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 یشتریت بی، سه دسته متن از اهمدر تمدن اسالم شناساهیگ دانش بررس یبرا
 ها یا آن»هیاالدوتابک«ها و »الفالحهتابک«ها، »النباتتابک«برخوردارند: 

اهان اختصاص یها به گاز آن یاه عموماً بخش عمدهک دسته از متون پزش
ای عرضه دارد. هر دسته از این متون مطالب خود را به شیوه و ترتیب ویژه

ین ند حت آنجا که مؤلفان اکها کم مها و ترتیبکنند. بررس این شیوهم
ق اند، بتوان در بارۀ منطبندی گیاهان سخن نگفتهمتون به روشن از طبقه

اندیشیدن آنان به انواع و اجناس مختلف گیاهان سخن گفت. اما در ی سطح 
ر، و این بار با تمرکز بر گزاره رفته در این متون برای  کارهای بهتحلیل دی

توان نشان داد برخ مفاهیم بدیه یا مفروض ن، متوصیف هیئت کل گیاها
لپنداشته یق ها نقش دارند، خود نیازمند تدقبندیگیری این طبقهشده که در ش

و هایی از هر دکوشیم با به دست دادن مثالبیشتر هستند. ما در این مقاله م
رد، نشان دهیم تحلیل دقیق ن هر دو ای تر این متون نیازمند توجه همزمان بهروی

ق را ٧شناسانه تا سدۀ ترین متون گیاهسطح است. بدین منظور برخ از مهم
  ایم.بررس کرده

  یاهان.النبات، گتابکالفالحه، تابکاالدویه، تابکبندی، طبقه ها:واژهکلید
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  درآمد
 یبندقهطب ۀلأ، توجه به مساسالم ۀخ علم دوریشتر مطالعات مربوط به تاریامروزه در ب

توان در ژه را میاه وین جایرا به خود اختصاص داده است. ا یاژهیاه ویعلوم جا
هستند تا  یبنداز طبقه ه متضمن انواعک ل متونیف و تحلی، از توصگسترده فیط

د به نظر ، نشان داد. هر چنیبندن طبقهینو یهار و با روشیدیها با آن قیتطب ۀسیمقا
 یهازهیر، ی از انگیاخ یهاگرفته در غرب در سدهصورت علم یهاشرفتیرسد پم

ران شرق ش و یدایران مسلمان در پکنشان دادن سهم دانشمندان و متف یبرا پژوهش
ه عنوان ب یبندطبقه مسألۀت یاصل اهم شیامل علوم گوناگون بوده باشد، اما بکت
ر نبوده یتأثیتوجه ب نیا یریگلدر ش یبشر یهادانش یکتف یهااز سرآغاز ی

ق منط کدر یبرا ها، راهیبندن طبقهیل ایو تحل ر، بررسیاست. به عبارت د
طق است. ن منیم بر اکم اصول حایآن و ترس یهادهیو پد دنِ گذشتگان به هستیشیاند
ا، فخر نیس، ابنالصفا، خوارزمون، اخوانغیفر، ابنیه آثار فارابکن بوده است یچن
، و علوم به طور عموم یبندر در باب طبقهید یاریو بس یرازین شیالدقطب، یراز
د به ی، شاعیژه علوم طبیبه و‐ گوناگون علم یهادر شاخه از آثار تخصص یاریبس

اند. شده دن بررسیشین نظام اندیافتن به ایدست  یبرا ‐ن علومین ایت امروزیسبب اهم
ت م، روشن اسیاز علم در گذشته قائل باش ییهااما نظین نظام یاما چنانچه به وجود چن

ز تحت یاند ندست ندادهبه یانیع یبنده از دانش مورد نظر خود طبقهک یآثار حت
ن یا یتوان رد پااند. اغلب معلم روزگار خود به نگارش درآمده یهار نظامیتأث

  افت. ین آثار بازیمطالب در ا ۀپردازش و ارائ ۀویها را در شنظام

ر تمدن د عیفربه علوم طب یهااز شاخه ی، شناساهیه به گکش رو یپ ۀدر مقال
فان ه مؤلک حیو صر نیع یهایبندم هم به طبقهیادهیوشکشود، ، محدود ماسالم

ها، جامع متن م و هم با بررسیاند، بپردازدست دادهشناسانه بهاهین آثار گیترمهم
ن یجام اان یما برا ۀویم. شینکن آثار را استخراج یم بر اکحا روناز منطق د ییهانشانه

ف یعارم و تیها، مفاهیبندمی، تقسن بررسیبوده است. در ا متندرون ار، به تمامک
ر ن متون بیرا از خارج از ا فیا تعریچ مفهوم یم و هیاردهکها استخراج را از خود متن

ظر ن دست، در نیاز ا ییهاق بررسیاز دقا یه به گمان ما کم، چرا یاردهکها حمل نآن
هد ه نشان دکست ین مقاله آن نیاست. اما هدف ا ن مطالعاتیچن خیداشتن وجه تار

ح و یصر یهایبندها پرداخته شده، چه طبقهنجا بدانیه در اک یاشناسانهاهیمتون گ
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م یاهمف م در برخیه نشان دهکاند. هدف ما آن است اهان به دست دادهیاز گ حیرصریغ
 هی، بدخیبر مطالعات تار یسبب تسلط نگاه امروزه گاه بهکها یبندن طبقهین ایادیبن
به شمار  دگرگونیخ و بیمتصلب، فاقد تار ا به تمامیشوند ا مفروض انگاشته می
تواند به دست دادن هر ه مکهستند  یمعنادار یزهایها و تماتفاوت یروند، دارام

ران تاریبدیب یهایپردازا مفهومیه ی یبندگونه طبقه خ علم، یل را از جانب پژوهش
ها، فاوتزها و تین تمایر، قصد ما برجسته ساختن ایبا بحران مواجه سازد. به عبارت د

لب از و متص لکف یتعارا به دست دادن یها یبندن طبقهیدن ایپارچه دی یبه جا
 ست. آنهان یادیم بنیمفاه

  شناسانهاهیمتون گ
) ١د: رکم یتقس لّک ۀتوان به سه دسترا م شناساهیبه طور عمده متون مهم در گ

 یردیرو توان گفت برجستگمانده، مباق یهاه با توجه به نمونهکها »النباتتابک«
 یهاهویشتر بر شناخت شیه بکها »الفالحهتابک) «٢ست؛ آنها یهاژگیاز و ی یلغو
ه هر چند کها »هیاالدوتابک«ا ی ی) آثار طب٣ز هستند؛ کاهان متمریشت و پرورش گک

ند، یوگز سخن مین و معدن وانیح یاختصاص ندارند و از داروها اهیگ ۀیتنها به ادو
دارد. عالوه بر  اهان اختصاصیگ ییبه خواص دارو آنهااز  یااما اغلب بخش عمده

الب طرح مط ۀویاهان وجود دارد، شین متون نسبت به گید اید ۀیه در زاوک ییهاتفاوت
ب یرتمطالب از نظم و ت ۀعرض یدارد و در هر دسته، برا ر اختالفاتیدیز با ین آنهادر 

 ای کهوهیتوان در شها را اغلب مبین نظم و ترتیا یاست. دورنما شده یرویپ یاژهیو
 ن، برخیاما جز ا د؛یاند، دآثارشان پیش گرفته یبندب و فصلیها در تبومؤلفان متن
 ۀددهننخست، نشان ۀویژه در صورت فقدان شیمندرج در متون، به و ۀندکاشارات پرا

 ییهایبندمیاند، چه تقسها پرداختهه بدانک اهانیها از گن متنیه مؤلفان اکآن است 
  اند. در ذهن داشته

ه کست ا یته ضرورکن نین متون، اشاره به ایدر ا یبندطبقه مسألۀش از ورود به یپ
بر  هایی که بر اساس اجزای مختلف گیاهان و مبتنبندینجا به آن تقسیمیما در ا

ر، در یم. به عبارت دیپردازاند، نمن اجزا صورت گرفتهیکاربردها، فواید و خواص ا
ست که از حبوب، بزور، اوراق، ثمار، فواکه، ازهار، ین ییهابندینجا سخن از تقسیمیا

 هک ییهایبندمین به تقسینند؛ همچنکانوار، صموغ، البان، اصول و غیره صحبت م
ش هستند و اغلب با یان روا میو...)  ی، شتوفیاهان صیش (گیناظر بر زمان رو
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و  ینهر ،، آجام، جبلی، صخر، سهلفی، ر، اهل، بستان، دشتیاصطالحات بر
، تنها اتین جزئیبر چن پوشس، با چشمکه بر عم؛ بلیپردازشوند، نمطرح م یبحر

ه به توصیف هیئت کل گیاهان اختصاص دارند؛ کم پرداخت یخواه به آن دسته اشارات
مّد نظر ما هستند که صرف نظر از اینکه گیاه در چه فصل  ییهایبندنجا آن طبقهیدر ا

وشند کروید و هر ی از اجزایش دارای چه کاربرد و خاصیت است، ما مو در کج
ه برخ کفرض ما آن است شیای خاص قرار دهند. پهیئت کل گیاه را ذیل گروه یا طبقه
لمفاهیم بدیه یا مفروض پنداشته دارند،  ها نقشبندیگیری طبقهشده را که در ش

آغاز  ۀگانهس یبندن منظور بر اساس دستهین داد. بدافت و نشایباز ن بررسیتوان در ام
ن یرتاز مهم ، برخخیم و تأخر تاریان با در نظر داشتن تقدن بخش و تا حد امیا

  م.یاردهک ق را بررس٧ ۀشناسانه تا سداهیمتون گ

  هاالنباتتابک
اند، دهشنوشته » النباتتابک«ل عنوان یه ذکرا  ین آثاریترن بخش دو مورد از مهمیدر ا

 ‐ق) ٢٨٢(درگذشته در  ینوریاز د یریق) و د٢١۶(درگذشته در  از اصمع ی
  رد.کم یخواه بررس ‐ده استیامل به دست ما نرسکبه طور  ن دومیه اک

 یادیها تا حد ز»النباتتابک«رد مؤلفان در یه روکم یردکتر اشاره شیپ کاند
 النباتتابکدر نگارش  اصمع ۀاز توجهات عمد یه کن است یاست. چن یلغو

 اگونگون ا ضبط اسامیاهان در مراحل مختلف نمو یمختلف و متنوع گ ضبط اسام
 یود (براشاطالق م آنهاش ی، به محل رواهیپوشش گ ندگکه با توجه به پراکاست 
بندی را در ز طبقههایی اتوان نشانهها، منی). اما جز ا١٣‐٣، صاصمع : نکمثال، 

هنگام سخن گفتن از بقول، آنها را به دو دستۀ  یافت؛ مثال ویباز اثر اصمع
را نام  آنهاق یاز مصاد ) و برخ٩رده (همو، صکم یتقس» ورالبقولکذ«و » احرارالبقول«

 ). آنچه از منظر این بحث دارای اهمیت است، موضع١۶‐١۴برده است (همو، ص
گروه  ، ذیل جْنبهآنهااهان بر حسب میزان شوری یبندی گتقسیمن بحث از یه حکاست 

همو، (» ن الشّجر و النّبتیان من العشب بکما«رده است: کاز گیاهان را چنین تعریف 
را به دو  آنهارویند، زارها مهایی که در شنن هنگام بحث از رستنی). همچن١٧ص

م ی)، تقس٢٢ست (همو، ص) و آنچه شجر نی٢١گروه، آنچه شجر هست (همو، ص
 »آنچه شجر هست«و » نبت«، »عشب«ه کتاب او، در باب آنکرده، هر چند در سراسر ک
  شود.ده نمید حیخود چه هستند، توض» آنچه شجر نیست«ا ی
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ن، ص یلو:  نک( ینورید النباتتابکجامانده از های بهدر بخش یبندنظام فصل
، ۴: سزگین، ج اند (نکثر لغوی صرف دانستهو) که بسیاری آن را فراتر از ی ای‐و

 را به فصل ینوریاست؛ مثال د یبندطبقه نوع ۀدهند)، خود نشان۴١٣‐۴٠٩ص
)، یا ٨۶‐٧١، ص٣، جینوریا اشباه آن (دیمأه (قارچ) و اجناس گوناگون کف یتوص

ن در ی). همچن٢٢٣‐١٨۴، ص٣فصل را به ریاحین اختصاص داده است (همو، ج
ل یاند، از قبه کاربردهای مختلف داشتهکسخن گفته  اهانیاز اثر خود از گ ییهافصل

د نیآار آتش افروختن مکه به ک آنها)، ١٠۴، ص٣آیند (همو، جار دباغت مکه به ک آنها
، ٣ند (جیآار صباغت و خضاب مکه به ک آنها)، ١٢٢، ص٣(: زناد؛ همو، ج

ه به ک آنهاا ی)، ٢٢٣، ص٣د (همو، جیآم کار مسواکه چوبشان به ک آنها)، ١۶۵ص
ت ین بحث اهمی). اما آنچه از منظر ا٢٣١، ص٣ند (همو، جیآار ساختن حبال مک

ه بر کمداخل جزء ششم  در بارۀان جزء پنجم، یدر پا یه وکاست  وتاهکح یدارد، توض
ه به سبب کن قرار است یح او از ایاند، آورده؛ توضاساس حروف معجمه مرتب شده

ا ی» دق الشجر«با » جل الشجر«ن است در این جزء، ، ممیین نظم الفبایتخاب اان
). به گمان ما ٣٩٧، ص۵(همو، ج ١نندکدا یاشجار با اعشاب و بقول و جنبه اختالط پ

 یایم زوایوشکه در ادامه مکاشاره دارد  یبنداز طبقه یریح به نوع دین توضیا
  م. یمختلف آن را مورد توجه قرار ده

  هاالفالحهتابک
ناختن آن، مثل ش رامونیاهان و مسائل پیشت گکز عمده بر کها تمر»الفالحهتابک«در 

، کت خایتقو یهاارات و تأثیرات آنها بر فالحت، روشیفصول، شناخت بروج و س
محصول پس از  ینگهدار یهاوهیاهان از انواع آفات، شیگ ینگهدار یهاوهیش

 انیچهارپا از برخ یاهان، ساخت شراب و نگهداریزدن گوند یپ یهابرداشت، روش
ها نن متیه در اکاند ت آن را داشتهین موارد قابلیاز ا یو زنبور عسل است و اغلب هر 

ز ین یبنداز طبقه یرینوع د یها حاوتابکن یل شوند، اما ایسرفصل تبد یبه 
  هستند. 

                                            
) در بررس کتاب ابوحنیفه به توجه او به توصیف هیئت کل گیاهان اشاره Silberberg. برای آنکه زیلبربرگ (١

  .۶۴‐۶١: زیلبربرگ، ص کرده، نک
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های الفالحهای که از کتابیهای عربتوان گفت در ترجمه، ملکنگاه  یدر 
 یعرب ۀم. مثال در ترجمیرشجر مواجهیشجر/ غ ۀبا دوگان ٢به دست ما رسیده، ١یونان

:  نکس، یمقراطین اثر به ذیانتساب ا یق.م؛ برا ۵و  ۴( ٣سیمقراطیذ الفالحةتابک
، ر (جو)، باقلیزرع حنطه (گندم)، شع ۀبار ه دری) ابواب اول٣٧٩، ص۴ن، جیسزگ

همچون  ی)، سپس از اشجار٩حمص (نخود) و عدس هستند (ذیمقراطیس، برگ 
ر)، جوز (گردو)، رمان (انار) و لوز (بادام) ین (انجیب)، تیخوخ (شفتالو)، تفاح (س

اهو)، ثوم کل خس (یاز قب ر)، و در ادامه به بقول١٧سخن گفته شده (همو، برگ 
ن ویلم/ چغندر)، هلکرنب (ک)، ار، سلق (چغندریاز)، خیر)، فودنج، بصل (پی(س

)، کزیتر (ترهیخ (خربزه)، جرجیار چنبر)، بطّ یار/خیدو)، قثّاء (خک(مارچوبه)، قرع (
ر به بعد). ٢۴ره پرداخته شده است (همو، برگیراث (تره)، شبت و غک)، اسنکهندبا (

 پ) معرف١(برگ » علم الزرع و الغرس«تاب، موضوع اثر ک یه در ابتداکاس آنیبه ق
ر باب د یشترینان بیشود بتوان با اطماربرد این دو ریشه موجب مکشده، توجه به 

 ۀشیه مترجم رساله همه جا در باب اشجار از رکرشجر سخن گفت، چرا یشجر/ غ ۀدوگان
  رده است. کاستفاده » زرع« ۀشیاهان از ریر گیو در باب د» غرس«

 به طور کلّ به طرز مشابه ٤خود الفالحۀتابکز در یم) ن۵ا ی ۴ ۀوس (سدیآناتول
 ۀگانن دویتوان همز میتاب او نکه در ترجمۀ عربی بازمانده از کرده است، چنانکعمل 

همچون باقال  اهانیز در مورد گیرشجر را بازشناخت؛ در این ترجمه نیشجر/ غ
 ی)، ترمس (باقال٣٠١عدس (همو، قاب  ٥)،٣۴٣، ٣٠٨، ٢٩٠وس، قاب ی(آناتول

                                            
  ان رفته است.یاز م ‐وسیهمچون اثر آناتول‐ ن آثاریاز ا . اصل برخ١
ناس) ی(بل ییانایوس تیالفالحۀ منسوب به آپولون هم كتاب یها اشاره كرد، د بدانینجا بایكه در ا یان آثاری. در م٢

ۀ ارب مباحث متفرقه، به طور عمده در ن و دفع آفات و برخیبه اصالح آوردن زم ۀبار در ییهااست كه جز بخش
در  میدین رو بهتر دیست؛ از ایر ما نمورد نظ یهایبنددسته ی) سخن گفته و حاو١٢٢‐١١٢ص كاشت كرم (تاک؛

  م پرداخت.یا كتاب العلل او خواهیقه یم، هر چند در ادامه به سر الخلیین اثر او سخن نگوینجا از ایا
  مجلس شورای اسالم موجود است. ۀدر كتابخان ۶۵٢۶ ۀاز آن به شمار یا. نسخه٣
ضبط » یونیوس بن آناطیولیوس«موجود است، نام مؤلف  مل ۀدر كتابخان ٧٩۶ ۀاز آن که به شمار یا. در نسخه٤

  .٣٨۴‐٣٨٣، ص۴ن، جیسزگ:  نکن اثر، یا ۀبار شتر دریب آگاه یشده است؛ برا
اند؛ به هختیرهمكرده، به یتال خود بارگذاریجیاه دیدر پا مل ۀن نسخه بدان صورت كه كتابخانیا یها. برگ٥

موجود  یهاقاب ۀها، به شماربرگ ۀشمار ی، به جاشتر در دسترسیسهولت بل و با در نظر گرفتن احتمال ین دلیهم
  اه ارجاع داده شده است.ین پایدر ا
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زرع، و  ۀشی) از ر٢٩٠ر (همو، قاب ی)، حمص و شع٣٢۶؛ همو، قاب یمصرا ی شام
تاب را به خود اختصاص داده، همه کاز  یاه بخش عمدهک) کرم (تاکمثال در باب 

پرداخته شده،  زرع بدان ۀل مادیهمراه آنچه ذ غرس استفاده شده است. گاه ۀشیجا از ر
ش حلبه یا حشی) ٣٠٨س (همو، قاب ش جاوریز به کار رفته، مثل حشیش نیحش ۀلمک

  ). ٣۴۶د؛ همو، قاب ی(: شنبل

م) که امروزه از ترجمۀ ۶ ۀار در سدیُقسطوس (به احتمال بس الفالحة الرومیةدر 
شود. همین دوگانه دیده م ١در دست است، ورزنامهپهلوی آن، ی ترجمۀ فارس به نام 

و عدس و حمص و ترمس و تاب به زرع شعیر و بر (گندم) و ماش کدر بخش نخست 
ر به بعد)، و در بخش دوم در ١۵، برگ ةیالفالحة الرومکتان پرداخته شده (قسطوس، 

ر به ۴۵شوند، سخن گفته شده است (همان، برگ باب اشجاری که در بساتین غرس م
  به بعد).  ٨۴، صورزنامهبعد؛ همو، 

ساختار اثر خود را بر اساس  ٢ةیالفالحة النبطه در یوحشق ابن۴و  ٣ یهادر سده
رده، هر چند به هر ک) مرتب ١١٣۵، ١١۴ه، صیوحشحانه، بقله (ابنیگانة شجره، رسه

ان اهین را سرآغاز بحث از گیاحیا نپرداخته است. او رجیدسته به طور منسجم و 
ف ین توصینام گرفته و چن» نیاحیدالریس«ه ک» آس«ن بخش یدر ا ٣قرار داده است.

)، حد فاصل ١۴٢(همو، ص» الشجرةکر یصی فوق حت ربما طال و امتّد الو «شده: 
 ه در ادامه، باب اشجاریوحشباب ریاحین و بخش نخست از اشجار قرار گرفته، اما ابن

، اوقات نی، اغلب با موضوع اصالح زمیه با آوردن فصول متعددان نبرده، بلیرا به پا
د و یرات آب و هوا و افعال ماه و خورشییردن، تغکمناسب درخت نشاندن و زراعت 

ن دو یاشت گندم و جو رسانده و پس از اتمام بحث اکر آنها در فالحت، سخن را به یتأث
مار ر جزء بقول به شیاز آنها در آثار د یاریه بسکپرداخته  اهانی، به گآنهاو اشباه 

انواع بصل و ثوم ) و کاند، مثل سلجم (شلغم) و فجل (ترب) و خس و جزر (زردرفته
ر به تفصیل در باب بقول و انواع گوناگون آن سخن کو سلق؛ حال آن ه او در جای دی

                                            
  .٣٨٩‐٣٨٧، ص۴ن، جیسزگ:  نکآن،  یهان اثر و ترجمهیا ۀبار در آگاه ی. برا١
  .٣٩٨‐٣٨٩ص، ۴ن، جیسزگ:  نکه، یوحشن اثر به ابنیدرگرفته در باب صحت انتساب ا یهابحث ی. برا٢
 تون و خواص آن، شناختیجداگانه در ذكر ز ین قرارند: ابوابیر از مقدمات) به اجمال از این (به غیشیپ یها. باب٣

 ع آب بریر طعم آب و به اصالح آوردن آن، اختالف در طباییت حفر چاه، تغیفیمواضع آب، برآوردن آن آب و ك
  حسب آنكه از كجا برآمده باشد.
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تاب کاز  یریه پیش از آنکه در موضع دیوحشبه بعد). ابن ٧۶١گفته است (همو، ص
ری از اشجار آغاز به سخن  ند، به طرح کّلیات در باب شجر کخود، در باب گروه دی

 ه بر حسبکاست  انواع گوناگون یف او، شجر جنس برایتعرپرداخته است؛ در 
ز: ی؛ ن١١٣٢شوند (همو، صز میر متمایدیو طبع و قوه و فعل از  و بزرگ وچک

ده است). رکز اشاره یبقول ن یبندمیارها در تقسین معیه به اعتبار همک ١١٣۴‐١١٣٣ص
اهان، یگ و بزرگ وچکزه و ه او با در نظر گرفتن انداکنجا آن است یمهم در ا ۀتکن

 فاتبات و صیکاهان از تریف گیها، در توصمثال ر برخکات و ذیلّ کن ین طرح ایح
 یاشاره دارند؛ مثال هنگام سخن گفتن از اشجار بر آنها لکئت یه به هکرده کاستفاده 
» غارالصاالشجار العظام و المتوسطة و «م: یشومواجه م ن صفاتی، با چنو بستان

رة یبکشجرة «)، ١١۵٣(ص» االشجار الّلطاف«، »باراالشجار ال«)، ١١٣۴(همو، ص
، ١١۴٣ص : نکز ی؛ ن١١۴٢(ص» بر و تطولکشجرة تعظم ت«)، ١١۴٨(ص» تعظم

» فةیشجرة ظر«)، ١١۴١، ١١٣٩(ص» رةیشجرة صغ«)، ١١۴۶، ١١۴۵، ١١۴۴
» رةیبکریفة غی.. لطشجرة.«)، ١١۵٢(ص» فة المنظر...یفة ظریشجرة لط«)، ١١۴۶(ص
فات یتوص رده است. برخک) استفاده ١١۴٧(ص» شجرة الطول لها«)، ١١۴٩(ص

) ١١۴١(ص» یرًا بل بمقدار قامة الصبیثکشجرة التطول  و ه«ن قرارند: یر او از اید
  ). ١١۴٢(ص» راً یثکرة تعلو علواً یبک و ه«ا ی

اهان مورد بحث داللت یگ ۀجث وچکو هم بر  ها هم بر بزرگن مثالیهر چند ا
 اهان، از لفظیگ برخ وچک ۀز در اشاره به جثین ه در مواضعیوحشدارند، اما ابن

 ن اوصافیمثال، چن ی) و برا١١٣٩رده (صکر شجره است، استفاده یه تصغک» رهیشج«
فة... ترتفع من یرة لطیشج«)، ٨٢۴(ص» رةیرة صغیشج«ز بر آن افزوده است: یرا ن
  ).١١۵٠(ص» راعبمقدار ذ رضاأل

رسد در افزود، به نظر م آنهاز بر یر نید یاریتوان بسه مکها ن نمونهیا با بررس
رشجر یز شجر از غیننده در تماکنییار تعی، معو بزرگ وچک مسألۀه یوحشاثر ابن

 یبه قدر  ه تنهاکرا  اهانیگ برخ ر، و حتیر، متوسط و صغیبکست، چه او اشجار ین
  اشجار آورده است. ۀرند، از جملیگذراع ارتفاع م

ال در رده است؛ مثکره استفاده یا شجیز از لفظ شجر یبقول ن ف برخیاو در توص
ت تنب یهذا من الذ«رده، آورده است: کاد یه خود از آن در بخش بقول کح شبت یتوض

ا در ی). ٨۵۵(ص» رجلتبلغ قامة ال بر حتّکربون شجرتها فتیزرعها... و یلنفسها و قد 
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 یساق خشب و لها اغصان تتفرع عل«گفته است:  ١رقا قطرایبه نام  یاف بقلهیتوص
تاب ک ۀن در خاتمی). همچن٨٢۴(ص» رةیرة الصغیصورة الشج ظ و جملتها انّها فیغل

 یغارق اشجار صیبار و صغار بازگشته، از مصادکه دوباره به بحث اشجار کخود، آنجا 
ز نام برده، هر چند یخ (خربزه) نیدو) و بطّ کآورند، از قرع (بار مه حمل بزرگ ک
ل ی) به تفص٩١۴‐٨٩٢و  ٨٨۶‐٨٨٢ب: صیتر از هر دو در بخش بقول (به ترتشیپ

رج، راً، فمثل شجرة األتیبکماً یو أما الشجر الصغار الحاملة حمال عظ«سخن گفته است: 
وز وجه األرض الم نبسط علیخ، و مما الیوجه األرض القرع و البطّ  و من المنبسطة عل

  ).١۴٨١(ص» و ما أشبهه

گیاهان را به طور کل در این  الفالحةتابکق) در ۴۴٩بصال (درگذشته در ابن
ریاحین و احباق. قاعدۀ استفاده  ٢ها جای داده است: ثمار، حبوب، بزور، بقول،گروه

شود. مثال او هم از دو مادۀ زرع و غرس برای اشجار و غیراشجار در اثر او نیز دیده م
ن و یهنگام سخن گفتن از اشجار، همچون خوخ و پسته و نخل و تفاح و سفرجل و ت

) و هنگام پرداختن به حبوب و ٨۵‐۵٩بصال، صرم از ریشۀ غرس (ابنکاجاص و 
ا و سمسم و زعفران و قرع و بادمجان و یبزور و بقول، همچون حمص و عدس و لوب

ن و احباق یاحیاشت رک) و چون به ١۶١‐١٠٩سلق از ریشۀ زرع استفاده کرده (همو، ص
 و یریغراست را به کار برده است (مثل زراعت ورد و خ زراعت و گاه ده، گاهیرس

  ).١۶٧‐١۶۶گس و بهار، همو، صو غرس سوسن و نر ١۶۵‐١۶٣بنفسج، همو، ص

 ن جزو منابعشیشیآثار پ ۀباً همیه تقرکق) ۶ ۀ(سد لیعوام اشبابن الفالحةتابکدر 
 عوامنار هم آورده است؛ ابنکهستند، ما با اشجار/ ُخضر و ابقال (خضر و بقول را در 

، ٢) و همان قاعدۀ زراعت و غراست (همو، ص۵٧٩، ۵٣٩، ٢١، ١٣، ١٢، صلیاشب
از  ندرت نقض شده، مثال در مواضعبه ر گاهیاخ ۀن قاعدی) مواجهیم. اما ا۶‐۵
) هم سخن رفته است. ٢٩٨ا زراعت شجر توت (صی) ٢١(مثال: ص »بقول مغترسه«

اص دارد، ها اختصب غرس درختان در بوستانیه به ترتکتاب خود کاز  یعوام در بابابن
شوند ه بزرگ نمک یتعظم) و اشجار شوند (اشجار الته بزرگ مک یاز اشجار

ن اهایگ ۀار قدر و اندازیادآور معیه ک)، سخن گفته ١۵۴‐١۵٣التعظم؛ ص (اشجار الت
دو نوع  یاشجار دارا ه برخکرده کاشاره  یین در جایه است؛ همچنیوحشدر اثر ابن

                                            
  ).٨٢۴ضبط كرده است (ص» كنهان«دانسته و نامش را به زبان اهل فرس  را فارس ه آنیوحش. ابن١
  ).١۵٠‐١۴١بصال، ص: ابن در فصل جداگانه پرداخته است (نک» بقول ذوات االصول«. او به ٢
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االشجار «ق یهم در برشمردن مصاد یی). جا٢٨١، ٢۶۵هستند (ص» قیدق«و » لیجل«
نار هم نشانده است کحان و سرو و صنوبر را در ی، نارنج و ر»ساق واحد لقائمة علا

  ).۶۵۶(ص

  هاهیاالدوتابک
 یاراند و ساختمرتب شده ییها اغلب بر اساس نظم الفبانیا قرابادیها هیاالدوتابک

ده ید آنهان در یشیموجود در آثار پ یهایبندمین رو تقسیگونه دارند، از افرهنگ
شده و  ه پرداختهیعت، قوه و فعل ادویشتر به طبیها بن متنیاز ا شود. در برخنم

بدون  ن گاهیاهان چندان مورد توجه مؤلفان نبوده است. همچنیگ لکئت یف هیتوص
 ۀل اندازیاز قب اتیف جزئیم شود، به توصیاهان در هر مدخل ترسیگ لکئت یه هکآن

ر که ناظر ب ا الفاظیاغلب لفظ  ین مواردیدر چنا رنگ آنها پرداخته شده؛ یها برگ
ستفاده شده ا» نبات«ا تنها از لفظ عام یها به کار نرفته اهان باشد، در متنیهیئت کل گ
 در قیفات دقیتوص ۀن متون دربردارندیاز ا ست و برخین لکن قاعده یاست. اما ا

اه شود. البته گز مین آنها ۀه شامل اندازکاهان هستند یگ و عموم لکل یشما ۀبار
در  شود؛ مثال ده میها دن متنیست هم در اینجا مورد نظر ما نیه در اک ییهایبنددسته

 یراز الطب ف یالمنصورق) یا در ٣ ۀ(سد یبن ربن طبر عل مةالحفردوس
ر ز قراا اهیگ ۀمفرد ۀیتقریبًا مشابه از ادو یهایبندمیق) با تقس٣١٣(درگذشته در 

گروه  ل سهیبه اشجار ذ آنهاب مواجهیم که در یالطّ هین و افاویاحیحبوب، بقول، ثمار، ر
بن ربن  عل : کالّطیب پرداخته شده است (مثال نآخر، یعن ثمار، ریاحین و افاویه

، ١۵۶، ١۵٢، ١۴۶، ١۴۵، ١٢۴، صی؛ راز٣٩٧، ٣٩۶، ٣٨١، ٣٧۴، صیطبر
 تر وقیدق یهافیتوص ۀه دربردارندکها هیاالدوتابکن رو، آن دسته از ی). از ا١۵٨
 اند. آنچه در ادامه خواهد آمد، همآمده ن بررسیار اکشتر به یتر هستند، بجزئ

 ۀمقال)، یالدینخست م ۀدوس (سدیسقورید الحشائشبرگرفته از ترجمۀ عربی 
 ه فرکعن ذ دوسیسقوریة ماقصر دیها من األدویر فکذیجلجل مقالة إلبنجلجل (ابن
جزار (درگذشته در ابن دویة المفردةاأل ف االعتمادق)، ۴ ۀ؛ سدالطّب ولیه تابه فک

سمجون ابن دویة المفردةجامع األق)، ۴٢٨نا (درگذشته در یسابن قانونق)، ٣٩۶
(درگذشته  رونیحان بیابور الصیدنۀق)، ۵ ۀل سدیا اوای ۴ ۀ(درگذشته در اواخر سد

 الجامع فق)، ۴۶٠وافد (درگذشته در ابن دویة المفردةتاب األکق)، ۴۴٠پس از 
(درگذشته در  سیف ادریشر جامع الشتات النباتق)، ۶(سدة  غافق دویة المفردةاأل
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 الجامع لمفرداتق) و ۶ ۀ(سد لیر اشبیابوالخ معرفة النبات ب فیعمدة الطبق)، ۵۶٠
ها، ن متنیا لک در بررس ق) هستند.۶۴۶طار (درگذشته در یبابن ةیغذة و األیدواأل

  رد:کخراج ن استیچن لکتوان به طور اهان را میگ لکئت یفات موجود در باب هیتوص

 عشب. ۶؛ بقل. ۵؛ کشو. ۴؛ ١ثمنش/تمنس. ٣؛ شیحش. ٢؛ شجر. ١

  م پرداخت.یها خواهن سرفصلیاز ا یدر ادامه به طور مجزا به هر 

 شجر. ١

ار کبه  متفاوت یهااهان گوناگون با اندازهیدن گینام یها لفظ شجر براهیاالدوتابکدر 
ر، یبکله، شجر یطو ۀمه، شجریعظ ۀهمچون شجر ه با اوصافک رفته است. مثال همچنان

 عل رد (شجرة تعلویگم یبلند قامت آدم ۀه به اندازک یا شجریقائمه  ۀمعتدل ۀشجر
؛ ٣٩٩، ٣٨٠، ٣٠٩، صقانوننا، یسابن ؛٣٠٨، ١۵۴، ٧٣، صرونیرض قامة؛ باأل
؛ ١٢٨، ١١۶، ۵۴، ۴٠وافد، ص؛ ابن١٢۵، ٩٠‐٨٩، ٨٠، ٢٩‐٢٨جزار، صابن
ه ک یره، اشجاریصغ هریشجره، شجره/یم، با شجی)، مواجه١٩٢، ص١ج ٢طار،یبابن

، ١٩۵، صرونی؛ ب٢٣جلجل، صندارند (شجرة ال ارتفاع لها؛ ابن ارتفاع چندان
؛ ١٠٧، ص٢، ج؛ غافق٣٢، ٨جزار، ص؛ ابن١٣١، ٩۴، ٧۵وافد، ص؛ ابن٢۶۶

 یشبر ( یا یذراع، دو ذراع  یبه قدر  یا اشجاری) ١١٢، ص٢جسمجون، ابن
، ١سمجون، ج؛ ابن٨۵، ٨٣جزار، ص؛ ابن٢١۴، صرونیم (بیز مواجهیوجب) ن

). ١۶٢، ١٣١، ٩۴، ٧٣، ٧٠وافد، ص؛ ابن٣٠، ص٣ج ؛٣١٨، ١٢٣، ٢ج ؛١٢۶ص
ه، یادرنجبوالثور، بهمچون، بنفسنج، بابونج، لسان اهانیف گیمونه، گاه در توصبرای ن

، ٣٢، ٢۵، ١٩، ١۵، ٩، ۴جزار، ص(ابن ینج و ثوم برکاکاسطوخودوس، بادآورد، 
ست ره استفاده شده ایز از لفظ شجر/شجیا و بادنجان نیا لبالب، ماش، لوبی) ١۵٩، ٨٣

، رونی؛ ب١٩٠، ص٣؛ ج٣٣٣، ١٨٩، ص٢جسمجون، ؛ ابنجاهمانجلجل، (ابن
دو نوع  یاشجار دارا ه برخکن اشاره شده ی). همچن۴٠۵، ص٢ج ٣طار،یب؛ ابن٩۴ص

  ).۶٧، ٢٠جزار، ص؛ ابن٢۴٨نا، همان، صیسر هستند (ابنیر و صغیبک

م؛ ینیبشده، م ادی آنهاه با لفظ شجر از ک اهانیدر باب گ فات متفاوتیز توصیگاه ن
طان و هما شجرتان تنبس«ن آورده: یس چنیاه با نام اناغالیف دو گیدر توص قمثال غاف

                                            
1. θάμνος 

  .ینورید یفه. نقل از ابوحن٢
  جلجل).مان بن حسان (ابنی. نقل از سل٣
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الفار آذان ر در وصف نوعید یا در جای) ٢١‐٢٠، ص١، ج(غافق» رضاأل عل
). ٢١، ص١(همو، ج» رضاأل الرمل مفترشة االغصان عل شجرة تنبت ف«آورده:  یبر

ف یصن تویرده بود، آن را چنکاد ی» شجر بنفسج«م از یردکه اشاره ک) هم ۴جزار (صابن
  ».رضشجرة البنفسج... تفترش مع األ«رده است: ک

 کون شجر و شیا بیش ین شجر و حشیرا ب آنهااهان یگ ف برخیز در تعرین گاه
 ن الشجر ویشجر متوسط ب«رسنه: کف ین وصف در توصیاند، مثل اردهک معرف

رسنه: که به یشب اهی، گف افاقیا در توصیپ) ١٢٢دوس، برگ یسقوری(د» الحشائش
ا یر) ١٣۶(همو، برگ » بر من نبت العدسکش... و هو این الشجر و الحشیو نبته ماب«

ر)، ٧٠اند (همو، برگدانسته» ش و الشجرین الحشیما بیف«ه آن را کشت کفنجن ۀدربار
ف وص» عظمیال کالشو [و]ن الشجر یب« یه آن را شجرکاند ق آوردهیعلّ  ۀا آنچه درباری

  ).١٧٣، ص٣سمجون، جاند (ابنردهک

 شیحش. ٢

ده یاند، دشده ش معرفیه با لفظ حشک اهانیها در باب گاز آنچه در متن یاریبس
 دارد. مثال  اشجار آورده شد، همسان ن در باب برخیشیشود، با آنچه در قسمت پم

، دو ذراع یاند، گاه همان طول شده ن لفظ معرفیه با اک اهانیگ ۀدر اشاره به انداز
استفاده شده است » قیدق«از صفت  آنهاا در باب یشود ده میشبر د یا یذراع 
شة... تعلو یحش ه«جزار در باب راسن آورده است: ). ابن٢٧۴نا، همان، صیس(ابن

‐٩٢، ٢٧: همو، ص کز نی؛ ن٩٣‐٩٢جزار، ص(ابن» قدر شبر رضاأل ورقها عل
  ). ١٩٠، ص٣؛ ج١١٢‐١١١، ص٢؛ ج١٣۴، ص١سمجون، جبن؛ ا٩٣

دوس، برگ یسقوری: دکساق (ذات ساٍق؛ ن یرا دارا آنهاف حشائش یگاه در توص
ه ساق و کاند ردهکاشاره  اند و گاه حت) دانسته٢۵۵نا، همان، صیسر؛ ابن٢٩

، ٢سمجون، جابن:  کاز جنس چوب باشد (ن عنی، »یخشب«تواند م آنها یهاشاخه
شة تفترش ذات یحش«مانند  از عبارات آنهاف یز در توصین )، گرچه گاه١١٢ص

، ١(همو، ج» رضوجه األ شة تفترش علیحش«ا ی) ١٣۴، ص١ج (همو،» اغصان
  ) استفاده شده است.٢١۵ص

 ثنمش/ تمنس. ٣

ئت یشاره به ها ی، براوافد و غافق، از جمله ابنها برخهیاالدوتابکان مؤلفان یدر م
 کاند (ندهرکز استفاده یدرختچه ن یثمنش/ تمنس به معنا ونانیاهان از لفظ یگ لک
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، ١طار، جیب: ابن کز نی؛ ن٨۴، ٨١، ص٢؛ ج۴٠، ٣١، ٢۵‐٢۴، ص١، ج: غافق
اهان از قول یاز گ یه در باب تعدادک ۴٠٢، ٢١٨، ٩۵، ص٢؛ ج٣٧٢، ٣٧١، ٣٠٨ص

تواند ن ثمنش/ تمنس میرده است). اک معرف» تمنش«را با لفظ  آنهادوس یسقورید
) ۴۴٨(همو، ص قامت آدم ۀ) تا به انداز١٢۴وافد، صذراع (ابن یاز  ارتفاع

ه دو نوع ک اهانین در باب گی). همچن١١٨، ص٢، ج: غافق کز نیداشته باشد (ن
ه ثمنش/ تمنس استفاد ر از لفظیاشاره به انواع صغ یو بزرگ دارند، گاه برا وچک

ز استفاده ین» تمنسشبه«ه از ک ١٢۴: همو، ص کز نی؛ ن۴۵١وافد، صشده است (ابن
، ١، جغافق : کاند (نن لفظ افزودهیل را به ایر/ طویز صفت صغین رده است). گاهک

  ).١١٣، ص٢؛ ج۴٨، ۴٠، ٢۵‐٢۴ص

 کشو. ۴

ار رفته و به ک کمطلق، لفظ شواهان به طور یگ ف برخیتوص یها، گاه برادر این متن
). ١٠۶وافد، ص: ابن کنمونه، ن یدانسته شده است (برا اصناف یخود دارا کن شویا

 کشو«ن آمده: یا چنیر) در باب اقاق۶٩دوس، برگ یسقوری(د الحشائشمثال در 
 ی؛ برا٩٩وافد، ص؛ ابن٣٠جزار، صز: ابنی(ن» رةیرة و الصغیبن الشجرة الیمابیف

) و ۴٩، ٢٣، ص١، ج؛ غافق١٧١وافد، ص؛ ابن٣٧، صرونی: ب کر، نیموارد د
ار رفته کن به یشیاجناس پ یبرا ا خود به عنوان وصفیبدان افزوده شده  گاه اوصاف

ه یکشو اشجار از صفت ف برخین قرار داده است. مثال در توصینابیب ه آن را در حالتک
) در وصف حاشا (نوع ٣١۴، صقانون( نایسل سخن ابنیاستفاده شده است، از قب

 :( ). ١١٠، ٣۶وافد، ص: ابنکر، نیموارد د ی(برا» ةیکرة شویشجرة صغ«پودنۀ کوه
؛ ٣٧٧نا، همان، صیس(ابن» هکه/ متشو یکه/ شوک/ شائکشجرة شو«همچون  عبارات

/ شجرة کشجر مشو«)، ١٧٢، ص٢طار، جیب؛ ابن٢٩، ص١، ج؛ غافق٣٩وافد، صابن
طار، یب؛ ابن١١٠وافد، ص ؛ ابن٧۶، صرونی؛ ب١٨۴، ص١سمجون، ج(ابن» ةکمشو

؛ ۵٢وافد، ص؛ ابن١٧۶، ص٢سمجون، ج(ابن» ک/ مشوکنبات شو«)، ٢۵٠، ص١ج
) در ۴۶٨نا، صیس(ابن» هکش شائیحش«ا ی)، ۴٣۴، ص٢؛ ج١٨٢، ص١طار،جیبابن
  ار رفته است.کار به یها بسمتن

 بقل. ۵

گر فیمتر به آنچه توصکاند، در باب بقول، ما بوده ۀمورد مراجعه ک ییهاان متنیدر م
احرارالبقول/  یبندمیتر به تقسشیم. پیخوراهان باشد، برمین جنس از گیا لکئت یه
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ن دو یاز ا زیها نهیاالدوتابک م. برخیردکها اشاره النباتتابک ورالبقول در برخکذ
ه کآنیه احرار بک) آورده ٢١٣(ص رونیاند. بردهکف بقول استفاده یتوص یاصطالح برا

؛ ٨۴٧ه، صیوحش: ابن کز نیرطبخ؛ نیل من غکؤیشوند (پخته شوند، خورده م
، ١سمجون، ج(ابن» بقول المائده«ب یک). دو تر۴٢٠، ٢٠۵، صلیر اشبیابوالخ

ن نوع ید به ایز بای) ن١۴٩، صرونی(ب» بقول المستعمل«ا ی) ١٠٨، ص٣؛ ج٢۵٩ص
ه، یحشوشوند (ابنورالبقول پخته خورده مکبقول اشاره داشته باشند. در مقابل، ذ از

ئت یه ۀدهندنشان فاتین توصی). اما چن۴۴٨، صلیر اشبی؛ ابوالخ٨٨٢، ٨۶٩ص
ف یط م،یاردهکها استخراج ه از متنک یست. بر اساس اشارات معدودیاهان نین گیا لک

 ن است (بقلة تقوم علیچوب خش ۀساق یاز آنچه داراتواند آنچه بقل خوانده شده، م
د (بقلة یروم کناز ) تا آنچه بر ساق٣۶۴، ص١طار، جیبر غض؛ ابنیغ یساق خشب
 )،۴٩، ص١، ج: غافق کز نی؛ ن۵٣٣، صلیر اشبیابوالخ قة؛یساق رق ترتفع عل

بقول دانسته،  ۀه آن را از جملکف بادمجان ی) در توص٢٣جلجل (صگسترده باشد. ابن
 ون طولها ذراعًا تغرس فکرة تیشج ف هیالباذنجان من بقول الص« آورده است:

، لیر اشبی: ابوالخ کنمونه، ن ی(برا» کبقول ذوات الشو«ن گاه از یهمچن». نیالبسات
 ساله؛ ی(بقول » ل عامکالبقول المستأنف «ا ی) ٢٨٣، ص٢طار، جیابن ب ؛۴٩٨ص

) سخن ۴٣۶، ٢٩٧، ١۶۵، ٨۵، ٨٠، ٧٩، ۶٣، ۶٠، ۵٣، ص لیر اشبی: ابوالخ کن
نده از بزر (البقل المستأنف ین مورد آخر گاه خود به دو گروه رویگفته شده است. ا

شه (البقل المستأنف النبات ینده از ری) و رو١٩٠، ١۵۶، ١٠٣النبات من بزره؛ همو، ص
  اند.م شدهی) تقس۵۶من ارومته؛ همو، ص

 عشب. ۶

 ئتیاز ه ها آنچه نشانان متنیه در مکاست، چرا  کر باب عشب اندحات ما دیتوض
 یخورد (برامتر به چشم مکاند، داشته باشد، شده ه با لفظ عشب معرفک اهانیگ لک
، قانوننا، یس: ابن کنمونه، ن یاند، براشده ن لفظ معرفیبا استفاده از ا اهانیه گکآن

؛ ١۵٩، ۵١، ۵٠وافد، ص؛ ابن۶۴، ٣٠ص، ٣؛ ج٢١١، ص١سمجون، ج؛ ابن٣٣٢ص
طول  ییطار جایب). ابن١٠٣، ص١ج ١طار،یب؛ ابن٩٢، ٩١، ۶٧، ص٢، جغافق

                                            
  دوس.یسقوری. نقل از د١
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 یرید یرده و جاک) وصف ٢٩۴، ص٢ج ١را دو انگشت (طولها اصبعان؛ یاعشبه
جا هم در باب شاهترج،  ی). ٢٢٠، ص٢(ج ٢را به عشب افزوده است» قیدق«وصف 

» منشر و هو عشبة تشبه الثین الشعینبت بیهو نبات «ده است: دوس آوریسقوریاز قول د
 ). ۶٣، ص٢(ج

  میمفاه برخ ۀنیشیز و پیمتما یبنددو طبقه
معرفة  ب فیالطب ةعمدو  سیف ادریشر ٣جامع الشتات النباتتاب کنجا دو یدر ا

ر خالف ب آنهاه کرد، چرا کم یخواه را به طور جداگانه بررس لیر اشبیابوالخ النبات
ه در ذهن کرا  ییهایبندمطالب خود، طبقه یا در مطاویا در مقدمه ین، یشیآثار پ
اهان به یف گیتوص یه براک میتر از آن، از مفاهاند و مهمردهکان یتر باند، روشنداشته

م و یمفاه یکن تفیا ۀنیشیم پیوشکاند. سپس مبه دست داده فیاند، تعارار بردهک
  م.یابیباز عیطب ۀدر آثار فلسف فات رایتعر

  سیف ادریشر
، در تاب خود شودک ییگونه و الفباه وارد بخش فرهنگکش از آنیپ سیف ادریشر

ن ین مناسبت در مورد نبات چنیون نباتات سخن گفته و به همکمقدمات اثرش در باب 
  آورده است: 

، سیف ادری(شر هو النّجم ن احدهما هو الشّجر و الثانینوع وجد فیالنبات 
   پ).٣برگ 

   رده:کف ین تعریسپس شجر را چن

  )؛جاهمانجف (ی الهوا و دار الحول و لم ساق و ارتفع ف الشّجر هو ما قام عل

  مال تا نقصان است: کاز  یمراتب ین شجر دارایاما ا

                                            
  دوس.یسقورینقل از د .١
  دوس.یسقوری. نقل از د٢
 ۀما در كتابخان ۀمورد استفاد ۀ). نسخ٣۴۵رضا، ص:  نکاند (دهیز نامین األدویة المفردة و المفرداتن اثر را ی. ا٣

ثمار و شجار و األنواع المفردات من األأجامع شتات النبات و ضروب ن نام فهرست شده است: یمجلس، با ا
ن نسخه به خط یا یادداشت ابتدای). ٢۵٢‐٢۵١، ص٢، جیانوار پژوه و علمدانش:  نک( الثمارالحشایش و 

  ر).١(برگ » ةالشریفةیدوكتاب الجامع لأل«كرده:  ن معرفیكاتب، آن را چن
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...] [صل و الساق و القضبان األ جزاء و هه تسعة األیاجتمعت ف و الشّجر هو ما
امال و الناقص ک سمیو الورق و الزهر و الثمر و الصمغ و هذا النوع من الشّجر 

  ). جاهمان» (ثرکمنه واحدة من هذه او ا

  ن قرار است: یز از ایف او نجم نیدر تعر

 رضوجه األ متدّ علینّه الهوا ل رتفع فیساق و ال قم علیو النّجم هو ما لم
  ). جاهمان( و ربما تعلّق بالّشجر

تر شیه پک یه در اغلب آثارک) جاهمانا هستند (ینجم، قرع و لوب یاو برا یهامثال برخ
  اد شده بود.ی آنهام، با لفظ شجر از یردکها اشاره بدان

 یبندشجر/ نجم صورت ۀه تحت دوگانک سیف ادریشر یبندطبقه یارهایاز مع ی
، ستاده بر ساقه و باالرونده استیا یاهان است: یگ لکئت یه رین تصویشده، هم

ستاده، یرود و گاه به آنچه بر ساقه اش مین پیستد، بر سطح زمیابر ساقه نم یرید
  ١رد.یآن ارتفاع گ مکچد تا به یپم

  لیر اشبیابوالخ
شده و او در  انجام یشتریار بیات بسیبا جزئ لیر اشبیاهان نزد ابوالخیگ یبندطبقه

ون گوناگ» اصناف«و » انواع«و » اجناس«تاب خود، به مناسبت از کمواضع گوناگون 
ف مداخل، یش از وارد شدن به توصیر پیه ابوالخکست ین نیاهان سخن گفته است. چنیگ

ان ه به نامشک اجناس و انواع ۀا از همیرده باشد کخود را عرضه  لکف یابتدا تعار
 یتاب او داراکمداخل  ۀه همکنیا ایبه دست داده باشد  قیف دقیتعررده، کاشاره 

ف یتعار ۀعرض یاه مورد نظر باشند. او برایدر باب جنس و نوع و صنف گ اطالعات
م عرضه اغلب بر اساس این نظ ف هر مفهومیبند بوده و تعریاثرش پا ییهم به نظم الفبا

ده، یرس »ش«تاب به حرف ک ییب الفبایته بر اساس ترک شده است. مثال شجر را هنگام
  رده است: کف ین تعریچن

                                            
، عجائب المخلوقات و غرائب الموجوداتق)، صاحب ۶٨٢(درگذشته در  نیا بن محمد بن محمود قزوی. زكر١

 ی)، در ابتدا٣١٧‐٢٩۵الدفاع، ص:  نکاند (برشمرده» در تمدن اسالم شناساهیر گیمشاه«او را از  كه برخ
انّ النبات «به دست داده است:  مشابه یبندمی، تقسسیف ادریفصل نبات كتاب خود، با استفاده از الفاظ شر

وانات العظام و النجوم یالعظام بمثابة الح شجارن، شجر و نجم... الشّجر و هو كل ما له ساق و األیقسم نقسم الی
و  نیاحیس له ساق صلب مرتفع كالزروع و البقول و الریالنّجم كل نبت ل«) و ٢۴۶(ص» وانات الصغاریبمثابة الح

  ).٢٧٠(ص» هیالحشائش و البر
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ساق،  ماقام عل م و التمنس و الجنبة و بالجملة علیالشجر العظ قع علیاسم 
ر ی(ابوالخ به الشجر العظامراً، و االشهر یبکان او کراً یره، صغیان او غک بقال 
  ). ۵۶٨، صلیاشب

ده ف خود استفایتعر یمواضع مختلف از اجزاف اشجار، در یب در توصین ترتیبه ا
، ١٩۵، ١٣٧، ١١٧، ١١٢، ۵١، ۴۴، ۴٠نمونه، شجر العظام: ص یرده است (براک

از  ). برخ٨٣؛ جنبه: ص۶۵، ۵٧ص ١؛ تمنس:۵۴٠، ۴٩۶، ٢۶٢، ٢٢٨، ٢٢٠
ن قرارند: شجرة تعلو نحو یدر باب شجر از ا بیعمدة الطبرفته در  ارکفات بهیتوص

)، ٢٧٢از احمد بن داوود؛ ص )؛ دق الشجر (در نقل٨٩، صلیر اشبیخابوالالقامة (
)، ٢٧٨ف (صی)، شجر الضع۵۴٣، ٣۶۴، ٢٧٨ف و سست] (صیشجر الخوار [ضع

)، ٢٧۵(ص کالمشو ی)، الشجر الخشب٣٣٨، ٢١۵، ١٨٩، ١۴٠(ص یشجر الخشب
  ). ۴۶٨، ۴۶۴، ٣٧٢، ٣١٠، ٣٠۵، ١٧٠، ١٢٢رة {تعلو نحو القامة} (صیشج

 یستاده و لفظ شجر بر آن قابل اطالق است، او برایف آنچه بر ساق ایمقابل تعردر 
  رده است: کن وصف مختلف استفاده یاز چند» رشجریغ«ف یتعر

شوند: ن پخش مید، بر سطح زمیآلفظ برم ه ازکچنان ،هک اهانی، گ»سطّاح«الف) 
» السهل نبت اال فیساق فهو سطّاح و ال قوم علیو ال رضاأل فترش علیل نبات ک«

  ). ۵٣٩(ص

ل کو هو من السطّاح و الخضرة « تر:وچک یبندطبقه یبه عنوان » خضره«ب) 
  ).٢١۵(ص» رضاأل مااخضر من البقل و انبسط عل

) ٨۶(ص» حباال رضاأل متّد علیّنه ساق ل قوم علیل نبت الک»: «نیقطی«ج) 
  ).۵٠٢(ص» ل نبات ال ساق لهک«ر: ید یو در جا

ز یاشجار ن ۀتواند در زمرم، میدیف شجر دیه در تعرکه چنانک‐ ف او از بقلیتعر
» رضاأل ة تحتینبت من بزره ال من ارومته الباقیل نبات کهو «ن است: یچن ‐ردیقرار گ

ه از ک بند نبوده و عالوه بر بقولیف خود پاین تعری)، هر چند در همه جا به ا١٠٣(ص

                                            
، ٣۶١، ١۴٨ ،١١٠، ٨٨ص، لیر اشبیابوالخ : نکاجناس به شمار آورده،  ۀتمنس را از زمر آنكه گاه ی. برا١

نس تم«{تعلو عظم الذراع} و  »تمنسشبه«علو نحو ذراع}، ی» {ریتمنس صغ«در باب  یریاوصاف د ی؛ برا۴۵٢
  .۴۴٨، ١٢۴، ۵٣۵، ١۴٢، ٧۴همو، ص : نکب، ی، به ترت»رتفع نحو القامةی



 ١٣٩۴، پاییز و زمستان ٢، شمارۀ ١٣، دورۀ تاریخ علم/ ٢۶٨

 یند (البقل المستأنف النبات من ارومته؛ برایروشه میه از رکقول ند، از بیروبزر م
  ١ز سخن گفته است.ی) ن۵۶: ص کنمونه، ن

، ٢٩۵، ٢۴۵، ١٧۴ن قرارند: اعشاب (صیاو از ا ۀر از اجناس مورد اشارید برخ
، ٣٠۴، ١٣٨، ١٢٠، ٨٠(ص کشو ٣)، عضاة،١٧۵حشائش (ص ٢ن،یاحی) ر٣٧١
السن  ٤)، احباق،٣١٣، ٧١)، لبالب (ص۴۵۶)، فُطر (ص٢١١، ۴١)؛ بصل (ص٣٣٣
)، ٢٧٧، ١۶۵۶، ٧٩)، هدبات (ص۵۵۵وف (صی)، س٣٣٨، ٣١٠، ٢٣٧، ١٧۶(ص

   ٥).۵۵٠، ۴٧س (صی)، د۵١۵، ٣۵٢، ١۵۶، ٧٩فوف (صک

  اتیعیطب
قابل ، خواه آنچه در مرشجریم شجر از غیمفاه یکتف یبرا شناساهیگ یهاتالش متن

سته از تر در آن دا بقل، به طور مفصلیا نجم یا عشب یش باشد یرد حشیگشجر قرار م
ز سخن ین نباتات نیوکت ۀبار وانات و جمادات، دریه همچون حک عیطب ۀآثار فسلف

از  ه همکنیمهم هستند: نخست ا ژگیدو و یها داران متنیشود. اده میاند، دگفته
ر اکعرضه م فیخود تعر ۀم مورد اشاریمفاه ل/ امکنبات  ۀدیتوان اه مکنینند و دی

  افت.یباز آنهان را در ینابیناقص و نبات مطلق/ ب

شده ق.م؛ ترجمه ۴ ۀمنسوب به ارسطو (سد یاثر یعرب ۀد از ترجمیمتقدم بر همه، با
ئوس قوالیلن النبات س فیتاب ارسطاطالکر یق) به نام تفس٢٨٧‐٢۵١ ۀدر فاصل

 کن اثر، نیشتر در باب ایاطالع ب ی(برا ن و اصالح ثابت بن قرةیاسحاق بن حن ۀترجم
ن یب ن رساله به طور خاص به تفاوتی) سخن گفت. در ا٣٨١‐٣٨٠، ص۴ن، جیسزگ :

ر قلیگ ۀح شده همیش و عشب اشاره شده و تصریشجر، حش ن یاز آنها در ا لیاهان، م
  رند:یگم یجا یبندمیتقس

                                            
، لیر اشبیابوالخ:  نکل احرارالبقول/ ذكورالبقول و بقول مشوك، یر او از قبید یهایبندمیتقس برخ ی. برا١

  .۴٩٨، ۴٢٠، ٢٠۵، ١۴٣، ٧۴، ۶۵ص
  .)٢۶٢ ،۴١، صلیر اشبیابوالخ( »بةیط حیر له الشجر من مشموم كل نیاحیالر. «٢
  ).۴۴٢، صلیر اشبی(ابوالخ» ه شوك و هو اطول من القامةیو هو كل شجر ف. «٣
 جنس ف داخل االقل و الصعاتر جنس ف داخل كثرهاأ و تحته ألنواع جنس هو و ریكث نبات عل قعی. «٤

  ).١۵٧، صلیر اشبی(ابوالخ» الفودنجات
  .۴۶، صیالخطاب یالعرب:  نکن باره، یشتر در ایاطالع ب ی. برا٥
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او  ١ثامنس سمیش و ین الشجر و الحشیشجراً، و منه ماب سمیو من النبات ما
نه داخل ل میلّه اال قلکعشبًا؛ النبات  سمیشًا، و منه مایحش سمیو منه ما ٢جنبه،

  ). ۵۶(ارسطو، ص هذه االسماء ف

و هر  ف شدهی، خود به طور جداگانه تعریبندن طبقهیا یاز اجزا یدر ادامه هر 
ده، و هر مان ف باقیش بدون تعریهمراه شده است. تنها لفظ حش ییهاف با مثالیتعر

ن مفهوم در یگفته نشده بود، اما ا ارسطو، از بقل سخن لّک یبندمیتر در تقسشیچند پ
  ادامه مورد توجه قرار گرفته است. 

  ف شجر آمده: ین رساله در تعریدر ا

 نیالتّ  تون ویالز کرة یثکب منها أغصان تشعیوالشجر هو الذى له من أصله قائمة 
  ). ۵٧‐۵۶(همو، ص

ا جنبه یثامنس  ‐ف استین اثر فاقد تعریه خود در اک‐ش ین شجر و حشینباتات ماب
  اند: ف شدهین تعریو چن ده شدهینام

و مثل القصب  ٣ورسیثرت اغصانه من اصله مثل النبات المعروف بفالکفهو ما 
  ). ۵٧(ص العوسج و

  ف بقول پرداخته شده: یتعرسپس به 

 رنبال رة األغصان مثل السداب ویثکرة من اصلها یثکبها قوائم  الت البقول فه
  ) جاهمان(

  و سرانجام در باب عشب سخن گفته شده: 

                                            
  وی: ثام۵٢٨٣ ۀبه شمار اسالم یمجلس شورا ۀموجود در كتابخان ۀ. در نسخ١
ن صورت: یاند، به اهمچنانكه ظاهراً در نسخه بودهن دو كلمه را ناخوانا، ین رساله ایح خود از ایدر تصح ی. آربر٢

در متن آورده  »ف جنبه باشد]یرسد تصحف ثامنس باشد] او حنوب [غیرمنقوط؛ که به نظر مید تصحیثامسو [كه با
ثامیو او « ۀن رساله، دو كلمیز در متن مصحح خود از این ی). عبدالرحمان بدو٢٩‐٢٨ارسطو، ص : نکاست (

)؛ ٢۵۴، حاشیۀ صیبدو:  نک) خوانده است (یعرب هریون (معادل شجیامبراخ نیالت ۀوط) را كلم(غیرمنق» حنبه
ر نداشته، ب ییثانمس آشنا نیالت ۀپ) كه ظاهراً كاتبش با كلم١٢۴برگ :  نکما ( ۀن دو كلمه در نسخیاما تكرار ا

ست یون خواند. بد نیتوان امبراخنممجلس  ۀس كتابخانینوب را حداقل در دستین تركیما روشن ساخته است كه ا
اه م) ، بدون حواش١٩۵۴، ١۶ة، جی(در مجموعة الّدراسات االسالم یم متن مصحح بدویاشاره كن   آن در وب

 A Digital Corpus for Graeco-Arabic Studies .در دسترس است 
  . در اصل نسخۀ مجلس: فارالیوس (غیرمنقوط)٣
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ل ک نبت فیس له قوائم و منه ما یحمل الورق من اصله و لی یعشب فهو الذ
  ). جاهمان( و البقولالحنطة کجف یسنة و 

ه کنیان اجناس مختلف نبات اشاره شده؛ ایخلط م یهااز بزنگاه یدر ادامه به  
ه هم که و سلق یرند، مثل ملوخیگ ین است در دو دسته جاه ممکهستند  اهانیگ

نبه ا جیل ثامنس ه در ابتدا به شک اهانیا گیشوند و هم بقل. عشب محسوب م
و، الزم ن ریر و پنجنگشت. از ایمانند انج ند،یآل شجر درمتر به شند و سپسیروم

ها روشن شود. اصل یبندن دستهیر مثال، حدود هر کدام از اکاست از راه قیاس و ذ
  ن قرار است:یمتن از ا

شب و ة ألنّها عین، مثل البقلة المعروفة بالملوخیل إل طرفیمیو من النبات ما 
ل نبات الجنبة و عل شنبت ف أول مرة یالسلق، و منه ما  ذلکبقل، و 

 شت... و ربما دخلکن و الفنجنیشجراً مثل التّ ر بعد ذلیصیثم  ١الثامنس.
ا من ّلهکاء ألنّ شعب هذه یمثرى و الرمان ف مثل هذه األشاآلس و التفاح و ال

ر لنا شبه المثال و یاحتجنا إل أن نحّدها لتص رة جدًّا، و لذلیثکأصولها 
  ).جاهمان( لّها استقصاء الحدودکها یأن نطلب فنبغ یاس؛ و ما یالق

ف یم شریه نشان دادک ،اهیگ ۀگاننه یامل/ ناقص بر حسب اشتمال بر اجزاکنبات  ۀدیا
 ناسیبل تاب العللکا ی قهیسر الخلتر در شیپ ٢رده،کدر اثرش بدان اشاره  سیادر

ع یازان قوت طبیبر اساس م قهیسر الخلناس در یطرح شده است. بل ٣)ییانایوس تی(آپولون
)، از پنج جنس نبات نام برده است: ٣١٩ص نوس،ی(بل آنهااهان و سرعت رشد یگ

                                            
  شد.ح یمجلس تصح ۀ. بر اساس نسخ١
 »ناقص«و » كامل«اهان، از نبات یع گیات خود، هنگام بحث از طبایق) در كتاب كل۵٩۵ّرشد (درگذشته در . ابن٢

ل ظاهر‐ۀ هر كدام از عناصر چهارگانه سخن گفته است. در نظر او، غلب واند تم ‐افتداه مؤثر میگ یكه در ش
اّن «آورد: اهان كامل به شمار میرا گ اهان كوهیاو گاه را از حالت اعتدال خارج كند و دچار نقصان سازد. یگ

 یلذو ذلك كالنّباتات ا‐ ن: إما الماءیه غلبة احد االصطقسیظهر فی یالنبات منه كامل و منه ناقص؛ فالناقص هو الذ
النباتات هذه  ة و لذلك كانت امثالیالمواضع الصلب تنبت ف یكالنّباتات الذ رضو إما االصطقس األ ‐الماء تنبت ف

‐ ها إما جوهر البارد الرطبین أن امزاج مثل هذه النباتات الغالب علیس لها زهر و ورق و هو بیانه ل ناقصة اعن
مأه كالحال ف ‐ابسیو إما جوهر البارد ال ‐الطّحلب كالحال ف املة النابتة ف‐ال لجبال و ا . و أما النباتات ال

ان تخلخلها و لممازجة  داً للنّبات، و ذلك فیء تولاكثر شمرها أّنها یظهر من أذلك أن الجبال  المعتدلة منها لم
جد له الثمر ویها، و لذلك امثال هذه النباتات یة فیالهواء و قربها من االجسام السماو الحرارة و الرطوبة لها لتغلغلها ف

  ).۴٠٢رشد، ص(ابن» و الزهر و االوراق
:  نک، ییانایوس تیآپولون زندگ زمان ۀو محدود خیت تاریخصوص هودر  گرفتهقات صورتیتحق ی. برا٣

  .١٣‐١٠سر، صیوا:  نک، سر الخلیقهف یتأل ۀبار شتر دریاطالع ب ی؛ برا١١٧‐١٠٧، ص۴ن، جیسزگ



...طبقه  ٢٧١/ بندی گیاهان در تمدن اسالم

تر و سرعت رشدش از همه فیان اجناس مختلف نبات از همه ضعیه در مکش یحش
ن جنس یتراملکه کبار و درختان مثمر ین؛ حبوب؛ درختان بزرگ بیاحیبیشتر است؛ ر

   نباتات هستند:

ه. عته و قصر سوسیأل لضعف طبهو ال یش الذیالهوا الحش ل طلع منه ففأو
أل. اثر ال ن علیاحیالهوا الر عمل، فطلع فیو الجوهر دائباً  ثم دار الفل

ن الحبوب ذوات العصف و یاحیاثر الر و استمر فطلع عل اشتدّ دوران الفل
الثمر  اثر الحبوب الشجر العظام الت بدوران فطلع عل الفل یرها. و قویغ

ر ذوات القوة طلعت االشجا ته فیو بلغ نها الفل ف یاملت القوکلها. فلما ت
اشرف اجناس «دار را وهیه درختان مک ٣١٩: ص کز نی؛ ن٣١۵(همو، ص الثمار
  خوانده است).» النبات

شود. ده میز دین الصفااخوان رسائلق در ۴ ۀامل/ ناقص در سدکشجر  ۀدین ایهم
ن رفته نباتات سخ لّکجنس  سهالصفا با موضوع اجناس نبات، از هفتم اخوان ۀدر رسال

اند از: اشجار، زروع، عبارت لّکجنس  سهن یدارند. ا ه خود انواع متعدد و مختلفک
ه خود بر حسب ک). اشجار ١٣۶‐١٣۵، ص٢، جالصفارسائل اخوانأل و حشائش (ک

شوند م میامل تقسکریامل و ناقص غکبه دو گروه تام  ١گانهنه یاز اجزا یبرخوردار
  اند: ف شدهین تعری)، چن١٣۶، ص٢(همان، ج

ه یدور علیالهوا و  ساقه منتصباً اصله مرتفعًا ف قوم علیل نبت کانّ الّشجر هو 
  ).جاهمان( جفیالحول و ال

ف ین تعرینجم، چن لّکن رساله آنچه در مقابل شجر مطرح شده، تحت عنوان یدر ا
  شده است: 

 تّد علمیالهوا بل  ساقه مرتفعًا ف قوم اصله علی ل نبت الکو اما الّنجم فهو 
رع و رم و القشجرة الکالهوا...  معه ف رتقیتعلّق بالشّجر و یاو  رضوجه األ

  ). ١٣۶‐١٣۵، ص٢(همان، ج لهاکخ و ماشایالقّثاء و البطّ

ن ینابی، به صراحت از اجناس مطلق و بشفاتاب کات یعیدوم طب ۀنا در مقالیسابن
ش ی، حشساقه) ن اجناس مطلق مشتمل بر شجر (هو القائم علینبات سخن گفته است. ا

                                            
اند از: اصل، عروق، قضبان، فروع، ورق، نور، ثمر، لحا، صمغ (رسائل الصفا عبارتن اجزاء در رسائل اخوانی. ا١

  ).١٣۶، ص٢الصفا، جناخوا
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ال ساق له اصال مثل الخس)  ی) و بقل (هو الذرضاأل نبسط ساقه علی ی(هو الذ
  ). ٣٧٨، صشفا (طبیعیات)نا، یسهستند (ابن

ده (هو ز خوانده شیه جنبه نک شیاند از: شجر حشن عبارتینابیس بدر مقابل، اجنا
رفع من اصله مع یغصن و یاألرض  له ساق منتصب و ساق منبسط مستند عل یالذ

ق من یورلها ت الت ه (هیا عشبیه یجنبة) و حشائش بقل سمیالقصب و کانتصاف 
  ). ٣٧٨ة؛ صیکالملوکساق  اسفلها و لها مع ذل

سینا ناب طبیعیاتلۀ اجناس بینابین که هم در رسالۀ منسوب به ارسطو و هم در أمس
را ذیل سه گروه عمدۀ متون  آنهاهایی که ما بدان اشاره شده، در هیچ ی از متن

شناس بررس کردیم، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. اما با توجه به گیاه
ها به دست دادیم، به نظر االدویهر بخش کتابتر، به ویژه دای که پیششواهد متن

ر، در ناگفتهرسد بتوان آن را در پس ذهن مؤلفان این متنم های ها، یا به عبارت دی
  این متون بازیافت. 

  نتیجه
های صریح و بندیدر ابتدای این نوشتار اشاره کردیم که هدف ما نشان دادن طبقه

اند. ما در این های مورد بررس از گیاهان به دست دادهغیرصریح نیست که متن
، متن شناس هایی را از روزگاران مختلف از سه حوزۀ مختلف گیاهبررس

ردهاویهاالدها و کتابالفالحهها، کتابالنبات(کتاب های متفاوت، از ) با روی
م هیئت را که با ترسی آنهاهای گوناگون علم برگزیدیم و برخ مفاهیم بنیادین سّنت

کل گیاهان در ارتباط بودند، استخراج کردیم. این مفاهیم بنیادین را در سراسر این 
 از دو بخش ایم. هر کداممقاله به طور کل در قالب دوگانۀ شجر/ غیرشجر نشان داده

این دوگانه، خود دربردارندۀ مفاهیم بینابین یا خردتری همچون جنبه، شجیره، 
از آن،  ترثمنش/تمنس، حشیش، عشب، بقل و شوک هستند. بررس این مفاهیم، و مهم

که ما در اینجا مجال چندان برای بررس ‐ در متون آنهابررس مصادیق هر ی از 
سان ها الزاماً معان یدهد چنین نیست که نویسندگان متننشان م ‐ایمنداشته آنهاهمۀ 

های بندیاز این مفاهیم در ذهن داشته باشند. از همین رو بوده است که ما طبقه
پنداریم. در های صریح، دارای اهمیت مبندیردیف طبقهغیرصریح را هم

 ین و با تعریفاتهای صریح که مؤلف نظام مورد نظر خود را در قالبی معبندیطبقه
ل روشن از بیان زبان مواجهیم؛ اما بسیاری از این متنمشخص عرضه م ها دارد، با ش
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های صریح، دربردارندۀ نظام مستتر در متن بندیچنانکه دیدیم، به جای عرضۀ طبقه
هایش را در قالب الفاظ که برای معرف گیاهان به کار برده توان نشانههستند که م

ل از بررس آن است که مسوند، دید. اما نکتۀ مهم دشم ، لۀ چنین پژوهشأر این ش
برای  شود؛لۀ زبان نیست، هر چند چنین پژوهش در بستر زبان تعریف مأی مس

ها و بررس مترادفات زبان و نشان دادن همین به طور مثال، مراجعه به فرهنگ لغت
بب به کار این بررس بیاید؛ نخست به این سنقاط مشترک این مفاهیم، روش نیست که 

ه متن نظام کها، راه برای درک روایی برونشناخت با این متنکه برخورد زبان
ن شود، نمموجب م ر گشاید؛ و دشود چنین کاربردی از مفاهیم در بستر زبان مم ی

نادیده ها را های خرد و تناقضات ظریف این متناینکه چنین برخوردی تفاوت
دست و منسجم از م ، ی عرضه دارد. هدف ما در اینجا،  آنهاانگارد تا مفاهیم کل

ان دستیابی به زمینۀ برون  ای است که چنینمتندرست برعکس، نشان دادن ام
اند. با در نظر داشتن این روش، نشان دادن آنکه مثال ای را میسر کردهکاربردهای زبان

ونه معشب و حشیش چه اشتراکات معنایی  توان به قیمت حذفای با هم دارند یا چ
ر به کار برد، کم به شناخت  آنهاهای اندک، تفاوت دی کند؛ من آنهارا مترادف ی

ه بر عکس، نشان دادن و برجسته ساختن تفاوت دیبل ر هایشان، تمایز این دو از ی
کند. هدف ما آن است که نشان دهیم دهد و در بافت چنین متون معنادار مرا نشان م

داده برای توصیف اجازه م آنهاا وجود داشته که به مؤلفان هنظام خارج از این متن
گیاهان مختلف، گاه از لفظ عشب و گاه از لفظ حشیش استفاده کنند. منطق که به 

ای که گیاه را ذیل سرفصل بقول یا نجوم جای داده در همان لحظهاجازه م آنها
های شجر را از ویژگ دهند، از آن با لفظ شجر یاد کنند، یا گرچه ساق قائمهم
» رضتفترش عل األ«یا » رضتنبسط عل األ«شمارند، از اشجاری با توصیفات م

ر به شمار م دی ویند، یا جنبه و تمنس را که ظاهراً مترادف ی ه طور روند، بسخن ب
نجانند، یا گیاهان را در برخ متنهم ها شجر قلمداد کنند و ارز در تعریف شجر ب

ر، غیرشجر به شمار آورند. توصیف تفاوتهمان گیاه ها ضها و تناقان را در متون دی
م ی گزاره، از هایی است که نشان می از راه دهد هر ی از این مفاهیم، در ح

کوشند م های کهماهیت منحصر به فرد و متمایز برخوردار است. تالش برای یافتن رویه
بخش نشان دهند، تمایل برای ردار از وحدت انسجامها را برخوسازمان درون این متن

فع را به نحوی ر آنهاکوشد ها و تمایزها ندارد یا مها، تناقضدر نظر داشتن این تفاوت
  یا حل کند.
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ر، نباید از نظر دور داشت که ما لزوماً با ی نظام، با ی گفتمان  از سوی دی
ه، خود می طبقه شناخت مواجه نیستیم، از این رو ارائۀگیاه د نقض توانبندی ی

های علم مختلف با های مختلف از سّنتغرض باشد. در اینجا بررس متن
، عربی و اندلس زمینهپیش از  ‐هر چند دارای تأثیر و تأثرات بوده باشند  ‐های یونان

 آن رو صورت گرفته است که همین تنوع را در مقیاس کوچ نشان دهیم. چنین است
ری را نیز به دایرۀ این بررس افزود، زیرا هدف ما در این نوشتار توان متنکه م های دی

ان خوانش گفتمان این ها یا گفتماننه ترسیم این نظام ه اصوال نشان دادن ام ها، بل
ر مفاهیم متن ها بوده است. به گمان ما چنانچه قرار باشد مفهوم شجر یا هر ی از دی

 شناخت بررس و بازشناسهای مختلف گیاهاین پژوهش را در گفتمان مورد بحث در
  ها خواهیم بود.ها و درک این تفاوتکنیم، ناگزیر از مراجعه به این گزاره
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  منابع
  . مل ۀتابخانک ٧٩۶ ۀشمار خط ۀ، نسخالفالحة کتابوس، یآناتول

ان. میا و محمد عزیخوسه مار روسا،ییاس بیوشش مک، به الفالحة کتابم). ١٩۵۵بصال. (ابن
، الفالحه). ٢۴(ج  نیالعلوم الطبیعیه عند العرب و المسلمس. در: یمادیرکتطوان: مطبعة 

م. ٢٠٠١خ العلوم العربیة و االسالمیة. یفورت: معهد تارکن. فرانیو بازنشر فؤاد سزگ یگردآور
  .٣٣٨‐١٩١ص

روت: ی. بةیغذة و األیدوالجامع لمفردات األم). ١٩٩٢ق/١۴١٢. (ه بن احمد مالقطار، عبدالیبابن
  ة.یتب العلمدارال

. چاپ عکس نسخۀ دویة المفردةکتاب االعتماد ف األم). ١٩٨۵جزار، ابوجعفر احمد. (ابن
  ة.یة و االسالمیخ العلوم العربیایاصوفیا. فرانکفورت: معهد تار

دوس عن یسقوریة ماقصر دیألدوها من ایر فکذیجلجل مقالة إلبنم). ١٩٩٣ق/١۴١٣جلجل. (ابن
  و روبرخت.  کنگن: فاندنهویش. گوتیتریوشش آلبرت دک. به الطّب ولیه تابه فک ره فکذ

ش وشک. به الغرب االسالم ة عند مؤلفیدوة و األیغذاأل. در: اتیلّ کم). ١٩٩٠د (یرشد، ابوالولابن
  .روت: دارالغرب االسالمی، بیالخطاب یمحمد العرب

وشش ک. به سک. چاپ عدویة المفردةجامع األم). ١٩٩٢ق/١۴١٢ر حامد. (سمجون، ابوبابن
  ة.یة و االسالمیخ العلوم العربیفورت: معهد تارکن. فرانیفؤاد سزگ

عة . تهران: مطبین خوانساریقات آقاحسیو تعل ات). با حواشیعی(طب شفاق). ١٣٠٣نا. (یسابن
  دارالفنون.

  روت: دار صادر (افست چاپ بوالق).ی. بالطب القانون فم). ١٨٧٧ق/١٢٩۴( ـــــــــــــــ .
د: ی. مادریرکو بانیوشش خوزه آنتونک. به تاب الفالحةکم). ١٨٠٢ا. (یرک، ابوزلیعوام اشبابن

  مپرنتا رئال. یا
وشش احمد حسن ک. به دویة المفردةتاب األکم). ٢٠٠٠ق/١۴٢٠، عبدالرحمان. (وافد اندلسابن

  ة.یتب العلمروت: دارالیبسج. ب
 الفرنس ق فهد. دمشق: معهد العلمیوشش توفک. به ةیالفالحة النبطم). ١٩٩۵ه. (یوحشابن

  للدّراسات العربیة.
. یالخطاب یوشش محمد العربک. به معرفة النبات ب فیعمدة الطبم). ١٩٩۵. (لیر اشبیابوالخ
.یب   روت: دارالغرب اسالم

ابت ترجمه اسحاق با حنین و اصالح ث ارسطاطالیس ف النبات لنیقوالئوس تفسیر کتابارسطو، 
.ک ۵٢٨٣ ۀخط شمار ۀبن قره، نسخ   تابخانة مجلس شورای اسالم

  ١: مآخذ التین: آربری. ک. نکتاب النبات ـــــــــــــــ .

                                            
1. Arberry 
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، ابوسعید عبدالمل الغنیم. قاهره: ه یوسف وشش عبدال ک. به النبات کتابم). ١٩٧٢. (اصمع
.   مطبعة المدن

 ئوسقوالیالنبات لن س فیتاب ارسطاطالکر یه بر تفسیحاش«م). ١٩۵۴، عبدالرحمان. (یبدو
  ارالقلم.روت: دی. بالنفس س فیارسطوطالدر:  »ن و اصالح ثابت بن قره.یاسحاق با حن هترجم

سر. یوشش اورسوال واکتاب العلل). به ک( عةیقة و صنعة الطبیسر الخلم). ١٩٧٩م. (ینوس الحیبل
  . یالعرب حلب: معهد التراث العلم

  .نی: مآخذ الت ک، نتاب الفالحةک ١ـــــــــــــــ .
، ابوریحان ( ز نشر کوشش عباس زریاب، تهران: مرک. به الصیدنة ف الطبش). ١٣٧٠بیرون

. اه   دانش
مجلس  ۀتابخانک تب خطکفهرست ش). ١٣۵٩. (یانوار ن علمیو بهاءالد پژوه، محمدتقدانش

  .اسالم یمجلس شورا ۀتابخانکسابق). تهران:  ی، سنا٢ ۀ(شمار اسالم یشورا
 ۀنسخ سکمهران بن منصور بن مهران. چاپ ع ۀ. ترجمالحشائشش). ١٣٨٣دوس. (یسقورید

اه علوم پزشک   .یرو گردش راث فرهنگیتهران و سازمان م اخ گلستان. تهران: دانش
  روت: دارالقلم.ین. بیوشش برنهارد لوک. به النباتتاب کم). ١٩٧۴فه. (ی، ابوحنینورید
  .اسالم یمجلس شورا ۀتابخانک ۶۵٢۶ ۀشمار خط ۀ. نسختاب الفالحةکس. یمقراطیذ

ری ک. به الطب ف یالمنصورم). ١٩٨٧ق/١۴٠٨ا بن محمد. (یرک، زیراز وشش حازم الب
 .   العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم.ت: المنظمة یوکالصدیق

. یفرزانه غفار ۀ. ترجمدر تمدن اسالم شناساهیر گیمشاه ش).١٣٨۶ه. (عبدال  الدفاع، عل
اه علوم انسان   . و مطالعات فرهنگ تهران: پژوهش

  ة.ی. قاهره: المطبعة العربلکن زریرالدیوشش خکم). به ١٩٢٨ق/١٣۴٧. (الصفارسائل اخوان
، گیاه۴(ج های عربیتاریخ نگارشش). ١٣٨۶سزگین، فؤاد. ( ، کشاورزی). : کیمیا، شیم شناس

سازی مؤسسۀ نشر فهرستگان. به اهتمام خانۀ کتاب. تهران: سازمان چاپ ترجمه، تدوین و آماده
  و انتشارات. 

  مجلس سنا. ۀتابخانک ١۴٢٢ ۀشمار خط ۀ. نسخةیدوجامع األ. سیف ادریشر
روت: ی، بالغرب االسالم ة عند مؤلفیدوة و األیغذاألم). ١٩٩٠، محمد. (یخطابال یالعرب

  .دارالغرب االسالم
  تاب.ن: مطبع آفی. برلقیر صدیوشش زبک. به مةفردوس الحم). ١٩٢٨. (یبن سهل ربن طبر عل

 وششک. به یعبر، انتخاب ابنتاب جامع المفرداتکمنتخب تا). ی، احمد بن محمد. (بغافق
  . قاهره: مطبعة االعتماد.صبح رهوف و جرجیس ماکما
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  وس منتشر شده است.ین چاپ به اشتباه به نام آناتولیح داده كه ای) توض٣٨٧، ص۴ن (جیسزگ



...طبقه  ٢٧٧/ بندی گیاهان در تمدن اسالم

د نانیوشش فردک. به عجائب المخلوقات و غرائب الموجوداتم). ١٨۴٩ا بن محمد. (یرک، زنیقزو
  نگن.یووستنفلد. گوت

ینه.  وراس  یکتابخانۀ مجلس شورا ٣۴۵٣ ۀ. نسخۀ خط شمارالفالحة الرومیةقسطوس بن اس
  . اسالم
.ورزنامهش). ١٣٨٨( . ـــــــــــــــ اه . تهران: مرکز نشر دانش   . به کوشش حسن عاطف

  روت: دارالقلم.ی. بینوریفۀ دی. ابوحنالنباتتاب ک). مقدمه بر م١٩٧۴ن، برنهارد. (یلو
م. یلحنوس ایتاب العلل). بلک( عةیقة و صنعة الطبیسر الخلم). مقدمه بر ١٩٧٩سر، اورسوال. (یوا
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