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یونس کرامتی ،1محسن قوسی

2

(دریافت مقاله ،99/11/06 :پذیرش نهایی)99/12/05 :

چکیده
در بیشتر آثار داروشناسی دورۀ اسالمی ،به مواد خوشبوی و از جمله آنچه در متون دورۀ
اسالمی عطر انگاشته میشد ،توجه شده است .در این آثار ضمن برشمردن ویژگیهای
دارویی هر عطر ،اجناس مختلف آن و مناطقی که هر جنس در آنجا به دست میآید
معرفی شده است .توجه برخی داروشناسان به این موضوع گاه تا بدانجا بوده که حاصل
کار از لحاظ جزئیات و تفصیل حتی از بیشتر عطرنامهها نیز پیشی گرفته است .مقایسۀ
گزارشهای گاه بسیار مفصل دربارۀ اجناس  4عطر اصلی عنبر ،عود ،کافور و مشک،
مشهور به «اصول» ،در آثار داروشناسی و یافتن ارتباط میان آنها و عطرنامهها ،و نیز
شناخت ارتباط محتوایی میان آثار داروشناسی با یکدیگر در این موضوع میتواند در
ترسیم چشماندازی روشن برای سنت عطرشناسی دورۀ اسالمی بهکار آید .چشماندازی
که تاکنون به دلیل نبود جستارهای تطبیقی در این باره فراهم نشده است .البته
بیتوجهی شماری از داروشناسان در یادکرد منابع ،موجب شده است که در بسیاری
موارد ،شناخت این ارتباطها جز با مقایسۀ محتوایی و متنی میسر نگردد.

کلید واژهها :االدویة المفردة اسحاق بن عمران ،جامع االدویة المفردة ابن سمجون ،الصیدنة فی الطب
ابوریحان بیرونی ،القانون فی الطب ابن سینا ،الجامع ابن بیطار ،اختیارات بدیعی حاج زین
العطار شیرازی

 .1استتتتادیار پژوهشتتتکده تتتتارین علتتتم ،دانشتتتکده الهیتتتات و معتتتار ،استتتالمی دانشتتتگاه تهتتتران،
ykaramati@ut.ac.ir
 .2پژوهشگر مستقلmohsen.qosi@gmail.com ،
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درآمد

اهمیت عطر و کاربرد گستردۀ آن در سرزمینهای اسالمی چندان بوده که افزون بر
نگارش شمار شایان توجهی تکنگاری در این باره ،در طیف گستردهای از آثار دورۀ
اسالمی ،از آثار علمی گرفته تا آثار ادبی ،جغرافیایی ،دیوانساالری و حسبه و دیگر آثار
تمدنی ،توجهی ویژه به عطرها شده است .این آثار را با توجه موضوع اثر و رویکرد آن به
عطرشناسی میتوان در دستههای داروشناسی ،پزشکی و داروسازی ،گوهرشناسی
(جواهرنامهها) ،چنددانشی و فرهنگها ،جغرافیایی و عجایبنگاری ،دیوانساالری و
حسبه و سرانجام آثار ادبی جای داد .بیگمان در این میان آثار داروشناسی از جایگاهی
ویژه برخوردار بودهاند؛ چه بیشتر نگارندگان عطرنامهها (تکنگاریها دربارۀ عطر) ،خود
داروشناسانی نامدار یا دستکم در علوم پزشکی صاحب اثر بودهاند و چنان که خواهد
آمد شماری از آثار داروشناسی در عرضۀ اطالعات مربوط به اجناس عطرها از بیشتر
عطرنامهها پیشی میگرفتند.
در دورۀ اسالمی ،ادویۀ مفرده یا داروشناسی یکی از فنون پنجگانۀ علوم پزشکی
بهشمار میآمد . 1وجه تمایز داروشناسی با چهار فن دیگر آن بود که نگارش آثاری
مستقل و به نسبت مفصل در این فن بسیار رایج بود که در عنوان اغلب آنها دو
اصطالح «ادویه» و «مفرده» و مشتقات آنها و گاه هر دو اصطالح در کنار یکدیگر بهکار
میرفت (برای نمونهها نکت  :ادامۀ مقاله).
ساختار بیشتر آثار داروشناسی (ادویۀ مفرده) دورۀ اسالمی شبیه به ساختار
دانشنامه های امروزین است .در این آثار هر دارو یک مدخل (اصلی یا ارجاعی) به شمار
آمده است .ذیل هر مدخل اصلی (غیر ارجاعی) ،مطالب مختلفی در خصوص آن دارو
آمده است از جمله :نامهای دیگر دارو ،چیستی ،از کجا به دست میآید (رویشگاه،
خاستگاه یا معدن) ،طبع ،منفعت ،مصلح (داروی از بین برندۀ عوارض جانبی) ،بدل
(داروی جایگزین).
مدخلها عموما به ترتیب الفبایی (ابجد یا ابتث) مرتب شدهاند اما در برخی آثار نیز
داروها بر اساس درجات چهارگانۀ قوت دارو (معموالً گرمی یا سردی) مرتب میشدند.
 .1چهار فن دیگر عبارتند از .1 :کلیات پزشکی (مشتمل بر مبانی نظری پزشکی از جمله ارکان و اخالط اربعته،
کالبدشناسی ،بهداشت ،ستۀ ضروریه )...؛  :2بیماریهای جزئی که در هر یک از اندام بدن از سر تتا قتدم ر
میدهد؛  :3بیماریهای عمومی که به عضوی خاص اختصاص ندارد؛  :4داروهای ترکیبی یا قراباذین.
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پیداست که در این دو ساختار نمیتوان انتظار داشت که بخشی جداگانه به عطرها
اختصاص یافته باشد.
مقالۀ حاضر به بررسی تطبیقی گزارشهای این آثار دربارۀ اصنا ،،اجناس یا انواع 4
مادۀ خو شبوی مشهور یعنی عنبر ،عود ،کافور و مشک ت که تقریباً در همۀ عطرنامهها در
شمار «اصول» یادشدهاند ت اختصاص یافته است .1زیرا از یک سو ،مقایسۀ همین اصنا،
برای مقایسۀ محتوای عطرشناسی این آثار و پی بردن به ارتباط میان آنها بسنده است
و از دیگر سو ،شمار چشمگیر دیگر مواد خوشبو ،موسوم به «افاویه» ،که در عطرهای
مرکب به این  4اصل افزوده میشوند چندان است که اشاراتی هرچند مختصر به آنها
فراخور این مجال نیست و بحثی بسیار درازدامن میطلبد.
نگاهی گذرا به عطرنامههای دورۀ اسالمی
از میان عطرنامههای موجود ،سه عطرنامۀ زیر با آثار مورد بحث در این جستار،
ارتباط محتوایی دارند:
 .1جواهر الطیب المفردة نوشتۀ ابن ماسویه (د243ق)
 .2کتاب فی فنون الطیب و العطر نوشتۀ ابن جزار ( 369-284ق 979-897 /م)
 .3کتاب الطیب اثر محمد بن الحسن بن ابراهیم الخازن (روایت دوم آن در  421ق/
 1030م در غزنه فراهم آمده است).
االدویة المفردة اسحاق بن عمران

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

کرامتی )242-239 ،اما به واسطۀ نقل قولهای مفصل ابن سمجون (زنده در 390ق)
ذیل هر  4عطر و نقل قول غافقی و ابن بیطار ذیل کافور از دیدگاه اسحاق دربارۀ اجناس
عطرهای اصلی آگاهیم .او افزون بر اشارۀ صریح به اصنا ،عطرهای اصلی ،با برشمردن
مناطقی که منشأ عطرهاست ،اشارهای ضمنی به این اصنا ،دارد.

 .1در این مقاله از یادکرد آثار داروشناسی پس از سدۀ 9ق چشمپوشی شده است .چه این آثار اندوختتۀ
شایان توجهی به میراث داروشناسی اسالمی پیش از خود نیفزودهاند.
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عطر
عنبر

عود

1

کافور

جدول  -1اجناس عطرهای اصلی در االدویة المفردة اسحاق بن عمران
اجناس
ابن سمجون ( )121/3فقط دربارۀ چیستی عنبر و نه اجناس آن به اسحاق بن عمران ارجاع
داده است
2
اشارۀ مختصر :هندی که از جزیرۀ قیومه در هند به دست میآید (پس نام کامل این جنس:
هندی قیومی) ،قماری ،صنفی
به ترتیب کیفیت:بهترین عود ،اصنا[ ،سهگانۀ] عود هندی است .1 :دیبلی که [دَیبُل در] سند
است؛  .2عودی که از زابج (بینقطه) آورند؛ و  .3صنفی دیگر که از هریج (بینقطه) که «الصین
الصغیر» است آورند؛ و پس از آنها .4 :عود صنفی .5 ،قاقلی که بهترینِ اصنا ،عود قماری
است؛  .6چینی که همان مندلی است3؛  .7منطایی .8 ،عودی که از سفاله آورند که آن را از
اشباه گویند و شبیه اجناس عود جالئی (متن :خاللی) است.9[ 4عود جالئی] .10 ،5قلیقی که
پستتر از جالئی است .11 ،6صنف پستتر عود قماری موسوم به صندفوری .12 ،ندیرامی؟
(حر ،سوم بینقطه؛ شاید تصحیف جندرانی) .13 ،صفصافی .14 ،7کالهی که چربترین عود
است؛  .15لوقینی (متن :لوفینی) که بدترین و ناگوارترین عود است (همان.)126-124/3 ،
سرزمینها :سفاله ،کاله ،زابج (بینقطه) ،هریج (حر ،سوم بینقطه)=الصین الصغری
اجناس به ترتیب کیفیت :فنصوری مفلس ریاحی(بینقطه) ،رفوقی/رقوقی؟(ضبط ابن سمجون،
بینقطه)/فرفون؟ (ضبط ابن بیطار) ،حب الریاحی ،کرکست (ابن بیطار :کوکشیبت؟) ،بالوس
(بینقطه)(همان149-148/2 ،؛ غافقی ،ذیل کافور؛ ابن بیطار.)43/4 ،

 .1برای آنکه شباهت بسیار دو گزارش مفصل از اجناس عود در عمدة الطبیب ابوالخیر اشبیلی (در ادامه
خواهد آمد) و جامع االدویة المفردة ابن سمجون (نقل قول از اسحاق بتن عمتران) آشتکار شتود ،بتر
خال ،موارد مشابه برخی توضیحات اجناس عود نیز یاد شده است.
 .2قیومه تصحیف تیومه است و ضبط درست نسبت آن نیز طبعاً تیومی خواهد بود اما از آنجا که تقریباً
در تمام متون مرتبط با عطر ،حر ،اول «ق» آمده است ،در این مقاله نیز «قیومی» به عنوان تصتحیف
رایج پذیرفته شد.
 .3مندل در منابع عطرشناسی معموالً شهری در هندوستان به شمار آمتده و یکتی دانستتن منتدلی و صتینی
چندان درست به نظر نمیرسد (مقایسه کنید با روایت کمابیش مشابه در عمدة الطبیب در ادامۀ مقاله)
 .4در توضیح بیشتر این نوع عود آورده است :و هو اعظم ما یکون من العود قطعاً و منته تصتنع الربتاع و
التخوت و الصنادیق و االمشاط و االلواح
 .5اشاره صریح به این عود از قلم افتاده است و البته اگر قرار بر یادکرد به ترتیب کیفیت باشتد ،جالئتی
باید پیش از قاقلی یاد شود.
 .6در توضیح این عود آورده است :از بالد قلیق آورند .احتماالً مقصود قلیقیا/قیلیقیتا یتا همتان کیلیکیتا
مشهور به ارمنستان کوچک در جنوب شرقی آسیای صغیر است.
 .7در وصف این عود به نقل از اسحاق بن عمران آمده است« :عود آخر عظیم الخشب ،یقتال لته القتاقلی
السفق (هر دو بینقطه) یسمی بالشام و غیرها الصفصافی للونه و صفته» (ابتن ستمجون ،همانجتا) .بتا
توجه به عبارت اخیر گویا صفصافی منسوب به صفصا ،،یعنی درخت بید (یا بید سپید= خال )،باشد
و نه شهری ویران شده به همین نام در جنوب ترکیه کنونی (که البته چندان از کیلیکیا دور نیست).
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سرزمینها :تبت (متن :تنبت) ،صغد ،چین ،هند
به ترتیب کیفیت :بهترین مشکِ تبتی(متن :تنبتی) از دسموت پایتخت این سرزمین ،صغدی،
چینی ،هندی و سه گونه قسماری منسوب به سه ناحیۀ متمایز موسوم به قسمار ،یکی در
مشک خراسان ،دیگری در دوردستهای خراسان و سومی در ناحیۀ سند( 1ابن سمجون-275/2 ،
)276
بر اساس رنگ :سر  ،خَمری ،زرد ،سیاه
اشاره به موادی که به عنوان «غشّ مشک» به کار میروند (همان)276/2 ،

البته باید به خاطر داشت که ابن سمجون ،غافقی و ابن بیطار ،به نام اثر اسحاق بن عمران
تصریح نکردهاند اما یادکرد چنین مطالبی در االدویة المفردة او بسیار محتمل مینماید.
االعتماد ابن جزار

گزارش ابن جزار (د 369ق) در االعتماد فی االدویة المفردة (
جدول  )2خالصهای از گزارش همو در عطرنامۀ کتاب فی فنون الطیب و العطر (ابن
جزار ،کتاب فی فنون )42-39 ،و این گزارش نیز تلخیصی بسیار مختصر از گزارش
منتسب به اسحاق بن عمران (

 .1در متون عطرشناسی دورۀ اسالمی ،به اجناسی چون عصماری (نویری ،)9/12 ،قصاری منستوب بته
قصار ،میان هند و چین (همانجا) ،قنباری منسوب به قنبار ،میان چین و تبت (همتان ،ص  ،)8اشتاره
شده است که در متون جغرافیایی نشانی از آنها به دست نیامد .همچنین بعید نیست که قسمار سند
همان کشمیر  /قسمیر  /قشمیر) باشد که در متون عطرشناسی اجناس منسوب به آن به صتورتهای
قسمیری ،قشمیری ،قشمری و  ...آمده است (برای نمونهها :نکت همین مقاله).
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جدول  )1است.
جدول  -2اجناس عطرهای اصلی در االعتماد ابن جزار
عطر

اجناس

عنبر

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

عود

قیومی ،قماری ،صنفی (همان)43 ،

کافور

زباجی (متن :رباحی؛ همان)103 ،

مشک اجناس را نیاورده است (همان)40 ،

ابن جزار در این گزارشها از اسحاق بن عمران نام نبرده است اما از آنجا که این دو
به واسطۀ اسحاق بن سلیمان اسرائیلی ،شاگرد و استاد بودهاند و ابن جزار در آثار خود
بارها ،از جمله  3بار در االعتماد (همان ،)83 ,75 ,34 ،به او استناد کرده است میتوان در
دسترسی ابن جزار به کتاب داروشناسی اسحاق بن عمران بیگمان بود.1
جامع االدویة المفردة ابن سمجون
ابن سمجون با نقل گزارش منتسب به اسحاق بن عمران دربارۀ اجناس عطرها (

 .1این بهرهگیری منحصر به همین ارجاعات نیست چه در االعتماد موارد بسیاری میتوان یافت که سخن ابتن
جزار بسیار شبیه به نقل قولهای دیگران از اسحاق بن عمران است یتا آنتان بته پیتروی ابتن جتزار از نظتر
اسحاق اشاره کردهاند .از آن جمله است شرح هلتیلج هنتدی و کابلی،لستان العصافیر،طباشتیر و مرزنجتوش
(ابن جزار ،االعتماد)107-7-6 ،؛ مقایسه کنید با ابن بیطار (به ترتیتب)144/4 ،96/3 ،109 ،197/4 :
و ابو الخیر اشبیلی (بهترتیب .)612 ،283-282 ،351 ،77
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جدول  )1و افزودن مطالبی شایان توجه در این باره گزارشی پدید آورده که از بسیاری
عطرنامه ها نیز در این باب پیشی گرفته است .برای نمونه همچنان که گفته شد ابن جزار
در عطرنامۀ خود تنها به یادکرد خالصهای از نظرات منتسب به اسحاق بن عمران (البته
بییادکرد نام او) بسنده کرده است.
جدول  -3اجناس عطرهای اصلی در جامع االدویة المفردة ابن سمجون
عطر

اجناس

عنبر

استناد به اسحاق بن عمران (نک
جدول  )1دربارۀ چیستی عنبر (ابن سمجون)121/3 ،
سخن خود ابن سمجون :ضروب بسیار و رنگهای گوناگون دارد .1:سپید ،سر  ،سبز ،زرد،
سیاه ،و نیز چندرنگ که الیهالیه روی هماند مانند سنگ طلق (همانجا)

عود

نقل از اسحاق بن عمران (همان)127-124/3 ،
سخن خود ابن سمجون :اصنا ،بسیار دارد.
نقل از ابوعمرو :نام دیگرش النجوج ،یلنجوج یا یلنجج است؛ نقل از ابوحنیفه دینوری :در
سرزمینهای عربی نیست (همان)127/3 ،
اجناس عود النجوج به ترتیب کیفیت به نقل از ابوالحسن اللحیانی .1 :هندی از جزیرۀ قیومه؛
 .2مندلی از مندل هند؛  .3صنفی؛  .4قماری (همان)128-127/3 ،
اجناس عود به نقل از خلف الطیبی .1 :هندی؛  .2صنفی؛ و قماری که خود دو «ضرب» است:
 .3قاقلی که بهتر است و  .4صندفوری؛  .5چینی که همان مندلی است؛  .6اشباهی که به انواع
عود مگر چینی شباهت دارند؛  .7جالئی (بینقطه)( 1همان)129/3 ،

کافور

اشاره به رویدن درخت کافور در جزیرۀ قیومه (بینقطه) هند به نقل از ابن خرداذبه (همان)148/2 ،
اشاره به سرزمینها و اجناس به نقل از اسحاق بن عمران (نکت
جدول 1؛ همان)149-148/2 ،
نقل قول از ابن جزار دربارۀ رویش درخت کافور در کوههای زابج (بینقطه)و جنس زباجی
(متن :ریاحی؛ همان)148/2 ،

مشک نقل از اسحاق بن عمران (همان)276-275/2 ،

کتاب دوم القانون ابن سینا

گزارش ابن سینا ( 428-370ق 1037-980 /م) دربارۀ اجناس عطرهای اصلی (
 .1در توضیح آورده است :و هو اعظم ما یکون من العود قطعاً و منه تعمل الرباع و االمشتاط و التختوت و
االلواح (یعنی همان توضیح منقول از اسحاق بن عمران)
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جدول  ،) 4همچنان که خواهد آمد ،مأخذ اصلی بیشتر داروشناسان بعدی در این باره
بوده است .ابن سینا مطابق معمول ،از منابع خود یاد نکرده است اما به نظر میرسد که
در برشمردن اصنا ،عود دست کم به جواهر الطیب (ابن ماسویه ،گ  34پ 36-ر؛ نیز نک
 )Sbath, 13-14; Levey, 401نظر داشته است.
جدول  -4اجناس عطرهای اصلی در القانون ابن سینا
اجناس

عطر
عنبر

سالهطی ،منده (ابن سینا)398/1 ،

عود

مندلی ،هندی/جبلی ،سمندوری ،قماری ،صنفی ،قاقلی ،بری ،قطعی (متن :قطفی) ،چینی
(قشموری) ،جالئی ،مانطائی (متن :مانطاقی) ،لواقی (متن :لوامی) ،ریطائی (متن :ربطانی)
(همان)398/1 ،

کافور

فنصوری ،زباجی (متن :رباحی) ،ازاد ،اسفرک (همان)336/1 ،

مشک تبتی ،چینی ،خرخیزی (متن :جرجیری) ،هندی =بحری (همان)360/1 ،

همچنانکه در ادامه خواهد آمد ابن بیطار در الجامع و عالئی مغربی در تقویم االدویة
دربارۀ اجناس عطرهای اصلی ،و حاج زین العطار شیرازی در اختیارات بدیعی دربارۀ

اجناس و ماهیت عطرهای اصلی از ابنسینا (گاه با یادکرد نام کتاب و گاه بی توجه به
آن) نقل قول کردهاند .همچنین ابن جزله در منهاج البیان و ابن نفیس در الشامل عین
عبارات القانون را تکرار کردهاند بیآنکه از آن نام ببرند .تأثیر القانون بر الجامع ادریسی و
نیز تأثیر غیر مستقیم آن بر افزودههای اختیارات بدیعی (به واسطۀ عرایس الجواهر
دربارۀ ماهیت عنبر) شایسته توجه است.
الصیدنة بیرونی

ابوریحان بیرونی در الصیدنة فی الطب (نگاشتۀ 442ق) ،بسیاری از عطرها و گیاهان خوشبو
و از جمله هر  28مادۀ خوشبوی یادشده در بخش عطرهای مفردۀ جواهر الطیب ابن
ماسویه را یاد کرده و ذیل  38مدخل نیز از ابوالعباس خشکی یاد کرده است .شگفت آن که
او دربارۀ عطرهای اصلی(
جدول  )5به هیچ یک از این دو ارجاع نداده است (برای تفصیل نکت قوسی و کرامتی-255 ،
 .)256او در این موارد از منابعی بهره برده که گویا بهدرستی نمیشناخته و با عباراتی چون
«عطاری» یا «در کتابی» از آنها نقل کرده است.
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جدول  -5اجناس عطرهای اصلی در الصیدنة
عطر

اجناس

عنبر

شحری (انواع :اشهب که در او سورا هایی است چون عین الجراد (چشم ملن) ،کوه بر کوه،
ازرق) ،المند ،السمکی؛
گویند :بهترینش اشهب زابجی ،سپس ازرق ،سپس زرد و پستترینش سیاه (بیرونی)438-437 ،

عود

هندی (بنگالی) ،صنفی که به گفتۀ عطار ناشناس بر چند نوع است :صنفیری ،قماری،
جندرانی و نوعی که از اشباه عود است؛ اجناس دیگر باز هم به نقل از عطار ناشناس :تبوک
(بادبیزنی) و لجرابی (همان)444-443 ،

کافور

زباجی (متن :رباحی) و رنگهای کافور :سیاه ،سر  ،زرد ،کبود/اکهب ،سپید (همان)514 ،

ترکی (انواع آن :قتائی (متن :قنای) ،تبتی ،تتاری ،خرخیزی)؛ هندی (انواع آن :نیبالی،
مشک جترسری ،کشمیری ،اودیاخی) ،قاروری (همان)578-577 ،
فی کتابٍ :چینی ،تبتی ،تومستی ،نیبالی ،خطائی ،تتاری ،خرخیزی ،بحری (همان)578 ،

آنچه ابوریحان دربارۀ اجناس مشک به نقل از «کتابٍ» (=کتابی ،به صورت نکره)
آورده همان اجناس و به همان ترتیبی است که ابوالمحامد غزنوی در حواشی الصیدنة
(نکت :
جدول  )9از کتاب الطیب (خازن ،کتاب الطیب نسخۀ پرینستون ،گ  1ر 2-پ؛ کتاب
الطیب نسخۀ الیپزیک ،گ  2پ 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  421ق در شهر غزنه فراهم آمده است (خازن،
کتاب الطیب نسخۀ پرینستون ،گ  12پ) 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

ابومنصور موفق هروی (زنده در حدود 447ق) به هر یک از عطرهای «عود»« ،کافور» و
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«مسک» مدخلی اختصاص داده است اما فقط دربارۀ عود گفته است« :بهتر و گرمتر از او
هندی بود ،و ز پس هندی قماری» (ابومنصور موفق هروی)229 ،
تقویم الصحة ابن بطالن

ابن بطالن در کتاب مجدول تقویم الصحة ضمن برشمردن شماری از اجناس  4عطر
اصلی (
جدول  )6دربارۀ عنبر به ماسرجویه ،مسیح [بن حکم دمشقی] ،یوحنا (ابن ماسویه)،
دربارۀ عود به مسیح ،ابن ماسه ،ابن ماسویه ،دربارۀ کافور به ابن ماسه ،مسیح و رازی و
دربارۀ مشک به جالینوس ،فولس و ماسرجویه استناد کرده است( 1ابن بطالن ،گ  39پ-
 40ر:جدول «البخورات الطیبة  »...؛ نیز نک ابوعلی سلماسی ،گ  133پ 134-ر :جدول

بخورات خوش و مضرت و منفعت).
جدول  -6اجناس عطرهای اصلی در تقویم الصحة
عطر

اجناس

عنبر

خمری ،سمکی ،صنوبری ،مند

عود

هندی ،صنفی ،قماری

کافور

زباجی (در اصل :رباحی)

مشک تبتی ،غزنوی ،قرقیزی ،صموری

از میان پزشکان یادشده تنها ابن ماسویه اثری در عطرشناسی داشته است اما به
دلیل شیوۀ ابن بطالن در نقل قول ت که برای گنجاندن مطلب در جدولهای کتاب در
نهایت اختصار است ت نمیتوان انتظار داشت که در عبارات او و ابن ماسویه شباهتی
آشکار به چشم آید اما شباهت محتوا نیز چندان نیست که بتوان بر اساس آن گفت که
ابن بطالن به جواهر الطیب نظر داشته است و چه بسا مأخذ او آثار داروشناسی ابن
ماسویه بوده است.
االدویة المفردة ابن وافد
 .1ارجاعات ابن بطالن در جدولهای تقویم الصحة در ستون «آراء الناس» با کوتهنوشتهایی آمدهاند که
در پایان کتاب در یک جدول معرفی شدهاند.
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ابن وافد اندلسی (د پس از  460ق 1067 /م) در این کتاب داروها را بر اساس درجۀ
قوت مرتب ساخته و اجناس مشک ،عنبر و عود (
جدول  )7را در میان داروهای از درجۀ دوم یاد کرده است .شرح کافور همچون دیگر
داروهای از درجۀ سوم گرچه در فهرست آغاز آمده (ابن وافد )3 ،اما از دستنویس برجای
مانده افتاده است ،اما به واسطۀ ابن بیطار میدانیم اجناس کافور را نیز همچون اجناس
مشک از مسعودی نقل کرده است .اجناس عود نیز روایتی مخدوش از گزارش منتسب
به اسحاق بن عمران (

پژوهشنامه تارین تمدن اسالمی ،سال پنجاه و سوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 1399

550

جدول  ) 1است که به احتمال قریب به یقین همچون اجناس عنبر به واسطۀ ابن
سمجون (
جدول  )3نقل شده است.
جدول  -7اجناس عطرهای اصلی در االدویة المفردة ابن وافد
عطر
عنبر

1

اجناس
شحری ،زنجی ،مند (متن :مندنی) (همان)166-165 ،

عود

هندی ،مندلی ،صنفی ،قماری (متن:سماری) ،قاقلی ،صندفوری (متن :صیدفوری)،
چینی؛ و از اشباه آن :جالئی (در متن هر دو واژه به صورت «اسناه و جاللی» از
اصنا ،عود انگاشته شدهاند) (همان)166 ،

کافور

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

مشک

به نقل از مروج الذهب مسعودی :چینی ،تبتی (ابن وافد)156 ،

منهاج البیان ابن جزله

ابن جزله (د 493ق) اجناس عود ،کافور و مشک (ابن جزله )604 ،را بیکم و کاست و
اجناس عنبر (همان )602 ،را نیز با اندک اختالفی در عبارت از القانون ابن سینا (
جدول  )4گرفته است بیآنکه از او یا منبعی دیگر یاد کند.
عمدة الطبیب فی معرفة النبات 2ابوالخیر اشبیلی
ابوالخیر اشبیلی ،دانشمند اندلسی سدۀ  6ق12/م ،در این اثر از میان عطرهای اصلی
تنها به عود و کافور که منشأ گیاهی دارند پرداخته است (
جدول .)8
جدول  -8اجناس عطرهای اصلی در عمدة الطبیب فی معرفة النبات
عطر

اجناس

عود

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

 .1آنچه دربارۀ طبیعت و خواص عنبر از ابن ماسویه نقل شده در جواهر الطیب دیده نمیشود.
 .2این کتاب بیشتر اثری در گیاهشناسی استت امتا بته ستبب شتباهت ستاختاری و محتتوایی بتا آثتار
داروشناسی در شمار آنها یاد میشود .مدخلهای این کتاب به ترتیب معمول در غرب جهان اسالم (ا
ب ت ث ج ح د ذ ر ز ط ظ ک ل م ن ص ض ع غ  ،ق س ش ه و ی) مرتب شده است.
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شام آورند و از آنجا به دیگرجایها برند؛ و  .3صندفوری (متن :صیدفوری) که پست,تر است؛ .4
قیومی منسوب به جزیره قیومه .5 ،صنفی؛  .6نوعی که از سند آورند مشهور به جالئی (متن:
حالحی)؛  .7نوعی که از «الصین الصغیر» آورند1؛  .8منطائی؛  .9نوعی دیگر که از سفاله آورند2؛
 .10قلیقی؛  .11صفصافی (=مکلن/کلخی)؛  .12کالسی (من بالد خزر)؛  .13لوقینی (متن:
لونقی) (ابوالخیر اشبیلی)449-448 ،
کافور زباجی (متن :رباحی) ،فنصوری (متن :صنفوری؛ همان)302-301 ،

ابوالخیر در مدخل کافور به ابوحنیفه دینوری و در معرفی عود به دیسقوریدوس و
جالینوس و کتاب التلخیص ابوهالل عسکری استناد جسته است اما هیچ یک از این
استنادها دربارۀ اجناس عطرها نیست .گزارش ابوالخیر دربارۀ کافور (از جمله دربارۀ وجه
تسمیۀ کافور ریاحی=زباجی) و از آن مهمتر گزارش مفصل او دربارۀ عود به آنچه ابن
سمجون دربارۀ کافور و عود از اسحاق بن عمران نقل کرده (

 .1یعنی همان هریج مذکور در گزارش اسحاق بن عمران
 .2در توضیح بیشتر این نوع عود آورده است« :و هو أعظم خشباً من أصتنا ،العتود کلّهتا ،و منته تصتنع
الرباع و التخوت و الصنادیق و االمشاط و االلواح» .پس باید همان باشد که به گفتۀ اسحاق بن عمتران
از اشباه عود جالئی است.
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جدول  )1شباهت بسیار دارد .البته چنین مینماید که ابوالخیر سخنان منتسب به
اسحاق بن عمران را دقیقتر نقل کرده است (البته بیآنکه از کسی نام برد) .پس میتوان
گفت که در این مواضع مستقیماً از گزارش منتسب به اسحاق بن عمران بهره برده
است .1همچنین با توجه به این که ابوالخیر نیز همچون ابن سمجون نظر ابن خرداذبه
دربارۀ محل رویش درخت کافور را یاد کرده است (البته بیآنکه به او نیز ارجاع دهد) به
نظر میرسد که گزارش ابن سمجون را نیز در نظر داشته است.
حواشی الصیدنة

در حاشیۀ دستنویس موجود روایت عربی الصیدنة مطالبی آمده است که شماری از آنها
ال از آن ابوالمحامد غزنوی (زنده در  549ق 1155 /م) است (دربارۀ او نک Karamati,
احتما ً
 .)242-244از این میان دو حاشیه دربارۀ اجناس عود و مشک است (
جدول .)9
جدول  -9اجناس عطرهای اصلی در حواشی الصیدنة
عطر

اجناس

عود

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

مشک

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

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

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

 .1شمار استنادهای ابوالخیر به اسحاق بن عمران چندان است که بترای ستادگی ،کوتهنوشتت «ستع» را
برای او به کار برده است و نام نبردن از اسحاق در این دو موضع شگفت مینماید.
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جدول  )1را با یادکرد نام او آورده است (غافقی ،ذیل کافور).
الجامع ادریسی

ادریسی (د560ق) افزون بر یادکرد اجناس کافور و مشک(جدول  )10با استناد به
القانون(
جدول  ،)4با برشمردن مناطقی که منشأ عطرهاست ،اشارهای ضمنی به اصنا ،آنها
دارد (ادریسی ،الجامع ،دستنویس 18420؛ ادریسی ،الجامع ،دستنویس )3610
جدول  -10اجناس عطرهای اصلی در الجامع ادریسی
عطر

اجناس

عنبر

اجناس بر اساس نام دریاها :بحر الیمن ،بحر الهند ،ساحل بحور الغربی =بحر
الظلمات (اقیانوس اطلس) که امواج عنبر آنجا را به بحر شام (دریای مدیترانه)
میافکند.
بهترین جنس :اشهب (ادریسی ،دستنویس  181 ،18420ر)

عود

اجناس بر اساس نام جزایر :تیومه ،قمار ،صنف و قاقل (متن :تنومه ،قیمار،
صنف و قاقل).
1
هنگام اشاره به خواص عود :از عود یمانی(؟ حر ،نخست بینقطه ) و هندی.
اجناس به نقل از القانون :هندی مندلی ،هندی موسوم به جبلی ،2سمندوری،
قماری ،3چینی /قسموری (همان180 ،پ181-ر)

المجمر=
عود

کافور

اجناس بر اساس نام جزایر :قیومه ،کاله (متن:کله) ،فنصور ،زباج (در متن

 .1در دیگر منابع عطرشناسی ،از عود یمانی یا چیزی که بتوان یمانی را تصحیف آن دانست یاد نشده است.
 .2بر اساس مأخذ ادریسی یعنی القانون عود مندلی از «وسط بالد الهند» به دست میآید .گویا (یا کاتتب
دستنویس) به همین دلیل از «المندلی الهندی» یادکرده است .افتادن عبارت «ثم الذی یقتال لته» از
نقل قول از قانون و تبدیل «  ...العود المندلی  ...ثم الذی یقال له الهندی و هو الجبلی ( »...در القانون)
به « ...العود الهندی المندلی  ...و یقال له هندی هو جبلی  »..موجب شده است از عبارت دستتنویس
چنین برآید که هندی مندلی همان هندی جبلی استت امتا چتون بیدرنتگ بته ماننتد متتن مأختذ
(القانون) از برتری یکی بر دیگری سخن میرود و از یکی انگاشتتن ایتن دو نتزد برختی مردمتان یتاد
می شود (و من الناس الیفرق بین المندلی و الهندی) معلوم است که ادریسی به پیروی از ابن سینا ،بر
خال« ،برخی مردمان» ،مندلی و جبلی ،را دو جنس بهشمار آورده است.
 .3در القانون پس از «قماری» و پیش از «صینی» به  4جنس صنفی ،قاقلی ،بری و قطفی نیز اشاره شتده
است (قیاس کنید با
جدول )4
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بینقطه) ،زابج(بینقطه؛ همان ،گ  138پ)
اجناس به نقل از القانون :فنصوری ،زباجی (بینقطه)( .همان ،گ  139ر)
مشک

1

اجناس بر اساس سرزمینها :هند ،تبت ،چین (ادریسی ،دستنویس  ،3610گ
2
133پ)

نشانهای از بهره گیری ادریسی از منابع دیگر (به ویژه آثار نوشته شده در غرب جهان
اسالم) به دست نیامد و از این نظر میتوان گفت که الجامع ادریسی یک استثناء در
میان آثار نگاشته شده در غرب جهان اسالم به شمار میرود .زیرا آثار دیگر این منطقه
ارتباط شایان توجهی با یکدیگر دارند.
تقویم االدویة یا المنجح عالئی مغربی

به نظر میرسد که عالئی مغربی 3نیز در یادکرد اجناس مشک و کافور به القانون (
جدول  )4نظر داشته و در مورد اجناس پرشمار عود از گزارش منتسب به اسحاق بن
عمران (

 .1در دستنویس فاتح (گ  )116فقط به «جزائر هند» اشاره شده است بیآنکه از القانون نیز چیزی نقل شود.
 .2در دستنویس سنا ،گ  156پ؛ تبت نیامده است.
 .3در بارۀ روزگار زندگی او اختال ،نظر بسیار است .در این جستار روایتی کته او را بته میانتۀ ستدۀ 6ق
نسبت میدهد اعتماد شده است.
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جدول  )1یا ابن سمجون (
جدول  )3آگاه بوده است.
جدول  -11اجناس عطرهای اصلی در تقویم االدویة یا المنجح
اجناس

عطر
عنبر

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

عود

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

کافور

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

مشک

تبتی و چینی و هندی و خرخیری (بیشتر نسن :جرجیری ،برخی :جیری/خیری) ،بهترینش
تبتی تندبوی (همان ،ذیل مسک)

البته باید توجه داشت اجناسی که عالئی برای کافور برمیشمارد نسبت به اجناس
یاد شده در القانون ،چینی را بیشتر دارد.
الجامع ابن بیطار

ابن بیطار (د  646ق1248 /م) ،در مورد این چهار عطر به تکرار دیدگاههای
پیشینیان (نکت
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جدول  )12بسنده کرده است.
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جدول  -12اجناس عطرهای اصلی در الجامع ابن بیطار
عطر
عنبر
عود

اجناس
نقل از ابنسینا (

جدول ( )4ابن بیطار)134/3 ،

نقل از ابنسینا (

جدول  ، 4نکت همان)143/3 ،
نقل از مسعودی به واسطۀ ابن وافد (

جدول )7
نقل از ابنسینا (
کافور

مشک

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

جدول ( )7همان)156/4 ،

الشامل ابن نفیس

در بخشهای باقیماندۀ الشامل ابن نفیس (ح  687-607ق 1288-1211 /م) اجناس
عطرهای اصلی (
جدول  )13با عباراتی مانند «یقال» از منابع نقل شده است که بهرهگیری او از القانون در
برشمردن اجناس کافور و عود آشکار است.
جدول  -13اجناس عطرهای اصلی در الشامل فی صناعة الطبیه ابن نفیس
عطر
عنبر

اجناس
تنها اشاره به رنگهای عنبر :اشهب ،اشقر ،ازرق ،اسود (ابن نفیس)158/20 ،
تکرار نظر ابن سینا (

عود

کافور

جدول  )4بییادکرد او ،با اندک اطناب و از قلم انداختن جنس «صنفی» (همان،
)239/20
اشاره به نام های دیگر کافور در مصر :الفیصوری الحدیث= کافور رباحی سپید خالص؛ و
الفیصوری القدیم = کافور سپیدی که اندکی به تیرگی بزند(همان)26-25/24 ،
تکرار نظر ابن سینا (
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جدول  )4بییادکرد او (همان)26/24 ،
مشک

تبتی ،چینی (همان)172/28 ،

اختیارات بدیعی حاج زین العطار

علی بن حسین مشهور به حاج زین العطار شیرازی در 767ق مفتاح الخزاین را در 3
مقاله نوشت (حاج زین العطار شیرازی ،مفتاح)و در 770ق با تکمیل آن روایتی نو در دو
مقاله پدید آورد و آن را به نام شاهزاده بدیع الجمال ،اختیارات بدیعی نامید
جدول  -14اجناس عطرهای اصلی در اختیارات بدیعی
عطر

اجناس

عنبر

تنها اشاره به رنگها (نظر خود مؤلف) :اشهب  /سفید ،ازرق  /فستقی ،زرد  /خشخاشی
(حاج زین العطار شیرازی ،اختیارات ،ذیل عنبر)

عود

مندلی ،هندی  /جبلی ،سمندوری ،قماری ،قاقلی ،بری ،قطعی ،چینی (قسمیری)
( 8جنس نخست یادشده در القانون ،با ارجاع به ابن سینا؛ نک

کافور

اجناس یاد شده در القانون و نیز کافور ازرق

جدول )4

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

حاج زین العطار برخال ،روش معمول خود که از الجامع ابن بیطار بسیار بهره
میبرد ،د ر مورد اجناس عطرهای اصلی جز در مورد عنبر (که نکتهای از خود افزوده)
در مورد سه عطر دیگر سخن ابن سینا را تکرار کرده است.
افزودههای اختیارات بدیعی
حسین بن علی بن حسین (فرزند حاج زین العطار شیرازی) ،مالحظاتی تکمیلی و گاه
انتقادی بر اختیارات بدیعی پدر خود افزوده و آنها را با عبارت «ابن مؤلف گوید» متمایز
ساخته است .کهنترین نسخۀ شناخته شدۀ این روایت به خط خود این فرزند با تارین
کتابت 850ق در دیوان هند (اکنون بخشی از کتابخانۀ بریتانیا) نگهداری میشود.
جدول  -15اجناس عطرهای اصلی در افزودههای اختیارات بدیعی
عطر

اجناس

عنبر

اشهب ،عین الجراد (که صفحهها بر زبر یکدیگر باشد) ،ازرق (منقاری) ،مند ،سمکی
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(برگرفته از اجناس عود در الصیدنة،

جدول ( 1)5حسین بن حاج زین العطار شیرازی ،ذیل عنبر)

عود

کلمک ،کوهی ،بری ،مندلی ،سمندوری ،قاقلی ،قماری ،صنفی (به تقلید از عرایس الجواهر:
صنیفی) ،بنکالی (متن :سکالی) ،قفصیل (اما به صورت افصی که تصحیف عفصی در
عرائس است)  ،منطایی ،ربدی (متن :رندی) ،جالئی (متن :حالئی) ،لوقینی؛
اشباه :از منطایی جنسی ست که آنرا اشباه خوانند و آن دو نوع باشد (از مندلی به بعد با
گزارش تفصیلی برگرفته از عرایس الجواهر اما بیاستناد ،نک کاشانی)259-257 ،

کافور

فنصوری (متن :قیصوری) ،زباجی (دراصل :ریاحی) ،سریری ،رفوق ،آزاد ،اسفرک ،مصعد /
معمول (ترکیبی از گزارش القانون و گزارشهای اندلسی)

چینی (/ختنی؟) ،ختایی (در اصل :از وسط دیار ختای آورند) ،تبتی ،قمجویی ،طومستی
مشک (در اصل :طرمسی/طومسی؟؛ چ :طوس) ،تاتاری ،خرخیزی (در اصل :خرخیری) ،بحری،
قشمیری  /اذفر (در اصل :قسمیری) (برگرفته از عرائس الجواهر ،نک همان)251-250 ،

«ابن مؤلف» در این افزودهها گرچه معموالً از کسی یاد نمیکند اما در مورد عطرهای
اصلی از عرائس الجواهر کاشانی و الصیدنة ابوریحان بهره برده است.2
نتیجه
همچنان که پیشتر به اختصار اشاره شد ،گزارشهای مفصل منتسب به اسحاق بن عمران در
خصوص اجناس عطرها ،از نظر پرداختن به جزئیات و برشمردن شمار بیشتری از عطرها ،نه
تنها در میان آثار داروشناسی ،که حتی در مقایسه با عطرنامهها نیز جایگاهی ویژه دارد .به
ویژه آنچه ابن سمجون در وصف آهوی مشک از اسحاق بن عمران نقل کرده است از چنان
دقتی برخوردار است که بهرغم جستوجوی بسیار ،در هیچ یک از آثار دورۀ اسالمی گزارشی
که همردیف آن باشد به دست نیامد .ابن سمجون با افزودن گزارشهایی به نقل از دیگران بر
گزارشهای اسحاق بن عمران بیگمان مفصلترین توضیحات را دربارۀ اجناس عطرها آورده
 .1برگ  231که مدخل عنبر روی آن نوشته شده نونویس است و جالتب آنکته کاتتب ایتن یتک بترگ
نونویس ،کاستی دستنویس علی بن حسین را با استفاده از یکی از روایتهای اصلی اختیارات (یعنی
بدون یادداشتهای ابن مؤلف) تکمیل کرده است .اما از دستنویسهای دیگر میتوان دریافت که ابن
مؤلف بر عنبر نیز یادداشتی افزوده است .این یادداشت به ناچار از چاپ مغلوط و مخدوش تهران (حاج
زین العطار شیرازی ،اختیارات )309 ،نقل شد.
 . 2در این باره نکت  ،کرامتی .یونس« .افزوده های حسین بن حاج زین العطار شیرازی بر اختیارات بدیعی
پدرش و منابع آن» (در آستانۀ چاپ).
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است که البته نکات مکرر در آن بسیار به چشم میآید؛ اما از آنجا که کار ابن سمجون
کمابیش «گردآوری» بوده و چیزی در این باره از خود نیفزوده است ،همچنان میتوان
گزارشهای منتسب به اسحاق بن عمران را از برترین گزارشها در باب اجناس عطر در
سنت داروشناسی دورۀ اسالمی به شمار آورد.
اثر داروشناسی اسحاق بن عمران (که زاده و پروردۀ بغداد بود اما آثارش را بیشتر در
مصر و بهویژه افریقیه نوشت) ،به رغم تأثیر شگر ،و بیگفتوگو بر آثار داروشناسی
غرب جهان اسالم ،بر آثار نوشته شده در شرق جهان اسالم بیتأثیر بود .در واقع
همچنان که از نمودار  1پیداست ،تقریباً هیچ یک از آثار شرق جهان اسالم در موضوع
اجناس عطرها از آثار غرب جهان اسالم بهره نگرفتهاند (مگر تأثیری بسیار کمرنگ در
افزودههای فرزند حاج زینالعطار بر اختیارات بدیعی که معلوم نیست برگرفته از کدام اثر
غرب جهان اسالم است) در حالی که همین آثار ،به ویژه جامع غافقی و مهمتر از آن الجامع
ابن بیطار ،در مباحث داروشناسی (و نه اجناس عطرها) در کانون توجه داروشناسان شرق
جهان اسالم (از جمله حاج زین العطار شیرازی ،نویسندۀ اختیارات بدیعی و نیز فرزند او)
بودهاند .این موضوع موجب شد که گزارشهای منابع شرق جهان اسالم در خصوص اجناس
عطرها از منظر کیفی و کمّی به پای گزارشهای غرب جهان اسالم نرسد.
تأثیر نگرفتن ادریسی از آثار نوشته شده در غربی جهان اسالم از دیگر نکات جالب
توجه است ،زیرا همچنان که از نمودار  1پیداست آثار غرب جهان اسالم ارتباط
چشمگیری با یکدیگر داشتهاند.
در میان گزارشهای شرقی ،بیگمان گزارش ابن سینا در القانون ،چشمگیرترین
تأثیر را داشته و می توان گفت تنها اثری است که بر آثار شرق و غرب جهان اسالم تأثیر
گذاشته است .به عبارت روشنتر عطرشناسی دورۀ اسالمی را میتوان به دو سنت
شرقی-غربی تقسیم کرد .این دو سنت کمابیش به صورت مستقل به حیات خود ادامه
دادند و ارجاعات و بهرهگیریهای هر یک از اینها عموم ًا به دیگر آثار همان سنت بود.
تنها استثناء چشمگیر این سنت القانون ابن سینا است که آن نیز به سبب شهرت
عالمگیر خود توانست بر سنت عطرشناسی غرب جهان اسالم تأثیر گذارد.
ارتباط میان آثار داروشناسی (با هم و با عطرنامهها) در نمودار  1مشخص شده است.
ناگفته پیداست که برای ترسیم چشماندازی تا حد امکان روشن از سنت عطرشناسی
دورۀ سالمی باید نمودارهایی مشابه در خصوص ارتباط میان عطرنامهها ،ارتباط میان
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آثار دیگر (معرفی شده در آغاز همین مقاله) با یکدیگر و با عطرنامهها ترسیم و در نهایت
همۀ این نمودارها با هم تلفیق و در یک نمودار آورده شوند.

نمودار  -1ارتباط میان متون داروشناسی و عطرنامهها در موضوع اجناس عطرهای اصلی

راهنمای نمودار

نقطهچین :ارتباط احتمالی بر اساس شباهت در اجناس عطرها و ترتیب یادکرد آنها
خطچین :تکرار توضیحات مربوط به اجناس عطرها بییادکرد مأخذ
خط پیوسته :نقل قول با یادکرد مأخذ
در نمودار آثار داروشناسان شرقی و غربی به ترتیب در سمت راست و چپ جای گرفتهاند.
همچنین آثار به ترتیب تقریبی زمان نگارش (یا درگذشت مؤلف) از باال به پایین مرتب شدهاند.
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1399

درآﻣﺪ
اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻄﺮ و ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮدۀ آن در ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﻮده ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ
ﻧﮕﺎرش ﺷﻤﺎر ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﮏﻧﮕﺎری در اﯾﻦ ﺑﺎره ،در ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از آﺛﺎر دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ ،از آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﺛﺎر ادﺑﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،دﯾﻮاﻧﺴﺎﻻری و ﺣﺴﺒﻪ و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر
ﺗﻤﺪﻧﯽ ،ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻋﻄﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺛﺮ و روﯾﮑﺮد آن ﺑﻪ
ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮان در دﺳﺘﻪﻫﺎی داروﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزی ،ﮔﻮﻫﺮﺷﻨﺎﺳﯽ
)ﺟﻮاﻫﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ( ،ﭼﻨﺪداﻧﺸﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﻋﺠﺎﯾﺐﻧﮕﺎری ،دﯾﻮانﺳﺎﻻری و
ﺣﺴﺒﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آﺛﺎر ادﺑﯽ ﺟﺎی داد .ﺑﯽﮔﻤﺎن در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ
وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ )ﺗﮏﻧﮕﺎریﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻋﻄﺮ( ،ﺧﻮد
داروﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺪار ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ در ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
آﻣﺪ ﺷﻤﺎری از آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻋﺮﺿﮥ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎ از ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ادوﯾﮥ ﻣﻔﺮده ﯾﺎ داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﻮن ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﮥ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ .1وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻓﻦ دﯾﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎرش آﺛﺎری
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻔﺼﻞ در اﯾﻦ ﻓﻦ ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻨﻮان اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ دو
اﺻﻄﻼح »ادوﯾﻪ« و »ﻣﻔﺮده« و ﻣﺸﺘﻘﺎت آنﻫﺎ و ﮔﺎه ﻫﺮ دو اﺻﻄﻼح در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽرﻓﺖ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﮑـ  :اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ(.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ )ادوﯾﮥ ﻣﻔﺮده( دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ آﺛﺎر ﻫﺮ دارو ﯾﮏ ﻣﺪﺧﻞ )اﺻﻠﯽ ﯾﺎ ارﺟﺎﻋﯽ( ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
آﻣﺪه اﺳﺖ .ذﯾﻞ ﻫﺮ ﻣﺪﺧﻞ اﺻﻠﯽ )ﻏﯿﺮ ارﺟﺎﻋﯽ( ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺧﺼﻮص آن دارو
آﻣﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ دارو ،ﭼﯿﺴﺘﯽ ،از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ )روﯾﺸﮕﺎه،
ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﻌﺪن( ،ﻃﺒﻊ ،ﻣﻨﻔﻌﺖ ،ﻣﺼﻠﺢ )داروی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪۀ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ( ،ﺑﺪل
)داروی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ(.
ﻣﺪﺧﻞﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎﯾﯽ )اﺑﺠﺪ ﯾﺎ اﺑﺘﺚ( ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ آﺛﺎر ﻧﯿﺰ
داروﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ ﻗﻮت دارو )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺮﻣﯽ ﯾﺎ ﺳﺮدی( ﻣﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
 .1ﭼﻬﺎر ﻓﻦ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از .1 :ﮐﻠﯿﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ )ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ارﮐﺎن و اﺧﻼط ارﺑﻌـﻪ،
ﮐﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،ﺳﺘﮥ ﺿﺮورﯾﻪ (...؛  :2ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﺪام ﺑﺪن از ﺳﺮ ﺗـﺎ ﻗـﺪم رخ
ﻣﯽدﻫﺪ؛  :3ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮی ﺧﺎص اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد؛  :4داروﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﯾﺎ ﻗﺮاﺑﺎذﯾﻦ.

ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻨﺖ داروﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻗﻤﺮی
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ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻄﺮﻫﺎ
اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی اﯾﻦ آﺛﺎر درﺑﺎرۀ اﺻﻨﺎف ،اﺟﻨﺎس ﯾﺎ اﻧﻮاع 4
ﻣﺎدۀ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﻣﺸﻬﻮر ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻨﺒﺮ ،ﻋﻮد ،ﮐﺎﻓﻮر و ﻣﺸﮏ ـ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﮥ ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در
ﺷﻤﺎر »اﺻﻮل« ﯾﺎدﺷﺪهاﻧﺪ ـ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .1زﯾﺮا از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻨﺎف
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ آﺛﺎر و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ
و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﺷﻤﺎر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﺧﻮﺷﺒﻮ ،ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »اﻓﺎوﯾﻪ« ،ﮐﻪ در ﻋﻄﺮﻫﺎی
ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ  4اﺻﻞ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﭼﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺎراﺗﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﻓﺮاﺧﻮر اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺤﺜﯽ ﺑﺴﯿﺎر درازداﻣﻦ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

از ﻣﯿﺎن ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﻪ ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﮥ زﯾﺮ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر،
ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دارﻧﺪ:
 .1ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻤﻔﺮدة ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ )د243ق(
 .2ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﻓﻨﻮن اﻟﻄﯿﺐ و اﻟﻌﻄﺮ ﻧﻮﺷﺘﮥ اﺑﻦ ﺟﺰار ) 369-284ق 979-897 /م(
 .3ﮐﺘﺎب اﻟﻄﯿﺐ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺨﺎزن )رواﯾﺖ دوم آن در  421ق/
 1030م در ﻏﺰﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان

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

ﮐﺮاﻣﺘﯽ (242-239 ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن )زﻧﺪه در 390ق(
ذﯾﻞ ﻫﺮ  4ﻋﻄﺮ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻏﺎﻓﻘﯽ و اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ذﯾﻞ ﮐﺎﻓﻮر از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﺤﺎق درﺑﺎرۀ اﺟﻨﺎس
ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﮔﺎﻫﯿﻢ .او اﻓﺰون ﺑﺮ اﺷﺎرۀ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﺻﻨﺎف ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻄﺮﻫﺎﺳﺖ ،اﺷﺎرهای ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻨﺎف دارد.

 .1در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﯾﺎدﮐﺮد آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ﺳﺪۀ 9ق ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر اﻧﺪوﺧﺘـﮥ
ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث داروﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮد ﻧﯿﻔﺰودهاﻧﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1399
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ﻋﻄﺮ
ﻋﻨﺒﺮ

ﻋﻮد

1

ﮐﺎﻓﻮر

ﺟﺪول  -1اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان
اﺟﻨﺎس
اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن ) (121/3ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻋﻨﺒﺮ و ﻧﻪ اﺟﻨﺎس آن ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ارﺟﺎع
داده اﺳﺖ
2
اﺷﺎرۀ ﻣﺨﺘﺼﺮ :ﻫﻨﺪی ﮐﻪ از ﺟﺰﯾﺮۀ ﻗﯿﻮﻣﻪ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ )ﭘﺲ ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺟﻨﺲ:
ﻫﻨﺪی ﻗﯿﻮﻣﯽ( ،ﻗﻤﺎری ،ﺻﻨﻔﯽ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ:ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮد ،اﺻﻨﺎف ]ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ[ ﻋﻮد ﻫﻨﺪی اﺳﺖ .1 :دﯾﺒﻠﯽ ﮐﻪ ]دَﯾﺒُﻞ در[ ﺳﻨﺪ
اﺳﺖ؛  .2ﻋﻮدی ﮐﻪ از زاﺑﺞ )ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ( آورﻧﺪ؛ و  .3ﺻﻨﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﻫﺮﯾﺞ )ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ( ﮐﻪ »اﻟﺼﯿﻦ
اﻟﺼﻐﯿﺮ« اﺳﺖ آورﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از آنﻫﺎ .4 :ﻋﻮد ﺻﻨﻔﯽ .5 ،ﻗﺎﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦِ اﺻﻨﺎف ﻋﻮد ﻗﻤﺎری
اﺳﺖ؛  .6ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺪﻟﯽ اﺳﺖ3؛  .7ﻣﻨﻄﺎﯾﯽ .8 ،ﻋﻮدی ﮐﻪ از ﺳﻔﺎﻟﻪ آورﻧﺪ ﮐﻪ آن را از
اﺷﺒﺎه ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺷﺒﯿﻪ اﺟﻨﺎس ﻋﻮد ﺟﻼﺋﯽ )ﻣﺘﻦ :ﺧﻼﻟﯽ( اﺳﺖ.9] 4ﻋﻮد ﺟﻼﺋﯽ[ .10 ،5ﻗﻠﯿﻘﯽ ﮐﻪ
ﭘﺴﺖﺗﺮ از ﺟﻼﺋﯽ اﺳﺖ .11 ،6ﺻﻨﻒ ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻋﻮد ﻗﻤﺎری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻓﻮری .12 ،ﻧﺪﯾﺮاﻣﯽ؟
)ﺣﺮف ﺳﻮم ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺟﻨﺪراﻧﯽ( .13 ،ﺻﻔﺼﺎﻓﯽ .14 ،7ﮐﻼﻫﯽ ﮐﻪ ﭼﺮبﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮد
اﺳﺖ؛  .15ﻟﻮﻗﯿﻨﯽ )ﻣﺘﻦ :ﻟﻮﻓﯿﻨﯽ( ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺎﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮد اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(126-124/3 ،
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ :ﺳﻔﺎﻟﻪ ،ﮐﻼه ،زاﺑﺞ )ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ( ،ﻫﺮﯾﺞ )ﺣﺮف ﺳﻮم ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ(=اﻟﺼﯿﻦ اﻟﺼﻐﺮی
اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ :ﻓﻨﺼﻮری ﻣﻔﻠﺲ رﯾﺎﺣﯽ)ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ( ،رﻓﻮﻗﯽ/رﻗﻮﻗﯽ؟)ﺿﺒﻂ اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن،
ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ(/ﻓﺮﻓﻮن؟ )ﺿﺒﻂ اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر( ،ﺣﺐ اﻟﺮﯾﺎﺣﯽ ،ﮐﺮﮐﺴﺖ )اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر :ﮐﻮﮐﺸﯿﺒﺖ؟( ،ﺑﺎﻟﻮس
)ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ()ﻫﻤﺎن149-148/2 ،؛ ﻏﺎﻓﻘﯽ ،ذﯾﻞ ﮐﺎﻓﻮر؛ اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر.(43/4 ،

 .1ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر دو ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ از اﺟﻨﺎس ﻋﻮد در ﻋﻤﺪة اﻟﻄﺒﯿﺐ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ اﺷﺒﯿﻠﯽ )در اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ( و ﺟﺎﻣﻊ اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن )ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از اﺳﺤﺎق ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮان( آﺷـﮑﺎر ﺷـﻮد ،ﺑـﺮ
ﺧﻼف ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﺟﻨﺎس ﻋﻮد ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﻗﯿﻮﻣﻪ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺗﯿﻮﻣﻪ اﺳﺖ و ﺿﺒﻂ درﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ آن ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻌﺎً ﺗﯿـﻮﻣﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد اﻣـﺎ از آنﺟـﺎ ﮐـﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻄﺮ ،ﺣﺮف اول »ق« آﻣﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿـﺰ »ﻗﯿـﻮﻣﯽ« ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﺗﺼﺤﯿﻒ راﯾﺞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
 .3ﻣﻨﺪل در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻬﺮی در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻣـﺪه و ﯾﮑـﯽ داﻧﺴـﺘﻦ ﻣﻨـﺪﻟﯽ و ﺻـﯿﻨﯽ
ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ رواﯾﺖ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻋﻤﺪة اﻟﻄﺒﯿﺐ در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ(
 .4در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻮد آورده اﺳﺖ :و ﻫﻮ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﯾﮑﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻮد ﻗﻄﻌﺎً و ﻣﻨـﻪ ﺗﺼـﻨﻊ اﻟﺮﺑـﺎع و
اﻟﺘﺨﻮت و اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ و اﻻﻣﺸﺎط و اﻻﻟﻮاح
 .5اﺷﺎره ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻮد از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺮ ﯾﺎدﮐﺮد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺟﻼﺋـﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻗﺎﻗﻠﯽ ﯾﺎد ﺷﻮد.
 .6در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻋﻮد آورده اﺳﺖ :از ﺑﻼد ﻗﻠﯿﻖ آورﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻘﺼﻮد ﻗﻠﯿﻘﯿﺎ/ﻗﯿﻠﯿﻘﯿـﺎ ﯾـﺎ ﻫﻤـﺎن ﮐﯿﻠﯿﮑﯿـﺎ
ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎی ﺻﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
 .7در وﺻﻒ اﯾﻦ ﻋﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻋﻮد آﺧﺮ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺨﺸﺐ ،ﯾﻘـﺎل ﻟـﻪ اﻟﻘـﺎﻗﻠﯽ
اﻟﺴﻔﻖ )ﻫﺮ دو ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ( ﯾﺴﻤﯽ ﺑﺎﻟﺸﺎم و ﻏﯿﺮﻫﺎ اﻟﺼﻔﺼﺎﻓﯽ ﻟﻠﻮﻧﻪ و ﺻﻔﺘﻪ« )اﺑـﻦ ﺳـﻤﺠﻮن ،ﻫﻤﺎﻧﺠـﺎ( .ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ ﮔﻮﯾﺎ ﺻﻔﺼﺎﻓﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺻﻔﺼﺎف ،ﯾﻌﻨﯽ درﺧﺖ ﺑﯿﺪ )ﯾﺎ ﺑﯿﺪ ﺳﭙﯿﺪ= ﺧﻼف( ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﻪ ﺷﻬﺮی وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم در ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان از ﮐﯿﻠﯿﮑﯿﺎ دور ﻧﯿﺴﺖ(.
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ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ :ﺗﺒﺖ )ﻣﺘﻦ :ﺗﻨﺒﺖ( ،ﺻﻐﺪ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮏِ ﺗﺒﺘﯽ)ﻣﺘﻦ :ﺗﻨﺒﺘﯽ( از دﺳﻤﻮت ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﺻﻐﺪی،
ﭼﯿﻨﯽ ،ﻫﻨﺪی و ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺴﻤﺎری ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﮥ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺎر ،ﯾﮑﯽ در
ﻣﺸﮏ ﺧﺮاﺳﺎن ،دﯾﮕﺮی در دوردﺳﺖﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن و ﺳﻮﻣﯽ در ﻧﺎﺣﯿﮥ ﺳﻨﺪ) 1اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن-275/2 ،
(276
ﺑﺮ اﺳﺎس رﻧﮓ :ﺳﺮخ ،ﺧَﻤﺮی ،زرد ،ﺳﯿﺎه
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻏﺶّ ﻣﺸﮏ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ )ﻫﻤﺎن(276/2 ،

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن ،ﻏﺎﻓﻘﯽ و اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺛﺮ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﯾﺎدﮐﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻻﻋﺘﻤﺎد اﺑﻦ ﺟﺰار

ﮔﺰارش اﺑﻦ ﺟﺰار )د 369ق( در اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﯽ اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة )
ﺟﺪول  (2ﺧﻼﺻﻪای از ﮔﺰارش ﻫﻤﻮ در ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﻓﻨﻮن اﻟﻄﯿﺐ و اﻟﻌﻄﺮ )اﺑﻦ
ﺟﺰار ،ﮐﺘﺎب ﻓﯽ ﻓﻨﻮن (42-39 ،و اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﯿﺰ ﺗﻠﺨﯿﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﮔﺰارش
ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )

 .1در ﻣﺘﻮن ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ اﺟﻨﺎﺳﯽ ﭼﻮن ﻋﺼﻤﺎری )ﻧﻮﯾﺮی ،(9/12 ،ﻗﺼﺎری ﻣﻨﺴـﻮب ﺑـﻪ
ﻗﺼﺎر ،ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ( ،ﻗﻨﺒﺎری ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﻨﺒﺎر ،ﻣﯿﺎن ﭼﯿﻦ و ﺗﺒﺖ )ﻫﻤـﺎن ،ص  ،(8اﺷـﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺎر ﺳﻨﺪ
ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻤﯿﺮ  /ﻗﺴﻤﯿﺮ  /ﻗﺸﻤﯿﺮ( ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻮن ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ اﺟﻨﺎس ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫـﺎی
ﻗﺴﻤﯿﺮی ،ﻗﺸﻤﯿﺮی ،ﻗﺸﻤﺮی و  ...آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ :ﻧﮑـ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ(.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1399
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ﺟﺪول  (1اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -2اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻻﻋﺘﻤﺎد اﺑﻦ ﺟﺰار
ﻋﻄﺮ

اﺟﻨﺎس

ﻋﻨﺒﺮ

اﺟﻨﺎس را ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ )اﺑﻦ ﺟﺰار ،اﻻﻋﺘﻤﺎد(49 ،

ﻋﻮد

ﻗﯿﻮﻣﯽ ،ﻗﻤﺎری ،ﺻﻨﻔﯽ )ﻫﻤﺎن(43 ،

ﮐﺎﻓﻮر

زﺑﺎﺟﯽ )ﻣﺘﻦ :رﺑﺎﺣﯽ؛ ﻫﻤﺎن(103 ،

ﻣﺸﮏ اﺟﻨﺎس را ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(40 ،

اﺑﻦ ﺟﺰار در اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻧﺎم ﻧﺒﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ،ﺷﺎﮔﺮد و اﺳﺘﺎد ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﺑﻦ ﺟﺰار در آﺛﺎر ﺧﻮد
ﺑﺎرﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ  3ﺑﺎر در اﻻﻋﺘﻤﺎد )ﻫﻤﺎن ،(83 ,75 ,34 ،ﺑﻪ او اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان در
دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺑﻦ ﺟﺰار ﺑﻪ ﮐﺘﺎب داروﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺑﻮد.1
ﺟﺎﻣﻊ اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن

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

 .1اﯾﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ارﺟﺎﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ در اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ اﺑـﻦ
ﺟﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی دﯾﮕﺮان از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﯾـﺎ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوی اﺑـﻦ ﺟـﺰار از ﻧﻈـﺮ
اﺳﺤﺎق اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﺷﺮح ﻫﻠـﯿﻠﺞ ﻫﻨـﺪی و ﮐﺎﺑﻠﯽ،ﻟﺴـﺎن اﻟﻌﺼﺎﻓﯿﺮ،ﻃﺒﺎﺷـﯿﺮ و ﻣﺮزﻧﺠـﻮش
)اﺑﻦ ﺟﺰار ،اﻻﻋﺘﻤﺎد(107-7-6 ،؛ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ(144/4 ،96/3 ،109 ،197/4 :
و اﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ اﺷﺒﯿﻠﯽ )ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ .(612 ،283-282 ،351 ،77
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ﺟﺪول  (1و اﻓﺰودن ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﺰارﺷﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎری
ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﺎب ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺑﻦ ﺟﺰار
در ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدﮐﺮد ﺧﻼﺻﻪای از ﻧﻈﺮات ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﯽﯾﺎدﮐﺮد ﻧﺎم او( ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -3اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺟﺎﻣﻊ اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن
ﻋﻄﺮ

اﺟﻨﺎس

ﻋﻨﺒﺮ

اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )ﻧﮏ
ﺟﺪول  (١درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻋﻨﺒﺮ )اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن(121/3 ،
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن :ﺿﺮوب ﺑﺴﯿﺎر و رﻧﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دارد .1:ﺳﭙﯿﺪ ،ﺳﺮخ ،ﺳﺒﺰ ،زرد،
ﺳﯿﺎه ،و ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪرﻧﮓ ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻻﯾﻪ روی ﻫﻢاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﻃﻠﻖ )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(

ﻋﻮد

ﻧﻘﻞ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )ﻫﻤﺎن(127-124/3 ،
ﺳﺨﻦ ﺧﻮد اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن :اﺻﻨﺎف ﺑﺴﯿﺎر دارد.
ﻧﻘﻞ از اﺑﻮﻋﻤﺮو :ﻧﺎم دﯾﮕﺮش اﻟﻨﺠﻮج ،ﯾﻠﻨﺠﻮج ﯾﺎ ﯾﻠﻨﺠﺞ اﺳﺖ؛ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ دﯾﻨﻮری :در
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ )ﻫﻤﺎن(127/3 ،
اﺟﻨﺎس ﻋﻮد اﻟﻨﺠﻮج ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ اﻟﻠﺤﯿﺎﻧﯽ .1 :ﻫﻨﺪی از ﺟﺰﯾﺮۀ ﻗﯿﻮﻣﻪ؛
 .2ﻣﻨﺪﻟﯽ از ﻣﻨﺪل ﻫﻨﺪ؛  .3ﺻﻨﻔﯽ؛  .4ﻗﻤﺎری )ﻫﻤﺎن(128-127/3 ،
اﺟﻨﺎس ﻋﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﻠﻒ اﻟﻄﯿﺒﯽ .1 :ﻫﻨﺪی؛  .2ﺻﻨﻔﯽ؛ و ﻗﻤﺎری ﮐﻪ ﺧﻮد دو »ﺿﺮب« اﺳﺖ:
 .3ﻗﺎﻗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و  .4ﺻﻨﺪﻓﻮری؛  .5ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺪﻟﯽ اﺳﺖ؛  .6اﺷﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﻋﻮد ﻣﮕﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ؛  .7ﺟﻼﺋﯽ )ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ() 1ﻫﻤﺎن(129/3 ،

ﮐﺎﻓﻮر

اﺷﺎره ﺑﻪ روﯾﺪن درﺧﺖ ﮐﺎﻓﻮر در ﺟﺰﯾﺮۀ ﻗﯿﻮﻣﻪ )ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ( ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻦ ﺧﺮداذﺑﻪ )ﻫﻤﺎن(148/2 ،
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )ﻧﮑـ
ﺟﺪول ١؛ ﻫﻤﺎن(149-148/2 ،
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از اﺑﻦ ﺟﺰار درﺑﺎرۀ روﯾﺶ درﺧﺖ ﮐﺎﻓﻮر در ﮐﻮهﻫﺎی زاﺑﺞ )ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ(و ﺟﻨﺲ زﺑﺎﺟﯽ
)ﻣﺘﻦ :رﯾﺎﺣﯽ؛ ﻫﻤﺎن(148/2 ،

ﻣﺸﮏ ﻧﻘﻞ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )ﻫﻤﺎن(276-275/2 ،

ﮐﺘﺎب دوم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ

ﮔﺰارش اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ) 428-370ق 1037-980 /م( درﺑﺎرۀ اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ )
 .1در ﺗﻮﺿﯿﺢ آورده اﺳﺖ :و ﻫﻮ اﻋﻈﻢ ﻣﺎ ﯾﮑﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﻮد ﻗﻄﻌﺎً و ﻣﻨﻪ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺮﺑﺎع و اﻻﻣﺸـﺎط و اﻟﺘﺨـﻮت و
اﻻﻟﻮاح )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﻘﻮل از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان(
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ﺟﺪول  ،(4ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﻣﺄﺧﺬ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ داروﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺑﻮده اﺳﺖ .اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﯾﺎد ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
در ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﺻﻨﺎف ﻋﻮد دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ )اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ،گ  34پ 36-ر؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ
 (Sbath, 13-14; Levey, 401ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -4اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
اﺟﻨﺎس

ﻋﻄﺮ
ﻋﻨﺒﺮ

ﺳﻼﻫﻄﯽ ،ﻣﻨﺪه )اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ(398/1 ،

ﻋﻮد

ﻣﻨﺪﻟﯽ ،ﻫﻨﺪی/ﺟﺒﻠﯽ ،ﺳﻤﻨﺪوری ،ﻗﻤﺎری ،ﺻﻨﻔﯽ ،ﻗﺎﻗﻠﯽ ،ﺑﺮی ،ﻗﻄﻌﯽ )ﻣﺘﻦ :ﻗﻄﻔﯽ( ،ﭼﯿﻨﯽ
)ﻗﺸﻤﻮری( ،ﺟﻼﺋﯽ ،ﻣﺎﻧﻄﺎﺋﯽ )ﻣﺘﻦ :ﻣﺎﻧﻄﺎﻗﯽ( ،ﻟﻮاﻗﯽ )ﻣﺘﻦ :ﻟﻮاﻣﯽ( ،رﯾﻄﺎﺋﯽ )ﻣﺘﻦ :رﺑﻄﺎﻧﯽ(
)ﻫﻤﺎن(398/1 ،

ﮐﺎﻓﻮر

ﻓﻨﺼﻮری ،زﺑﺎﺟﯽ )ﻣﺘﻦ :رﺑﺎﺣﯽ( ،ازاد ،اﺳﻔﺮک )ﻫﻤﺎن(336/1 ،

ﻣﺸﮏ ﺗﺒﺘﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ ،ﺧﺮﺧﯿﺰی )ﻣﺘﻦ :ﺟﺮﺟﯿﺮی( ،ﻫﻨﺪی =ﺑﺤﺮی )ﻫﻤﺎن(360/1 ،

ﻫﻤﭽﻨﺎنﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر در اﻟﺠﺎﻣﻊ و ﻋﻼﺋﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ در ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻻدوﯾﺔ
درﺑﺎرۀ اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ،و ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی در اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ درﺑﺎرۀ
اﺟﻨﺎس و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ از اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )ﮔﺎه ﺑﺎ ﯾﺎدﮐﺮد ﻧﺎم ﮐﺘﺎب و ﮔﺎه ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آن( ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﺟﺰﻟﻪ در ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﯿﺎن و اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ در اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﯿﻦ
ﻋﺒﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮن را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ از آن ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ادرﯾﺴﯽ و
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ اﻓﺰودهﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ )ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ
درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﻨﺒﺮ( ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.
اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﺑﯿﺮوﻧﯽ

اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ )ﻧﮕﺎﺷﺘﮥ 442ق( ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻄﺮﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﻮﺷﺒﻮ
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ  28ﻣﺎدۀ ﺧﻮشﺑﻮی ﯾﺎدﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻋﻄﺮﻫﺎی ﻣﻔﺮدۀ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ اﺑﻦ
ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ را ﯾﺎد ﮐﺮده و ذﯾﻞ  38ﻣﺪﺧﻞ ﻧﯿﺰ از اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺧﺸﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﮕﻔﺖ آن ﮐﻪ
او درﺑﺎرۀ ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ)
ﺟﺪول  (5ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ارﺟﺎع ﻧﺪاده اﺳﺖ )ﺑﺮای ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻧﮑـ ﻗﻮﺳﯽ و ﮐﺮاﻣﺘﯽ-255 ،
 .(256او در اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﭼﻮن
»ﻋﻄﺎری« ﯾﺎ »در ﮐﺘﺎﺑﯽ« از آنﻫﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻨﺖ داروﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻗﻤﺮی

547

ﺟﺪول  -5اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ
ﻋﻄﺮ

اﺟﻨﺎس

ﻋﻨﺒﺮ

ﺷﺤﺮی )اﻧﻮاع :اﺷﻬﺐ ﮐﻪ در او ﺳﻮراخﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﯿﻦ اﻟﺠﺮاد )ﭼﺸﻢ ﻣﻠﺦ( ،ﮐﻮه ﺑﺮ ﮐﻮه،
ازرق( ،اﻟﻤﻨﺪ ،اﻟﺴﻤﮑﯽ؛
ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺶ اﺷﻬﺐ زاﺑﺠﯽ ،ﺳﭙﺲ ازرق ،ﺳﭙﺲ زرد و ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻨﺶ ﺳﯿﺎه )ﺑﯿﺮوﻧﯽ(438-437 ،

ﻋﻮد

ﻫﻨﺪی )ﺑﻨﮕﺎﻟﯽ( ،ﺻﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ ﻋﻄﺎر ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ :ﺻﻨﻔﯿﺮی ،ﻗﻤﺎری،
ﺟﻨﺪراﻧﯽ و ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ از اﺷﺒﺎه ﻋﻮد اﺳﺖ؛ اﺟﻨﺎس دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﻄﺎر ﻧﺎﺷﻨﺎس :ﺗﺒﻮک
)ﺑﺎدﺑﯿﺰﻧﯽ( و ﻟﺠﺮاﺑﯽ )ﻫﻤﺎن(444-443 ،

ﮐﺎﻓﻮر

زﺑﺎﺟﯽ )ﻣﺘﻦ :رﺑﺎﺣﯽ( و رﻧﮓﻫﺎی ﮐﺎﻓﻮر :ﺳﯿﺎه ،ﺳﺮخ ،زرد ،ﮐﺒﻮد/اﮐﻬﺐ ،ﺳﭙﯿﺪ )ﻫﻤﺎن(514 ،

ﺗﺮﮐﯽ )اﻧﻮاع آن :ﻗﺘﺎﺋﯽ )ﻣﺘﻦ :ﻗﻨﺎی( ،ﺗﺒﺘﯽ ،ﺗﺘﺎری ،ﺧﺮﺧﯿﺰی(؛ ﻫﻨﺪی )اﻧﻮاع آن :ﻧﯿﺒﺎﻟﯽ،
ﻣﺸﮏ ﺟﺘﺮﺳﺮی ،ﮐﺸﻤﯿﺮی ،اودﯾﺎﺧﯽ( ،ﻗﺎروری )ﻫﻤﺎن(578-577 ،
ﻓﯽ ﮐﺘﺎبٍ :ﭼﯿﻨﯽ ،ﺗﺒﺘﯽ ،ﺗﻮﻣﺴﺘﯽ ،ﻧﯿﺒﺎﻟﯽ ،ﺧﻄﺎﺋﯽ ،ﺗﺘﺎری ،ﺧﺮﺧﯿﺰی ،ﺑﺤﺮی )ﻫﻤﺎن(578 ،

آﻧﭽﻪ اﺑﻮرﯾﺤﺎن درﺑﺎرۀ اﺟﻨﺎس ﻣﺸﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﮐﺘﺎبٍ« )=ﮐﺘﺎﺑﯽ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮑﺮه(
آورده ﻫﻤﺎن اﺟﻨﺎس و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﻤﺤﺎﻣﺪ ﻏﺰﻧﻮی در ﺣﻮاﺷﯽ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ
)ﻧﮑـ :
ﺟﺪول  (9از ﮐﺘﺎب اﻟﻄﯿﺐ )ﺧﺎزن ،ﮐﺘﺎب اﻟﻄﯿﺐ ﻧﺴﺨﮥ ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،گ  1ر 2-پ؛ ﮐﺘﺎب
اﻟﻄﯿﺐ ﻧﺴﺨﮥ ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ ،گ  2پ 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 اﻻوﻟﯽ  421ق در ﺷﻬﺮ ﻏﺰﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺧﺎزن،
ﮐﺘﺎب اﻟﻄﯿﺐ ﻧﺴﺨﮥ ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،گ  12پ( 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.
اﻻﺑﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻻدوﯾﺔ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮوی
اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮوی )زﻧﺪه در ﺣﺪود 447ق( ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻄﺮﻫﺎی »ﻋﻮد«» ،ﮐﺎﻓﻮر« و
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»ﻣﺴﮏ« ﻣﺪﺧﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﻘﻂ درﺑﺎرۀ ﻋﻮد ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﺮﻣﺘﺮ از او
ﻫﻨﺪی ﺑﻮد ،و ز ﭘﺲ ﻫﻨﺪی ﻗﻤﺎری« )اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮوی(229 ،
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﺑﻦ ﺑﻄﻼن

اﺑﻦ ﺑﻄﻼن در ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺪول ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺼﺤﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺷﻤﺎری از اﺟﻨﺎس  4ﻋﻄﺮ
اﺻﻠﯽ )
ﺟﺪول  (6درﺑﺎرۀ ﻋﻨﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺮﺟﻮﯾﻪ ،ﻣﺴﯿﺢ ]ﺑﻦ ﺣﮑﻢ دﻣﺸﻘﯽ[ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ )اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ(،
درﺑﺎرۀ ﻋﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺢ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻪ ،اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ،درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻓﻮر ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻪ ،ﻣﺴﯿﺢ و رازی و
درﺑﺎرۀ ﻣﺸﮏ ﺑﻪ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،ﻓﻮﻟﺲ و ﻣﺎﺳﺮﺟﻮﯾﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ) 1اﺑﻦ ﺑﻄﻼن ،گ  39پ-
 40ر:ﺟﺪول »اﻟﺒﺨﻮرات اﻟﻄﯿﺒﺔ  «...؛ ﻧﯿﺰ ﻧﮏ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ،گ  133پ 134-ر :ﺟﺪول

ﺑﺨﻮرات ﺧﻮش و ﻣﻀﺮت و ﻣﻨﻔﻌﺖ(.
ﺟﺪول  -6اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺼﺤﺔ
ﻋﻄﺮ

اﺟﻨﺎس

ﻋﻨﺒﺮ

ﺧﻤﺮی ،ﺳﻤﮑﯽ ،ﺻﻨﻮﺑﺮی ،ﻣﻨﺪ

ﻋﻮد

ﻫﻨﺪی ،ﺻﻨﻔﯽ ،ﻗﻤﺎری

ﮐﺎﻓﻮر

زﺑﺎﺟﯽ )در اﺻﻞ :رﺑﺎﺣﯽ(

ﻣﺸﮏ ﺗﺒﺘﯽ ،ﻏﺰﻧﻮی ،ﻗﺮﻗﯿﺰی ،ﺻﻤﻮری

از ﻣﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ اﺛﺮی در ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮۀ اﺑﻦ ﺑﻄﻼن در ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ـ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻣﻄﻠﺐ در ﺟﺪولﻫﺎی ﮐﺘﺎب در
ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر اﺳﺖ ـ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻋﺒﺎرات او و اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ
آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﯾﺪ اﻣﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
اﺑﻦ ﺑﻄﻼن ﺑﻪ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺄﺧﺬ او آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻦ
ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة اﺑﻦ واﻓﺪ
 .1ارﺟﺎﻋﺎت اﺑﻦ ﺑﻄﻼن در ﺟﺪولﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺼﺤﺔ در ﺳﺘﻮن »آراء اﻟﻨﺎس« ﺑﺎ ﮐﻮﺗﻪﻧﻮﺷﺖﻫﺎﯾﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب در ﯾﮏ ﺟﺪول ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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اﺑﻦ واﻓﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ )د ﭘﺲ از  460ق 1067 /م( در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داروﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﮥ
ﻗﻮت ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺟﻨﺎس ﻣﺸﮏ ،ﻋﻨﺒﺮ و ﻋﻮد )
ﺟﺪول  (7را در ﻣﯿﺎن داروﻫﺎی از درﺟﮥ دوم ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺷﺮح ﮐﺎﻓﻮر ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ
داروﻫﺎی از درﺟﮥ ﺳﻮم ﮔﺮﭼﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﻏﺎز آﻣﺪه )اﺑﻦ واﻓﺪ (3 ،اﻣﺎ از دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮﺟﺎی
ﻣﺎﻧﺪه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﺟﻨﺎس ﮐﺎﻓﻮر را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﺟﻨﺎس
ﻣﺸﮏ از ﻣﺴﻌﻮدی ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺟﻨﺎس ﻋﻮد ﻧﯿﺰ رواﯾﺘﯽ ﻣﺨﺪوش از ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺴﺐ
ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )
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ﺟﺪول  (1اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن اﺟﻨﺎس ﻋﻨﺒﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﺑﻦ
ﺳﻤﺠﻮن )
ﺟﺪول  (3ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -7اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة اﺑﻦ واﻓﺪ
ﻋﻄﺮ
ﻋﻨﺒﺮ

1

اﺟﻨﺎس
ﺷﺤﺮی ،زﻧﺠﯽ ،ﻣﻨﺪ )ﻣﺘﻦ :ﻣﻨﺪﻧﯽ( )ﻫﻤﺎن(166-165 ،

ﻋﻮد

ﻫﻨﺪی ،ﻣﻨﺪﻟﯽ ،ﺻﻨﻔﯽ ،ﻗﻤﺎری )ﻣﺘﻦ:ﺳﻤﺎری( ،ﻗﺎﻗﻠﯽ ،ﺻﻨﺪﻓﻮری )ﻣﺘﻦ :ﺻﯿﺪﻓﻮری(،
ﭼﯿﻨﯽ؛ و از اﺷﺒﺎه آن :ﺟﻼﺋﯽ )در ﻣﺘﻦ ﻫﺮ دو واژه ﺑﻪ ﺻﻮرت »اﺳﻨﺎه و ﺟﻼﻟﯽ« از
اﺻﻨﺎف ﻋﻮد اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ( )ﻫﻤﺎن(166 ،

ﮐﺎﻓﻮر

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

ﻣﺸﮏ

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺴﻌﻮدی :ﭼﯿﻨﯽ ،ﺗﺒﺘﯽ )اﺑﻦ واﻓﺪ(156 ،

ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﯿﺎن اﺑﻦ ﺟﺰﻟﻪ
اﺑﻦ ﺟﺰﻟﻪ )د 493ق( اﺟﻨﺎس ﻋﻮد ،ﮐﺎﻓﻮر و ﻣﺸﮏ )اﺑﻦ ﺟﺰﻟﻪ (604 ،را ﺑﯽﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺖ و
اﺟﻨﺎس ﻋﻨﺒﺮ )ﻫﻤﺎن (602 ،را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪک اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻋﺒﺎرت از اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )
ﺟﺪول  (4ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﯽآﻧﮑﻪ از او ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻋﻤﺪة اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺒﺎت 2اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ اﺷﺒﯿﻠﯽ

اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ اﺷﺒﯿﻠﯽ ،داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺳﺪۀ  6ق12/م ،در اﯾﻦ اﺛﺮ از ﻣﯿﺎن ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻮد و ﮐﺎﻓﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﯿﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺟﺪول .(8
ﺟﺪول  -8اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﻋﻤﺪة اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺒﺎت
ﻋﻄﺮ

اﺟﻨﺎس

ﻋﻮد

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

 .1آنﭼﻪ درﺑﺎرۀ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺧﻮاص ﻋﻨﺒﺮ از اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه در ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 .2اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺛﺮی در ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎری و ﻣﺤﺘـﻮاﯾﯽ ﺑـﺎ آﺛـﺎر
داروﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺷﻤﺎر آنﻫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺪﺧﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻤﻮل در ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )ا
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 ی( ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﺎم آورﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮﺟﺎیﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪ؛ و  .3ﺻﻨﺪﻓﻮری )ﻣﺘﻦ :ﺻﯿﺪﻓﻮری( ﮐﻪ ﭘﺴﺖ,ﺗﺮ اﺳﺖ؛ .4
ﻗﯿﻮﻣﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﯿﻮﻣﻪ .5 ،ﺻﻨﻔﯽ؛  .6ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ از ﺳﻨﺪ آورﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺟﻼﺋﯽ )ﻣﺘﻦ:
ﺣﻼﺣﯽ(؛  .7ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ از »اﻟﺼﯿﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮ« آورﻧﺪ1؛  .8ﻣﻨﻄﺎﺋﯽ؛  .9ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﺳﻔﺎﻟﻪ آورﻧﺪ2؛
 .10ﻗﻠﯿﻘﯽ؛  .11ﺻﻔﺼﺎﻓﯽ )=ﻣﮑﻠﺦ/ﮐﻠﺨﯽ(؛  .12ﮐﻼﺳﯽ )ﻣﻦ ﺑﻼد ﺧﺰر(؛  .13ﻟﻮﻗﯿﻨﯽ )ﻣﺘﻦ:
ﻟﻮﻧﻘﯽ( )اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ اﺷﺒﯿﻠﯽ(449-448 ،
ﮐﺎﻓﻮر زﺑﺎﺟﯽ )ﻣﺘﻦ :رﺑﺎﺣﯽ( ،ﻓﻨﺼﻮری )ﻣﺘﻦ :ﺻﻨﻔﻮری؛ ﻫﻤﺎن(302-301 ،

اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ در ﻣﺪﺧﻞ ﮐﺎﻓﻮر ﺑﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ دﯾﻨﻮری و در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻮد ﺑﻪ دﯾﺴﻘﻮرﯾﺪوس و
ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس و ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻠﺨﯿﺺ اﺑﻮﻫﻼل ﻋﺴﮑﺮی اﺳﺘﻨﺎد ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ
اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎ درﺑﺎرۀ اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﺰارش اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻓﻮر )از ﺟﻤﻠﻪ درﺑﺎرۀ وﺟﻪ
ﺗﺴﻤﯿﮥ ﮐﺎﻓﻮر رﯾﺎﺣﯽ=زﺑﺎﺟﯽ( و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ او درﺑﺎرۀ ﻋﻮد ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﺑﻦ
ﺳﻤﺠﻮن درﺑﺎرۀ ﮐﺎﻓﻮر و ﻋﻮد از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮده )

 .1ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻫﺮﯾﺞ ﻣﺬﮐﻮر در ﮔﺰارش اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان
 .2در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻮد آورده اﺳﺖ» :و ﻫﻮ أﻋﻈﻢ ﺧﺸﺒﺎً ﻣﻦ أﺻـﻨﺎف اﻟﻌـﻮد ﮐﻠّﻬـﺎ ،و ﻣﻨـﻪ ﺗﺼـﻨﻊ
اﻟﺮﺑﺎع و اﻟﺘﺨﻮت و اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ و اﻻﻣﺸﺎط و اﻻﻟﻮاح« .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮥ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤـﺮان
از اﺷﺒﺎه ﻋﻮد ﺟﻼﺋﯽ اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  (1ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ
اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان را دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ از ﮐﺴﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد( .ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮده
اﺳﺖ .1ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺧﺮداذﺑﻪ
درﺑﺎرۀ ﻣﺤﻞ روﯾﺶ درﺧﺖ ﮐﺎﻓﻮر را ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ارﺟﺎع دﻫﺪ( ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارش اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻮاﺷﯽ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ

در ﺣﺎﺷﯿﮥ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻣﻮﺟﻮد رواﯾﺖ ﻋﺮﺑﯽ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از آنﻫﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻً از آن اﺑﻮاﻟﻤﺤﺎﻣﺪ ﻏﺰﻧﻮی )زﻧﺪه در  549ق 1155 /م( اﺳﺖ )درﺑﺎرۀ او ﻧﮏ Karamati,
 .(242-244از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو ﺣﺎﺷﯿﻪ درﺑﺎرۀ اﺟﻨﺎس ﻋﻮد و ﻣﺸﮏ اﺳﺖ )
ﺟﺪول .(9
ﺟﺪول  -9اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺣﻮاﺷﯽ اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ
ﻋﻄﺮ

اﺟﻨﺎس

ﻋﻮد

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

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

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

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

 .1ﺷﻤﺎر اﺳﺘﻨﺎدﻫﺎی اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﭼﻨﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳـﺎدﮔﯽ ،ﮐﻮﺗـﻪﻧﻮﺷـﺖ »ﺳـﻊ« را
ﺑﺮای او ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ و ﻧﺎم ﻧﺒﺮدن از اﺳﺤﺎق در اﯾﻦ دو ﻣﻮﺿﻊ ﺷﮕﻔﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺟﺪول  (1را ﺑﺎ ﯾﺎدﮐﺮد ﻧﺎم او آورده اﺳﺖ )ﻏﺎﻓﻘﯽ ،ذﯾﻞ ﮐﺎﻓﻮر(.
اﻟﺠﺎﻣﻊ ادرﯾﺴﯽ

ادرﯾﺴﯽ )د560ق( اﻓﺰون ﺑﺮ ﯾﺎدﮐﺮد اﺟﻨﺎس ﮐﺎﻓﻮر و ﻣﺸﮏ)ﺟﺪول  (10ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮن)
ﺟﺪول  ،(4ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻄﺮﻫﺎﺳﺖ ،اﺷﺎرهای ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ اﺻﻨﺎف آنﻫﺎ
دارد )ادرﯾﺴﯽ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ 18420؛ ادرﯾﺴﯽ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ (3610
ﺟﺪول  -10اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻟﺠﺎﻣﻊ ادرﯾﺴﯽ

ﻋﻄﺮ

اﺟﻨﺎس

ﻋﻨﺒﺮ

اﺟﻨﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم درﯾﺎﻫﺎ :ﺑﺤﺮ اﻟﯿﻤﻦ ،ﺑﺤﺮ اﻟﻬﻨﺪ ،ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﻮر اﻟﻐﺮﺑﯽ =ﺑﺤﺮ
اﻟﻈﻠﻤﺎت )اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ( ﮐﻪ اﻣﻮاج ﻋﻨﺒﺮ آنﺟﺎ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮ ﺷﺎم )درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ(
ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺲ :اﺷﻬﺐ )ادرﯾﺴﯽ ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ  181 ،18420ر(

ﻋﻮد

اﺟﻨﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم ﺟﺰاﯾﺮ :ﺗﯿﻮﻣﻪ ،ﻗﻤﺎر ،ﺻﻨﻒ و ﻗﺎﻗﻞ )ﻣﺘﻦ :ﺗﻨﻮﻣﻪ ،ﻗﯿﻤﺎر،
ﺻﻨﻒ و ﻗﺎﻗﻞ(.
1
ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻋﻮد :از ﻋﻮد ﯾﻤﺎﻧﯽ)؟ ﺣﺮف ﻧﺨﺴﺖ ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ ( و ﻫﻨﺪی.
اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﻫﻨﺪی ﻣﻨﺪﻟﯽ ،ﻫﻨﺪی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﺒﻠﯽ ،2ﺳﻤﻨﺪوری،
ﻗﻤﺎری ،3ﭼﯿﻨﯽ /ﻗﺴﻤﻮری )ﻫﻤﺎن180 ،پ181-ر(

اﻟﻤﺠﻤﺮ=
ﻋﻮد

ﮐﺎﻓﻮر

اﺟﻨﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎم ﺟﺰاﯾﺮ :ﻗﯿﻮﻣﻪ ،ﮐﻼه )ﻣﺘﻦ:ﮐﻠﻪ( ،ﻓﻨﺼﻮر ،زﺑﺎج )در ﻣﺘﻦ

 .1در دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ،از ﻋﻮد ﯾﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﯾﻤﺎﻧﯽ را ﺗﺼﺤﯿﻒ آن داﻧﺴﺖ ﯾﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 .2ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺄﺧﺬ ادرﯾﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻮد ﻣﻨﺪﻟﯽ از »وﺳﻂ ﺑﻼد اﻟﻬﻨﺪ« ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﮔﻮﯾﺎ )ﯾﺎ ﮐﺎﺗـﺐ
دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ( ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از »اﻟﻤﻨﺪﻟﯽ اﻟﻬﻨﺪی« ﯾﺎدﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺘﺎدن ﻋﺒﺎرت »ﺛﻢ اﻟﺬی ﯾﻘـﺎل ﻟـﻪ« از
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺒﺪﯾﻞ »  ...اﻟﻌﻮد اﻟﻤﻨﺪﻟﯽ  ...ﺛﻢ اﻟﺬی ﯾﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻬﻨﺪی و ﻫﻮ اﻟﺠﺒﻠﯽ ) «...در اﻟﻘﺎﻧﻮن(
ﺑﻪ » ...اﻟﻌﻮد اﻟﻬﻨﺪی اﻟﻤﻨﺪﻟﯽ  ...و ﯾﻘﺎل ﻟﻪ ﻫﻨﺪی ﻫﻮ ﺟﺒﻠﯽ  «..ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻋﺒﺎرت دﺳﺖﻧـﻮﯾﺲ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﺪی ﻣﻨﺪﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﻫﻨﺪی ﺟﺒﻠﯽ اﺳﺖ اﻣـﺎ ﭼـﻮن ﺑـﯽدرﻧـﮓ ﺑـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺘﻦ ﻣﺄﺧـﺬ
)اﻟﻘﺎﻧﻮن( از ﺑﺮﺗﺮی ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود و از ﯾﮑﯽ اﻧﮕﺎﺷـﺘﻦ اﯾـﻦ دو ﻧـﺰد ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺮدﻣـﺎن ﯾـﺎد
ﻣﯽﺷﻮد )و ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻﯾﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺪﻟﯽ و اﻟﻬﻨﺪی( ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ادرﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺑـﻦ ﺳـﯿﻨﺎ،
ﺑﺮ ﺧﻼف »ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮدﻣﺎن« ،ﻣﻨﺪﻟﯽ و ﺟﺒﻠﯽ ،را دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪﺷﻤﺎر آورده اﺳﺖ.
 .3در اﻟﻘﺎﻧﻮن ﭘﺲ از »ﻗﻤﺎری« و ﭘﯿﺶ از »ﺻﯿﻨﯽ« ﺑﻪ  4ﺟﻨﺲ ﺻﻨﻔﯽ ،ﻗﺎﻗﻠﯽ ،ﺑﺮی و ﻗﻄﻔﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷـﺪه
اﺳﺖ )ﻗﯿﺎس ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ
ﺟﺪول (4

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1399
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ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ( ،زاﺑﺞ)ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ؛ ﻫﻤﺎن ،گ  138پ(
اﺟﻨﺎس ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﻓﻨﺼﻮری ،زﺑﺎﺟﯽ )ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ() .ﻫﻤﺎن ،گ  139ر(
ﻣﺸﮏ

1

اﺟﻨﺎس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ :ﻫﻨﺪ ،ﺗﺒﺖ ،ﭼﯿﻦ )ادرﯾﺴﯽ ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ  ،3610گ
2
133پ(

ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ادرﯾﺴﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ )ﺑﻪ وﯾﮋه آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻏﺮب ﺟﻬﺎن
اﺳﻼم( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ادرﯾﺴﯽ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء در
ﻣﯿﺎن آﺛﺎر ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .زﯾﺮا آﺛﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ.
ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻻدوﯾﺔ ﯾﺎ اﻟﻤﻨﺠﺢ ﻋﻼﺋﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ 3ﻧﯿﺰ در ﯾﺎدﮐﺮد اﺟﻨﺎس ﻣﺸﮏ و ﮐﺎﻓﻮر ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن )
ﺟﺪول  (4ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻮرد اﺟﻨﺎس ﭘﺮﺷﻤﺎر ﻋﻮد از ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ
ﻋﻤﺮان )

 .1در دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻓﺎﺗﺢ )گ  (116ﻓﻘﻂ ﺑﻪ »ﺟﺰاﺋﺮ ﻫﻨﺪ« اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯽآﻧﮑﻪ از اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﻧﻘﻞ ﺷﻮد.
 .2در دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺳﻨﺎ ،گ  156پ؛ ﺗﺒﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
 .3در ﺑﺎرۀ روزﮔﺎر زﻧﺪﮔﯽ او اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر رواﯾﺘﯽ ﮐـﻪ او را ﺑـﻪ ﻣﯿﺎﻧـﮥ ﺳـﺪۀ 6ق
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول  (1ﯾﺎ اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن )
ﺟﺪول  (3آﮔﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -11اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻻدوﯾﺔ ﯾﺎ اﻟﻤﻨﺠﺢ
اﺟﻨﺎس

ﻋﻄﺮ
ﻋﻨﺒﺮ

 4ﻧﻮع؛ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﺶ اﻻﺷﻬﺐ اﻟﺪﺳﻢ اﺳﺖ )ﻋﻼﺋﯽ ﻣﻐﺮﺑﯽ ذﯾﻞ ﻋﻨﺒﺮ(

ﻋﻮد

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

ﮐﺎﻓﻮر

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

ﻣﺸﮏ

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

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﻮر ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﻨﺎس
ﯾﺎد ﺷﺪه در اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﭼﯿﻨﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد.
اﻟﺠﺎﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر

اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر )د  646ق1248 /م( ،در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن )ﻧﮑـ
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ﺟﺪول  -12اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر
ﻋﻄﺮ
ﻋﻨﺒﺮ
ﻋﻮد

اﺟﻨﺎس
ﻧﻘﻞ از اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )
ﺟﺪول ) (٤اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر(134/3 ،
ﻧﻘﻞ از اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )
ﺟﺪول  ، ٤ﻧﮑـ ﻫﻤﺎن(143/3 ،
ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﺑﻦ واﻓﺪ )

ﮐﺎﻓﻮر

ﻣﺸﮏ

ﺟﺪول (٧
ﻧﻘﻞ از اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )
ﺟﺪول (٤
ﻧﻘﻞ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )
ﺟﺪول  ،١ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن(
)ﻫﻤﺎن(42/4 ،
ﻧﻘﻞ از ﻣﺴﻌﻮدی ﺑﻪ واﺳﻄﮥ اﺑﻦ واﻓﺪ )
ﺟﺪول ) (٧ﻫﻤﺎن(156/4 ،

اﻟﺸﺎﻣﻞ اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ

در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪۀ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ )ح  687-607ق 1288-1211 /م( اﺟﻨﺎس
ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ )
ﺟﺪول  (13ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﯾﻘﺎل« از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی او از اﻟﻘﺎﻧﻮن در
ﺑﺮﺷﻤﺮدن اﺟﻨﺎس ﮐﺎﻓﻮر و ﻋﻮد آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -13اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﯽ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﻪ اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ
ﻋﻄﺮ
ﻋﻨﺒﺮ
ﻋﻮد

ﮐﺎﻓﻮر

اﺟﻨﺎس
ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی ﻋﻨﺒﺮ :اﺷﻬﺐ ،اﺷﻘﺮ ،ازرق ،اﺳﻮد )اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ(158/20 ،
ﺗﮑﺮار ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )
ﺟﺪول  (٤ﺑﯽﯾﺎدﮐﺮد او ،ﺑﺎ اﻧﺪک اﻃﻨﺎب و از ﻗﻠﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺟﻨﺲ »ﺻﻨﻔﯽ« )ﻫﻤﺎن،
(239/20
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﻮر در ﻣﺼﺮ :اﻟﻔﯿﺼﻮری اﻟﺤﺪﯾﺚ= ﮐﺎﻓﻮر رﺑﺎﺣﯽ ﺳﭙﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ؛ و
اﻟﻔﯿﺼﻮری اﻟﻘﺪﯾﻢ = ﮐﺎﻓﻮر ﺳﭙﯿﺪی ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺑﺰﻧﺪ)ﻫﻤﺎن(26-25/24 ،
ﺗﮑﺮار ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ )
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ﺟﺪول  (٤ﺑﯽﯾﺎدﮐﺮد او )ﻫﻤﺎن(26/24 ،
ﻣﺸﮏ

ﺗﺒﺘﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ )ﻫﻤﺎن(172/28 ،

اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی در 767ق ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺨﺰاﯾﻦ را در 3
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﺷﺖ )ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی ،ﻣﻔﺘﺎح(و در 770ق ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن رواﯾﺘﯽ ﻧﻮ در دو
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺪﯾﺪ آورد و آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺎﻫﺰاده ﺑﺪﯾﻊ اﻟﺠﻤﺎل ،اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ
ﺟﺪول  -14اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ
ﻋﻄﺮ

اﺟﻨﺎس

ﻋﻨﺒﺮ

ﺗﻨﻬﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎ )ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﺆﻟﻒ( :اﺷﻬﺐ  /ﺳﻔﯿﺪ ،ازرق  /ﻓﺴﺘﻘﯽ ،زرد  /ﺧﺸﺨﺎﺷﯽ
)ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی ،اﺧﺘﯿﺎرات ،ذﯾﻞ ﻋﻨﺒﺮ(

ﻋﻮد
ﮐﺎﻓﻮر

ﻣﻨﺪﻟﯽ ،ﻫﻨﺪی  /ﺟﺒﻠﯽ ،ﺳﻤﻨﺪوری ،ﻗﻤﺎری ،ﻗﺎﻗﻠﯽ ،ﺑﺮی ،ﻗﻄﻌﯽ ،ﭼﯿﻨﯽ )ﻗﺴﻤﯿﺮی(
) 8ﺟﻨﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﯾﺎدﺷﺪه در اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ؛ ﻧﮏ
ﺟﺪول (٤
اﺟﻨﺎس ﯾﺎد ﺷﺪه در اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﻮر ازرق

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

ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺑﺮﺧﻼف روش ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﮐﻪ از اﻟﺠﺎﻣﻊ اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد ،در ﻣﻮرد اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﻋﻨﺒﺮ )ﮐﻪ ﻧﮑﺘﻪای از ﺧﻮد اﻓﺰوده(
در ﻣﻮرد ﺳﻪ ﻋﻄﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻓﺰودهﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ

ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ )ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی( ،ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﮔﺎه
اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ ﭘﺪر ﺧﻮد اﻓﺰوده و آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت »اﺑﻦ ﻣﺆﻟﻒ ﮔﻮﯾﺪ« ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﮥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪۀ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺘﺎﺑﺖ 850ق در دﯾﻮان ﻫﻨﺪ )اﮐﻨﻮن ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ( ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺪول  -15اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﻓﺰودهﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ
ﻋﻄﺮ

اﺟﻨﺎس

ﻋﻨﺒﺮ

اﺷﻬﺐ ،ﻋﯿﻦ اﻟﺠﺮاد )ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎ ﺑﺮ زﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ،ازرق )ﻣﻨﻘﺎری( ،ﻣﻨﺪ ،ﺳﻤﮑﯽ
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)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺟﻨﺎس ﻋﻮد در اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ،

ﺟﺪول ) 1(٥ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی ،ذﯾﻞ ﻋﻨﺒﺮ(

ﻋﻮد

ﮐﻠﻤﮏ ،ﮐﻮﻫﯽ ،ﺑﺮی ،ﻣﻨﺪﻟﯽ ،ﺳﻤﻨﺪوری ،ﻗﺎﻗﻠﯽ ،ﻗﻤﺎری ،ﺻﻨﻔﯽ )ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ:
ﺻﻨﯿﻔﯽ( ،ﺑﻨﮑﺎﻟﯽ )ﻣﺘﻦ :ﺳﮑﺎﻟﯽ( ،ﻗﻔﺼﯿﻞ )اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﻋﻔﺼﯽ در
ﻋﺮاﺋﺲ اﺳﺖ(  ،ﻣﻨﻄﺎﯾﯽ ،رﺑﺪی )ﻣﺘﻦ :رﻧﺪی( ،ﺟﻼﺋﯽ )ﻣﺘﻦ :ﺣﻼﺋﯽ( ،ﻟﻮﻗﯿﻨﯽ؛
اﺷﺒﺎه :از ﻣﻨﻄﺎﯾﯽ ﺟﻨﺴﯽﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا اﺷﺒﺎه ﺧﻮاﻧﻨﺪ و آن دو ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ )از ﻣﻨﺪﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ
ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻣﺎ ﺑﯽاﺳﺘﻨﺎد ،ﻧﮏ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ(259-257 ،

ﮐﺎﻓﻮر

ﻓﻨﺼﻮری )ﻣﺘﻦ :ﻗﯿﺼﻮری( ،زﺑﺎﺟﯽ )دراﺻﻞ :رﯾﺎﺣﯽ( ،ﺳﺮﯾﺮی ،رﻓﻮق ،آزاد ،اﺳﻔﺮک ،ﻣﺼﻌﺪ /
ﻣﻌﻤﻮل )ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮔﺰارش اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﮔﺰارشﻫﺎی اﻧﺪﻟﺴﯽ(

ﭼﯿﻨﯽ )/ﺧﺘﻨﯽ؟( ،ﺧﺘﺎﯾﯽ )در اﺻﻞ :از وﺳﻂ دﯾﺎر ﺧﺘﺎی آورﻧﺪ( ،ﺗﺒﺘﯽ ،ﻗﻤﺠﻮﯾﯽ ،ﻃﻮﻣﺴﺘﯽ
ﻣﺸﮏ )در اﺻﻞ :ﻃﺮﻣﺴﯽ/ﻃﻮﻣﺴﯽ؟؛ چ :ﻃﻮس( ،ﺗﺎﺗﺎری ،ﺧﺮﺧﯿﺰی )در اﺻﻞ :ﺧﺮﺧﯿﺮی( ،ﺑﺤﺮی،
ﻗﺸﻤﯿﺮی  /اذﻓﺮ )در اﺻﻞ :ﻗﺴﻤﯿﺮی( )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﺮاﺋﺲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ،ﻧﮏ ﻫﻤﺎن(251-250 ،

»اﺑﻦ ﻣﺆﻟﻒ« در اﯾﻦ اﻓﺰودهﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﮐﺴﯽ ﯾﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻄﺮﻫﺎی
اﺻﻠﯽ از ﻋﺮاﺋﺲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ و اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ.2
ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان در
ﺧﺼﻮص اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎ ،از ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻋﻄﺮﻫﺎ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﯿﺎن آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾﮋه دارد .ﺑﻪ
وﯾﮋه آﻧﭽﻪ اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن در وﺻﻒ آﻫﻮی ﻣﺸﮏ از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ از ﭼﻨﺎن
دﻗﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺑﺴﯿﺎر ،در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺛﺎر دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺰارﺷﯽ
ﮐﻪ ﻫﻢردﯾﻒ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ .اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﯾﮕﺮان ﺑﺮ
ﮔﺰارشﻫﺎی اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﯽﮔﻤﺎن ﻣﻔﺼﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را درﺑﺎرۀ اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎ آورده
 .1ﺑﺮگ  231ﮐﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻋﻨﺒﺮ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻮﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ و ﺟﺎﻟـﺐ آﻧﮑـﻪ ﮐﺎﺗـﺐ اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﺑـﺮگ
ﻧﻮﻧﻮﯾﺲ ،ﮐﺎﺳﺘﯽ دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮑﯽ از رواﯾﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﺧﺘﯿﺎرات )ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺪون ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی اﺑﻦ ﻣﺆﻟﻒ( ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ از دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ
ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮ ﻋﻨﺒﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ اﻓﺰوده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﭼﺎپ ﻣﻐﻠﻮط و ﻣﺨﺪوش ﺗﻬﺮان )ﺣﺎج
زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی ،اﺧﺘﯿﺎرات (309 ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪ.
 . 2در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﮑـ  ،ﮐﺮاﻣﺘﯽ .ﯾﻮﻧﺲ» .اﻓﺰودهﻫﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ
ﭘﺪرش و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن« )در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﭼﺎپ(.
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1399

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺎت ﻣﮑﺮر در آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ؛ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن
ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ »ﮔﺮدآوری« ﺑﻮده و ﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﺑﺎره از ﺧﻮد ﻧﯿﻔﺰوده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان را از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ در ﺑﺎب اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮ در
ﺳﻨﺖ داروﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
اﺛﺮ داروﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان )ﮐﻪ زاده و ﭘﺮوردۀ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮد اﻣﺎ آﺛﺎرش را ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﺼﺮ و ﺑﻪوﯾﮋه اﻓﺮﯾﻘﯿﻪ ﻧﻮﺷﺖ( ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮف و ﺑﯽﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺮ آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺑﺮ آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮد .در واﻗﻊ
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدار  1ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آﺛﺎر ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻣﻮﺿﻮع
اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎ از آﺛﺎر ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻬﺮه ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ )ﻣﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢرﻧﮓ در
اﻓﺰودهﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺎج زﯾﻦاﻟﻌﻄﺎر ﺑﺮ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺪام اﺛﺮ
ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﺛﺎر ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺎﻣﻊ ﻏﺎﻓﻘﯽ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن اﻟﺠﺎﻣﻊ
اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ داروﺷﻨﺎﺳﯽ )و ﻧﻪ اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎ( در ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ داروﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮق
ﺟﻬﺎن اﺳﻼم )از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ و ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪ او(
ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮق ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺧﺼﻮص اﺟﻨﺎس
ﻋﻄﺮﻫﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤّﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی ﮔﺰارشﻫﺎی ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﻧﺮﺳﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ادرﯾﺴﯽ از آﺛﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم از دﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎت ﺟﺎﻟﺐ
ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﻤﻮدار  1ﭘﯿﺪاﺳﺖ آﺛﺎر ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ارﺗﺒﺎط
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﮔﺰارشﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﮔﺰارش اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﭼﺸﻢﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺄﺛﯿﺮ را داﺷﺘﻪ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آﺛﺎر ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻦﺗﺮ ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دو ﺳﻨﺖ
ﺷﺮﻗﯽ-ﻏﺮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ دو ﺳﻨﺖ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ
دادﻧﺪ و ارﺟﺎﻋﺎت و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﺑﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺮت
ﻋﺎﻟﻢﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﺮب ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارد.
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺑﺎ ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ( در ﻧﻤﻮدار  1ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن روﺷﻦ از ﺳﻨﺖ ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ
دورۀ ﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺧﺼﻮص ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن

ﻋﻄﺮﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻨﺖ داروﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺪۀ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﻗﻤﺮی
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آﺛﺎر دﯾﮕﺮ )ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در آﻏﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻠﻔﯿﻖ و در ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار آورده ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻤﻮدار  -1ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻮن داروﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻄﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﻮﺿﻮع اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻤﻮدار

ﻧﻘﻄﻪﭼﯿﻦ :ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﺎﻫﺖ در اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﺎدﮐﺮد آنﻫﺎ
ﺧﻂﭼﯿﻦ :ﺗﮑﺮار ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﻨﺎس ﻋﻄﺮﻫﺎ ﺑﯽﯾﺎدﮐﺮد ﻣﺄﺧﺬ
ﺧﻂ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ :ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﺎ ﯾﺎدﮐﺮد ﻣﺄﺧﺬ
در ﻧﻤﻮدار آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش )ﯾﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺆﻟﻒ( از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

اﺑﻦ ﺑﻄﻼن ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪون ،ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺼﺤﺔ ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷـﻤﺎرۀ Or. 1347

ﻣﻮزۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ.
اﺑﻦ ﺑﯿﻄﺎر ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻤﻔﺮدات ،ﺑﻮﻻق.1291 ،
اﺑﻦ ﺟﺰار ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ ،اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻓـﯽ اﻻدوﯾـﺔ اﻟﻤﻔـﺮدة ،ﭼـﺎپ ﺗﺼـﻮﯾﺮی دﺳـﺖﻧـﻮﯾﺲ 3564
اﯾﺎﺻﻮﻓﯿﺎ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ ﻓﺆاد ﺳـﺰﮔﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔـﻮرت :ﻣﻌﻬـﺪ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠـﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ و
اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.1985 ،
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ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1399

ﻫﻤﻮ ،ﮐﺘﺎب ﻓﻲ ﻓﻨﻮن اﻟﻄﯿﺐ و اﻟﻌﻄﺮ ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ اﻟﺮاﺿﯽ اﻟﺤﺠﺎزی و ﻓـﺎروق اﻟﻌﺴـﻠﯽ ،ﺗـﻮﻧﺲ :ﺑﯿـﺖ
اﻟﺤﮑﻤﺔ.2007 ،
اﺑﻦ ﺟﺰﻟﻪ ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ،ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﻪ اﻻﻧﺴﺎن ،ﻗﺎﻫﺮه :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.1431 ،
اﺑﻦ ﺳﻤﺠﻮن ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺣﺎﻣﺪ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة )ﭼﺎپ ﺗﺼﻮﯾﺮی دﺳﺖﻧـﻮﯾﺲﻫـﺎی  11614ﺷـﺮﻗﯽ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ 159 ،ﻫﺎﻧﺖ و  48ﺑﺮوس ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﺑﺎدﻟﯿﺎن 2121 ،اﺣﻤﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻃـﻮپﻗـﺎﭘﯽ
ﺳﺮای ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ ﻓﺆاد ﺳﺰﮔﯿﻦ ،ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرت :ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ.1992 ،
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﷲ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،ﺑﻮﻻق.1294 ،
اﺑﻦ ﻣﺎﺳﻮﯾﻪ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿﺐ اﻟﻤﻔﺮدة ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  768داﻧﺸﮕﺎه ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ ،رﺳﺎﻟﮥ دوم.
اﺑﻦ ﻧﻔﯿﺲ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽﺣﺰم ،اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ،اﺑﻮﻇﺒﯽ :اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﯽ.2000 ،
اﺑﻦ واﻓﺪ ،اﺑﻮاﻟﻤﻄﺮف ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ،اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﺑﺴﺞ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.2000 ،
اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ اﺷﺒﯿﻠﯽ ،ﻋﻤﺪة اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺒﺎت ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺮﺑـﯽ اﻟﺨﻄـﺎﺑﯽ ،ﺑﯿـﺮوت :دار
اﻟﻐﺮب اﻻﺳﻼﻣﯽ.1995 ،
اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﻠﻤﺎﺳﯽ ،ﺣﺴﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﺑﻦ ﺑﻄﻼن ،دﺳـﺖﻧـﻮﯾﺲ ﺷـﻤﺎرۀ  5297ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ
ﻓﺎﺗﺢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.
اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮوی ،اﻻﺑﻨﯿﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻻدوﯾﺔ ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ اﺣﻤﺪ ﺑﻬﻤﻨﯿﺎر ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.1346 ،
ادرﯾﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﺼﻔﺎت اﺷﺘﺎت اﻟﻨﺒﺎت و ﺿﺮوب اﻧﻮاع اﻟﻤﻔـﺮدات ،دﺳـﺖﻧـﻮﯾﺲ
ﺷﻤﺎره 18420ﺳﻨﺎی ﺳﺎﺑﻖ.
ﻫﻤﻮ ،اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﺼﻔﺎت اﺷﺘﺎت اﻟﻨﺒﺎت و ﺿﺮوب اﻧﻮاع اﻟﻤﻔﺮدات ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره  3610ﻓﺎﺗﺢ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل.
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،اﺑﻮرﯾﺤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺼﯿﺪﻧﺔ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ ﻋﺒﺎس زرﯾﺎب ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﺸـﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.1370 ،
ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻧﺼﺎری ،اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ ،دﺳﺖﻧـﻮﯾﺲ ﺷـﻤﺎره 3499
دﯾﻮان ﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﻮ ،اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺪﯾﻌﯽ ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ داروﯾﯽ ﭘﺨﺶ رازی.1371 ،
ﻫﻤﻮ ،ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺨﺰاﯾﻦ ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره  Marsh 491ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎدﻟﯿﺎن.
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺣﺎج زﯾﻦ اﻟﻌﻄﺎر ﺷﯿﺮازی ،اﻓﺰودهﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات ﺑـﺪﯾﻌﯽ ،دﺳـﺖﻧـﻮﯾﺲ ﺷـﻤﺎره 3499
دﯾﻮان ﻫﻨﺪ.
ﺧﺎزن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴـﻦ ،ﮐﺘـﺎب اﻟﻄﯿـﺐ ،دﺳـﺖﻧـﻮﯾﺲ ﺷـﻤﺎرۀ  174ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﮔـﺮت داﻧﺸـﮕﺎه
ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ،رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ.
ﻫﻤﻮ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻄﯿﺐ ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎرۀ  768داﻧﺸﮕﺎه ﻻﯾﭙﺰﯾﮏ ،رﺳﺎﻟﮥ ﻧﺨﺴﺖ.
ﻋﻼﺋــﯽ ﻣﻐﺮﺑــﯽ ،ﺗﻘــﻮﯾﻢ اﻻدوﯾــﺔ = اﻟﻤــﻨﺠﺢ ﻓــﯽ اﻟﺘــﺪاوی ﻣــﻦ ]ﺟﻤﯿــﻊ[ اﻻﻣــﺮاض و اﻟﺸــﮑﺎوی،
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دﺳﺖﻧﻮﯾﺲﻫﺎی  2965ﺗﺎ  2969ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺷـﻤﺎرۀ  6643ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﺷـﻤﺎرۀ ﻣﺠﻠـﺲ
ﺷﻮرا ،ﺷﻤﺎرۀ  4784ﻣﻠﮏ.
ﻏﺎﻓﻘﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻔﺮدات ،دﺳﺖﻧﻮﯾﺲ ﺷﻤﺎره  5958ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﯽ ﻣﻠﮏ.
ﻗﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ؛ و ﮐﺮاﻣﺘﯽ ،ﯾﻮﻧﺲ» ،ﻋﻄﺮﻫﺎی ﻣﺮﮐﺐ در ﺟـﻮاﻫﺮ اﻟﻄﯿـﺐ اﻟﻤﻔـﺮدة :ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻋﻄﺮﻧﺎﻣـﮥ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ و ﻣﺤﺘﻮای آن« ،آﯾﻨﻪ ﻣﯿﺮاث ،ﺟﻠﺪ  ،18ﺷﻤﺎره  ،66ﺻﻔﺤﻪ .(1399) ،268-251
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪﷲ ،ﻋﺮاﯾﺲ اﻟﺠﻮاﻫﺮ و ﻧﻔﺎﯾﺲ اﻻﻃﺎﯾﺐ ،وﯾﺮاﺳﺘﮥ اﯾﺮج اﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤـﻦ
آﺛﺎر ﻣﻠﯽ.1345 ،
ﮐﺮاﻣﺘﯽ ،ﯾﻮﻧﺲ» ،اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮان« ،ج .8 .ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐـﺰ داﺋﺮةاﻟﻤﻌـﺎرف ﺑـﺰرگ اﺳـﻼﻣﯽ.1377 ،
.242-239
ﻧﻮﯾﺮی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ،ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻرب ﻓﯽ ﻓﻨﻮن اﻻدب ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.2004 ،
Karamati, Younes. “Abū al-Maḥāmid al-Ghaznawī.” Trans. Farzin
Negahban. Encyclopaedia Islamica 23 Nov. 2009: 242-244.
Levey, Martin. “Ibn Māsawaih and His Treatise on Simple Aromatic
Substances: Studies in the History of Arabic Pharmacology I.” Journal of the
History of Medicine and Allied Sciences 16.4 (1961): 394-410.
Sbath, Paul. “Traité sur les substances simples aromatiques.” Bulletin de
l’Institut d’Égypte 19 (1936): 5–27.

