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 1397پاييز  ،سوم ة، شمارنهمتي اسالم و ايران، سال طب سنّ ةمجلّ 

 
  "االدويه حقايق عن االبنيه"ساختاري داروشناسي در كتاب   تحليل

 نوشتة ابومنصور هروي
 

 بآزادي ، نسرينالف*خسروبيگي هوشنگ
 
 

 نور، ايران پيام دانشگاهدانشكدة علوم اجتماعي،  ،تاريخ گروه الف
 تاريخ پژوهشگر ب

 چكيده
اولين فرهنگ دارويي شناخته  ة)، نويسنديالديم 11 و 10 -هجري قمري  5 و 4 (سدة ايراني علي هروي، داروساز و پزشك بن موفق ابومنصور سابقه و هدف:

متكي بر بررسي واژگان از نگاه ساختار زباني  هاي انجام شده در خصوص اين كتاب، عمدتاً . پژوهشاست "االدويه حقايق  عن  االبنيه" شده به زبان فارسي با عنوان
 االبنيه كتاب تبيين محتواي مطالعه،اين لذا هدف از مطالعات تاريخ داروسازي، اقدامي صورت نگرفته است.  ةواژگان دارويي و در حوزاستخراج  ةاست؛ اما در زمين

 در دانش داروشناسي و تشريح ساختارهاي مورد نظر هروي در تقسيمات دارويي است.
 .انجام شده است االبنيهاي و متكي بر كتاب  مطالعات كتابخانه ةدر حوزكيفي و كمي  روش تحليل محتواي ومروري  مطالعة حاضر، با رويكرد :ها مواد و روش

عنوان دارو معرفي و بررسي شده است. چگونگي ارائه  584 االبنيهكتاب هروي را فراهم آورد. در  ةشناسي در انديش اين بررسي امكان تدوين ساختار دارو ها: يافته
أ هروي پنج ساختار كالن شامل تقسيم داروها بر اساس ماهيت و كاركرد، منافع و مضرات، مزاج و طبايع دارويي، منش ةدر انديشكه  دادو معرفي اين داروها نشان 

 .داشته استدارويي و در نهايت وابستگي جغرافيايي داروها وجود 
ساخت داروهاي  ةنشان داد كه دانش داروشناسي در حوز اثر سيد اسماعيل جرجاني خوارزمشاهي ةذخيركتاب هاي اين بررسي در مقايسه با  همچنين داده

 پيشرفت داشته است. هجري قمريتا قرن ششم  مداروشناسي، از قرن چهار ةتركيبي و نيز گستر
 در هم مندي نظام اين. است داشته داروشناسي خصوص در مند نظام اي انديشه وي كه دهد مي نشان هروي سوي از داروها معرفي و مطالب ارائة نوع :گيري نتيجه
 .است آشكار داروها، معرفي در هم و هروي مقدمة

 هروي، داروشناسيموفق ، ابومنصور االدويه حقايق عن االبنيه ها: كليدواژه
 

 
 مقدمه:

 عن االبنيهشناسايي مجموعة واژگان فارسي در كتاب 
عنوان يك فرهنگ دارويي و تحليل محتوايي  به االدويه حقايق

شي از مطالعات تاريخ پزشكي و در حوزة اين واژگان، بخ
باشد. باتوجه به گسترة اطالعات داروها در كتاب  داروشناسي مي

 واژگانة مجموع ترين ترين و كهن ، اين اثر دربردارندة مهماالبنيه
است. به همين لحاظ استخراج واژگان  يفارسدارويي به زبان 

وابستگي از نظر  واژگاناين  ييمعنا روابط شناختدارويي و 
جغرافيايي و نيز در مجموعة ساختار داروشناسي در اين كتاب، 

هاي ما را در ارتباط با دانش پزشكي و  تواند بخشي از دانسته مي
 داروسازي در تاريخ ايران، تكميل كند.

ها در  بر اساس اهميت اين كتاب، تاكنون برخي پژوهش
 مانزليگ رومئو خصوص اين اثر انجام شده است. فرانسيسكو

 اين زمين، مشرق پزشكي تاريخ در محقق) م1892 تا 1808(
 وين در التيني، زبان به اي مقدمه با م1859 سال در را كتاب

 را آن آلماني ترجمة باكويي، عبدالخالق آن از پس. كرد منتشر
 و شناس ايران - هرن پاول كرد؛ چاپ آلمان در م1893 در

 ترجمة به را البنيها زباني هاي ويژگي - آلماني شناس زبان
كتابش  از صفحاتي الزار، ژيلبر م1963 سال در افزود؛ آخوندف

در  فارسي زبان نحوي و صرف و آوايي هاي ويژگي بررسي به را
 م1965/ش1344 سال در. داد اختصاص و پنجم، چهارم قرن
 مقدمة همراه به را االبنيه از صفحاتي ايران، فرهنگ بنياد

 96آبان : افتيدر خيتار
 97تير  تاريخ پذيرش:      
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 حدود منتشركرد. در رحلي قطع در مينوي مجتبي از كوتاهي
 االبنيه متن تهران دانشگاه استاد بهمنيار احمد ش1330سال 

. بازستاند وي از را كار اتمام فرصت او، مرگ ولي كرد تصحيح را
 ش1346 سال در بود، كرده آماده چاپ براي بهمنيار كه متني

 در سال شد؛ منتشر اردكاني، محبوبي  حسين كوشش با
 نوشت چاپ اين بر نقدي سخن، مجلة در واقير علي ش1347

 توضيحات بعضي دادن نشان و متن لغات بعضي توضيح ضمن و
 مقابلة با نيز را چاپي متن هاي افتادگي از بخشي مصحح، اشتباه

 ش1353سال در. داد دست به خطي نسخة و چاپي متن
 فرهنگنام  با كتابي شيراز، دانشگاه دانشيار اميري منوچهر

 و رساند؛ چاپ به االبنيه كتاب دربارة دشوار هاي واژه و داروها
 سال در قزويني محمد. پرداخت االبنيه هاي واژه شرح به

 حقايق عن االبنيه كتاب از فوايديبا عنوان  كتابي ش1354
 و االبنيه خاص هاي و تلفظ لغات حاوي كه كرد منتشر االدويه
 .)1بود ( آن اماليي هاي ويژگي بعضي

 ساختار نگاه از واژگان بررسي بر متكي عمدتاً ها اين پژوهش
 در و دارويي واژگان استخراج زمينة در اما انجام شده، زباني
 صورت اقدامي داروسازي، و پزشكي تاريخ مطالعات حوزة

 و اثر اين محتواي بررسي با دارد ضرورت لذا است؛ نگرفته
 هر مورد سهم دارويي، واژگان كمي و كيفي تحليل و تفكيك
دورة  پزشكي دانش پيشبرد در گامي بتوان تا شود، ارزيابي
 .برداشت هجري پنجم قرن اسالمي

: هاي نامه پايان به توان مي مورد در اين مشابه هاي فعاليت از
 و محتوايي تحليل بر اساس اسالمي دورة نامة پزشكي اصطالح«

 تخصصي واژگان« )؛2( »جرجاني الطبيه االغراض كتاب واژگاني
 االبدان تشريح كتاب استناد به قمري هجري 8 قرن در حتشري

 دانش« )؛3( »شيرازي الياس بن يوسف احمدبن محمدبن منصوربن
 واژگان استخراج بر تكيه با سلجوقي دورة در پزشكي چشم
 دورة پزشكي نامة اصطالح« )؛4( »نورالعيون كتاب پزشكي چشم

 دايهه كتاب واژگاني و محتوايي تحليل اساس بر اسالمي
 دورة اسالمي نامة پزشكي اصطالح« و )5( »الطب في المتعلمين

 ذخيرة كتاب اول كتاب پنج واژگاني و محتوايي تحليل اساس بر
 در پژوهشي طرح يك همچنين. كرد اشاره )؛6( »خوارزمشاهي

 واژگان تحليل و بررسي و استخراج بر متكي ش1395 سال
 دانشگاه در دوم كتاب پنج در خوارزمشاهي ذخيرة خطي نسخة

 با نيز طرح اين از مستخرج مقالة. )7است ( شده انجام نور پيام
 سال در »خوارزمشاهي در ذخيرة پزشكي شناسي واژه« عنوان
 .)8رسيد ( چاپ به ش1395

 :ها مواد و روش
اين بررسي با رويكرد مروري، روش تحليل محتواي كيفي و 

 عن االبنيه كتاباي، متكي بر  كمي در حوزة مطالعات كتابخانه
گيري از ابزارهاي آماري  ابومنصور هروي و با بهره االدويه حقايق

 معرفي داروهاي كلية تنظيم شده است. در اين بررسي، ابتدا
 ها آن مفهومي و لغوي معني شناسايي و ،االبنيه كتاب در شده

 گفته، پيش مأخذ و االبنيه كتاب در مندرج اطالعات بر اتكا با
 شمارش داروها اين دقيق تعداد پيشين، توضيح طبق و تعيين

 مبناي كه است آن واسطة به عدد اين دقيق تعيين ضرورت .شد
 در شده معرفي داروهاي دقيق تعيين بر متكي داروها تقسيمات

 .باشد مي االبنيه
 موجب فني اصطالحات و عربي واژگان كاربرد كثرت

 شتال بسياري، موارد در. است شده اثر خوانش صعوبت
 اردكاني محبوبي حسين و اثر مصحح بهمنيار احمد ارزشمند
 تا محبوبي. است گر ياري ،اثر چاپي تنظيم در اثر، گر كوشش

 فهرست در يا و زيرنويس در را ثقيل واژگان معاني امكان حد
 حال اين با. شد بسيار استفاده كه است كرده درج كتاب انتهايي

 از داروها واژگان عنيم شناسايي منظور به و بررسي اين در
نفيسي  اكبر علي تأليف نفيسي فرهنگ )،9( دهخدا نامة لغت

) 11پادشاه ( محمد تأليف آنندراج فرهنگ )؛10( )األطبا ناظم(
 در. شد گرفته بهره )12الروس ( فارسي به عربي فرهنگ از و

 خوارزمشاهي ذخيرة هاي كتاب ةمجموع آنكه دليل به نيز پايان
 ششم قرن به مربوط و پزشكي فارسي المعارف هداير ترين بزرگ
 واژگان بازتعريف براي است هروي دورة به نزديك و قمري

 خطي نسخة كنار در همچنين. )13شد ( استفاده آن از دارويي
 در مندرج پزشكي واژگان خصوص در كه مشابه پژوهشي از

 طرح يك و )6نامه ( پايان يك قالب در و خوارزمشاهي ذخيرة
 در ها دانسته تعميق براي است شده انجام )7(پژوهشي 
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 24تعداد  ضمناً .شد برده بهره دارويي واژگان معاني خصوص
 ها بررسي شد. منبع واجد شرايط، انتخاب و مطالب آن

 :ها و بحث يافته
 نوشته آثار اولين جزو اثر اين قزويني، محمد نظر استناد به
 آنكه رغم لي)، با اين حال ع14است ( فارسي زبان به شده

 تأثير اما است شده نوشته فارسي زبان به االبنيه فرهنگ دارويي
 مشهود بسيار آن در عربي زبان واژگان كاربرد و عربي زبان

 است.
در اين كتاب  داروها معرفي و مطالب ارائة همچنين نوع

 اي انديشه هروي در حوزة داروشناسي، كه دهد مي نشان
 دارو، بهتر معرفي و توصيف ايبر هروي. است داشته مند نظام

 در را دارو آن با مرتبط فرعي هاي دارو انواع كه داشته تالش
  .دارد بيان مختلف تقسيمات قالب

 انديشة در شناسي دارو ساختار تدوين امكان بررسي اين
 و معرفي دارو عنوان 584 االبنيه در. آورد فراهم را هروي

 ،االبنيه در داروها اين معرفي و ارائه چگونگي. است شده بررسي
 تقسيم شامل كالن، ساختار پنج هروي انديشة در كه داد نشان

 و مزاج مضرات، و منافع كاركرد، و ماهيت: اساس بر داروها
 جغرافيايي وابستگي نهايت در و دارويي منشأ دارويي، طبايع
 به را كالن ساختار پنج اين از برخي دارد. هروي وجود داروها

 از نيز برخي و است داده نشان متن و مهمقد در روشني
 و كمي محتواي تحليل روش طريق از و داروها ارائة محتواي

 .شود استنباط مي كيفي
 

 علي هروي  بن ابومنصور موفق

اي است  تمام شناخت ما از هروي متكي بر اطالعات پراكنده
از نام كامل او مندرج در  كه وي در كتاب خود ارائه داده است.

نام داشته و از نام وي » علي«شخص است پدرشكتاب م
. بر )15شود كه از اهالي هرات بوده است ( احتمال داده مي

دانيم كه  اساس اطالعاتي كه در مقدمة كتاب خود نوشته، مي
هاي گذشته  وي در حوزة پزشكي مطالعات زياد داشته و دانسته

در خصوص داروها را گردآوري و بررسي كرده و هدفش 
گونه كه  ها در اين اثر بوده است. همان كلية دانسته گردآوري

دهد نخواسته موردي را از قلم بيندازد و يا مختصر  اطالع مي
بنويسيد و تالش داشته تا اثري جامع در حوزة داروشناسي 

). مؤلف در آثار حكيمان پيشين و 15زمان خود ارائه دهد (
نگريسته وجو نموده و به تأمل در آنها  طبيبان محدث، جست

ها نيز ميراث آثار پزشكي  ً بخشي از اين دانسته است. احتماالً
شاپور  هاي پزشكي در جندي دورة ساسانيان و نيز حاصل فعاليت

 .)15دانيم كه به هند سفر كرده است ( است. همچنين مي
در مورد زمان زيست او اختالف نظر وجود دارد. در اين 

ي تاريخ كتابت نسخة خصوص دو تاريخ در دسترس داريم. اول
طوسي شاعر معروف  احمد اسدي  بن موجود است كه توسط علي

ق كتابت شده و در 447در سال  نامه گرشاسبو سرايندة متن 
دانيم  ). همچنين مي15آخر نسخه اين موضوع درج شده است (

 ).16ق درگذشته است (465كه در حدود 
ت بيشترين چالشي كه در بررسي زمان زندگي هروي صور

گرفته متكي بر نام فرمانروايي است كه هروي اثر خود را به او 
اهدا كرده است. هروي كتاب خود را به فرمانروايي با عنوان 

اهدا كرده است؛ زيرا به » موالنا االمير المسدد المؤيد المنصور«
كه بنام اين ملك «نوشتة هروي، خرد او را تكليف كرده است 

. شناخت اين پادشاه )15(كند » عالم و عادل اين كتاب تصنيف
تواند ما را با زمان تأليف كتاب و زمان زيست هروي آشنا  مي

 سازد. 
فلوگل و ساير مستشرقين معتقدند كه مقصود از عبارات 

 ).15اسماعيل ساماني است ( بن احمد بن نصر بن نوح باال، منصوربن
هاي  لاگر اين نظر را بپذيريم بايد تاريخ تأليف اثر را حدود سا

نوح ساماني  ق يعني زمان حكمراني منصوربن365تا  350
هاي بعدي نشان داده كه اين احتمال چندان  بدانيم. اما پژوهش

االمير «نظر محمد قزويني، كلمات  به واقعيت نزديك نيست. به
، از القاب تعظيمي و تفخيمي معموله »المسدد المؤيد المنصور

زيرا اين سه  ،شده ق ميبوده كه به اغلب ملوك و امرا، اطال
اند؛ وانگهي لقب رسمي  كلمه، در عرض هم ذكر شده

بوده نه » االمير السديد«نوح، به تصريح اكثر مورخين  منصوربن
؛ با اين حال قزويني حدس فوگل و »االمير المسدد«

 ).15داند ( كلي غيرممكن نمي مستشرقين ديگر را به
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شي كه در ش جالل خالقي مطلق طي پژوه1356در سال 
خصوص اسدي طوسي كاتب نسخة موجود انجام داد، نشان داد 
كه امير مورد نظر هروي در اين كتاب همان ممدوح اسدي 

گر محلي جستانيان  طوسي يعني يكي از امراي خاندان حكومت
  هايي كه به در طارم با نام ابونصر جستان است. خالقي با بررسي

ق 453تا  421ر را حدود عمل آورده، دوران حكمراني اين امي
بين  االبنيهگيرد كه تاريخ تأليف كتاب  داند. وي نتيجه مي مي

 ).17ق صورت گرفته است ( 445تا  430هاي  سال
در هر حالت اين كتاب چه در دورة ساماني و چه دورة 
معاصر با خاندان جستانيان و چه در ماوراءالنهر و خراسان و چه 

اشد، در محيطي نوشته شده كه در طارم و گيالن تأليف شده ب
رونق بوده  پرو  كماكان فرهنگ و زبان و ادبيات فارسي پررنگ 

زادگان دورة ساساني  دانيم كه هم سامانيان از دهقان است. مي
گر  هاي حكومت شدند و هم جستانيان از خاندان محسوب مي

 محلي بازمانده از دورة ساسانيان بودند. 
 االبنيهساختار شكلي كتاب 
كه هر باب  بيست و نه باب دارد، اين كتاب يك مقدمه و

. اين كتاب يك تقريباً به يك حرف الفبا اختصاص يافته است
فرهنگ الفبايي دارويي است و ابومنصور هروي در انتهاي 

تا باز «مقدمه بر اين امر تأكيد كرده و دليلش را آن دانسته 
صورت  ائه به)؛ با اين حال در ترتيب ار15» (جستنش آسان بود

الفبايي، صرفاً حرف اول رعايت شده و اين ترتيب در حروف 
بعدي نام آن دارو، رعايت نشده است. محمد قزويني نيز كه 

ش بررسي كرده اين 1301نسخة خطي اثر را در وين در سال 
» ر«عنوان نمونه در حرف  )؛ به14موضوع را متذكر شده است (

را معرفي كرده » راسن« و بعد» ريباس«و سپس » رمان«ابتدا 
است و از حيث حروف دوم به بعد ترتيبي در نظر نگرفته است. 
همچنين در مواردي نيز اشتباهات و تداخل نام دارو در ترتيب 

دارد كه » الم«الفبايي وجود دارد. از جمله دو باب براي حرف 
پايان يافته است؛ يعني بعد » لؤلؤ«آغاز شده و به » لبن«اولي از 

آمده كه در آن سه دارو » الم«، مجدداً حرف »ها«حرف  از با
معرفي شده است؛ محبوبي » الغيه«و » الزورد«، »الذن«شامل 

 –اردكاني، احتمال داده است كه اين باب، مخصوص حروف الم 

گونه باشد، اين سؤال است كه  كه اين ). در صورتي15الف است (
 كرده است.گونه عمل ن ها اين چرا هروي براي بقية قسمت

را » بزاق«و » ابوال«، داروهاي »الم«همچنين در حرف 
» ابومنصور هروي«)؛ نويسندگان مدخل15معرفي كرده است (

اند كه در اينجا  اسالمي، احتمال داده بزرگ المعارف در دايره
مولف مادة نخست را از فرهنگي كه بر پاية حروف آخر كلمات 

، مرتب شده بود، -وال منظور حرف الم در انتهاي كلمه اب –
» لعاب«يعني  -» بزاق«برداشته؛ و مادة دوم را در شكل مرادف 

 .)18در نظر داشته و از نقل درستشان غفلت ورزيده است ( -
همچنين در مواردي ترتيب الفبايي متكي بر عنوان 

ها را در  عنوان نمونه هروي همة روغن مجموعة داروها است. به
باب «مجموعه تحت عنوان قسمت حرف دال و در يك 

ها آورده است و در ادامة اين  يعني قسمت روغن» االدهان
صورت مستقل معرفي  هاي دارويي را به قسمت هر يك از روغن

دهنُ «يعني روغن گردو؛ » دهنُ الجوز«كند. مانند:  مي
كه هروي »دهنُ الفستق«به معني روغن كنجد و » السمسم

) هروي اين روال را براي 15ت (روغن پسته، معني كرده اس
كار برده است؛ چون در ابتداي نام هر  هاي دارويي نيز به سنگ

كار برده،  به معني سنگ را به» حجر«يك از اين داروها كلمه 
قرار داده و همه را در » ح«شروع حرف اين داروها را با حرف 

به معني سنگ » حجرالالژورد«آورده است؛ مانند: » ح«قسمت 
 ).15ورد (الج

 االبنيهساختار زباني 
به زبان فارسي نوشته شده ولي برخي  االبنيهگرچه كتاب 

پژوهشگران اين اثر، به تأثيرپذيري بسيار هروي از زبان عربي 
). بررسي حاضر در اين پژوهش نشان 15اند ( اشاره كرده

 دهد اين تأثير در وجوه زير قابل شناسايي است: مي
هاي عربي مشخص شده است؛  انتفكيك هر قسمت با عنو �
» باب علَي حرف الحاء«يا » باب علَي حرف االلف«عنوان مثال  به

 و امثال آن.
در ترتيب الفبايي، بخش خاصي به حروف خاص زبان  �

كه در الفباي » گ«و » ژ«، »چ«، »پ«فارسي يعني حروف 
 ها بر اساس زبان عربي نيستند، اختصاص نيافته است. مدخل
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باب و بر اساس بيست و هشت حرف الفباي زبان  بيست و نه
عربي تفكيك شده است؛ يك باب اضافه هم مربوط به حرف الم 

گونه كه گفته شد داروهاي شروع شده با حرف الم  است و همان
 در دو باب آورده شده كه علت آن دقيقاً مشخص نيست.

دهد در تفكيك عناوين عربي و فارسي،  بررسي نشان مي �
ها يا با زبان عربي است و يا معرب آن  از عنوان بخش بيشتري

 كار رفته است. به
اي است  گونه شدت اين تأثيرپذيري هروي از زبان عربي به �

اي بودن  كه برخي پژوهشگران مانند مينوي، از احتمال ترجمه
). به نوشتة 1اند ( اين اثر از زبان عربي به فارسي، ياد كرده

شود از خود  جمه صحبت مياين كه از تر«محبوبي اردكاني 
توان استنباط كرد؛ زيرا عناوين كتاب،  كتاب هم تا حدودي مي

هجري، در  4اغلب عربي و دشوار است؛ فرض كنيم در قرن 
طبيبي  -كه يكي از مراكز زبان و ادب فارسي است  -هرات 

و بنفشه » لسان الثور«گاوزبان بگويد:  پيدا شود كه به جاي گل
از اين قبيل الفاظ و تعبيرات كه در كتاب  نويسد،» بنفسج«را 

اگر كتاب «شود؛ الاقل گواه بر اين است كه  مكرر ديده مي
صورت ترجمه هم نباشد، مؤلف آن قطعاً تحت تأثير متون  به

). برخي پژوهشگران نيز 15» (طبي و مفردات عربي بوده است
ان اند؛ به نوشتة نويسندگ احتمال ترجمه را كامالً مردود شمرده

هاي  اسالمي، وجود واژه بزرگ المعارف در دايره االبنيه مدخل
دهد كه اين تأليف به زبان  بسيار به گويش هروي نشان مي

را به زبان  االبنيهفارسي صورت گرفته و فرض اين كه هروي، 
كلي  عربي نوشته است و اسدي طوسي آن را ترجمه كرده، به

كرده است؛ ابراز  باطل است؛ اسدي نيز بر كتابت اثر تصريح
 ).18اعتباري ندارد ( االبنيههاي عربي داروها در  شگفتي از نام

رسد كه اين اثر،  نظر نمي با لحاظ بررسي صورت گرفته به
اي از زبان عربي بوده باشد. گرچه تأثيرپذيري  ماحصل ترجمه

هروي از زبان عربي، ارزش كار او را در نگارش يك كتاب به 
وص يك اثر مبتني بر تدوين فرهنگ خص زبان فارسي و به

دارويي در حد فاصل نيمة قرن چهارم تا نيمة قرن پنجم قمري، 
 نظر از اينكه به زبان فارسي  كاهد؛ مضاف آنكه اين اثر صرف نمي

نوشته شده و از اين حيث يك متن به زبان فارسي تلقي 
هاي مهمي در تاريخ ادبيات فارسي و  شود، واجد ويژگي مي
تاريخ پزشكي در زبان فارسي است؛ كه به برخي خصوص  به

 شود: موارد اشاره مي
صورت فارسي  هروي در موارد بسيار، نام دارو را در عنوان به �

نوشته است. در بررسي اوليه اين تعداد حدود سي درصد 
اند از:  شود. از جملة اين موارد عبارت عناوين داروها را شامل مي

 و ....» ماميران«، »رامك«، »جفت آفريد«، »پرسياوشان«
اشارة هروي به نام فارسي داروها صرفاً به اين موارد پايان  �

يابد؛ وي در بسياري از موارد كه در عنوان، نام عربي دارو را  نمي
آورده است، معادل فارسي نام دارو را در متن درج كرده است. 
اين موارد به اشكال مختلف از سوي هروي اعمال شده است. 

، معادل نام دارو را »به پارسي خوانند«ن نوشتن عبارت گاه ضم
» حنظل«در زبان فارسي نوشته است. مثالً در زير عنوان 

رطبه را «؛ يا »حنظل را به پارسي كَبست خوانند«نويسد:  مي
). گاه بدون اشاره به زبان 15» (اسپست گويند به پارسي

و را آورده فارسي، در ابتداي شروع معرفي دارو، نام فارسي دار
با اين عبارت شروع كرده » حرشَف«است. مثالً در زير عنوان 

نوشته: » خلَّاف«؛ يا در معرفي »حرشف كنگر باشد«است: 
). گاه بدون هيچ توضيحي در زير يك 15» (بيد است ،افخلّ«

كند، مثالً در  عنوان عربي، معرفي را با نام فارسي دارو شروع مي
فارسي است، » هليله«كه معرب » جاهليلَ«زير عنوان عربي 

؛ »هليله سه جنس است...«كند:  جمله را با اين عبارت شروع مي
، اين دارو را در هنگام معرفي با حرف »بنك«يا در زير عنوان 

 ). 15نويسد ( مي» بنگ«صورت  فارسي و به» گ«
هروي در مواردي نيز در هنگامي كه عنوان دارو را به  �

آن دارو در ابتدا، معني عربي دارو را  فارسي نوشته، در معرفي
، »بهار«عنوان نمونه در زير عنوان داروي  نويسد؛ به نيز مي

آزاد رخت را به تازي «؛ يا »بهار را عين البقر خوانند«نويسد:  مي
 ).15» (شيشان خوانند

ضبط دقيق كلمات از جمله عنوان داروها و اسامي خاص از  �
 نظر ژيلبر ادبيات فارسي است. بهمزاياي اين اثر در حوزة زبان و 
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 شناس فرانسوي، ضبط دقيق ايران )Gilbert Lazard( الزار

تعدادي از كلمات كتاب با حركات آوايي، كتاب را از نظر 
 ).1» (بخش ساخته است آواشناسي زبان فارسي، آگاهي

از ديگر ويژگي اين كتاب از اين حيث، كاربرد نام داروها و  �
هاي محلي ايران  طالحات است كه در زبانها و ديگر اص بيماري

متعلق به  »آجيش«عنوان مثال، اصطالح  كاربرد داشته، به
گويش مازندراني و به معني تب و لرز است كه در االبنيه درج 

گونه واژگان نيز اشاره كرده  )؛ الزار به كاربرد اين15شده است (
 ).1است (

 االبنيهتعداد داروهاي معرفي شده در 

چند  االبنيهد تعداد داروهاي معرفي شده در كتاب در مور
 رقم از سوي پژوهشگران ارائه شده است:

شناس  م) شرق1870تا  1802گوستاو لبرشت فلوگل (
هاي خطي عربي، فارسي و تركي در  آلماني و متخصص نسخه

در سال  االبنيهمتكي بر نسخة خطي كتاب  ،وين
مواد دارويي ش ضمن معرفي اين نسخه، تعداد 1243م/1865

). محمد قزويني 19ماده نوشته است ( 547معرفي شده را 
شناس در سال  ش) پژوهشگر، مصحح، نسخه1328تا  1256(

ش به استناد نظر فلوگل، مجموعة مفردات معرفي شده 1301
 ).14نوشته است ( 547را همان رقم  االبنيهدر كتاب 

ش) مصحح، مترجم و 1355تا  1281مجتبي مينوي (
اي كه بر  ش در مقدمه1345گر تاريخ ايران در سال پژوهش

نوشت، به استناد فهرست فلوگل،  االبنيهچاپ عكسي كتاب 
شود كه  ولي يادآور مي ،كند را معرفي مي االبنيهنسخة خطي 

كلمه و ماده از موادي كه در  584هروي در اين كتاب در باب 
ر يك كار تواند رفت، بحث كرده است و خواص طبي ه مداوا به

 .)15(را بيان كرده است 
ش) پژوهشگر تاريخ ادبيات 1334تا  1262احمد بهمنيار (

 االبنيهفارسي و عضو پيوستة فرهنگستان ايران و مصحح كتاب 
ش در خاتمة تصحيح كتاب، فهرستي با عنوان 1329در سال 

كند؛ اين فهرست  تهيه مي االبنيهكتاب » فهرست موضوعات«
صحيح انجام شده و اشكاالت كتاب  بر اساس ترتيب الفبايي

منظور بررسي دقيق اين  . به)15(را از اين حيث ندارد  االبنيه

 578فهرست، مواد دارويي نام برده شده، شمارش شد و عدد 
 حاصل آمد.

ش) پژوهشگر 1356تا  1294( حسين محبوبي اردكاني
، هنگامي كه متن تصحيح نگار شناس و فهرست تاريخ، نسخه
كرد، براي اين كتاب،  همنيار را براي چاپ آماده ميشده توسط ب

فهرست «ها،  فهارس متعددي تهيه كرد. يكي از اين فهرست
گونه كه در  . همان)15(است » مواد اعم از دارويي و غير آن

عنوان فهرست مشخص است، مبناي تدوين آن ارائة كليه 
ن داروها و موادي است كه در متن به آن اشاره شده و نه عنوا

هر مدخل دارويي. همچنين در اين فهرست كلية داروها و 
و نيز خود محبوبي در  -مصحح اثر  -موادي كه بهمنيار 

زيرنويس ارائه كرده، در اين فهرست درج شده است؛ به همين 
دارو و ماده بالغ شده است و  4493دليل اين فهرست به تعداد 

عرفي شده از دهندة تعداد داروهاي م تواند نشان طبيعتاً نمي
دارويي،   سوي هروي باشد. بر همين اساس در مقايسة شمارش

 اين فهرست در نظر گرفته نشده است.

ش) پزشك و پژوهشگر 1379تا  1282آبادي ( محمود نجم
مورد نظر  584تاريخ پزشكي، در كتاب تاريخ پزشكي خود، عدد 

ش) 1316و حسن تاجبخش (تولد  )20(مينوي را نوشته است 
را  561پژوهشگر تاريخ پزشكي، در كتاب خود عدد  پزشك و

دهد  ارائه مي االبنيهبراي تعداد داروهاي معرفي شده در كتاب 
)21(. 

) مترجم و پژوهشگر ش1389تا  1299منوچهر اميري (
هاي  ادبيات فارسي كه رسالة دكتراي خود را در حدود سال

ش با موضوع تصحيح، توضيح و تحليل متن دارويي 1330
ش 1353نوشته است، در كتابي كه در سال  االبنيهب كتا

دارو بحث  584 از االبنيههروي در «نويسد:  منتشر كرد، مي
ذكر شده است  االبنيهاما شمارة داروهايي كه در  كرده است

در واقع عدة مواردي است  584 اين منحصر به اين رقم نيست؛
اما در  كه هروي دربارة هركدام مستقالً و مفصالً سخن رانده

ذيل هر يك از اين مواد گاه به داروهاي ديگر نيز مختصر 
 .)22(» اشارتي كرده است
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المعارف بزرگ اسالمي اين  پژوهشگران بخش علوم دايره
اند.  مادة دارويي نوشته و ارقام ديگر را خطا دانسته 561تعداد را 

هاي فلوگل، مينوي، اميري و نيز  استناد اين مطلب به كتاب
گونه كه  ؛ ولي همان)18(جورج سارتون است  علوم ريختاكتاب 

اند و  ياد شده فلوگل، مينوي و اميري اين عدد را ذكر نكرده
باشد و مشخص نيست  مربوط به گزارش تاجبخش مي 561عدد 

 مستند اين پژوهشگران چه بوده است.
هر  ،االبنيهمنظور بررسي دقيق كلية مداخل دارويي كتاب  به

حاصل آمد. اين عدد  584مارش شد و عدد باب به تفكيك ش
آبادي و اميري مطابقت دارد (جدول شمارة  با عدد مينوي، نجم

يك). با اين حال بنا بر يادآوري صحيحي كه منوچهر اميري 
كرده، اين عدد مربوط به عنوان داروهايي است كه هروي براي 

 صورت جداگانه، يك مدخل اختصاص داده و نه نام تمام ها به آن
داروهايي كه هروي در كتاب خود به آنها اشاره كرده است. 

نويسد كه اگر  مي» عدس«عنوان نمونه، هروي در ذيل معرفي  به
خورده شود مانع زيان آن » سلمه«(پرپهن) يا » فرفخ«با 
 )؛ كه در اينجا اين سه مواد جزو داروها هستند.15( شود  مي

 
 
 

 

يي هستند كه هروي فرفخ و سلمه هر دو جزو گياهان دارو
صرفاً از آنان نام برده است و در اين شمارش نام اين داروها 

 محاسبه نشده است.
 ساختار محتوايي

منظور شناخت انديشة هروي و بازنمايي انديشة هروي در  به
از نظر  االبنيهخصوص داروشناسي و ساختار داروها، محتواي 

 تحليل كيفي و كمي و ساختاري بررسي شد.

در محتوا و چگونگي ارائه و معرفي داروها نشان بررسي 
اي منظم در خصوص ساختار  دهد كه هروي انديشه مي

 داروشناسي داشته است.

مندي انديشة هروي، متكي بر ارائة  بخش عمدة نظام
تقسيمات دارويي است. وي بخشي از تقسيمات دارويي را در 

گاه مقدمة اثر به روشني بيان كرده است. بخش ديگري از ن
مند هروي با اتكا بر بررسي محتوايي كيفي و كمي قابل  سازمان

هاي فرعي مرتبط  درك است. هروي براي معرفي دارو، انواع دارو
 دهد. با آن دارو را در قالب تقسيمات مختلف ارائه مي

 االبنيه كتاب در شده معرفي داروهاي تعداد مقايسة: 1 جدول

گر مرجع شمارش تعداد  

لبرشت فلوگلگوستاو  547  
 محمد قزويني 547
 مجتبي مينوي 584
 احمد بهمنيار 578
آبادي محمود نجم 584  
 حسن تاجبخش 561
 منوچهر اميري 584
المعارف بزرگ اسالمي دايره 561  

 شمارش توسط نويسندگان اين مقاله 584
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از جمله در معرفي انواع زهرها (بيش) ابتدا تقسيم زهرها را 
دهد و سپس تقسيمات فروتر انواع  ارائه مي بر اساس جنس

كند؛ يا تقسيماتي كه در مورد انواع  زهرها را معرفي مي
هاي مفرد و مركب يا انواع  ها به روغن ها و يا انواع روغن گوشت
گونه  ). در موارد متعدد نيز از اين15دهد ( ها ارائه مي سنگ

و از چند گونه آل«دهد. مثالً:  تقسيمات در مورد داروها ارائه مي
» اشنان چهار جنس است«يا » بصل پنج نوع است«يا » است

)15.( 
همچنين گرچه هروي ساختار معرفي داروها را بر مبناي 

هاي  يك فرهنگ الفبايي قرار داده است، اما بر اساس بررسي
رسد در انديشة او پنج ساختار كالن براي  نظر مي انجام شده، به

ايي است؛ اين پنج ساختار كالن تقسيمات دارويي قابل شناس
تقسيم بر  م بر اساس ماهيت و كاركرد داروها،تقسي عبارتند از:

تقسيم بر  و مضرات و چگونگي عملكرد داروها، اساس منافع
 داروها،منشأ تقسيم بر اساس  ،اساس مزاج يا طبايع داروها

تقسيم بر اساس وابستگي جغرافيايي داروها (نمودار شمارة 
 يك).
 گيرد: امه، اين پنج ساختار كالن مورد بررسي قرار ميدر اد
 تقسيم بر اساس ماهيت و كاركرد داروها: 

در ساختار اول، هروي تمام مواد و داروها را از نظر ماهيت و 
» درجه«گونه كه نوشته به چهار  كاركرد به چهار دسته يا همان

اين )؛ هروي در معرفي داروها، تعلق دارو به 15كند ( تقسيم مي
كند ولي از محتواي مطالب  چهار درجه يا دسته را ذكر نمي

مطرح شده، اين تعلق قابل شناسايي است. اين چهار دسته 
 عبارتند از:

ها؛ هروي موادي را كه انحصاراً كاركرد غذايي  درجة اول: غذا
وي حتي در معرفي انواع  باشد، قيد نكرده است. داشته
ر حيوان، مزاياي دارويي ها، ضمن بيان طبايع گوشت ه گوشت

كند. هروي بخش مبسوطي را به طبايع انواع  آن را قيد مي
 ).15گوشت و خواص آن اختصاص داده است (

درجة دوم: موادي كه هم غذا هستند و هم دارو؛ از جمله 
در بطيخ ده خصلت است: «نويسد:  (خربزه) مي» بطيخ«در مورد 

است كه بدو  ريحانست و تحيتست و ميوه است و نانخورشي

آتش و دارويست  ي [حلوا] است حاضر بيي قناعت افتد و افروشه
آلود را و بوي  مثانه را و اشنانست [گياه شوينده] دست چربش

» يي است حاضر نبيذ را كه كوزخ نباشد آهك از تن ببرد و كوزه
)15.( 

درجة سوم: داروها؛ در اينجا منظور هروي موادي هستند 
بسياري از موادي كه هروي  .دارويي دارندكه انحصاراً كاركرد 

 گيرند. معرفي كرده است، جزو اين گروه قرار مي االبنيهدر 
درجة چهارم: زهرها؛ از جمله موادي را كه هروي در اين 

ها يا زهرها هستند. وي زهرها را بر  »بيش«كند  گروه مطرح مي
كند: شامل زهر  آن به سه دسته تقسيم ميمنشأ اساس 
خوردن برخي گياهان نباتي  ةواسط زهرهايي كه به جانوران،
هاي  كند و سومين نوع، زهرهايي كه منشأ آن از سنگ تأثير مي

 ). 15معدني است (
تقسيم بر اساس منافع و مضرات و چگونگي عملكرد 

 داروها: 
در ساختار دوم، هروي مواد و داروها را از نظر نوع منافع و 

نه كه هروي نوشته، گو مضرات و چگونگي عملكرد و آن
به چهار دسته تقسيم » هرچيزي كه اندر تن مردم كار كند«

كند؛ وي در متن در بسياري موارد تعلق دارو را به هر يك از  مي
آورده، قيد كرده » درجه«ها كه تحت عنوان  بندي اين دسته

 است؛ اين چهار دسته يا درجه عبارتند از:
نسان منفعت دستة اول: موادي كه هم خوردن آن به ا

ها نافع است  رساند و هم در بيرون بدن براي بهبود جراحت مي
 مانند گندم.

دستة دوم: موادي كه خوردن آن نافع است ولي در بيرون 
 تواند مضر واقع شود. بدن مي

دستة سوم: موادي كه خوردن آن مضر است ولي استفادة 
آن در بيرون بدن و بر پوست، پادزهر و نافع است. مانند 

عنوان مرهم، نافع  مرداسنگ كه خوردن آن، زهر است ولي به
 باشد. مي

دستة چهارم: كه خوردن و يا استفادة بيروني از آن مواد، 
كند كه براي دفع  مضر و در حكم زهر است. هروي اشاره مي

بود،  مضرات دستة چهارم، بهتر بود مواد دسته پنجمي نيز مي
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» دم را هالك كندمر«ولي نيست و اين مواد دستة چهارم 
)15.( 

 ها:  تقسيم داروها بر اساس طبايع يا مزاج 
ساختار ديگر، تقسيم داروها بر اساس مزاج يا طبايع داروها 

هروي اشاره دارد داروها در چهار طبع  .به روال طب سنتي است
يعني گرم، سرد، تر و خشك قابل تقسيم هستند. اين طبايع 

ز دو طبع باشند و مثال صورت تركيبي ا توانند به خود مي
بعضي دارو يا غذا گرمست اندر درجة اول، «آورد كه  مي

)؛ تقسيمات مركب مورد نظر 15» (خشكست اندر درجة دوم
و خشك، سرد و تر، سرد و خشك  و تر، گرم  هروي شامل گرم 

است كه در طب سنتي ايران مورد استفاده است. هروي در 
ك از طبايع را مشخص و اين معرفي هر دارو، تعلق دارو به هر ي

ترنج « موضوع را با تقسيمات مربوط به آن درج كرده است؛ مثالً
 ).15» (از چهار طبايع مركبست

 دارو: منشأتقسيم بر اساس  
ساختار چهارم بر اساس تقسيم داروها متكي بر منشأ داروها 
شامل داروهاي گياهي، حيواني، معدني، قرابادين (تركيبي) و 

ي با منشأهاي چندگانه است. هروي در مقدمة اثر نيز داروها
ولي در  ،بندي اشاره نكرده است خود به صراحت به اين تقسيم

بندي واقف شد.  توان به اين نوع تقسيم تحليل محتواي متن مي
اين ساختار تقريباً بر همين روال در متون پزشكي پس از هروي 

 نيز رعايت شده است (جدول شمارة دو). 
داروي  584و با توجه به مطالب پيش گفته،  در مجموع

، مبناي بررسي قرار گرفت. اين االبنيهاصلي شناسايي شده در 
ها در چهار مجموعه تفكيك شد. اين  واژگان بر اساس منشأ دارو

بندي داروها در طب سنتي يعني  چهار مجموعه بر اساس تقسيم
ابادين يا مفردات گياهي يا نباتي، معدني، حيواني و داروهاي قر

تركيبي صورت گرفته است. به اين چهار مجموعه يك مجموعة 
 توانست متعلق  ديگر شامل داروهاي مشترك كه منشأ آنان مي

گانة اولي (گياهي،  هاي سه به دو يا چند مجموعه از مجموعه
 معدني و حيواني) باشد، اضافه شد:

 گانه عبارتند از: هاي پنج اين مجموعه

نباتي، با منشأ گياهي و غذايي، يعني داروهاي گياهي يا 
خربزه  مانند زيره، پوست  شدند، وادي كه از گياهان گرفته ميم
 ها و عصارة گياهان. انواع روغن و

ها و  داروهاي معدني، با منشأ معدني، مانند انواع آب
 ها، گوگرد، سرب، آهك، كهربا و امثال آن. سنگ

انواع گوشت داروهاي حيواني، با منشأ حيواني، مانند 
حيوانات و مشتقات آن و مواد دارويي كه از بدن حيوانات گرفته 

 شود. مي
داروهاي تركيبي (قرابادين)، كه از تركيب چند دارو، از يك 

شدند، انواع  مجموعه، يا از چند مجموعه از داروها ساخته مي
ها از آن جمله  هاي تركيبي، ضمادها و معجون ها و روغن حب

 هستند.
چندگانه: باتوجه به اينكه گاه برخي از منشأ با  داروهاي

داروها و مواد متعلق به دو يا چند مجموعه بودند و يا انواعي از 
اي در  آن منشأ متفاوت داشتند، براي اين داروها بخش جداگانه

يعني زهرها » بيش«نظر گرفته شد. اين داروها عبارتند از: انواع 
منظور » رماد«ي؛ شامل زهرهاي گياهي، حيواني و معدن
كه دو جنس » زوفا«خاكستر سوخته شدة هر جسمي است؛ 

كه منشأ گياهي دارد و مانند برگ سناي  »زوفاي خشك«دارد 
، چركي است كه در زير دنبة »تر  زوفاي«باشد و  مكي مي
  مهرة» الحيه حجر«هاي منطقة ارمنستان وجود دارد؛  گوسفند

 جدول شمارة دو).( مار كه هم معدني دارد و هم حيواني
بررسي در اين خصوص نشان داد كه بيشترين حجم 
داروهاي معرفي شده مربوط به داروهاي با منشأ گياهي و 

ي قرابادين و داروهاي كمترين آن مربوط به دو مجموعة داروها
 است (جدول شمارة دو). با منشأ چندگانه

ذخيرة در يك پژوهش مشابه كه در مورد كتاب 
ت گرفته نيز ترتيب حاصل شده بر همين صور خوارزمشاهي

ذخيرة روال قرار گرفته است. در اين پژوهش در اثر ده جلدي 
دارو شناسايي شده است كه در اين  1408تعداد  خوارزمشاهي

پژوهش گرچه داروهاي با منشأ گياهي در صدر قرار دارد ولي 
 .)8، 7، 2كمترين داروها متعلق به داروهاي معدني است (
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 : مقايسة داروها بر اساس منشأ دارو2ل جدو

 ذخيرةنتايج در ده جلد كتاب  االبنيهنتايج در كتاب  
 خوارزمشاهي

يف
رد

 

 درصد تعداد درصد تعداد منشأ دارو

9/45 646 80 467 داروهاي گياهي 1  

 4 56 12 68 داروهاي معدني 2
 3/18 258 7 41 داروهاي حيواني 3
 5/0 4 داروهاي با منشأ چندگانه 5 8/31 448 5/0 4 ي)(تركيب داروهاي قرابادين 4

 100 1408 100 584 جمع 
 
 

 
 

در جدول شمارة دو مقايسه اين دو نتايج قابل توجه 
باشد. اختالف در تعداد داروهاي استخراج شده طبيعي است؛  مي

در مقايسه با كتاب  ذخيرة خوارزمشاهيهاي  زيرا مجموعه كتاب
سياري دارد؛ ولي ترتيب داروها در دو كتاب از ، حجم باالبنيه

هايي دارد. در هر  نظر توجه جرجاني و هروي به داروها تفاوت
دو اثر، داروهاي گياهي بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده 
است. در رديف دوم، داروهاي معدني از نظر تعداد در هر دو 

 ،رتبهكتاب نزديك به يكديگر هستند ولي از نظر درصد و 
در رتبة آخر قرار گرفته  ذخيرة خوارزمشاهيداروهاي معدني در 

دليل افزايش تعداد داروهاي تركيبي و  است كه اين امر به
رسد افزايش داروهاي قرابادين در  نظر مي باشد. به حيواني مي

ناشي از افزايش  االبنيهبه نسبت كتاب  ذخيرة خوارزمشاهي
داروهاي تركيبي و يا توجه  توانمندي پزشكان ايراني در ساخت

گونه داروها باشد. بر همين اساس نيز  بيشتر جرجاني به اين
دليل پيشرفت  توان افزايش داروهاي حيواني را محتمالً به مي

دانش داروشناسي زمانة جرجاني دانست؛ با اين احتساب كه 
 االبنيهحداقل پنجاه سال پس از كتاب  ذخيرة خوارزمشاهي

 نگارش شده است.
  

ذخيرة خوارزمشاهيبا  االبنيه: مقايسة منشأ داروها در 1نمودار 
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منظور دريافت ميزان توجه هروي به هر يك از مجموعة  به
داروها و نيز شناخت گسترة كاربردي داروها، اين داروها در 

در اين  .بر اساس تكرار نام دارو، بررسي شد االبنيهكتاب 
ر مجموعة دارويي و نيز بررسي، ميزان تكرار داروها در ه

متوسط تكرار اين داروها در مقايسة هر مجموعه با يكديگر 
تعداد تكرار دارو برحسب نام استخراج شد (جدول شمارة سه). 

دارو در عنوان مدخل و نيز در ابتداي معرفي دارو، محاسبه 
» كُرنج«و در متن به نام » ارز«شده؛ مثالً در مدخل نوشته شده 

و در متن » هشفيفل«ه؛ يا در عنوان مدخلاز آن ياد شد
در اين موارد، هر دو واژه جداگانه  نوشته شده است؛» هشقيقل«

 شمارش شده است.
هاي جدول شمارة دو و سه، در خصوص  در مقايسة داده

 شود.  راستايي مشاهده مي ، هماالبنيهداروهاي معرفي شده در 
شترين در جدول شمارة سه، همچون جدول شمارة دو، بي

 تكرار نام داروها متعلق به داروهاي گياهي و سپس به ترتيب 
 
 

داروهاي معدني، حيواني، داروهاي با منشأ چندگانه و در نهايت 
 داروهاي قرابادين است.

در ستون انتهايي جدول شمارة سه، متوسط تعداد تكرار نام 
داروها در مجموعة مربوط نشان داده شده است. اين نتايج نشان 

دهد كه ميزان تكرار نام داروها به طور تقريبي يكسان  مي
هستند؛ به عبارتي نام هر دارو تقريباً در دو جا يعني در عنوان 
مدخل و سپس معموالً در ابتداي شروع معرفي دارو آورده شده 
و كمتر در ادامه متن، نام دارو مجدد تكرار شده است. با اين 

متن بيش از دو بار و گاه حال در مورد برخي داروها، هروي در 
مكرر نام اين داروها را برده است و از اين حيث احتماالً برخي 
داروها از نظر هروي كاربرد و اهميت بيشتر داشته و نام آنان در 
متن بيشتر تكرار شده است. به همين منظور اين داروها در 
نمودار شمارة دو مشخص شده و پركاربردترين داروها شناسايي 

 شد.

 
 

 

 
االبنيه: مقايسة داروها بر اساس تكرار نام دارو در كتاب 3جدول   

 

يف
رد

 
 منشأ دارو

ميزان تكرار كل 
داروهاي مربوط به اين 

 مجموعه

بيشترين تكرار 
 نام يك دارو

كمترين تكرار 
 نام يك دارو

متوسط تعداد تكرار 
دارو در اين 

 مجموعه

 5/2 1 13 1151 مجموعة داروهاي گياهي 1
 2/2 2 7 150 مجموعة داروهاي معدني 2
 9/2 1 17 120 مجموعة داروهاي حيواني 3
 2/2 2 3 9 مجموعة قرابادين 4

5 
مجموعة داروهاي با منشأ 

 5/5 2 10 22 چندگانه
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 تكرار از نظر منشأ دارويي: تقسيم داروهاي پر4جدول 

يف
رد

 گروه داروهاي درصد تكرار تكرار جمع كلپر تكرار تعداد داروي مجموعة دارو 

 مجموعه در اين پرتكرار
 18/73 بار161 دارو 22 داروهاي گياهي 1
 90/15 بار 35 دارو 4 داروهاي حيواني 2
 72/7 بار 17 دارو 2 داروهاي با منشأ چندگانه 3
 18/3 7 دارو 1 معدنيداروهاي  4
 0 0 0 داروهاي قرابادين 5
 100 220 29 جمع -

  
اولين داروي پرتكرار كه مشخص نيست چرا هروي در باب 

جانوران » بول«)، ابوال و به معني 15الم آن را قرار داده است (
است. علت تكرار زياد اين ماده به آن دليل است كه هروي براي 

به تفكيك خواصي را ذكر نموده است بول برخي از جانوران 
 دهد كه در اينجا  هاي نمودار شمارة دو نشان مي ). داده15(

تر از ديگر  نيز داروهاي گياهي از نظر تكرار بسيار پرتعداد
ها هستند. از بيست و نه داروي پرتكرار، بيست و دو  مجموعه

و دارو از مجموعة داروهاي گياهي، چهار دارو با منشأ حيواني، د
باشد  گانه و يك دارو با منشأ معدني مي دارو با منشأ چند

 (جدول شمارة چهار).
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 :تقسيم بر اساس وابستگي جغرافيايي دارو
بندي وابستگي  ساختار پنجم هروي متكي بر تقسيم

 جغرافيايي داروها است. باتوجه به اينكه هدف هروي تدوين يك
انش دارويي فرهنگ كامل دارويي بوده، تالش داشته ماحصل د

اش را در تدوين اثر دخيل كند. در مقدمة  جهان شناخته شده
هروي بر كتابش، سه حوزة اصلي جغرافيايي غير از منطقة ايران 

شود كه اين سه منطقه به ترتيب اهميت عبارتند از:  ديده مي
هندوستان، يونان، روم؛ كه به تأكيد هروي، در بررسي داروها در 

را » راه حكيمان هند«، وي  ها و روميها  مقايسة دانش هندي
دارو در آنجا بيشترست و عقاقير آنجا تيزتر و «برگرفته زيرا 

» ترست استقصا اندر حكمت بالغ  تر و همت مردمان به خوش
). از نظر هروي اقليم هندوستان از نظر تنوع دارويي بسيار 15(

 حائز اهميت است. به نوشتة او هر موادي كه در ديگر اقاليم
است در هند موجود است، به جز سه مواد كه بدل اين سه مواد 

داروهايي در  ،افزايد در مقابل نيز در هند وجود دارد. وي مي
). هروي 15ها نيست ( هندوستان وجود دارد كه در ديگر اقليم

بر بهره گرفتن خود از حكماي يوناني و رومي و هندي اشاره 
ديشة هروي، به روشني در دارد؛ ولي تأثير داروهاي هندي در ان

مقدمه و متن آشكار است. وي در متن نيز چندين بار از 
حكمايي كه شناسايي آنان ميسر  ،برد حكماي هندي نام مي

). هروي در بيست مورد به صراحت از وابستگي 15نيست (
 كند (جدول شمارة پنج). جغرافيايي داروها به هند ياد مي

يا به عمد جهان را شش  هروي در مقدمة اثر خود، به سهو
دانان مسلمان و نيز  ). در انديشة جغرافي15اقليم دانسته است (

شد و اين اقاليم  ايرانيان، جهان به هفت اقليم تقسيم مي
گانه ظاهراً بر پاية انديشة ايرانيان مبتني بر تقسيم جهان  هفت

هاي ايراني  ). در اين تقسيمات، سرزمين23بر هفت كشور بود (
عنوان اقليم چهارم بودند و ساير اقاليم  اين اقاليم و به در وسط

ق) 440تا  362گرداگرد آن قرار داشتند. ابوريحان بيروني (
معاصر با هروي متكي بر انديشة تقسيمات جغرافيايي ايرانيان و 

 مسلمين، اين اقاليم را به شرح زير معرفي كرده است:
حجاز، يمن، جزيرة عربستان ( اقليم اول: هند؛ دوم: شبه

حبشه، بحرين)؛ سوم: مصر تا انتهاي سرزمين مغرب و 

هاي ايراني از جمله عراق،  هاي افريقا؛ چهارم: سرزمين بيابان
هاي  فارس، جبال، خراسان و سيستان، بابِل؛ پنجم: سرزمين

هاي شمالي  روميان و اندلس و فرنگ تا قفقاز؛ ششم: سرزمين
قبايل ديگر؛ هفتم: چين و  درياي خزر و مناطق استقرار غُزها و

  ).24تبت (
هروي عالوه بر بيان سه حوزة جغرافيايي پيش گفته در 
خصوص داروشناسي، در متن نيز در مواردي كه نياز ديده است، 

هاي جغرافيايي مرتبط با آن دارو نيز اشاره كرده است.  به مكان
رسد هروي در معرفي داروها به نوعي به مكان و  نظر مي به
ستگي جغرافيايي دارو توجه داشته است. اين توجه او به واب

كند اين دارو خاص يك منطقه  صورت بوده كه گاه اشاره مي اين
هاي يافتن اولية داروها منسوب به آن  است و يا از جمله محل

شود، اين  هايي كه دارو يافت مي مكان است و يا از جمله مكان
گاه هروي براي يك مكان است. در اين بررسي مشاهده شد كه 

دارو، دو يا چند مكان اصلي را اشاره كرده است كه در اين 
موارد براي هر دو اقليم محاسبه شده است، از اين جهت جمع 
نهايي حاصل شده، اندكي با جمع كل داروهايي كه مبنا قرار 

 گرفته است، اختالف دارد.
 با اين حال هروي به وابستگي جغرافيايي بسياري از داروهـا 

اشاره نكرده است (جدول شمارة پـنج).   - 85/0يعني بيش از  –
باقيمانـده نيـز نشـان     15/0بررسي وابستگي جغرافيايي حـدود  

ترتيـب بـه    دهد كه اين وابستگي عمدتاً از سـوي هـروي بـه    مي
 -هاي عربي يا منتسب به عربي، ايراني، هندي، يونـاني   سرزمين

ه اسـت (جـدول شـمارة    رومي، افريقا و در انتها چين و تبت بود
هاي عربـي مـورد نظـر هـروي، عمـدتاً       پنج). منظور از سرزمين

شامل نبطي (حدود اردن كنوني)، شامات (سوريه كنوني) يمـن  
يــا » عربــي«و مكـه بــوده اســت؛ همچنــين هــروي گــاه دارو را  

گونـه داروهـا نيـز در مجموعـة      خوانـده اسـت كـه ايـن    » تازي«
در اقليم پنجم نيز كـه تـا    داروهاي اقليم دوم حساب شده است.

هــاي ارمنســتان، اران و  قفقــاز امتــداد داشــته اســت، ســرزمين
هـا در روزگـاري، بخشـي از     همجوار آنها بوده كه ايـن سـرزمين  

 قلمرو ايران جغرافيايي و سياسي بوده است.
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 : مقايسة داروها بر اساس وابستگي جغرافيايي5جدول 

 
 

 
 

 : گيري نتيجه

ابومنصـور هـروي، اولـين     عن حقـايق االدويـه   االبنيهكتاب 
كتاب داروشناسي، به زبان فارسي است. تحليـل كيفـي و كمـي    

، ساختار داروشناسي در انديشة هروي را براي االبنيهمفاد كتاب 
 سازد. ما آشكار مي

اين بررسي نشان داد كـه در انديشـة هـروي، پـنج سـاختار      
رسـد كـه    نظـر مـي   كالن در مورد داروها قابل شناسايي است. به

ها و دانش پزشكي روزگار هـروي   اين ساختارها، متكي بر آگاهي
اي  است كه اگر او را مبدع اين ساختارها ندانيم، بايد او را حلقـه 

مهم از زنجيرة دانـش پزشـكي و داروشناسـي در تمـدن ايرانـي      
اسـالمي دورة اسـالمي تلقـي     -پيش از اسـالم و تمـدن ايرانـي    

بنـدي از داروهـا را در اختيـار مـا قـرار       يمكنيم. هروي پنج تقس
هـا تـا    بنـدي  دهد كه بخش زيادي از ايـن سـاختار و تقسـيم    مي

هاي پس از هروي و حتي تـاكنون در دانـش طـب سـنتي      دوره
هاي كـالن و نيـز ارائـة     بندي باقي مانده است. وجود اين تقسيم

 دهنـدة  تقسيمات فروتر در مورد بسياري از داروها، نه تنها نشان
منـدي و   ها است بلكه بيـانگر روش  آگاهي و دانش هروي از دارو

مندي مطالعات داروشناسي هروي اسـت. مطالعـة تطبيقـي     نظام
 هاي هروي بـا حكمـاي بعـدي در تـاريخ پزشـكي ايـران       دانسته
دهندة استمرار اين روشمندي و نيز ارتقاء دانش پزشكي و  نشان

 مطالعـة تطبيقـي   باشد. حداقل هاي بعد مي داروشناسي در سال
ــا دانســته  ميــان دانســته هــاي جرجــاني نشــان هــاي هــروي ب
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 : ساختار داروشناسي در انديشة هروي3نمودار 

 
 
 

كه دانش پزشكي از اين حيث روند تكاملي را پيموده دهد  مي
 است. اين تكامل و پيشرفت در چند وجه قابل شناسايي است: 

ثرت داروها در در گسترش شناسايي و كاربرد داروها: ك -
بيش از دو برابر  كه به االبنيهدر مقايسه با  خوارزمشاهي ذخيرة
 دهندة اين گسترش است. يافته است، نشان افزايش

پيشرفت از حيث افزايش ساخت داروهاي تركيبي  -
 32/0در هروي تا حدود  5/0(قرابادين): افزايش اين داروها از 

 شرفت است.دهندة اين پي نشان ذخيرة خوارزمشاهيدر 
گسترش تنوع داروها و استفاده بيشتر از داروهاي با منشأ  -

گياهي: با اين حال در طي قرون چهار تا پنج قمري يعني از 
 ، داروهاي گياهي بيشترين حجم ذخيرة خوارزمشاهيتا  االبنيه
 

داروها را به خود اختصاص داده بودند؛ روالي كه پس از آن 
 اسالمي تداوم يافت. -يراني دانش پزشكي و داروسازي ا در

را بايد در ثبت و ضبط واژگان فارسي  االبنيهاهميت ديگر 
در دانش داروشناسي دانست كه بر ارزش اين اثر افزوده است. 

يابي واژگان هروي  از اين حيث و شناخت و ريشه االبنيهبررسي 
تواند موضوع پژوهشي در جهت تكميل  از نگاه داروشناسي، مي

 اسالمي باشد. -ما از دانش پزشكي در تمدن ايراني  هاي دانسته
عليرغم آنكه يك فرهنگ دارويي است، منبعي  االبنيههمچنين 

شناسي در دانش پزشكي  شناسي و اندام غني در حوزة بيماري
شود كه بررسي در اين خصوص  قرون اولية اسالمي محسوب مي

 گيرد. تواند مورد توجه پژوهشگران تاريخ پزشكي قرار نيز مي
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