های اصل

، گونه شامل گروه از در علم زیست توانند با هم است که م موجودات زندهشناس
چندین گونه که  .ها در آینده قدرت باروری داشته باشندکنند و فرزندان آن تولید مثل

یل مدارای وابستگ دهند و چندین جنس های خویشاوندی هستند ی جنس را تش
یل م های در آرایه دهند.دارای صفات مشترک و مشابه، ی تیره یا خانواده را تش

باالتر، به ترتیب از پایین به باال، راسته، رده، شاخه و سلسله یا فرمانرو وجود دارد 
  ). ١٠‐٣، ص١(قهرمان، ج

ویدسب.    دیوس
وریدس داروشناس مشهور یونان در سدۀ نخست میالدی، و گیاه ٢،پدانیوس دیوس

های خوراک در بارۀشناس دورۀ اسالم است. وی کتابی شخصیت تأثیرگذار بر گیاه
تألیف کرد که در دورۀ  درمان و به ویژه داروهای سادۀ جانوری، کان و عمدتاً گیاه

  و عناوین مشابه معروف شد.  الحشائش اسالم به

                                            
1. taxon 
2. Pedanius Dioscorides 
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وریدس احتماال بین سال ومت پوبلیوس  ٩٠و  ۴٠های دیوس میالدی در زمان ح
)، نرون(سیا ١کلودیوس ورهای روم)، ت(هر دو از امپرا ٣و وسپاسیانوس ٢ستمدار روم

وریدس، چاپ اُسبالدستون:  نککرد (زندگ م ؛ یاروسالو xxص  ٥،و وود ٤دیوس
های برخ توان از نوشته). تاریخ زندگ او را م۶٠ص ٧،؛ استنرد۵٨٨ص ٦،لوی

هایش استنباط کرد ) از نوشتهم٢٠٠یا  ١٩٩معاصرین او و نیز استفادۀ جالینوس (متوف 
)، مفسر آثار بقراط که در زمان نرون زندگ م۶٠در حدود  (رونق ٨چنانکه اروتیانوس

وریدس نام برده است (ایلبرگم ). همچنین در نامۀ ١١۶ص ٩،کرد، از دیوس
وریدس به آرئیوس طرسوس  نگاشته است، الحشائشکه به عنوان مقدمۀ کتاب  ١٠دیوس

برد که تاریخ زندگ برخ از آنها بر ما او از چند نفر از پیشینیان و یا معاصرینش نام م
وریدس، چاپ دوبلر ، به صورت ٨ص ١٢،و ترس ١١معلوم است از جمله باسوس (دیوس

ژولیوس  ) که احتماال“Julius Bassus”، به صورت ١، ص١٣؛ همو، چاپ گونتر»بسس«
 ١٥،، و دوست آرئیوس) است (پلینم۶۴نسول روم در سال (ک ١٤الکانیوس باسوس

؛ ٨٣ص ١٦،؛ بزس٩٢؛ ابن عبری، ص٢۶٩، c، پانوشت ٢۶٨، ص٢۶، کتاب ٧ج
وریدس در شهر باستان عین)۵٩استنرد، ص از شهرهای  ١٧،انزربهزربه/. دیوس

یهتامپرا در جنوب خاوری  ١٨وری روم باستان (نزدی طرسوس، مرکز ایالت قدیم کیلی
) به دنیا آمد. پس از استیالی مسلمانان بر ١٩ای صغیر، در ترکیۀ فعل به نام آناوارزهآسی

                                            
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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شهرت یافت؛ از این رو برخ مؤلفان دورۀ اسالم  »عین زربی«آن، به نام معرب آن یعن 
وریدس ذکر کرده »عین زربی«نسبت  ابن ابی  ؛٢٨۶اند (ابن ندیم، صرا برای دیوس

ورید۵٨اصیبعه، ص س، نسخۀ خط کتابخانۀ کاخ گلستان، مقدمۀ هوشنگ ؛ دیوس
  ). ١اعلم، ص

وریدس در ابتدای کتابش به صورت مقدمه نگاشته است ماز نامه ای که دیوس
دهد که او زندگ توان اطالعات مهم از زندگ او به دست آورد. این نامه نشان م

تشخیص، تهیه و  بارۀدر مند سربازی داشته و شاید در آن دوره فرصت تحصیل روش
ندریه درس خواند و سپس  کاربرد داروها را نداشته است. او احتماال  در طرسوس و اس

او با آرئیوس طرسوس زندگ کرده و احتماال  بر اساس همین نامهبه ارتش روم پیوست. 
ندریه رسانده  و در آنجا تحصیل کرده است خدمتش در ارتش او را به اس

وریدس، چاپ  ‐١٧۴ص  ٢،؛ ناتانذیل مدخل؛ ریدل، ٢ص ١،کرناریوس(دیوس
و توصیفات که از آورد مهای گوناگون به زبانکه هایی ). همچنین با توجه به نام١٧۵

اه توان حدس زد که او سفرهای متعددی های گوناگون گیاهان ذکرکرده است مرویش
ه گواه برخ هند، و ب ،مصر از جمله سوریه و احتماال  ،به کشورهای خاور نزدی

؛ ۶٠؛ استنرد، ص٧٣١ص ٣،(پارکراست کشورهای آفریقایی، اسپانیا و ایتالیا داشته 
  ). ١٧۵ناتان، ص

طبابت احتمال در ارتش و سفر به مناطق گوناگون از سویی و دسترس وی به کتاب 
 شناس مشهور قرن اول پیش از میالد)، منجر به این شد که وی ی از(گیاه ٤کراتواس

های داروشناس در تاریخ را تألیف کند. تأثیرگذارترین و ماندگارترین کتاب
ش، آرئیوس، تدوین و  وریدس گنجینۀ پزش خود را به پیشنهاد دوست پزش دیوس

وریدس، چاپ ُاسبالدستون و وود،  ؛ یاروسالو لوی، جاهمانتکمیل کرد (دیوس
تب ریشه). همچنین به نظر م٢١ص ٥،؛ مارتین لوِیجاهمان  ٦ییهاچینرسد او پیرو م

                                            
1. Cornarius 
2. Vivian Nutton 
3. L. A. Parker 
4. Crateuas 
5. M. Levey 
6. rhizotomoi 
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(قرن چهارم پیش از میالد) و کراتواس بوده باشد. ریشه ١مانند دیوکلس کاریستوس
پرداختند و هم به طبابت مشغول های گیاهان مچینان هم به کار گردآوری و فروش ریشه

ه ب). شاید بتوان او را نخستین فردی دانست که ١۵، ص٣و اوردانگ ٢بودند (کرمرس
است  هو داروشناس را از پزش تفکی کرد هگیاهان پرداخت ٤شناسمطالعۀ ریخت

شناس و پزش روم و ). همچنین از او به عنوان بزرگترین گیاهجاهمان(پارکر، 
  ). ٢۴۴، ص١ج ٥،هلنیست عهد پلین یاد شده است (سارتون

مای دورۀ اسالمج.  وریدس از دیدگاه ح   دیوس
ان اسالم وریدس و کتاب  تقریباً پزش تا نیمۀ اول سدۀ سوم اطالع چندان از دیوس

)، ق٢۵۶یا  ٢۵۵معروفش نداشتند چنانکه جابربن حیان (سدۀ دوم)، جاحظ (متوف 
) در آثارشان نام ٢٨٢ابویوسف یعقوب کندی (سدۀ سوم) و ابوحنیفۀ دینوری (متوف 

وریدس آمده است، ترین آثاری که در آن اند. از قدیماز او نبرده  فردوسنام دیوس
مة ). ۴١٢، ۴٠٠، ٣٨٧ص:  ه نکربن طبری قابل ذکر است (برای نمونعل بن  الح

وریدس در ایران، عراق و شام پیش از اسالم  به احتمال قریب به یقین، کتاب دیوس
ناشناخته بوده یا دست کم متداول نبوده است. در نیمۀ دوم سدۀ سوم هجری کتاب او 

، ١). یعقوبی (ج۵٨، ص٣ج ٦،افل دانشمندان دورۀ اسالم مطرح شد (سزگیندر مح
ه این دو) او را به اشتباه از شاگردان بقراط م١١۴ص مه عرف کرده است، در حالی

وریدس فاکاس وریدس حاضر را با دیوس  ٧عصر نیستند. احتمال دارد که او دیوس
ۀ مشهور مصر در سدۀ  (پزش مخصوص بطلمیوس دوازدهم و دخترش کلئوپاترا، مل

وریدس اول و مفسر آثار بقراط مشهور  اول پیش از میالد) که در دورۀ اسالم به دیوس
و منافع درختان  ۀریدس را صاحب کتابی مصور در باراست، اشتباه گرفته باشد. او دیوس

 نک گفتند (نیز) وی را سیاح شهرستانها مجاهمانابن ندیم ( ۀدانسته است. به نوشت
ه ک »شام یونان حشائش«) از او به عنوان جاهمان). ابن جلجل (جاهمانسزگین، : 

قوت آنها از لحاظ طبایع چهارگانه پرداخته،  ۀیی انواع داروهای مفرده و نه درجبه شناسا

                                            
1. Diocles of Carystos 
2. Kremers 
3. Urdang 
4. morphology 
5. Sarton 
6. F. Sezgin 
7. Dioscorides Phacas 
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وریدس عین زربی را مفسر کتب بقراط دانسته  یاد کرده است. او نیز به اشتباه دیوس
  است.

وریدس در شناخت داروها چنان فراگیر و مؤثر بوده که  ۀتالش مجدّان دیوس
در شناخت گیاهان و خواص  ) دانش او را١٣دانشمندی مانند ابوریحان بیرون (ص

 زمین وجود نداشته است حسرت ستاید و از اینکه چنین کس در میان ملل مشرقآنها م
وریدس را شایستهم داروها  ۀب تجربه و مقایسترین فرد از لحاظ کسخورد. او دیوس
زیست و مساع آسیای مرکزی) ماگر در سرزمین ابوریحان (خوارزم/داند که م

ها و نمود، آنگاه تمام علفهای این منطقه صرف مخویش را در راه شناخت روییدن
شناس در مطالعات گیاه« ١،هوشنگ اعلم : نک شدند (نیزهای او دارو مگردآورده

وریدس«فر، محمدی؛ ٢»ایران   ).»دیوس

یم فاضل که پس از بقراط م١٨۴‐١٨٣قفط (ص زیسته دانسته اما ) او را ح
رسد قفط نیز به اشتباه او را مفسر کتب بقراط معرف کرده است. به نظر م

وریدس اول اشتباه گرفته باشد. ابن البذوخ مغربی،  وریدس مورد نظر را با دیوس دیوس
 ، های داروشناس، ادیب و شاعر سدة ششم که تألیفات در شرح و تفسیر کتابپزش

ران داشته است، در بخش از ی از قصاید معروف خود در  بقراط، ابن سینا و دی
ر به زبان عربی سروده است که در نزد اهل  مای یونان دی وریدس و ح وصف دیوس

وریدس داروشناس، جالینوس ها، دانش پزش افرادی مانند دیدانش پزش امت وس
ان باید برای شفای بیماری ها به و بقراط، همچون انتشار نور در تاری است و هم

ابن ابی اصیبعه  ۀ). به نوشت۶٣٠‐۶٢٨آثار آنها روی بیاورند (ابن ابی اصیبعه، ص
وریدس شخصاً ۵٩‐۵٨(ص زد، نفس پاک به آزمودن منافع داروها دست م )، دیوس

کرد. انطاک های فراوان سفر منزدی داروها به سرزمین ۀای مشاهدداشت و بر
، مفردات را برای مردم جاهمان( ) از او به عنوان اولین کس که به طور مدون و علم

) بعض مردم ٢٣عقیل علوی خراسان (ص ۀشرح داد یاد کرده است. به نوشت
یم م وریدس را لقمان ح ؛ ١۴١٢، ستون ٢(ج الظنونکشف دانستند. مطابق دیوس

وریدس چهل سال از زندگ١۴١٨نیز همان، ستون  اش را برای شناخت منافع ) دیوس
 اسالم ۀداروها صرف کرد و این دانش را به شاگردانش انتقال داد. در سایر منابع دور

                                            
1. Hūšang A'lam 
2. botanical studies on Iran 
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؛ ابن عبری، ۵وافد، صزندگ او وجود دارد (ابن  ۀبار بیش مشابه در و مطالب کم
  ).۴۶۶‐۴۶۵الدوله، صسوف؛ فیل۶٢ص

وریدس در منابع اسالم به صور مصحف و محرف گوناگون مانند  نام دیوس
دیاسقوریدس، دیاسقوریدوس، ذیاسقوریذوس، دیسقوریدس و دیسقوریدوس آمده است 

، ص٢١جلجل، ص ؛ ابنجاهمان(ابن ندیم،  ؛ جاهماناصیبعه،  ؛ ابن ابی١٨٣؛ قفط
، ج ) نام ۵٩‐۵٨اصیبعه، ص ن اسحق (به نقل ابن ابیب ). حنین٢٢، ص١انطاک

وریدس را در  دانسته است »دور از ماخارج/«به معن  »أزدش نیادیش«نزد قومش  دیوس
اهزیرا او همیشه دور از آنها و در کوه کرد. او همچنین های گیاهان زندگ مها و رویش

ه" دانسته است. قفط  »دوس«و  »دیسقوری« را به یونان به ترتیب معادل "اشجار" و "ال
ه«را به معن  »ذیاسقوریذوس«) نیز جاهمان( دانسته زیرا به نوشتۀ او  »شجارال
ه«به معن  »یذوس«و  »شجار«به معن  »ذیاسقور« ده وی این بو ۀاست و وجه تسمی »ال

  تان و گیاهان م پرداخته است. خداوند به [شناخت] درخ که به کم الهام

  کتاب الحشائشد. 
وریدس به یونان  περί ύλής ιατρīχής =)peri huéls نام کتاب تألیف دیوس

iatrikēs ًهای التین قدیم آن: ؛ عنوان ترجمه»مادۀ طبیاندر هیوالیِ/«به معن  ؛ لفظا
de Materia Medicaًاست. این نام  ، لفظا ( ای محتوبرگرفته از عمدتًا به همان معن

ر مقالۀ سوم همین کتاب و هم ستیوس نی (مؤلف روم در  ١نام کتاب از دست رفتۀ س
به معن  ، لفظاπερί ύληςًسدۀ اول پیش از میالد و صاحب کتابی در داروشناس با نام 

ران بر این باورند کهجاهمان ،) است (ریدل»ماده[طبی]اندر هیوال/«  ). پژوهش
وریدس، چاپ  م٧٨م یا ۶۴تابش را در حدود سال وریدس کدیوس نوشته است (دیوس

  ها). جاهماناُسبالدستون و وود؛ پارکر، 

های غالبًا نادرست انتقال یافته عنوان این کتاب در منابع دورۀ اسالم به صورت
وریدس برگزیدهاست. نام ما و مؤلفان اسالم برای کتاب دیوس اند یا به هایی که ح
کتاب «: ۴٩٣، ۵٩ابن ابی اصیبعه، صلف اشاره دارد (نام مؤ

کتاب «: ٢، ص١، ج١٢٩١؛ ابن بیطار، »دیاسقوریدس/دیسقوریدس العین زربی
)، یا بر اساس محتوای کتاب که بیشتر شامل گیاهان است نام»فضل دیسقوریدوساأل

                                            
1. Sextius Niger 



 ١٣٩۴، پاییز و زمستان ٢، شمارۀ ١٣، دورۀ تاریخ علم/ ٢٢٠

کتاب األشجار و « و »المقاالت ف الحشائش«، »کتاب الحشائش« هایی مانند
؛ یعقوبی، را به آن داده »العقاقیر ها) و یا بر اساس تعداد جاهماناند (ابن ندیم؛ انطاک

به آن اطالق شده است (ابن جلجل؛ ابن  »کتاب الخمس مقاالت«مقاالت کتاب، نام 
 هایی مانند خواص األشجار، خواص الشجر و الحیوان،ها). همچنین نامجاهمانبیطار، 

الحشایش، الحشائش و األدویه، الحشائش و النباتات، شائش/پنج مقاله، مفردات، الح
های سپسین به این کتاب داده کتاب األدویة المفردة و هیول عالج الطب نیز در سده

، موضوع و مندرجات کتاب و یا شده که بیشتر این نام ها مبتن است بر سلیقۀ شخص
ای ترجمۀ سخۀ هفت مقالهاند. در ناسم که پیشینیان روی ترجمۀ عربی آن گذاشته

ها در پایان آستان قدس رضوی، هر کدام از این نامموزۀ مهران بن منصور، موجود در 
دیسقوریدس، کتاب پنجم وجود دارد: کتاب دیسقوریذس/هر مقاله به جز مقالۀ 

الحشائش، کتاب دیسقوریذس ف هیول الطب، و کتاب الحشائش ف هیول الطب. 
اد گیاهان دارویی بیش از سایر داروها است، شاید بتوان دلیل چون در این کتاب تعد

  ).٣۴‐٣٣و مقبولیت بیشتر این نام را دریافت (بینش، ص الحشائشانتخاب نام 

های در جهان اسالم از قرن سوم به بعد با ترجمۀ این کتاب به عربی، کتابها و رساله
تقریباً هیچ کتابی در زمینۀ علم که  طوریداروسازی و داروشناس بر پایۀ آن تألیف شد به

مای اسالم قرار نگرفته  الحشائشویژه گیاهان به اندازۀ داروها و به مورد استفادۀ ح
ان و گیاه وریدس در آثار پزش است. این تأثیر را از مطالب منقول از کتاب دیوس

، ابن بیطار داروشناسان عربی ن میمون و ابنویس مانند رازی، ابن سینا، ابوریحان بیرون
، انصاری و نیز فارس نویسان مانند ابومنصور موفق هروی، سید اسماعیل جرجان

یم مؤمن م ، ص:  نکتوان دریافت (نیز شیرازی و ح   ). ٣٨عیس ب

وریدس در آغاز کتابش (چاپ دوبلر و ترس، ص ) او به ٧بر اساس مقدمۀ دیوس
، کتاب را به دوس ت و مشوق خود، آرئیوس طرسوس (در رسم بسیاری از مؤلفان قدیم

: ااریوس/ ٰاریه)، تقدیم کرده است. او انگیزۀ خود را از متن ترجمه های دورۀ اسالم
ها و معایبی دانسته که در کارهای تألیف پیشینیان و معاصران تألیف این کتاب، کاست

متأخران و معاصران و در ادامه نام چهار تن از پیشینان و پنج نفر از است خود دیده 
لپیادس بیتینیایی ق.م.) را با  ۵۴٠(پزش مشهور یونان در روم، متوف  ١پیرو آس

، به ، اشاره به نقایص کار هر ی ویژه قائل نبودن به ضرورت تجربه و مشاهدۀ شخص
                                            

1. Asclepiades of Bithynia 



وریدس / الحشائشبندی گیاهان در کتاب دانش رده  ٢٢١دیوس

؛ برای ٨‐٧همان، صهای خود، ذکر کرده است (ها و تکرار خواندهاکتفاء به شنیده
لپیادس و پی وریدس تجربه١٩٠ناتان، ص:  ش نکروانآس گرا برخالف ). دیوس

تب فلسف خاص  لپیادس بود، به هیچ م دوستش، آرئیوس که او نیز از پیروان آس
اه آنها، مشاهدۀ دقیق آنها  تعلق نداشت و ناچار خود به بررس تجربی گیاهان در رویش

وها، و سنجش ارزش دارویی در چهار فصل سال، توجه به همۀ اجزای گیاهان، تهیۀ دار
ن نبود، از اطالعات افراد  پرداختممواد  و در مواردی که مشاهدۀ تأثیر داروها مم

وریدس، چاپ دوبلر و ترس، ص بوم و مطلّع بهره م برد (دی  ؛ ریدل،٩‐٨وس
اربراجاهمان های کشورهای گوناگون های داروها به زبان). تعدّد نام٢١۵ص ١،؛ اس

وریدس از افرادی از قومیت حاک از استعالم الحشائشدر  های گوناگون است دیوس
؛ ٣۵٩، ٢۶٩، ٢۵٧، ٢۵۵، ١٩٠، ١۴٣، ١٣٨، ١٢٩، ٢۴(چاپ دوبلر و ترس، ص

اش به ها). او در ادامۀ مقدمهجاهمان همان، نسخۀ خط کتابخانۀ کاخ گلستان؛ ریدل،
، د زمان مناسب چیدن گیاه)توجه به شرایط اقلیم رشد گیاهان، شرایط گردآوری (مانن

سازی مواد اولیۀ تهیۀ داروها، به ویژه گیاهان دارویی، پرداخته شرایط نگهداری و آماده
  ).١١‐٩چاپ دوبلر و ترس، صاست (

وریدس اثرش را به پنج مقاله تقسیم کرده است. داروهای مقالۀ نخست،  دیوس
  مطابق چاپ دوبلر و ترس، عبارتند از:

عدد؛  ٢۴افزارها؛ به تعداد افزارها و دیمعّطر (= افاویه: بوی گیاهان دارویی. ‐
  )٣۴‐١١ص

عدد؛  ٣۵ها) و مالیدن و حت چرک بدن انسان (های خوراک (زیتروغن ‐
  )۶٠‐٣۵ص

عدد؛  ١٨های شیمایی مانند زفت (قیر) و نفت (ها، برخ فرآوردهها، شیرهصمغ ‐
  )٧٨‐۶٠ص

  )١٠٣‐٧٨عدد؛ ص ٣۶برخ از آنها ( ها، پوست و ریشۀدرختان، بوته ‐

                                            
1. Scarborough 



 ١٣٩۴، پاییز و زمستان ٢، شمارۀ ١٣، دورۀ تاریخ علم/ ٢٢٢

های عمدتًا گوشت (مانند خرما، سیب، به و انجیر)، برخ داروهای حاصل میوه ‐
های خوراک (مانند بادام، گردو، پسته) و گال ها مانند خاکستر انجیر، دانهاز میوه
  ).١٢۴‐١٠٣عدد؛ ص ٣۵بلوط (

  مقالۀ دوم شامل این موارد است:

ها، خزندگان، پستانداران؛ پوستان، بندپایان، ماهنان، سختتجانوران (نرم. ‐
 )١۴٩‐١٢٧ص

بن انواع های لهای جانوری خوراک و دارویی مانند شیر و سایر فرآوردهفرآورده. ‐
)، ١۵۶‐١۵٣)، پشم و داروهای مرتبط با آن (ص١۵٣‐١۴٩از پستانداران (ص

ری و داروهای با منشأ جانو هاها، اندام)، بافت١۵٧‐١۵۶پنیرمایۀ جانوران (ص
 )١٧٠‐١۵٧(مانند پیه، مغز و بول؛ ص

ر، م. ‐  )١٧۴‐١٧١وم و ریم کندوی زنبور عسل (صعسل، ش

های دارویی و خوراک حاصل از آنها از جمله خمیر، غالت و ترکیبات و فرآورده. ‐
 )١٨١‐١٧۴(ص ماءالشعیر و نشاسته

ر عمدتًا از گروه. ‐  ٢بویان)، شب١٨٨‐١٨١(ص ١های بقوالتگیاهان دی
گل ٦،نعناییان ٥،بندهاعلف هفت ٤،تاج خروسیان ٣،)، پنیرکیان١٩٢‐١٨٨(ص

های دارویی خوراک و دارویی بیشتر و علف ٩،قارچ کمأة ٨،کدوییان ٧،مرکبان
  ). ٢٣۶‐١٩٢صتندمزه (= حریف؛ مانند پیاز، سیر، خردل، فلفل و زنجبیل؛ 

  واد دارویی زیر است:) شامل م٣٠٨‐٢٣٧صمقالۀ سوم (

                                            
1. Leguminosae 
2. Cruciferae 
3. Malvaceae 
4. Amaranthaceae 
5. Polygonaceae 
6. Lamiacae 
7. Asteraceae 
8. Cucurbitaceae 
9. truffle 



وریدس / الحشائشبندی گیاهان در کتاب دانش رده  ٢٢٣دیوس

 )٢٣٧(ص ١ایقارچ دکمه. ‐

 )٢۴٧‐٢٣٧ا (مانند ریواس و جنطیانا؛ صهریشه. ‐

شود (مانند صبر و افسنتین؛ های دارویی گرفته مگیاهان که از آنها عصاره. ‐
 )٢۵١‐٢۴٨ص

و گل ٢های زیادی از خانوادۀ نعناییان، کرفسیانگیاهان علف (به ویژه گونه. ‐
 )٣٠٨‐٢۵١صمرکبان؛ 

 )٢٨١‐٢٧٨ند نوع صمغ و عصارۀ گیاه (صچ. ‐

  ) ٢٨١چند نوع فرآوردۀ دارویی جانوری (ص. ‐

وریدس در ٣٧١‐٣٠٩مقالۀ چهارم (ص ) دربردارندۀ سایر گیاهان است که دیوس
سنگ ها و گیاهان سم و مخدّر. گلویژه ریشهبه استهای پیشین به آنها نپرداخته مقاله

  ). ٣٢٨نیز در این بخش آمده است (ص

  ) شامل این موارد است:۴۴٢‐٣٧٣مقالۀ پنجم (ص

نجبین ها و نوشیدنها، شربتها، سرکهها، انگورها، بادهتاک. ‐ هایی مانند س
 )٣٩٩‐٣٧٣(ص

ها ها و حت فسیلها، گلها، سنگمواد معدن دارویی مانند فلزات، کان. ‐
  ). ٢۴‐٢١؛ مارتین لوِی، ص۵٨٩و لوی، صسالیارو ؛ نیز۴۴٢‐٣٩٩(ص

وریدس ششاز نام تقریباً  شده است.  یادصد دارو با منشأ گیاه در کتاب دیوس
وریدس در ذیل نام بیشتر گیاهان، اطالعات چون نام های مترادف، انواع، دیوس

اه، و توصیف برگتوضیح مختصری از محیط و ویژگ ها، های ریخت (شامل رویش
انها و دانهها، گلهریش ترین نوع هایی که بهترین و کاربردیها)، موقعیت جغرافیایی م

سازی، مقدار های داوریی، روش آمادهمورد استفاده، ویژگ آن گیاه را دارند، اجزای
دهد. او گاه مورد استفاده، کاربردهای دارویی و عوارض استفادۀ آن را توضیح م

، و نیز ی مادۀ دارویی را، به بودنمواد مغشوش و تقلبی  ویژه برای گیاهان غیر بوم

                                            
1. Agaricus 
2. Apiaceae 



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

چاپ دوبلر و :  ه نکدهد (برای نمونتوضیح م روش تشخیص مغشوش بودن آن را
  ). ١٩، ١۴‐١١ترس، ص

وریدس   بررس مقالۀ سوم کتاب دیوس
وریدس در کتابش و به تببا ای اش، نگاه کاربردی به مواد عیت از حرفهنکه دیوس

گانۀ کتابش، تا حدی نگاه زیست هم داشته های پنجبندی بخشاما در تقسیم داشته
بندی مواد دارویی بر اساس اندام و یا فرآوردۀ است. برای نمونه در مقالۀ سوم، به تقسیم

ها، ها قرار داده است: ریشهمورد استفاده، دست زده و داروها را عمدتًا در این بخش
ها، گاه هایشان. در ذیل هر کدام از این بخشویژه دانهیی، بهها، و گیاهان داروعصاره

ر به شمار مبندیگیاهان را که در رده دی ت سر هم شآیند، پهای جدید خویشاوند ی
  کند.های زیست جدید را در ذهن متبادر مبندیذکر کرده است که تا حدّی رده

وریدس به گیاهان مندتر نگاتر و روشدقیق بررساین نوشتار در پی  ه زیست دیوس
وریدس، مورد  کتاب الحشائشدر این نوشتار، مقالۀ سوم بدین منظور است.  دیوس

ن بسیل ب واد دارویی گیاه از ترجمۀ اصطفنبررس قرار گرفته است. نام گیاهان و یا م
) انتخاب شده، اما گاه ٣٠٨‐٢٣٧و ترس، صبن اسحاق (چاپ دوبلر  و اصالح حنین

 ناسام در این نسخه و نسخۀ مهرا که ضبط کم به تلفظ بهتر و یا در صورت برای
اری داشته اند، از نسخۀ دوم هم استفاده شده و نام دوم پس از بن منصور تفاوت آش

مای آن روزگار، آمده  »/«عالمت  ر ح ، همچون دی مای یونان است. از آنجا که ح
اند، نه بر توصیف ریختار گیاه، شناسایی نام هبیشتر بر کاربردهای هر گیاه تأکید داشت

علم گیاهان این کتاب کار سخت است و هنوز هم تحقیق مدون و قابل اعتمادی در 
ن و تکیه با بسنده کرد این باره صورت نگرفته است. به همین دلیل، نگارنده نیز صرفاً

از جنس و گونه، و  های پیشنهادی در برخ منابع، به جای نام علم مرکببر نام جنس
های چهارم و پنجم سپس نام تیره، ماهیت علم احتمال گیاهان این مقاله را در ستون

)، ٣٩٧‐٢٣٢هان براساس ویراستۀ گونتر (صجنس گیا است. نام آوردهها جدول
ر و  خۀ مهرانتوضیحات موجود در جلد سوم ترجمۀ فارس نس بن منصور و منابع دی

دید گیاهمنابع جمطالب موجود در در این کتاب با  صر گیاهنیز تطبیق توضیحات مخت
  شناس انتخاب شده است. 

   



وریدس / الحشائشبندی گیاهان در کتاب دانش رده  ٢٢۵دیوس

  هاریشه .الف
های دارویی پرداخته است. نام و ماهیت در بخش نخست مقالۀ سوم، مؤلف به ریشه

  ها، شامل نام جنس و تیره، از این قرار است: علم احتمال گیاهان دارای این ریشه

  ردیف
 هایترجمهنام در 

  عربی کتاب

نام، ترجمه و یا 
تعریف فارس 

  احتمال
  تیره  نام احتمال جنس

  نوع قارچ  ااغاریقون/ أغاریقون  ١
Agaricus, 
Boletus, 
Polyporus 

Polyporaceae, 
Boletaceae   

 Rheum Polygonaceae  راوند  راوندراا/ راون/   ٢

 Gentiana  Gentianaceae  گل سپاس  جنطیانا/ جنطیان  ٣

 Aristolochia  Aristolochiaceae  زراوند  اارسطولوخیا/ سفوال  ۴

۵  
غلوکریزا/ سوسن 

/ سوس   روم
  Glycyrrhiza Fabaceae  بیانشیرین

۶  
قنطوریون طوماغا/ 
بیر   القنطوریون ال

 Centaurea Asteraceae  گل گندم

٧  
قنطوریون طولبتون/ 

  قنطوریون دقیق
گل گندم 

  کوچ
Centaurea, 
Erythraea 

Asteraceae  

٨  
حاماالون لوقس/ 
حاماالون ابیض/ 

  خاماالون ابیض

خاماالون سفید، 
  خارچرخه

Atractylis Asteraceae  

٩  
حاماالون مالس/ 

  خاماالون مالس
  Cardopatium  Asteraceae  

  قروقودیالون  ١٠
تاتاری، 

رتیغال   ش
Carduus, 
Echinops  Asteraceae  

  Dipsacus Caprifoliaceae  باشخواجه  دبساقوس/ دیبساُقس  ١١

/ أقانتالوق  ١٢   اقنتالوق
خار زردک، 
رتیغال،  ش
  خارمقدس

Picnomon, 
Echinops, 
Cnicus 

Asteraceae  

١٣  
/ أقانتا  اقانتارابیق

/ شوکة العربیة   أرابیق
  Onopordum Asteraceae  خار پنبه

  سقولومس  ١۴
کنگر طالیی، 

  خار مریم
Scolymus, 
Silybum 

Asteraceae  

  Astragalus Fabaceae  گون  بطیرین/ فوطیریون  ١۵
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١۶  
اقنثیون/ شوکة 

  الیهودیة
پای خرس، خار 

  پنبه
Acanthus, 
Onopordum  

Acanthaceae, 
Asteraceae  

  اقنثوس/ أقانتوس  ١٧
 ، کنگر فرنگ

  پای خرس 
Cynara, 
Acanthus 

Asteraceae, 
Acanthaceae   

  اانونس/ انونیس  ١٨
خار خر، لوبیای 

  شیطان
Anonis  Fabaceae 

  لوقاقنثا/ لوقاقانثا  ١٩
خار مقدس، 

  کنگر
Cnicus, Cirsium Asteraceae,   

٢٠  
 طراغاقنثا/ طراغانثا/

ثیرا   شجرة ال
  Astragalus Fabaceae  گون 

 Eryngium Apiaceae  زول  ایرنخین/ ایرونج  ٢١

جدول قرار دارد، ی قارچ است که  ١اولین مادۀ دارویی این قسمت که در ردیف 
ه در فرمانروی های جدید جانداران جزء گیاهان قرار نمبندیمیدر تقس گیرد بل
نویسنده به صرف برآمدن این جاندار از خاک آن را  اما احتماال درای قرار داجداگانه

جدول به چهار گیاه  ۵تا  ٢های ردیف قرار داده است.گیاه های دارویی در کنار ریشه
ر ندارند تعلق دارد. دی  که ریشۀ دارویی دارند و از نظر تقسیمات گیاهان، قرابت با ی

، و با احتمال قرار گرفتن دو ١٨و  ١۵، ١١های ردیف ءتثنا، به اس١٩تا  ۶های ردیف
)، هم از ی تیره هستند. همۀ Asteraceaeمرکبان (در تیرۀ گل ١٧و  ١۶ردیف 

های مرکب و ظاهری خاردار اشتراک دارند. حت دو گیاه این گیاهان، در داشتن گل
  ری خاردار برخوردارند. نیز که در این تیره قرار ندارند از ظاه ٢١و  ٢٠های ردیف

  عصارات  .ب

١  
الون/ ایلوای/ شجر 

  الصبر
 Aloe Asphodelaceae  آلوئه، صبر

  Artemisia  Asteraceae  افسنتین  اوبسنتین/ االفسنتین  ٢

٣  
ساریفن/ افسنتین 

  بحری/ شیح
  Artemisia  Asteraceae  نوع درمنه

  ابروطنن/ ابروطنون  ۴
نوع درمنه/ برنجاسف، 

  بومادران
Artemisia, 
Achillea  Asteraceae  
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وریدس به عصاره های دارویی پرداخته است. در در بخش دوم مقالۀ سوم، دیوس
های این بخش نیز از چهار عصارۀ ذکر شده، گیاهان تولیدکنندۀ سه عصاره که در دریف

  جدول قرار دارند، به ی تیره تعلق دارند. ۴تا  ٢

  هایشانگیاهان و دانه .ج

 Hyssopus, Thymbra Lamiaceae  زوفا  اسوفس/ الزوفا  ١

٢  
سطوحاس/ 

  االسطوخوذوس
 Lavandula Lamiaceae  اسطوخودوس

٣  
اوریغاُنس 

 /   ایراقالاوطیق
نوع 

  مرزنگوش
Origanum Lamiaceae 

۴  
[اوریغانس] 

اونیطش/ 
  اونیطیس

نوع 
  مرزنگوش

Origanum Lamiaceae 

۵  
اغریاواریغانش/ 

  فاناقس
نوع 

  مرزنگوش
Origanum Lamiaceae 

  طراغوریغانُس  ۶
نوع 

  مرزنگوش
Origanum Lamiaceae 

ون  ٧  Mentha Lamiaceae  پونۀ دشت  غلیخُن/ جلی

  دیقطامنون  ٨
نوع 

  مرزنگوش
Origanum Lamiaceae 

 Ballota Lamiaceae  آسافراسیون  فسودودقطمنن  ٩

١٠  
االلسفاقن/ 

  الیسفاقون
 Salvia  Lamiaceae  گلمریم

 Mentha Lamiaceae  نعنا  ایدوِیسمون  ١١
/ الفوذنج  ١٢  Mentha Lamiaceae  پونه  قاَلمنت
 Thymus Lamiaceae  نوع آویشن  ثومس/ الحاشا  ١٣
 Satureja Lamiaceae  مرزه  ثمبرا/ الصعتر  ١۴
 Thymus Lamiaceae  نوع سوسنبر  إرفیُلس/ النمام  ١۵

١۶  
صمصوحن/ 
  سامفسوخون

 Origanum Lamiaceae  مرزنجوش

 Melilotus Fabaceae  اکلیل المل  مالیلوُطس  ١٧

١٨  
 سیسنبرین/

  سیسمبر/ نمام بری
 Thymus Lamiaceae  سوسنبر دشت
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  مارن/ مارون  ١٩
نوع 

  مرزنجوش
Origanum Lamiaceae 

 Ocimum Lamiaceae  ریحان  ااقینش  ٢٠

٢١  
بقحارس/ 
  باقکاریس

  Baccharis, Conyza Asteraceae 

 Ruta Rutaceae  نوع سداب  فیغانن/ السذاب  ٢٢

 Allium Liliaceae  کماشیر  مول  ٢٣

 Ferula, Opopanax Apiaceae  جاوشیر  فاناقس ایرقلیون  ٢۴

 ,Echinophora  نوع جاوشیر  فاناقس اسقلیبیون  ٢۵
Ferula Apiaceae 

  فاناقس حرونیون  ٢۶
نوع  احتماال
  جاوشیر 

Opopanax  Apiaceae 

 ,Levisticum    لیغسطیقون  ٢٧
laserpitium  Apiaceae 

٢٨  
سطافولینس 

  اغریوس
 Daucus Apiaceae  هویج دشت

 ,Seseli    ساسال  ٢٩
Echinophora,… 

Apiaceae 

 Tordylium Apiaceae    طرذیلن/ طوردیلون  ٣٠
 Sison Sisum, Apiaceae    سینون  ٣١
 Pimpinella Apiaceae  انیسون  اانس/ االنیسون  ٣٢
رویا  ٣٣  Carum Apiaceae  زیره  قاروا/ ال
 Anethum Apiaceae  شوید  انیثون/ الشبث   ٣۴

  
مون  کومینون/ ال

  البستان
 Cuminum Apiaceae  زیره سبز

 Lagoecia Apiaceae    قومینون اغریون  ٣۵
 Ammi Apiaceae  نانخواه  اام   ٣۶
زبرة  ٣٧  Coriandrum Apiaceae  گشنیز  قوریون/ ال
 Apium Apiaceae  کرفس  سالینون قابایون  ٣٨

  اوراسالینون  ٣٩
جعفری، 

  رازیانه کوه
Petroselinum, 
Peucedanum 

Apiaceae 

۴٠  
بطراسالینن/ 
  فطروسالینون

 Carum, Athamanta Apiaceae  زیره، آتامانتا

 Smyrnium Apiaceae  آوندول  افسالینون  ۴١
 Smyrnium Apiaceae  آوندولنوع   سمرنیون  ۴٢
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۴٣  
- االفوبسقن/ رع

  االیل
  Pastinaca Apiaceae  شقاقل

 Foeniculum Apiaceae  رازیانه  مارثون/ سمرا  ۴۴

  افومارثن  ۴۵
 ، رازیانۀ دشت

  جاشیر
Hippomarathrum, 
Prangos 

Apiaceae 

  دوقس  ۴۶
گزر یا گیاهان 

ر   دی
Daucus, 
Athamanta, Seseli 

Apiaceae 

 ,Anthemis  عاقرقرحا  فورثرن  ۴٧
Anacyclus 

Asteraceae 

 Cachrys, Ferula Apiaceae  درخت لبان  لیبانوطیس  ۴٨
 Heracleum Apiaceae  گلپر  سفندولیون  ۴٩

۵٠  
نارتقس/ القنا/ 

  ُشل
 Ferula Apiaceae  نوع آنقوزه

 Peucedanum Apiaceae  رازیانۀ کوه  فوقادانن  ۵١
 Nigella Ranunculaceae  شونیز  مالنثیون   ۵٢

 Ferula Apiaceae  انجدان  سیلیفیون  ۵٣
بینج  ساغافینون   ۵۴  Ferula Apiaceae  س
 Euphorbia Euphorbiaceae  فرفیون  اوفربیون  ۵۵

/ کاالبان  ۵۶  Ferula Apiaceae  باریجه  خلبان
 Dorema, Ferula Apiaceae    امونیاقن/ االشق  ۵٧

۵٨  
صرقوقال/ 

س    سارقوقو
 Astragalus Fabaceae  انزروت

۵٩  
غلوقیون/ 
  جالوقیون 

 Glaucium Papaveraceae  مامیثا

 Galium Rubiaceae  شیرپنیر  افارین  ۶٠

 Alyssum Cruciferae  قدومه  الیسن/ آلوسون  ۶١

  اسقلبیاس  ۶٢
استبرق، س

  کش
Asclepias, 
Cynanchum 

Apocynaceae 

 Carthamus Asteraceae  رنگ گل  اطراکتولس  ۶٣

  فولوقنیمن  ۶۴
، نوع  کاکوت

 نعنا
Ziziphora, Mentha Lamiaceae 

  قلینوفودیون  ۶۵
ریحانک، 

  فرنجمش
Clinopodiumm 
Melissa 

Lamiaceae 

 Leontice Berberidaceae  شیرترب  الونطوباطُلن  ۶۶
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۶٧  
توقوریون/ 
  طوقریوس

 Teucrium Lamiaceae  نخودی مریم

۶٨  
حامدروس/ 

  خمدریس
 Teucrium Lamiaceae  نخودی مریم

 Lamium Lamiaceae  ساگزنه  لوقاس الجبلیة  ۶٩
 Lychnis  Caryophylaceae    لُخنیس االکلیلیة  ٧٠

 Agrostemma Caryophylaceae  مزرعه عروس  لُخنیس اغریا  ٧١
 Lilium Liliaceae  سوسن  قرینُن صواسینن   ٧٢

  بالوط  ٧٣
آسا، فراسیون

  ساگزنه
Ballota, Lamium Lamiaceae 

 Melissa Lamiaceae  فرنجمش  مالسوفلن/ العیه  ٧۴
 Marrubium Lamiaceae  فراسیون  براسین/ فراسیون  ٧۵

٧۶  
سطاخیس/ 

  سطاخوس
 Stachys Lamiaceae  ایسنبله

٧٧  
فیلیطس/ 
  فولّیطیس

 Phyllitis  دارو زنگ
(Asplenium) 

Aspleniaceae 

٧٨  
فالنجیون/ 
  فاالنجیون

  Anthericum, 
Phalangium Asparagaceae 

 Psoralea Fabaceae  گندلوبیا  طریفلن/ طریفولّون  ٧٩
 Teucrium Lamiaceae  نخودی مریم  فولیون/ الجعدة  ٨٠

٨١  
سقردیون/ 
  سقوردیون

 Teucrium Lamiaceae  نخودی مریم

یون  ٨٢  Tussilago Asteraceae    بیخین/ بی

٨٣  
ارطاماسیا/ 
  البلنجاسب

 Artemisia Asteraceae  برنجاسف

 Ambrosia Asteraceae  واشکهنه  امبروسیا  ٨۴
 Chenopodium Amaranthaceae  سلم  بطرس/ بوطروس  ٨۵

 Geranium Geraniaceae  شمعدان  غارانین/ جرانیون  ٨۶

٨٧  
غنافلیان/ 
  جنافالّیون

 Gnaphalium Asteraceae  تاجبوف

/ طوف  ٨٨  Typha Typhaceae  لویی  تیف

  قیرقیا  ٨٩
کش، س

  افسونگر شب
Cynanchum, 
Circaea 

Apocynaceae, 
Onagraceae 
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/ اوینانث  ٩٠   اللنث
 ، سنبل باتالق

  اسپیره
Pedicularis, 
Spiraea 

Orobanchaceae, 
Rosaceae  

٩١  
قونیزا/ قونوزا/ 

  الینبوت
 Inula Asteraceae  راسن، مصفا

 Hemerocallis Liliaceae  زنبق رشت  ایماروقاالس  ٩٢

 Cheiranthus Cruciferae  خیری  لوقولیان/ لوقاین  ٩٣

 Polygonum Polygonaceae  بندعلف هفت  کراطااوغوُنن  ٩۴

 Mercurialis Euphorbiaceae  شنگرف  فیلن/ فوّلون  ٩۵

 Orchis Orchidaceae  ثعلب  ارخس/ اورکیس  ٩۶
ر  ارخس اخر   ٩٧  Orchis Orchidaceae  ثعلبی دی

٩٨  
صاطورین/ 
  ساطوریون

 Orchis Orchidaceae  خص الثعلب

 Salvia Lamiaceae  گلمریم  ُارمینونارمینن/   ٩٩

١٠٠  
ایدوصارون/ 

  ایدوسارون
، نیام  اسپرس

  ساتوری
Hedysarum, 
Securigera  Fabaceae 

 Onosma Boraginaceae  ایزنگوله  اونوما  ١٠١
 Nymphaea Nymphaeaceae  نیلوفر آبی  نیمفاا/ نومفایا  ١٠٢

  اندروصاقاس  ١٠٣
یاسمن صخره

  ای
Androsaces Primulaceae 

 Asplenium  Aspleniaceae  داروزنگ  اسفلیُنس  ١٠۴

 ,Hemionitis    ایمیونیطس  ١٠۵
Asplenium,  

Pteridaceae, 
Aspleniaceae  

  انثیلیس  ١٠۶
علف مورچه، 

  باردِلَنگ
Cressa, Ebenus 

Convolvulaceae, 
Fabaceae 

 Anthemis Asteraceae  بابونج  انتمس/ انثموس  ١٠٧

 Tanacetum Asteraceae  اقحوان  فرثانیون/ فارثنیون  ١٠٨

  بفثلمن/ بوفثالمون  ١٠٩
بهار، نوع 

  بابونه
Anthemis Asteraceae 

١١٠  
غلقشیدا/ 

  جلوقوسیدی
فاونیا، گل صد 

  تومان
Paeonia Ranunculaceae 

 Lithospermum Boraginaceae  دانهسنگ  لیثوسفرمن  ١١١

 Phalaris Gramineae  قناری علف  فالیریس  ١١٢

 Rubia Rubiaceae  روناس  ارثرودانُن/ فوة  ١١٣
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١١۴  
لنحیطس/ 
  لونخیطیس

  Serapias Orchidaceae 

 Aspidium Tectariaceae    لنخیطس اخر  ١١۵

 Althaea Malvaceae  خطم  التاا  ١١۶

، پنیرک  االقاا/ ألقاآ  ١١٧  Althaea, Malva Malvaceae  خطم

١١٨  
قنابس/ قنَّب 

  بستان
 Cannabis Cannabinaceae  شاهدانه

١١٩  
اغریا قنابس/ قنَّب 

  بری
 Althaea Malvaceae  نوع خطم

١٢٠  
اناغیرس/ 
  أناجورون

 Anagyris Fabaceae  تاجقره

 Sedum Crassulaceae  گل ناز  قیباا/ قیباآ  ١٢١

 Alisma Alismataceae  واشقاشق  المسا/ ألیسما  ١٢٢

١٢٣  
اونوبروحس/ 
  اونوبروکیس

 Onobrychis Fabaceae  اسپرس

١٢۴  
اوفارقن/ 
  اوفاریقون

 Hypericum Hypericaceae  چای علف

 Hypericum Hypericaceae  چای علف  اسقیرن/ أسقورون  ١٢۵

 Hypericum Hypericaceae  چای علف  اندروسامن  ١٢۶

 Hypericum Hypericaceae  چای علف  قورس/ قریص  ١٢٧

١٢٨  
حامافیطس/ 
  کمافیطوس

 Ajuga Lamiaceae  لبدیس

ویژه گیاهان که دانۀ آنها جنبۀ دارویی دارد در بخش سوم به گیاهان دارویی و به
، به ١٧جدول، به جزء ردیف  ٢٠تا  ١پرداخته شده است. در این بخش، از ردیف 

، به گیاهان از ٢٣‐٢١های ) تعلق دارد. ردیفLamiaceaeگیاهان از تیرۀ نعناییان (
، ۵۵و  ۵٢، ۴٧سه ردیف  ، به جز۵٧تا  ٢۴های سه تیرۀ گوناگون مربوط است. ردیف

گیاه از  ٣١) تعلق دارند. قرار گرفتن پشت سر هم Apiaceaeهم در تیرۀ کرفسیان (
ورد ی تیره، مسلماً  س بر اساس شباهت ساختاری این گیاهانتصادف نبوده و دیوس

ر آنها را پشت سر هم ذکر کرده است. دی به گیاهان از  ۶٣تا  ۵٩های ردیف با ی
، ۶۶های گیاهان ردیف ، به جز٨١تا  ۶۴های ردیف های مختلف مربوط است.تیره
اند. به عناییان هستند که پشت سر هم ذکر شدهگیاهان از تیرۀ ن ٧٩تا  ٧٧و  ٧٢تا  ٧٠

ر در این بخش، به جزء هفت گیاه غیر خویشاوند، به ویژگ های ریخت و عبارت دی
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تا آخر، خویشاوندی  ٨٢های در ردیف دارویی ده گیاه خویشاوند پرداخته شده است.
تیرۀ گلاز  ٨۴تا  ٨٢های خورد. سه گیاه در ردیفکمتری بین گیاهان به چشم م

)، سه گیاه Orchidaceaeاز تیرۀ ثعلبیان ( ٩٨تا  ٩۶های مرکبان، سه گیاه در ردیف
ر از تیرۀ گل ، سه گیاه از تیرۀ پنیرکیان ١٠٩تا  ١٠٧های مرکبان در ردیفدی

)Malvaceaeو سرانجام چهار گیاه از تیرۀ علف ١١٩و  ١١٧، ١١۶های ) در ردیف ،
ر و در ردیف)، در Hypericaceaeچاییان ( دی قرار گرفته ١٢٧تا  ١٢۴های کنار ی

  اند. 

  نتیجه
وریدس تنها بر  معتقدند اندرا بررس کرده الحشائشنویسندگان که کتاب  که دیوس

اساس بو، مزه، خوراک بودن و یا دارویی بودن گیاهان، آنها را کنار هم قرار داده است 
وریدس، چاپ اُسبالدستون و وود، مقدمه، ص۶۵ص ١،(توماس ) اما قرار xxii؛ دیوس

ر که از شباهت ظاهری فراوان  دی گرفتن برخ گیاهان متعلق به ی تیره در کنار ی
های ریخت گیاهان است؛ امری که در ردهدهندۀ توجه او به شباهت برخوردارند، نشان

  فراوان است.  های علم امروزی جانداران مورد توجهبندی

   

                                            
1. Keith Thomas 
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