ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
رﯾﺸﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آن

∗

ﮐﺎرﻣﻦ ﺑﺎرﭼﻠﻮ
ﺗﺮﺟﻤﮥ زﯾﻨﺐ ﭘﯿﺮی

١

٢

ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از داروﻫﺎی ﻣﻔﺮده ،ﺑﻪ درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ ،در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ
اﺳﻼﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﺪﻟﺲ ،ﮐﺎﻣﻼً راﯾﺞ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آن
ﻫﺎ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻧﻘﻞﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﻮﻧﺖ ) xxv:١٨٨٨
ﭘﺎﻧﻮﺷﺖ (٢ﺑﻪ ﻟﻮﮐﻠﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﺷﮕﻔﺖزده ﻧﻤﯽﺷﻮد:
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎنِ ﻗﺮﻃﺒﻪ ،در ﺳﺪۀ ٤ق١٠/م ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و در زﻣﺎن اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،زﯾﺮا او در ﮐﺘﺎﺑﺶ ،در ﺑﺎرۀ  ٣٠دارو ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،دﮐﺎنﻫﺎی ﻓﺮوش ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،و ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺑﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،داﻧﺶ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺮبﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ﺿﺮوری ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد.

ﺳﯿﻤﻮﻧﺖ ،ﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﭘﯿﺶﺗﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ واژۀ »ﻻﺗﯿﻨﯽ« ﻣﻌﺎدل »ﻋﺠﻤﯿﺔاﻻﻧﺪﻟﺲ« اﺳﺖ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ،در ﺳﺪۀ ٧ق١٣/م در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ ﮐﻬﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ
)ﺳﯿﻤﻮﻧﺖ .(xxv :١٨٨٨
اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر در ﮐﺘﺎب اﻟﺠﺎﻣﻊ ،در ﺑﺎرۀ  ٣٠واژه ﺑﺎ رﯾﺸﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ وی ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻏﯿﺮ
ﻋﺮﺑﯽِ اﻧﺪﻟﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻮﺷﺖ .او اﯾﻦ واژﮔﺎن را ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻔﺮدات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی
∗ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪاﯾﺴﺖ از
 «transmissionﮐﻪ در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮔﺮد ﻫﻢآﯾﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ)رأساﻟﺨﯿﻤﻪ ١٩-١٦ ،دﺳﺎﻣﺒﺮ  (١٩٩٦ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه و در ﻣﺠﻠﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺳﺎل  ،(٢٠٠١) ١٢ﺷﻤﺎرۀ  ١و  ،٢ص ١٣٠ -١١١ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .١اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه واﻟﻨﺴﯿﺎ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ.
 .٢ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن ﻣﻠﻞ اﺳﻼﻣﯽ؛ zeinab.piri@gmail.com

»Spain: Its origin and Romance lexicon in pharmacological treatises written in Muslim

ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼم و اﯾﺮان ،ﺳﺎل دوم ،ﺷ رۀ اول )ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،(۳ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۹۲

واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ

۳۵

دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ ﺧﻮد اﻓﺰوده ﺑﻮد ١.ﺑﻪﻫﺮ روی ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ،ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ روﯾﺪاد ﺷﮕﻔﺖ در
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ آﺛﺎر داروﯾﯽ اﻧﺪﻟﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮔﺮدآوری و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻘﻞﺷﺪه از
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ اﺳﺖ.
اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﮐﺘﺎب ﻓﯽ اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة :ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب دﯾﺎﺳﻘﻮرﯾﺪوس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
اﺳﺎس اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻗﺪﯾﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهام .ﻣﻦ ﺑﺎ دو ﺗﻦ از ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮدهام اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻔﺮدات ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺮﺑﺮی و ﻻﺗﯿﻨﯽ را ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎدۀ آنﻫﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ﭼﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ راﯾﺞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﮥ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ )دﯾﺘﺮﯾﺶ .(٣٨٧ :١٩٩١

۳۶

ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ﺳﺪۀ ٧ق١٣/م اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻔﺮدات ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﺑﺮی و ﻻﺗﯿﻨﯽ ،ﺻﺮﻓﺎً
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮۀ اﯾﺒﺮی ﻧﺒﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ ،ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ﮐﺘﺎﺑﺶ را در آنﺟﺎ ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮده،
ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف  .( xxxiv :١٩٣٩از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ،از  ٥٥٢واژۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس ﮐﻪ اﺑﻦ
ﺑﯿﻄﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮده ،ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ  ٣٤واژۀ ﺑﺮﺑﺮی و  ١١١واژۀ ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب
دﯾﺎﺳﻘﻮرﯾﺪوس ،ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻫﺴﺖ و ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در آنﺟﺎ
ﻫﯿﭻ ذﮐﺮی از زﺑﺎنِ ﻋﺠﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ،در ﭼﻬﺎر ﺟﺎ )دﯾﺘﺮﯾﺶ  :١٩٩١ج ، ٢ص ٣٤و ١١٤؛ ج  ، ٤ص  ٦و  ،(١٣ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺎمﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ را از اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺷﺮحﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻣﺆﻟﻒ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﺎمﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ذﮐﺮ ﮐﺮده ،و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ واژﮔﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،در ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از آﺛﺎر اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ،اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻗﺮﻃﺒﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را
ﻣﯿﺎن اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ و ﻣﺆﻟﻔﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ در اﻧﺪﻟﺲ ﻧﺰﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ ﭼﻪ؟ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ واژهﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ )ﻧﻪ روﻣﯽﺗﺒﺎر( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪۀ آن ،ادﻋﺎی
وﺟﻮد زﺑﺎﻧﯽ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ در اﻧﺪﻟﺲ ﺳﺪۀ ٤ق١٠/م را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺿﺒﻂﻫﺎی دﻟﺨﻮاه
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در ﺑﺎرۀ اﺷﮑﺎﻻت در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ داروﻫﺎی ﻣﻔﺮده در آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ذﮐﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،در ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه در ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮥ رازی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽآورﯾﻢ:
]آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﺎم داروﻫﺎ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ ،اﻧﺪامﻫﺎ ،وزنﻫﺎ ،اﻧﺪازهﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ در
 .١ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻘﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺘﻮن داروﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ،در ﺳﺪۀ ٧ق١٣ /م .و ﭘﯿﺶ از آن ،در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﺎرﺳﯽ را در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.

اﯾﻦ ﭘﺰﺷﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﺮوف ]در ﯾﮏ واژه[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮدن
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ .او »ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس« را ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽﻫﺎﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت »ﮔﺎﻟﯿﻨﻮس«،
»ﮐﺎﻟﯿﻨﻮس« ﯾﺎ »ﺧﺎﻟﯿﻨﻮس« ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ در ﺟﺪولﻫﺎی او ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ واژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؛ ﻣﺜﻼً واژهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ »اﻟﻒ« ﯾﺎ ﺑﺪون »اﻟﻒ« ،ﺑﺎ »اﻟﻒ«
آﺧﺮ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن »ی« ،ﺑﺎ اﻓﺘﺎدﮔﯽ »و« آﺧﺮ ،دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ »اﻟﻒ« ﯾﺎ »ه« و »س« و »ص« اول ،اﻓﺘﺎدﮔﯽ »اﻟﻒ« ﯾﺎ
»و« ﻣﯿﺎن واژه ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ »ج« و »ک« ،ﯾﺎ »ع« و »خ« ،ﯾﺎ »ق« و »ف«  ،ﯾﺎ »ن« و »ی« .ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ،در ﮐﻨﺎر
دﺷﻮاری ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺘﻮن ﺑﯽﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﯾﻦ واژهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺮﺑﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
اﺻﻄﻼﺣﺎت داروﺷﻨﺎﺳﯽ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻘﯿﺼﻪﻫﺎی اﯾﻦ روشِ ﮐﺎﺗﺒﺎنِ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر واژهﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺮﺑﯽ را ،ﮐﻪ ﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻪ
ﻧﺪرت ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،دﺷﻮار ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ،واژۀ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﭼﻪ در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ و
ﭼﻪ در ﮐﺘﺎﺑﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺪون ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اِﻋﺮاب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﻧﻘﻄﻪدار ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻋﻼم ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﮐﺘﺎﺑﺖ ،ﺑﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن
رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ،واژهﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،از ﺧﻮاﻧﺶ ﺻﺤﯿﺢ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎدل ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای واژهﻫﺎی
ﮔﺮدآﻣﺪه از زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ]ﻣﻌﺎدل ﻋﺮﺑﯽ[ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ دارو ﺷﺪ ١.در اﯾﻦ روش ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ رﯾﺸﮥ داروی ﻣﻔﺮده را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ واژهﻫﺎ ﮐﻤﮏ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻣﺘﺨﺼﺺ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮنﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ را ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و از اﺷﮑﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ
٢
ﯾﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﯾﮏ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .١ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل αμπελος λευκη :ﺑﻪ »ﮐﺮﻣﺔ ﺑﯿﻀﺎء« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ.
 .٢اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد :ﭘﻨﺘﺎﻓﯿﻠﻮن و ﻓﻨﺠﻨﮑﺸﺖ )ﭘﻨﺞاﻧﮕﺸﺖ( ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ »ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺮگ« داده ﺷﺪه ﮐﻪ

←

واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ آورده ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا[ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
داروﯾﯽ وﯾﮋه را ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده ،ﺑﺮای آن ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺎم آن
دارو ﺑﻪ زﺑﺎن ﮔﻔﺘﺎری ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ آن دارو را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎرۀ ﻧﺎم ﻓﺮآوردهﻫﺎی داروﯾﯽ ،ﻏﺬاﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،روشﻫﺎی درﻣﺎن و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﯿﻤﺎر؛
ﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ ،ﻧﺎمﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪای را ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶدﻫﻨﺪه
ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ] [...از ﻫﻤﯿﻦرو ،ﮔﺮدآوری ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﻨﯽ
و ﻣﻔﻬﻮم آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ،ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ،ﮐﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﻪﺷﻤﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ
] [...ﭼﻮن ﮔﺮدآورﻧﺪﮔﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻏﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای آوردن ﺗﻠﻔﻆ درﺳﺖ
داروﻫﺎی ﻣﻔﺮده آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﻬﺎ را
] [...ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻆﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آوردهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
)اﻟﺤﺎوی ،ج.(٦٢-٦١ :٢٢

۳۷

ﻣﻌﺎدلﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺎم داروﻫﺎ :ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

۳۸

ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ داروﺷﻨﺎﺳﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎمﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ دارو ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ
در ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ داروی ﻣﻔﺮده ﺑﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ .اﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ
روش در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮد ﮔﺮﭼﻪ آنرا در دﯾﮕﺮ رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی ﻃﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻣﻌﺎدلﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨّﺘﯽ ،ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻓﻀﻞ و داﻧﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎم دارو،
ﺑﻪ رﯾﺸﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﮐﻬﻦ ،روﻣﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻫﻨﺪی ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﻧﺒﻄﯽ ،ﻋﺒﺮی ،ﺑﺮﺑﺮی و ﻻﺗﯿﻨﯽ آن دارو اﺷﺎره ﮐﻨﻨﺪ ،در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ ،اﻏﻠﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
آن را از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دﯾﮕﺮی روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده ،ﮐﻪ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ او ﺑﻪ آن زﺑﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﺑﺮای آن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ،واژهای ﺧﺎص را ﺑﺎ ﮐﻠﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ »ﻋﺠﻤﯿﻪ« ﯾﺎ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
»ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺠﻢ« و »ﻟﻐﺖ اﻟﻌﺠﻢ« ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد واژۀ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد ﯾﺎ ﭼﻮن رﯾﺸﮥ آن واژه ﺑﺮاﯾﺶ
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ واژۀ داروﯾﯽ را ،ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻋﺮب در آن
زﻣﺎن ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ »ﻋﺠﻤﯽ« ﻋﻤﻼً ﻓﺎرﺳﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ،
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ داروﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز زﻣﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ اﯾﻦ
ﻧﺎم ﺑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﺰﺷﮑﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﺘﺎب ﺷﺮح اﺳﻤﺎءاﻟﻌﻘﺎر اﺛﺮِ اﺑﻦﻣﯿﻤﻮن اﺳﺖ .اﺑﻦﻣﯿﻤﻮن ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر
ﮐﺘﺎﺑﺶ را در ﻣﺼﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﻮﺷﺖ ،در اداﻣﮥ ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﻌﺎدل ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﻓﺎرﺳﯽ،
ﺑﺮﺑﺮی ،و ﻋﺠﻤﯽِ اﻧﺪﻟﺴﯽ واژﮔﺎن را آورده اﺳﺖ؛ وی ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎم ﻋﺮﺑﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم در ﻣﻐﺮب و ﻣﺼﺮ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﻧﺎﺷﺮ و ﻣﻔﺴﺮ ﮐﺎرﻫﺎی اﺑﻦﻣﯿﻤﻮن ،در ﺑﺎرۀ داﻧﺶ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﯾﻬﻮدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﺎم داروﻫﺎ ﻧﺰد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽِ
ﻣﻌﺮبﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب -اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﻧﺎمﻫﺎی ﺑﺮﺑﺮی و ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ ﮐﻬﻦ را
اﻓﺰودﻧﺪ .اﺑﻦﻣﯿﻤﻮن اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ را ﮐﻪ از اﺳﻼﻓﺶ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻘﺢ روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻏﻼط اﯾﻦ اﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺒﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﺨﺺ ﻋﺮبزﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﺎدرﯾﺶ
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ )زﺑﺎن آراﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ( و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﺒﺮی ﺑﻮد ،ﻫﯿﭻ دﺷﻮاری ]در ﺧﻮاﻧﺶ واژهﻫﺎ[ ﻧﺪاﺷﺖ
]از اﯾﻦرو[ ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺮای وی ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﺑﺎنﻫﺎی
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .او اﯾﻦ دو زﺑﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﮑﻞ
ﻋﺮﺑﯽ آنﻫﺎ را ﻏﻠﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف .(lxv :١٩٣٩

→
دﻟﯿﻞ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دورۀ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد.

ﮐﺎرﺑﺮد و ﺳﻮء ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح »ﻋﺠﻤﯿﻪ«
از ﻧﻈﺮ رُﻧﻮ و ﮐﻮﻟَﻦ ،اﻧﺘﻘﺎل از زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ،آنﭼﻨﺎنﮐﻪ در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺗﺮﺟﻤﻪای
ﮐﻪ از زﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه ،ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ زﺑﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ آن »ﻋﺠﻤﯿﻪ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻧﺎمﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه در
ﮐﺎرﻫﺎی زﻫﺮاوی و اﺑﻦﺑﮑﻼرش ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ).(xv :١٩٣٤
ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﻗﺎﻃﻊ ،در ]اﻟﺘﺼﺮﯾﻒ[ زﻫﺮاوی و ]اﻟﻤﺴﺘﻌﯿﻨﯽ[ اﺑﻦﺑﮑﻼرش» ،ﻋﺠﻤﯿﻪ« را ﻧﻤﯽﺗﻮان ،در
ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﻫﻤﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ،داﻧﺴﺖ .ﻣﺜﻼً زﻫﺮاوی در ﮐﺘﺎﺑﺶ ،اﺳﻘﯿﻞ )اِسﮐﯿﻼ( ،ﻣﺜﻨﺎن ،ﺑﻨﺖاﺑﻠﻮل
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻨﺘﺎﻓﻠﻮن( ،ﺑﻨﻔﺴﺞ )ﺑﻨﻔﺸﻪ( ،ﮐﺎﮐﻨﺞ ،اﺳﻔﺎراﻏﻮس ،ﺟﻠﯿﺪوﻧﯿﻪ را ﻏﯿﺮﻋﺮﺑﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ رﯾﺸﮥ آنﻫﺎ روﻣﯽﺗﺒﺎر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﺶ از آن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ واژهﻫﺎ را ذﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻞ در ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﭘﯿﺶ از ﺳﺪۀ دﻫﻢ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
 .١ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ دارو ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ« در دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد :أروﻗﻪ ،ﺑﺮﺑﻮذﯾﻪ ،ﻗﺮﻧﯿﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻓﻮرﻓﻮﻟﯿﻪ،
ﻗﻨﯿﻠﻪ و ﯾﺮﺑﻪﺷﺎﻧﻪ )ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ٧٤ ،٦٥ ،٥٠ ،٧ :و .(٣٦١

واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺮ ﺧﻼف اﻇﻬﺎرات ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﻣﻦ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﺑﯽﺷﻤﺎر اﻏﻼط ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﺷﺘﺒﺎه در ﭼﺎپ ﻧﺎمﻫﺎی ﻋﺠﻤﯽ
اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪم .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ او از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده ،از اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎن را ﺑﺮای واژهﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ .ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد دارد -١ :ﮐﺎﺗﺐ اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﻧﻪ اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ﻣﻌﺮوف ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﮔﯿﺎه
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻬﺎرت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -٢ ،اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر ﻧﺎمﻫﺎی روﻣﯽﺗﺒﺎر ﻣﻔﺮداﺗﯽ را ﮐﻪ اﺑﻦﻣﯿﻤﻮن ذﮐﺮ ﮐﺮده ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ -٣ .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف آﻧﻬﺎ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ﺑﻪ واژهﻧﺎﻣﮥ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺳﯿﻤﻮﻧﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘّﮑﯽ ﺑﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ اﺑﻦﻣﯿﻤﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ داروﻫﺎ ،ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻋﺮﺑﯽ ،در
ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﺎم داﺷﺖ .وی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آﺛﺎرش ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﻟﺴﯽ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ،اﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮوان ﺑﻦ ﺟﻨﺎح و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻓﻘﯽ )ﮐﻪ وی ﻧﻘﻞﻗﻮلﻫﺎی اﺑﻦ
ﺳﻤﺠﻮن و اﺑﻦواﻓﺪ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف .(٤-٣ :١٩٣٩
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﮐﺮدم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﻔﺮداﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﻣﯿﻤﻮن آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت
»ﻋﺠﻤﯿﺔ اﻻﻧﺪﻟﺴﯿﺔ« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮۀ اﯾﺒﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی واژﮔﺎن اﻧﺪﻟﺴﯽ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﭼﻮن رﯾﺸﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﺘﺪاول در ﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
١
اﺟﺎزۀ ﺑﻘﺎ و اﺳﺘﻔﺎده را داده ﺑﻮد ،از ﻣﺮزﻫﺎی ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮه ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ و اﺑﻦﺑﯿﻄﺎر آنﻫﺎ را »ﻻﺗﯿﻨﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻦﻣﯿﻤﻮن »ﻋﺠﻤﯽ
اﻧﺪﻟﺴﯽ« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﯾﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ واژهﻫﺎی ﺗﺤﻮلﯾﺎﻓﺘﻪ از ﯾﮏ زﺑﺎن
زﻧﺪه )ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ ﮐﻬﻦ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ.

۳۹

۴۰

ﮔﺎﻫﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻃﺮح رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﮐﻠﯽ »اﯾﻦ ﻧﺎم
ﻏﯿﺮﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ« ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺮن ٤ق١٠/م ﺻﺮﻓﺎً واژهای »ﻋﺠﻤﯽ«
اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ وی ﻫﻤﮥ واژهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ و ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪی ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺸﮥ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺮﺑﺮی ،روﻣﯽ ﯾﺎ اﻓﺮﻧﺠﯽ )ﻓﺮﻧﮕﯽ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ واژهای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﮥ »ﻋﺠﻤﯿﻪ« در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻃﺒﯽ ﯾﺎ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای اﻧﺪﻟﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد از واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﺳﯿﻤﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻣﺮوزه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در واژهﻧﺎﻣﮥ اﺳﯿﻦ ،١ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن واژهﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی روﻣﯽﺗﺒﺎر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،واژهﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  «Cornibon» s.v.) κeινονﯾﺎدداﺷﺖ  (٧٠٦و «carriόn» s.v.) κόeιον
ﯾﺎدداﺷﺖ  ،(٧٠٧ﯾﺎ ﻣﻮردی ﻋﺠﯿﺐ ﭼﻮن ﮐﺎﺗﺐ ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻒ اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻧﺎﺷﺮ ﻫﻢﻋﺼﺮ وی  ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻔﺮوض »ﻋﺠﻤﯽ«
» <franh frynh <ductus) «franne firrinoﯾﺎدداﺷﺖ  (٢٤٩ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ »ﮐﺴﯿﺮ اﻟﺤﺠﺮ
)ﺷﮑﻨﻨﺪۀ ﺳﻨﮓ(« ﻣﯽآﯾﺪ ،اﺷﺎره دارد؛ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻏﻠﻂ از واژۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  λιθδσπερμονاﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻣﺘﻮن ﻋﺮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ) (fyrnun /färnun /farnün) (litus /lytusو ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﺮﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﺗﺐ »  «lytusرا ﺣﺬف ﮐﺮده و ﺟﺰء دوم را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ از دو ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻣﺘﺪاول
از ﺟﺰء دوم ﯾﻌﻨﯽ » färnunﯾﺎ  «fyrnunاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﮥ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ را ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺿﺒﻂ ﻫﻤﮥ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﺿﺒﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺳﺖ داروی ﻣﻔﺮده در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺳﭙﺲ در زﺑﺎﻧﻬﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن رﯾﺸﻪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن واژه ﺑﻪ ﺻﻮرت اوﻟﯿﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎمﻫﺎ را از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس،
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺪمﺗﺮ
ﺷﺮوع ﺗﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮ ﭘﺎﯾﺎن دادﻧﺪ.
آﻏﺎز داروﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻧﺪﻟﺲ
ﻣﻌﻤﻮﻻً آﻏﺎز داروﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻧﺪﻟﺲ را ﻧﯿﻤﮥ ﺳﺪۀ ٤ق١٠/م ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در آن ﻋﺼﺮ ،ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب
دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ آن
را ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺷﺮح ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺎﺻﻞ آن را اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ )٣٨٤-٣٣٢ق٩٩٤ -٩٤٤/م( در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﻤﺎء اﻷدوﯾﺔ
اﻟﻤﻔﺮدة ﻣﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﺎﺳﻘﻮرﯾﺪس ﮔﺮدآوری ﮐﺮده اﺳﺖ.
راﻫﺒﯽ روﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻮﻻ ،ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در
روﺷﻦ ﺷﺪن ﻧﺎمﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ داﺷﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺰﺷﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻗﺮﻃﺒﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻔﺎﻫﯽ اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ
1. Asin

1. Paul of Aegina
2. Paulus Orosius
3. Isodore of Seville
4. Etymologies
5. Natural History

واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮑﺘﻮب ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ در ﺗﻔﺴﯿﺮش آورده ،در ﮐﻨﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
ﮐﻪ از دﯾﻮﺳﮑﻮرﯾﺪس و ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس در ﺷﺮق ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎی رازی ،اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ دﯾﻨﻮری ،اﺑﻦ
درﯾﺪ ،ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻦ اﺳﺤﺎق و اﻫﺮون ﺑﻦ اﻋﯿﺎن را ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ در آﺛﺎر دﯾﮕﺮش ،از ﺑﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻻﺗﯿﻨﯽ ارﺳﻄﻮ ،اﻓﻼﻃﻮن و ﺑﻘﺮاط ،ﭘﻮﻟﺲ اﺟﺎﻧﯿﻄﯽ،١
ﭘﻮﻟﻮس اوروﺳﯿﻮس ٢و اﯾﺰودور ﺳﻮﯾﻠﯽ ،٣از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﺮﻗﯽ اﺑﻮﻣﻌﺸﺮ ،ﯾﺤﯿﯽ ﯾﺎ ﯾﻮﺣﻨﺎ اﺑﻦﺳﺮاﺑﯿﻮن ،ﯾﻌﻘﻮب
اﺑﻦاﺳﺤﺎق ﮐﻨﺪی و ﺷﺎﭘﻮر ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ،از داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺑﻦﺟﺰّار ) ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﮐﺘﺎب اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ
اﻧﺪﻟﺴﯽ ← ،ﮔﺎرﯾﺨﻮ  ،(١٩٩٢:٢١و از ﺑﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻧﺪﻟﺲ ﻣﯽزﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﻘﯿﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺣﺮّاﻧﯽ و
ﯾﻮﺳﻒ ﺣﺮّاﻧﯽ را ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
ﻫﯿﭻ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ آﺛﺎر داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮۀ اﯾﺒﺮی در ﺳﺪهﻫﺎی  ٢و ٣ق ٨ /و ٩م وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻮرد اﻃﻼع ﯾﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻫﯿﭻ ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ واژهﻫﺎی »ﻋﺠﻤﯿﮥ« اﻧﺪﻟﺲ ﻧﯿﺴﺖ .در اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﯽ اﻟﻄﺐ اﺑﻦ
ﺣﺒﯿﺐ )درﮔﺬﺷﺘﮥ ٢٣٨ق٨٥٣ /م( ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﺮﺑﺮی ،ﻓﺎرﺳﯽ دارﻧﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﻧﺸﺎﻧﮥ زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﺳﻄﻔﻠﯿﻨﺔ ،ﻃﺒﺎﺷﯿﺮ ،اﺳﻔﺮاج،
ﺑﺎدﻧﺠﺎن ،ﻣﻨﺘﺔ ،أﺻﺎص ،ﺳﻘﻤﻮﻧﯿﺎ ،ﺳﺴﻤﺒﺮ ،زﻧﺠﺒﯿﻞ ،ﺗﺎﮐﻮت و ﻏﯿﺮه از ادﺑﯿﺎت ﻃﺒﯽ و داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در
ﺷﺮق و ﻣﺼﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ) ←اﻟﻮارز  :١٩٩٢ﻧﻤﺎﯾﻪ
ﻫﺎ(.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮق را ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﯿﺎﻧﮥ ﺳﺪۀ ٣ق٩ /م در اﻧﺪﻟﺲ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮازی ،وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﻨّﺖ ﻃﺒﯽ »ﻣﺴﯿﺤﯽ« را ﮐﻪ ﻃﺒﯿﺒﺎن ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ در ﻗﺮﻃﺒﻪ ﺟﺮاﺣﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻨﯽاﻣﯿﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻨّﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﮑﺎر
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺳﻨّﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ،اﺛﺮ اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ﺑﻪروﺷﻨﯽ ﻣﺮزﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﻻﺗﯿﻨﯽ در
ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺪﻟﺲ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ )ﺳﺎﻣﺴﻮ .(٤٠-٣٩ :١٩٩٢
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﺟﻤﮥ آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ در ﺑﺎب ﻣﻮاد داروﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺷﺮق،
اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻌﯽ دارﯾﻢ ،اﻣﺎ از ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻦ ﮐﺘﺎب رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽﻫﺎ ٤اﺛﺮ
ﺳﻨﺖ اﯾﺰودور ﺳﻮﯾﻠﯽ را در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ذﮐﺮ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ دارد و در آن از ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ٥اﺛﺮ ﭘﻠﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺸﯽ
از ﻧﺎمﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ اﯾﺰودور آنﻫﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده ،در ﮐﺘﺎب اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪای ﻋﺮﺑﯽ از ﮐﺘﺎب ﭘﻠﯿﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.

۴۱
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۴۲

ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺎمﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽﺗﺒﺎر ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﺳﺪۀ ٤ق١٠/م ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻄﻤﺌﻦﺗﺮﯾﻦ روش ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻪ در آن ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ از واژﮔﺎن ﻣﺴﻠّﻢ اﻧﺪﻟﺴﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮدهام .اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻫﺮاوی اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎم ﻣﻔﺮداﺗﯽ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﮐﻪ
ﻫﺮ دو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺤﺼﺮﺷﺎن در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺒﻪﺟﺰﯾﺮۀ اﯾﺒﺮی ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺎمﮔﺬاریﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ زﻫﺮاوی ﮔﺮدآوری ﮐﺮده و در آﺛﺎر اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﺳﻤﺎء اﻷدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮدة ﻣﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﺴﻘﻮرﯾﺪس ،رﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺎب ﺗﺮﯾﺎق ﯾﺎ ﻣﮑﻤﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺴﻘﻮرﯾﺪس از آﻧﻬﺎ
ﻧﺎم ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ در ﮐﺘﺎب اﻟﻨﺒﺎت ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪای از
آن در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ )ﮔﺎرﯾﺨﻮ .(١٨ :a١٩٩٢
ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺷﻤﺎر ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از واژهﻫﺎی ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻗﺮﻃﺒﻪ و
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهای ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻬﻮدی و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﺑﻦﺟﻨﺎح ،ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﺳﺖ.
در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎ ً
ﻻ در ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﻣﮑﺎنِ ﯾﺎﻓﺘﻦِ ﻧﺎم ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﮐﺘﺎب وی ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،زﯾﺮا او ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ در ﺑﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮده و آنﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻔﺎﻫﯿﺸﺎن ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﮔﯿﺎه
١
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
دادۀ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺎن ﻧﺎمﻫﺎی اﻧﺪﻟﺴﯽ و ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن
اﻧﺘﺸﺎر واژهﻧﺎﻣﮥ ﺳﯿﻤﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﮔﺮدآوری ﻣﻮادی ﮐﻪ در آنﻫﺎ رﯾﺸﻪای ﻏﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ
ﺑﺮای ﻣﻔﺮدات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از دوﯾﺴﺖ واژه از ﺗﻔﺴﯿﺮ زﻫﺮاوی ﺻﺮﻓﺎً روﻣﯽﺗﺒﺎر ﯾﺎ
ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ده درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮاً در اﻧﺪﻟﺲ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ
واژه ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺸﮥ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺠﺰ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ،ﮐﻪ او آنﻫﺎ را واژهﻫﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ
ﻋﺎﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ.
در ﮔﺮوه ﻧﺎمﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ داروﻫﺎ و ﻣﻔﺮدات ،اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﻮﭼﮏ از واژهﻫﺎی روﻣﯽﺗﺒﺎر اﻧﺪﻟﺲ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ داروﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در ﺷﺮق ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
واژهای ﻣﺜﻞ ﻓﻮﺷﺎل ) fusellﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﻧﯿﺎﯾﯽ husillo،ﺑﻪ ﮐﺎﺳﺘﯿﻠﯽ( در ﮐﺘﺎب اﺑﻦﻣﺎﺳﻮﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ )←
ﺳﯿﻤﻮﻧﺖ  .(٢٣٦ :١٨٨٨ذﮐﺮ ﻫﻤﮥ واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از واژهﻫﺎی روﻣﯽﺗﺒﺎر اﻧﺪﻟﺲ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رازی ﯾﺎ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ دﯾﻨﻮری از آنﻫﺎ ﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
 .١ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮوان ﺑﻦﺟﻨﺎح اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﻬﻮدی و اﻧﺪﻟﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﻋﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ در ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻣﻢ از او ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ)ﺑﻮ اﻟﻮان:١٩٨٥ ،
 (٢٠٤و در ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﻮده اﺳﺖ .او رﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯽ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻻدوﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮده دارد و در اﻧﺪﻟﺲ ﺑﻪ اﺑﻮ اﻟﻮﻟﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﻨﺎح )-٩٩٠
١٠٥٠م (.ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ.

واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
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.١٩٩٥ ، رﺑﺎط،(ج٢) اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ إﺷﺒﯿﻠﯽ، ﻋﻤﺪة اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺒﺎت،[ اﻟﺨﻄّﺎﺑﯽBA]
.١٩٨٥ ، ﻟﻨﺪن- ﺑﯿﺮوت، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻮ أﻟﻮان، ﻃﺒﻘﺎت اﻻﻣﻢ،ﺻﺎﻋﺪ اﻧﺪﻟﺴﯽ
 ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻋﻤـﻮﻣﯽ،٥٠٢  ﺑﺸـﯿﺮآﻏﺎ،[ ﻧﺴـﺨﮥ اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮلS] : ﮐﺘـﺎب اﻟﺘﺼـﺮﯾﻒ، ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺑﯿﺴﺖوﻧﻬﻢ،اﻟﺰﻫﺮاوی
،[ ﻧﺴـﺨﮥ اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮلB] (؛٤٤٢-٤١٥  ص،٢ )ج١٩٨٧  ﻓﺮاﻧﮑﻔـﻮرت، ﺳﺰﮔﯿﻦ. ﭼﺎپ ﻋﮑﺴﯽ ف،ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ
 وﻟـﯽاﻟـﺪﯾﻦ،[ ﻧﺴـﺨﮥ اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮلV]  ر(؛٦٥٢ -  ر٦٣٤  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳـﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ )گ،٥٠٣ ﺑﺸﯿﺮآﻏﺎ
،٢٨٥٤ ( ﻋﻠﯽ اﻣﯿـﺮی )ﻋﺮﺑـﯽ،[ ﻧﺴﺨﮥ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮلA]  ر(؛٨٢ –  ر٥٠  ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ )گ،٢٤٩١
.( ر٦٠ –  پ٢٨ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻣﻠﺖ )گ
ﭘﯿﻮﺳﺖ

۱
«[ ]»ﺑﻔﻠﯿﺰهSB]  اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ﮔﻮﯾﺪ آن »ﻋﺴﻮس« اﺳﺖ و در ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »ﺳﻠﺴﺮه« ﮔﻮﯾﻨﺪ:اﻗﺤﻮان
.[[ زﻫﺮاویA] « »ﻣﺜﻠﻪ،[V] «[ ]»ﺳﻠﻪSB] . ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ ﻗﺮﻃﺒﯽ »ﺳﻠﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ،[[A] « »ﺑﻔﻠﺒﯿﺰه،[V]
،پ١٧  گ، اﺑﻦﺑﮑﻼرش، در ﻋﺠﻤﯽ آنرا »أﻗِﺸﻮَﻧِﺶ« و ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »ﺑُﺒﻠَﻨَﯿﺮه« ﮔﻮﯾﻨﺪ:اﻗﺤﻮان
.٣ﯾﺎدداﺷﺖ
 ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ »ﻣﻘﺮﺟﺎﻟﻪ« و اﻣﺎ ﻧﺰد،« ﺑﻪ روﻣﯽ »ﻟﻮﻗﯿﻤﻮس،« ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ »أﻣﺎرﯾﻘﻮن و أﻣﺎرﯾﻘﻮن:اﻗﺤﻮان
 اﺑﻦﻫﯿﺜﻢ و اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ اﺳﺖ و اﺑﻮﺣﺮﺷﻦ آن را، اﺑﻦاﻟﻨﺪاء، اﯾﻦ ﻧﻈﺮ زﻫﺮاوی.ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﻪ »ﺑُﺒُﻠﯿﻪ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ

۴۴

۲
ﺑﻠﺒﻮس :ﯾﻬﻮدی ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﭘﯿﺎز زرد را ﮔﻮﯾﻨﺪ  .ﺑﻪ آن در ﻋﺠﻤﯽ »ﻃﺮﻗﺴﯿﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ][SB؛
]ﻃﺮﻧﻘﯿﻪ ] [[AVزﻫﺮاوی.
ﺑﺼﻞاﻟﺰﯾﺰ :ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎن »ﻗﺴﺴﻮاﻟﻪ« اﺳﺖ ]»] [SBﻗﺸﺘﯿﻨﻮﻟﻪ« ] [[AVزﻫﺮاوی.
ﺑﺼﻞ اﻟﺰﯾﺰ :در ﻋﺠﻤﯽ آنرا »ﻗﺸﺘﻨﻮاﻟﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ .زﻫﺮاوی ﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﺎز و ﻫﻤﺎن »ﺑﻠﺒﻮس« اﺳﺖ؛ اﺑﻦﺟﻨﺎح ﮔﻮﯾﺪ
آنرا ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »ﻃُﺮﻗُﻨﺘﯿَّﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ٣٠پ ،ﯾﺎدداﺷﺖ.٨٠
ﺑﻠﺒﻮس :اﺑﻦﺟﻨﺎح ﮔﻮﯾﺪ» :ﺻﺮﯾﻦ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ آنرا »ﻗﻨﺘﯿﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،اﺑﻦﺑﮑﻼرش،
ج ،١١٤ ،١ﯾﺎدداﺷﺖ .٢٢٦
]ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ  ١٠٢پ »ﺑﺼﻞ اﻟﺰﯾﺰ« و »زﯾﺮ« ]در ﻫﺎﻣﺶ» :ﺑﻠﺒﻮس«» ،ازﯾﺮ«» ،ﺑﻠﺒﻮس« و »ﻣﯿﺘﻮرﯾﻮس«[؛
دﯾﺘﺮﯾﺶ  ،ج » G ١٤٣ :٤ﺑﻠﺒﻮس اﻟﻤﻘﻄﯽ«» ،ﺑﺼﻞ ﺣﻼﺣﻞ«[.
۳
ﺣﻤﺎدرﯾﻮس» :ﺑﻠﻮط اﻷرض« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ »ﺑﻠﻄﺎﻟﻪ« ﻧﺎﻣﻨﺪ و اﻫﻞ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ آن را »ﺑﺮﺗﻮﻧﻘﺎ« ﻧﺎﻣﻨﺪ.
دﯾﺘﺮﯾﺶ ،ج.٩٢ :٣
ﮐﻤﺎدرﯾﻮس» :ﺑﻠﻮط اﻷرض« اﺳﺖ .در ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ آن را »ﺑﺮﺗﻨﻘﻪ« ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ »ﺑﺮﺛﻮﻧﻘﮥ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ« ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ .ﮔﺎرﯾﺨﻮ.٣٣ ،
ﺣﻤﺎدرﯾﻮس :در ﻋﺠﻤﯽ »ﺳﺒﻤﮑﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ]»] [SBAVﺑﺴﻤﮑﻪ« ]» ،[Bﺑﻨﺘﺮوﻟﻘﻪ« ] [[AVزﻫﺮاوی.
ﮐﻤﺎدرﯾﻮس :در ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »ﺑﻨﺘﺮوﻧﻘﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﻪ »ﺑﻨﺘﺮﻗﻪ« ] [SBAVزﻫﺮاوی.
ﺑﻠﻮط اﻷرض :در ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ آن را »ﺑﻨﺘﺮﻗﮥ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ« ﻧﺎﻣﻨﺪ ] [SBAVزﻫﺮاوی.
ﮐﻤﺎدرﯾﻮس :ﻫﻤﺎن ﺑﻠﻮطاﻷرض اﺳﺖ و در ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ آن را »ﻟﻨﺘﺮوﻟﻘﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و در روﻣﯽ
»ﺣﻤﺎدرﯾﻮس« اﺳﺖ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ٧٦پ ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٣٥١
ﮐﻤﺎدرﯾﻮس :ﺑﻪ »ﺑﻨﺘﺮﻗﻪ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و »ﺑﺮﺗﻮﻧﻘﻪ« ﻧﯿﺴﺖ و ﻃﺒﯿﺒﺎن آن را ﺑﻠﻮطاﻷرض ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺧﻄّﺎﺑﯽ ،ج ،٤٢٩ ،١ﯾﺎدداﺷﺖ .١٢٠٩

واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

»ﺑﻬﺎر« ﻧﺎﻣﯿﺪه و آن را ﮔﻮﻧﻪای از » ُﺑﺒُﻠَﯿﯿﺮه« و »ﺑُﺒُﻠﯿُﻪ« و »ﺑﺮﺛﺎﻧﯿﻮن« و »ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮن« داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺎر :اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺑُﺒُﻠﯿﻪ« دو ﻧﻮع دارد  :ﯾﮑﯽ »ﺑُﺒُﻠﯿﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﮐﻮﭼﮏ آن
»ﻣﻘﺎرﺟﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »اﻗﺤﻮان« اﺳﺖ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ج ،١١٦ :١ﯾﺎدداﺷﺖ .٢٢٦
اﻗﺤﻮان :در ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ آن را »ﺑﺒﻠﻨﯿﺮه« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻣﺼﻨﯿﻠﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن را »ﻋﺴﻮﻧﺲ« ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﯾﺎدداﺷﺖ.٢٠
]ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ ٩٧پ »اﻗﺤﻮان«؛ اﺳﮑﻮرﯾﺎل ،گ  ٨٨پ ][s.v.α؛ دﯾﺘﺮﯾﺶ ج» ١٢٩G ،٣ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﻮن« ﻧﺰد ﻋﺎﻣﻪ
»اﻗﺤﻮان« اﺳﺖ.
ﺷﺠﺮة ﻣﺮﯾﻢ :اﻟﮑﺎاﻟﯿﯽ ».«yerua de sancta Maria

۴۵

ﺑﻨﺘﺮﻧﻘﻪ» :ﮐﻤﺎدرﯾﻮس« ،در ﻋﺠﻤﯽ »ﺑﻨﺘﺮﻧﻘﻪ« و در ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ »ﺑﻠﻄﺎﻟﻪ« ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻫﻤﺎن ﺑﻠﻮطاﻷرض
اﺳﺖ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،١٠٧ ،ﯾﺎدداﺷﺖ » ٢١٦.Gﺣﺎﻣﺎدرﯾﻮس«.
ﮐﻤﺎدرﯾﻮس :ﻫﻤﺎن »ﺑﻠﻮطاﻷرض« و ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ »ﺑﺮﻧﺘﻘﻪ« اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﯾﺎدداﺷﺖ .١٨٩
۴
ﺣﺸﯿﺸﺔاﻟﺰﺟﺎج :ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »ﺑﻄﺮش« اﺳﺖ ]»] [SBﺑﻄﺮﻗﯿﯿﺮه« ] [[AVزﻫﺮاوی.
ﺣﺸﯿﺸﺔاﻟﺰﺟﺎج :در ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »ﺑﻄﺮﯾﯿﺮه« ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺷﺒﯿﻪ »ﻣﺮزﻧﺠﻮش« اﺳﺖ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ ٦٤
پ ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٢٨٠
ﺣﺸﯿﺸﺔاﻟﺰﺟﺎج :در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮن« ،در ﻓﺎرﺳﯽ »ﻗﺴﯿﻨﯽ« ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ،در ﻋﺠﻤﯽ
»ﺑﻄﺮﯾﺮه« و »ﺑﻄﺮﻗﯿﺮه« ﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﻗﺮﻃﺒﻪ و ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٣٤٦ ،١ﯾﺎدداﺷﺖ .٦٥٨
]رازی» ٢٨٩ ،ﻗﻄﺮﯾﺎ«» :زﺟﺎج« ،دﯾﺘﺮﯾﺶ ،ج » ،٧٤G ،٤اﻟﻘﺴﯿﻨﯽ« » ،ﺣﺸﯿﺸﺔاﻟﺰﺟﺎج«[.

۴۶

۵
ﺷﺎﻫﺘﺮج :ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ »ﺟﻨﺎﻟﻪ« و ﻣﻌﻨﯽ آن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »ﻗﻠﯿﯿﺒﺮاﻟﻪ« ﯾﺎ »ﮐﺰﺑﯿﺮه« و
»ﺟﻨﺴﺎﻟﻪ« اﺳﺖ»] [SB] .ﺣﯿﺴﯿﻠﻪ«» ،ﻗﻠﻨﺘﯿﺮﯾﻠﻪ«» ،ﺣﻨﺸﯿﻠﻪ« ][A؛ »ﺣﻨﺸﯿﻠﻪ«» ،ﻗﻠﻨﺘﻮﯾﻠﻪ« و »ﺣﯿﺴﯿﻠﻪ« ][[V
زﻫﺮاوی.
ﺷﺎﻫﺘﺮج :در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﺟﻨﺸﺎﻟﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﻌﻨﺎی آن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ »ﻗﻠﯿﯿﺮوﻟﻪ« ﻣﺸﻬﻮر
اﺳﺖ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ١٢٩پ ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٦٥٤
ﮐﺰﺑﺮةاﻟﻤﻠﮏ :ﻫﻤﺎن »ﺷﺎﻫﺘﺮج« و در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »ﺟﻨﺠﺬﯾﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ اﺳﺖ .در زﺑﺎن روﻣﯽ
»ﻓﺎﻟﯿﻮس« ،در ﻋﺠﻤﯽ »ﻗﻠﻨﺘﺮﯾﻪ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻗُﻠُﻨﺒﯿﻨﻪ« ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٤٢٠،١ﯾﺎدداﺷﺖ .١٢٠٢
ﺷﺎﻫﺘﺮج :در ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ آن را »ﺟﻨﺸﯿﻠﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن »ﻗﻠﻨﺸﯿﺮواﻟﻪ« اﺳﺖ؛ » Gﺟﻨﺠﯿﺪﯾﻮن« .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف،
.٣٥٨
]ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ  ١٠٣پ» ،ﺷﺎﻫﺘﺮج« |[|s.ν.γ؛ دﯾﺘﺮﯾﺶ ،ج» .١١٩ ،٢ﺟﻨﺠﯿﺪﯾﻮن«» :ﺷﺎﻫﺘﺮج«؛ اﻟﮑﺎاﻟﯿﯽ
”.[(Nb Fumus terre)“Gtarrich palomino yerua
۶
ﺷﯿﻄﺮج :اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ ﻃﻠﯿﻄﻠﻪای »ﺑﺴﯿﻠﻪ« و در زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ»ﺑﺴﯿﻨﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ[SBAV] .
زﻫﺮاوی.
ﻋﺼّﺎب :در ﻋﺠﻤﯽ »ﯾﻠﺒﺲ« اﺳﺖ [SBAV] .زﻫﺮاوی.
ﺷﯿﻄﺮج :در ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ »ﻟﺒﻨﺪون« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »ﻋﺼّﺎب« اﺳﺖ و در ﻋﺠﻤﯽ »ﺑَﻠﻨُﺸﻪ« ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش،
گ ١٣٠پ.٦٦٣ ،
ﺷﯿﻄﺮج :در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »ﻟﺒﯿﺪﯾﻮن« ،ﻓﺎرﺳﯽ »اﻏﺮس« ،اﻓﺮﻧﺠﯽ »ﺑﻠﯿﺸﻪ« ،ﻧﺒﻄﯽ »ﺳﻮس« ،ﻋﺮﺑﯽ »ﺻﻮب« و

۷
زراوﻧﺪ :ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻨﯽ »ﻣﺴﻤﻘﻮرا« ﮔﻮﯾﻨﺪ» G .ارﺳﻄﻮﻟﻮﺧﯿﺎ« .دﯾﺘﺮﯾﺶ ،ج.٤ ،٣
زراوﻧﺪ :در ﻋﺠﻤﯽ »ﻣﺴﻤﻘﺮان« و »ﻣﺴﻤﻘﻮره« و ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »ﻗﻠﻨﺤﻮﻟﻪ« و در ﻋﺮﺑﯽ »ﻗﺮﯾﻌﻪ« اﺳﺖ.
] [SBAVزﻫﺮاوی.
زراوﻧﺪ ﻃﻮﯾﻞ :ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ »ﻣﺴﻤﻘﺮان«» ،ﻣﺴﻤﻘﻮره« و »ﻗﻠﻨﺤﻮﻟﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ آن »ﻗﺮﯾﻌﻪ« اﺳﺖ .اﺑﻦ
ﺑﮑﻼرش ،گ  ٥٢پ.٢١١ ،
زراوﻧﺪ ﻣُﺪَﺣﺮج :ﮔﻮﯾﻨﺪ »ﻣﺴﻤﻘﺮه« ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺑﺮی اﺳﺖ و آن را »اﺳﻄﻮﻟﻮﺣﯿﺎ« ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ٥٢پ،
ﯾﺎدداﺷﺖ .٢١٢
زراوﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ :در ﻓﺎرﺳﯽ »ﻣﺴﻤﻘﺎر« و »وﺳﻨﺒﺴﯽ« ،در ﻋﺠﻤﯽ »ﻣﺴﻤﻘﻮره« ،در ﺑﺮﺑﺮی »ﻣﺴﻤﻘﻮران« ،در
ﻋﺮﺑﯽ »زراوﻧﺪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺳﺮﯾﺎﻧﯽِ ﻣﻌﺮبﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽِ ﺛﻐﺮ »ﻗﻠﯿﺠﻮﻟﻪ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »اﺳﺘﺮﺧﯿﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٣٥٣ ،١ﯾﺎدداﺷﺖ .١٠٣٨
زراوﻧﺪ ﻣُﺪَﺣﺮج :درﻋﺠﻤﯽ »ﻗﻠﯿﺠﻮﻟﻪ« ،اﻓﺮﻧﺠﯽ »زاﺑﺮ« ،ﻓﺎرﺳﯽ »زراوﻧﺪ ﻣُﺪَﺣﺮج« ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج،٣٥٤ ،١
ﯾﺎدداﺷﺖ .١٠٤٠
زراوﻧﺪ :ﻧﺎم »زراوﻧﺪ« ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »اﺳﻄﻮﻟﻮﺧﯿﺎ« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ »ﻗﻠﺒﺠﻮﻟﻪ« و ﺑﻪ ﺑﺮﺑﺮی »ﻣﺴﻤﻘﻮره«
اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف :ﯾﺎدداﺷﺖ .١٣٣
زراوﻧﺪ :ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﺑﺮی »ﻣﺴﻤﻘﺎر«» ،ﻣﺴﻤﻘﻮره« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ »ﻣﺴﻤﻘﺮان« اﺳﺖ DB .ج» 4G ،٣ارﺳﻄﻮﻟﻮﺧﯿﺎ«.
]ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ  ٩٩پ »زراوﻧﺪ«]در ﻫﺎﻣﺶ »ارﺳﻄﻮﻟﻮﺧﯿﺎ«[ ،اﻟﮑﺎاﻟﯿﯽ »زراوﻧﺪ«» ،اﺳﻄﺮوﻟﻮﺧﯿﺎ« )ﻧﺒﺮﯾﺨﺎ،
ارﺳﻄﻮﻟﻮﺧﯿﺎ([.
۸
زﻋﺮور :در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﻧﺸﺒﻮ« ﮔﻮﯾﻨﺪ»] [SBAV] .ﻧﻨﺸﺒﺮه« ] [[AVزﻫﺮاوی.
زﻋﺮور :در ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻣُﺼﻊ« اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﺑﺎن ﻋﺠﻤﯽ آن را ﺑﻪ »ﺑﻨﺎﺷﺒﺮش« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ٥٥پ ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٢٢٩

واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﻮع دﯾﮕﺮ اﻧﺪﻟﺴﯽ اﺳﺖ و در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »أﺳﯿﻮس ﻏﻨﻘﺬﯾﻮن أﻏﺮﯾﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺷﯿﻄﺮج ﺑﺮی« ،در ﻋﺮﺑﯽ »ﻋﺼّﺎب«
ﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﻋﺠﻤﯽ »ﯾِﺮﺑَﻪ دِﻓﻮِﻗُﻪ« ﯾﺎ »ﻋﺸﺒﺔاﻟﻨﺎر« و ﺑﻌﻀﯽ آنرا »ﻇﯿﺎن« ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ آن اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .در ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ
»اﺳﻮس« و ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن آن را »ﯾِﺮﺑﻪ أوﻧﺎﻟﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٨٠٥-٨٠٤ ،٢ﯾﺎدداﺷﺖ
.٢٥٨٧
ﺷﯿﻄﺮج :ﻫﻤﺎن »ﻋﺼّﺎب« و ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ »ﺑﻠﯿﺸﻪ« اﺳﺖ و آن را »ﻟﺒﻨﺪون« ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف،
ﯾﺎدداﺷﺖ .٣٦٧
]ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ ١٢١ر »ﺷﯿﻄﺮج« ]در ﻫﺎﻣﺶ )[evidion (1؛ دﯾﺘﺮﯾﺶ ج» G ١٥٥ ،٢ﻟﺒﯿﺪﯾﻮن«» ،ﺷﯿﻄﺮج«،
»ﻋﺼّﺎب«[.

۴۷

زﻋﺮور :اﺑﻦواﻓﺪ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻋﯿﻨﺎً »ﻣﺸﺘﻬﯽ« اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ اﻣﺎ اﻫﻞ ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ »ﻣﺸﺘﻬﯽ« را
»زﻋﺮور« ﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »ﻣِﺸﺒﯿﻠﻦ« و »اﻗﺴﯿﺎﻗﻨﺘﺲ« ،در زﺑﺎن ﻋﺎﻣﮥ اﻧﺪﻟﺴﯽ »زﻋﺮور« و ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از آنرا
»اﻗﺴﻮس و اﻗﺴﯿﺲ« ﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﻋﺠﻤﯽِ ﺛﻐﺮ »ﺷﺮﺑﺶ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ .در ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ آن را »ﻣﺸﺘﻬﯽ«
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از »زﻋﺮور« اﺳﺖ .و در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن را »ﻣﺸﺘﻠﯿﺶ« ،در ﻋﺠﻤﯽ »ﻏﺒﺎﻧﺴﺘﺮ« ،در ﻋﺮﺑﯽ »ﻣُﺼﻊ« و در
ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ آن را »ﻧﯿﺎﺷﺒﺮش« ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٤٩١ ،١ﯾﺎدداﺷﺖ .١٤١٧
]ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ  ١٢٣پ »زﻋﺮور« ]در ﻫﺎﻣﺶ »[«Sobra؛ دﯾﺘﺮﯾﺶ ج» ٩٢G ،١ﻣﺴﺒﯿﻠﻮن« »زﻋﺮور«؛ ][a-l
» VFزﻋﺮوره« »» ،«cornusﻣﻮﺻﻌﻪ« »«nespulum؛ ]» «nesples» VF [l-aﻣﻮﺻﻌﺔ ﻣﻮﺻﻊ«؛ اﻟﮑﺎاﻟﯿﯽ
») «neispero arbol concocido muzáăﻧﺒﺮﯾﺨﺎ » ،(sorbusزﻋﺮور« ») «serua fruta assiﻧﺒﺮﯾﺨﺎ
(sorbun؛ ) ،«muchahi serval arbo concidoﻧﺒﺮﯾﺨﺎ(؛ «muchahi serva fruta deste arbol
)ﻧﺒﺮﯾﺨﺎ .[(sorbbon

۴۸

۹
ﺷﮑﺎﻋﺎ :در ﻻﺗﯿﻨﯽ آن را »ﻗﺒﯿﺺ ﻃﺮده« ﯾﺎ »رأس اﻟﺰرزور« ﮔﻮﯾﻨﺪ .دﯾﺘﺮﯾﺶ ج» .١٦ ،٣اﻗﻨﺜﯽ ﻟﻮﻗﯽ« ﯾﻌﻨﯽ
»ﺷﻮﮐﺔ ﺑﯿﻀﺎء« .دﯾﺘﺮﯾﺶ ج» ١٢G ،٣اﻗﺎﻧﺘﯿﻮن«.
ﺷﮑﺎﻋﺎ :ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺠﻤﯽ ﻗﺮﻃﺒﻪ »ﻗﺮداﻟﻪ« اﺳﺖ [SBAV] .زﻫﺮاوی.
ﺷﻮﮐﺔ ﺑﯿﻀﺎ :در ﻋﺠﻤﯽ »ﻗﺒﺲ ﻃﺮده« اﺳﺖ و ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎن »اﺷﺒﯿﻨﻪ اﻟﺒﻪ« ﻋﺠﻤﯽ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن
»ﺷﻮﮐﺔ ﺑﯿﻀﺎ« اﺳﺖ»] [SBAV] .ﻟﺒﺲ ﻃﺮده«]» [Bﻗﺒﺲ ﻃﺮره« ﯾﺎ »اﺳﺒﯿﻨﻪ اﻟﺒﻪ« ] [[AVزﻫﺮاوی.
ﺷﮑﺎﻋﯽ :ﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻋﺠﻤﯽ »ﻗﺮذاﻟﻪ« و ﻫﻤﺎن »ﺷﻮﮐﺔ اﻟﺒﺮاﻧﯿﺔ« اﺳﺖ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ١٢٩پ ،ﯾﺎدداﺷﺖ
.٦٥٧
ﻗﺒﺲ ﻃﺮده :ﺑﻪ آن »ﻃﺮذاﻟﻪ«ﯾﺎ »رأساﻟﺰرزوز« ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن را در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »اﻗﻨﺜﯿﻮن« ،در ﻋﺠﻤﯽ »ﻗﺒﺲ
ﻃﺮده« ،ﻋﺮﺑﯽ »ﺳﻬﺎج« ،ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ »اﻗﻨﺜﺎﻟﻮﻗﯽ اﻏﺮﯾﺎ« ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ج ،٦٥٧ ،٢ﯾﺎدداﺷﺖ .٢٠٣١
ﻗﺮذال :در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »اﻗﻨﺜﺎﻟﻮﻗﯽ« ﯾﺎ »ﺷﻮﮐﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء« ،در ﻋﺠﻤﯽ »ﻗﺮذاﻟﻪ« ،در ﻓﺎرﺳﯽ »اﺳﻔﯿﻨﺪ« ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻫﻤﺎن
»ﺷﮑﺎﻋﯽ« اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ  ٩٦٦پ ،ﺧﻄﺎﺑﯽ ج ،٦٦٣ ،٣ﯾﺎدداﺷﺖ » ٢٠٥٩ﺷﮑﺎﻋﯽ« ]در ﻫﺎﻣﺶ »uacanthis
.[«Arabica
۱۰
ﻟﻮف :ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻦ ﻧﺎم »ﺣﻨﺸﯽ« اﺳﺖ و در ﻻﺗﯿﻨﯽ آن را »ﻗﻠﺒﺮه« ﮔﻮﯾﻨﺪ .دﯾﺘﺮﯾﺶ ،ج» ،١٤٨G ،٢دراﻗُﻨﻄﯿﻮن«.
ﻟﻮف :در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﻗﻠﻤﺮاﻟﻪ« ﯾﺎ »ﺣﻨﺸﯿﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ][SBAV؛ در ﻋﺠﻤﯽ ﻗﺮﻃﺒﯽ آن را »ﺑﻠﺒﺮه« ﯾﺎ
»ﻋﺮﻃﻨﯿﺜﺎ« ﮔﻮﯾﻨﺪ»] [SBAV] .ﻗﻠﺒﺮاﻟﻪ« ﯾﺎ »ﺣﺒﯿﺸﻪ« ][B؛ »ﻓﻠﻢ ﺑﻠﻪ« ﯾﺎ »ﺣﺴﯿﯿﻪ« ][A؛ »ﻓﻠﺮرﺑﻠﻪ« ﯾﺎ »ﺣﺒﯿﺴﻪ«][[V
زﻫﺮاوی.
ﻟﻮف :آن »ﺷﺠﺮةاﻟﺤﻨﺶ« و ﻫﻤﺎن »دارﻗﯿﻄﯿﻮن« اﺳﺖ و در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﻗﻠﺒﺮﯾﻠﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﺎن »ﺻﺎره«
اﺳﺖ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ٨٤پ ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٣٩٥

۱۱
ﻣﻮ :در ﻻﺗﯿﻨﯽ آن را »ﯾﻨﺪره« ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﮐﻮه ﺷﻠﯿﺮ ﻣﯽروﯾﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آن دﯾﺎر آن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
دﯾﺘﺮﯾﺶ ،ج» ٣G ،١ﻣﯿﻮن«.
ﻣﻮ» :ﺳﻨﺒﻞ ﮐﻮﻫﯽ« اﺳﺖ و اﯾﻦ دارو را در ﻋﺠﻤﯽ »ﯾﻨﺪره« ﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﮐﻮهﻫﺎی ﭘﺮ ﺑﺮف ﺷﻠﯿﺮ ﻣﯽروﯾﺪ و ﺑﻪ
آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،TY .ص ،٣٠گ  ٤ر.
ﻣﻮ :در ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ آن را »ﺑﻨﺪره« ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﯾﻬﻮدی ﮔﻮﯾﺪ آن ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﻣﻮراﻧﻪ«
ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻗﻠﻌﮥ اﯾﻮب در اﻃﺮاف ﺳﺮﻗﺴﻄﻪ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد در ﮐﻮﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ و آن را »ﻣﺘﺐ
ﻣﻮره« ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﻮه ﺳﻮدان« ﮔﻮﯾﻨﺪ .[SBAV] .زﻫﺮاوی »ﻣﻨﺖ ﻣﻮران« ﯾﻌﻨﯽ »ﮐﻮه ﻣﻮران«.
ﻣﻮ :ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ آن را در ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ »ﺑﻨﺪره« ﮔﻮﯾﻨﺪ و آن را در ﻋﺠﻤﯽ »ﻣﻮراﻧﻪ« داﻧﻨﺪ .اﺑﻦﺟﻨﺎح ﮔﻮﯾﺪ
آنرا در ﻗﻠﻌﮥ اﯾﻮب دﯾﺪهاﻧﺪ و ﻧﺎم و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آن در اﺳﻨﺎد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ٨٨پ،
ﯾﺎدداﺷﺖ . ٤٢١
ﻣﻮ :در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن را »اﺛﺎﻣﻨﻄﯿﻘﻮن« ،در ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ »ﻣﯿﻦ« »و ﻣﯿﻮن« ،در ﻻﺗﯿﻨﯽ »ﺑﯿﺰره« ،در ﻧﺒﻄﯽ »ﻣﻮ« ﻧﺎﻣﻨﺪ و
آن »ﺳﻨﺒﻞ اﻻﻗﻠﯿﻄﯽ« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮه ﻣﻮران ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽِ ﻗﻠﻌﮥ اﯾﻮب ،ﺑﻪ »ﻣﻮراﻧﻪ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و در آنﺟﺎ
ﺑﻪوﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ﮐﻮه ﺷﻠﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﯽروﯾﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج،١
 ،٥٠٠ﯾﺎدداﺷﺖ .١٤٦٢
]ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ  ١٢٥ر »ﻣﻮ« ]در ﻫﺎﻣﺶ »ﻣﻮ«[؛ اﻟﮑﺎاﻟﯿﯽ ») pinillo yerua concocida،«mu o mév
ﻧﺒﺮﯾﺨﺎ (chamepytis
۱۲
اﺑﻮﻓﺎﯾﺲ :ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﺷﯽ اﺳﺖ و آن را »ﻏﺎﺳﻮل« ﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﯽ آنرا »ﺑﺮداح« ﮔﻮﯾﻨﺪ )در دﯾﮕﺮ
ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ» :ﯾﺮﺑﺎﻃﻪ« و »ﺑﺮداج«( .دﯾﺘﺮﯾﺶ ،ج .١٤٥ ،٤

واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

ﻟﻮف :در ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ »ادرﯾﻔﻦ« ،در ﻓﺎرﺳﯽ »ﻓﻠﻨﺠﻮس« ،در ﻋﺠﻤﯽ »ﻃﺮﻗﻨﺘﯿﻪ« ،در ﻧﺒﻄﯽ »ﻟﻮف« ،در ﻋﺮﺑﯽ
»ﺷﺠﺮةاﻟﺤﻨﺶ« و آن را »ﻗُﻠِﺒﺮَﻟﻪ« ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽِ ﺛﻐﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن آن را »ﻋﺮﻃﻨﯿﺜﺎ« داﻧﻨﺪ
»ﻏﺮﯾﻄﯿﺮُه« .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٤٦٣ ،١ﯾﺎدداﺷﺖ» ٣٢٢G ،دراﻗﻨﻄﯿﻮن«.
ﻟﻮف :ﺑﻪ آن »ﺷﺠﺮةاﻟﺤﻨﺶ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ »ﺑﻠﯿﺮه« اﺳﺖ و آنرا »ﻓﻠﯿﺮﯾﻠﻪ« ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٢٠٩
ﻟﻮف :ﻧﺰد ﻋﺎﻣﮥ ﻣﺮدم ﻣﻐﺮب »ﺻﺎره« اﺳﺖ و در زﺑﺎن ﻣﺮدم اﻧﺪﻟﺴﯽ »ﺻﺮاﺧﻪ« و در ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻋﺎﻣﯽ »ﻏﺮﻏﻨﺘﯿﻪ«
اﺳﺖ ،DB .ج» ١٤٨G ،٢دراﻗﻮﻧﻄﯿﻮن«
]ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ  ١٠٥ر »دراﻗﯿﻄﯿﻮن« و آن »ﻟﻮف« اﺳﺖ و آن را »اَرُن« ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »ﺻﺎره« اﺳﺖ ]در
ﻫﺎﻣﺶ »دراﻗﻮﻧﻄﯿﻮن«[[ اﻟﮑﺎاﻟﯿﯽ ”) luf “dragontia yerua” “argontĭa assiﻧﺒﺮﯾﺨﺎdragontĭa ierva= ،
) hayxĭa dragontia assi ،(draconteaﻧﺒﺮﯾﺨﺎ .[(aragontia ierva conocida= dracontea

۴۹

۵۰

ﻗﻠﯽ :در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﺳﯿﺒﺎﻟﻪ« ﻫﻢ ﮔﻮﯾﻨﺪ[SBAV] .؛ در ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »ﺷﺮﺑﺮا« ﮔﻮﯾﻨﺪ ][SB
]»ﺳﺮﺑﺮار« ] [[AVزﻫﺮاوی.
اﺷﻨﺎن :در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﯾﺮﺑﺎﻃﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ [SBAV] .زﻫﺮاوی.
اﺷﻨﺎن :اﺑﻦﺟﻨﺎح در ﺑﻌﻀﯽ ﺗﺮاﺟﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﯾﺮﺑﺎﻃﻪ« دﯾﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺆﻟﻒِ آن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ و »اﺷﻨﺎن« ﻫﻤﺎن
»ﺣﻤﺾ« اﺳﺖ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ٢٣پ ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٣٨
زرﻧﺐ :رازی ﮔﻮﯾﺪ آن را در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ »زرﻧﺐ« و در ﻋﺠﻤﯽ »ﺑﺮداج« ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٣٥٥ ،١ﯾﺎدداﺷﺖ
.١٠٤٢
ﺣﻤﺎض ﺳﻮاﻗﯽ :ﻫﻤﻪ آن را »ﺣﻤﺾ« ﻧﺎﻣﻨﺪ .در ﻓﺎرﺳﯽ »وﺷﺮﺑﺮان« ،در روﻣﯽ »ادرﻗﯿﻨﯽ« و »ﺣﺮض« از
»ﺣﻤﺾ« اﺳﺖ و آن در ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ »ﻃﺮدﺟﻪ« اﺳﺖ .در زﺑﺎن ﻋﺎﻣﮥ اﻧﺪﻟﺴﯽ »ﺣﻤﺾ« و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺒﺎﯾﻞ
ﺑﺪوی »ﺷﺒﻨﺎﻟﻪ« و آن را »اُﺷﻨﺎن ﻗﺼﺎرﯾﻦ« ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آنرا ﺑﻪ »ﻏﺎﺳﻮل« ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »اﺑﻮﻓﺎﯾﺲ«
و در ﻋﺠﻤﯽ »ﯾﺮﺑﺎﻃﻪ« ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٢٢٦ ،١ﯾﺎدداﺷﺖ .٥٩٥
ﺷﺮﺑﺮاز :ﻧﻮﻋﯽ از »ﺣﻤﺾ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن »ﻗﻠﯽ« درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٧٧٦ ،٢ﯾﺎدداﺷﺖ .٢٤٨١
ﻏﺎﺳﻮل ﻓﺎرﺳﯽ :در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »اﺑﻮﻓﺴﻄﻦ« ،در ﻓﺎرﺳﯽ »اﺑﻮﻓﺎﯾﺲ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﻓﻮذاﺟﻪ«
ﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ از »ﺣﻤﺾ« اﺳﺖ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٦١٠ ،٢ﯾﺎدداﺷﺖ .١٨٣٧
ﻗﻠﯽ :آن »ﺷﺐّ اﻟﻌﺼﻔﺮ« و »ﺷﺐّاﻷﺳﺎﮐﻔﻪ« اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن را »ﺷﺮﺑﺮاز« ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻫﻤﺎن »ﺣﺮﯾﻖ ﻏﺎﺳﻮل«
اﺳﺖ .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٣٤٥
اﺷﻨﺎن اﻟﻘﺼّﺎرﯾﻦ :آن »ﻏﺎﺳﻮل« اﺳﺖ و در ﻋﺮﺑﯽ آن را »ﺣﻤﺾ« و »ﺣﺮض« ،و در ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ
»ﺷﻮﮐﺔ ﯾﺮﺑﺎﻃﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ.
۱۳
ﻓﻮ :ﻣﺮدم آنرا ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و آن ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ آنرا »ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ
و در ﻻﺗﯿﻨﯽ آن را »ﺷﺸﺘﺮه« ﻧﺎﻣﻨﺪ و در ﮐﻮهﻫﺎی ﺛﻐﺮ در رﺷﺘﻪﮐﻮهﻫﺎی ﻋﻼن اﻟﻤﻄﻞ در ﺷﻠﻤﻨﮑﻪ ﻣﯽروﯾﺪ.
دﯾﺘﺮﯾﺶ ،ج.٨ ،١
ﻓﻮ :ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺠﻤﯽ »ﺟﻨﺖ ﻗﺎﺑﻄﻪ« اﺳﺖ و اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »ﻓﻮ« ﻓﻘﻂ ﮔﯿﺎﻫﯽ داروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻃﻠﯿﻄﻠﻪ ﻣﯽروﯾﺪ و در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﺷﺸﺘﺮه« ﻧﺎﻣﻨﺪ [SBAV].زﻫﺮاوی.
ﻓﻮ :اﺑﻦﺟﻠﺠﻞ ﮔﻮﯾﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﻪ »ﺷﺸﺘﺮه« اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ و در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »ﻧﺎدرش« ،در
ﻋﺠﻤﯽ »ﯾﺮاﻧﺘﻪ« ،در ﻧﺒﻄﯽ »ﻓﻮ« ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٦٤٥-٦٤٤ ،٢ﯾﺎدداﺷﺖ .١٩٨٢
ﻓﻮ :آن »ﻧﺎردﯾﻦ ﺑﺮی« اﺳﺖ و در ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴـﯽ آن را »ﺷﺎﺷـﺘﺮه« ﮔﻮﯾﻨـﺪ .ﻣـﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﯾﺎدداﺷـﺖ
.٣٠٥
۱۴
ﮐﺎﮐﻨﺞ :در ﻋﺠﻤﯽ ﺑﻪ آن »ﻟﺤﯿﺔ ﺣﺐّاﻟﻠﻬﻮ« ﮔﻮﯾﻨﺪ و در ﻋﺠﻤﯽ ﺳﺮﻗﺴﻄﯽ »اوﻧﻪ ﻓﺴﻪ ﻣﻠﺤﯿﺔ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی

۱۵
ﺣﯽّاﻟﻌﺎﻟﻢ :در ﻋﺠﻤﯽ ﺑﻪ آن »اﻧﺴﺎﻟﻪ« و »ﺣﻨﺼﻪ« و در ﻋﺠﻤﯽ ﻗﺮﻃﺒﯽ »اﺑﺎﻟﻪ ﺣﻄﻠﯿﺎﻃﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر
»ﻋﺸﺐاﻟﺴَّﻘﻒ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ][SBAV؛ ]»اﺳﻠﻪ روﺣﯿﺼﻪ«
]» ،[AVاﺳﻠﻪ روﺣﯿﻔﻪ« ][[B؛ ]»اﺳﻠﻪ ﻃﻠﯿﺎﻃﻪ«]» ،[AVاﻧﺎﻟﻪ د ﻃﻠﯿﺎﮐﻪ« ][[B؛ ]»اورﻟﻼﻟﻪ ]» ،[AVاوراﻻﻟﻪ« ][[B؛
»اوراﻻﻟﻪ« زﻫﺮاوی.
ﺣﯽّاﻟﻌﺎﻟﻢ :در ﻋﺠﻤﯽ آن را »ﺑﻨﺎﻟﻪ«» ،ﺑﯿﻨﺎﻟﻪ«» ،اﺑﯿَﻠﻪ رﺣﺘﻘﻪ« ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﺑﻦﺑﮑﻼرش ،گ  ،٦٣ﯾﺎدداﺷﺖ .٢٧٨
ﺣﯽّاﻟﻌﺎﻟﻢ :ﻧﻮع ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺷﺎﻣﺒﺮﺑﯿﺒُﻪ« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻋﺠﻤﯽ »ارﺑﯿﺎﻟﻪ د ﻃﯿﺎﻃﻪ« ﯾﺎ »ﻋﺸﺐ
اﻟﺴّﻘﻒ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »أﺑﻼﻟﻪ« ﯾﺎ »ﻟﻬﺎة« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ آن »أوﺑَﻪ ﮐﻨﯿﻨﺔ« ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﻧﺪانﻫﺎی
ﺳﮓ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺧﻄﺎﺑﯽ ،ج ،٢٥١-١،٢٥٠ﯾﺎدداﺷﺖ .٦٨٠G
ﺣﯽّاﻟﻌﺎﻟﻢ :در ﻋﺠﻤﯽ اﻧﺪﻟﺴﯽ ﺑﻪ آن »اﺑﯿﻠﻪ رﺷﺘﻘﻪ« و در ﻣﻐﺮب »ﻋﻨﺐاﻟﺴﻄﻮح« ﮔﻮﯾﻨﺪ ،DB .ج.٨٢G ،٤
ﯽ
]ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس ،گ  ٩٦ر »ﺣﯽّاﻟﻌﺎﻟﻢ«[ ]در ﻫﺎﻣﺶ »[«aizon؛ دﯾﺘﺮﯾﺶ ،ج» ayzün al-kabïr ،٧٧G ،٤ﺣ ّ
اﻟﻌﺎﻟﻢ«؛ اﻟﮑﺎاﻟﯿﯽ ) «uva canilla» maquĭﻧﺒﺮﯾﺨﺎ »siempre – biua » xaïna ،(«aizous» ،«sedum
) «yeruaﻧﺒﺮﯾﺨﺎ ».[«aizous» ،«sedum

واژﮔﺎن روﻣﯽﺗﺒﺎر در رﺳﺎﻟﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎی دورۀ اﺳﻼﻣﯽ

»ﻋﻨﺐ اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺬﮐﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ]»] [SBاوﻧﻪ ﻣﺴﻪ ﻣﻠﺤﺴﻪ« ] [[AVزﻫﺮاوی.
ﻋﻨﺐاﻟﺜﻌﻠﺐ :ﻫﻤﺎن »ﻋﻨﺐاﻟﺬﺋﺐ« اﺳﺖ و در ﻋﺠﻤﯽ »اﺑﻮﺑﻪ ﻓﻨﯿﻪ« ﮐﻪ »ﺟﻮز اﻟﻤﺮج« اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد .اﺑﻦ
ﺑﮑﻼرش ،گ  ١٠٦پ ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٥٢٥
ﮐﺎﮐﻨﺞ :در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »ﻣﯿﻐﺎﻻﻓﺎﻟﻮن« و »أﻟﻘﺒﺎﺑﻦ« و »ﺳﻄﺮﺧﻨﻮس« ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »ﻣُﻨَﻮِّم« اﺳﺖ و در ﻓﺎرﺳﯽ »ﮐﺎﮐﻨﺞ«
و در ﻋﺠﻤﯽ »أُﺑﺎﻟﺶ« و در ﻋﺮﺑﯽ »ﻋُﺒَﺐ« و در زﺑﺎن ﻋﺎﻣﮥ اﻧﺪﻟﺴﯽ »ﻟَﻬﻮ« ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »ﻋﻨﺐ ﺛﻌﻠﺐ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮّی«
اﺳﺖ و در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ »ﺳﻄﻮﺧﻨﺲ« ،در ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ »ﺳﻄﺮوﺣﻨﯿﻦ« و در ﻋﺠﻤﯽ »أُوﺑَﺔ ﻗَﻨﯿﻨَﺔ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻄﺎﺑﯽ،
ج ،٣٩٢-٣٩١ ،١ﯾﺎدداﺷﺖ .١١٤٢
ﻋﻨﺐاﻟﺜﻌﻠﺐ :ﻫﻤﺎن »ﻋﻨﺐاﻟﺬﺋﺐ« اﺳﺖ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﺑﺮﺑﺮی »ﯾﺮﺑﻘﻨﯿﻨﻪ« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﻋﻨﺐ« ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﻧﻮﻋﯽ
از آن »ﮐﺎﮐﻨﺞ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮد .ﻣﺎﯾﺮﻫﻮف ،ﯾﺎدداﺷﺖ .٢٩٧
ﺳﻄﺮوﺧﻨﺲ ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ» :ﻋﻨﺐ ﺛﻌﻠﺐ« در ﻻﺗﯿﻨﯽ »أُوﺑَﺔ ﻗَﻨﯿﻨَﺔ« اﺳﺖ» .ﮐﺎﮐﻨﺞ« در ﻻﺗﯿﻨﯽ »ﺣﺐ اﻟﻠﻬﻮ« ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »اﻟﯿﻘﻘﺎﺑﻦ« در زﺑﺎن روﻣﯽ اﺳﺖ ،DB .ج.٦٥ ،٤
]دﯾﺘﺮﯾﺶ ج» ٦١G ،٤ﺳﻄﺮﺧﻨﻮس ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ« ﮐﻪ »ﻋﻨﺐ ﺛﻌﻠﺐ« اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ج» ٦٢G ،٤ﺳﻄﺮوﺧﻨﻮس
اﻟﻤُﻨَﻮِّم« .ﮐﻪ ﻫﻤﺎن »ﻋﺒﺐ« اﺳﺖ و در ﻓﺎرﺳﯽ »ﮐﺎﮐﻨﺞ« و ﻧﺰد ﻣﺎ ﺑﻪ آن »اﻟﻠﻬﻮ« ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ اﻟﮑﺎاﻟﯿﯽ» ،ﻋﻨﺐ اﻟﺬﺋﺐ« )
ﻧﺒﺮﯾﺨﺎ ».[«halicacabus» ،«solatrum» ،«strichnum» ،«ierva mora
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