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و محتوای آنماسویهبازشناسی عطرنامۀ منسوب به ابن
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چکیده
جـواهر الطیـب المفـردة بأسـمائها وصـفاتها هایی بـا عنـوان نویسامروزه، دسـت

یـاد نشـدهاز آن های کهن شناسیماسویه منسوب است که در کتاببه ابنومعادنها
هـایی از در ایـن اثـر و نقل) غیر ترکیبی(شباهت میان شرح عطرهای مفرده . است

ماسـویه منسـوب کتابی در این باب بـه ابـنکه از دیرباز، دهدمیماسویه نشانابن
کی نقل شـدهواسطۀبوده که البته محتوای آن بیشتر به

ّ
ش

ُ
کتاب عطرشناسی به نام خ

های این اثـر، بخشـی دربـارۀ دسـتور سـاخت عطرهـای نویسبرخی دست. است
هـایی نقل» ماسـویهکتـاب ابـن«ویژه ماسویه و بـهگرچه از ابن. دارندبرترکیبی در

هم فقط در یکـی بیشتر در این باب در دست داریم اما از این میان تنها یک نقل، آن
بسا این بخـش از رسـاله چه. خوردبه چشم می، جواهر الطیبهای نویساز دست

ها نیـز، نویسبرخـی دسـتورهای ایـن دسـت. تمامی به دست ما نرسـیده باشـدبه
ویژه در اثر عطرشناسی کندی، تکرار شده ر آثار دیگر بهماسویه، دیادکرد نام ابنبی

.گیری این دو از منابع مشترک باشداست که شاید نشانۀ بهره

جـواهر عطرشناسی در دورۀ اسالمی، عطرسازی در دورۀ اسالمی، یوحنا بن ماسـویه، :هاکلیدواژه
کیالطیب المفردة

ّ
ش

ُ
، کندی، خ
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۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٥٢

لهئطرح مس

، پزشـک نامــدار )ق٢٤٣-١٧٢یــا ١٦٣ح (بـن ماســویه خـوزی ) یحیــی(ابوزکریـا یوحنـا 

های مختلف پزشکی، در برخی علـوم شاپوری، افزون بر نگارش آثاری مهم در شاخهجندی

کم در منــابع و نظر بـوده و آثـاری نیــز در ایـن زمینـه نگاشــته یـا دسـتدیگـر نیـز صــاحب

ای اسـت ترین این آثار، عطرنامهیکی از مهم. استها چنین آثاری به او منسوبنویسدست

نامیـده جواهر الطیب المفردة بأسمائها وصـفاتها ومعادنهـاهای موجود، نویسدر دستکه

های کهن، نه اثری بـا ایـن عنـوان و نـه حتـی اثـری شناسیاست در حالی که در کتابشده

. استماسویه نیامدهدر شمار آثار ابن،دربارۀ عطرها

گـاه بیشـتر بـه ماسـویه، آن، البته به شرط درستی انتساب آن به ابنجواهر الطیبمیت اه

ابویوسف یعقوب بـن اسـحاق ١کیمیاء العطر و التصعیداتآید که بدانیم این اثر و چشم می

شـمار مانـده از دورۀ اسـالمی بـهبرجـای٢هایتـرین عطرنامـهکهـن) ق٢٥٨-١٨٥(کندی 

روزگار این دو، به سختی میالبته با توجه به . آیندمی تـوان گفـت کـه نگـارش نزدیکی بسیاِر

. استیک زودتر از دیگری بودهکدام

نویس در است کـه چهـار دسـتباقی ماندهجواهر الطیبنویس از کم پنج دستدست

:استاین پژوهش در دسترس بوده

ِرت در دانشگاه پرینستون ١٧٤ۀ شمار.١
َ
؛)ق٥٩٠: تاریخ کتابت(مجموعۀ گ

؛)ق٩١٣: تاریخ کتابت(ملی ملک در تهران ۀکتابخانه و موز١٥٦٩شمارۀ .٢

اواخر سدۀ (مجموعۀ رفاعیه در دانشگاه الیپزیک ٧٦٨شمارۀ .٣
ً
؛)ق١٢احتماال

در ) الکتـب القومیـةدار(مجموعۀ تیموریه در کتابخانۀ ملی مصـر ٢٣٦شمارۀ .٤

).ق١٣٣١: تاریخ کتابت(قاهره 

است؛ بار اول با تصحیح و ترجمۀ آلمـانی کـارل گـاربرس بـا عنـوان این اثر تا کنون دو بار تصحیح و چاپ شده. ١

کتـاب !]کـذا[مخطـوط«توسط المریخی با عنـوان و بار دوم) al-Kindi, 1948(کیمیاء العطر و التصعیدات

).۲۰۱۰کندی، (»الترفق فی العطر

.کار رفته استبه» نگاری دربارۀ عطرتک«در نوشتار حاضر، واژۀ عطرنامه در معنای . ٢



٢٥٣/...عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة 

ق ٩٧١نویسی دیگر از این کتـاب بـا تـاریخ کتابـت سـوم محـرم بولس سباط، به دست

ای نویس همـراه بـا مقدمـهرا بر اسـاس همـان یـک دسـتجواهر الطیبدسترسی داشته و 

ایـن چـاپ فقـط دربردارنـدۀ معرفـی ١.)Sbath, 1936(سـتافرانسوی به چاپ رسـانده

در » المفـردة«یی که البته بـا یـادکرد صـفت محتوا. است) غیر ترکیبی/ساده(عطرهای مفرده 

دسـتور عنوان مرسوم این اثر سازگار است؛ اما در دسـت
ً
نویس ملـک و الیپزیـک مجموعـا

و در ادامه معرفـی عطرهـای مفـرده جواهر الطیبعنوان بخشی از عطر مرکب به٥١ساخِت

٢.استآمده

:رو هستیمجا با دو پرسش روبهپس در این

اثری در عطرشناسی داشته است؟ماسویهآیا ابن.١

اگر چنین است این اثر منحصر به بحث دربـارۀ عطرهـای مفـرده بـوده یـا دسـتور .٢

است؟ بـه عبـارت بهتـر، ایـن دسـتورها ساخت عطرهای مرکب را نیز در بر داشته

است؟بخشی از اصل کتاب بوده یا بعدها به آن ملحق شده

ماسویهبه ابنجواهر الطیببررسی انتساب 

ماسـویه ۀ عطـر بـه ابـنهای کهـن کتـابی دربـارشناسـیکه اشاره شد، در کتابهمچنان

تـوان ماسویه نمیای به قلم ابنو بر این اساس، دربارۀ نگارش عطرنامه٣استمنسوب نشده

ویژه با تصـریح بـه نقـل از و به» ماسویهابن«هایی دربارۀ عطرها از قولگمان بود؛ اما نقلبی

عنوانبـهمقایسۀ این ارجاعات با آنچه امـروزه . استبه دست ما رسیده» اسویهمکتاب ابن«

در دست داریم و نیز مقایسۀ این عطرنامه با آنچه در آثار دیگر دربـارۀ عطرهـا جواهر الطیب

).Levey, 1961(است توسط مارتین لوی چاپ شده١٩٦١نیز در سال جواهر الطیبترجمه انگلیسی . ١

نویس را در خـود دارد و دسـتجواهر الطیبرینستون در وضعیت کنونی تنها اندکی از ابتدای متن نویس پدست. ٢

به یک یا چند واسطه(نویس بسیار متأخر قاهره نیز به وضوح از روی همین دست
ً
.کتابت شده است) احتماال

کـه ) ١/١٨٣: ۱۲۹۹اصـیبعه، ابیابن(است نام برده» کتاب الجواهر«ماسویه از اصیبعه در سیاهۀ آثار ابنابیابن. ٣

: قـاهره(» الجواهر وصفاتها وفي أي بلد هي وصفة الغواصین والتجار«باید همان جواهرنامۀ او باشد که با عنوان 

.استبه چاپ رسیده) ١٩٩٧و ابوظبی، ١٩٧٦



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٥٤

تواند در بررسی درسـتی میـهای بدون یادکرد مأخذگیریبرای پی بردن به بهرهـ استآمده

البته نظر به تردیدی که در ارتباط میان بخـش . گشا باشدماسویه راهانتساب چنین اثری به ابن

عطرهای مرکـب و عطرهـای مفـرده وجـود دارد، در گـام نخسـت ایـن بررسـی، شـواهد بـه 

.استعطرهای مفرده محدود شده

جواهر الطیبمحتوای بخش عطرهای مفردۀ 

است که از ایـن میـان بحث شده) مدخل٢٨ذیل (بوی مادۀ خوش٢٩دربارۀدر این بخش

» ١افاویـه«و مـواد دیگـر » اصول«اند تر و مشهورتر از مواد دیگر بودهپنج ماده که بسیار رایج

: بدین قرار٢.اندشمار آمدهبه

.مشک، عنبر، عود، کافور و زعفران:اصولـ 

آید، ماهیـت، که هر یک از کجا به دست میآن و این٣در معرفی این پنج عطر به اجناس

.استهای نوع مرغوب، طبیعت و خواص هر عطر اشاره شدهویژگی

، ورد، فلنجه، زرنب، قرفـه، هرنـوه، »جوز بّوا و البسباس«سنبل، قرنفل، صندل، :افاویهـ 

ه، کبابه، هال بّوا، حب المنشم، فاغره، محلب، ورس، قسط، 
ّ
اظفار، بنـک، ضـرو، الذن، قاقل

.میعه و قنبیل

دربارۀ افاویه به اطالعاتی چون اجناس آن . معرفی افاویه بسیار مختصرتر از اصول است

آید، کاربرد آن در عطرهای زنانـه، طبیعـت و خـواص آن اشـاره که از کجا به دست میو این

ه و همۀ ایـن مـوارد را ماسویه در این بخش روشی یکسان در پیش نگرفتالبته ابن. استشده

.استدربارۀ همۀ افاویه نیاورده

).»افاویه«دهخدا، ذیل (کار رودههر گیاه خوشبوی که در ترکیب عطرها ب. ١

های عربی است، در سایر عطرنامهماسویه عطرهای مفرده را به دو دستۀ اصول و افاویه تقسیم کردهکه ابنهمچنان. ٢

ها، آنچه در بیشـتر بندیهایی در محتوای این تقسیمبا وجود تفاوت. توان چنین تقسیماتی را دیدو فارسی نیز می

.و کافور استها ذیل دستۀ اصول آمده چهار عطر مشک، عنبر، عود عطرنامه

به سرزمین(های مختلف هر عطر برای متمایز ساختن گونهجواهر الطیبماسویه در ابن. ٣
ً
های مختلف که معموال

.استبهره برده» جنس«از واژۀ ) اندمنسوب شده



٢٥٥/...عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة 

های بیرونیقولنقل

و » جوز بـّوا«اند با این تفاوت که نیز آمدهالصیدنةدر جواهر الطیبهمۀ مداخل یادشده در 

،١انـددر کنـار یکـدیگر آمدهجواهر الطیبدو مدخل جداگانه اما در الصیدنةدر » بسباس«

٢.یاد شده است» منشم«ذیل الصیدنةدر نیز» حب المنشم«

یحیی و الخشکی و «، ذیل ضرو از ٤»یحیی و الخشکی«از ٣ذیل نوزده مدخل ابوریحان

، ذیـل»ماسویه و الخشکیابن«از ) جواهر الطیباظفار در (=، ذیل اظفار الطیب »ماسهابن

هـا را مطالبی نقل کرده است که همـۀ آن» الخشکی«و ذیل میعه از » ماسویهابن«بسباس از 

همچنین باید توجه داشت که . یافتجواهر الطیبتوان با اندکی تفاوت و پس و پیش در می

به همین مـداخل و بـه » ماسویه و الخشکیابن/ یحیی«زمان بیرونی به همۀ موارد ارجاع هم

زمان ها پس از ارجاع همیرونی ذیل شماری از این مدخلالبته ب. موضوع عطر منحصر است

صورت جداگانه ، یا هر دو، اما این بار به)»قسط«و »ورس«ذیل (» الخشکی«به این دو، به 

ارجاعات جداگانه بیرونـی ذیـل جـوز . استنیز ارجاع داده) »اظفار الطیب«و »قرفه«ذیل (

ه، قسط و ورس
ّ
داروی (= » بـدل«دربـارۀ » ماسـویهابـن«به بّوا، زعفران، سنبل، صندل، قاقل

٥.است» ابدال ادویه«ماسویه دربارۀ شدۀ ابننیز برگرفته از رسالۀ گم) جایگزین

.بسباس، برگ جوز بوا است. ١

حـب «صـورت است و یـادکرد آن بـه» منشم«کند، نام این حّب، بر اساس آنچه بیرونی از منابع مختلف یاد می. ٢

.ضرورت ندارد» المنشم

ه، قرفه، قرنفل، قسط، کبابـه، محلـب، ورد، . ٣
ّ
ذیل بنک، جوز بّوا، زرنب، زعفران، سنبل، صندل، فاغره، فلنجه، قاقل

).به ترتیب یادکرد در الصیدنة(ورس، هال بّوا، هرنوه، الذن 

کی؛ باید منسوب به خ. ٤
َّ

ش
ُ

یاقوت حمـوی، (شک، شهری از نواحی کابل و نزدیک تخارستانمحمد بن العباس الخ

ضـبط کـرده»المسـکی«صـورت نام او را بهنهایة األرب في فنون األدبمصحح . باشد) »خشک«ذیل :۱۹۷۷

ص/ ۲۰۰۴:١٢نویری، (است
ً
و »الحسکی«صورت ی او گرچه در بیشتر نسخ این نام بها؛ به ر)٦-٥مکرر، مثال

با عطرشناسی، این ضـبط »المسکی«ضبط شده به دلیل ناشناخته بودن این اسامی و مناسبت ضبط »الحشکی«

زریـاب، (اسـترا برگزیـده»الخشـکی«درسـتی ضـبط بـهالصیدنة اما زریاب در تصحیح . استه انتخاب شد

ط را تمیمی همین ضبطیب العروس و ریحان النفوسنیز در تصحیح ٢٠١٤:٢٥چهل و هشت؛ قاری، : ١٣٧٠

).استبرگزیده

مطـالبی آورده » ماسویهابن«نیز از جنس هر یک از این دو در مورد ویژگی بهترین »میعه«و »سنبل«بیرونی ذیل . ٥

. شونددیده نمیجواهر الطیباست که در 



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٥٦

یعنی مشک، عنبـر، جواهر الطیبمذکور در » اصل«از دیگر سوی، شباهتی میان چهار 

دیـده صـیدنةالهای مشـابه در و مـدخل) از جملـۀ افاویـه(عود و کافور و نیز مدخل قنبیـل 

شود و ابوریحان در این پنج مدخل نه به یحیی بن ماسویه و نه به خشکی ارجـاع نـدادهنمی

شـمار بـهجـواهر الطیـبهای ترین مـدخلاست؛ در حالی که این چهار عطر اصلی مفصل

توان گفت که به احتمال بسیار، بیرونی همۀ این مطالـب ها میبا توجه به این نشانه. روندمی

بیرونـی، (گیـری از آن تصـریح دارد به بهره»اشنه«خشکی ـ که ذیل کتاب العطرواسطۀ بهرا

١.استنقل کرده) ٥٤:۱۳۷۰

رغـم اسـت بـهنقل کـرده» الخشکی«از » قنبیل«سرانجام باید گفت آنچه بیرونی دربارۀ 

خشکی از ابنبهره . نداردجواهر الطیب» قنبیل«ماسویه، هیچ شباهتی به مدخل گیری بسیاِر

های دیگرقولنقل

مشـک، عنبـر، عـود و (عطـر اصـلی چهاردربارۀ تقویم الصحةبطالن در کتاب مجدول ابن

جـدول ،بطـالنابـن(اسـتماسـویه و دو پزشـک دیگـر مطـالبی آوردهبه نقل از ابن) کافور

کـه در توان انتظـار داشـتقول او نمیدلیل شیوۀ نقلکه به) پ١٩گ: »...البخورات الطیبة «

عبارات شباهت آشکاری به چشم آید اما شباهت محتوا نیز چندان نیست که بتوان بر اسـاس 

نماید که مأخذ او آثار بلکه چنین میاست نظر داشته جواهر الطیببطالن به آن گفت که ابن

. استماسویه بودهداروشناسی ابن

دربارۀ طبیعت و خواص عنبر آوردهماسویهقولی از ابننقلاألدویة المفردةوافد نیز در ابن

گویا منبع او نیـز در ایـن . شوددیده نمیجواهر الطیبکه در ) ١٦٦: ۲۰۰۰وافد، ابن(است 

. استماسویه بودهمورد آثار داروشناسی ابن

های اول تـا ها نقـل نکـرده، مـدخلتوجه باشد که پنج مدخلی که ابوریحان چیزی از آناین نکته نیز شاید جالب. ١

را در اختیار داشته جواهر الطیبکه خواهد آمد، خشکی این بخش از البته چنان. اندجواهر الطیبچهارم و آخر 

.استصراحت نقل کردهماسویه بهاز ابن»مسک«و ذیل 



٢٥٧/...عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة 

ماسویهبدون اشاره به نام ابنجواهر الطیبتکرار مطالب 

نقـل شـده، در ) بـا یـادکرد نـام(ماسـویه افزون بر آنچه دربارۀ عطر در آثار مختلـف از ابـن

در جـواهر الطیـباست که در متنی که با عنوان ها، مطالبی بدون یادکرد منبع آمدهعطرنامه

.شوددست داریم دیده می

جواهر الطیببا ) ق٣٩٠ح .د(تمیمی ١طیب العروس و ریحان النفوسهای مشترک بخش

الطیبجواهر )منقول در نهایة االرب(طیب العروس 

أجود المسک ]:٢المسکی[وقال محمد بن العباس 

الصغدی، وهو ما اشتراه تجار خراسان مـن التبـت 

وحملوه علی الظهر إلی خراسـان ثـم یحمـل مـن 

خراسان إلی اآلفاق؛ ثم یتلوه فی الجـودة المسـک 

الهندی، وهو ما وقع من التبت إلی أرض الهند، ثم 

سـیراف حمل إلی الدیبل، ثم حمل فی البحر إلـی 

وعـدن وعمـان، وغیرهـا مـن النـواحی، وهــو دون 

الصغدی، ویتلو الهندی المسک الصینی وهو دونه، 

لطول مکثه فی البحر، وما یلحقه من عفونة هوائـه، 

: قال. ولعلة أخری وهی اختالف المرعی فی األصل

وأفضل المسک ما کان مرعی غزالنه حشیشا یقال 

»بأحداهماالکدهمس، ینبت بالتبت وقشمیر، أو: له

یری، ( .)٦-١٢/٥: ۲۰۰۴نو

فأجوده الصـغدي، : المسک أجناس، وهو یتفاضل

وهو ما یقع من التبت إلی الصغد ثـم یحمـل إلـی 

اآلفاق علی الظهر، ثم الهنـدي وهـو مـا یقـع مـن 

التبت إلی الهند ثم إلی الدیبل ثم یحمل في البحر 

وهو دون األول لحمله في البحر، ثم الصیني وهـو 

ولعلـه مـع ذلـك أن . لطول مکثـه فـي البحـردونه 

یکون مختلف إلختالف المراعي في األصل، ألنـه 

یقـال لـه : یتفاضل
ً
فأفضلها ما کان مرعاه حشیشـا

الکندهســة یکــون بالتبــت وبقشــمیر أو بأحــدهما 

)Sbath, 1936: 10-11(.

أجود المسـک فـی ]: ٣احمد بن ابی یعقوب[وقال 
ً
وأجود المسك في الرائحة والمنظر ما کـان تفاحیـا

جیب العروس و «) کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی٦٦١٤شمارۀ (فرد آن صربهنویس منحاین کتاب که در دست. ١

نویس مذکور باقی هایی از جلد سوم در دستنامیده شده در سه جلد تدوین شده؛ اما تنها بخش» ریحان النفوس

ای وان به خالصهتنویری مینهایة األرب فی فنون األدبهای فراوان از آن در قولالبته با توجه به نقل. استمانده

.از ابواب مفقود کتاب دست یافت

کی است. ٢
َّ

ش
ُ

).٤، پانوشت ٢٥٧همین مقاله، ص. نک(تصحیف خ

٣ .
ً
تـاریخ یعقـوبیو البلـدانهای مؤلف کتاب) ق٣٠٠ح . د(همان احمد بن اسحاق یعقوبی این شخص احتماال

). ۲۰۱۴:٢٤قاری، (است



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٢٥٨

تشبه رائحته رائحـة الرائحة والمنظر ماکان تفاحیا،

التفاح اللبناني، وکان لونه تغلب علیه الصفرة وکان 

بین الجالل والدقاق وسطا، ثم الذي یلیه وهو أشد 

منـه، إال أنـه یقاربـه فـی الرائحـة والمنظـر، 
ً
سوادا

، وهو أدناه قدرا 
ً
ولیس مثله، ثم الذي هو أشد سوادا

.وقیمة

هـل بلغنی أن العلماء بالمسـک مـن تجـار أ: وقال

الهند یذکرون أن المسک ثالثة أنواع، الیخرجونـه 

-وهـو أفضـله وأجـوده -عن ذلک، فـالنوع األول 

المسک األصلی الخلقة المعروف، ونوعان آخـران 

أحدهما یتخذ من أخـالط یابسـة تکـون : متخذان

عندهم من نبات أرضهم، ولیس فیـه مـن المسـک 

األصلي شیء، وهم یأمرون باستعماله وابتیاعه مـن 

مواضع أصوله، وما یلیهـا مـن الـبالد ومـن الـذین 

یعرفونه، وهو أهل التبت، واآلخر یتخذونه وینهون 

عنه وعن ابتیاعـه والمتجـر فیـه، وذلـک أنـه یتغیـر 

ونوع آخر، وهو مسک یجلب : قال. ویفسد إذا اقام

من قشمیر الداخلة وماحولها، ولـیس بجیـد، وهـو 

هـو یقارب المسک المصنوع المنهی عنه، ویکـون

وغیر متخذة وهو علی نصـف القیمـة 
ً
أیضا متخذا

).۲۰۰۴:١٢/٩نویری، (من المسک الجید

یشبه رائحته رائحة التفاح الشـامي اللبنـاني الجّیـد 

وکان لونه یغلب علیه الصفرة وکان بـین الجـالل و 

، ثم الذي یلیه أشـد سـوا
ً
منـه وهـو الدقاق وسطا

ً
دا

یقاربه في الرائحة ولیس کمثله، ثم الذي هـو أشـد 

منه وهو أوضعه
ً
.سوادا

و بلغنا أن بعـض أهـل الهنـد یقولـون أن المسـك 

فأجودها المسك األصـلي المعـروف، : ثالثة ألوان

ومسکان متخذان أحدهما من أخالط یابسة تکـون 

عندهم من نبات ولیس فیه من المسك شيء وهـم 

ماله وإبتیاعه في مواضع أصـوله ومـا یأمرون بإستع

یلیها من البالد وهم الـذین یعرفونـه ویـأمرون بـه 

وهم أهل التبت وما یلیها، واآلخر مسك یتخذونـه 

وهم ینهون عنه وذلك ألنه ال یبقی ویتغیـر ویفسـد 

ویکون فیه وضیعة أو ذهاب ثمنه، وقد یعـرف هـذا 

الثالث بعض أهله من الجالبین والعطارین ببعض 

حته وأکثرهم ال یعرفون والغلط فیه کثیر، ومسك رائ

یجلب من قشمیر الداخلة وما حولها ولیس بالجّید 
ً
وهو یقارب الذي ینهی عنه من المتخذ وهذا أیضـا

وغیر متخذ وهو علـی نصـف القیمـة 
ً
یکون متخذا

).Sbath, 1936: 10-11(من الجّید ونحوها

جواهر الطیبو ) ق٣٦٩- ٢٨٤(جزارنابکتاب فی فنون الطیببخش مشترک میان 

جواهر الطیبکتاب فی فنون الطیب

أجود المسک فی المنظر والرائحة ماکـان تفاحیـا، 

یشبه رائحته رائحة التفاح اللبناني الجید، وکان لونه 

یغلب علیـه الصـفرة وکـان بـین الجـالل والـدقاق 

منـه، وهـو یقاربـه 
ً
وسطا، ثم الذی یلیه أشد سـوادا

ً
وأجود المسك في الرائحة والمنظر ما کان تفاحیـا

یشبه رائحته رائحة التفاح الشـامي اللبنـاني الجّیـد 

وکان لونه یغلب علیه الصفرة وکان بـین الجـالل و 

منـه وهـو
ً
، ثم الذي یلیه أشـد سـوادا

ً
الدقاق وسطا
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الی الرائحة،
ً
ولیس کمثله، ثم الذي هو أشد سـوادا

).۲۰۰۷:٣٩جزار، ابن(منه وهو أوضعه

یقاربه في الرائحة ولیس کمثله، ثم الذي هـو أشـد 

منه وهو أوضعه
ً
.)Sbath, 1936: 10(سوادا

بندی شواهد مرتبط با عطرهای مفردهجمع

(کم از روزگار ابوالعباس خشـکی توان گفت که دستبا توجه به شواهد یادشده می
ً
احتمـاال

ماسـویه منسـوب ای به ابنعطرنامه) حال پیش از روزگار بیرونیهرو بهچهارم هجری سدۀ 

را در بـر داشـتهجـواهر الطیـبهای نویسهای یادشده در دستاست که همین مدخلبوده

ماسـویه دربـارۀ عطـر، در هـیچ یـک از متـونی کـه از آن اما از آنجا که نام کتاب ابن. است

وصـفی از محتـوای کتـاب و برسـاختۀ خورد، شاید این عنواْناند به چشم نمیقول کردهنقل

عنوان برگزیدۀ نویسنده باشد
ً
.کاتبان و نه لزوما

جواهر الطیببررسی احتمال یادکرد عطرهای مرکب در 

ای بـه تنها اشـاره، نـهجـواهر الطیـبنکتۀ شایستۀ توجه در این میان آن که در عنـوان کامـل 

کید شده نویس سباط نیـز در در دست. استعطرهای مرکب نیامده، که بر عطرهای مفرده تأ

است؛ اما باید مشخص شـود انجامۀ کاتب آمده) مدخل قنبیل(پایان معرفی عطرهای مفرده 

نویس قـاهره، ناشـی از نویس پرینستون و به تبـع آن دسـتکه نبود عطرهای مرکب در دست

ه اصـل نویس ملک و الیپزیک بـهاست یا این که عطرهای مرکب در دو دستافتادگی نسخه

. انداثر افزوده شده

دربارۀ عطرهای مرکبماسویهابنازهای صریح قولنقل

هـای صـریح از قولیـابیم کـه نقـلوجو در متون عطرشناسـی دورۀ اسـالمی درمیبا جست

. ها از او دربارۀ عطرهای مفرده استقولماسویه دربارۀ عطرهای مرکب، بیش از نقلابن

های تمیمی قولنقل. ١

ماسویه نقـل کـرده دستور ساخت عطر از ابن٣١) ۲۰۱۴تمیمی، (طیب العروستمیمی در 

بـه بـه) ١٢٥ۀشمار(که تنها یکی 
ً
واسـطۀ محمـد بـن عبـاس خشـکی اسـت و بقیـه را مسـتقیما
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مادة البقاء فی إصالح فساد الهـواء و التحـرز همو در کتاب دیگرش . استماسویه نسبت دادهابن

). ۱۹۹۹:٢٨٣تمیمی، (استماسویه نقل کردهنیز یک دستور از ابنمن ضرر األوباء

١در طیب العروسـ 

٢.)٧٧ص] (صنعة الدهن ؟] [١[ـ 

صنعة الدهن الزبیدی لمحمد بن هارون الرشـید الـذی اتخذتـه زبیـدة بنـت ] ٢[ـ 

).٧٩ص(جعفر، ایضا من کتاب یوحنا 

).٨٠ص(من کتاب یوحنا، غایة ٣مبخر صنعة دهن برمکی] ٣[ـ 

).٨٢ص(صنعة دهن آخر برمکی یعرف بدهن األفواه، من کتاب یوحنا ] ٤[ـ 

).٨٣ص(صنعة دهن یسمی المکنی الخنث مما نقل من کتاب یوحنا ایضا ] ٥[ـ 

).١٠٨ص(صنعة الدهن المدنی المرکب من کتاب یوحنا بن ماسویه ] ٤٢[ـ 

).١٠٩ص(جید للنساء، من کتاب یوحنا أیضا صنعة دهن مرکب مبخر طیب ] ٤٣[ـ 

).١١٠ص(صنعة دهن آخر عبق جید للنساء من کتاب یوحنا أیضا ] ٤٤[ـ 

).١١٢ص(صنعة دهن التفاح من کتاب یوحنا ] ٤٦[ـ 

صنعة دهن مبخر جید لشعور النساء و لطیبهن من کتاب یوحنا بـن ماسـویه ] ٥٩[ـ 

).١٢٣ص(

).١٢٤ص(من کتاب یوحنا بن ماسویه صنعة دهن الحماحم المربب ] ٦٠[ـ 

).١٢٤ص(صنعة دهن آخر من دهن الحماحم مربی بالسمسم من کتاب یوحنا ] ٦١[ـ 

).١٢٦ص (صنعة حماحم مبخر عبق ملوکی من کتابه أیضا ] ٦٢[ـ 

.استطیب العروساعداد داخل قالب شمارۀ هر دستور در چاپ . ١

)واسطۀ منقوالت دیگـران بـه دسـت مـا رسـیدهجز آنچه بهالبته به(طیب العروسمانده از بخش برجای. ٢
ً
، کـامال

ناقص(مقدمه و با همین دستور بی
ً
با توجه آنکه از یوحنا نام برده شود اما شود بیآغاز می) بدون عنوان و احتماال

. استنقل شده» کتاب یوحنا«قول بعدی، این دستور نیز از در نقل» ایضا من کتاب یوحنا«به عبارت 

وار داشـتند و در سـاخت عطـر نیـز منسوب به خاندان ایرانی برمکی که در دستگاه خالفت هارون قدرتی افسـانه. ٣

اسـتنقل شـده» کتب البرامکة«از آنان یا زبانزد بودند، چندان که برخی دستورهای ساخت عطر نیز از شماری

).٨٤،١٥٠: ۲۰۱۴تمیمی، . برای نمونه نک(
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).١٢٦ص(صنعة دهن السوسن األزاذ من کتاب یوحنا ] ٦٣[ـ 

).١٢٦ص(نا صنعة دهن القسط المر المرتفع من کتاب یوح] ٦٤[ـ 

).١٢٨ص(صنعة دهن المرزنجوش عن یوحنا أیضا ] ٦٦[ـ 

).١٢٨ص(صنعة دهن اآلس المستعمل لشعور النساء من کتاب یوحنا ] ٦٧[ـ 

).١٣٠ص(صنعة دهن الحناء المصلح لشعور النساء علی رأی یوحنا ] ٧٠[ـ 

).١٣١ص(صنعة دهن السوسن األبیض الملوکی الرفیع عن یوحنا ] ٧١[ـ 

).١٣٣ص(صنعة دهن المری الکوفی السنبالنی من کتاب یوحنا ] ٧٣[ـ 

).١٣٥ص(صنعة دهن المری الرقی الرفیع عن یوحنا بن ماسویه أیضا ] ٧٦[ـ 

).١٤٨ص(األفاویه الملوکی من کتاب یوحنا ١صنعة نضوح] ٩١[ـ 

).١٤٩ص(صنعة النضوح الکوفی عنه أیضا ] ٩٢[ـ 

).١٧٣ص(ماسویه محمد بن العباس عن ابنتصعید ماء الزعفران نقله ] ١٢٥[ـ 

).٢٠٦ص(المدنی من کتاب یوحنا بن ماسویه ٢صنعة الصیاح] ١٩٧[ـ 

).٢٠٧ص(صنعة الصیاح الکوفی من کتاب یوحنا أیضا ] ١٩٨[ـ 

).٢١٧ص(المدینیة من کتاب یوحنا ٣صنعة اللخلخة] ٢٠٦[ـ 

).٢١٧ص(الکوفیة عن یوحنا ٤صنعة الِغسلة] ٢٠٧[ـ 

).٢١٨ص(صفة الغسلة البرمکیة من کتاب یوحنا أیضا ] ٢٠٨[ـ 

).٢١٨ص(صنعة غسلة شامیة عن یوحنا ] ٢٠٩[ـ 

).٢٥٥ص(الملوکی من کتاب یوحنا بن ماسویة ٥صنعة األشنان] ٢٦٩[ـ 

).٢٥٦ص(صنعة أشنان آخر عن یوحنا أیضا ] ٢٧٠[ـ 

). »نضوح«دهخدا، ذیل (نوعی طیب که بوی خوش آن پراکند. ١

)»صیاح«دهخدا، ذیل (است رفتهکار میای خوشبوی که برای شستن سر بهماده. ٢

).»لخلخه«دهخدا، ذیل (ترکیبی است از عطریات مختلف که از آن گویی سازند و بویند. ٣

). »غسله«دهخدا، ذیل (کار برندطیبی که هنگام شانه زدن به. ٤

است کـه روش سـاخت نضوح و غسله تأکید کرده و سپس یادآور شده» طبیعت«تمیمی نخست بر یکی بودن 

).١٤٣،٢١٤: ۲۰۱۴تمیمی، (این دو و صیاح یکسان است

).»اشنان«دهخدا، ذیل (خوردن طعام بدان دست شوینداز گیاهی است خوشبوی که بعد . ٥
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در مادة البقاءـ 

).۱۹۹۹:٢٨٣تمیمی، (مسوح المعتصم عن یوحنا بن ماسویهصفةـ 

جزار های ابنقولنقل. ٢

هشـت دسـتور از ) ۲۰۰۷جزار، ابن(کتاب فی فنون الطیب و العطرجزار قیروانی در ابن

.استماسویه نقل کردهابن

ماسـویه صفة لخلخة تستعمل فی الصیف لطیب رائحتها فی المجالس تألیف ابنـ 

).٩٩ص(لجعفر المتوکل 

).١٠٤ص(ماسویه نافعة عند استحکام برد المعدة وفی الشتاء ألفها ابنصفة لخلخة ـ 

).١٠٥ص(ماسویه أیضا نافعة فی تطییب معدت الباردة وتقویتها صفة لخلخة البنـ 
لوقـ 

َ
).١١١ص(أبیض من کتاب یوحنا بن ماسویه ١صفة خ

).١١٢ص(ماسویه مثل ذلک للصیف وصف ابنـ 

ماسـویه لجعفـر المتوکـل یالئم لألبدان فی الصیف مـن تـدبیر ابـن٢صفة صباغـ 

).١١٤ص(

ماسویه للمتوکل مما یالئم النفس ویطیب الروائح ویذکیها وخاصة فی وصف ابنـ 

).١١٥ص(الربیع 
ماسویه للملوک یستعملونه فـی الربیـع وهـو ممـا یقـوی األبـدان مما وصف ابنـ 

).١١٦ص(ویحفظها 

زهراویهای قولنقل. ٣

زهـراوی، (٣التصـریف لمـن عجـز عـن التـألیفدر) ق٤٠٤-٣٢٥(ابوالقاسم زهراوی 

:استماسویه نقل کردهسه دستور ساخت عطر مرکب از ابن) ۱۹۸۸

دهخـدا، ذیـل (قسمی بوی خوش که قسمت اعظم آن زعفران است و رنگ آن مایـل بـه سـرخی یـا زردی اسـت . ١

.استرفتهکار میو گویا برای آرایش زنان به) »خلوق«

.استرفتهکار میآمیزی لباس و پارچه بهوشبوی که برای رنگترکیبی خ. ٢

های صورت گرفته دربارۀ آن نیز بوده و پژوهش» فی عمل الید«ام آن واسطۀ مقالۀ سیشهرت این کتاب همواره به. ٣

به همین موضوع اختصاص داشته
ً
اسالمی ترین آثار پزشکی و داروشناسی دورۀ این کتاب از مفصل. استمعموال

.فی أدویة الزینة والجمال.٢فی الطیب؛ .١: است» قسم«مقاله نوزدهم آن در دو . است و در سی مقاله است



٢٦٣/...عطرهای مرکب در جواهر الطیب المفردة 

).٥٦ص(صفة لخلخة لیحیی بن ماسویه ـ 

).٥٨ص(صفة خلوق أبیض لیحیی بن ماسویه ـ 

).٥٨ص(ماسویه من تطییب الثیاب صفة أخری البنـ 

جـزار، ابـن(کتاب فی فنـون الطیـب و العطـرهر سه دستور یادشده با اختالفی اندک در 

.اندهم آمده)١٠٤،١١١،١١٢:۲۰۰۷

ماسویهها بدون یادکرد ابننویسنقل دستورهای یادشده در دست

آنکـه بـه بیجـواهر الطیـب،های نویسشماری از دستورهای ساخت عطر موجود در دسـت

تمیمـی، طیـب العـروسو ) ق٢٥٨- ١٨٥(کنـدی کیمیـاء العطـر ماسویه منسوب شوند، در ابن

.)١جدول . نک(اندبیشتر بدون نام بردن از کسی و گاه با انتساب دستور به دیگری، آمده

های دیگرو عطرنامهجواهر الطیبهای نویسدستورهای ساخت عطر مشترک میان دست.١جدول 

کیمیاء العطر و التصعیداتجواهر الطیب المفردة
١

یحان النفوس طیب العروس و ر

١

صنعة العنبر
) ر٤٣-پ٤٢گ(

٢)١٣٥-١٣٤ص(

صنعة عنبر آخر

،٦٤ش) (٨٣و ٨٢ص،٦٥ش(

٣)٤٢ص
-

٢
عمل المسک

)١٣٥ص) (ر٤٣گ(

صنعة مسک آخر

)٥ص،١٠ش) (٣٩ص، ١٠ش(
-

٣

تصعید ماء الزعفران

) ر٤٤پ و ٤٣گ(

)١٣٥ص(

تصعید ماء زعفران آخر

،٨٦ش) (٩٥ص،٨٧ش(

)٥٢ص

تصعید ماء الزعفران عن ابی 

العالء صاعد، عطار ابراهیم بن 

المهدی

)١٧٨ص ،١٣٥ش(

-تصعید آخر طریفو منه ایضا٤

١ .
ً
کیمیاء و جواهرالطیبهای نویسپردازی دستورهای مشترک میان دستاندکی تفاوت و تلخیص در عبارتمعموال

.خوردبه چشم میالعطر 

.ست به نسخۀ الیپزیک و ارجاع دوم به نسخۀ ملک استدر همۀ موارد مشابه ارجاع نخ. ٢

.در همۀ موارد مشابه ارجاع نخست به چاپ المریخی و ارجاع دوم به چاپ گاربرس است. ٣
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،٨٧ش) (٩٥ص،٨٨ش()١٣٥ص) (ر٤٤گ(

)٥٣ص

٥
) دستور اول(عمل کافور 

)٨٨ص(

صنعة کافور آخر

، ٧١ش) (٨٦ص، ٧٢ش(

)٤٥ص

-

٦
تصعید ماء القرنفل 

)١٣٦ص(

تصعید ماء القرنفل آخر عجیب

، ٩٩ش) (٩٩ص،١٠٠ش(

)٥٦ص

-

٧
تصعید ماء الورد 

)١٣٦ص(

١تصعید ماء الورد الجید

١٠٤ش ) (١٠٠: ص١٠٦ش (

)٥٧ص 

-

٨
تصعید ماء الزعفران 

)١٣٧ص(

تصعید زعفران آخر

،٨٨ش) (٩٦ص، ٨٩ش(

)٥٣ص

همین دستور اما با انتساب به [

]ماسویهابن

)١٧٣ص، ١٢٥ش(

٩
تصعید ماء القرنفل

)١٣٧ص(
-

تصعید ماء القرنفل لونا آخر 

) کتاب محمد بن العباس(عنه 

ایضا

)١٨٣ص، ١٤٥ش(

تر که پیش» الزعفرانتصعید ماء«تنها همان دستور شود از این میان همچنان که دیده می

طیب اما در ،ماسویهبدون یادکرد ابنکیمیاء العطر در ) ردیف هشتم جدول(به آن اشاره شد 

.استبا تصریح به نام او آمدهالعروس 

بندی شواهد مرتبط با عطرهای مرکبجمع

هستیم کـه نتـایجی نـاهمگون بـه رو با بررسی شواهد یادشده، با دو دسته شواهد متنی روبه

.دهنددست می

، توضیحاتی دربارۀ رنگ کردن با آن و روش تثبیت رنگ آن دارد که »ماء الورد«پس از دستور ساخت کیمیاء العطر . ١

.ودشدیده نمیالطیبجواهردر 
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ها دیـده نویسماسویه کـه در دسـتهای صریح دستورهای ساخت عطر از ابنقولنقل.١

ــوندنمی ــان : ش ــل٤٣از می ــننق ــریح از اب ــول ص ــدۀ ق یه، دربردارن ــو ــتور ٤٠ماس دس

مـاءتصعید «، تنها دستور )اندجزار مشترکسه دستور میان زهراوی و ابن(فرد منحصربه

دربردارنـدۀ هم فقط در یکی از دو دسـت، آنطیب العروسمنقول در » الزعفران نویِس

. استنویس ملک آمدهعطرهای مرکب، یعنی در دست

ماسویه و گاه با انتساب بـه بدون یادکرد نام ابن، هانویسموجود در دستدستور٩نقل .٢

بـدون یـادکرد نـام (اسـت آمـدهالعطرکیمیاءاز این میان شش دستور فقط در : دیگری

یـک دسـتور در . اسـتو به نام دیگری آمدهطیب العروسیک دستور فقط در ). کسی

تصـعید «تر یادشدۀ به نام دیگری و دستور پیشطیب العروسنام و در بیالعطرکیمیاء

ماسـویه ثبـت به نام ابـنطیب العروسنام اما در بیالعطرکیمیاءنیز در » الزعفرانماء

.ستاشده

ها از نویسدهندۀ ایـن باشـد کـه آنچـه در دسـتتوانـد نشـانشواهد دستۀ نخسـت می

ماسـویه عطرهای مرکب در دست داریم تنها بخشی از روایت کامـل ایـن بخـش از اثـر ابـن

شواهد دستۀ دوم، با توجه به سنت کمابیش رایـج میـان دانشـوران دورۀ اسـالمی در ، و است

:تواند نشانۀ آن باشد کهمی» ارجاع«توجهی به کم

یادکرد نام دیگری، مطالبی را از او نقـل کـرده ماسویه و کندی یکی، بیاز میان ابن) الف

١کنـدیالجـواهر و األشـباهماسـویه و ی ابنالجواهر و صفاتهاگیر میان شباهت چشم. باشد

عصر بـودن اما با توجه به هم٢کنداین احتمال را تقویت می) هر دو اثر دربارۀ گوهرشناسی(

یک که کدامتوان دربارۀ ایننمی) ق٢٥٦-١٨٥(و کندی ) ٢٤٣-١٧٢یا ١٦٣ح (ماسویه ابن

.گمان بوداست بیاز آثار دیگری بهره گرفته

. استبه دست ما رسیدهالجماهر فی الجواهرهای پرشمار بیرونی در قولواسطۀ نقلکندی تنها بهمتن جواهرنامۀ. ١

ای بـه رغم تسلط چشمگیر بر منـابع گوهرشناسـی، هـیچ اشـارهاین نکته را نیز باید در نظر داشت که بیرونی، به

اسـتقـول کـردهاز او نقـل،در موضـوعی جـز گوهرشناسـیهم آن،ماسویه ندارد و تنها یک بارجواهرنامۀ ابن

).۱۳۸۹:٤٤٠کرامتی، (

بـه ) واسطۀ ارجاعات بیرونـیمتن کندی به(ماسویه و کندیهای ابنمطالب بسیاری دربارۀ گوهرها در گوهرنامه. ٢

).به بعد١٦: ۱۹۷۶رئوف، (شودعین عبارت دیده می
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. اندماسویه این دستورهای مشترک را از منبع یا منابعی مشترک نقل کردهکندی و ابن) ب

ف للمعتصم«ان ممکن است این منبع مشترک هم
َ
تـرین باشد که از مهم» کتاب العطر المؤل

لف این کتاب مشـخص نیسـت، امـا از ؤم.استتمیمی در باب عطرهای مرکب بودهمنابع 

) ق٢٢٧-٢١٨: فـتخال(عنوان آن پیداست که برای هشتمین خلیفۀ عباسی المعتصم باللـه

و » داود«هـا گـاه بـه قوللدر ایـن نقـ. لفـان باشـدؤنگاشته شده و شاید نگاشتۀ گروهی از م

و ١باید داود بن سـرابیونطیب العروسنیز اشاره شده است که به گمان مصحح » بختیشوع«

، ۲۰۱۴قـاری، (و از جملۀ نویسندگان این اثر باشـند) ق٢٥٦زنده در (بختیشوع بن جبریل 

های شـماره(که ُنه مورد آن قول شده از این کتاب شانزده بار نقلطیب العروس در ). ٢٤ص 

از . خورنـدبـه چشـم می) قـولبـدون نقـل(کندی نیز کیمیاء العطر در ) ٥٧-٥١و ٤٩، ٤٧

صـفة مسـوح «بـا عنـوان ماسـویه نقـل کـردهیک دستور از ابنمادة البقاء سویی تمیمی در 

ماسویه نیـز از بسا کندی و ابنچه). ۱۹۹۹:٢٨٣تمیمی، (»المعتصم عن یوحنا بن ماسویه

اند و به همـین دلیـل در نقـل محتـوای آن کتـاب شده برای معتصم بودهب تألیفمؤلفان کتا

.اندندیده» ارجاع«نیازی به 

گیرینتیجه

:توان چنین پاسخ دادبا توجه به آنچه گفته شد دو پرسش نخست را می

ماسویه است هرچند معلوم در دست داریم اثر ابنجواهر الطیبآنچه امروزه با عنوان . ١

.عنوان آن برگزیدۀ خود او باشدنیست

شناسیم افـزون بـر بخـش عطرهـای هایی که میاین عطرنامه، همچون دیگر عطرنامه. ٢

است که به احتمال بسیار، این بخش به تمامی بـه مفرده، بخشی دربارۀ ترکیب عطرها داشته

ری از تـوان نادیـده گرفـت کـه شـماالبتـه ایـن احتمـال را نیـز نمی. اسـتدست ما نرسیده

.دستورهای نسخ موجود را کاتبان از آثار دیگر به آن افزوده باشند

١ .
ً
.استداود بن سرابیون روزگار معتصم را درک نکردهالبته شواهدی در دست است که احتماال
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منابع

. تصحیح آگوست مـولر. عیون االنباء فی طبقات االطباء). ۱۲۹۹(اصیبعه، احمد بن قاسم ابیـ ابن
.المطبعة الوهبیة: قاهره

٢٩٤٥نویس شـمارۀ دسـت، تقـویم الصـحة. بطالن، ابوالحسن مختار بن حسن بـن عبـدونـ ابن

.کتابخانۀ ملی پاریس
تصحیح الراضی الحجـازی و .کتاب في فنون الطیب و العطر). ۲۰۰۷(جزار، ابوجعفر احمد ابنـ 

.بیت الحکمة: تونس. فاروق العسلی
١٧٤نـویس شـمارۀ دسـتجواهر الطیب المفردة بأسمائها وصفاتها ومعادنها، . ماسویه، یوحناـ ابن

ِرت در دانشگاه پرینستون١٧٤
َ
.مجموعۀ گ

.کتابخانه و موزۀ ملی ملک در تهران١٥٦٩نویس شمارۀ دست.همان. ــــــــــــــــ ـ 
.مجموعۀ رفاعیه در دانشگاه الیپزیک٧٦٨نویس شمارۀ دست.همان. ــــــــــــــــ ـ 
دار (مجموعۀ تیموریه در کتابخانـۀ ملـی مصـر ٢٣٦نویس شمارۀ دست.همان. ــــــــــــــــ ـ 

.در قاهره) الکتب القومیة
بـا مقدمـه و تصـحیح عمـاد عبدالسـالم رئـوف. الجواهر و صـفاتها. )١٩٧٦(.ـــــــــــــــــ 

.دار الکتب المصریة: قاهره). ١ویرایش (
تصـحیح . االدویـة المفـردة). ۲۰۰۰(ن عبدالکریم وافد، ابوالمطرف عبدالرحمان بن محمد بابنـ 

.دار الکتب العلمیة: بیروت. احمد حسن بسج
. تصحیح عباس زریـاب خـویی. الصیدنة فی الطب). ۱۳۷۰(ـ بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد 

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران
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