
، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوبآینۀ میراث

۳۱ـ ۹، ۱۴۰۰، پاییز و زمستان )۶۹: پیاپی(۲، شمارۀ ۱۹، سال )مقالۀ علمی ـ پژوهشی(نامۀ علمی دوفصل

ابوریحان بیرونیالصیدنةمتون موازی
یر فارسی کاسانیبهرهبیرونی، آثار منابع ( )مند از آن و تحر

*یونس کرامتی

پژوه تـاریخداشـت زادروز خـاطره و گرامیداشت یـاد وبه پاس

عباس بیرونی،ابوریحان الصیدنةکتاب سترگ مصححونستوه 

)۱۳۷۳بهمن ۱۴-۱۲۹۸مرداد ۲۰(خوییزریاب

چکیده

یس دســتهاشـکاالت یگانــ ســازی ویراســتی چنـدان اســت کــه آمادهالصــیدنةنو
. ازی ناشـدنی اسـتگیری از متون مـوبهرهتر از ویراست عباس زریاب، بیپیراسته

برای روشن شدن چند و چون کارامدی هر مـتن مـوازی در بازسـازی مواضـع گـم 
گیـری بیرونـی از آن مـتن، یـا ، باید چنـد و چـون بهرهالصیدنةشده یا اصالح متن 
ابـدال ادویـه در مورد منابع مـرتبط بـه. ، مشخص گرددالصیدنهپدیدآور آن متن از 

بـا و عطرشناسی و) داروهای جایگزین(
ً
در مـورد برخـی آثـار رازی، مـتن عمومـا

است؛ پس متن چنین آثاری نیز به عـین عبـارت نقل شدهالصیدنةتغییری اندک در 
النبـاتآثاری ادبی چون کتـاب . سودمند خواهد بودالصیدنةدر تصحیح و تکمیل 

ها توسط بیرونی، تنها از نظر محتـوا یـاابوحنیفۀ دینوری، به دلیل تلخیص بسیار آن
گیـری از تحریـر فارسـی در بهره. تواند به کار آیـدها میبرخی واژهصورت درست

نقـل . ، بایـد احتیـاط کـردةالصـیدنکاسانی، به دلیل تصرفات پرشمار او در اصل 
بسـیار القـانوندر شرح کتاب دوم الصیدنةازپرشمار کازرونی واژۀ بهواژههایقول

نیز نه به اصل کتاب بلکه به تصـرف دنةالصیالبته، برخی اشکاالت . سودمند است
.استکاتبان مربوط بوده

ماسـویه، ابوزیـد ارجـانی، ابوالعبـاس ابن، ، رازی، بـولس، جـالینوسابـدال االدویـه: هاکلیدواژه
کی، بدیغورس، محمد بن حسن خازن، ابوحنیفۀ دینوری، سدیدالدین کازرونی

ّ
خش
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درآمد

ی است که در تصحیح یک اثر، چه در گزینش یک مقصود از متن موازی در این جستار، متن

های آن، به کار های آن و چه در تکمیل افتادگینویسهای متفاوت دستضبط از میان ضبط

ها و ها، شـرحانـد و نیـز، در مـورد ترجمـهمنابعی کـه در نگـارش آن اثـر بـه کـار رفته. آید

ویژه ظـر بهـره بـرده باشـند و بـهها، متن اصلی یک اثر و نیز آثاری که از اثـر مـورد نتلخیص

البتـه . رونـدترین متـون مـوازی هـر اثـر بـه شـمار میترجمه، تلخیص یا شرح آن اثر، مهم

گیری نویسنده از منابع، یـا گیری از این متون بستگی بسیار به چندوچون بهرهچندوچون بهره

١.آثار دیگر از اثر مورد نظر دارد

نویس بـا که تنهـا یـک دسـتالصیدنةیح آثاری چون گیری از متون موازی در تصحبهره

نویسـنده(اشکاالت بسیار  از آن بـر جـای مانـده ) بسیاری متعلق به کاتبان و شـماری از آِن

، با همۀ مشکالتی که در این کار وجود داشته، الصیدنةتصحیح . ضرورتی انکارناپذیر است

خود، به نحوی شایسته به انجام کاری سترگ است که عباس زریاب با منابع و امکانات زمان

گیـری او در شماری چشمگیر از موارد که گمان داشته متن مشکل دارد، با بهره. رسانده است

البته در دسترس نبـودن شـماری از . استبیرونی در تصحیح متن کوشیدهابوریحاناز منابع

حی از آن ایسـتۀ تأمـل در است که همچنـان نکـاتی شها موجب شدهاین منابع یا متن مصحَّ

بـزرگ دسـت. بر جای ماندالصیدنةمتن  را بـا الصـیدنةنویس یگانـۀ زریاب پـنج افتـادگِی

ای از های نسـخهو حاشـیه) ق۶۱۱. ح(کاسـانی نویس تحریـر فارسـی مراجعه به سه دست

است؛ همچنان کـه پـیش از او نیـز کریمـوف، در ترجمـۀ جزله تکمیل کردهابنمنهاج البیان

همین تحریر فارسی بهره برده بودروسی، از یک دستبه الصیدنة گیـری اما ایـن بهره. نویِس

هایی مستلزم بررسی دقیق نسبت این دو متن موازی با متن عربی و مقایسۀ محتـوای مـدخل

. اندو هم در متون موازی آمدهالصیدنةاست که هم در 

الصیدنةدر جستار حاضر تنها شماری از متون موازی 
ً
در هـر . شـودبررسـی میاجماال

ای به شمار آید؛ زیرا او مـتن تواند برای بسیاری از منابع خود، متن موازی شایستهبیطار میابنالجامعبرای نمونه . ١

.استدر کتاب خود یاد کرده) عمدی یا سهوی(را در بیشتر موارد با کمترین تغییر منبع خود
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مقایسـه خواهـد شـد تـا الصیدنةمانده از اصل عربی های برجایمورد، متن موازی با بخش

الصـیدنةهـای های مخدوش یا تـرمیم افتادگیمیزان اعتبار آن متن موازی در تصحیح بخش

ر ها نشان از آن دارد که شـماری چشـمگیالبته چنان که خواهد آمد، این بررسی. معلوم گردد

های مـورد اسـتفادۀ بیرونـی یـا نویسبـه اشـکاالتی در دسـتالصـیدنةاز اشکاالت کنونی 

.گردداشتباهات خود او باز می

نوشت ارجاعاتکوته

)شده در منابع پایانییاد(به کوشش عباس زریاب الصیدنةویراست انتقادی : صیدنهـ 

یر فارسی بـه فارسـی، الصیدنة تحریر ابوبکر بن علی بن عثمان کاسانی،کاسانی، :ـ تحر

نامور و چاپ شده، امـا » صیدنهترجمۀ فارسی «، که گرچه به نویسبر اساس پنج دست

تحریـر «با توجه به تغییرات چشمگیر در محتوا و ترتیب مطالـب در هـر مـدخل، تعبیـر 

٢.تر استبرای آن مناسب» فارسی

در ۱۶۸خل بـالذر بـا شـمارۀ ، یعنی مـد»)۱۶۸(بالذر «برای نمونه :)شماره(ـ نام دارو 

.، یا همین مدخل در تحریر فارسیصیدنه

منـدرج در (رازی، به کوشش یونس کرامتی ابدال االدویةویراست انتقادی :رازیابدالـ 

با توجه به مختصـر بـودن اثـر و ). های آننویسب؛ گاه با اشاره به دست۱۳۹۲کرامتی، 

. شودترتیب ابجدی مداخل، تنها نام مدخل یاد می

، به ابدال االدویة المفردة واالشجار والصموغ والطینویراست انتقادی :بدیغورسابدالـ 

).ب۱۳۹۲مندرج در کرامتی، (کوشش یونس کرامتی 

صیدنهمنابع . ۱

دقیـق 
ً
نیازمند شناسایی منابع نیستند، زیرا ارجاعات وی پرشمار و عمومـا

ً
آثار بیرونی عموما

نوبۀ خود از منابعی یاد کرده باشند، بیرونی منابع واسطه و اصلی را در است و اگر منابع او به 

.از این منظر متفاوت استالصیدنةاما چنان که خواهد آمد، . استکنار هم یاد کرده

.در آستانۀ انتشار استتحریردربارۀ چند و چون این ماچیانی پور کرامتی و سارا فرضونسپژوهش مشترک ی. ٢
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)جایگزینی داروها(ادویه ابدالدر موضوع. ۱-۱

متن مأخذ را واژه چنین می
ً
بنابراین، . ژه آورده استوابهنماید که بیرونی در این موضوع غالبا

ویژه در مواضعی که تنها تحریـر فارسـی را توان متن عربی مآخذ او را، بهدر صورت لزوم می

. انگاشت» صیدنهمتن عربی احتمالی «در دست داریم، به عنوان 

رازیابدال. ۱-۱-۱

را بـدالاو الصـیدنةمـن از ابـوبکر رازی دو کتـاب «: اسـتآوردهالصـیدنةبیرونی در آغـاز 

پس چیزهایی از این دو بر آنچه گـرد کـرده ام و ها بهره نبردهام اما چندان که باید از آنخوانده

مانـده از مـتن عربـی، هـای برجایامـا او در بخش٣).۱۳۷۰:۱۸بیرونی، (» ...بودم افزودم 

در مـدخلرازی را نقـل کـردهابـدالگانۀ ۱۲۵های نزدیک به نیمی از مدخل
ً
هـای و قاعـدتا

همین جستار، ذیـل . در این باره، نک(است مفقود متن عربی نیز شماری ارجاع وجود داشته

).تحریر فارسی

یاب. ۱-۱-۱-۱ اشکاالت قابل اصالح در ویراست زر

زریـاب عبـارت . »...]و وزنـه فوفـل و [قال الرازی بدله وزنه فیلزهرج «): ۳۴۳(حضض.۱

رغم مراجعه به تحریر فارسی و کامل بودن بدل بهر افزوده و ۵۱را از حاشیۀ گ] [داخل 

و وزنه فوفـل و صـندل «: متن باید چنین کامل شود. استدر آنجا، متن را تکمیل نکرده

.»٤نصفین

در ) تشنگی افزودن(» تعطیش«. »...بدله فی القیء والتعطیش : الرازی«): ۹۲۵(کندش.۲

آمـده و درسـت ) عطسه واداشتنبه(» تعطیس«رازی ابدالدر . نمایدوجه میجا بیاین

عطسـه : ۱۳۴۶:۲۷۴معطـس؛ ابومنصـور، : ۱۲۹۴:۱/۳۳۹سـینا، ابن. نیز نک(٥است

).انگیزد

ۀ انـدک اثـری بسـیار مختصـر اسـت کـه بهـر،چنان که خواهد آمد،نیزابوبکر رازی ةصیدنالمقصود بیرونی از . ٣

.آن نباید چندان عجیب باشداز ابوریحان 

.»است و نیم جزء ا پوپل و نیم جزء او صندلسنگ او فیلزهره هم«: در تحریر فارسی. ٤

. خوانـده اسـت»تعطـیس«نیـز ) ۸۸۳ص(کریموفشود و خوانده می»تعطیس«نیز ) ر۱۱۲گ(نویسدر دست. ٥

.انگاشته است» س«نقطه روی نقطه از کلمۀ سطر باال و اثری از جوهر را سهزریاب گویا دو
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کمـون الطحال الناردین و وزنهبدله فی طرد الریاح و نفع الکبد و : الرازی«): ۱۰۶۹(وّج.۳

» دینالطحـال البـار«رازی ابـدالهای نویسامـا در بیشـتر دسـت. »و ثلث وزنه ریوند

یـا ) سپرز سردمزاجان(» طحال الباردین«. تواندتر میاست که البته صورت درستآمده

هرچند گویـا بـه نقـل از (در تحریر فارسی . باشد) سرد] مزاْج[سپرز (» الطحال البارد«

ــاردین«) ۱۲۹۴:۱/۳۰۱ســینا، ابن(القــانونو در ) ارجــانی ــادل (» ن ــفتی مع ــا ص ی

کیـد تأثیر این دارو در درمان علتاما بر نیامده) باردین/بارد های سـرد و سـردمزاجی تأ

ــا ). ۱۳۴۶:۳۳۸نیــز ابومنصــور، (اســت شده را » الطحــال البــارد«کریمــوف نیــز گوی

.استپذیرفته

قشـور االتــرج «رازی ابــدال؛ امـا در »اتـرج اخضــر... قـال الــرازی بدلـه «: باذرنجبویـه.۴

آمـده » االترج األخضرقشر«) درنجبویهبا= ذیل کروان (بدیغورس ابدالو نیز » األخضر

و در تحریــر ) بــه نقـل از رازی: ۱۲۹۱:۱/۷۵بیطـار،؛ ابن۱۲۹۴:۱/۲۷۲ســینا، ابننیـز (

.استآمده» پوست ترنج«فارسی پس از نام ارجانی، 

یقوم مقام الشیطرج الهندی و بدله فی نفعه من لذع الهوام و : ماسویهابن«): ۴۸۹(زرنباد.۵

ماسـویه، همگـی این عبارات، حتی ارجاع به ابن. »حب اآلسف وزنه و نص... الریاح 

حـب «) بـدیغورسابـدالو نیـز در (رازی آمده مگر آخرین دارو کـه در آنجـا ابدالدر 

ــاد شده» االتــرج ــه نقــل از رازی؛ ابن۵۹گ:۱۹۸۵جــزار، ابننیــز (اســت ی ــینا، ر، ب س

.استاترج آمده) سویهمابی یادکرد بدل ابن(در تحریر فارسی ). ۱۲۹۴:۱/۳۰۳

بدل السوسـن فـی : الرازی«: استآمده) ر۸۰گ(صیدنهنویس در دست): ۵۷۵(سوسن.۶

معنـی » کثیـراوالرئـة«به گمان زریـاب، . »کثیرا معجون بشیرج تینوالرئةوجع الصدر 

» وزنه کثیرا«آن را ) مشکوة۴۶۰(رازی ابدالنویس دهد و در نتیجه به کمک دستنمی

... بدل (جا معنایی به» ...فی وجع الصدر والرئة، کثیرا ... بدل «ما عبارت ا. استآورده

۳۷۲۵(رازی ابـدالنویس کهـن دارد و در دسـت) است... در درد سینه و شش، کثیرا 

به همین شکل، اما در دست) آیاصوفیا
ً
. اسـتآمده» وزنـه«های متـأخر، نویسنیز دقیقا

بـرای نمونـه، (ان در آثار دیگر نیز به سادگی یافت تورا می» وجع الصدر والرئة«عبارت 

). ۴/۱۷۲، ۱۲۹۱:۱/۲۵بیطار، ؛ ابن۱۲۹۴:۱/۲۶۲سینا، ابن
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رازی، بــه گــواهی ابــدالکــه مــدخل امــا اشــکال اصــلی، و گویــا از خــود بیرونــی، آن

۲۸۲۴سـنا و ۳۶۰مگر (نویس مرجع زریاب رازی و از جمله دستابدالهای نویسدست

ر، بـا ۷گ:۱۹۸۵جـزار، بدیغورس؛ ابنابدالنیز در (» سوسن«است و نه » سوس«) مجلس

).ارجاع به بدیغورس

مربوط به اصل . ۱-۱-۱-۲
ً
صیدنةالاشکاالت احتماال

اصـل «بـرای نمونـه بـدل . گـاه بسـیار روشـن اسـتصـیدنهآشفتگی در متن عربی موجود 

امـا . آمدمی) ۴۱۲(» خنثی«ذیل است، در حالی که بایدآمده) ۹۵۰(» لفاح«ذیل » الخنثی

سازد که ترواش قلم خـود مؤلـف رازی اشکاالتی بیشتر را نمایان میابدالبا صیدنهمقایسۀ 

ها در پژوهش منضـم این اشکاالت نباید در متن اصالح شود، اما بحث دربارۀ آن. نمایدمی

.دروشمار میهای الزم برای ویراست انتقادی بهبه چاپ اثر، از ویژگی

نیز » بذاشغان«و » بدسکان«تصحیف » بوسکان«): ۱۸۶(بوسکانو ) ۱۳۶(بذاشغان.۱

رازی ارجاع داده متوجه ابدالگونۀ دیگر همین نام است؛ اما بیرونی که بار دوم تنها به 

.استاین موضوع نشده

بیرونی در هر دو به آوردن این عبارت یادشـده در ): ۱۰۷۸(ورداسفرمو ) ۴۹۶(زرداسفور.۲

بدلـه فـی تقویـة المعـده نصـف وزنـه : الـرازی«: اسـترازی بسـنده کردهابدالالۀ رس

ای نیستند اما پیداست که یکی از شدههای شناختههیچ یک از این دو نام، نام. »افسنتین

ایـن ). اندبسا هـر دو تصـحیف ضـبطی ناشـناختهو چه(این دو تصحیف دیگری است 

گیـاهی ) مأخـذ اصـلی رازی(بـدیغورس ابدالدر ناآشنا با توجه به جای یادکرد داروی

بویی خوش داشته و با توجه به ضبط» اسفرم«علفی بوده و با توجه به واژۀ 
ً
های احتماال

. باشد» زرداسفرم«بدیغورس شاید نام آن ابدالرازی و ابدالمختلف 

ــاابــدالایــن بــدل در . »بدلــه حجــر الفضــة: الرســائلی«): ۳۱۷(حجــر فرعــون.۳ رازی ب

ــا«ط درســت ضــب ــه فریگیــه در آســیای صــغیر(» حجــر فروغی ــه بــولس) منســوب ب ب

)Paulus Aegineta, 1847: III/606 ( منسوب است و بیرونی درنیافته که ایـن همـان

. تر آوردهاست که پیش) ۳۱۱(» حجر افروجیا«

ی زرنبـاذ و ثلثـ] وزنـه[بدله فی دفع الریاح النافخة فی االرحام : الرازی«): ۴۱۳(دارفلفل.۴



١٥/)یونس کرامتی(بوریحان بیرونی االصیدنةمتون موازی 

» درونـج«بدیغورس بـرای ابدالرازی و ابدالاین بدل با همین کاربرد در . »وزنه قرنفل

جزلـه، ؛ ابن۱۲۹۴:۱/۲۹۰سـینا، ر؛ ابن۵۹گ: ۱۹۸۵جـزار، ابن. نیـز نـک(است آمده
» دارفلفـل«و هیچ یک مدخل ) ۱۲۹۱:۲/۲۹۱بیطار، ، بی یادکرد رازی؛ ابن۱۴۳۱:۳۷۱

) ادامۀ مقالـه. نک(همین عبارت را از ارجانی ) ۴۲۹(» ونجدر«بیرونی نیز ذیل . ندارند

. استیاد کرده

. »و مثـل نصـف وزنـه صـندل ابـیضمـایلین ... قوته قوة الوج : الرازی«): ۳۵۰(ُحماما.۵

؛ اما ایـن استرازی را آمیختهابدال» انداهیمان«و » حماما«بیرونی محتوای دو مدخل 

.اند و معلوم نیست چگونه چنین شده استدهرازی از پی هم نیامابدالدو مدخل در 
رازی را ابدال» زعفران«و » زوفا«جا محتوای دو مدخل بیرونی در این): ۵۰۷(زوفا .۶

سینا، ابن. قس(است ، بدل را درست آورده)۴۹۸(» زعفران«اما ذیل آمیخته،

).۱۱۸-۱۱۷:الف۱۳۹۲کرامتی، . ؛ نیز، نک۱۲۹۱:۲/۱۶۳بیطار،؛ ابن۱۲۹۴:۱/۳۰۷

اصـالح » بـدل حبـه«. »...وزنه لب الفسـتق و بدله و بدل حبه: الرازی«): ۳۸۶(خروع.۷

. است و یادکرد هر دو با هم نادرست است» بدله«

در حـالی کـه در . »ابـیضبهمن ... مقشر لوزبدله وزنه : الرازی«): ۹۴۸(لسان العصافیر.۸
۱۵۳۸نویس دسـتمگـر (است آمده» احمر«و » جوز«بدیغورس، ابدالرازی و ابدال

» بـادام«در تحریر فارسی نیز گویا باز به روایـت ارجـانی، ). لوز: رازیابدالمجلس از 

اشـتباه » ابـیض«اشـتباه بیرونـی و » لـوز«گویـا . استآمده) احمر(» سرخ«و ) لوز(= 

.کاتبان باشد

ید ارجانیهایبدل.۱-۱-۲ منقول از ابوز

ماســویه، از ابوزیــد ارجــانی پــس از ابن) ۱۲: ۱۳۷۰بیرونــی، (صــیدنهبیرونــی در مقدمــۀ 

است که بـه نظـر او ماسرجویه و محمد بن زکریا رازی و در شمار نویسندگان جدید یاد کرده

و گویـا بار از ارجانی یـاد کـرده۸۰کم او در متن کتاب دست. اندکاری جز گردآوری نکرده

. ارجانی بر مـتن بیرونـی افـزوده باشـدکاسانی نیز در تحریر فارسی نکاتی دیگر را به نقل از
جـا است کـه از اینواسطۀ ارجانی نقل کردهسخن رازی را به) ۱۰۵۰(» نسرین«بیرونی ذیل 

ق تا ربـع نخسـت ۴از میانۀ سدۀ (توان او را از داروشناسان پس از رازی و پیش از بیرونی می

. دانست) ق۵سدۀ 



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٦

اسـت کـه همگـی بـه همـان انی نقـل کردههایی را از ارجبدل٦ذیل یازده مدخلبیرونی 

، مگر در ٧اندرازی آمدهابدالدر رسالۀ ) نسبت وزنی آنو جایی نام دارو گاه با جابه(صورت 

» أو مشکطرامشـیع«عبـارت ) ر۱۰۴گ(ةصیدنالنویس که در دست) ۸۲۳(» قردمانا«مورد 

توان آن است و میامدهافزوده شده و در تحریر فارسی نیز نی٨در حاشیه و گویا به خطی دیگر

). استهمچنان که کریموف در ترجمه چنین کرده(را در ویراست عربی نیاورد 

است که گرچه تنها بـه آمده» دهن«، ذیل مدخل ابدالدیگر ارجاع به ارجانی در موضوع 

هـای روایت تحریر فارسی به دست ما رسیده، اما با توجه به موضوع آن، بعید است از افزوده

شیوۀ ارجاع به ارجانی در ٰآغاز مدخل چنـان اسـت کـه گـویی . دۀ تحریر فارسی باشدنویسن

تمامی از ، حتی دو یاد کرد از جـالینوس، بـه»درو پرورده شود«آغاز تا عبارت این مدخل از

رازی ابـدالدر این قطعه هفت بـدل یـاد شـده کـه همگـی در . استکتاب ارجانی نقل شده

حتی دو بـدلی (است ها به رازی نسبت دادهبدل را ذیل خود مدخلاند و بیرونی نیز پنجآمده

).استکه خود رازی از جالینوس نقل کرده

بی مدخل .۱جدول  رازیابدالبا استفاده از صیدنه» ُدهن«بازسازی متن عر

)هر مادهذیل خود (صیدنه/رازیابدال)منقول از تحریر فارسی(صیدنهمدخل دهن در 
هـا بسـیار اسـت و خاصـیت انـواع روغن: ارجانی گوید

.ایشان مختلف است
و روغن بلسان گرم و خشک است در دو درجه و بـدل او 

سیال است با سنگ او کاذی و نیم جزء هم]۱[از ادویه مّر
. او روغن نارجیل و ربع او روغن زیت کهنه

قـال بـدیغورس بدلـه دهـن الکـاذی :دهن البلسان
نصف وزنه دهن نارجیل وربع وزنه زیـت عتیـق و و

سیال ]۱[بدله مّر

السائل): ۱۷۱(بلسان  قال . بولس و الرازی بدله المّر
الرازی بدله دهن کاذی و نصفه نارجیل و ربعه زیت 

.عتیق
قال جالینوس قوة دهـن الفجـل مثـل :دهن الخروعو روغن بید انجیر گرم است در دو درجه و خشک اسـت 

، )۷۴۶(، حـب الغـار )۴۲۹(، درونج )۳۹۴(، خسرودارو )۳۸۸(، خربق )۳۸۰(، خیارشنبر )۳۶۳(خاولنجان . ٦

). ۱۰۳۴(و نارمشک ) ۸۳۹(، قسط )۸۲۳(، قردمانا )۷۶۸(، فربیون )۷۶۷(فراسیون 

احتمال استفادۀ رازی و ارجانی از منبعی مشترک در جستاری دربارۀ دربارۀ شماری از این مشابهت. ٧ ابـدالها و رّد

.در ادامه، نکاتی در تکمیل و تصحیح آن بحث خواهد آمد). ۱۱۵-۱۳۹۲:۱۱۴کرامتی، (است رازی بحث شده

.)به خط کاتب(و حاشیۀ آن )پ۱۱۹گ(نویس در همین دست»مشکطرامشیع «شود با واژۀ مقایسه. ٨



١٧/)یونس کرامتی(بوریحان بیرونی االصیدنةمتون موازی 

)هر مادهذیل خود (صیدنه/رازیابدال)منقول از تحریر فارسی(صیدنهمدخل دهن در 
جالینوس گویـد . در درجۀ اول و در او قّوت تحلیل است

تر است از روغـن بیـدانجیر و قوت روغن تخم ترب گرم
تر هیچ روغنـی بـه زیـت کهنـه در منفعـت از او نزدیـک

نیست و به این معنی روغـن تخـم تـرب را بـدل بـدل او 
.استعمال کنند در وقت تعذر آن

دهن الخروع اال انه أسخن منه وقال انه اشـبه شـیء 
.بدلهفاستعملهبالزیت العتیق 

: الرازی): ۳۸۶(خروع 
ّ

قوة دهنه کـدهن الفجـل اال
.انه اسخن و هو اشبه شیء بالزیت العتیق

و دهن الغار گـرم اسـت و لطیـف و دافـع اسـت مـر داء 
و جالینوس گوید بدل او در عالج . الثعلب را به مواظبت

ع م زیرا که زفت در ایـن نـو... داء الثعلب زفت تر است 
.نفعت به او نزدیک است

اسـتعمل فـی : قال جالینوس فی المیامر:دهن الغار
داء الثعلب بدل دهن الغار الزفت الرطب واعلـم ان 

دهن الغار لیس بکثیر الفضل علیه فی هذه العلة

و روغن سوسن گرم خشک است در درجه دوم و بـدل او 
.دهن الغار است

.هن الغاربدله د: قال ابن ماسویه:دهن السوسن
. بدل دهنه دهن الغـار: ابن ماسویه): ۵۷۵(سوسن 
...الرازی 

و روغن انجره گرم است و لطیف و بـدل او روغـن تخـم 
است جز آنکه روغن عصفر در قّوت کم اسـت ]۲[عصفر

از روغن انجره و روغن انجره گـرم اسـت در دو درجـه و 
.طبیعت را نرم کند

یر انه أضـعف انه مثل دهن األنجرة غ:دهن القرطم
.منه

هو مثل االنجره لکنه اضعف : الرازی): ۸۲۵(قرطم 
منه

.بدله دهن المرزنجوش:دهن الحناو بدل روغن حنا روغن مرزنجوش است
بــدل دهنــه دهــن : ابــن ماســویه): ۳۵۹(حنــا 

المرزنجوش
ترند  .جنفسدهن النیلوفر؛ بدله دهن الب...بدل روغن نیلوفر روغن بنفشه است و هر دو سرِد

سیال«است؛ یعنی در این موضع دو بدل، یکی » یا«تصحیف » با«با توجه به متن عربی پیداست که ] ۱[ و » مّر
سیال«بدل . استیاد شده» ...سنگ او کاذی هم«دیگری ترکیب  ، در صیدنه» بلسان«با توجه به مدخل ، »مّر
نویس موجود ترین دستکه این افزوده در کهنافزودۀ رازی بر نظر بدیغورس است و جالب آنوواقع نظر بولس

مّر«توان دریافت که میصیدنهو )۱/۲۹۷: ۱۲۹۴سینا، ابن(القانون اما با کمک ٩شودرازی دیده نمیابدال
و هم در متن منقول القانوناین نکته نیز شایان توجه است که هم در . رازی بیایدابدالباید در متن ویراستۀ » سیال

. استپیش از بدل منقول از بدیغورس آمده» مر سیال«ی، بدل از ارجان
این بار به نقل از رازی اما با کمی را، است که در آنجا بیرونی همین بدل ) ۸۲۵(تخم عصفر همان قرطم ] ۲[
١٠.استپیشنهاد کرده) ها راو نه روغن آن(آورده و جایگزینی را برای خود این دو ،»کاریدست«

و ۱۵۳۸(نسـبت جدیـدتر های بهنویسسـلیم آغـا؛ امـا در دسـت۸۸۳آٰیاصوفیا و نیز ۳۷۲۵نویس کهن دست. ٩

گرچـه بیشـتر بـا تصـحیف، امـا ) Marciana Or 157نیـزمشکوة، و۴۶۰سنای سابق و ۳۶۰مجلس، ۲۸۲۴

.استآمده

انـه مثـل دهـن دهـن القـرطم؛«: ابدال رازی.؛ قس»هو مثل االنجرة لکّنه اضعف منه: الرازی«): ۸۲۵(ِقرِطم . ١٠

.»األنجرة غیر انه أضعف منه



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ١٨

بدیغورسلابدا. ۱-۱-۳

های او به همین واسطه بـه رازی است و بسیاری از بدلابدالترین منبع بدیغورس مهمابدال

) »قـال«شش بار با یادکرد نام و یک بار تنها بـا (اما رازی تنها هفت بار . اندراه یافتهةصیدنال

) ۴۹۷(»زعفـران«و ) ۱۷۱(» بلسـان«، )۱۶۸(» بـالذر«است که بیرونی ذیـل از او یاد کرده

از رازی نیـز نـام ) ۴۳۲(» دفلـی«رغم ارجاع به رازی نام بدیغورس را حذف کـرده و ذیـل به

.استنبرده

هـی : بـدیغورس«: اسـتاز بدیغورس نام برده) ۸۹۷(» کروان«بیرونی تنها یک بار ذیل 

و الکـروان عنـدالعرب اسـم طـائر و قیـل بالفارسـیه «:و سپس افزوده است» حشیشة مفرحة

در ، بیرونـیبـا توجـه بـه ایـن اظهـارنظر . »خفتک
ً
ابـدالگویـا او ایـن مطلـب را مسـتقیما

، یعنـی »کـروان«ندیده باشد، زیرا اگر دیـده بـود از توضـیح بـدیغورس دربـارۀ ١١بدیغورس

» کـروان«یافـت کـه مقصـود بـدیغورس از ، همچون رازی درمی»مفرحة للقلب المحزون«

و ) کروان، با ارجاع به بدیغورس: ۴/۷۰: ۱۲۹۱ار، بیطابن. نیز، نک(همان بادرنجبویه است 

١٢.دادمدخلی جداگانه بدان اختصاص نمی

بولس/جالینوسابدال. ۱-۱-۴

است اما گویـا جـالینوس یاد شده» فی االبدالمقالۀ جالینوس «رازی از ابدالگرچه در آغاز 

از مقالـۀ هفـتم ۲۵بـاب اند، جالینوس نامیدهابدالاثری مستقل در این باب نداشته و آنچه 

کیـد خـود او از بـدل) آخر( های پراکنـده در آثـار مختلـف از کناش بـولس باشـد کـه بـه تأ

هایی کــه رازی، بــدل). Paulus Aegineta, 1847:III/604(اســت جــالینوس گــرد آمده

اند نیز معطوف به همـین بـاب از کنـاش بـولس اسـتبیرونی و دیگران به بولس نسبت داده

). ۷۷-۷۶:الف۱۳۹۲تی، کرام.نک(

گیری او از ابدال بدیغورس یا تواند نشانۀ بهرهدهد میزی نسبت میبه را) ۱۲(»ابهل«البته بدلی که بیرونی برای . ١١

)۹۲-۹۱:الف۱۳۹۲کرامتی، (تر از ابدال رازی باشد مفصلروایتی

اند که نام علمی گیاهی اسـت کـه در آوردهCeruana pratensis Forskکریموف و زریاب نام علمی این گیاه را . ١٢

اما هیچ ربطـی )Forskal, 1775:LXXIV, No. 453(شود نامیده می»روانک«مصر شهرت بسیار دارد و در آنجا 

.مورد نظر بدیغورس یعنی بادرنجبویه ندارد»کروان«به 
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جـایگزینی آمـده اسـت و گرچـه از ۲۰۹در باب یادشده از کنـاش بـولس، در مجمـوْع

آن نشانی در دست نیست، اما باز هم می توان در تصحیح یا بررسی ارجاعـات روایت عربِی

شـماری از ارجاعـات ١٣.از آن بهره گرفـت) بدل۹۰بیش از (بولس ابدالپرشمار بیرونی به 

.به بولس در مقایسه با ترجمۀ انگلیسی کناش بولس شایستۀ تأمل استبیرونی

بولسابدالبا ترجمۀ انگلیسی صیدنهمتن عربی مقایسۀ- ۲جدول 

Paulus Aegineta, 1847:Vol. IIIصیدنه

عصارة عصارتهقال بولس فی بدل ): ۳۸(آس 

.و بدل حّبه عصارة ورقهالتوث 

Instead  of  myrtle oil,  the  juice  of
mulberry (p. 606)

Instead of agaric, euphorbium (604)قال بدله افربیون... الرازی ): ۷۴۵(غاریقون 

بدل او در ... ارجانی : خاصیت«): ۸۶۴(قنه 

قنه؛ قال «: رازیابدال؛ »ادویه سکبینج است

»بدلها سکبینج مثلها سواء] بولس[

Instead of galbanum, sagapen.

یستعمل مرارته و قال بولس فی ): ۱۰(ابن عرس

مرارة القرد تقوم مقامه و مرارة ابن : االبدال اّن

عرس مقام مرارة االفعی

Instead of the gall of  the viper,  that of
the ichneumon (608)

ولس اسـت و رازی بـاز آِنبه رازی نسبت داده در واقـع غاریقون بدلی که ابوریحان ذیل 

نیز بدلی مشابه بـه رازی االبنیةکه در آنشایان توجه. استبدلی دیگر آورده» غاریقون«برای 

یـادکرد نـام او جـا بـی رازی در همانابـدالیـاد شـده در منسوب است در حـالی کـه بـدل 

).۲۰-۱۹: ۱۳۴۶ابومنصور، (است آمده

ماسویهابنابدال. ۱-۱-۵

است ماسویه آوردهبدل از ابن۹۰بیرونی نزدیک به ،مانده از متن عربیهای برجایدر بخش

اسـت کـه بیرونـی ةصـیدنالماسـویه، ایـن بـار ابنابدالکه البته با توجه به در دست نبودن 

گیری از ابـدال بـولس ، به بهره»بولس و رازی«زمان به با ارجاع هم) ۱۷۱(»بلسان«و ) ۵۹(»اشق«ذیل بیرونی . ١٣

.یا مواردی از این دست بیش از این بوده استاما گو،واسطۀ ابدال رازی اشاره داردبه
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بـرای مقایسـۀ (ماسـویه بـه کـار آیـد ابنابـدالعنوان متن موازی برای بازسـازی تواند بهمی

).۱۱۰-۱۰۷: الف۱۳۹۲کرامتی، . ماسویه، نکابنابدالگیری رازی و بیرونی از بهره

در موضوع عطرها. ۱-۲

های آورده و در ایـن بـاب از دیـدگاهصـیدنهبیرونی بسیاری از عطرها و گیاهان خوشبو را در 

ـکی بهـرۀ بسـیار بردهابن
َّ

ش
ُ

او همچنـین از . اسـتماسویه و عطرشناسی به نـام ابوالعبـاس خ

نقـل » در کتـابی«یـا » عطـاری«شـناخته بـا عبـاراتی چـون سـتی نمیدرمنابعی که گویا به

.استکرده

کیابن. ۱-۲-۱
ّ

ش
ُ

ماسویه و خ

از ارجاعـات . دربارۀ عطرهـای مفـرد و مرکـب داردجواهر الطیبماسویه کتابی با عنوان ابن

کی عطرنامه
ّ

ش
ُ

جواهر الطیبای بر اساس بیرونی پیداست که عطرشناسی به نام ابوالعباس خ

یحیـی «است، زیـرا وی بارهـا از ماسویه بودهگیری بیرونی از کتاب ابننوشته که واسطۀ بهره

بـه موضـوع عطـر هـاهمۀ این نقل قولکند کهدر کنار هم یاد می» و الخشکی] بن ماسویه[

کی در موضوع عطر بیش از ایـن اسـت(شودمربوط می
ّ

از کتـاب ). البته ارجاعات او به خش

کی امروزه ن
ّ

نویس برجای مانـده و چند دستجواهر الطیبشانی در دست نیست اما از خش

بـا تکیـه بـر یـک (م ۱۹۳۶بخش عطرهای مفرد آن نیز به کوشش بولس سباط در 
ً
البته صرفا

، صـیدنهو جـواهر الطیـباز مقایسـۀ مواضـع مشـابه . استچاپ شده) نویس متأخردست

کی از متن 
ّ

ها، ماننـد در شـماری از مـدخلالطیـبجواهر پیداست که پیروی بیرونی و خش

چشــمگیر و تصــرفات بیرونــی کمتــر از مــوارد دیگــر ) ۷۸۸(» فلنجــه«و ) ۵۷۱(» ســنبل«

در موضوع صیدنهترین منبع موازی عنوان مهمتوان بهرا میجواهر الطیباز این رو ١٤.است

١٥.عطرها به شمار آورد

.)۵۷۱(» سنبل«،برای نمونه. ١٤

امـا گویـا از ) ۱۳۷۰:۵۲زریـاب، . نـک(عنوان متن موازی پی برده بـودماسویه بهزریاب به اهمیت کتاب ابن. ١٥

. خبر بوده استو چاپ بخش مفردات آن بیبرجای ماندن
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بی بازسازی یا اصالح- ۳جدول  ماسویهابنجواهر الطیببا کمک صیدنهمتن عر

ماسویهابنجواهر الطیب)منهاج البیانها از فارسی و حاشیۀ افزوده(صیدنه

یحیی بن ماسـویه گویـد بسـباس ): ۱۴۸(بسباس 

یا در میان برگی باشـد  برگ جوز بویاست و جوز بو

که او را صیادنه و اطباء بسباس گویند بشبه جلی

ــین و الب: ۱۷ص ــوا ب یکــون الجوزب
ٌ

ــباس َوَرق س

ك شبیه بالجل علیه َمشبَّ ٌب بَّ
َ

أضعافه کأنه ورق ُمق

چنین آرند که درخت کبابه را منبت ): ۸۷۶(کبابه 

کی گویند ... در جزیرۀ شالهط است 
ّ

یحیی و خش

ایست که صـورت او بـه پلپـل مشـابهت کبابه دانه

اف دارد و او را از اقصاء بالد هند برآرند و بـه اطـر

.برند و حرارت در وی بیش از حرارت قاقله است

ـه : ۲۰ص
َّ
و هي مثل الفلفل في منظـره دون القاقل

تـدخل فـي طیـب  ْیَسـْنَبْر تشبه رائحتها رائحـة السَّ

ـة فـي 
ّ
فالة فـوق القاقل النساء یؤتی بها من بالد السُّ

.الحرارة

ــب  ــار الطی ــکیابن): ۷۲(اظف
ّ

ــویه و الخش : ماس

ملتزقـة بـاللحم و ] ة بحریةفلوس داب[المیشماهی 

الجلد کهیئة فلوس السمک

ـور ... أجناس فمنها الماشـماهّیه : ۲۲ص
ُ

ش
ُ
هـي ق

ة في البحر بمنزلة األصداف ملتزقة بلحم دابَّ

» جلـی«ها پیداست که وی دربارۀ مفهـوم بدلاز توضیحات زریاب و یادکرد او از نسخه

اظفـار «ذیـل . یی متـرجم آشـکار اسـتبـاز هـم درازگـو» کبابـه«در مورد . استمردد بوده

بـه مـتن منهـاج البیـانرا بـه یـاری حاشـیۀ » فلـوس دابـة بحریـة«، زریاب عبارت »الطیب

شـود اما همچنان که دیده می. »آیدبی آن معنی درست درنمی«است، زیرا به گمان او افزوده

. تر استشایستهجواهر الطیباصالح متن با کمک 

: توان به این موارد نیز اشاره کردر جدول باال میافزون بر نکات یادشده د

ماسـویه، ابن(» غبـراء ُحلـوٌة«تصـحیف » غیر حلـو«گویا عبارت ) ۱۰۸۶(» هرنوه«ذیل .۱

ظـاهر او بـه زردی «: اسـتباشد، همچنان که در ترجمۀ فارسـی نیـز آمده) ۱۹: ۱۹۳۶

. »زند) رنگ خاک؟(

ی الکبابة فی طیب الرائحة» «قاقله«ذیل .۲
ّ

و هي تتلوها في طیب «آمده اما در عبارت » یتلق

، »هـا«، مرجـع ضـمیر )۱۹۳۶:۲۰ماسـویه، ابن(جـواهر الطیـبیادشده در » الرائحة

شـاید . اسـتکـه پـس از آن آمده» کبابـه«است و نـه » هرنوه«مدخل پیش از آن یعنی 

.استنویس مورد استفادۀ بیرونی متفاوت بودهدر دستمدخل ترتیب این سه 
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جواهر ، اما در »بالد الجیل و مّما یلی اذربیجان و نهاوند«عبارت ) ۹۷۵(» حلبم«ذیل .۳

به هر دو ناحیۀ گیالن و جبال. استآمده) ۱۹۳۶:۲۱ماسویه، ابن(» بالد الجبل«الطیب

بیشتر ) Prunus mahalebبا نام علمی (» محلب«اند اما از آنجا که آذربایجان پیوسته

» جبــل«را تصــحیف » جیــل«تــوان رویــد میها میرهدر اقلــیم کوهســتانی و در صــخ

.دانست

عطرنامۀ محمد بن حسن بن ابراهیم خازن. ۱-۲-۲
ً
معموال شود، نامیده میکتاب الطیبخازن روایت دوم این عطرنامه را که، با توجه به موضوْع

ر همـان کـه داست و شگفتا که بیرونـی بـا آنق و در غزنه فراهم آورده۴۲۱األول در جمادی

زیسته گویا نویسنده و کتـاب را میهمچون خازن در دربار غزنویان روزها، در همان شهر و 

ـکی مربـوط بـه کتـاب العطـربیرونی، گویا بخش آغازین . استشناختهبه درستی نمی
ّ

خش

را در دسـترس نداشـته و در ) و نیز زعفـران(عطرهای اصلی یعنی عنبر، عود، کافور و مشک 

» فی کتـاٍب«خازن بهره برده و با عبارت کتاب الطیباز ) ۹۹۲(مشک /مورد اجناس مسک

ابوالمحامد غزنوی نیز که شماری از حواشی او بـر . استبه آن ارجاع داده) به صورت نکره(

و مسـک ) ۷۴۰(نویس موجود نقل شـده، اجنـاس عـود ، در دستةصیدنالنویسی از دست

-ر۴. ر۲-ر۱نویس پرینستون، گ خازن، دست(کتاب الطیبرا به احتمال بسیار از ) ۹۹۲(

کـه بـه مأخـذی است بی آننقل کرده)ر۱۲-پ۸ر، ۵-پ۲نویس الیپزیک، گ ، دستر۸

و » بیرونـیةالصـیدن«، بندهای ۱۳۹۹کرامتی و قوسی، . برای تفصیل بیشتر، نک(اشاره کند 

).»الصیدنةحواشی «

منابع عمومی داروشناسی. ۱-۳

ها استناد کرده، تنها به یادکرد چنـد نمونـه بسـنده ری که ابوریحان به آناز میان منابع پرشما

.شودمی

رازی. ۱-۳-۱

کنـد؛ ذکر نامی از آن، مطالبی از این کتاب نقـل میو گاه بدونالحاویبیرونی گاه با یادکرد 
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ذکره الـرازی اطمـاط و اّنـه دواء هنـدی و قوتـه«: استآورده) ۷۰(» اطموط«از جمله، ذیل 

، ذیـل مــدخل )۹-۱۹۵۵:۲۰/۶۸، رازی(الحــاویدر چــاپ حیـدرآباد . »کقـوة البوزیـدان

یاد شده و دنبالۀ عبـارت ذیـل مـدخل بعـدی، » دواء معروف هندی«فقط عبارت » اطماط«

که بیشتر داروشناسـان دیگـر شگفت آن. استماسویه، آمدهو به نقل از ابن» امداریون«یعنی 

و چه ) ۱۳۴۶:۳۰(و ابومنصور ) ۱۲۹۴:۱/۲۶۳(سینا نی مانند ابنروزگاران بیرورنیز، چه هم

» اطموط/اطماط«، هر دو مطلب را ذیل )۱۴۳۱:۱۵۱(جزله داروشناسان بعدی همچون ابن

.استدر تحریر فارسی نیز پس از ترجمۀ متن عربی، به نقل از ارجانی چنین آمده. اندآورده

الدود االحمر الموجـود شـجر : الحاوی«است آمده) ۶۴۸(» حب الصنوبر الکبار«ذیل 

از قول جالینوس ) ۲۱/۱۳۰: ۱۹۵۵، رازی(الحاویاما در . »الصنوبر قوته قوة الذراریح بعینه

خوار صنوبر با نـام علمـی جالب است که سوسک برگ. استاشاره شده» الدود االخضر«به 

Chrysomela populi سبزرنگ اما در مرحلۀ نهایی و ) دود(=در مرحلۀ الْرو، شبیه به کرم

در » اخضـر«القاعـده ضـبط به هر حال در این موضـع علی. رنگ استشبیه سوسکی سرخ

.برتری داردصیدنهدر » احمر«بر الحاوی

اش از آن اندک بوده، کتاب مختصـر گوید بهره، که می»صیدنۀ رازی«مقصود بیرونی از 

ــد صــیدلة الطــب ــۀ ۲۲اســت کــه در جل ــاواز مجموع ) ۶۰-۲۲/۱: ۱۹۵۵، رازی(یالح

تـوان دریافـت کـه و این بخـش می» رازیصیدنۀ«با مقایسۀ ارجاعات بیرونی به . استآمده

: استبیرونی در این موارد کمتر در عبارت رازی دست برده

؛ زریاب کوشیده به یاری تحریر فارسـی و گمـاْن»:قاطاجانسالصیدنة«): ۷۶۸(فربیون.۱

: اصـالح کنـد، امـا گویـا چنـین باشـد» مـن قاطاجـانسدنةالصیفی «صورت آن را به

).۴۵: همان(» :قاطاجانس] جالینوس فی: [الصیدنة«

درسـت » جـوف«تشـبیه چیـزی بـه . »تشبه جوفها السـورنجان االبـیض«): ۹۴۹(لعبـة.۲

.درست باشد» ...تشبه جرمها «، )۲۳: همان(ضبط صیدلة الطبگویا . نمایدنمی

» نارماسـیس... ماسـویه ابن«گویـا » شجرة یسمی تافاشـرفقاح: ماسرجویه«: نارمشـک.۳

).۳۶: همان(باشد 
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و منابع او دینوری ابوحنیفه . ۱-۳-۲

توان دریافت که ابوریحان هنگـام میابوحنیفهکتاب النباتبا ةصیدنالاز مقایسۀ متن عربی 

بـدون یـادکرد واسـطهنقل از ابوحنیفه متن را، گاه بسیار، تلخیص کرده و البته منابع او را نیز

در چنین مـواردی نمی. استآوردهةصیدنالدر ) ابوحنیفه(= 
ً
تـوان از عبـارات ابوحنیفـه طبعا

یس عربی بهره بـرد، امـا میهای دستبرای تکمیل افتادگی عبـارات مـبهِممـوردتـوان در نو

.از آن کمک گرفتصیدنه

بی مقایسۀ-۴جدول  کتاب النباتبانهصیدمتن عر

)۱۹۷۴ابوحنیفه، (کتاب النبات)نقل از ابوحنیفه و منابع او(صیدنه

واحد الکمأة : ابوحنیفه): ۹۱۹(کمأة 

کْمؤ و انجع االمطار فیه الوسمی و 

الرواعد من الغیوم و یستدل علیها 

. بشقاق االرض عنها و ارتفاعها

... ۲۹۵، بند ۷۲-۷۱ص  امطار و ان انجع االمطار فیها: 

رس 
ُ

): ۲۹۶بند ... (الوسمی و ان الرواعد ابلغ فیها من الخ

و یستدل علی ): ۳۰۰بند .. (الکمأة جمع و واحده َکْمء 

... الکمأة بشیئین، بتشقق االرض و ارتفاعها عنها 

و قال ابوزیاد الکالبی الکمأة و الجباة و 

البدأة و العراجین و االفاتیخ و 

طراثیث یتفقع الضغابیس و الذآنین و ال

االرض عنها من غیر اصل و ال ثمرة 

فیسمی فقوعا و خیرها الکمأة فاذا 

.استخروجوها عرفوها

الکمأة و : و قال ابوزیاد الکالبی االعرابی: ۳۰۴، بند ۷۴ص 

و الجبأة و البدأة و العراجین و االفاتیخ و الضغابیس 

ألّن
ً
االرض الذآنین و الطراثیث و بنات أوبر هذه تدعی فقوعا

. تفقع عنها من غیر اصل و ال بقل و ال ثمرة و خیرها الکمأة

.حتی یستخرجوها فیعرفوها: ... قال

... ابوحنیفة): ۷۰۸(عصفر  وله: 

شبابان و هو ما یوقد لونه کالنار هما 

النه  القلی و حب الرمان و منه الشّب

الصبغ . یشّب

ي وللعصفر شبابانو : ۶۴۲، ش ۱۷۰ص 
ْ
اآلخر أحدهما الِقل

الرمان ّب. حّب
َ

ش
ُ
ّبه کما ت

ُ
و الشباب ما یوقد لونه ویشّده فیش

الصبغ ألنه یشّب ّب
َّ

.النار، و منه سّمی الش

و و النشاستج. و اصل الجریال فارسی

و کاّنه . تفسیره الذی سکن حتی یبقی

و قال اصمعی هو . ذهب الی انه گریال

رومی

ب و قد زعم بعض الرواة أّن: ۶۴۰، ش ۱۷۰ص  الجریال معرَّ

ن«و تفسیره و هو نشاستجوأصله فارسی 
ّ

ن حتی تتق و . »ُسکِّ

ن الغریل کأّنه یذهب إلی أن أصله 
ْ

ق لذلک سّمت العرب التِّ

ِکْریال و زعم األصمعی أن الجریال اسم رومی ُعّرب
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پـیش از خـود به جملۀ این عبارت است آورده» و النشاستج«و » ...و له«زریاب دربارۀ 

کند و مشخص میدر مورد نخست ربط را کتاب النبات ۶۴۲اما مراجعه به بند ندارند؛ربط

نویس افتـاده و عبـارت بایـد چنـین از دسـت»هو«پیداست که ۶۴۰در مورد دوم نیز از بند 

البتـه . تـا معنـا روشـن شـود» النشاسـتج] هـو[و اصل الجریال فارسی و «: شدتصحیح می

بیرونـی مراجعـه الجماهربه » نشاستج«و » جریال«باط میان زریاب برای روشن ساختن ارت

. بودتر میاست در حالی که مراجعه به مأخذ ابوریحان شایستهکرده

یدس. ۱-۳-۳ دیوسقور

و هـم از روایـت ) با اصالحات حنین(رسد بیرونی هم از ترجمۀ اصطفن بن بسیل به نظر می

ده باشد، اما در بسیاری موارد از هر دو متن شدۀ همین ترجمه به کوشش ناتلی بهره براصالح

١٦.گیردفاصله می

یر فارسی. ۲ تحر

به روسی و زریاب در ویراست انتقادی خـود از مـتن عربـی، الصیدنةکریموف برای ترجمۀ 

الی های کوچک در البهنه افتادگیاما(نویس موجود آن های دستپنج افتادگی بزرگ از برگ

را بـه یـاری ) نویسنویس مادر ایـن دسـتهای محتمل دستشفتگیها و آسطور یا افتادگی

نویس در این تحریر برخـی مطالـب در چهـار دسـت. اندتحریر فارسی کاسانی تکمیل کرده

نویس ترین دسـتکهن(نویسی دیگر و همان مطالب در دست» خاصیت او«پس از عبارت 

زریاب بـا اسـتناد بـه سـخن کریموف و. استهمچون پیوستی جداگانه آمده) تحریر فارسی

نخواهـد پرداخـت هنگـام » صـیدنهجز به ضرورت به خـواص «که ةصیدنالبیرونی در آغاز 

هـا هایی را که در ترتیب الفبـایی در فاصـلۀ افتادگیتکمیل اصل عربی، محتوای همۀ مدخل

انـد در ترجمۀ روسی و تصحیح خود گنجانده» خاصیت او«اند، تا پیش از واژۀ گرفتهقرار می

دارای خواص دارویی را نیاروده(
ً
اما مشـکل مهـم در ). اندو به همین دلیل چند مدخل صرفا

های موجـود عربـی بـا محتـوای متناسـب در تحریـر این شیوه آن است که از مقایسۀ بخش

:توان دریافت کهفارسی، به روشنی می

.جداگانه منتشر خواهد شدها در جستاریگیریشواهد این بهره. ١٦
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یعنـی کاسـانی های تحریر فارسی آمده سخن بیرونی نیسـت؛همۀ آنچه در این بخش. ۱

. به متن افزوده است) از جملۀ بسیاری از تجربیات شخصی خود را(چیزهایی را 

.کاسانی برخی مالحظات بیرونی را حذف کرده است. ۲

بـا نقـل از ارجـانی » خاصیت او«همۀ آنچه پس از عبارت . ۳
ً
از منـابع (آمده و معموال

و بسیاری از مطالب منـدرج در ایـن شود، افزودۀ مترجم نیست آغاز می) اصلی خود بیرونی

ها، ترجمه از سخن خود بیرونی های یادشده در این بخشویژه کمابیش همۀ بدلقطعات، به

جای سـخن بیرونـی در آن مـدخل بیـرون کشـیده و پـس از ها را از جایاست که مترجم آن

.استآورده» خاصیت او«

ایـن قاعـدۀ نــادقیق  اســت کـه، بـرای نمونــهشدهموجـب ) بسـا نادرسـتو چه(کـاربرِد

هم با نام و نشان کامل یکی از تجربیات کاسانی، آن) ۶۲۷(» شیخ«ذیل ) ۱از مصادیق بند (

ابوبکر بن علی بن عثمان که مترجم این کتـاب اسـت «: او، در ویراست عربی گنجانده شود

.شدپوشی میکه باید از یادکرد آن چشم» ...گوید 

تواند مـا را ها در ویراست کنونی روایت عربی نیز مید بدلبررسی آماری پراکندگی یادکر

مـدخل بـر حـدود ۱۸۰زریاب بـیش از . رهنمون سازد۳پرشمار از مصادیق بند مواردیبه 

مانده از متن عربی های برجایدر بخش. استمانده از روایت عربی افزودهمدخل باقی۹۳۰

مدخل افـزوده شـده از فارسـی، ۱۸۰ما در ماسویه و رازی، ابدل از بولس، ابن۲۵۰بیش از 

و » بـرمس«، »بذاشـغان«یاد شده است که البته سه مدخل ١٧تنها یازده بدل ذیل پنج مدخل

بخش جداگانه» دهن«
ً
ها در آن گـرد آیـد و هنگـام اند که بدلای برای خاصیت نداشتهاصال

. افزودن به متن عربی حذف شود

) ۲۷۰(» جند بیدستر«مدخل 
ً
نویس عربـی هـای دسـتدر مرز یکی از افتادگیکه دقیقا

متـرجم تـا . گیری از تحریر فارسـی اسـتای آشکار برای نادرستی این شیوۀ بهرهآمده، نمونه

انـدازد هرچند چیزهایی را می(کند ها، کمابیش با متن عربی همراهی میپیش از یادکرد بدل

در متن عربی، نوبـت ) کلئوپاترا(» ةقلوبطر«اما پس از ترجمۀ سخن منسوب به ) افزایدو می

هفت بدل ذیـل هر کدام یک بدل و) ، نقل از بولس۸۷۳(، کاکنج )۴۸۰(، زاج )۱۴۵(، برمس )۱۳۶(بذاشغان . ١٧

)۴۴۹(دهن 
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رسـد در حـالی کـه در تحریـر فارسـی ماسویه میهایی از ابنبه یادکرد بدلی از بولس و بدل

ماسـویههای ابنشود و سرانجام در آخرین عبارات یکـی از بـدلآغاز می» خاصیت«بخش 

یـز همچـون مـداخل اما اگر این مـدخل ن. شودیاد می) »وج«ای دربارۀ نام هندی با افزوده(

گمـان از مـتن پیش از آن از متن عربی افتاده بود، با شیوۀ کریموف و زریاب، این بدل کـه بی

نیـز ) ۷۶(» افسنتین«ذیل . شدگنجانده نمییا ترجمۀ روسی در ویراست عربی ،عربی است

» اوخاصـیت«سه بدل از چهار بدل پایان متن عربی در تحریـر فارسـی بـه پـس از عبـارت 

، )۷۷(» افتیمـون/ افیثمون«، )۶۳(» اصابع صفر«هایی چون وضع مدخل. استل شدهمنتق

نیز ... و) ۴۹۸(» زعفران«، )۴۲۹(» درونج«، )۴۱۵(» دارشیشعان«، )۱۲۵(» بادرنجبویه«

» زوفـا«، )۳۴۳(» حضـض«های های یادشده در بخش خاصـیت مـدخلبدل. چنین است

ــث«، )۵۰۷( ــافیر«) ۶۶۵(» طراثی ــان العص ــک«، )۹۴۸(» لس » وّج«و ) ۱۰۳۴(» نارمش

. اندکار رفتهنیز در همین جستار در تکمیل و تصحیح متن عربی موجود به) ۱۰۶۹(

های یادشده در کم بدلنشان از آن دارد که باید دستابدالاین تفاوت فاحش در اشاره به 

ای مـوارد، از البته باید توجه داشـت کـه در پـاره. مدخل به متن عربی افزوده شوند۱۸۰این 

تری یاد شده است کـه البتـه های بیش، گویا در تحریر فارسی بدل)۲۰۱(» تافسیا«جمله در 

۱۸۰شمار این موارد اندک و اشکاالت محتمل ناشـی از افـزودن چنـد بـدل اضـافه در ایـن 

.خواهد بودها همۀ این بدلمدخل به مراتب کمتر از اشکاالت ناشی از حذف 

ةصیدنالوران از بهره. ۳

منـد از آن آن اسـت کـه شـمار آثـار بهرهالصـیدنةیافتن متون موازی برای یکی از مشکالت 

، )م۱۳۵۷/ق۷۵۸.د(از سـدیدالدین کـازرونی ) ۳۷-۳۶: ۱۳۸۳(کریمـوف . ناچیز اسـت

گیـری به بهره) ق۱۱۹۵-۱۱۹۰تألیف حدود (مخزن االدویهعقیلی خراسانی ـ که در دیباچۀ 

است و بر ایـن فهرسـت یاد کرده) ق۱۳۲۰. د(خان رد ـ و محمد اعظمتصریح داةصیدنالاز 

جـا کـه عقلیـی و از آن. تـوان افـزودالعطار شیرازی و فرزندش را نیز میکوتاه نام حاجی زین

یا محمد اعظم جـا تنهـا بـه انـد، در اینبردهاز روایت فارسی بهره) به گفتۀ کریموف(خان گو

.ودشمندان پرداخته میدیگر بهره
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سدیدالدین کازرونی. ۳-۱

دربارۀ ابنقانونالکازرونی در شرحی که بر کتاب دوم 
ً
و گـاه » ماهیـت«سینا نوشته، معموال

. اسـتنقـل کرده) و گاه بـا نـام بـردن از ابوریحـان(» صیدنهصاحب «هر دارو از » اختیار«

بـدان توجـه صـورت مـنظم بهـره بـرده امـا زریـاب کریموف از این متن موازی ارزشـمند به

، ایـن قطعـات ةصـیدنالگیـری کـازرونی از است، در حالی که با توجه بـه شـیوۀ بهرهنداشته

منهاج البیـاننویسی از تر و معتبرتر از مطالبی است که زریاب از حاشیۀ دستگمان مهمبی

هـا را از جا تنها چنـد مـدخل کـه زریـاب مـتن آندر این. استگنجاندهصیدنهدر ویراست 

ةصـیدنالفارسی و گاه حاشیۀ منهاج در ویراست عربی گنجانده با آنچـه کـازرونی از تحریر 

.شودمقایسه میاست نقل کرده
بی بازسازی یا اصالح - ۵جدول  سیناابنالقانونشرح کازرونی بر کتاب دوم با کمکصیدنهمتن عر

های سدیدالدین کازرونیقولنقل)ها از تحریر فارسیافزوده(صیدنهویراست 

[۲۲۹(تین  و کل ثمرة یتقدمها زهره من مواضع ] از منهاج) 
مفروضة و اوقات معلومة سوی التین فانه ال زهرة له و یخرج من 

...الساق کما یخرج من الغصن عند المعاطف و ادهان االشیاء 
ها را جز انجیر نخست شکوفه بیرون آرد آنگاه از جملۀ میوه

شکوفه میوه پیدا کند مگر ا نجیر که او را گل و شکوفه نبود میانۀ 
...سابقۀ شکوفهو میوۀ او از شاخ بیرون آید بی

و ابوریحان گوید انجیری که او را علک بسیار بود و عسل بسیار 
انجیر گویند و بر این مقدار در تعریف او زیادت او را شاه

.استنکرده

صیدنهقال صاحب ال: ر۱۸۷گ
انجیر الکثیر العلک یسمی شاهالتین 

و کل ثمرة یتقدمها زهر و یخرج من 
مواضع مفروضه سوی التین فانه ال 
زهر له و یخرج الثمر فی الساق کما 

]قولپایان نقل. [یخرج من الغصن

و انجیر وزیری را به ابن الزیات نسبت کنند و منبت او در سامّره 
را بدیدند بفرمودند تا ای که میوۀ او و طایفه. است در اصلبوده

او را بانجیر حلوانی وصل کردند و بعد از وصل چون انجیر بار 
اند و از آنجا او را به بغداد نقل آورد او را به وزیری تعریف کرده

.کردند و در بغداد نیز او را به وزیری تعریف کردند

یکـون ببغـداد الصـیدنةقال صاحب 
منسـوب الـی » وزیـری«تین یقال له 

النه رآه بسـامرة و امـر » الزیاتابن «
بوصل الحلوانی بالشامی فسـموا مـا 

.اثمر وزیریا و نقل الی بغداد
اند که جاشوش داروی ارمنی است و نام گفته): ۲۳۹(جاشوش 

اند او بزبان سریانی کشوش باشد و در ادویۀ چشم کاشوش گفته
و او نباتی است که طعمی ضعیف دارد میان ترش و شیرین و 

.ن عضوی که باو برسد از فرفیون زیادت باشدسوخت

ــوس(ر ۵۳گ ــاحب ): جاس ــال ص ق
هـــو دواء ارمنـــی اســـمه الصـــیدنة

بالسریانیة کشوس تقـع فـی االدویـة 
ثم قال کاسوس هو نبات غیـر . العین

مسیخ الطعم بل حاّد



٢٩/)یونس کرامتی(بوریحان بیرونی االصیدنةمتون موازی 

مردد بوده و » الکثیر العسل«و » الکثیر العلک«در مدخل تین، پیداست که کاسانی میان 

١٨.استدر ادامه دربارۀ وجه تسمیۀ انجیر وزیری به اشتباه افتادهودو را در ترجمه آوردههر

را به اعتماد کازرونی پذیرفته اما در ترجمۀ متن از تحریر فارسی » جاسوس«کریموف ضبط 

زریاب همان ضبط . قرار داردةصیدنالقول کازرونی از است که در نقطۀ مقابل نقلبهره برده

.استدر تحریر فارسی را ترجیح داده» جاشوش«

ین. ۳-۲ العطار شیرازی و فرزندشحاجی ز

مفتـاح در ) ق۸۰۶-۷۳۰(العطـار علی بن حسین انصاری شیرازی مشهور بـه حـاجی زین

یـا بیرونـی یـاد ةصـیدنالاز ) »بلسان«ذیل (جز یک بار اختیارات بدیعیهرگز و در الخزائن

(فرزند او . استنکرده
ً
پـدر، اختیـاراتهـای خـود بـر نیز در افزوده) حسین بن علیاحتماال

و » صـاب«، »شـاهبلوط«، »ریحـان سـلیمان«، »آملـج«، »اذخر«، »ابار«های ذیل مدخل

ر؛ ۳۱۷پ، ۲۰۲ر، ۱۸۸ر، ۱۴۸پ، ۳۷ر، ۲۳ر، ۱۸: ۳۴۹۹دیــــوان هنــــد ش(» نمــــام«

ــهیدعلی ش ــالبی را از ) ر۳۸۶پ، ۲۲۹ر، ۲۱۲پ، ۱۶۲پ، ۲۸پ، ۱۱پ، ۵: ۱۹۹۹ش مط

شمار این ارجاعات البته کمتر از آن اسـت کـه بتـوان بـا اطمینـان . استابوریحان نقل کرده

گیـری نمایـد کـه بهرهانـد، امـا چنـین میبهـره بردهصیدنهگفت که این دو از اصل یا ترجمۀ 

برای تفصیل، (ها بیش از این باشد العطار در هر دو کتاب و پسرش در این افزودهحاجی زین

).۵۵۷-۵۴۷: ۱۳۹۹، کرامتی. نک

منابع

. بوالق. الجامع لمفردات). ۱۲۹۱(بیطار، ابومحمد عبدالله بن احمد بن محمد ـ ابن
یس چـاپ تصـویری دسـت، االعتماد فی االدویـة المفـردة). ۱۹۸۵(جزار، ابوجعفر احمد ـ ابن نو

معهـد تـاریخ العلـوم : فرانکفـورت. نزگیفؤاد سـ: ویراستار. ایاصوفیا کتابخانۀ سلیمانیه۳۵۶۴

.العربیة و االسالمیة

، چه ]وزیر[در بغداد انجیری است که بدان وزیری گویند منسوب به ابن الزیات : توانست چنین باشدترجمه می. ١٨

» وزیـری«ای کـه داد را با شـامی فرمـان داد و میـوه) انجیر سامرا(ه پیوند انجیر حلوانی او آن را در سامرا دید و ب

.آورده شدنامیدند و به بغداد



۱۴۰۰و زمستان ییز، پا)۶۹: یاپیپ(۲ۀ، شمار۱۹سال یراث،مینۀآ/ ٣٠

جامعـة الـدول : قـاهره. منهاج البیان فی ما یستعمله االنسـان). ۱۴۳۱(جزله، یحیی بن عیسی ـ ابن

.العربیة

.بوالق. بالقانون فی الط). ۱۲۹۴(سینا، حسین بن عبدالله ـ ابن

.Sbath←) ۱۹۳۶(ماسویه، یوحنا ـ ابن

: ویسـبادن. برنهـارد لـوین: ویراسـتار. کتـاب النبـات). ۱۹۷۴(ابوحنیفه دینوری، احمد بن داود ـ 

.فرانتس اشتاینر
: تهـران. احمـد بهمنیـار: ویراسـتار. ة عن حقـائق االدویـةاالبنی). ۱۳۴۶(ـ ابومنصور موفق هروی 

.دانشگاه تهران

کرامتـی، ←منـدرج در (االدویة المفردة واالشـجار والصـموغ والطـینابدال.)۱۳۹۲(بدیغورس ـ 
).ب۱۳۹۲

: تهـران. س زریابعبا: ویراستار. الصیدنة فی الطب). ۱۳۷۰(ـ بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد 

.مرکز نشر دانشگاهی
. بـاقر مظفـرزاده: متـرجم. )داروشناسی در پزشـکی(الصیدنة فی الطب ). ۱۳۸۳(ـ ــــــــــــــ 

.فرهنگستان زبان و ادب فارسی: تهران
).ابورس(قورشونلو ۱۴۹نویس شدست. الصیدنة فی الطب. ـ ـــــــــــــ 

۱۹۹۹های شنویس، دسـتاختیـارات بـدیعی. العطـار شـیرازی، علـی بـن حسـینـ حاجی زین
.دیوان هند۳۴۹۹شهیدعلی و ش

یس دست. مفتاح الخزائن. ـ ـــــــــــــ  کسفوردMarsh 491نو .کتابخانۀ بادلیان آ
سـیل و اصـطفن بـن ب: مترجمـان.هیولی الطب فی الحشائش و السموم). ۱۹۵۲(ـ دیوسقوریدس 

.دار الطباعة المغربیة: تطوان. حنین بن اسحاق
نویستحریـر ابوعبداللـه نـاتلی، دسـت.هیولی الطـب فـی الحشـائش و السـموم. ـ ـــــــــــــ 

Or. 289الیدن.

.دائرةالمعارف العثمانیة). ۱ویرایش (الحاوی). ۱۹۵۵(ـ رازی، محمد بن زکریا 

).ب۱۳۹۲کرامتی، ←مندرج در (ابدال االدویة). ۱۳۹۲(ـ ـــــــــــــ 
مشـکوة ۴۶۰آغا، سـلیم۸۸۳آیاصوفیا، ۳۷۲۵های شنویسدست. ابدال االدویة. ـ ـــــــــــــ 

مجلـس ۲۸۲۴و ۱۵۳۸، و نیز، Marciana Or 157-999، )کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران(
.سالمیشورای ا

).۱۳۷۰(بیرونی ←مقدمه. ـ زریاب، عباس



٣١/)یونس کرامتی(بوریحان بیرونی االصیدنةمتون موازی 

بازشناسـی : جواهر الطیب المفـردةعطرهای مرکب در «). ۱۳۹۹(ـ قوسی، محسن و یونس کرامتی 

.۲۶۸-۲۵۱: ۶۶ش،آینه میراث. »ماسویه و محتوای آنعطرنامۀ منسوب به ابن
۸۳۳۱نویس شدسـت). شـرح سـدیدی(سینا ابنالقانونشرح کتاب دوم . دینـ کازرونی، سدیدال

.کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران
مغنیسـا، ۱۷۸۹های شنویسدسـت. تحریر فارسـی صـیدنه. ـ کاسانی، ابوبکر بن علی بن عثمان

بـدون (کتابخانـۀ عمـومی فرهنـگ اصـفهان، دهخـدا۵۳۵۱مجلس شورای اسـالمی، ۶۶۱۶
.موزۀ بریتانیاOr. 5849و)شماره

رازی در ســنت داروشناســی و ابــدال األدویـۀجایگــاه رسـالۀ «). الــف۱۳۹۲(ــ کرامتــی، یـونس 

.۱۲۱-۷۵: ۱۴، شتاریخ علم. »داروسازی دورۀ اسالمی
/ اروشناسـیدر سنت د) ادویۀ مفرده(داروهای ساده ) ِابدال(جایگزینی). ب۱۳۹۲(ـ ـــــــــــــ 

. هـای نـوینو بررسی آنها با توجـه بـه پژوهش) تا سدۀ هفتم هجری(داروسازی دورۀ اسالمی 

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
شناسایی منـابع، تبارشناسـی : العطار شیرازیحاجی زینمفتاح الخزائن «). ۱۳۹۹(ـ ـــــــــــــ 

دسامبر ۲۱(، ۵۶۵-۲۹:۵۲۱ش، تاریخ علم.»و ارتباط آن با اختیارات بدیعیهانویسدست
۲۰۲۰(.

ای عربی دربارۀ عطرهـا در باب انتساب و عنوان رساله«). ۱۳۹۴(ـ کرامتی، یونس و محسن قوسی 

.۲۱۱-۱۸۹: ۱۹، شتاریخ علم. »از سدۀ چهارم هجری

.)۱۳۸۳(بیرونی ←مقدمه . له اسرائیلویچـ کریموف، عبیدال
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