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 چکیده
در بیشتر آثار داروشناسی دورۀ اسالمی، به مواد خوشبوی و از جمله آنچه در متون دورۀ 

های مردن ویژگیشد، توجه شده است. در این آثار ضمن برشاسالمی عطر انگاشته می
آید دارویی هر عطر، اجناس مختلف آن و مناطقی که هر جنس در آنجا به دست می

معرفی شده است. توجه برخی داروشناسان به این موضوع گاه تا بدانجا بوده که حاصل 
ها نیز پیشی گرفته است. مقایسۀ کار از لحاظ جزئیات و تفصیل حتی از بیشتر عطرنامه

عطر اصلی عنبر، عود، کافور و مشک،  4یار مفصل دربارۀ اجناس های گاه بسگزارش
ها، و نیز ها و عطرنامه، در آثار داروشناسی و یافتن ارتباط میان آن«اصول»مشهور به 

تواند در شناخت ارتباط محتوایی میان آثار داروشناسی با یکدیگر در این موضوع می
اندازی کار آید. چشمرۀ اسالمی بهاندازی روشن برای سنت عطرشناسی دوترسیم چشم

که تاکنون به دلیل نبود جستارهای تطبیقی در این باره فراهم نشده است. البته 
توجهی شماری از داروشناسان در یادکرد منابع، موجب شده است که در بسیاری بی

 ها جز با مقایسۀ محتوایی و متنی میسر نگردد.موارد، شناخت این ارتباط
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 درآمد

ون بر چندان بوده که افزاسالمی  هایسرزمیندر اهمیت عطر و کاربرد گستردۀ آن 
ای از آثار دورۀ نگاری در این باره، در طیف گستردهنگارش شمار شایان توجهی تک

اسالمی، از آثار علمی گرفته تا آثار ادبی، جغرافیایی، دیوانساالری و حسبه و دیگر آثار 
این آثار را با توجه موضوع اثر و رویکرد آن به تمدنی، توجهی ویژه به عطرها شده است. 

گوهرشناسی ، داروشناسی، پزشکی و داروسازی هایدر دستهتوان عطرشناسی می
و  ساالریدیواننگاری، جغرافیایی و عجایب ،هافرهنگو  چنددانشی(، هاجواهرنامه)

گمان در این میان آثار داروشناسی از جایگاهی حسبه و سرانجام آثار ادبی جای داد. بی
ها دربارۀ عطر(، خود نگاریها )تکعطرنامه اند؛ چه بیشتر نگارندگانویژه برخوردار بوده

اند و چنان که خواهد کم در علوم پزشکی صاحب اثر بودهداروشناسانی نامدار یا دست
آمد شماری از آثار داروشناسی در عرضۀ اطالعات مربوط به اجناس عطرها از بیشتر 

 گرفتند.ها پیشی میعطرنامه
گانۀ علوم پزشکی ناسی یکی از فنون پنجدر دورۀ اسالمی، ادویۀ مفرده یا داروش

. وجه تمایز داروشناسی با چهار فن دیگر آن بود که نگارش آثاری 1آمدشمار میبه
ها دو مستقل و به نسبت مفصل در این فن بسیار رایج بود که در عنوان اغلب آن

کار ر بهها و گاه هر دو اصطالح در کنار یکدیگو مشتقات آن« مفرده»و « ادویه»اصطالح 
 ادامۀ مقاله(.  ت :ها نکرفت )برای نمونهمی

دورۀ اسالمی شبیه به ساختار آثار داروشناسی )ادویۀ مفرده( ساختار بیشتر 
های امروزین است. در این آثار هر دارو یک مدخل )اصلی یا ارجاعی( به شمار دانشنامه

خصوص آن دارو  اصلی )غیر ارجاعی(، مطالب مختلفی در مدخلذیل هر آمده است. 
آید )رویشگاه، های دیگر دارو، چیستی، از کجا به دست میآمده است از جمله: نام

خاستگاه یا معدن(، طبع، منفعت، مصلح )داروی از بین برندۀ عوارض جانبی(، بدل 
 )داروی جایگزین(.

یز اما در برخی آثار ن اندمرتب شده )ابجد یا ابتث( عموما به ترتیب الفباییها مدخل
شدند. داروها بر اساس درجات چهارگانۀ قوت دارو )معموالً گرمی یا سردی( مرتب می

                                                                                                                                        
پزشکی )مشتمل بر مبانی نظری پزشکی از جمله ارکان و اخالط اربعته، کلیات . 1. چهار فن دیگر عبارتند از: 1

های جزئی که در هر یک از اندام بدن از سر تتا قتدم ر  : بیماری2؛ کالبدشناسی، بهداشت، ستۀ ضروریه ...(
 .قراباذینداروهای ترکیبی یا : 4 های عمومی که به عضوی خاص اختصاص ندارد؛: بیماری3دهد؛ می
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انتظار داشت که بخشی جداگانه به عطرها توان پیداست که در این دو ساختار نمی
 اختصاص یافته باشد. 

 4های این آثار دربارۀ اصنا،، اجناس یا انواع مقالۀ حاضر به بررسی تطبیقی گزارش
ها در شبوی مشهور یعنی عنبر، عود، کافور و مشک ت که تقریباً در همۀ عطرنامهمادۀ خو
. زیرا از یک سو، مقایسۀ همین اصنا، 1اند ت اختصاص یافته استیادشده« اصول»شمار 

ها بسنده است برای مقایسۀ محتوای عطرشناسی این آثار و پی بردن به ارتباط میان آن
، که در عطرهای «افاویه»یگر مواد خوشبو، موسوم به گیر دو از دیگر سو، شمار چشم

ها شوند چندان است که اشاراتی هرچند مختصر به آناصل افزوده می 4مرکب به این 
 طلبد. فراخور این مجال نیست و بحثی بسیار درازدامن می

 
 های دورۀ اسالمینگاهی گذرا به عطرنامه

با آثار مورد بحث در این جستار،  های موجود، سه عطرنامۀ زیراز میان عطرنامه
 ارتباط محتوایی دارند:

 (ق243نوشتۀ ابن ماسویه )د جواهر الطیب المفردة. 1

 م( 979-897ق/  369-284ابن جزار ) نوشتۀ کتاب فی فنون الطیب و العطر. 2

ق/  421 روایت دوم آن دراثر محمد بن الحسن بن ابراهیم الخازن ) کتاب الطیب. 3
 (.نه فراهم آمده استدر غز م 1030

 
 اسحاق بن عمران االدویة المفردة

)دربارۀ او نک: نرسیده است ق( به دست ما 279کتاب داروشناسی اسحاق بن عمران )د 
ق( 390بن سمجون )زنده در های مفصل اۀ نقل قولاما به واسط (242-239کرامتی، 
عطر و نقل قول غافقی و ابن بیطار ذیل کافور از دیدگاه اسحاق دربارۀ اجناس  4ذیل هر 

عطرهای اصلی آگاهیم. او افزون بر اشارۀ صریح به اصنا، عطرهای اصلی، با برشمردن 
 ای ضمنی به این اصنا، دارد.مناطقی که منشأ عطرهاست، اشاره

 

                                                                                                                                        
پوشی شده است. چه این آثار اندوختتۀ چشم ق9در این مقاله از یادکرد آثار داروشناسی پس از سدۀ  .1

 اند. شایان توجهی به میراث داروشناسی اسالمی پیش از خود نیفزوده
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 اسحاق بن عمران االدویة المفردةاجناس عطرهای اصلی در  -1جدول 

 اجناس  عطر

 عنبر
فقط دربارۀ چیستی عنبر و نه اجناس آن به اسحاق بن عمران ارجاع  (3/121)ابن سمجون 
 داده است 

 1عود

)پس نام کامل این جنس:  آیددر هند به دست می 2اشارۀ مختصر: هندی که از جزیرۀ قیومه 
 هندی قیومی(، قماری، صنفی

. دیبلی که ]دَیبُل در[ سند 1ت: گانۀ[ عود هندی اسبه ترتیب کیفیت:بهترین عود، اصنا، ]سه
الصین »نقطه( که . صنفی دیگر که از هریج )بی3نقطه( آورند؛ و . عودی که از زابج )بی2است؛ 
. قاقلی که بهترینِ اصنا، عود قماری 5. عود صنفی، 4ها: است آورند؛ و پس از آن« الصغیر
از سفاله آورند که آن را از . عودی که 8. منطایی، 7؛ 3. چینی که همان مندلی است6است؛ 

. قلیقی که 10، 5.عود جالئی[9] 4اشباه گویند و شبیه اجناس عود جالئی )متن: خاللی( است
. ندیرامی؟ 12تر عود قماری موسوم به صندفوری، . صنف پست11، 6تر از جالئی استپست

ترین عود . کالهی که چرب14، 7. صفصافی13نقطه؛ شاید تصحیف جندرانی(، )حر، سوم بی
 .(126-3/124)همان، . لوقینی )متن: لوفینی( که بدترین و ناگوارترین عود است 15است؛ 

 کافور

 نقطه(=الصین الصغرینقطه(، هریج )حر، سوم بیها: سفاله، کاله، زابج )بیسرزمین
نقطه(، رفوقی/رقوقی؟)ضبط ابن سمجون، اجناس به ترتیب کیفیت: فنصوری مفلس ریاحی)بی

ابن بیطار(، حب الریاحی، کرکست )ابن بیطار: کوکشیبت؟(، بالوس نقطه(/فرفون؟ )ضبط بی
 ابن بیطار، 43/4(. ؛غافقی، ذیل کافور ؛149-2/148)همان، نقطه(بی)

                                                                                                                                        
اشبیلی )در ادامه  عمدة الطبیب ابوالخیرارش مفصل از اجناس عود در برای آنکه شباهت بسیار دو گز .1

ابن سمجون )نقل قول از اسحاق بتن عمتران( آشتکار شتود، بتر  جامع االدویة المفردةخواهد آمد( و 
 اجناس عود نیز یاد شده است. خال، موارد مشابه برخی توضیحات

جا که تقریباً عاً تیومی خواهد بود اما از آنقیومه تصحیف تیومه است و ضبط درست نسبت آن نیز طب .2
به عنوان تصتحیف « قیومی»آمده است، در این مقاله نیز « ق»در تمام متون مرتبط با عطر، حر، اول 

 رایج پذیرفته شد.

مندل در منابع عطرشناسی معموالً شهری در هندوستان به شمار آمتده و یکتی دانستتن منتدلی و صتینی  .3
 در ادامۀ مقاله( عمدة الطبیبرسد )مقایسه کنید با روایت کمابیش مشابه در ر نمیچندان درست به نظ

در توضیح بیشتر این نوع عود آورده است: و هو اعظم ما یکون من العود قطعاً و منته تصتنع الربتاع و  .4
 التخوت و الصنادیق و االمشاط و االلواح

ته اگر قرار بر یادکرد به ترتیب کیفیت باشتد، جالئتی اشاره صریح به این عود از قلم افتاده است و الب .5
 باید پیش از قاقلی یاد شود.

در توضیح این عود آورده است: از بالد قلیق آورند. احتماالً مقصود قلیقیا/قیلیقیتا یتا همتان کیلیکیتا  .6
 مشهور به ارمنستان کوچک در جنوب شرقی آسیای صغیر است.

عود آخر عظیم الخشب، یقتال لته القتاقلی »اق بن عمران آمده است: در وصف این عود به نقل از اسح .7
)ابتن ستمجون، همانجتا(. بتا « نقطه( یسمی بالشام و غیرها الصفصافی للونه و صفتهالسفق )هر دو بی

)یا بید سپید= خال،( باشد  توجه به عبارت اخیر گویا صفصافی منسوب به صفصا،، یعنی درخت بید
 همین نام در جنوب ترکیه کنونی )که البته چندان از کیلیکیا دور نیست(. و نه شهری ویران شده به
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 مشک

 ها: تبت )متن: تنبت(، صغد، چین، هندسرزمین
تی)متن: تنبتی( از دسموت پایتخت این سرزمین، صغدی، به ترتیب کیفیت: بهترین مشکِ تب

چینی، هندی و سه گونه قسماری منسوب به سه ناحیۀ متمایز موسوم به قسمار، یکی در 
-2/275)ابن سمجون،  1های خراسان و سومی در ناحیۀ سندخراسان، دیگری در دوردست

276) 
 اس رنگ: سر ، خَمری، زرد، سیاهبر اس

 (2/276)همان، روند به کار می« غشّ مشک»اشاره به موادی که به عنوان 
 

البته باید به خاطر داشت که ابن سمجون، غافقی و ابن بیطار، به نام اثر اسحاق بن عمران 
 نماید.او بسیار محتمل می ةاالدویة المفرداند اما یادکرد چنین مطالبی در تصریح نکرده

 
 ابن جزار االعتماد

 ) فی االدویة المفردة االعتمادق( در 369گزارش ابن جزار )د 
)ابن  کتاب فی فنون الطیب و العطرای از گزارش همو در عطرنامۀ ( خالصه2جدول 
و این گزارش نیز تلخیصی بسیار مختصر از گزارش  (42-39، کتاب فی فنونجزار، 

 ران )منتسب به اسحاق بن عم

                                                                                                                                        

ه ، قصاری منستوب بت(12/9)نویری،  در متون عطرشناسی دورۀ اسالمی، به اجناسی چون عصماری .1
(، اشتاره 8قنباری منسوب به قنبار، میان چین و تبت )همتان، ص ، قصار، میان هند و چین )همانجا(

ها به دست نیامد. همچنین بعید نیست که قسمار سند شده است که در متون جغرافیایی نشانی از آن
های قشمیر( باشد که در متون عطرشناسی اجناس منسوب به آن به صتورت / قسمیر / همان کشمیر

 همین مقاله(.  ت ها: نکآمده است )برای نمونهقسمیری، قشمیری، قشمری و ... 
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 ( است. 1جدول 
 

 ابن جزار االعتماداجناس عطرهای اصلی در  -2جدول 

 اجناس  عطر

 (49، االعتماد)ابن جزار، اجناس را نیاورده است  عنبر
 (43قیومی، قماری، صنفی )همان،  عود

 (103زباجی )متن: رباحی؛ همان،  کافور
 (40اجناس را نیاورده است )همان،  مشک

 

جا که این دو ها از اسحاق بن عمران نام نبرده است اما از آنابن جزار در این گزارش
زار در آثار خود اند و ابن جبه واسطۀ اسحاق بن سلیمان اسرائیلی، شاگرد و استاد بوده

توان در می ، به او استناد کرده است(83, 75, 34)همان،  االعتمادبار در  3بارها، از جمله 
 .1گمان بوددسترسی ابن جزار به کتاب داروشناسی اسحاق بن عمران بی

 
 جامع االدویة المفردة ابن سمجون

 ابن سمجون با نقل گزارش منتسب به اسحاق بن عمران دربارۀ اجناس عطرها )

                                                                                                                                        
توان یافت که سخن ابتن موارد بسیاری می االعتماددر گیری منحصر به همین ارجاعات نیست چه . این بهره1

بته پیتروی ابتن جتزار از نظتر است یتا آنتان از اسحاق بن عمران های دیگران به نقل قولجزار بسیار شبیه 
 هلتیلج هنتدی و کابلی،لستان العصافیر،طباشتیر و مرزنجتوشز آن جمله است شرح اند. ااسحاق اشاره کرده

 (4/144، 3/96، 109، 4/197)به ترتیتب:  ن بیطارابمقایسه کنید با ؛ (107-7-6، االعتماد)ابن جزار، 
 .(612، 283-282، 351، 77ترتیب )بهاشبیلی  ابو الخیرو 



  545 عطرشناسی در سنت داروشناسی دورۀ اسالمی از سدۀ سوم تا نهم قمری

ایان توجه در این باره گزارشی پدید آورده که از بسیاری ( و افزودن مطالبی ش1جدول 
جزار  ها نیز در این باب پیشی گرفته است. برای نمونه همچنان که گفته شد ابنعطرنامه

ای از نظرات منتسب به اسحاق بن عمران )البته در عطرنامۀ خود تنها به یادکرد خالصه
 یادکرد نام او( بسنده کرده است. بی

 
 ابن سمجون جامع االدویة المفردةاجناس عطرهای اصلی در  -3جدول 

 اجناس عطر

 عنبر

 استناد به اسحاق بن عمران )نک 
 (3/121)ابن سمجون، ( دربارۀ چیستی عنبر 1 جدول

. سپید، سر ، سبز، زرد، 1های گوناگون دارد:ون: ضروب بسیار و رنگسخن خود ابن سمج
 اند مانند سنگ طلق )همانجا(الیه روی همسیاه، و نیز چندرنگ که الیه

 عود

  (127-3/124نقل از اسحاق بن عمران )همان، 
 سخن خود ابن سمجون: اصنا، بسیار دارد.

لنجج است؛ نقل از ابوحنیفه دینوری: در نقل از ابوعمرو: نام دیگرش النجوج، یلنجوج یا ی
 (3/127های عربی نیست )همان، سرزمین

. هندی از جزیرۀ قیومه؛ 1اجناس عود النجوج به ترتیب کیفیت به نقل از ابوالحسن اللحیانی: 
 (128-3/127. قماری )همان، 4. صنفی؛ 3. مندلی از مندل هند؛ 2

است: « ضرب». صنفی؛ و قماری که خود دو 2. هندی؛ 1اجناس عود به نقل از خلف الطیبی: 
. اشباهی که به انواع 6. چینی که همان مندلی است؛ 5. صندفوری؛ 4. قاقلی که بهتر است و 3

 ( 3/129)همان،  1نقطه(. جالئی )بی7عود مگر چینی شباهت دارند؛ 

 کافور

 (2/148)همان، بن خرداذبه نقطه( هند به نقل از ااشاره به رویدن درخت کافور در جزیرۀ قیومه )بی
  تها و اجناس به نقل از اسحاق بن عمران )نکاره به سرزمیناش

 (149-2/148؛ همان، 1 جدول
نقطه(و جنس زباجی های زابج )بینقل قول از ابن جزار دربارۀ رویش درخت کافور در کوه

 ( 2/148)متن: ریاحی؛ همان، 
  (276-2/275همان، نقل از اسحاق بن عمران ) مشک

 
 ابن سینا القانون کتاب دوم

 دربارۀ اجناس عطرهای اصلی ) م( 1037-980ق/  428-370)گزارش ابن سینا 
                                                                                                                                        

در توضیح آورده است: و هو اعظم ما یکون من العود قطعاً و منه تعمل الرباع و االمشتاط و التختوت و  .1
 االلواح )یعنی همان توضیح منقول از اسحاق بن عمران(
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(، همچنان که خواهد آمد، مأخذ اصلی بیشتر داروشناسان بعدی در این باره 4 جدول
رسد که ل، از منابع خود یاد نکرده است اما به نظر میبوده است. ابن سینا مطابق معمو

 نک نیز ؛ر 36-پ 34)ابن ماسویه، گ  جواهر الطیبدر برشمردن اصنا، عود دست کم به 
Sbath, 13-14; Levey, 401) .نظر داشته است 

 

 ابن سینا القانوناجناس عطرهای اصلی در  -4جدول 

 اجناس  عطر

 (1/398)ابن سینا،  سالهطی، منده عنبر

 عود
 ینیچ: قطفی(، متنجبلی، سمندوری، قماری، صنفی، قاقلی، بری، قطعی )/هندی ،مندلی

 : ربطانی()متن: لوامی(، ریطائی متن: مانطاقی(، لواقی )متن) )قشموری(، جالئی، مانطائی
 (1/398، همان)

 (1/336، همان) باحی(، ازاد، اسفرک: رمتنفنصوری، زباجی ) کافور
 (1/360)همان،  بحری=: جرجیری(، هندی متنینی، خرخیزی )چتبتی،  مشک
 

 تقویم االدویةو عالئی مغربی در  الجامعابن بیطار در که در ادامه خواهد آمد همچنان
دربارۀ اختیارات بدیعی در حاج زین العطار شیرازی دربارۀ اجناس عطرهای اصلی، و 

سینا )گاه با یادکرد نام کتاب و گاه بی توجه به ناس و ماهیت عطرهای اصلی از ابناج
عین  الشاملو ابن نفیس در  منهاج البیانهمچنین ابن جزله در  اند.آن( نقل قول کرده

ادریسی و  الجامعبر  القانونآنکه از آن نام ببرند. تأثیر اند بیرا تکرار کرده القانونعبارات 
 عرایس الجواهر)به واسطۀ  اختیارات بدیعیهای غیر مستقیم آن بر افزوده نیز تأثیر

 ( شایسته توجه است.دربارۀ ماهیت عنبر
 

 بیرونی الصیدنة

ق(، بسیاری از عطرها و گیاهان خوشبو 442)نگاشتۀ  الصیدنة فی الطبابوریحان بیرونی در 
ابن  جواهر الطیب بوی یادشده در بخش عطرهای مفردۀمادۀ خوش 28و از جمله هر 

مدخل نیز از ابوالعباس خشکی یاد کرده است. شگفت آن که  38ماسویه را یاد کرده و ذیل 
 او دربارۀ عطرهای اصلی)

-255قوسی و کرامتی، ت )برای تفصیل نک( به هیچ یک از این دو ارجاع نداده است 5جدول 
شناخته و با عباراتی چون درستی نمیبه . او در این موارد از منابعی بهره برده که گویا(256
 ها نقل کرده است.از آن« در کتابی»یا « عطاری»
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 الصیدنةاجناس عطرهای اصلی در  -5جدول 

 اجناس  عطر

 عنبر
(، کوه بر کوه، )چشم ملن عین الجرادهایی است چون که در او سورا )انواع: اشهب  یشحر

 لسمکی؛ ازرق(، المند، ا
 (438-437)بیرونی، ترینش سیاه ، سپس ازرق، سپس زرد و پستزابجیبهترینش اشهب : گویند

 عود
: صنفیری، قماری، چند نوع استکه به گفتۀ عطار ناشناس بر هندی )بنگالی(، صنفی 

تبوک  عود است؛ اجناس دیگر باز هم به نقل از عطار ناشناس: اشباهو نوعی که از  جندرانی
 (444-443)همان، لجرابی  و )بادبیزنی(

 (514های کافور: سیاه، سر ، زرد، کبود/اکهب، سپید )همان، و رنگ : رباحی(متنزباجی ) کافور

 مشک
نیبالی، )انواع آن:  هندی(؛ تبتی، تتاری، خرخیزی، : قنای(متنائی )قت)انواع آن: ترکی 

 (578-577)همان،  جترسری، کشمیری، اودیاخی(، قاروری

 (578)همان،  ینی، تبتی، تومستی، نیبالی، خطائی، تتاری، خرخیزی، بحریچ: فی کتابٍ
 

نکره(  )=کتابی، به صورت« کتابٍ»آنچه ابوریحان دربارۀ اجناس مشک به نقل از 
 الصیدنةآورده همان اجناس و به همان ترتیبی است که ابوالمحامد غزنوی در حواشی 

  ت :)نک
کتاب  ؛پ 2-ر 1 ، گکتاب الطیب نسخۀ پرینستون)خازن،  کتاب الطیب( از 9جدول 

الطیب نسخۀ الیپزیک، گ 2 پ-5 ر(، البته بییادکرد منبع، نقل کرده است. با این تفاوت 
که در کتاب الطیب و حواشی الصیدنة در پایان از قشمیری )کشمیری( به عنوان 
پستترین جنس عود یاد شده است. شایان توجه آنکه، به استناد انجامۀ دستنویس 
پرینستون از کتاب الطیب )که انجامۀ مؤلف را تکرار کرده است( روایت نهایی این کتاب 
به خط خود خازن در جمادی االولی 421 ق در شهر غزنه فراهم آمده است )خازن، 
کتاب الطیب نسخۀ پرینستون، گ 12 پ( اما ابوریحان با آنکه در همان سالها )همچون 
محمد بن حسن خازن( در دربار غزنویان و در غزنه میزیسته، گویا خازن و کتاب او را 
بهدرستی نمیشناخته و جز این مورد، در مورد دیگر عطرهای اصلی، حتی بییادکرد نام 

 یا به همین صورت مجهول، چیزی از کتاب خازن نقل نکرده است.
 

 االبنیة عن حقائق االدویة ابومنصور موفق هروی

و « کافور»، «عود»ای ق( به هر یک از عطره447ابومنصور موفق هروی )زنده در حدود 
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بهتر و گرمتر از او »مدخلی اختصاص داده است اما فقط دربارۀ عود گفته است: « مسک»
 (229)ابومنصور موفق هروی، « یقمار یبود، و ز پس هند یهند
 

 ابن بطالن تقویم الصحة

عطر  4ضمن برشمردن شماری از اجناس  تقویم الصحة ابن بطالن در کتاب مجدول
 ) اصلی
دربارۀ عنبر به ماسرجویه، مسیح ]بن حکم دمشقی[، یوحنا )ابن ماسویه(،  (6 جدول

دربارۀ عود به مسیح، ابن ماسه، ابن ماسویه، دربارۀ کافور به ابن ماسه، مسیح و رازی و 
-پ 39)ابن بطالن، گ  1دربارۀ مشک به جالینوس، فولس و ماسرجویه استناد کرده است

نیز نک ابوعلی سلماسی، گ 133 پ-134 ر: جدول  ؛...« البخورات الطیبة »ر:جدول  40
 بخورات خوش و مضرت و منفعت(. 

 

 اجناس عطرهای اصلی در تقویم الصحة -6جدول 

 اجناس  عطر

 خمری، سمکی، صنوبری، مند عنبر
 هندی، صنفی، قماری  عود

 زباجی )در اصل: رباحی(  کافور
 تبتی، غزنوی، قرقیزی، صموری مشک

 

پزشکان یادشده تنها ابن ماسویه اثری در عطرشناسی داشته است اما به  از میان
های کتاب در دلیل شیوۀ ابن بطالن در نقل قول ت که برای گنجاندن مطلب در جدول

توان انتظار داشت که در عبارات او و ابن ماسویه شباهتی نهایت اختصار است ت نمی
ن نیست که بتوان بر اساس آن گفت که آشکار به چشم آید اما شباهت محتوا نیز چندا

نظر داشته است و چه بسا مأخذ او آثار داروشناسی ابن  جواهر الطیبابن بطالن به 
 ماسویه بوده است.

 
 ابن وافداالدویة المفردة 

                                                                                                                                        
اند که هایی آمدهنوشتبا کوته« آراء الناس»ستون  درتقویم الصحة های ارجاعات ابن بطالن در جدول .1

 اند.در پایان کتاب در یک جدول معرفی شده
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در این کتاب داروها را بر اساس درجۀ م(  1067ق/  460ابن وافد اندلسی )د پس از 
 ) نبر و عودمشک، عقوت مرتب ساخته و اجناس 

همچون دیگر کافور یاد کرده است. شرح  درجۀ دوممیان داروهای از در را  (7 جدول
نویس برجای اما از دست (3)ابن وافد، گرچه در فهرست آغاز آمده  درجۀ سومداروهای از 

دانیم اجناس کافور را نیز همچون اجناس مانده افتاده است، اما به واسطۀ ابن بیطار می
مشک از مسعودی نقل کرده است. اجناس عود نیز روایتی مخدوش از گزارش منتسب 

 به اسحاق بن عمران )
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( است که به احتمال قریب به یقین همچون اجناس عنبر به واسطۀ ابن 1جدول 
 سمجون )

 ( نقل شده است.3جدول 
 

 ابن وافد االدویة المفردةاجناس عطرهای اصلی در  -7جدول 

 اجناس  عطر

 (166-165)همان،  : مندنی(متنشحری، زنجی، مند ) 1عنبر

 عود
: صیدفوری(، متن:سماری(، قاقلی، صندفوری )متنهندی، مندلی، صنفی، قماری )

از « و جاللی اسناه»رت در متن هر دو واژه به صوجالئی )؛ و از اشباه آن: ینیچ
  (166)همان،  (انداصنا، عود انگاشته شده

 (4/42)ابن بیطار، به نقل از مسعودی: فنصوری  کافور
 ( 156)ابن وافد،  ینی، تبتیمسعودی: چ مروج الذهببه نقل از  مشک

 
 ابن جزلهالبیان منهاج 

کم و کاست و را بی (604)ابن جزله، مشک ق( اجناس عود، کافور و 493جزله )د ابن 
 ابن سینا ) القانون( را نیز با اندک اختالفی در عبارت از 602اجناس عنبر )همان، 

 آنکه از او یا منبعی دیگر یاد کند.( گرفته است بی4 جدول
 ابوالخیر اشبیلی 2عمدة الطبیب فی معرفة النبات

در این اثر از میان عطرهای اصلی م، 12ق/ 6ابوالخیر اشبیلی، دانشمند اندلسی سدۀ 
 تنها به عود و کافور که منشأ گیاهی دارند پرداخته است )

 (.8جدول 
 

 عمدة الطبیب فی معرفة النباتاجناس عطرهای اصلی در  -8جدول 

 اجناس  عطر

که به « قاقلی. 2که خود بر دو صنف است:  قماری منسوب به جزیرۀ مندل در هند؛ مندلی. 1 عود

                                                                                                                                        
 شود.دیده نمی جواهر الطیبچه دربارۀ طبیعت و خواص عنبر از ابن ماسویه نقل شده در آن .1

بتا آثتار بته ستبب شتباهت ستاختاری و محتتوایی شناسی استت امتا تر اثری در گیاهبیشاین کتاب  .2
ا های این کتاب به ترتیب معمول در غرب جهان اسالم )خلمد .شودها یاد میداروشناسی در شمار آن

 ی( مرتب شده است. ب ت ث ج ح   د ذ ر ز ط ظ ک ل م ن ص ض ع غ ، ق س ش ه و 
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. 4که پست,تر است؛  : صیدفوری(متنری )صندفو. 3 ها برند؛ وشام آورند و از آنجا به دیگرجای
: متنجالئی )نوعی که از سند آورند مشهور به  .6؛ صنفی. 5قیومی منسوب به جزیره قیومه، 

؛ 2. نوعی دیگر که از سفاله آورند9؛ منطائی. 8؛ 1آورند« الصین الصغیر». نوعی که از 7؛ حالحی(
)متن:  لوقینی .13؛ بالد خزر( کالسی )من. 12؛ مکلن/کلخی(=صفصافی ). 11 ؛قلیقی. 10

 (449-448)ابوالخیر اشبیلی،  لونقی(
  (302-301؛ همان، : صنفوریمتن: رباحی(، فنصوری )متنزباجی ) کافور
 

دیسقوریدوس و  بهو در معرفی عود  ابوحنیفه دینوری بهکافور مدخل در ابوالخیر 
استناد جسته است اما هیچ یک از این ابوهالل عسکری  التلخیصجالینوس و کتاب 

دها دربارۀ اجناس عطرها نیست. گزارش ابوالخیر دربارۀ کافور )از جمله دربارۀ وجه استنا
تر گزارش مفصل او دربارۀ عود به آنچه ابن تسمیۀ کافور ریاحی=زباجی( و از آن مهم

 سمجون دربارۀ کافور و عود از اسحاق بن عمران نقل کرده )

                                                                                                                                        
 یعنی همان هریج مذکور در گزارش اسحاق بن عمران .1

تصتنع و هو أعظم خشباً من أصتنا، العتود کلّهتا، و منته »در توضیح بیشتر این نوع عود آورده است:  .2
پس باید همان باشد که به گفتۀ اسحاق بن عمتران «. الرباع و التخوت و الصنادیق و االمشاط و االلواح

 از اشباه عود جالئی است. 
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نماید که ابوالخیر سخنان منتسب به . البته چنین می( شباهت بسیار دارد1جدول 
توان آنکه از کسی نام برد(. پس میتر نقل کرده است )البته بیاسحاق بن عمران را دقیق

گفت که در این مواضع مستقیماً از گزارش منتسب به اسحاق بن عمران بهره برده 
با توجه به این که ابوالخیر نیز همچون ابن سمجون نظر ابن خرداذبه . همچنین 1است

آنکه به او نیز ارجاع دهد( به دربارۀ محل رویش درخت کافور را یاد کرده است )البته بی
 رسد که گزارش ابن سمجون را نیز در نظر داشته است.نظر می

 
 حواشی الصیدنة

ها مطالبی آمده است که شماری از آن ةالصیدننویس موجود روایت عربی در حاشیۀ دست
 ,Karamati)دربارۀ او نک است  م( 1155ق/  549)زنده در  احتمااًل از آن ابوالمحامد غزنوی

 میان دو حاشیه دربارۀ اجناس عود و مشک است ). از این (242-244
 (. 9 جدول

 
 الصیدنةحواشی اجناس عطرهای اصلی در  -9جدول 

 اجناس  عطر

 عود
هندی مشهور به سمندوری، قاقلی، صنفی، قماری، بنگالی که هندی آن روزگار است، پس از 

 (444)حواشی ابوالمحامد بر بیرونی، ن اشباه عودآ
 (578همان، چینی، تبتی، طومستی، نیبالی، خطائی، تتاری، خرخیزی، بحری. کشمیری ) مشک
 

)خازن، کتاب الطیب نسخۀ پرینستون، این دو حاشیه به احتمال بسیار از کتاب الطیب 
کتاب الطیب نسخۀ الیپزیک، گ 2 پ-5 ر، 8 پ-12 ر( نقلشدهاند.  ؛ر 8-ر 4ر.  2-ر 1گ 

جز آن که خازن در مورد اشباه عود بحث را چنین ادامه داده است: »و هو علی لونین، 
 احدهما ...« اما ابوالمحامد از نقل انواع دوگانۀ اشباه عود خودداری کرده است.

 

 جامع المفردات غافقی

ق( تنها مدخل کافور آمده 560غافقی )د  جامع المفرداتهای در دسترس در بخش
 است که غافقی در آن دربارۀ اجناس کافور گزارش مفصل اسحاق بن عمران)

                                                                                                                                        
را « ستع»نوشتت شمار استنادهای ابوالخیر به اسحاق بن عمران چندان است که بترای ستادگی، کوته .1

 نماید.در این دو موضع شگفت میبرای او به کار برده است و نام نبردن از اسحاق 
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 .)غافقی، ذیل کافور(ست ( را با یادکرد نام او آورده ا1جدول 
 

 ادریسی الجامع

( با استناد به 10جدول ق( افزون بر یادکرد اجناس کافور و مشک)560ادریسی )د
 )القانون
ها ای ضمنی به اصنا، آن، اشاره(، با برشمردن مناطقی که منشأ عطرهاست4 جدول
 ادریسی، الجامع، دستنویس 3610( ؛18420نویس الجامع، دست)ادریسی، دارد 

 ادریسی الجامعاجناس عطرهای اصلی در  -10جدول 

 اجناس  عطر

بحر =ربی غبحر الیمن، بحر الهند، ساحل بحور الاجناس بر اساس نام دریاها:  عنبر
جا را به بحر شام )دریای مدیترانه( که امواج عنبر آن )اقیانوس اطلس( الظلمات

 .افکندمی
 (ر 181، 18420نویس )ادریسی، دست : اشهببهترین جنس

 عود

المجمر= 

 عود

متن: تنومه، قیمار، قاقل ) و قمار، صنفتیومه، جزایر: اجناس بر اساس نام 
 (. صنف و قاقل

 .یو هند (1نقطهیمانی)؟ حر، نخست بیاز عود  :خواص عودهنگام اشاره به 
، سمندوری، 2جبلیهندی مندلی، هندی موسوم به : القانوناجناس به نقل از 

 ر(181-پ180)همان،  قسموری/ینی چ، 3قماری
در متن ) زباج، فنصور، (کلهکاله )متن:قیومه، : جزایراجناس بر اساس نام  کافور

                                                                                                                                        
 در دیگر منابع عطرشناسی، از عود یمانی یا چیزی که بتوان یمانی را تصحیف آن دانست یاد نشده است.  .1

آید. گویا )یا کاتتب به دست می« وسط بالد الهند»عود مندلی از  القانونبر اساس مأخذ ادریسی یعنی  .2
از « ثم الذی یقتال لته»یادکرده است. افتادن عبارت « الهندیالمندلی »نویس( به همین دلیل از دست

)در القانون( ...« العود المندلی ... ثم الذی یقال له الهندی و هو الجبلی » ... نقل قول از قانون و تبدیل 
نویس موجب شده است از عبارت دستت..« العود الهندی المندلی ... و یقال له هندی هو جبلی »... به 

درنتگ بته ماننتد متتن مأختذ ید که هندی مندلی همان هندی جبلی استت امتا چتون بیچنین برآ
رود و از یکی انگاشتتن ایتن دو نتزد برختی مردمتان یتاد )القانون( از برتری یکی بر دیگری سخن می

شود )و من الناس الیفرق بین المندلی و الهندی( معلوم است که ادریسی به پیروی از ابن سینا، بر می
 شمار آورده است. ، مندلی و جبلی، را دو جنس به«برخی مردمان»خال، 

جنس صنفی، قاقلی، بری و قطفی نیز اشاره شتده  4به « صینی»و پیش از « قماری»پس از  القانوندر  .3
 است )قیاس کنید با 

 (4جدول 
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 پ( 138نقطه؛ همان، گ بی)زابج(، نقطهبی
 1ر(  139)همان، گ  (.نقطهبی)زباجی : فنصوری، قانونالاجناس به نقل از 

، گ 3610نویس تها: هند، تبت، چین )ادریسی، دساجناس بر اساس سرزمین کشم
 2پ(133

 

گیری ادریسی از منابع دیگر )به ویژه آثار نوشته شده در غرب جهان ای از بهرهنشانه
ادریسی یک استثناء در  الجامعتوان گفت که اسالم( به دست نیامد و از این نظر می

قه رود. زیرا آثار دیگر این منطمیان آثار نگاشته شده در غرب جهان اسالم به شمار می
 ارتباط شایان توجهی با یکدیگر دارند.

 
 تقویم االدویة یا المنجح عالئی مغربی

 ) القانوننیز در یادکرد اجناس مشک و کافور به  3رسد که عالئی مغربیبه نظر می
سحاق بن ( نظر داشته و در مورد اجناس پرشمار عود از گزارش منتسب به ا4 جدول

 عمران )

                                                                                                                                        
 نیز چیزی نقل شود. القانونآنکه از اشاره شده است بی« ئر هندجزا»( فقط به 116نویس فاتح )گ در دست .1

 پ؛ تبت نیامده است. 156نویس سنا، گ در دست .2

ق 6در بارۀ روزگار زندگی او اختال، نظر بسیار است. در این جستار روایتی کته او را بته میانتۀ ستدۀ  .3
 دهد اعتماد شده است.نسبت می
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 ( یا ابن سمجون )1جدول 
 ( آگاه بوده است. 3جدول 

 
 المنجحیا  تقویم االدویةاجناس عطرهای اصلی در  -11جدول 

 اجناس  عطر

 )عالئی مغربی ذیل عنبر(الدسم است نوع؛ تنها گفته است که بهترینش االشهب  4 عنبر
 از بهترینش که مندلی سپس هندی رزین است یاد کرده )همان، ذیل عود(نوع اما تنها  10 عود

 کافور
ها: قیصوری( و ریاحی و چینی و اسفرک/اصفرک و آزاد نویسفنصوری )بیشتر دست

 ها: ازار/انادی، ..(، بهترینش فنصوری )همان، ذیل کافور(نویس)دست

 مشک
، برخی: جیری/خیری(، بهترینش تبتی و چینی و هندی و خرخیری )بیشتر نسن: جرجیری

 تبتی تندبوی )همان، ذیل مسک(
 

شمارد نسبت به اجناس البته باید توجه داشت اجناسی که عالئی برای کافور برمی
 ، چینی را بیشتر دارد.القانونیاد شده در 

 

 ابن بیطار الجامع

ی هادر مورد این چهار عطر به تکرار دیدگاهم(، 1248ق/  646)د  ابن بیطار
  تپیشینیان )نک
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 است.  بسنده کرده (12 جدول
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 ابن بیطار الجامعاجناس عطرهای اصلی در  -12جدول 

 اجناس  عطر

 عنبر
 سینا )نقل از ابن

 (3/134)ابن بیطار، ( 4 جدول

 عود
 سینا )نقل از ابن

 (3/143همان،  ت ، نک 4 جدول

 کافور

 نقل از مسعودی به واسطۀ ابن وافد )
 ( 7 جدول

 سینا )نقل از ابن
 (4 جدول

 نقل از اسحاق بن عمران )
 ، شاید به واسطۀ ابن سمجون(1 جدول
 (4/42)همان، 

 مشک
 نقل از مسعودی به واسطۀ ابن وافد )

 (4/156( )همان، 7 جدول
 

 ابن نفیس الشامل

اجناس م(  1288-1211ق/  687-607بن نفیس )ح ا الشاملماندۀ های باقیدر بخش
 عطرهای اصلی )

در  القانونگیری او از از منابع نقل شده است که بهره« یقال»( با عباراتی مانند 13جدول 
 مردن اجناس کافور و عود آشکار است. برش
 

 ابن نفیس الشامل فی صناعة الطبیهاجناس عطرهای اصلی در  -13جدول 

 اجناس  عطر

 (20/158)ابن نفیس، های عنبر: اشهب، اشقر، ازرق، اسود تنها اشاره به رنگ عنبر

 عود
 تکرار نظر ابن سینا )

)همان، « صنفی»یادکرد او، با اندک اطناب و از قلم انداختن جنس ( بی4 جدول
20/239) 

 کافور
های دیگر کافور در مصر: الفیصوری الحدیث= کافور رباحی سپید خالص؛ و به نام اشاره

 (26-24/25الفیصوری القدیم = کافور سپیدی که اندکی به تیرگی بزند)همان، 
 تکرار نظر ابن سینا )
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 (24/26یادکرد او )همان، ( بی4 جدول

 (28/172همان، چینی )تبتی،  مشک
 

 حاج زین العطار اختیارات بدیعی

 3را در  ینخزالمفتاح اق 767علی بن حسین مشهور به حاج زین العطار شیرازی در 
ق با تکمیل آن روایتی نو در دو 770و در (مفتاح)حاج زین العطار شیرازی، مقاله نوشت 

 نامید  بدیعیاختیارات مقاله پدید آورد و آن را به نام شاهزاده بدیع الجمال، 
 

 اختیارات بدیعیاجناس عطرهای اصلی در  -14جدول 

 اجناس  عطر

 عنبر
 خشخاشیاشهب / سفید، ازرق / فستقی، زرد / ها )نظر خود مؤلف(: تنها اشاره به رنگ

 ، ذیل عنبر(اختیارات)حاج زین العطار شیرازی، 

 عود
 ری(ی)قسم چینیمندلی، هندی / جبلی، سمندوری، قماری، قاقلی، بری، قطعی، 

 ، با ارجاع به ابن سینا؛ نک قانونالجنس نخست یادشده در  8)
 (4 جدول

 و نیز کافور ازرق القانوناجناس یاد شده در  کافور
 (القانون)دو جنس یاد شده در  تبتی، چینی مشک

 

ابن بیطار بسیار بهره  الجامعخال، روش معمول خود که از زین العطار برحاج 
ای از خود افزوده( ر  مورد اجناس عطرهای اصلی  جز در مورد عنبر )که نکتهبرد، دمی

 در مورد سه عطر دیگر سخن ابن سینا را تکرار کرده است. 
 

 های اختیارات بدیعیافزوده

حسین بن علی بن حسین )فرزند حاج زین العطار شیرازی(، مالحظاتی تکمیلی و گاه 
متمایز « ابن مؤلف گوید»ها را با عبارت افزوده و آن پدر خود اختیارات بدیعیانتقادی بر 

ترین نسخۀ شناخته شدۀ این روایت به خط خود این فرزند با تارین ساخته است. کهن
 شود. ق در دیوان هند )اکنون بخشی از کتابخانۀ بریتانیا( نگهداری می850کتابت 

 

 اختیارات بدیعیهای فزودهااجناس عطرهای اصلی در  -15جدول 

 اجناس  عطر

 ها بر زبر یکدیگر باشد(، ازرق )منقاری(، مند، سمکیاشهب، عین الجراد )که صفحه عنبر
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 ، الصیدنة)برگرفته از اجناس عود در 
 )حسین بن حاج زین العطار شیرازی، ذیل عنبر( 1(5 جدول

 عود

)به تقلید از عرایس الجواهر:  بری، مندلی، سمندوری، قاقلی، قماری، صنفی، کلمک، کوهی
که تصحیف عفصی در  افصیرت قفصیل )اما به صو، (سکالیبنکالی )متن: ، صنیفی(

 ؛ ، لوقینی)متن: حالئی( یئالج، )متن: رندی( دیب، منطایی، رعرائس است( 
)از مندلی به بعد با  ست که آنرا اشباه خوانند و آن دو نوع باشداز منطایی جنسیاشباه: 

 (259-257استناد، نک کاشانی، گزارش تفصیلی برگرفته از عرایس الجواهر اما بی

 کافور
رفوق، آزاد، اسفرک، مصعد / : قیصوری(، زباجی )دراصل: ریاحی(، سریری، متنفنصوری )
 های اندلسی(و گزارش القانون)ترکیبی از گزارش  معمول

 مشک
چینی )/ختنی؟(، ختایی )در اصل: از وسط دیار ختای آورند(، تبتی، قمجویی، طومستی 
)در اصل: طرمسی/طومسی؟؛ چ: طوس(، تاتاری، خرخیزی )در اصل: خرخیری(، بحری، 

 (251-250)برگرفته از عرائس الجواهر، نک همان،  ری(قشمیری / اذفر )در اصل: قسمی
 

کند اما در مورد عطرهای ها گرچه معموالً از کسی یاد نمیدر این افزوده« ابن مؤلف»
 .2استابوریحان بهره برده  الصیدنةکاشانی و  عرائس الجواهراصلی از 

 
 نتیجه

های مفصل منتسب به اسحاق بن عمران در همچنان که پیشتر به اختصار اشاره شد، گزارش
خصوص اجناس عطرها، از نظر پرداختن به جزئیات و برشمردن شمار بیشتری از عطرها، نه 

ها نیز جایگاهی ویژه دارد. به تنها در میان آثار داروشناسی، که حتی در مقایسه با عطرنامه
یژه آنچه ابن سمجون در وصف آهوی مشک از اسحاق بن عمران نقل کرده است از چنان و

وجوی بسیار، در هیچ یک از آثار دورۀ اسالمی گزارشی رغم جستدقتی برخوردار است که به
هایی به نقل از دیگران بر ردیف آن باشد به دست نیامد. ابن سمجون با افزودن گزارشکه هم
ترین توضیحات را دربارۀ اجناس عطرها آورده گمان مفصلن عمران بیهای اسحاق بگزارش

                                                                                                                                        
نوشته شده نونویس است و جالتب آنکته کاتتب ایتن یتک بترگ  که مدخل عنبر روی آن 231برگ  .1

های اصلی اختیارات )یعنی نویس علی بن حسین را با استفاده از یکی از روایتنونویس، کاستی دست
توان دریافت که ابن های دیگر مینویسهای ابن مؤلف( تکمیل کرده است. اما از دستبدون یادداشت

اج )حفزوده است. این یادداشت به ناچار از چاپ مغلوط و مخدوش تهران مؤلف بر عنبر نیز یادداشتی ا
 نقل شد. (309، اختیاراتزین العطار شیرازی، 

های حسین بن حاج زین العطار شیرازی بر اختیارات بدیعی افزوده»، کرامتی. یونس. ت . در این باره نک 2
 )در آستانۀ چاپ(.« پدرش و منابع آن
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آید؛ اما از آنجا که کار ابن سمجون است که البته نکات مکرر در آن بسیار به چشم می
توان بوده و چیزی در این باره از خود نیفزوده است، همچنان می« گردآوری»کمابیش 
ها در باب اجناس عطر در برترین گزارش های منتسب به اسحاق بن عمران را ازگزارش

 سنت داروشناسی دورۀ اسالمی به شمار آورد. 
اثر داروشناسی اسحاق بن عمران )که زاده و پروردۀ بغداد بود اما آثارش را بیشتر در 

وگو بر آثار داروشناسی گفتویژه افریقیه نوشت(، به رغم تأثیر شگر، و بیمصر و به
تأثیر بود. در واقع ار نوشته شده در شرق جهان اسالم بیغرب جهان اسالم، بر آث

پیداست، تقریباً هیچ یک از آثار شرق جهان اسالم در موضوع  1 همچنان که از نمودار
رنگ در اند )مگر تأثیری بسیار کماجناس عطرها از آثار غرب جهان اسالم بهره نگرفته

که معلوم نیست برگرفته از کدام اثر  عیاختیارات بدیالعطار بر های فرزند حاج زینافزوده
 الجامعتر از آن غافقی و مهم جامعغرب جهان اسالم است( در حالی که همین آثار، به ویژه 

ابن بیطار، در مباحث داروشناسی )و نه اجناس عطرها( در کانون توجه داروشناسان شرق 
و نیز فرزند او(  ت بدیعیاختیاراجهان اسالم )از جمله حاج زین العطار شیرازی، نویسندۀ 

های منابع شرق جهان اسالم در خصوص اجناس اند. این موضوع موجب شد که گزارشبوده
  های غرب جهان اسالم نرسد.عطرها از منظر کیفی و کمّی به پای گزارش

تأثیر نگرفتن ادریسی از آثار نوشته شده در غربی جهان اسالم از دیگر نکات جالب 
پیداست آثار غرب جهان اسالم ارتباط  1مچنان که از نمودار توجه است، زیرا ه

 اند. چشمگیری با یکدیگر داشته
گیرترین ، چشمالقانونگمان گزارش ابن سینا در های شرقی، بیدر میان گزارش
توان گفت تنها اثری است که بر آثار شرق و غرب جهان اسالم تأثیر تأثیر را داشته و می

توان به دو سنت تر عطرشناسی دورۀ اسالمی را میت روشنگذاشته است. به عبار
غربی تقسیم کرد. این دو سنت کمابیش به صورت مستقل به حیات خود ادامه -شرقی

ها عمومًا به دیگر آثار همان سنت بود. های هر یک از اینگیریدادند و ارجاعات و بهره
ه آن نیز به سبب شهرت ابن سینا است ک القانونگیر این سنت تنها استثناء چشم

 گیر خود توانست بر سنت عطرشناسی غرب جهان اسالم تأثیر گذارد. عالم
مشخص شده است.  1نمودار ها( در ارتباط میان آثار داروشناسی )با هم و با عطرنامه

اسی اندازی تا حد امکان روشن از سنت عطرشنناگفته پیداست که برای ترسیم چشم
ها، ارتباط میان دورۀ سالمی باید نمودارهایی مشابه در خصوص ارتباط میان عطرنامه
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ها ترسیم و در نهایت آثار دیگر )معرفی شده در آغاز همین مقاله( با یکدیگر و با عطرنامه
 همۀ این نمودارها با هم تلفیق و در یک نمودار آورده شوند.  

 

 ها در موضوع اجناس عطرهای اصلیارتباط میان متون داروشناسی و عطرنامه -1نمودار 

 راهنمای نمودار
 هاچین: ارتباط احتمالی بر اساس شباهت در اجناس عطرها و ترتیب یادکرد آننقطه
 یادکرد مأخذچین: تکرار توضیحات مربوط به اجناس عطرها بیخط

 خط پیوسته: نقل قول با یادکرد مأخذ
اند. نمودار آثار داروشناسان شرقی و غربی به ترتیب در سمت راست و چپ جای گرفتهدر 

 اند.همچنین آثار به ترتیب تقریبی زمان نگارش )یا درگذشت مؤلف( از باال به پایین مرتب شده
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  درآمد
بر چندان بوده که افزون اسالمی  های سرزمیندر اهمیت عطر و کاربرد گستردۀ آن 
ای از آثار دورۀ  نگاری در این باره، در طیف گسترده نگارش شمار شایان توجهی تک

اسالمی، از آثار علمی گرفته تا آثار ادبی، جغرافیایی، دیوانساالری و حسبه و دیگر آثار 
این آثار را با توجه موضوع اثر و رویکرد آن به تمدنی، توجهی ویژه به عطرها شده است. 

گوهرشناسی ، داروشناسی، پزشکی و داروسازی های در دستهان تو عطرشناسی می
و  ساالری دیواننگاری،  جغرافیایی و عجایب ،ها فرهنگو  چنددانشی)، ها جواهرنامه(

گمان در این میان آثار داروشناسی از جایگاهی  حسبه و سرانجام آثار ادبی جای داد. بی
ها دربارۀ عطر)، خود  نگاری ها (تک رنامهاند؛ چه بیشتر نگارندگان عط ویژه برخوردار بوده

اند و چنان که خواهد  کم در علوم پزشکی صاحب اثر بوده داروشناسانی نامدار یا دست
آمد شماری از آثار داروشناسی در عرضۀ اطالعات مربوط به اجناس عطرها از بیشتر 

  گرفتند. ها پیشی می عطرنامه
گانۀ علوم پزشکی  ی یکی از فنون پنجدر دورۀ اسالمی، ادویۀ مفرده یا داروشناس

. وجه تمایز داروشناسی با چهار فن دیگر آن بود که نگارش آثاری 1آمد شمار می به
ها دو  مستقل و به نسبت مفصل در این فن بسیار رایج بود که در عنوان اغلب آن

کار  هها و گاه هر دو اصطالح در کنار یکدیگر ب و مشتقات آن» مفرده«و » ادویه«اصطالح 
 ادامۀ مقاله).  ـ :ها نک رفت (برای نمونه می

دورۀ اسالمی شبیه به ساختار آثار داروشناسی (ادویۀ مفرده) ساختار بیشتر 
های امروزین است. در این آثار هر دارو یک مدخل (اصلی یا ارجاعی) به شمار  دانشنامه

وص آن دارو اصلی (غیر ارجاعی)، مطالب مختلفی در خص مدخلذیل هر آمده است. 
آید (رویشگاه،  های دیگر دارو، چیستی، از کجا به دست می آمده است از جمله: نام

خاستگاه یا معدن)، طبع، منفعت، مصلح (داروی از بین برندۀ عوارض جانبی)، بدل 
  (داروی جایگزین).

اما در برخی آثار نیز  اند مرتب شده (ابجد یا ابتث) عموما به ترتیب الفباییها  مدخل
شدند.  داروها بر اساس درجات چهارگانۀ قوت دارو (معموالً گرمی یا سردی) مرتب می

                                                                                                                                        
پزشکی (مشتمل بر مبانی نظری پزشکی از جمله ارکان و اخالط اربعـه،  کلیات . 1. چهار فن دیگر عبارتند از: 1

که در هر یک از اندام بدن از سر تـا قـدم رخ    یئجز یها ی: بیمار2؛ کالبدشناسی، بهداشت، ستۀ ضروریه ...)
 .قراباذینداروهای ترکیبی یا : 4 خاص اختصاص ندارد؛ یکه به عضو یعموم یها ی: بیمار3دهد؛  یم
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انتظار داشت که بخشی جداگانه به عطرها توان  پیداست که در این دو ساختار نمی
  اختصاص یافته باشد. 

 4های این آثار دربارۀ اصناف، اجناس یا انواع  مقالۀ حاضر به بررسی تطبیقی گزارش
ها در  ی مشهور یعنی عنبر، عود، کافور و مشک ـ که تقریباً در همۀ عطرنامهمادۀ خوشبو

. زیرا از یک سو، مقایسۀ همین اصناف 1اند ـ اختصاص یافته است یادشده» اصول«شمار 
ها بسنده است  برای مقایسۀ محتوای عطرشناسی این آثار و پی بردن به ارتباط میان آن

، که در عطرهای »افاویه«مواد خوشبو، موسوم به  گیر دیگر و از دیگر سو، شمار چشم
ها  شوند چندان است که اشاراتی هرچند مختصر به آن اصل افزوده می 4مرکب به این 

  طلبد.  فراخور این مجال نیست و بحثی بسیار درازدامن می
  

  های دورۀ اسالمی نگاهی گذرا به عطرنامه
آثار مورد بحث در این جستار،  های موجود، سه عطرنامۀ زیر با از میان عطرنامه

  ارتباط محتوایی دارند:
 )ق243نوشتۀ ابن ماسویه (د جواهر الطیب المفردة. 1
 م) 979- 897ق/  369- 284ابن جزار ( نوشتۀ کتاب فی فنون الطیب و العطر. 2
ق/  421 روایت دوم آن دراثر محمد بن الحسن بن ابراهیم الخازن ( کتاب الطیب. 3

 ).فراهم آمده استدر غزنه  م 1030
  

  اسحاق بن عمران االدویة المفردة
(دربارۀ او نک:  نرسیده است ق) به دست ما 279کتاب داروشناسی اسحاق بن عمران (د 

ق) 390سمجون (زنده در های مفصل ابن  ۀ نقل قولاما به واسط )242- 239کرامتی، 
عطر و نقل قول غافقی و ابن بیطار ذیل کافور از دیدگاه اسحاق دربارۀ اجناس  4ذیل هر 

عطرهای اصلی آگاهیم. او افزون بر اشارۀ صریح به اصناف عطرهای اصلی، با برشمردن 
  ای ضمنی به این اصناف دارد. مناطقی که منشأ عطرهاست، اشاره

  

                                                                                                                                        
پوشی شده است. چه این آثار اندوختـۀ   چشم ق9در این مقاله از یادکرد آثار داروشناسی پس از سدۀ  .1

 اند.  سالمی پیش از خود نیفزودهشایان توجهی به میراث داروشناسی ا
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 اسحاق بن عمران االدویة المفردةاجناس عطرهای اصلی در  -1جدول 
  اجناس   عطر

فقط دربارۀ چیستی عنبر و نه اجناس آن به اسحاق بن عمران ارجاع  )3/121( ابن سمجون   عنبر
  داده است 

  1عود

(پس نام کامل این جنس:  آید در هند به دست می 2اشارۀ مختصر: هندی که از جزیرۀ قیومه 
  هندی قیومی)، قماری، صنفی

. دیبلی که [دَیبُل در] سند 1گانۀ] عود هندی است:  به ترتیب کیفیت:بهترین عود، اصناف [سه
الصین «نقطه) که  . صنفی دیگر که از هریج (بی3نقطه) آورند؛ و  . عودی که از زابج (بی2است؛ 
. قاقلی که بهترینِ اصناف عود قماری 5. عود صنفی، 4ها:  است آورند؛ و پس از آن» الصغیر
سفاله آورند که آن را از . عودی که از 8. منطایی، 7؛ 3. چینی که همان مندلی است6است؛ 

. قلیقی که 10، 5.عود جالئی]9[ 4اشباه گویند و شبیه اجناس عود جالئی (متن: خاللی) است
. ندیرامی؟ 12تر عود قماری موسوم به صندفوری،  . صنف پست11، 6تر از جالئی است پست

ن عود تری . کالهی که چرب14، 7. صفصافی13نقطه؛ شاید تصحیف جندرانی)،  (حرف سوم بی
  .)126- 3/124(همان،  . لوقینی (متن: لوفینی) که بدترین و ناگوارترین عود است 15است؛ 

  کافور
  نقطه)=الصین الصغری نقطه)، هریج (حرف سوم بی ها: سفاله، کاله، زابج (بی سرزمین

نقطه)، رفوقی/رقوقی؟(ضبط ابن سمجون،  اجناس به ترتیب کیفیت: فنصوری مفلس ریاحی(بی
بیطار)، حب الریاحی، کرکست (ابن بیطار: کوکشیبت؟)، بالوس  نقطه)/فرفون؟ (ضبط ابن بی

                  .)4/43ابن بیطار،   ؛ غافقی، ذیل کافور  ؛ 149- 2/148(همان،  نقطه) بی(

                                                                                                                                        
اشبیلی (در ادامه  عمدة الطبیب ابوالخیربرای آنکه شباهت بسیار دو گزارش مفصل از اجناس عود در  .1

ابن سمجون (نقل قول از اسحاق بـن عمـران) آشـکار شـود، بـر       جامع االدویة المفردةخواهد آمد) و 
 د شده است.اجناس عود نیز یا خالف موارد مشابه برخی توضیحات

جـا کـه    قیومه تصحیف تیومه است و ضبط درست نسبت آن نیز طبعاً تیـومی خواهـد بـود امـا از آن     .2
بـه عنـوان   » قیـومی «آمده است، در این مقاله نیـز  » ق«تقریباً در تمام متون مرتبط با عطر، حرف اول 

 تصحیف رایج پذیرفته شد.
وستان به شمار آمـده و یکـی دانسـتن منـدلی و صـینی      مندل در منابع عطرشناسی معموالً شهری در هند .3

 در ادامۀ مقاله) عمدة الطبیبرسد (مقایسه کنید با روایت کمابیش مشابه در  چندان درست به نظر نمی
در توضیح بیشتر این نوع عود آورده است: و هو اعظم ما یکون من العود قطعاً و منـه تصـنع الربـاع و     .4

 اط و االلواحالتخوت و الصنادیق و االمش
اشاره صریح به این عود از قلم افتاده است و البته اگر قرار بر یادکرد به ترتیب کیفیت باشـد، جالئـی    .5

 باید پیش از قاقلی یاد شود.
در توضیح این عود آورده است: از بالد قلیق آورند. احتماالً مقصود قلیقیا/قیلیقیـا یـا همـان کیلیکیـا      .6

 در جنوب شرقی آسیای صغیر است. مشهور به ارمنستان کوچک
عود آخر عظیم الخشب، یقـال لـه القـاقلی    «در وصف این عود به نقل از اسحاق بن عمران آمده است:  .7

(ابـن سـمجون، همانجـا). بـا     » نقطه) یسمی بالشام و غیرها الصفصافی للونه و صفته السفق (هر دو بی
(یا بید سپید= خالف) باشد  یعنی درخت بیدتوجه به عبارت اخیر گویا صفصافی منسوب به صفصاف، 

 و نه شهری ویران شده به همین نام در جنوب ترکیه کنونی (که البته چندان از کیلیکیا دور نیست).
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  مشک

  ها: تبت (متن: تنبت)، صغد، چین، هند سرزمین
تی(متن: تنبتی) از دسموت پایتخت این سرزمین، صغدی، به ترتیب کیفیت: بهترین مشکِ تب

چینی، هندی و سه گونه قسماری منسوب به سه ناحیۀ متمایز موسوم به قسمار، یکی در 
-2/275(ابن سمجون،   1های خراسان و سومی در ناحیۀ سند خراسان، دیگری در دوردست

276(  
  اس رنگ: سرخ، خَمری، زرد، سیاهبر اس

  )2/276(همان،  روند  به کار می» غشّ مشک«اشاره به موادی که به عنوان 
  

البته باید به خاطر داشت که ابن سمجون، غافقی و ابن بیطار، به نام اثر اسحاق بن عمران 
  نماید. او بسیار محتمل می ةاالدویة المفرداند اما یادکرد چنین مطالبی در  تصریح نکرده

  
  ابن جزار االعتماد

  ( فی االدویة المفردة االعتمادق) در 369گزارش ابن جزار (د 

(ابن   کتاب فی فنون الطیب و العطرای از گزارش همو در عطرنامۀ  ) خالصه2جدول 
و این گزارش نیز تلخیصی بسیار مختصر از گزارش  )42- 39، کتاب فی فنونجزار، 

  ران (منتسب به اسحاق بن عم

                                                                                                                                        
ـ  )12/9نویری، (  در متون عطرشناسی دورۀ اسالمی، به اجناسی چون عصماری .1 ه ، قصاری منسـوب ب

)، اشـاره  8، قنباری منسوب به قنبار، میان چین و تبت (همـان، ص  قصار، میان هند و چین (همانجا)
ها به دست نیامد. همچنین بعید نیست که قسمار سند  شده است که در متون جغرافیایی نشانی از آن

هـای   سی اجناس منسوب به آن به صورتقشمیر) باشد که در متون عطرشنا / قسمیر / همان کشمیر
 همین مقاله).  ـ ها: نک قسمیری، قشمیری، قشمری و ... آمده است (برای نمونه
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  ) است. 1جدول 
  

 ابن جزار االعتماداجناس عطرهای اصلی در  -2جدول 

  اجناس   عطر
  )49، االعتماد(ابن جزار،  اجناس را نیاورده است   عنبر

  )43قیومی، قماری، صنفی (همان،   عود

  )103زباجی (متن: رباحی؛ همان،   کافور

  )40اجناس را نیاورده است (همان،   مشک
  

جا که این دو  ها از اسحاق بن عمران نام نبرده است اما از آن ابن جزار در این گزارش
زار در آثار خود اند و ابن ج به واسطۀ اسحاق بن سلیمان اسرائیلی، شاگرد و استاد بوده

توان در  می ، به او استناد کرده است)83, 75, 34(همان،   االعتمادبار در  3بارها، از جمله 
  .1گمان بود دسترسی ابن جزار به کتاب داروشناسی اسحاق بن عمران بی

  
  جامع االدویة المفردة ابن سمجون

  ابن سمجون با نقل گزارش منتسب به اسحاق بن عمران دربارۀ اجناس عطرها (

                                                                                                                                        
توان یافت که سخن ابـن   موارد بسیاری می االعتماددر گیری منحصر به همین ارجاعات نیست چه  . این بهره1

بـه پیـروی ابـن جـزار از نظـر      است یـا آنـان    از اسحاق بن عمرانهای دیگران  به نقل قولجزار بسیار شبیه 
 هلـیلج هنـدی و کابلی،لسـان العصافیر،طباشـیر و مرزنجـوش     اند. از آن جمله است شرح  اسحاق اشاره کرده

 )4/144، 3/96، 109، 4/197به ترتیـب:  (  ابن بیطارمقایسه کنید با ؛ )107- 7- 6، االعتماد(ابن جزار،  
 .)612، 283- 282، 351، 77ترتیب  (به اشبیلی  ابو الخیرو 
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ایان توجه در این باره گزارشی پدید آورده که از بسیاری ) و افزودن مطالبی ش1جدول 
جزار   ها نیز در این باب پیشی گرفته است. برای نمونه همچنان که گفته شد ابن عطرنامه

ای از نظرات منتسب به اسحاق بن عمران (البته  در عطرنامۀ خود تنها به یادکرد خالصه
 یادکرد نام او) بسنده کرده است.  بی

  
 ابن سمجون جامع االدویة المفردةاجناس عطرهای اصلی در  - 3جدول 

  اجناس  عطر

  عنبر

  استناد به اسحاق بن عمران (نک 
  )3/121(ابن سمجون،  ) دربارۀ چیستی عنبر ١ جدول

. سپید، سرخ، سبز، زرد، 1های گوناگون دارد: ون: ضروب بسیار و رنگسخن خود ابن سمج
  اند مانند سنگ طلق (همانجا) الیه روی هم سیاه، و نیز چندرنگ که الیه

  عود

   )127-3/124نقل از اسحاق بن عمران (همان، 
  سخن خود ابن سمجون: اصناف بسیار دارد.

لنجج است؛ نقل از ابوحنیفه دینوری: در نقل از ابوعمرو: نام دیگرش النجوج، یلنجوج یا ی
  )3/127های عربی نیست (همان،  سرزمین

. هندی از جزیرۀ قیومه؛ 1اجناس عود النجوج به ترتیب کیفیت به نقل از ابوالحسن اللحیانی: 
  )128- 3/127. قماری (همان، 4. صنفی؛ 3. مندلی از مندل هند؛ 2

است: » ضرب«. صنفی؛ و قماری که خود دو 2. هندی؛ 1اجناس عود به نقل از خلف الطیبی: 
. اشباهی که به انواع 6. چینی که همان مندلی است؛ 5. صندفوری؛ 4. قاقلی که بهتر است و 3

  ) 3/129(همان،  1نقطه) . جالئی (بی7عود مگر چینی شباهت دارند؛ 

  کافور

  )2/148(همان،  بن خرداذبه نقطه) هند به نقل از ا اشاره به رویدن درخت کافور در جزیرۀ قیومه (بی
   ـها و اجناس به نقل از اسحاق بن عمران (نک اره به سرزمیناش

  )149-2/148؛ همان، ١ جدول
نقطه)و جنس زباجی  های زابج (بی نقل قول از ابن جزار دربارۀ رویش درخت کافور در کوه

  ) 2/148(متن: ریاحی؛ همان، 
   )276-2/275مان، نقل از اسحاق بن عمران (ه  مشک

  
  ابن سینا القانون کتاب دوم

  دربارۀ اجناس عطرهای اصلی ( م) 1037- 980ق/  428- 370(گزارش ابن سینا 
                                                                                                                                        

در توضیح آورده است: و هو اعظم ما یکون من العود قطعاً و منه تعمل الرباع و االمشـاط و التخـوت و    .1
 االلواح (یعنی همان توضیح منقول از اسحاق بن عمران)
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)، همچنان که خواهد آمد، مأخذ اصلی بیشتر داروشناسان بعدی در این باره 4 جدول
رسد که  از منابع خود یاد نکرده است اما به نظر می بوده است. ابن سینا مطابق معمول،

 نک نیز ؛ ر 36- پ 34(ابن ماسویه، گ   جواهر الطیبدر برشمردن اصناف عود دست کم به 
Sbath, 13-14; Levey, 401( .نظر داشته است  

  

 ابن سینا القانوناجناس عطرهای اصلی در  - 4جدول 
  س اجنا  عطر
  )1/398(ابن سینا،   سالهطی، منده  عنبر

  عود
 ینیچ: قطفی)، متنجبلی، سمندوری، قماری، صنفی، قاقلی، بری، قطعی (/هندی ،مندلی

 : ربطانی)متن(ی : لوامی)، ریطائمتن: مانطاقی)، لواقی (متن( (قشموری)، جالئی، مانطائی
  )1/398، همان(

  )1/336، همان( احی)، ازاد، اسفرک: ربمتنفنصوری، زباجی (  کافور

  )1/360(همان،  بحری=: جرجیری)، هندی متنینی، خرخیزی (چتبتی،   مشک
  

 تقویم االدویةو عالئی مغربی در  الجامعابن بیطار در که در ادامه خواهد آمد  همچنان
دربارۀ اختیارات بدیعی در حاج زین العطار شیرازی دربارۀ اجناس عطرهای اصلی، و 

سینا (گاه با یادکرد نام کتاب و گاه بی توجه به  س و ماهیت عطرهای اصلی از ابناجنا
عین  الشاملو ابن نفیس در  منهاج البیانهمچنین ابن جزله در  اند. آن) نقل قول کرده

ادریسی و  الجامعبر  القانونتأثیر آنکه از آن نام ببرند.  اند بی را تکرار کرده القانونعبارات 
 عرایس الجواهر(به واسطۀ  اختیارات بدیعیهای  یر مستقیم آن بر افزودهنیز تأثیر غ

  ) شایسته توجه است.دربارۀ ماهیت عنبر
  

  بیرونی الصیدنة
ق)، بسیاری از عطرها و گیاهان خوشبو 442(نگاشتۀ  الصیدنة فی الطبابوریحان بیرونی در 

ابن  اهر الطیبجوبوی یادشده در بخش عطرهای مفردۀ  مادۀ خوش 28و از جمله هر 
مدخل نیز از ابوالعباس خشکی یاد کرده است. شگفت آن که  38ماسویه را یاد کرده و ذیل 

  او دربارۀ عطرهای اصلی(
- 255قوسی و کرامتی،  ـ(برای تفصیل نک ) به هیچ یک از این دو ارجاع نداده است 5جدول 

شناخته و با عباراتی چون  درستی نمی بهاز منابعی بهره برده که گویا او در این موارد . )256
  ها نقل کرده است. از آن» در کتابی«یا » عطاری«
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 الصیدنةاجناس عطرهای اصلی در  - 5جدول 
  س اجنا  عطر

  عنبر
)، کوه بر کوه، (چشم ملخ عین الجرادهایی است چون  که در او سوراخانواع: اشهب ( یشحر

  مکی؛ ازرق)، المند، الس
  )438- 437(بیرونی،  ترینش سیاه  ، سپس ازرق، سپس زرد و پستزابجیبهترینش اشهب : گویند

  عود
: صنفیری، قماری، د نوع استکه به گفتۀ عطار ناشناس بر چنهندی (بنگالی)، صنفی 

 تبوک عود است؛ اجناس دیگر باز هم به نقل از عطار ناشناس: اشباهو نوعی که از  جندرانی
  )444-443(همان، بی لجرا و بادبیزنی)(

  )514های کافور: سیاه، سرخ، زرد، کبود/اکهب، سپید (همان،  و رنگ : رباحی)متنزباجی (  کافور

  مشک
نیبالی، (انواع آن:  هندی)؛ تبتی، تتاری، خرخیزی، : قنای)متن( یقتائ(انواع آن:  ترکی

 )578- 577(همان،  ، کشمیری، اودیاخی)، قاروریجترسری
  )578(همان،  ینی، تبتی، تومستی، نیبالی، خطائی، تتاری، خرخیزی، بحریچ: فی کتابٍ

  

ره) (=کتابی، به صورت نک» کتابٍ«آنچه ابوریحان دربارۀ اجناس مشک به نقل از 
 الصیدنةآورده همان اجناس و به همان ترتیبی است که ابوالمحامد غزنوی در حواشی 

   : ـ(نک
کتاب   ؛ پ 2- ر  1 ، گکتاب الطیب نسخۀ پرینستون(خازن،   کتاب الطیب) از 9جدول 

ع، نقل کرده است. با این تفاوت یادکرد منب ، البته بیر) 5-پ 2  ، گالطیب نسخۀ الیپزیک
قشمیری (کشمیری) به عنوان در پایان از  ةالصیدنو حواشی  کتاب الطیبکه در 
نویس  شایان توجه آنکه، به استناد انجامۀ دستترین جنس عود یاد شده است.  پست

(که انجامۀ مؤلف را تکرار کرده است) روایت نهایی این کتاب  کتاب الطیبپرینستون از 
(خازن،  ق در شهر غزنه فراهم آمده است   421به خط خود خازن در جمادی االولی 

ها (همچون  اما ابوریحان با آنکه در همان سال پ) 12  ، گکتاب الطیب نسخۀ پرینستون
و کتاب او را زیسته، گویا خازن  محمد بن حسن خازن) در دربار غزنویان و در غزنه می

یادکرد نام  شناخته و جز این مورد، در مورد دیگر عطرهای اصلی، حتی بی درستی نمی به
          یا به همین صورت مجهول، چیزی از کتاب خازن نقل نکرده است.

  
  ابومنصور موفق هروی االبنیة عن حقائق االدویة

و » کافور«، »عود«ی ق) به هر یک از عطرها447ابومنصور موفق هروی (زنده در حدود 
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بهتر و گرمتر از او «مدخلی اختصاص داده است اما فقط دربارۀ عود گفته است: » مسک«
  )229(ابومنصور موفق هروی،  »  یقمار یبود، و ز پس هند یهند

  
  ابن بطالن تقویم الصحة

عطر  4ضمن برشمردن شماری از اجناس  تقویم الصحة ابن بطالن در کتاب مجدول
  ( اصلی
دربارۀ عنبر به ماسرجویه، مسیح [بن حکم دمشقی]، یوحنا (ابن ماسویه)،  )6 جدول

دربارۀ عود به مسیح، ابن ماسه، ابن ماسویه، دربارۀ کافور به ابن ماسه، مسیح و رازی و 
-پ 39(ابن بطالن، گ   1دربارۀ مشک به جالینوس، فولس و ماسرجویه استناد کرده است

ر: جدول  134-پ 133نیز نک ابوعلی سلماسی، گ   ؛ ...» البخورات الطیبة «ر:جدول  40
          . بخورات خوش و مضرت و منفعت)

  

 اجناس عطرهای اصلی در تقویم الصحة -6جدول 
  س اجنا  عطر
  خمری، سمکی، صنوبری، مند  عنبر

  هندی، صنفی، قماری   عود

  زباجی (در اصل: رباحی)   کافور

  تبتی، غزنوی، قرقیزی، صموری  مشک
  

زشکان یادشده تنها ابن ماسویه اثری در عطرشناسی داشته است اما به از میان پ
های کتاب در  دلیل شیوۀ ابن بطالن در نقل قول ـ که برای گنجاندن مطلب در جدول

توان انتظار داشت که در عبارات او و ابن ماسویه شباهتی  نهایت اختصار است ـ نمی
نیست که بتوان بر اساس آن گفت که آشکار به چشم آید اما شباهت محتوا نیز چندان 

نظر داشته است و چه بسا مأخذ او آثار داروشناسی ابن  جواهر الطیبابن بطالن به 
  ماسویه بوده است.

  
  ابن وافد االدویة المفردة

                                                                                                                                        
اند که  هایی آمده نوشت با کوته» آراء الناس«ستون  درتقویم الصحة های  لارجاعات ابن بطالن در جدو .1

 اند. در پایان کتاب در یک جدول معرفی شده
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در این کتاب داروها را بر اساس درجۀ م)  1067ق/  460ابن وافد اندلسی (د پس از 
  ( و عود مشک، عنبرقوت مرتب ساخته و اجناس 

همچون دیگر کافور یاد کرده است. شرح  درجۀ دوممیان داروهای از در را  )7 جدول
نویس برجای  اما از دست )3(ابن وافد،  گرچه در فهرست آغاز آمده  درجۀ سومداروهای از 

دانیم اجناس کافور را نیز همچون اجناس  مانده افتاده است، اما به واسطۀ ابن بیطار می
مشک از مسعودی نقل کرده است. اجناس عود نیز روایتی مخدوش از گزارش منتسب 

  به اسحاق بن عمران (



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و سوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   550

) است که به احتمال قریب به یقین همچون اجناس عنبر به واسطۀ ابن 1جدول 
  سمجون (

  ) نقل شده است.3جدول 
  

 ابن وافد االدویة المفردةاجناس عطرهای اصلی در  - 7جدول 
  س اجنا  عطر
  )166- 165(همان،   مندنی) :متنشحری، زنجی، مند (  1عنبر

  عود
: صیدفوری)، متن:سماری)، قاقلی، صندفوری (متنهندی، مندلی، صنفی، قماری (

از » و جاللی اسناه«در متن هر دو واژه به صورت جالئی (؛ و از اشباه آن: ینیچ
  )166(همان،  )اند اصناف عود انگاشته شده

  )4/42(ابن بیطار،  مسعودی: فنصوری به نقل از   کافور

  ) 156(ابن وافد،  ینی، تبتیمسعودی: چ مروج الذهببه نقل از   مشک

  
   ابن جزله نمنهاج البیا

کم و کاست و  را بی )604(ابن جزله،  مشک ق) اجناس عود، کافور و 493جزله (د ابن 
  ابن سینا ( القانون) را نیز با اندک اختالفی در عبارت از 602اجناس عنبر (همان، 

  آنکه از او یا منبعی دیگر یاد کند. ) گرفته است بی4 جدول
  ابوالخیر اشبیلی 2عمدة الطبیب فی معرفة النبات

در این اثر از میان عطرهای اصلی م، 12ق/ 6ابوالخیر اشبیلی، دانشمند اندلسی سدۀ 
  تنها به عود و کافور که منشأ گیاهی دارند پرداخته است (

  ).8جدول 
  

 عمدة الطبیب فی معرفة النباتاجناس عطرهای اصلی در  - 8جدول 
  س اجنا  عطر
که به » قاقلی. 2که خود بر دو صنف است:  قماری منسوب به جزیرۀ مندل در هند؛ مندلی. 1  عود

                                                                                                                                        
 شود. دیده نمی جواهر الطیبچه دربارۀ طبیعت و خواص عنبر از ابن ماسویه نقل شده در  آن .1
بـا آثـار   تاری و محتـوایی  بـه سـبب شـباهت سـاخ    شناسی اسـت امـا    تر اثری در گیاه بیشاین کتاب  .2

ا های این کتاب به ترتیب معمول در غرب جهان اسالم ( مدخل .شود ها یاد می داروشناسی در شمار آن
 ی) مرتب شده است. ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز ط ظ ک ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه و 
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. 4که پست,تر است؛  : صیدفوری)نمتصندفوری (. 3 ها برند؛ و شام آورند و از آنجا به دیگرجای
: متنجالئی (نوعی که از سند آورند مشهور به  .6؛ صنفی. 5منسوب به جزیره قیومه،  قیومی

؛ 2. نوعی دیگر که از سفاله آورند9؛ منطائی. 8؛ 1آورند» الصین الصغیر«. نوعی که از 7؛ حالحی)
(متن:  لوقینی .13؛ خزر)کالسی (من بالد . 12؛ مکلخ/کلخی)=صفصافی (. 11 ؛قلیقی. 10

  )449-448(ابوالخیر اشبیلی،   لونقی)
   )302- 301؛ همان، : صنفوریمتن: رباحی)، فنصوری (متنزباجی (  کافور
  

دیسقوریدوس و  بهو در معرفی عود  ابوحنیفه دینوری بهکافور مدخل در ابوالخیر 
استناد جسته است اما هیچ یک از این ابوهالل عسکری  التلخیصجالینوس و کتاب 

ارۀ اجناس عطرها نیست. گزارش ابوالخیر دربارۀ کافور (از جمله دربارۀ وجه استنادها درب
تر گزارش مفصل او دربارۀ عود به آنچه ابن  تسمیۀ کافور ریاحی=زباجی) و از آن مهم

  سمجون دربارۀ کافور و عود از اسحاق بن عمران نقل کرده (

                                                                                                                                        
 یعنی همان هریج مذکور در گزارش اسحاق بن عمران .1
هـا، و منـه تصـنع      «عود آورده است:  در توضیح بیشتر این نوع .2 و هو أعظم خشباً من أصـناف العـود کلّ

پس باید همان باشد که به گفتۀ اسحاق بن عمـران  ». الرباع و التخوت و الصنادیق و االمشاط و االلواح
 از اشباه عود جالئی است. 
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نماید که ابوالخیر سخنان منتسب به  چنین می ) شباهت بسیار دارد. البته1جدول 
توان  آنکه از کسی نام برد). پس می تر نقل کرده است (البته بی اسحاق بن عمران را دقیق

گفت که در این مواضع مستقیماً از گزارش منتسب به اسحاق بن عمران بهره برده 
با توجه به این که ابوالخیر نیز همچون ابن سمجون نظر ابن خرداذبه . همچنین 1است

آنکه به او نیز ارجاع دهد) به  دربارۀ محل رویش درخت کافور را یاد کرده است (البته بی
  رسد که گزارش ابن سمجون را نیز در نظر داشته است. نظر می

  
  الصیدنةحواشی 

ها  مطالبی آمده است که شماری از آن ةالصیدننویس موجود روایت عربی  در حاشیۀ دست
 ,Karamati(دربارۀ او نک  است  م) 1155ق/  549(زنده در  احتماالً از آن ابوالمحامد غزنوی

  یان دو حاشیه دربارۀ اجناس عود و مشک است (. از این م)242-244
  ). 9 جدول

  
 الصیدنةحواشی اجناس عطرهای اصلی در  - 9جدول 

  س اجنا  عطر

، پس از تهندی مشهور به سمندوری، قاقلی، صنفی، قماری، بنگالی که هندی آن روزگار اس  عود
  )444(حواشی ابوالمحامد بر بیرونی،  آن اشباه عود

  )578چینی، تبتی، طومستی، نیبالی، خطائی، تتاری، خرخیزی، بحری. کشمیری (همان،   مشک
  

، کتاب الطیب نسخۀ پرینستون(خازن،   کتاب الطیبحاشیه به احتمال بسیار از  این دو
اند.  شده نقل ر) 12- پ 8ر،   5- پ  2  ، گکتاب الطیب نسخۀ الیپزیک  ؛ ر  8- ر  4ر.   2- ر  1گ 

و هو علی لونین، «جز آن که خازن در مورد اشباه عود بحث را چنین ادامه داده است: 
          اری کرده است.اما ابوالمحامد از نقل انواع دوگانۀ اشباه عود خودد...» احدهما 

  
  غافقی جامع المفردات

ق) تنها مدخل کافور آمده 560غافقی (د  جامع المفرداتهای در دسترس  در بخش
  است که غافقی در آن دربارۀ اجناس کافور گزارش مفصل اسحاق بن عمران(

                                                                                                                                        
را » سـع «نوشـت   تـه شمار استنادهای ابوالخیر به اسحاق بن عمران چندان است که برای سـادگی، کو  .1

 نماید. برای او به کار برده است و نام نبردن از اسحاق در این دو موضع شگفت می
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  .(غافقی، ذیل کافور) ) را با یادکرد نام او آورده است 1جدول 
  

  ادریسی الجامع
) با استناد به 10جدول ق) افزون بر یادکرد اجناس کافور و مشک(560ادریسی (د

  (القانون
ها  ای ضمنی به اصناف آن ، اشاره)، با برشمردن مناطقی که منشأ عطرهاست4 جدول
          )3610نویس  الجامع، دستادریسی،   ؛ 18420نویس  الجامع، دست(ادریسی،  دارد 

 ادریسی الجامعدر اجناس عطرهای اصلی  - 10جدول 
  س اجنا عطر
بحر =ربی غبحر الیمن، بحر الهند، ساحل بحور الاجناس بر اساس نام دریاها:   عنبر

جا را به بحر شام (دریای مدیترانه)  که امواج عنبر آن (اقیانوس اطلس) الظلمات
  .افکند می

  ر) 181، 18420نویس  ادریسی، دست( : اشهببهترین جنس
 عود

المجمر= 
  عود

متن: تنومه، قیمار، قاقل ( و قمار، صنفتیومه، جزایر: ناس بر اساس نام اج
  ). صنف و قاقل

  .یو هند )1نقطه یمانی(؟ حرف نخست بیاز عود  :خواص عودهنگام اشاره به 
، سمندوری، 2جبلیهندی مندلی، هندی موسوم به : القانوناجناس به نقل از 

  ر)181-پ180(همان،  قسموری/ینی چ، 3قماری
در متن ( زباج، فنصور، )کلهکاله (متن:قیومه، : جزایراجناس بر اساس نام   افورک

                                                                                                                                        
 در دیگر منابع عطرشناسی، از عود یمانی یا چیزی که بتوان یمانی را تصحیف آن دانست یاد نشده است.   .1
آید. گویا (یا کاتـب   دست میبه » وسط بالد الهند«عود مندلی از  القانونبر اساس مأخذ ادریسی یعنی  .2

از » ثم الذی یقـال لـه  «یادکرده است. افتادن عبارت » المندلی الهندی«نویس) به همین دلیل از  دست
(در القانون) ...» العود المندلی ... ثم الذی یقال له الهندی و هو الجبلی « ... نقل قول از قانون و تبدیل 

نـویس   موجب شده است از عبارت دست..» ل له هندی هو جبلی العود الهندی المندلی ... و یقا«... به 
درنـگ بـه ماننـد مـتن مأخـذ       چنین برآید که هندی مندلی همان هندی جبلی است امـا چـون بـی   

رود و از یکی انگاشـتن ایـن دو نـزد برخـی مردمـان یـاد        (القانون) از برتری یکی بر دیگری سخن می
و الهندی) معلوم است که ادریسی به پیروی از ابـن سـینا،   شود (و من الناس الیفرق بین المندلی  می

 شمار آورده است.  ، مندلی و جبلی، را دو جنس به»برخی مردمان«بر خالف 
جنس صنفی، قاقلی، بری و قطفی نیز اشاره شـده   4به » صینی«و پیش از » قماری«پس از  القانوندر  .3

  است (قیاس کنید با 
 )4جدول 
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  پ) 138نقطه؛ همان، گ  بی(زابج)، نقطه بی
  1ر)  139، گ همان( ).نقطه بی(زباجی : فنصوری، قانونالاجناس به نقل از 

، گ 3610نویس  (ادریسی، دستها: هند، تبت، چین  اجناس بر اساس سرزمین  کشم
  2پ)133

  

گیری ادریسی از منابع دیگر (به ویژه آثار نوشته شده در غرب جهان  ای از بهره نشانه
ادریسی یک استثناء در  الجامعتوان گفت که  اسالم) به دست نیامد و از این نظر می

رود. زیرا آثار دیگر این منطقه  میان آثار نگاشته شده در غرب جهان اسالم به شمار می
  با یکدیگر دارند.ارتباط شایان توجهی 

  
  عالئی مغربی المنجحیا  تقویم االدویة
  ( القانوننیز در یادکرد اجناس مشک و کافور به  3رسد که عالئی مغربی به نظر می
) نظر داشته و در مورد اجناس پرشمار عود از گزارش منتسب به اسحاق بن 4 جدول

  عمران (

                                                                                                                                        
 نیز چیزی نقل شود. القانونآنکه از  اشاره شده است بی» جزائر هند«) فقط به 116نویس فاتح (گ  در دست .1
 پ؛ تبت نیامده است. 156نویس سنا، گ  در دست .2
ق 6در بارۀ روزگار زندگی او اختالف نظر بسیار است. در این جستار روایتی کـه او را بـه میانـۀ سـدۀ      .3

 دهد اعتماد شده است. نسبت می
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  ) یا ابن سمجون (1جدول 
  ) آگاه بوده است. 3جدول 

  
 المنجحیا  تقویم االدویةاجناس عطرهای اصلی در  - 11جدول 

  س اجنا  عطر
  (عالئی مغربی ذیل عنبر) الدسم است نوع؛ تنها گفته است که بهترینش االشهب  4  عنبر

  هندی رزین است یاد کرده (همان، ذیل عود)نوع اما تنها از بهترینش که مندلی سپس  10  عود

ها: قیصوری) و ریاحی و چینی و اسفرک/اصفرک و آزاد  نویس فنصوری (بیشتر دست  کافور
  ها: ازار/انادی، ..)، بهترینش فنصوری (همان، ذیل کافور) نویس (دست

ینش تبتی و چینی و هندی و خرخیری (بیشتر نسخ: جرجیری، برخی: جیری/خیری)، بهتر  مشک
  تبتی تندبوی (همان، ذیل مسک)

  

شمارد نسبت به اجناس  البته باید توجه داشت اجناسی که عالئی برای کافور برمی
  ، چینی را بیشتر دارد.القانونیاد شده در 

  

  ابن بیطار الجامع
های  در مورد این چهار عطر به تکرار دیدگاهم)، 1248ق/  646(د  ابن بیطار
   ـپیشینیان (نک
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  است.  بسنده کرده )12 جدول
  



  557  عطرشناسی در سنت داروشناسی دورۀ اسالمی از سدۀ سوم تا نهم قمری

 ابن بیطار الجامعاجناس عطرهای اصلی در  - 12جدول 
  س اجنا  عطر

  سینا ( نقل از ابن  عنبر
  )3/134(ابن بیطار،  ) ٤ جدول

  سینا ( نقل از ابن  عود
  )3/143همان،   ـ، نک ٤ جدول

  کافور

  نقل از مسعودی به واسطۀ ابن وافد (
  ) ٧ جدول

  سینا ( نقل از ابن
  )٤ جدول

  نقل از اسحاق بن عمران (
  ، شاید به واسطۀ ابن سمجون)١ جدول

  )4/42(همان،  

  نقل از مسعودی به واسطۀ ابن وافد (  مشک
  )4/156) (همان، ٧ جدول

  
  ابن نفیس الشامل
 اجناسم)  1288- 1211ق/  687-607بن نفیس (ح ا الشاملماندۀ  های باقی در بخش

  عطرهای اصلی (

در  القانونگیری او از  از منابع نقل شده است که بهره» یقال«) با عباراتی مانند 13جدول 
  برشمردن اجناس کافور و عود آشکار است. 

  
 ابن نفیس الشامل فی صناعة الطبیهاجناس عطرهای اصلی در  - 13جدول 

   ساجنا  عطر
  )20/158(ابن نفیس،  های عنبر: اشهب، اشقر، ازرق، اسود  تنها اشاره به رنگ  عنبر

  عود
  تکرار نظر ابن سینا (

(همان، » صنفی«یادکرد او، با اندک اطناب و از قلم انداختن جنس  ) بی٤ جدول
20/239(  

  کافور
های دیگر کافور در مصر: الفیصوری الحدیث= کافور رباحی سپید خالص؛ و  اشاره به نام

  )26-24/25الفیصوری القدیم = کافور سپیدی که اندکی به تیرگی بزند(همان، 
  ر نظر ابن سینا (تکرا
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  )24/26یادکرد او (همان،  ) بی٤ جدول

  )28/172چینی (همان، تبتی،   مشک
  

  حاج زین العطار اختیارات بدیعی
 3را در  ینخزالمفتاح اق 767علی بن حسین مشهور به حاج زین العطار شیرازی در 

با تکمیل آن روایتی نو در دو ق 770و در )مفتاح(حاج زین العطار شیرازی،  مقاله نوشت 
  نامید  اختیارات بدیعیمقاله پدید آورد و آن را به نام شاهزاده بدیع الجمال، 

  
 اختیارات بدیعیاجناس عطرهای اصلی در  - 14جدول 

  س اجنا  عطر

 خشخاشیرد / اشهب / سفید، ازرق / فستقی، زها (نظر خود مؤلف):  تنها اشاره به رنگ  عنبر
  ، ذیل عنبر)اختیارات(حاج زین العطار شیرازی،  

  عود
  ری)ی(قسم چینیمندلی، هندی / جبلی، سمندوری، قماری، قاقلی، بری، قطعی، 

  ، با ارجاع به ابن سینا؛ نک القانونجنس نخست یادشده در  8(
  )٤ جدول

  و نیز کافور ازرق القانوناجناس یاد شده در   کافور

  )القانون(دو جنس یاد شده در  تبتی، چینی  مشک
  

ابن بیطار بسیار بهره  الجامعخالف روش معمول خود که از زین العطار برحاج 
ای از خود افزوده)  برد، در  مورد اجناس عطرهای اصلی  جز در مورد عنبر (که نکته می

  در مورد سه عطر دیگر سخن ابن سینا را تکرار کرده است. 
  

  اختیارات بدیعیهای  افزوده
زین العطار شیرازی)، مالحظاتی تکمیلی و گاه حسین بن علی بن حسین (فرزند حاج 

متمایز » ابن مؤلف گوید«ها را با عبارت  پدر خود افزوده و آن اختیارات بدیعیانتقادی بر 
ترین نسخۀ شناخته شدۀ این روایت به خط خود این فرزند با تاریخ  ساخته است. کهن

  شود.  ا) نگهداری میق در دیوان هند (اکنون بخشی از کتابخانۀ بریتانی850کتابت 
  

 اختیارات بدیعیهای  هافزوداجناس عطرهای اصلی در  - 15جدول 
  س اجنا  عطر
 ها بر زبر یکدیگر باشد)، ازرق (منقاری)، مند، سمکی اشهب، عین الجراد (که صفحه  عنبر
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  ، الصیدنة(برگرفته از اجناس عود در 
  (حسین بن حاج زین العطار شیرازی، ذیل عنبر)  1)٥ جدول

  عود

رایس الجواهر: (به تقلید از ع بری، مندلی، سمندوری، قاقلی، قماری، صنفی، کلمک، کوهی
که تصحیف عفصی در  افصیقفصیل (اما به صورت ، )سکالیبنکالی (متن: ، صنیفی)

  ؛ ، لوقینی(متن: حالئی) یئالج، (متن: رندی) دیب، ر، منطاییعرائس است) 
(از مندلی به بعد با   خوانند و آن دو نوع باشدست که آنرا اشباه   از منطایی جنسیاشباه: 

  )259-257استناد، نک کاشانی،  گزارش تفصیلی برگرفته از عرایس الجواهر اما بی

: قیصوری)، زباجی (دراصل: ریاحی)، سریری، رفوق، آزاد، اسفرک، مصعد / متنفنصوری (  کافور
  های اندلسی) و گزارش القانون(ترکیبی از گزارش  معمول

  مشک
چینی (/ختنی؟)، ختایی (در اصل: از وسط دیار ختای آورند)، تبتی، قمجویی، طومستی 

اصل: خرخیری)، بحری، ، خرخیزی (در (در اصل: طرمسی/طومسی؟؛ چ: طوس)، تاتاری
  )251- 250(برگرفته از عرائس الجواهر، نک همان،   قشمیری / اذفر (در اصل: قسمیری)

  

 کند اما در مورد عطرهای ها گرچه معموالً از کسی یاد نمی در این افزوده» ابن مؤلف«
  .2ابوریحان بهره برده است الصیدنةکاشانی و  عرائس الجواهراصلی از 

  
  نتیجه

های مفصل منتسب به اسحاق بن عمران در  همچنان که پیشتر به اختصار اشاره شد، گزارش
خصوص اجناس عطرها، از نظر پرداختن به جزئیات و برشمردن شمار بیشتری از عطرها، نه 

ها نیز جایگاهی ویژه دارد. به  که حتی در مقایسه با عطرنامهتنها در میان آثار داروشناسی، 
ویژه آنچه ابن سمجون در وصف آهوی مشک از اسحاق بن عمران نقل کرده است از چنان 

وجوی بسیار، در هیچ یک از آثار دورۀ اسالمی گزارشی  رغم جست دقتی برخوردار است که به
هایی به نقل از دیگران بر  با افزودن گزارشردیف آن باشد به دست نیامد. ابن سمجون  که هم
ترین توضیحات را دربارۀ اجناس عطرها آورده  گمان مفصل های اسحاق بن عمران بی گزارش

                                                                                                                                        
که مدخل عنبر روی آن نوشته شده نونویس است و جالـب آنکـه کاتـب ایـن یـک بـرگ        231برگ  .1

های اصلی اختیارات (یعنی  نویس علی بن حسین را با استفاده از یکی از روایت نونویس، کاستی دست
توان دریافت که ابن  های دیگر می یسنو های ابن مؤلف) تکمیل کرده است. اما از دست بدون یادداشت

(حاج  مؤلف بر عنبر نیز یادداشتی افزوده است. این یادداشت به ناچار از چاپ مغلوط و مخدوش تهران 
 نقل شد. )309، اختیاراتزین العطار شیرازی، 

های حسین بن حاج زین العطار شیرازی بر اختیارات بدیعی  افزوده«، کرامتی. یونس.  ـ. در این باره نک 2
 ستانۀ چاپ).(در آ» پدرش و منابع آن
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آید؛ اما از آنجا که کار ابن سمجون  است که البته نکات مکرر در آن بسیار به چشم می
توان  ست، همچنان میبوده و چیزی در این باره از خود نیفزوده ا» گردآوری«کمابیش 
ها در باب اجناس عطر در  های منتسب به اسحاق بن عمران را از برترین گزارش گزارش

  سنت داروشناسی دورۀ اسالمی به شمار آورد. 
اثر داروشناسی اسحاق بن عمران (که زاده و پروردۀ بغداد بود اما آثارش را بیشتر در 

وگو بر آثار داروشناسی  گفت شگرف و بی ویژه افریقیه نوشت)، به رغم تأثیر مصر و به
تأثیر بود. در واقع  غرب جهان اسالم، بر آثار نوشته شده در شرق جهان اسالم بی

پیداست، تقریباً هیچ یک از آثار شرق جهان اسالم در موضوع  1  همچنان که از نمودار
رنگ در  کم اند (مگر تأثیری بسیار اجناس عطرها از آثار غرب جهان اسالم بهره نگرفته

از کدام اثر برگرفته که معلوم نیست  اختیارات بدیعیالعطار بر  های فرزند حاج زین افزوده
 جامعالتر از آن  غافقی و مهم جامع) در حالی که همین آثار، به ویژه است غرب جهان اسالم

ابن بیطار، در مباحث داروشناسی (و نه اجناس عطرها) در کانون توجه داروشناسان شرق 
و نیز فرزند او)  اختیارات بدیعیجهان اسالم (از جمله حاج زین العطار شیرازی، نویسندۀ 

های منابع شرق جهان اسالم در خصوص اجناس  اند. این موضوع موجب شد که گزارش بوده
   های غرب جهان اسالم نرسد. عطرها از منظر کیفی و کمّی به پای گزارش
شده در غربی جهان اسالم از دیگر نکات جالب  تأثیر نگرفتن ادریسی از آثار نوشته

پیداست آثار غرب جهان اسالم ارتباط  1توجه است، زیرا همچنان که از نمودار 
  اند.  چشمگیری با یکدیگر داشته

گیرترین  ، چشمالقانونگمان گزارش ابن سینا در  های شرقی، بی در میان گزارش
که بر آثار شرق و غرب جهان اسالم تأثیر  توان گفت تنها اثری است تأثیر را داشته و می

توان به دو سنت  تر عطرشناسی دورۀ اسالمی را می گذاشته است. به عبارت روشن
غربی تقسیم کرد. این دو سنت کمابیش به صورت مستقل به حیات خود ادامه -شرقی

ت بود. ها عموماً به دیگر آثار همان سن های هر یک از این گیری دادند و ارجاعات و بهره
ابن سینا است که آن نیز به سبب شهرت  القانونگیر این سنت  تنها استثناء چشم

  گیر خود توانست بر سنت عطرشناسی غرب جهان اسالم تأثیر گذارد.  عالم
مشخص شده است.  1نمودار ها) در  ارتباط میان آثار داروشناسی (با هم و با عطرنامه

اندازی تا حد امکان روشن از سنت عطرشناسی  است که برای ترسیم چشمناگفته پید
ها، ارتباط میان  دورۀ سالمی باید نمودارهایی مشابه در خصوص ارتباط میان عطرنامه
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ها ترسیم و در نهایت  آثار دیگر (معرفی شده در آغاز همین مقاله) با یکدیگر و با عطرنامه
  یک نمودار آورده شوند.   همۀ این نمودارها با هم تلفیق و در

 

 ها در موضوع اجناس عطرهای اصلی ارتباط میان متون داروشناسی و عطرنامه - 1نمودار 
  راهنمای نمودار

  ها چین: ارتباط احتمالی بر اساس شباهت در اجناس عطرها و ترتیب یادکرد آن نقطه
  یادکرد مأخذ اس عطرها بیچین: تکرار توضیحات مربوط به اجن خط

  خط پیوسته: نقل قول با یادکرد مأخذ
اند.  در نمودار آثار داروشناسان شرقی و غربی به ترتیب در سمت راست و چپ جای گرفته
  اند. همچنین آثار به ترتیب تقریبی زمان نگارش (یا درگذشت مؤلف) از باال به پایین مرتب شده
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