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  مقدمه١
آشنائی با مآخذ و مبانی طب سـنتی  
اسالم و ايران برای پژوهشگرانی که 
- در اين شاخه از دانش به حتقيق مـی 

 و ای داشـته پردازند، امهيـت ويـژه  
هـای  جديدی را بـرای پـژوهش   پنجره

 .گشايدمندان مینوين به روی عالقه
سوالی که مهواره بـرای بسـياری از   

مطـرح بـوده،   پژوهشگران اين حوزه 
آيـا مطالـب اصـلی و     ست کـه ا اين

ــاد ــدرج   ينبني ــی من ــی و ختصص علم
ی مهچــون احلــاوی رازی، يهــادرکتــاب

سـينا، صـيدنه بيرونـی،    قانون ابن
ذخيره خوارزمشاهی و ديگـر منـابع   
مشابه آا، توسـط خـود نويسـنده،    
کشــف و حتصــيل شــده يــا از منــابع 

  اند؟ديگری استخراج و گردآوری شده
که به مطالعـه و حتقيـق    ديربازاز 

- مـی           در مبانی طب سـنتی  
پرداختيم، به ايـن نتيجـه رسـيده    

هـای  کتـاب     ع اصلیرجبوديم که م
ای مهچــون احلــاوى رازى،  گرامنايــه

سينا، صيدنه بريوىن، ذخريه ابن قانون
 البيطــار،جـامع ابـن   خوارزمشـاهى، 

قرابادين آبري عقيلى خراساىن وديگر 
ن آا، در ارتباط بـا  هاى مهسا آتاب

ــی و درمـــان، آتـــاب    داروشناسـ
  .ديسقوريدس بوده است

در اين مقاله خاطر نشـان خـواهيم   
کرد که مبنای نظری و عملی اکثريت 
قريب به اتفاق اطبای سنتی  اسـالم  
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و ايــران درعلــوم داروشناســی و   
درمان،کتاب ديسقوريدس بوده که در 

هـای بعـد، بـه تـدريج راه     طی قرن
طی کرده و توسـط اطبـای   تکامل را 

يادشده، مطالبی به آن افزوده شده 
در اين کتاب گرامنايه، حـدود  . است

يک هزار موضـوع اصـلی مشـتمل بـر     
ی، خــوراکی و مســی، يــگياهــان دارو

هـای خـوراکی و   جانوران و فراورده
- ها و فراوردهی جانوری، کانیيدارو

ی و مسی آـا، پيامـدهای   يهای دارو
وران گونـاگون،  زدگی جانگزش و نيش

م و درمـان  يـ سم شناسـی، علـل، عال  
- های ويژهها با شيوهانواع مسموميت

بويژه در زمـان   ،ای که در نوع خود
منحصر به فرد بـوده،  ، نگارش کتاب

بيــان شــده و دربــاره هــر موضــوع 
  .ای داده شده استتوضيحات ارزنده

 عليرغم گذشـنت حـدود دو هـزاره از   
- رانتاليف کتاب مذکور، اين اثر گـ 

- سنگ، در حال حاضر و آينده هم مـی 
توانــد يکــی از منــابع ارزمشنــد و 

   .پربار برای حتقيقات گوناگون باشد
   

ديسقوريدس و انگيـزه وی در  
  نگارش کتاب

) Pedanius Dioscorides( پدانيوس ديسقوريدس
هاىي مهچون دياسقوريدوس و  که به نام
شــناخته شــده، در  هــم  دياســكوريد

ــدود ــال   ح ــي ٣٠س ــهر  الدى درم ش
آه در قلمرو کشور ) Anazarb( آنازارب

هاى  ترکيه است و در آن زمان از خبش
بشــمار مــی آمــده، ) Cilice(قليقيــا 
از دوره  و) ١شــکل(شــد   متولــد

 
  سخن ويژهسخن ويژه

(Editorial) 
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


                                                جمله پژوهش در پزشکی          / ٢٠٦
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توجه به عالقـه زيـادى    با نوجوانی
  که به فراگريى دانش پزشكى، 

حدود  شناسى و داروسازى داشت، گياه
 عمر خـود را مهـراه بـا    سال از ٤٠

 لشكريان رومى به شـهرها و منـاطق  
خمتلف سرزمني يونان و آشورهاى جماور 

مهه جا، ضمن اجنام وظيفه  سفر آرد و
و آزمايش  بعنوان پزشك، به شناساىي

ــف   ــواد داروىي خمتلـ ــان و مـ گياهـ
پرداخته، نتايج مطالعات را مهـراه   

ــود   ــاهدات خ ــاويری از مش ــا تص  ب
گردآورى کرد و بـه منظـور ارائـه    

بـراى   نوان آتـاب آموزشـى،  آا بع
دانشجويان و پژوهشـگران، در هفـت   

 Medica(بنياد پزشكى  مقاله به  نام
Materia  ( نگاشت)١.(    

ــه    ــاب ب ــابش خط ــه کت وی درمقدم
  : گويداش میدانشجوی برگزيده

اگرچه  ،)Arius( دوست عزيزم آريوس«
بيشرت نويسندگان پيشـني و معاصـر،   

هـا   ژگىهاى متعددى درباره وي آتاب
و آاربرد داروهـاى شـناخته شـده    

-ا با توجه به ايـن اماند،  نگاشته
سـو بسـيارى از آنـان،     آه از يك

شــناخت درســت و فــراگريى دربــاره 
ــها   ــته و تن ــود نداش ــارات خ اظه

ىب آنكـه از   -هاى خـويش را   شنيده
راه آزمايش و مشاهده، بـه درسـىت   

بازگو آرده  -آا پى برده باشند 
برخـى از آنـان   و از سوى ديگـر،  

پايـه و سسـت بنيـادى را     مطالب ىب
اند، برآن شدم  آه آنچه را  آورده

ــاهده  ــايش و مشـــ از راه آزمـــ
ــى    ــىت آن پ ــه درس ــه و ب فراگرفت

ام، مهراه با تصويرش در ايـن   برده
اى بيــاورم آــه  آتــاب، بــه گونــه

خواننده گرامى، نه تنها به درسىت 
هامي پى بربد، بلكـه بـه خـوىب     گفته

پايـه و  ه هيچ چيزى را ىبدريابد آ
گزاف نگفته، وقـت وى را بيهـوده   

ام و بيشـرتين آوششـم،    تلف نكـرده 
نگاشنت ويژگى داروهـاى سـودمند و   
باارزشــى بــوده آــه پيشــينيان و 

انـد، در   معاصرين به آا پى نربده
ايـــن راه از خداونـــد يـــارى    

  ).٣، ٢(» خواهم مى
 

 
تصوير خيالی ديسقوريدس از يک  - ١شکل 

  ميالدی ١٥تاب متعلق به قرن ک
  

وی در خبش ديگـری از مهـان مقدمـه،    
رفته، هم     روي... « :آورده است

داروشناسان دوران گذشـته، اگرچـه   
مهه داروهاى شناخته شده امروزى را 

ها و آـاربرد   شناختند، وىل ويژگى منى
آنچه را آه شناخته بودند، برپايه 

هاى خود نگاشـته، بنـابراين    آگاهى
اروشناسان معاصر دانشى را آه از د

پيشكسوتان خـود بدسـت آورده و از   
اند، نبايد ناديـده   مند شده آن هبره

 ... .رنداگرفته و يا نـاچيز بشـم  
بايد يادآور شوم آه برخى از آنان 
دانــش خــود را تنــها از باورهــاى 

دسـت آورده، دربـاره هـر    ه مردم ب
آنكـه آنـرا ديـده     داروى گياهى، ىب

هاى خود  براساس شنيده باشند، تنها
هـا و آـاربرد    به بازگوآردن ويژگى

گونـه داورى  ايـن . انـد  آن پرداخته
اى گسـرتش داشـته    نادرست به اندازه

آه يك فراورده يا ريشـه، دانـه و   
يا ختم گياهى را جباى مهان اندام يا 
اندامی ديگر از گياهى ديگر معـرىف  

انگيـزى   هاى شگفت آرده و دچار لغزش
 ).٣، ٢(» اند شده

 
ــقوريدس و  ترمجــه کتــاب ديس
رسيدن آن به پزشکان جهـان  

 اسالم
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                                                    ٨٨زمستان   •٤مشاره   • ٣٣ دوره  
 ٢٠٧/ دکرت سيد حممود طباطبايی و مهکار 

خنســتني ترمجــه آتــاب ديســقوريدس در 
اواخــر قــرن ســوم هجــری از زبــان 
يوناىن به زبان عرىب توسط دو پزشـك  

هـای اصـطفن   مسيحی فرهيخته به نام
بن بسيل و حنني بن اسحاق اجنام شـد  

هــر دو مرتجــم، اگرچــه آوشــش ). ١(
ه ارائه هرچه هبرت آار بزيادى براى 

بـا توجـه بـه    امـا  عمل آوردنـد،  
هـا و   اينكه براى بسـيارى از نـام  

ــاه  ــكى، گي ــطالحات پزش ــى و  اص شناس
هــاى مناســب عــرىب  داروســازى، واژه

هـاى   پيدا نكردند، تعريب مهان واژه
- يوناىن را در ترمجه آوردنـد و دسـت  

آوردشان که شامل پنج مقاله بـود،  
هاى فراوان،  زشها و لغ رغم آاسىتعلي

ــامع ــوان ج ــع  بعن ــاب مرج ــرين آت ت
ى، داروشناسـى و  يـ شناسى دارو گياه

داروســــازى بــــراى پزشــــكان و 
در قـرن  . داروسازان پذيرفتـه شـد  

ــی از   ــای يک ــه تقاض ــرى ب ــم هج شش
فرمانروايــان تــرآمن ديــاربكر،   

ای به نام مهـران  دانشمند فرهيخته
ديگرى از   بن منصور بن مهران ترمجه

مشتمل بـر هفـت    –دس آتاب ديسقوري
را به زبـان عـرىب ارائـه     - مقاله 

قابـل   آرد که از نظر سبک نگارش و
فهم بودن الفاظ، بر ترمجه اصطفن و 

وىل  ،)١(برتــــرى داشــــت  حــــنني
منتشـر   در سـطح وسـيعى   متأسفانه،

نشد و براى بسـيارى از پزشـكان و   
. دانشمندان، ناشناخته باقى مانـد 
فيس از اين ترمجه، يك نسخه بسيار ن

خّطى، در آتاخبانه آستان قدس رضـوى  
شود آه از وقفيات شـاه   نگهدارى مى

   .)٣و  ٢شکل ( عباس صفوى است
  

 
 

 - از کتـاب ديسـقوريدس  هايی خبش - ٢شکل 
 به کيفيت نگـارش . ترمجه مهران بن منصور

گـذاری، ناخوانـا   واژه ها از نظر عـدم نقطـه  
  .ها توجه فرمائيدبودن و لغزش

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

    
 

آخــر ترمجــه مهــران بــن صــفحه  - ٣شــکل
منصــور کــه در کتاخبانــه آســتان قــدس 

  .شودرضوی مشهد نگهداری می
  

اين نسخه مورد توجـه بسـيارى از   
بازديدآنندگان قرار گرفته و يكى 
از دانشمندان معاصر يعىن دآرت صالح 
الدين املنجد، رئـيس اجنمـن جهـاىن    
زبان و ادبيات عرب، آـه در سـال   

انه آستان هجرى مشسى از آتاخب ١٣٣٩
گفتـه   ،قدس رضـوى بازديـد منـوده   

مـيالدى، ضـمن    ١٩٦٠در سال «: است
بـن   بازديد از آتاخبانه امام على

نسخه خطى بسـيار   ])ع([الرضا  موسى
نظــريى از آتــاب   ارزمشنــد و آــم 

ديسقوريدس را يافتم آه به زبـان  
عرىب در قرن هفتم هجرى نوشته شده 
و شامل تصاوير گياهـاىن اسـت آـه    

هيچ يـك  . اند ث قرار گرفتهمورد حب
از دانشمندان، تا آنون اين آتاب 
را نشــناخته و حــىت نــام آن در   

هاى نفيس خّطى هم چـاپ   فهرست آتاب
ــت  ــده اس ــد ). ٤(» ...نش وى تأآي

آرده آه اين ترمجه از نظر آيفيـت  
و صحت، بـر ترمجـه اصـطفن و حـنني     

گريى داشته و آرزو کرده  برترى چشم
البّته . ر شودآه روزى چاپ و منتش

نسخه خّطى ديگرى از مهـني ترمجـه در   
ــران    ــتان هت ــوزه گلس ــه م آتاخبان

شود آه به خـّط بسـيار    نگهدارى مى
خوىب نوشته شده، مزين به تصـاوير  
رنگى بسيار زيباىي است و در سـال  
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ــخه   ١٠٣٨ ــرى از روى نس ــرى قم هج
). ٢(آستان قدس استنساخ شده است 

خ اين نسخه اخيرًا توسط موزه تاري
پزشکی وابسته به دانشـگاه هتـران   
تصويربرداری شده و اگرچه تعـداد  
معدودی از آن بصورت بسيار زيبـا  

اما بدليل مبهم  ،و نفيس چاپ شده
بودن عناوين، الفـاظ، عبـارات و   

ها و نقائصی کـه دارد بـرای    لغزش
ــين و   ــی از متخصصــ ــرت کســ کمــ

ــيلکرده ــل   حتص ــگاهی قاب ــای دانش ه
 از استفاده اسـت و بصـورت فعلـی   

تواند بـا   ای، می نظر هنری و موزه
  . ارزش و قابل حتسين باشد

بطور آّلـى از آتـاب ديسـقوريدس،    
هاى معدود کامل يـا نـاقص و    نسخه

ــده ــده گزيــ ــاى پراآنــ اى در  هــ
ــه ــى    آتاخبان ــومى و خصوص ــاى عم ه

کـه  ) ٥(آشورهای خمتلف پيدا شـده  
تقريبًا مهه آا از ترمجه حنين بـن  

و اگرچـه   انـد  اسحاق استنساخ شده
بعضى از پژوهشگران درباره امهيـت  

ــخه   ــدگاه نس ــا از دي ــی،  آ شناس
انـد،   مقاالتى نوشته و سخناىن گفته

ى آـه نگارنـده اول   يتا جـا ، اام
دربـاره  ، بررسی کرده اسـت  مقاله

ى و تطبيق مطالب کتاب يارزش حمتوا
ــى و    ــوين داروشناس ــش ن ــا دان ب
پزشكى، حتقيق و ارزياىب دقيقی کـه  

امع علمى و دانشگاهى قابل برای جم
زيرا ، عمل نيامدهه قبول باشد، ب

بسياری از عناوين و الفاظ ختصصـی  
ــرای  ــاب بــ ــارات آن کتــ و عبــ
پژوهشگران معاصر، نامفهوم، مبهم 
و نامشخص بوده، درنتيجه گوهرهاى 
گرانبهای اين گنجينه آه هرکـدام  

براى پژوهشگران، د توان از آا مى
گشــا  كلمهچــون چــراغ فروزانــی مشــ

و مهني امر، يكى   باشد، فته مانده
از مهمرتيــن عــواملى بــود آــه    

ها پـيش بـراى    را از سال هنگارند
تصحيح اين اثر گرامنايه و تطبيـق  
آن با دانش نـوين و برگـردان آن   

 .به زبان فارسى برانگيخت
  

تــرين تــرين و کامــلقــديمی
 نسخه کتاب ديسقوريدس

بــر اســاس قــرائن موجــود، نســخه 
انــه آســتان قــدس رضــوی کــه کتاخب

دارای هفــت مقالــه اســت و توســط 
مهران بن منصور ترمجه شده و نسخه 

ــران از روی آن   ــتان هت ــوزه گلس م
تر و برتـر   کامل ،استنساخ گرديده

از نسخه اصطفن و حنين اسـت و از  
نفائس منحصـر بـه فـرد در جهـان     

 ).٦، ٤(بشمار می آيد 
  

امهيــت و ارزش علمــی کتــاب 
  ديسقوريدس

ديسقوريدس در طى بيست قـرن   کتاب
گـذرد، بـراى    آه از نگارش آن مـى 

ــته ــكان و برجس ــرين پزش ــب  ت مكات
ه غــرب، مهــواره بــ پزشــكى شــرق و

عنوان يكى ازگرانبـهاترين مـرياث   
فرهنگ بشرى درعلـوم داروشناسـی،   

ی انـواع گياهـان   يدرمان و شناسا
ی، پذيرفته يويژه گياهان داروه ب

 شده و خوشـبختانه از مهـان آغـاز   
به مراآز علمى راه يافـت   ،نگارش

و هرچه دانشـمندان و پژوهشـگران   
در هر مقطع زماىن يا موقعيت مكاىن 
به حمتوياتش آگـاهى بيشـرتى پيـدا    

ــى ــيفته آن و    م ــرت ش ــد، بيش آردن
  .)١(شدند  اش مى نگارنده

تـرين پزشـك    جالينوس آـه برجسـته  
شناخته شده تاريخ مکتـوب پزشـکی   

ظـر و  ن آيد و خـود صـاحب   بشمار مى
گذار مكتـب پزشـكى مسـتقّلى     بنيان

بــوده، در بســيارى از مــوارد،   
تسليم نظريات ديسـقوريدس شـده و   

ــت   ــه اس ــاب وی گفت ــاره آت : درب
چهارده آتاب فراگري شناخته شـده  «

هاى داروشناسى را  از برترين آتاب
هـاى گونـاگون    آه بر اساس فرهنـگ 

نوشته شده بودند، بررسى آـردم و  
در حد استوارى هيچ يك از آا را 

» و آمال آتاب ديسقوريدس نيـافتم 
)١(.  
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  .صفحه اول قراباذين کندی - ٤شکل 
  

مطالعــه و ارزيــابی متــون طبــی، 
ــی  ــاه شناســ ــازی و گيــ داروســ

يان بطور اعم و بـويژه از  ياروپا
مـيالدی   ١٩تا اواخر قـرن   ١١قرن 

تـرين مرجـع    دهد کـه مهـم   نشان می
ــازان،   ــا، داروس ــی اطب داروشناس

حتی روحـانيونی کـه    اسان وشن گياه
ــت و   ــر طبابـ ــه امـ ــان  بـ درمـ

کتـاب ديسـقوريدس    ،اند پرداخته می
رسيدن ترمجـه ايـن   ). ٧(بوده است 

آتاب به پزشكان مسلمان در آغـاز  
يعىن ميانه  -دوران طالىي متدن اسالمى

حتـول  شـگرف و    -قرن سـوم هجـرى   
اساسى در شـيوه تـدريس، حتقيـق و    

مشـرق  طبابت را در مكاتب پزشـكى  
نگاهى بـه کتـاب   . زمني پديد آورد

فردوس احلکمه علی بن سهل بن ربـن  
ــربی  ــوب ) ٨(طـ ــادين يعقـ و قرابـ

آه هردو کتاب، ) ٩(اسحاق آندى  بن
ــاب    ــه کت ــابی ب ــت ي ــل از دس قب

شـکل  (انـد   ديسقوريدس نگاشته شده
هـای   و مقايسه آـا بـا کتـاب   ) ٤

و ديگــر  احلــاوى، قــانون، صــيدنه
ی يز آشـنا های طبی آـه پـس ا   کتاب

مولفين آا با آتـاب ديسـقوريدس   
اند، هبرتيـن گـواه بـر     نگاشته شده
 .اين  مدعاست

شد آه اگر  در اينجا بايد يادآور 
هـاى   اى از اعتبار فعاليت خبش عمده

ــن  ــى رازى، اب ــريوىن،   طب ــينا، ب س
 ديونرشان را ميالبيطار و نظا ابن

هـای درمانيشـان بـدانيم،     موفقيت
ه باشـيم کـه آن   بايد توجه داشـت 

دانشمندان، در موارد زيادی براى 
حّل مشكالت تشخيصى و درمـاىن خـود،   
بطور مسـتقيم يـا غريمسـتقيم، از    

هـاى ديسـقوريدس    رهنمودها و گفته
مراجعـه بـه    .انـد  آرده استفاده مى

، ١٠( هـای احلـاوی   فصول خمتلف کتاب
بــويژه خبــش  ) ١٢(و قــانون ) ١١

مـنت  چنين  و هم ی آايمفردات دارو
ــاب ــل کت ــيدنه  کام ــای ص و ) ١٣(ه

کـه در  ) ١٤(مفردات ابن البيطار 
مهه آا اظهار نظرهای ديسـقوريدس  
غالبًا به عنوان فصل اخلطاب آورده 
شده، تاکيد ديگری بر امهيت کتـاب  

و  ٦، ٥شـکل  (باشـد   می ديسقوريدس
٧.(  
  

  
 

ای از کتـاب احلـاوی   صـفحه  -٥شکل 
رازی که نام ديسقوريدس به عنوان 

  .منبع نقل قول آورده شده است
  

رفتــه، اطبــاى مســلمان و هــم روي
مشرق زمين، هرچه بيشرت بـا آتـاب   

شــدند، ارج  ديســقوريدس آشــنا مــى
ــنده  ــراى نويس ــرتى ب ــل  بيش اش قائ

جاىي آه او را انساىن  تا به ندشد مى
سـوى   فرهيخته و اهلـام گرفتـه از  

برتر از  ایانديشهخداوند، داراى 
ترين  برجسته اخبش وآدميان و دم شف
داروشـناس   شـناس و  دانشمند گيـاه 

 اند، برخی هـم ادعـا   بشمار آورده
کرده اند که او مهان لقمان حکـيم  
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ابـن البـذوخ، پزشـك،    ). ١٥(است 
داروشناس، اديب و شاعر فرهيختـه  
قرن ششم هجرى، کـه تاليفـاتی در   

هـای بقـراط،   شرح و تفسـير کتـاب  
جالينوس و ابن سـينا داشـته، در   

ى از يک قصيده مشهور خـود کـه   خبش
ــروده،   ــی س ــان عرب ــه زب آن را ب

هـا،  مهه اقوام و مّلت«: آورده است
انـد آـه    اين حقيقـت را دريافتـه  

ــل و  ــش آام ــقوريدس داراى دان ديس
بنيادين داروشناسى و داروسازى و 

اى بوده  مهچون منبع نور خريه آننده
رو ها، دنبالـه  آه مهگان در تاريكى

اآنون هم بـراى   و پريو او شدند و
شــفايافنت از هــر بيمــارى، تنــها 
بايد به آتاب او روى آورد زيـرا  
آسى جز او، چنني اثرى از خود جباى 

  ).١٦(» ...نگذاشته است
  

  
 

ــکل  ــفحه - ٦ش ــيدنه  ص ــاب ص ای از کت
بيرونی کـه از ديسـقوريدس نقـل قـول     

  .کرده است
 

  
 

ــکل  ــفحه - ٧ش ــن  ص ــردات اب ای از مف
دس نقـل قـول   البيطار که از ديسـقوري 

  .کرده است
 

بايد يادآور شد که اگر چه کتـاب  
ريدس به عنوان کتـاب مرجـع   وديسق

الـذکر پذيرفتـه   توسط اطبای فـوق 
، امـا علـی بـن عبـاس     ،شده بـود 

برخالف بسياری از مشاهير معاصر و 
بـه   بعدی خود، مهچـون ديسـقوريدس  

-بندی گياهـان بـر اسـاس رده   طبقه
ه البيطار کابنه، بندی اقدام کرد

حدود هزارسال پـس از ديسـقوريدس   
چنـد   حدودخود زيسته، در کتاب می

ی ديگـر را  يصد گياه و ماده دارو
عالوه بر آنچه ديسـقوريدس معرفـی   

ــا   ــود، شناس ــرده ب ــرده و يک ی ک
بيرونی هم در کتاب خود، نام حملی 
و بومی تعدادی از گياهان را کـه  
ديسقوريدس با نام يونانی معرفـی  

. شــده اســتکــرده بــود، يــادآور 
  بديهی است که بـا گذشـت زمـان و    

های علمی، دانشـمندان بـه   پيشرفت
مرور زمان مطالـب خمتلفـی را بـه    

  . معارف ديسقوريدس افزودند
  

موضــــوع اصــــلی کتــــاب 
  ديسقوريدس

بـردن بـه ارزش علمـى و     براى پـى  
مشـك  «امهيت اين آتاب، به مصـداق  

ست آه خود بويـد، نـه آنكـه    ا آن
آنرا با دّقت و  بايد ،»عّطار گويد

تأمل خواند و جزء به جزء مطالبش 
را بــا دانــش نــوين پزشــكى و    

اما چـون  . داروسازى، مقايسه آرد
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پـذير  اين امر برای هرکسی امکـان 

-هـم  شويم که روینيست، يادآور می
حـدود   درکتـاب ديسـقوريدس،   رفته
عنوان اصلی در هفـت گفتـار    هزار

  :اندبه ترتيب زير آورده شده
ی، يــويژگــی دارو: خنســت گفتــار* 

ــی و  ــتی، آرايشـ ــوراکی، هبداشـ خـ
  : متفرقه هريک از موارد زير

ی که غالبًا به يگياهان دارو -الف
شـوند  ها شـناخته مـی  عنوان چاشنی

  ...)زعفران، دارچين، هل و (
بـا  (های ساده و ترکيبـی  روغن -ب

ــه و   ــونگی هتيـ ــر چگـ ــد بـ تاکيـ
  )کاربردهای گوناگون هر مورد

هـا و برخـی از   رابهها، شـي صمغ -ج
ــراورده ــنوعی  ف ــی و مص ــای طبيع ه

  گياهان
ی که ميوه آـا عمـدتًا   يهادرخت -د

با اشاره بـه  (مصرف خوراکی دارد 
  )ی هر ميوهيويژگی های دارو

ــار دوم*  ــی دارو: گفت ــويژگ ی، ي
ــی و  ــتی، آرايشـ ــوراکی، هبداشـ خـ

  : متفرقه هريک از موارد زير
ــف ــانوران  -ال ــی،  (ج ــی، اهل وحش

  )زی، دوزيست، پرندگانخشکزی، آب
-فـراورده (های جانوری فراورده -ب

هــای لبنــی گونــاگون، ختــم مــرغ، 
انواع عسل، پيـه، روغـن، صـفرا،    

  ....)مغز استخوان، پوست و 
گنـدم، جـو،   (هـای گيـاهی   دانه -ج

  ...)برنج، ساير حبوبات و 
ــبزی -د ــوراکی و داروس ــای خ ــه ی ي
  ...)سير، پياز، خردل و (
ويژگــی : مگفتارســوم و چهــار * 

داروئی، خوراکی، هبداشتی، آرايشی 
  : و متفرقه هريک از موارد زير

شيرين بيان، (های گياهی ريشه -الف
  ...)زراوند و 

  های گياهیافشره -ب
های گياهی ويژه با مصـارف  دانه -ج

  یيدارو
ی، يـ ويژگـی دارو : گفتار پـنجم * 

ــی و  ــتی، آرايشـ ــوراکی، هبداشـ خـ
  : متفرقه هريک از موارد زير

هـا و مشـروبات   انـواع شـربت   -الف
  ی و هبداشتی يدارو

های های گوناگون و فراوردهکانی -ب
  آا
  :گفتار ششم* 

ويژگــی و کــاربرد داروهــای  -الــف
  آور برای آدمی سودمند و زيان

هــای اختصاصــی مصــرف   نشــانه -ب
گياهی مهچون (داروهای مسی و کشنده 

قارچ های مسی، شوکران، بنگدانـه،  
چنــين مســوم جــانوری، تريــاک، و مه

  ... )کانی و
های گونـاگون و  درمان مسموميت -ج

ــيوه ــار و  ش ــت از بيم ــای مراقب ه
  آگهینگهداری او و پيش

 : گفتار هفتم* 
ــف ــعال -ال ــاي ــار، يم شناس ــگ ه ی س

چگونگی درمان و مراقبت از بيمار 
-مبتال به گزيدگی سـگ هـار و پـيش   

  آگهی
-های اختصاصی گزش يا نيشنشانه -ب

زدگی جانوران زهرآگين به تفکيـک  
 جانوران بالدار، حشـرات، مـوش،  (

عقـرب، هزارپـا،    عنکبوت، رتيـل، 
زی، آبزی، مسی مارهای گوناگون خشک

  ...)کم خطر و خطرناک و
های اقدام فوری و مراقبـت  شيوه -ج

آگهی هر از بيمار مارگزيده و پيش
  مورد به تفکيک 

  
برخی از نکات مهم و بـديع  

تفســير کتــاب  در نگــارش و
  ديسقوريدس

بنـدى گياهـان، بـه    براى طبقه -١
جاى اسـتفاده از شـيوه رايـج آن    

ی بود، ديسقوريدس يزمان که الفبا
بنـدی گياهـان بـر اسـاس     از طبقه

ويژگــى و آــاربرد اختصاصــی آــا 
ــی  ــيات  رده«يعنـ ــدی و خصوصـ بنـ
و ايـن،   استفاده کـرد »  کاربردی

يكــى از امتيــازات آتــاب بشــمار 
يرا شـيوه علمـى نـوين،    ز .آيد مى

بنـدی ختصصـی گياهـان و    براى طبقه
 .گونــه اســت داروهــا، بــه مهــني  

ديسقوريدس در خبشی از مقدمه کتاب 
  :خود گفته است

بندى داروهـا در ايـن   شيوه طبقه«
باشد آا می  بر پايه ويژگى آتاب،

خواننده بتوانـد داروى مـورد    تا
 ،نظر خود را به آساىن پيـدا آنـد  

ين شيوه بـراى پزشـك   زيرا تنها ا
منظور نگهدارى هبداشت، ه گر ببالني

ها، زدودن پيامدهاى  درمان بيمارى
ــای   ــاخنت داروه ــونگى س ــا و چگ آ
ترآيبــی گونــاگون از داروهــاى   

افـزون  . ساده، مفيد و مناسب است
بر اينها، در اين آتاب بـه ارزش  
خوراآى گياهان و داروهـا اشـاره   
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                                                جمله پژوهش در پزشکی          / ٢١٢
 تاثير کتاب ديسقوريدس بر منابع طب سنتی اسالمی و ايرانی

ن آنم و مطالـب ديگـرى را مهچـو    مى
ــان و  ــردآورى گياهــ ــان گــ زمــ

هاى گوناگون آا، آيفيـت   فراورده
آب و هواىي در هنگام گـردآورى از  
نظر خشكى يا مرطوب بودن و آفتاىب 

 ،شوم يا ابرى بودن هوا يادآور مى
زيرا گياهان داروىي آه در هنگـام  

خشك بودن هـوا گـردآورى    آفتاىب و
آـه درهنگـام    آـايي  از شوند، مى

بودن هوا گـردآورى   مرطوب وباراىن
ارزش داروىي وتأثري درماىن  اند، شده

بيشرتى داشته، مدت درازترى قابـل  
 )٣-٢(.»نگهدارى هستند

دراينجا بايد يادآورشد که طبقـه  
بندی گياهان براساس ويژگـی آـا   
ــه    ــارل ون لين ــه ک ــفانه ب متاس

ــوئدی ــرن  ) Carl von Linne(س ــه در ق ک
ــيالدی ــدهم م ــی )١٧٠٧ -١٧٧٨(هج -م

در  ،)٧(ت داده شـده  زيسته، نسـب 
بندی ديسقوريدس بـر  حالی که طبقه

اســاس ويژگــی و در بســياری از   
موارد با رعايت تيره اجنام گرفته 

بنـدی  و مهين امـر در مـورد طبقـه   
  . جانوران هم مالحظه شده است

هايی را کـه ديسـقوريدس   ويژگی -٢
ــرده، در    ــر ک ــان ذک ــرای گياه ب
بسياری از موارد منطبق با متـون  

-مـی       ی يـ ياهـان دارو نوين گ
  : عنوان مثاله ب. باشند

در کتاب ديسـقوريدس گيـاهی   ) الف
به نام اسفارغس صخری معرفی شـده  
که پس از مقابله با متون نـوين،  

 Asparagos Petraiosآشکار شد که نـام آن  
-می .Asparagos officinalis Lو نام علمی آن 

در زبان   Petraiosجالب است که . باشد
است و کلمه » سنگی«به معنی التين 

 در حقيقـت برگـردان مهـان   » صخری«
»Petraios «های هرحال، ويژگیه ب. است

مذکور برای ايـن گيـاه کـه مهـان     
» هليـون «مارچوبه است و به نـام  

هـای  در کتـاب  ،شـود هم شناخته می
Herbal PDR )ــان) ١٧ ــدارو و گياه ی ي

ياد آقـای دکـرت   تاليف استاد زنده
-منطبق با ويژگـی ، )٧(علی زرگری 

ی است که ديسقوريدس ذکر کرده يها
هـای  و در کتاب ديسقوريدس، ويژگی

بيشرتی مطرح شـده کـه ارزش حتقيـق    
  .دارند

اين موضوع در بسـياری از مـوارد   
تکــرار شــده و در برخــی از آــا 

به عنوان . بايد به پژوهش پرداخت
-ديسقوريدس از مجلـه ويژگـی  ، مثال

کـرده،  ی که برای زعفران ذکر يها
ــت و در   ــده اس ــل برن ــاثير حتلي ت
مطالعات نوين، تـاثير ضدسـرطانی   
زعفــران مطــرح شــده و درحــال    

  . ارزيابی است
در کتاب ديسقوريدس گياهـانی  ) ب 

اند کـه از آـا بـرای    معرفی شده
يـــا » مـــانيخس«درمـــان آمـــاس 

پس . است شدهاستفاده می» مننخوس«
از حتقيق آشکار شد کـه منظـور از   

مهـان پـرده   » مننخوس«و » مانيخس«
مننژ مغز است که در اثر تعريب و 

يـا  » مـانيخس «تصحيف، بـه صـورت   
  . نقل شده است» مننخوس«
ــام   -٣ ــوارد، ن ــياری از م در بس

جانوران را کـه مشـابه بـا نـام     
علمی مندرج در کتـب ختصصـی نـوين    

-ی دقيق، مهسانيبوده، پس از شناسا
  : به عنوان مثال. سازی کرديم

دوم، جــانوری  در گفتــار) الــف
معرفـی  » نـارقی «ی به نـام  يدريا

شده که پس از بررسی، آشـکار شـد   
است و بـه نـام    Narke thalassiaکه مهان 

“Electric fish”   ــا ــد «يـ ــاهی موّلـ مـ
-شناخته می» رعاده«و » الکرتيسيته

 Torpedinidaeاز رده اين جـانور  . شود
ــی آن   ــام علم ــت و ن  Malapterurusاس

electricus    يا Torpedo marmorata باشـد  می
)١٨.(  

ی يدر مهان گفتار، جانور دريا) ب 
ی يديگــری بــه نــام خرگــوش دريــا

معرفی شده که منظـور از آن مهـان   
و  Aplysiaهـای  به نـام  و آپليزياست

Sea hare    ايـن  . شـود هـم شـناخته مـی
است و نـام   Gastropodaاز رده  جانور

 Pinorum erucaeيا   Aplysia deplilansعلمی آن 
چنـين در گفتـار دوم،   هم. باشدمی

ی بـه  ييکی ديگر از جانوران دريا
ــام  ــر «ن ــرس البح ــا » ف ــب «ي اس
معرفی » ابوقمبس«و مهسان » دريائی

يـا   Sea horseشده کـه منظـور از آن   
Hippocampus ١٨(باشد می .(  

در گفتار هفتم، ضـمن معرفـی   ) ج 
مارها، ماری بـه نـام شـاخدار و    

شده که منظـور  مهسان فرسطس آورده 
يــا   Cerastesاز آن مــاری بــه نــام 

Horned viper  از ردهViperidae   و با نام
  ). ١٩-٢٢(باشد می Cerastes cornutusعلمی 

ششـم و هفـتم کتـاب     در گفتار -۴
-م بالينی مسموميتيديسقوريدس، عال

چنـان  ها، آنزدگیها و گزش يا نيش
اند کـه بـا   دقيق و ختصصی ذکر شده
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                                                    ٨٨زمستان   •٤مشاره   • ٣٣ دوره  
 ٢١٣/ دکرت سيد حممود طباطبايی و مهکار 

-ن منابع علمی و ختصصی سـم جديدتري
 ها مطابقت دارندشناسی و مسموميت

ــوع ) ٢١، ٢٠( ــن  موض ــائز و اي  ح
شايان ذکر است  .امهيت و تامل است

ها های مهم فصول مسموميتقسمت که 
و ) ١٢(های قانون شناسی کتابو سم

و ديگر منابع معترب ) ٢٣(املنصوری 
طب سـنتی، تقريبـًا استنسـاخی از    

ــم و ه ــار ششـ ــاب گفتـ ــتم کتـ فـ
  . باشندمی      ديسقوريدس 

ــاب  -۵ ــنجم کتــ ــار پــ در گفتــ
ی يــهــای داروديســقوريدس، ويژگــی

های گوناگون آورده شـده کـه   کانی
در بسياری از موارد، نـام مـاده   
معدنی يا فراورده آن بـه آسـانی   

 .قابــل تشــخيص و شناســائی نبــود
خوشبختانه در حتقيق و پيگيری کـه  

ه ناسی بـ شکانی   از منابع ختصصی 
عمل آورديـم، ماهيـت بسـياری از    

-٢۶( آشـکار شـد   معادن مورد حبـث 
  :عنوان مثاله ب). ٢۴

ســنگ اميــانطوس در منــابع ) الــف
 Amiantosهای شناسی نوين به نامکانی

lithos های فارسی پنبه نسـوز،  و نام
-پنبه کوهی و آذرشست شـناخته مـی  

 Fibrousيا  Asbestosنام علمی آن . شود
green chrysolite ــيميا ــول ش ی آن ي، فرم

Ca(FeMg)3 Si4 O12.nH2O ۴/٣، وزن خمصوص آن 
-مـــی ۵/۵-۶   و ســـختی آن  ٩/٢-

  .باشد
در » ســنگ مــاه «حجرالقمــر ) ب 

-نـام  شناسی نوين بـه  منابع کانی
 Moon stoneو  Adularو  Selenites lithosهــای 

ی يفرمول شيميا. شودهم شناخته می
ــوص آ KAlSi3O8آن   – ٧۵/٢ن ، وزن خمص

  . باشدمی ۶و سختی آن  ٢/۴
هـای معـدنی،   انواع خمتلف سنگ) ج 
هــای معــدنی  هــا، فــرآورده زاج

ی و يـ گوناگون با کاربردهای دارو
درمانی جالـب کـه نـام و ماهيـت     

پس  بسياری از آا ناشناخته بود،
از حتقيــق، ماهيــت، نــام علمــی و 

ی اکثـــر آـــا  يفرمـــول شـــيميا
  . ی شديشناسا

-ور نکات فوق، آشکار میبا مر)  ۶
شود که ارزش علمی کتـاب، زمـانی   

 های آنگردد که مهه موضوعاثبات می
هـای  برای جمامع علمی و حتصيل کرده

. قابل فهم باشند دانشگاهی امروز
های موجـود از  اما متاسفانه نسخه
های اصطفن، نسخه(کتاب ديسقوريدس 

ــران ــين و مه ــر از ) حن ــدری پ بق
هـای  ی، واژهيتصحيف، لغزش، جاجبـا 

بدون نقطـه و نامشـخص و عبـارات    
باشـد کـه تنـها بـه     نامفهوم مـی 

ای عنوان يک مـنت تـاريخی و مـوزه   
خوشـبختانه پـس   . شدندنگهداری می

ــالش و    ــق، ت ــال حتقي ــدين س از چن
پيگيــری و اســتفاده از چنــد صــد 
-منبع معترب قديم و جديـد در ختصـص  
-های گوناگون، زبان شناسی، قاموس

های معتـرب قـديم و   هها و لغت نام
ــد ــی و  )٢٧-٣۵( جديـ ــنت عربـ ، مـ

برگردان فارسی اين کتاب در حجمی 
تقريبًا معـادل پـنج هـزار صـفحه     
آماده شد، مهه عناوين و مطالب آن 
پس از تصحيح، به زبان علمی قابل 
قبول برای جمامع علمی و دانشگاهی 

 سازی شد و نقـائص و اهبامـات  مهسان
 بـه . در حد تـوان برطـرف گرديـد   

اميد آنکه اين دستاورد به زيـور  
چاپ آراسته گردد و باب جديدی را 
ــکی   ــوم پزش ــژوهش عل ــق وپ در حتقي

  . بگشايد
  

  گفتار پايانی
کتــاب   هبــا نگــاهی ختصصــی بــ   

ديسقوريدس و گسرتدگی علم و تسـلط  
خصـوص علـوم   ه وی بر علوم روز بـ 

ای شناسی بـه گونـه  دارويی و گياه
که اين کتاب توانسته نقـش مهمـی   

-عنوان مرجع بسـياری از کتـاب   به
های مهـم از مجلـه احلـاوی رازی و    

-سينا و ديگر کتـاب ابن    قانون 
به ايـن   ،های مهم جهان ايفا کند

يــابيم کــه علــوم نکتــه دســت مــی
شناسی در آن برهـه  دارويی و گياه
ی برخـوردار بـوده   ياز رونق بـاال 

نکته مهمـی کـه جـای آن در    . است
ه ايـن  اين حتقيق خالی گذاشته شـد 

است که ديسـقوريدس اگرچـه  نـام    
تعدادی از دانشمندان و کتب مرجع 

ولی نـام   ،را در کتاب خود آورده
. آشنای ايرانی به چشم منـی خـورد  

با توجه بـه اينکـه در آن زمـان    
کشور ناور ايران مهد علم بـوده  

چنين کشف سنگ نوشـته و  و هم) ٣۶(
ويـران شـدن   مجشيد و الواح گلی ختت

ايرانيــان بــه دســت  علمــی آثــار
اسکندر مقدونی و ترمجه خبشی از آن 

چنـد  ) ٣٨، ٣٧(به زبـان يونـانی   
-قرن قبل از نگارش اين کتاب و هم
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                                                جمله پژوهش در پزشکی          / ٢١٤
 تاثير کتاب ديسقوريدس بر منابع طب سنتی اسالمی و ايرانی

-چنين وجود دانشگاه معتـرب و بـين  
در ايران ) ٣٩( املللی جندی شاپور

که خود مستلزم وجود پـيش زمينـه   
 ،)٣٨-۴٠(علمی در اين کشور اسـت  

ه وی رسد کـ بسيار بعيد به نظر می
از منابع ايرانی به صورت مستقيم 
يــا غيرمســتقيم اســتفاده نکــرده 

آثـار علمـی ايـران    ختريـب  . باشد
ها و ترمجـه  به دست يونانی باستان

زمان بعضی از متون ايرانی بـه  هم
ــانی  ــان يون ــه ) ٣٧،٣٨(زب و ادام

ــلوکيان    ــط س ــران توس ــغال اي اش
يونانی زبان، شايد دليـل معتـربی   

مفقوده طـب   برای پيدا کردن حلقه
ــب    ــه  ط ــديل آن ب ــی و تب ايران

  .  يونانی باشد
گرچه اين بررسی ممکن اسـت بسـيار   

و  مشــکل و طاقــت فرســا بــوده   
نيازمند کاوش مهه جانبه مهراه بـا  

هـای  ختصص علمی و تسـلط بـه زبـان   
ولـی شـيرينی    ،خمتلف نگارش باشـد 

اتصال علوم و پيوستگی تاريخی آن 
را به حدی است که متام اين مشکالت 

ی از يهــامنونــه. ســازدمرتفــع مــی
پيوستگی علوم طب سـنتی و پزشـکی   
ــه   ــوط ب ــاالت مرب ــوين را در مق ن

و ) ۴٢(، چشـم پزشـکی   )۴١(سردرد 
های خطـی و  اصول استفاده از نسخه

) ۴٣(قديمی در نگارش مقاالت نوين 
 های پيشين مهين جملهرا که در مشاره

تـوان مالحظـه   ، مـی نـد امنتشر شده
ال، اينکه دانشـمندی  هرحه ب. کرد
با حداقل امکانات پيش قرن  ٢٠در 

توانسته اسـت علـوم فراوانـی را    
جتربه کرده و در اختيـار ديگـران   

مسـئوليت   ،بگذارد و منتشر منايـد 
دانشمندان و حمققين امروز را صـد  

 .سازدچندان می
  

  تقدير و تشکر 
جناب آقای دکـرت   ،از اساتيد ارمجند

قـای دکـرت   اکرب واليتی و جنـاب آ علی
به خاطر مطالعه  ،حممدمهدی اصفهانی

-مقاله و ارائه طريق قـدردانی مـی  
  .گردد
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