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 2931ی دوم، تابستان  سال چهارم، شمارهتي اسالم و ايران، طب سنّ ی مجلّه  

 

 

   اندام برگ در ايران اسالمي شناسي تحليلي  ريخت  -بررسي تاريخي 

 (قزويني تا دينوري از)
 

 د *پناهي شريعت ماهيار سيد، ج غفاري فرزانه، ب هزاوه بادکوبه احمد، الف موسوي جمال
 

 ايران تهران، اسالمي، ملل وتمدن تاريخ گروه تهران، دانشگاه الهيات دانشکده استاديار، الف
 .ايران تهران، اسالمي، ملل وتمدن تاريخ گروه تهران، دانشگاه الهيات دانشکده دانشيار، ب

 .پزشکي حقوق و اخالق تحقيقات مرکز پژوهشگر ايران، تهران، بهشتي، شهيد پزشکي علوم دانشگاه سنتي طب دانشکده استاديار، ج
 .ايران مشهد، گروه تاريخ وتمدن ملل اسالمي، مشهد، واحد اسالمي ازاد دانشگاه علمي هيأت عضو استاديار، د

 

 چكيده
 هراي گياهران   اندام  از دقيقي شناسي ريخت توصيف ايراني شناسان گياه که دهد مي نشان اسالمي –ايراني شناسي گياه متون بررسي :سابقه و هدف

بنردي اطالعرات نرامنظم و     لرذا بررسري و طبقره    .تطبيق است قابل امروزي دانش با بسياري حد تا معيارهاي توصيفي انها که اند داده ارايه مختلف

شناسي نوين مفيداست و باعث اشنايي با دستاوردها، روشرها و ميرراث ارزشرمند ايرن      پراکنده موجود در اين متون براي علوم مرتب  با دانش گياه

شناسي اندام برد، معيرار اصرلي در توصريف و     مي ريختدر اين ميان در متون گياه شناسي ايراني اسال. دانش در تاريخ تمدن اسالمي خواهد شد

 اسالمي ايران شناسي گياه دانش در برد اندام شناسي ريخت توصيف تاريخ مقاله، دراين اساس براين حال. بوده است ايجاد تمايز ميان گياهان گوناگون

 .شده است بررسي و بحث اندام، اين توصيف و بررسي در شناسان گياه توجه مورد مهم معيارهاي و رکود و ضعف گيري وشکوفايي تا شکل از

 پرژوهش  ايرن  تحقيرق  روش .محدوده زماني اين تحقيق از قرن سوم تا هفتم هجري و محدوده مکاني نيز ايرران فرهنگري اسرت    :ها مواد و روش

انرد و   انرد، شناسرايي شرده    داده قررار  بررسي مورد را برد اندام شناسي ريخت از اي جنبه خود اثار در که دانشمنداني ابتدا .است تحليلي -توصيفي

بر اساس اطالعات به دست امده نيز اين برازه زمراني بره سره دوره     . سپس اطالعات موجود بر اساس دانش امروز تحليل و دسته بندي شده است

 .گيري، شکوفايي و رکود تقسيم شده است شکل

گرفتره و معيارهراي    شرکل  دينروري  النبرات   کتاب تاليف از پس هجري سوم قرن از مياسال ايران در برد اندام شناسي دانش ريخت :گيري نتيجه

اين دانش در دوره شکوفايي در اثار شاخصي همچون القانون ابن سينا و الصيدنه بيروني به . توصيفي دينوري در کتاب الحاوي رازي مشهود است

 اطالعرات  تحليرل  و بنردي  جمرع  برا  .تکرار و تخليص توصيفات پيشينيان اسرت  اوج خود رسيده است؛ اما پس از ان اطالعات گياه شناسي صرفار

 :داراي برگهرا  پهن ، شکل لحاظ از. کرد تقسيم بزرد و کوچ  دراز، باري ، پهن، :ابعاد در را برگها اندازه، لحاظ به توان متون مي اين در موجود

 شرکافته  تيرز،  دار، کنگرره  بارير ،  مانند،  ارّه انوا  به نيز برگها حاشيه. اند اي برگچه سه مرکب و مثلثي مستطيل، سوزني، سپري، اي، دايره هاي پهن 

 ،(دَسم) چرب ،(زيبر) پُرزدار ،(مُزغب)دار  کرک لَزج، نرم، صاف، و خشن، زبر انوا  به نيز برگها سط . شوند مي تقسيم امده بر و( گشنيزي)شده 

 نيرز   برگها برخي روي و پشت. سفيد و سياه اند خاکي، زرد، قرمز، سبز، انوا  داراي برگها نيز رنگ لحاظ از. است تقسيم قابل دار خاردار و خ 

 سط  نزدي  زمين، سط  روي بر شده پهن پراکنده، متقابل، متناوب، صورت به نيز ساقه روي بر برد قرارگيري ارايش. است مختلف رنگ دو به

 .است شده  تقسيم خوشبو و بدبو به نيز بو لحاظ از. است هم از دور و ساقه نوک ساقه، به چسبيده زمين،

 .ساقه برروي برد ارايش برد، رنگ برد، سط  برد، برد،حاشيه برد،پهن  برد،اندازه،شناسي  شناسي،ريخت گياه :ها کليد واژه
 

 

 :مقدمه

 علرم  تراريخ  در مهرم  اي شراخه  عنروان  به شناسي دانش گياه

 اما است؛ بوده مستشرقان و مسلمان محققان توجّه مورد همواره

 مرورد  معموالر دانش اين در ايراني دانشمندان سهم ميان اين در

 عنرروان زيررر و دارويرري جنبرره از تنهررا و گرفترره قرررار غفلررت

 بره  گيراه  هراي  جنبره  ساير و گرفته قرار توجه مورد داروشناسي

 29بهمن : افتیدر خیتار

 29خرداد : تاریخ پذیرش
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 موسوی و همكاران          

  292 --- 2931ی دوم، تابستان  سال چهارم، شماره 

 امرروزه . اسرت  نشرده  بررسري  دقيرق  و مردون  علمري،  صورت

 هراي  شراخه  و ادوار ايران، در شناسي گياه دانش به که تحقيقاتي

 از اطالعي بي رو اين از. است نيامده دست به بپردازد، ان اصلي

 شناسري  گيراه  دانرش  در اسرالم  از پرس  ايرانري  دانشمندان نقش

 در ايرران  دانشرگاهي  و اموزشي مراکز در تا است شده موجب

 کشراورزي،  شناسري،  زيسرت ) شناسري  گيراه  با مرتب  هاي رشته

 مغررب  شناسري  گيراه  دانرش  تاريخ ،(پزشکي حتي و داروسازي

 نقرش  ايرانيران  انکره  حرال  گيررد؛  قرار توجه مورد بيشتر زمين

 ضررورت  اينهمه. اند داشته اسالمي شناسي گياه تاريخ در شاياني

در ميران   .اسرت  سراخته  چنردان  دو را موضو  اين به پرداختن

شناسي در تشخيص و  هاي اصلي اين دانش، دانش ريخت شاخه

بندي انها از اهميت بااليي برخروردار   تمايز ميان گياهان و طبقه

است و در ميان انردامهاي گيراهي، انردام بررد حرايز اهميرت       

 حال بر اين اساس در. باالتري در اين تشخيص وتوصيف است

 دانرش  در بررد  انردام  شناسي ريخت توصيف تاريخ مقاله، اين

 و گيرري ترا ضرعف و رکرود     شکل از اسالمي ايران شناسي گياه

 توصريف  و بررسري  در شناسران  گياه توجه مورد مهم معيارهاي

 .شود مي بررسي و بحث اندام، اين

 و شرود  مي اغاز هجري سوم قرن از موضو  زماني محدوده

 زماني مقطع اين انتخاب. يابد مي ادامه هجري هفتم قرن نيمه تا

 در شناسي ايرران  گياه دانش تحوّالت مهمترين که روست اين از

 و ايرران  در برجسرته  دانشمندان مهور. است داده رخ زمان اين

 بره  يکديگر، مکمل و متفاوت موضوعات با ارزش با اثار تاليف

 زمينره  ميرراث،  ايرن  شده و دانش اين گيري شکل باعث تدريج

 فررراهم را ايررران در دانررش ايررن اوج و شررکوفايي دوره مهررور

 شراهد  مرا  ايرران،  تراريخ  از زمراني  مقطرع  اين در. ساخته است

 داروشناسري، -گياه موضوعات با برجسته شناسي گياه اثار تاليف

 شناسري  گياه متون طبيعي، فلسفه علوم، بندي طبقه نگاري، عجايب

 ترا  اثرار  ايرن  از برخري . هسرتيم  المعرارفي  دايره و لغوي جنبه با

 و اطبراء  از بسياري اصلي منبع و شد مي تدريس اروپا در ها قرن

 غربري  نقراط  اقصري  در حتي غيرمسلمان و مسلمان شناسان گياه

 برا  کره  اسرت  شايسته و بود اندلس يعني اسالمي، هاي سرزمين

 ديگرر  برار  اسالمي تمدن دوباره احياي و بيداري موج به توجّه

 .شود نقّادي و بازخواني نيز مسلمانان گذشته دانش از بخش اين

 شرامل  کره  است فرهنگي ايران پژوهش اين مکاني محدوده

 ماوراءقفقراز  و مراوراءالنهر  ،(عرراق ) النهرين بين امروزي، ايران

 به را خود علمي اثار نواحي اين ساکنان مواردي در که شود مي

 .نگاشتند مي فارسي زبان

خواهرد شرد   دراين مقاله به اين دو سوال اصلي پاسرخ داده  

 دقيرق  شناسرايي  جهرت  بررد  انردام  شناسري  ريخرت  که دانش

گرفتره اسرت و    شرکل  زمراني  چره  از اسرالمي  ايران در  گياهان

دانشرمندان ايرانري در ايرن شراخه از      معيارهاي اصلي توصيفي

 در شناسري  گياه در تاريخ دانش ريخت شناسي اندامهاي گياهان

 .چه بوده است اسالمي ايران

 جنبره  از. اسرت  تحليلري  -توصيفي طرح اين تحقيق روش

 ريخرت  از اي جنبره  خرود  اثرار  در که دانشمنداني ابتدا تاريخي

 شناسرايي  انرد،  داده قررار  بررسري  مرورد  را بررد  انردام  شناسي

 شناسري  گيراه  برا  ارتبراط  در انهرا  اثار ترين مهم سپس و اند شده

: موضرروعات ايررن قالررب در( چرراپي سررنگي، چرراپ خطرري،)

 المفررده،  االدويه هاي کتاب لغوي، جنبه با شناسي گياه هاي کتاب

 اسراس  برر  و کتراب  مرتن  بررسري  برا  ادامه در و طبي هاي کتاب

 ادوار اسراس  بر مربوط مطالب از مقدمه، در شده معرفي اهداف

 گرررداوري روش. اسررت درامررده نگررارش برره مقالرره گانرره، سرره

 اصرلي  منرابع  و محروري  اثار بر مبتني و اي خانه کتاب اطالعات

 ايرن  امرروزي  منرابع  برا  انها تطبيق و ايران در شناسي گياه دانش

 . است دانش

 

 گيري شکل دوره (الف
 برا  علرم  ير   اغاز نقطه ترين ابتدايي درباره توان نمي هرگز

 اثررش  اولين و مولف اولين اساس بر تنها کرد، صحبت قطعيت

 برخري  اسراس  برر  و کنريم  طررح  را هرا  زني گمانه برخي قادريم

 متمرايز  يکديگر از را مختلف ادوار مشترک، فرضي هاي ويژگي

 بايد را دوره هر ريشه که کرد لحاظ بايد نيز را نکته اين. سازيم

 کلري  نگراه  ير   در پس. کرد جستجو ان از پيش هاي دوره در

 جمع تدريج به گيري شکل دوره در علم اين از انچه گفت بايد

 شرده  ارايره  توصريفي  هراي  شاخص و اطالعات مجمو  و شده

 دوره مهرور  زمينره  خود برد، اندام ريختي خصوصيات درباره
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 ... شناسي  تحليلي ريخت -بررسي تاريخي 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 291

 دوره پرس . اسرت  سراخته  فراهم را دانش اين اوج و شکوفايي

 شناسري  گيراه  دانرش  عالقمنردان  کره  اسرت  اي دوره گيري شکل

 برا  ترا  انرد  نگريسرته  گياهران  به تر تخصصي و تر جدي عمومي،

 را انهرا  بررد،  بويژه اصلي اندامهاي ريختي هاي ويژگي بررسي

 دانرش  ايرن  کره  اسرت  لحظه اين از و سازند متمايز يکديگر از

 ايرن  برر . اسرت  هجري سوم قرن مقارن تقريبار که شده ريزي پي

 ريخت توصيفات با متون ترين مهم ترين و قديمي از يکي مبنا،

 النبرات  کتراب  اسرالم،  از پس ايران در برد اندام دقيق شناسي

 در و هرا  گرزارش  اسراس  بر اينجا، به تا انچه با و است دينوري

 برن  محمرد  گفت توان مي پذيرفتيم، تاريخي هاي زني گمانه کنار

 .است گيري شکل دوره پايان نيز رازي زکرياي

 خبره بويژه کاردان، شناسي گياه عنوان به توان مي را دينوري

 کررد  معرفري  گياهي هاي اندام تخصصي معرفي و بندي طبقه در

 جملره  از دانشرمندان،  از بسرياري  علمري  مرجرع  هايش گفته که

 و دانرش  حاصرل  نيز النبات کتاب. است بوده بيروني و سينا ابن

 ير   اثرر  ايرن  و اسرت  بروده  او عمرر  همره  شخصري  تجربيات

 نيرز  شناسري  گياه تخصصي اصطالحات فرهنگ و المعارف دايره

 مرورد  علمي اطالعات همه اينکه بر عالوه که شود مي محسوب

 نيرز  امروزه داشته، خود در روزگار ان در را شناس گياه ي  نياز

 اسرت  نمرايي  تمام ايينه در حکم رشته اين تاريخ محققان براي

 دانرش  برراي  فرضري  اغازي نقطه اوالر، توان مي ان کم  به که

 قايرل  ايرران  در شناسري  گيراه  دانش در برد اندام شناسي ريخت

 دقيرق،  مشراهده  تجربره،  برر  مبتنري  کره  او کار روش ثانيار، شد؛

 ير   نيرز  امرروز  کره  اسرت  اطالعات موضوعي ثبت و مصاحبه

 و دينوري مهور حال، هر به. است ممتاز و متداول علمي روش

 اسرالمي،  ايرران  در دانش اين گيري شکل دوره مهور ان تَبع به

 و نيسرت  شناسري  گياه دانش در علمي جريان ي  منطقي نتيجه

 ايرن  تراريخ  در اسرتثنايي  پديرده  ير   را او بايد رسد مي نظر به

 برا  ارتبراطي  هريچ  او کتراب  زيررا  کنريم،  تلقري  ايرران  در رشته

 ان اصررلي نماينررده کرره نرردارد رومرري -يونرراني شناسرري گيرراه

 .است الحشايش و کتاب ديسقوريدس

 مررتب   متون تمام در تقريبار بعد، به دوره اين از به هر حال

 توصريفي  معيارهراي  و تخصصري  اصرطالحات  با شناسي گياه با

 برخرورد  بوده، مطرح گيري شکل دوره در که گياهان برد اندام

 کره  گرفتره  شرکل  دوره ايرن  در دانش اين اساس پس کنيم، مي

 چهرارچوب  و اسرت  بروده  شخصي تجربه نتيجه ان مهم بخش

 در کره  معيرار  هرر  و شرده  تثبيرت  دوره همرين   در دانرش  اين

 و دارد دوره اين در ريشه واقع در شده، مطرح بعدي هاي دوره

 سرط ،  همچرون  بررد،  اندام شناسي ريخت توصيفي معيارهاي

 شرکل،  مثرل  ريشره  اندام يا پهن ، شکل رنگ، ارايش، حاشيه،

 تکاملي سير و شده تکرار نيز اينده هاي دوره در بو رنگ، طعم،

 . اند يافته

 

 ريخـت  دانـش  در عطف نقطه اولين دينوري، النبات. 1

 برگ اندام شناسي

 بررد  انردام  توصيفي شناسي ريخت تاريخي سير ترسيم در 

 توصريف  بره  النبات، کتاب در دينوري. کنيم مي اغاز دينوري از

 چنررد در را او مطالررب و پرداخترره نيررز گياهرران برررد ريخررت

 :کرد بندي طبقه توان مي زير سرفصل

 :برگها اندازه. 2-2

 بايرد  دارند پهن هاي برد که گياهاني از :برد پهن. 2-2-2

 سِردر،  زُبّاد، دَهماء خَفَج، ، حُمّاض تَنَوم، الحِمار، اُذُن اَيهُقان، به

 .کرد اشاره الکلب کَف نَهق و عُشر، طَحمد،

 پهن برد داراي که کرده اشاره گياهاني به دينوري همچنين

 برخي. قَصيص عِشر ق، فاخور، گياهان: جمله از هستند کوتاه و

: هماننررد هسررتند، پهررن و کوچرر  برگهرراي داراي نيررز گياهرران

 اما. است دست کف اندازه به پهن هاي برد داراي که حلبالب

 (.2،0) هستند پهن و باري  شکل به مُرّۀ و مرو هاي برد

 بارير   هراي  بررد  داراي نيز گياهاني :برد باري . 2-2-0

 ورخ برّم وَُ ، سَنا سَبَ ، ، خُرُنباش گياهان برگهاي: مانند هستند،

(2،0.) 

 دارند کوچ  برگهاي که از گياهاني :برد کوچ  .2-2-0

 خبراز،  خُزامري،  حُلّرب،  توءمران،  الکبد، وَجَع امُ گياهان از بايد

. برد نام نيم و مَکر مُغزَرۀ، غَسلَج، غَرَز، طي،  سَرح، زبّاد، زَقّوم،

 بزرگترر  کمي برگها اين اما، دارد کوچکي برگهاي نيز بَشام گياه

 و کوچر   برگهراي  نيرز  الکلب راحد. است صَعتَر گياه برد از

 (.2،0)دارد  پهن
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 بايرد  دارنرد  دراز برگهاي که گياهاني از :برد دراز. 2-2-0

 داراي کره  کررد  اشراره  غَرف گياه و حزاء گياه از ديگري نو  به

 گياهران  همچنرين  هسرتند،  انگشت طول اندازه به دراز برگهاي

 گياه برگهاي. هستند پهن و دراز برگهاي داراي نيز موز و رَمرام

 (.2،0) است دراز نيز حُربُث

 بايد دارند بزرد برگهاي که گياهاني از :برد بزرد. 2-2-0

 و وسريع  برگهراي  داراي نيز ثوم گياه.کرد اشاره ضَبر وشبدر  به

 (.2،0)است فراخ

 :برد حاشيه. 2-0

 .است اي ارّه باحاشيه هايي برد داراي اِبلِم :اي ارّه حاشيه.2-0-2

 کنراره  برا  هايي برد داراي ر شاء :تيز کناره با برد. 2-0-0

 .است تيز

  سَرنَمد  (:االطرراف  محردب )امرده   بر کناره با برد. 2-0-0

 .است مانند گوژ و برامده حاشيه با برگهايي داراي

 و الغرراب  سَريف  (:الطررف  دقيرق )بارير    حاشيه. 2-0-0

 (.2،0) هستند باري  کناره با هايي برد داراي حَزاء

 :برد پهن  شکل. 2-0

 پهرن  سر با اي دايره برگهاي داراي حِفوَل :اي دايره. 2-0-2

 دَمردام،  خَلَرص،  بره  بايرد  مدور پهن   با گياهان ديگر از. است

 . کرد اشاره کَر ش و عِتر ضَبر، غسلج، سِدر، زَقّوم، ذَفراء،

 مشرابه  سراج  گيراه  برگهراي  (:تَراس)شکل  سپري. 2-0-0

 .است ديلمي سربازان سپرهاي

 برگشران  کره  گياهراني  از (:اهدب) سوزني برگهاي. 2-0-0

 :کرد اشاره گياهان اين به بايد است شکل سوزني و پهنا فاقد

 .غُضي قَيصوم و شُو ، شَي ، ، صنوبر بان، اَرطي، اَثل،

 ر مرث،  حراج،  گياهران  (:پهنرا  دراز) شکل مستطيل. 2-0-0

( شرکل  مستطيل)دراز  و باري  برگهاي داراي کَراث و طرخون

 (.2،0) هستند

 :گياه روي برد قرارگيري ارايش. 2-0

 و انفرادي صورت به سَعدان گياه برگهاي  :متناوب. 2-0-2

 .اند گرفته قرار متناوب

 بره  و متقارن صورت به قطب  گياه برگهاي :متقابل. 2-0-0

 .است گرفته قرار دو به دو و پوسته هم

 انهررا توصريف  بره  دينروري  کرره برگهرايي  ارايرش  ديگرر  از

 کره  کررد  اشراره  لِسران  هراي  بررد  بره  تروان  مري  است پرداخته

 صرورت  بره  نيرز  غَرَز برگهاي. کنند مي فرش را زمين برگهايش

 مَکنران  گيراه  در برگهرا . دارد قرار گياه روي بر پراکنده و متفرق

 (.   0) اند گرفته قرار  هم روي بر هندباء مثل هم

 : برد پوششي سط . 2-0

 برگهاي سط  (:کثيف غليظ، احرش،)خشن  و زبر. 2-0-2

. هسرتند ( اَحررَش )خشرن   و زبرر  توت، برگهاي همانند شبارق

(.  غليظ) خشن هستند نيز شِرشِرۀ و حَلََمد گياهان برگهاي سط 

 . ز برند سط  با برگهايي نيزداراي قَفعاء و عَثَق،عُبَب،لسان گياهان

 و مَکنان  مُرّۀ ، تنعيمد گياهان برد سط  :نرم برد. 2-0-0

 . است( انعم)نرم 

ر شاء  ريحان، و کُحالء عَلقي، شُقاري، گياهان برگهاي سط 

 دارد( لرينن ) نررم  سطحي نيز ضِرو گياه. است لطيف نيز سَنَمد و

(2،0.) 

 :برد رنگ. 2-1

 شُرکاعي،  دَرمراء،  برادام،  و بَقّرم  گياهران  برد :سبز. 2-1-2

 . است سبز عِتر و رمرام برّم، عشرق، دَهماء، ثوم، و طُبّاق

. اسرت  الرود  غبرار  و سربز  رنگ به برگهايي داراي نيز رُغل

 نيز عُقاّر. است پررنگتر صَعتَر برد از نيز سَکَب رنگ سبز برد

 .است پررنگ رنگ سبز  با برگهايي داراي

 داراي کرره گياهرراني از :خرراک رنررگ يررا غبررارالود. 2-1-0

 شرشررۀ،  بره  توان مي هستند خاکي يا غبارالود رنگ به برگهايي

 کحرالء و مغرزرۀ   خَلَرص،  الکبرد،  وَجَع امُ عُبَب، ضُرم، شُقاري،

 .است رنگ خاکي برگش سط  دو نيز سَنَمد گياه .کرد اشاره

 گيراه . اسرت  رنگ قرمز ضِرو برگهاي اطراف :قرمز. 2-1-0

 .رنگند قرمز برگهاي داراي نيز عِتق و عُثرُب

 (.2،0) است زرد برگهاي داراي مَکنان گياه :زرد. 2-1-0

 :برد بوي. 2-1

 (.2،0) است خوشبو و ساج شي  غار، ، اُترُج درخت برد

 :کند مي تعريف اينگونه  را خَبَ  اصطالح دينوري

 و گردانند خش  و ريخته درخت از که است برگي خب » 

 و سرشرته  اب برا  سپس و اميخته ان مانند و ارد با ساييده پس

 (. 2)« .دهند مي شتر  به غذا عنوان به
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 ... شناسي  تحليلي ريخت -بررسي تاريخي 

 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 291

 –ايرانري  شناسري  گيراه  تراريخ  در برار  اولرين  برراي  دينوري

 هرا  بررد  شناسي ريخت تخصصي و خار هاي جنبه به اسالمي

 امرروزي  شناسي گياه متون با زيادي بسيار حد تا که کرده اشاره

 کلري  انردازه  پرنج  بره  را هرا  برد او. است تطبيق و مقايسه قابل

 حرول  گياهران  بررد  از او توصريف  ترين ابتدايي و کرده تقسيم

 برراي  نکتره  اولين کلي نظر ي  در زيرا، هاست ان اندازه محور

 و هاسرت  ان بررد  به توجه يکديگر، از مشابه گياهان شناسايي

. هاسرت  بررد  ايرن  کننرده  متمايز صفت اولين نيز اندازه فاکتور

 پهنر   شرکل  و حاشيه از نيز امروزي و دقيق توصيفي دينوري

 ماننرد،  ارّه شرکل  چهار در را ها برد حاشيه و داده ارايه ها برد

 ها برد پهن  چنين هم کرده، بررسي باري  و محدب تيز، نوک

 اي، دايرره  پهنا، دراز يا شکل مستطيل کلي شکل چهار در نيز را

 وارد را توصريفات  ايرن  و کررده  بررسي سوزني و شکل سپري

 و متنراوب  ارايرش  دو. اسرت  کررده  ايرانري  شناسري  گياه دانش

 گيراه  روي برر  هرا  بررد  ارايش ترين اصلي از امروزه نيز متقابل

 پرداختره  انهرا  دقيرق  توصريف  به دينوري که شود مي محسوب

 سط  از ويژگي دو تنها ارايه در او کار ضعف نقطه شايد. است

 ايرن  از ديگرر  از بسرياري  به و باشد خشن و نرم ها، برد انوا 

. است نکرده زيادي دقت قسمت اين در پس نکرده اشاره موارد

 رنرگ  سره  به هاست، برد غالب رنگ که سبز، رنگ کنار در او

 او کلي بررسي ي  در. است کرده اشاره نيز خاکي و زرد قرمز،

 ير   چرون  هرم  هرا،  برد کلي شکل و اندازه هاي  معيار کنار در

 و بررد  سرط   پهنر ،  شرکل  حاشيه، به او امروزي شناس گياه

 را ها معيار اين و داده نشان ويژه توجه نيز ان بوي و رنگ حتي

 مسرأله  ايرن  و افرزوده  اسالمي -ايراني شناسي گياه دانش به نيز

 .است دانش اين تاريخ در او باالي جايگاه نشانه

 

ــاوي. 2 ــي الح ــب ف ــد الط ــن محم ــاي ب  رازي، زکري

 برگ شناسي ريخت توصيفي معيارهاي گيري شکل

 بره  نيرز  الطب في الحاوي کتابدر  رازي زکرياي بن محمد

 شناسري  ريخرت  توان مي اساس اين بر و پرداخته برگها توصيف

 :کرد بررسي زير موضوعات در را برگها

 بررد  نرو   دو داراي( کاسني)هِندِبا  گياه :برد اندازه. 0-2

 گونره  ير   :اسرت  گونره  دو نيز اَرفَطيون گياه. است ريز و پهن

 کدو، برگهاي شبيه ديگر گونه برگهاي و کوچ  برگهاي داراي

 .انست از تر بزرد و تر سخت اما

 :برد رنگ. 0-0

 سرياه  برگهراي  داراي را انجوشرا  گيراه  رازي :سياه. 0-0-2

 .کند مي توصيف رنگ

 تيرره  سربز  رنرگ  برا  برگهراي  داراي جاوشير: سبز. 0-0-0

 . است

 .است سرخ به مايل ج نطِيانا برگهاي رنگ :قرمز. 0-0-0

 :گياه روي بر برد ارايش. 0-0

 رشرد  سراقه  گرداگررد  زيراد،  تعداد در انجوشا گياه برگهاي

 روي برر  نيرز  جاوشرير  برگهراي . اند چسبيده زمين به و کنند مي

 . دارند قرار زمين

 و سراقه  پرايين  قسرمت  در برگهرا  برخري  جنطيانرا  گياه در 

 پرايين  طررف  بره  نيرز  برگهرا  برخري  و دارند قرار ريشه نزدي 

 .اند شده گسترده

 :برد پوششي سط . 0-0

 ز برر  سرط   با برگهايي که گياهاني از(: خشن)زبر . 0-0-2

 .کرد اشاره  دِفلَي و جاوشير انجوشا، به توان مي دارند

 داراي العرالم  حري  و انجوشرا  (:مُزغَرب )دار  کرک. 0-0-0

 .دارند کرک سط  با هايي برد

 دسرت  برا  تماس در انها سط  که برگهايي از :نرم. 0-0-0

 نررم  برگهاي که کرد اشاره جعفيل برگهاي به توان مي است نرم

 .دارد لطيفي و

 برگهراي  برخري  ريخرت  توصيف به رازي :خاردار. 0-0-0

 يرا  انجوسرا ) انجوشرا : هماننرد  اسرت،  پرداختره  نيرز  خار داراي

 .است خاردار برگهاي داراي که( ابوخلسا

 :پهن  شکل اساس بر برگها بندي طبقه. 0-0

 داراي مَريس  بسرتاني  نرو   (:مثلثات)اي  برگچه سه. 0-0-2

 .است برگچه سه از مرکب هاي برد

 برگهاي داراي از گياهاني که  (:پهنا دراز)مستطيل . 0-0-0

 اشراره  جنطيانرا  گيراه  به بايد هستند پهنا دراز يا شکل مستطيلي

 انرد،  گرفتره  قررار  پايين سمت به اندسته از برگهايش که که کرد

 شرکل  مسرتطيل  نيرز  جيرانيرون  برگهراي . هستند شکل مستطيل

 . هستند
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 اي دايرره  انجيرر  برگهراي  و جاوشير برگهاي :دايره. 0-0-0

 .است شکافته قسمت پنج به انها پهن  و هستند شکل

 :برگها حاشيه. 0-1

 جيرانيرون  برگهراي  (:االطراف مُشقَق)شده  شکافته. 0-1-2

اسرت   (مشرقوق ) شده شکافته شکل به نعمان شقايق برد شبيه

(0-0 .) 

 اندازه از دقيقي و گسترده توصيف دينوري، خالف بر رازي

 پهرن،  هراي  بررد  بره  محدود مثال چند در و نداده ارايه ها برد

 دينروري  برا  مقايسره  در کره  اسرت  کرده اشاره بزرد و کوچ 

 هرا،  بررد  رنگ بررسي در او اما، شود مي محسوب نقص نوعي

 برا  مقايسره  در جديردي  نکتره  کره  کرده اشاره نيز سياه رنگ به

 دينروري،  برا  مقايسه در او کار ديگر ضعف نقطه. است دينوري

 گياهران،  روي برر  هرا  بررد  ارايرش  از دقيرق  تصروير  ارايه عدم

 گيرري  قررار  بره  تنها محدود توصيف چند در او. اوست همانند

 کررده  اشراره  سراقه  نقراط  برخي يا زمين روي بر ها برد برخي

 و دار کررک  سرط   دو هرا،  بررد  سطوح بررسي در رازي. است

 بخرش  ايرن  در و کررده  وارد شناسي گياه دانش به نيز را خاردار

 پهن  او چنين هم داده، ارايه دينوري به نسبت تري  دقيق بررسي

 دانررش وارد بررار اولررين بررراي نيررز را اي برگچرره سرره مرکررب

 و ابتکررار اخرررين. اسررت کررده  اسررالمي -ايرانرري شناسرري گيراه 

 شرکافته  حاشيه با ها برد از ديگري نو  توصيف نيز او نواوري

 گيرري   شرکل  رونرد  پرس . اسرت  گشنيز هاي برد مشابه و شده

 در رازي برا  شرده،  اغاز دينوري با که برد شناسي ريخت دانش

 جهرت  هرر  از دوره اين تاثير توان مي و گردد مي تکميل الحاوي

 . کرد مشاهده خوبي به بعدي دوره رساندن اوج به در

 

 دوره شکوفايي .ب
 تررين  عالي به دوره اين در گرفت، شکل قبل دوره در انچه

 قررن  برا  مقارن خود اين و شده بيان خود نحو ترين تخصصي و

. اسررت برروده اسررالمي، ايررران علمرري رسررتاخيز دوره ق،  ه 0و0

 تعرداد  افرزايش  و انهرا  اثرار  و دانشرمندان  تعرداد  يافتن فزوني

 اصرلي  هراي  ويژگري  و هرا  معيرار  هرا،  گاه زيست گياهي، طبقات

 فيزيولروژي  دانرش  ترر  دقيق بررسي و مختلف هاي اندام ريختي

 توصريف  دوره ايرن  در کره  گياهراني  تعرداد  افرزايش  و گياهان

 ايرن  شرکوفايي  دوره متمايزکننرده  و اصلي هاي ويژگي اند، شده

 . است ايران در دانش

 پيگيرر  تالشري  نشرانه  دوره ايرن  در ها نواوري و ابتکار اين

 شرده  نهرايي  باعرث  اسرت کره   دانرش  ايرن  کرردن  علمي براي

 نيرز  ان از پس ها قرن تا که شده نيز دانش اين ثابت چهارچوب

 دور نظرر  از نبايد البته است، داشته قرار دانشمندان ديگر الگوي

 دارد گيرري  شکل دوره در ريشه خود شکوفايي دوره که داشت

 توانسته برده، ميراث دوره ان از که هايي اندوخته و تجارب با و

 .کند پيشرفت بيشتري سرعت با

 در علمري  اصرطالحات  و بررسري  مورد گياهان کردن بومي

 اوج و شرکوفايي  دوره ديگري مهم مشخصه شناسي، گياه حوزه

 امانرت  رعايت دليل به دانشمندان دوره اين در. است دانش اين

 را اثارشان و مولفان نام کردند، مي نقل پيشينان از جا هر علمي،

 کنرار  را هرا  قرول  نقرل  ايرن  اگرر  حرال  کردنرد،  مري  ذکر دقت با

 دانررش حرروزه در دوره ايررن اثررار عمررده بخررش بگررذاريم،

 داراي لذا انهاست، شخصي تجربه و مشاهده نتيجه شناسي، گياه

 دانشرمندان  ايرن  واقعري  ميراث خود اين و است علمي اصالت

 واقع توجه مورد چندان متاسفانه که است بعدي هاي دوره براي

 تحقيقات ارايه نيز، دوره اين ديگر ويژگي ي  پس. است نشده

 . است بفرد منحصر و اصيل تاليفات و

 ايرن  برا  مررتب   تاليفرات  و دانشمندان تراکم پر حضور پس

 مشراهده  و تجربره  و ميرداني  تحقيقرات  بره  اوردن روي دانش،

 برا  مقايسره  در جديد کامالر هاي ديدگاه و معيارها ارايه شخصي،

 هرا  زمينره  بسرياري  در نهايت در و جديد ابتکارات پيشين، دوره

 ايرن  اصرلي  هراي  مشخصره  از گيري شکل دوره بر گرفتن پيشي

 بتروان  شايد تاريخي سير لحاظ از حال. شود مي محسوب دوره

 تراليف  را ان عطرف  نقطره  و قبرل  دوره با دوره اين فاصل حد

 اثراري  مهرور  در را ان ادامره  دانسرت و  سرينا  ابن القانون کتاب

 .کرد مشاهده  توان مي بيروني الصيدنه همچون بديل بي

 اين در شده انجام اقدامات و شناسي گياه طالبان اشتياق پس

 ايرران  در دانرش  ايرن  رسيدن اوج به و يافتن رونق باعث دوره

 طبقرات  و ريختي اطالعات وسعت و عمق بر تدريج به و شده

 کره  گونره  همان ديگر، طرف از. است شده افزوده نيز دانش اين
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 و يافتره  راه دانرش  ايرن  به نيز علمي نگاه و نظر دقت شد، ذکر

 بررسي به بيشتري دقت با که متني هر که است اين نيز واقعيت

 علمري  و دقيق مطالبي حاوي پرداخته، گياهان مختلف هاي جنبه

 هرر  و بروده  داروشناسري،  دانرش  نيرز،  ديگر تخصصي زمينه در

 بروده،  اعتنرا  بري  گياهران  دقيق و علمي توصيف به که نيز متني

 نمونره  کره  اسرت  نيرز  دارويري  ارزشمند اطالعات فاقد معموالر

 .است مشهود رکود دوره اثار در ان برجسته

 سينا، نقطه عطف دوم ابن الطب في القانون. 0

 مهرم  اطالعرات  القرانون فري الطرب    کتاب متن در سينا ابن

 سرفصرل  چنردين  در توان مي که داده ارايه گياهان برد درباره

 :کرد بررسي را اطالعات اين

 :دارويي استفاده جهت چيدن مناسب زمان. 0-2

 جهرت  برگهرا  چيدن براي مناسب زمان القانون در سينا ابن

 نهرايي  حجرم  بره  گياه که داند مي موقعي را گياه دارويي استفاده

 باشرد  رسريده  نمو نهايي مرحله به نيز برد تا باشد رسيده خود

 پژمررده  يا و بشکند يا بدهد رنگ تغيير برد انکه از قبل بايد و

 .چيد انرا بيفتد، زمين به و شود

 :برگها حاشيه. 0-0

 برخري  حاشريه  (:منشراري ) اي ارّه حاشريه  برا  برد. 0-0-2

 گياهراني  از. است ارّه هاي دندانه مشابه هايي دندانه داراي برگها

 بيابراني  خشرخاش  و ابي خشخاش کنار به بايد اي ارّه حاشيه با

 .کرد اشاره

 داراي نيرز  برگها برخي (:الورق مُشرَف) دار کنگره. 0-0-0

 کره  هسرتند  نروکي  بري  هراي  دندانره  يرا  گِررد  کوتراه  هاي دندانه

 قانون در که گياهاني از. شود مي گفته ايي کنگره انها با اصطالحار

 بره  بايرد  اسرت  دار کنگرره  حاشيه داراي برگش و شده توصيف

 و سرياه  خربرق  گياهران  بررد  از او. کرد اشاره( کاجيره)عُصفر 

 کره  تفراوت  ايرن  برا  بررده  نرام  دار کنگرره  حاشريه  برا  نيز چنار

 (.تشريف اَکبر) است بزرگتر خربق هاي دندانه

 از برخري  حاشريه  (:االطرراف  مُحرددد ) تيرز  حاشيه. 0-0-0

 ايرن  برا  برگهرايي  داراي که گياهاني از. است برنده و تيز برگها

يَترو    به بايد شده اشاره انها به القانون در و هستند خصوصيت

 يتررو  ،(گردويرري) جرروزي مرراده جررنس( دار شرريرابه گياهرران)

 .کرد اشاره( قاصد گُل)شنجار  و فيلووسا

 حاشيه  (:االطراف مُشقَق) گشنيزي يا شده شکافته. 0-0-0

. است گشنيز برد شبيه و شده شکافته حالت به برگها از برخي

 شرکافته  يرا  مشقق کناره با( زيره) کمون گياه برگهاي از سينا ابن

 نيرز  عرقرون  بررد . اسرت  ترره  شراه  برگهراي  مشابه که برده نام

 (.0،1) است شده شکافته النعمان شقايق همانند

 :برگها نوک. 0-0

 :است پرداخته نيز برگها نوک توصيف به سينا ابن

 داراي نيرز  برگهرا  از برخري (: الطرف حاد)تيز نوک. 0-0-2

 از نوعي همچنين، ثِيدل: همانند هستند،( الطرف حاد)تيزي  نوک

 .دارد تيز و باري  نوکي هم حُماض گياه

 :برد پهن  شکل. 0-0

 کررده  اشراره  نيرز  بررد  پهن  مختلف هاي شکل به سينا ابن

 اينگونره  به را برگها پهن  توان مي او توصيفات اساس بر. است

 :کرد بندي طبقه

 داراي سرقمونيا  گيراه (: زوايرا  ثرالث )شرکل   مثلثي. 0-0-2

 .است شکل مثلثي يا گوشه سه برگهاي

 گيراه  سراقه  روي برگهراي  :پهنرا  دراز يرا  مستطيلي. 0-0-0

 و هسرتند  بادام برد شبيه و شکل مستطيل دارند، قرار ماهودانه

 مسرتطيل  برگهراي  نيرز  عوسرج  و( کاشرم ) سيساليوس از نوعي

 . دارند( پهنا دراز) شکل

 کرره برگهررايي از(: مسررتدير)شررکل  اي دايررره برررد. 0-0-0

 : کرد اشاره گياهان اين به بايد است شکل اي دايره انها پهنگ

 اس برگهراي  پهنر   اسرت،  عدس شبيه برگهايش که زهره

 . است شکل اي دايره نيز زراوند و ماي  خسرواني،

 پرنج  بره  و اسرت   شرکل  ي دايرره  نيرز  جاوشير برد پهن 

 . است شده تقسيم قسمت

 شربيه  الملروک  حُرب  هاي برد پهن   :شکل ماهي. 0-0-0

 برا  اطالعرات  قرانون  در  سرينا  ابرن . اسرت  کوچر   هاي ماهي

 اسرت  داده ارايره  برگهرا  خارج پوششي سط  درباره نيز ارزشي

(0،1.) 

 :برد سط . 0-0

 :کرد بندي طبقه گونه اين را برگها توان مي نيز اساس اين بر  
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  299 --- 2931ی دوم، تابستان  سال چهارم، شماره 

 داراي برگهايشان که گياهاني از  (:خشن)زبر سط . 0-0-2

 عردس  و طريقوليرون  عصرفر،  بره  بايرد  است وخشن زبر سط 

 .کرد اشاره تلخه

 بررد  سط  که گياهاني از(: مُزغَب)دار  کرک سط . 0-0-0

 خرس  و مرارالول  نرو   خشخاش به بايد است کرک داراي انها

 هرم  و زبرر  هرم  الملر   اکليل برگهاي سط . کرد اشاره الحمار

 .است دار کرک

 صراف  نيرز  برگهرا  از برخري  سرطوح  :صاف سط . 0-0-0

 . شلجم و( ناردين)کوهي  سنبل نر، يبروح: همانند است،

 گيراه  از سروم  نو   (:دَسم) چرب سط  با برگهاي. 0-0-0

 .است روغني و چرب سط  با هايي برد داراي الثعلب عنب

 داراي درخترران برخرري برررد سررط  :لررزج سررط . 0-0-0

 بررد  نيرز  ان نمونه و چسبد مي دست به که است لزج رطوبتي

 گاليرول  و سوسرن  ،(بيابراني  سمرنيون) کرفس عوسج، درخت

 بخرار  طرالبيون  گيراه  برگهراي  خارجي سط  بر همچنين .است

 و لرزج  ماده شود، داده فشار دست با اگر که دارد وجود مانندي

 .دهد مي پس تَري

 نررم  گنردم  برد از برگش دوسر گياه :لطيف و نرم. 0-0-1

 .است لطيف نيز زراوند برد. است تر

 گرل  برگهاي از کمافيطوس برگهاي (:ز يبر)دار  پرز. 0-0-1

 روي برر  نيرز  خراسراني  گاوزبران . هسرتند  پرزترر  پر چشم گاو

 يرا  ماننردهايي  خرار  انهرا  از که دارد وجود هايي نقطه برگهايش

 .است شده جدا( زغب)هايي پرز و کرک

 نرو   هراي  بررد  سط  روي بر(: مُشطَب)دار  خ . 0-0-0

 .دارد قرار هاي خ  بياباني کرفس يا کَبيکَج بياباني

 از. هسرتند  خرار  داراي نيز برگها از برخي :خاردار. 0-0-9

 اشراره  گياهران  ايرن  بره  بايد دارند خاردار هاي برد که گياهاني

 :کرد

 دارد وجرود  خار برگها کنار بياباني نو ( خرزهره) دِفلَي در 

 . اند گرفته قرار برگها زير خارها رودخانه، کنار دِفلي نو  در اما،

 چسبنده، خارهاي برد، همراه يکي در دارد نو  دو حَسَ 

 برگهرا  ديگررش،  نرو   در و دارد وجود( مُلزَز) سخت و خلنده

 نيز شنجار و عصفر .پوشاند مي را خارها و خارهاست از تر پهن

 .خاردارند برگهاي داراي

 سرنبل  گيراه  هراي  بررد  سرينا  ابن گياهان، اين خالف بر اما

 (.0،1) کند مي معرفي خار بي را( ناردين)کوهي 

 :گياه روي بر برگها ارايش. 0-1

 روي برر  برگها گيري قرار مختلف هاي موقعيت به سينا ابن 

 .است کرده اشاره نيز ساقه

 بنردي  تقسريم  نروعي  تروان  مري  هرا،  موقعيت اين بررسي با 

 :داد ارايه را مقدماتي

 زمين روي بر گياهان برخي برگهاي :زمين روي بر. 0-1-2

 .الثعلب خصي راسن و کمافيطوس، :همانند است، شده پهن

 زمرين  نزدي  نيز گياهان برخي برد :زمين نزدي . 0-1-0

 بره  برگهايشران  که کمادريوس و جاوشير گياهان :همانند است،

 نيرز  بيابراني  سمرنيون نام با کرفس از نوعي. است نزدي  زمين

 مرنحن ) اند شده کج خارج سمت به و زمين نزدي  هايش برد

 تمراس  در زمرين  برا  برگهرايش  نيرز  سورنجان گياه(. خارج الي

 بررد  سه يا طريقالي نام به که( چوب )سطرونيون  برد .است

 نيرز  نردارد  بيشرتر  برد سه گياه اين اکثرار زيرا، شود مي شناخته

 شرده  کرج  يرا  مايرل  زمين سمت به سوسن و ترش  برد شبيه

 .است

 يکرديگر  از هرم  جنطايانرا  برگهاي :يکديگر از دور. 0-1-0

 .هستند( مُتِباعد) دور

 هررم دربرابررر گيرراه طرفحومرراس در برگهررا :مقابررل. 0-1-0

 (.مقابل يا مُحاذي)اند  قرارگرفته

 بره  برگهرا  نيرز  گياهان برخي در  :ساقه به چسبيده. 0-1-0

 بره  بايرد  ويژگري  ايرن  با گياهاني از. اند چسبيده شاخه و ساقه

 را بريخ  و چسربيده  سراقه  بره  برگهرا  کره  کرد اشاره الحمار خَس

 .اند چسبيده ساقه به برگهايش نيز  ابوحَلسا. اند پوشانيده

 برسرر  قُررطُم  هاي برد قرارگيري محل :ساقه نوک. 0-1-1

 برگهراي  امرا،  ماند؛ مي برد بي و برهنه ساقه باقي و است ساقه

 .رويند مي شاخه روي هم و ساقه روي هم ماهودانه

 قررار  اب روي برر  سراذج  گيراه  برگهاي :اب روي. 0-1-1

 (.0،1) دارند

 :برد رنگ. 0-1

 نشران  برد اقسام رنگ بررسي به نيز خاصي توجه سينا ابن

 :است کرده اشاره گياهان اين برد رنگ به کتابش در و داده
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 يبرروح  الملر ،  اکليرل  تلخه، عدس گياهان :سفيد. 0-1-2

 سرفيد  برگهايشران  مرارالول  نو  کبيکج وخشخاش اول نو  نَر،

 .است

 الثعلررب عنررب اول نررو  و الحمررار خررس :سررياه. 0-1-0 

 .است( اسود الي)سياهي  به مايل هايشان برد

 رنررگ سرررخ تابسررتان در شررنجار، برگهرراي :قرمررز. 0-1-0

 خروني  قرمز رنگ به نيز( چوب )سطرونيون  برگهاي. شوند مي

 .است

 خاکي رنگ به برگهاي داراي نيز کَرسَنه :رنگ غبار. 0-1-0

 . است( الورق مغبرۀ) الود غبار يا

 در. اسرت  زرد برگهايش تمام نيز کوهي سنبل :زرد. 0-1-0

 .شود مي ديده برگش روي بر رنگ طاليي اي ماده البيضا شوکد

حنا  و زيتون جاوشير، الثعلب، گياهان خصي :سبز. 0-1-1 

 سربزتر  جاوشرير  و حنرا  برگهراي  اما، رنگند سبز برگهاي داراي

 (.0،1)است 

 :برد طعم و بو. 0-0

 برا  برگري  داراي( افسنطين) اُفسنتين برد نيز طعم لحاظ از

 بياباني سمرنيون برد و است( حرافد)سوزنده  و( مَرارۀ)تلخي 

 جرروزي مرراده يَتررو . اسررت( ادويرره)افررزار  ديررگ طعررم داراي

 .است بدبوي بسيار هاي برد داراي نيز( گردويي)

 :برد اندازه. 0-9

 انها اندازه به توجه با را گياهان از بسياري هاي برد سينا ابن

 است داشته خاصي توجه ها برد ابعاد به او. است وصف کرده

 :کرد اشاره موارد اين به توان مي کتاب متن بررسي با. 

 بارير   برگهاي داراي اسمانجويي سوسن :باري . 0-9-2

 از نروعي . اسرت  باري  و ريز برنجاسف برگهاي. است( دَقاق)

 برگهرراي ان ديگررر نررو  و اسررت پهررن برگهرراي داراي کاسررني

 و کبررر) پهررن و بررزرد برگهرراي داراي حمامررا. دارد برراريکي

 صرغار  اوراق) دارد براريکي  و ريز برگهاي حاشا. است( عراض

 .دارد باريکي هاي برد نيز(  اسب دم)الخيل ذنب و (دقاق و

 اسرت ( طوال) دراز برگهاي داراي کرنب گياه :دزار. 0-9-0

 دريايي يا خشخاشي يتو  .دارد دراز و پهن برگهاي موز گياه و

 طروال  دقراق  صرغار ) دراز وکمري  بارير   و ريز برگهاي داراي

 در. اسرت  بارير   هراي  برد داراي نيز طوقريوس. است( قليال

 بررد  شربيه  باريکي در و دراز بسيار برگهايش نيز طرفحوماس

 .دارد دراز هاي برد هم  حُماض از نوعي. است عدس

) پهرن   و برزرد  نيرز  نر يبروح برگهاي :برد پهن. 0-9-0

 .دارد پهني برگهاي نيز ثِيدل. است( عراض کبار 

 و است بسيار تابستان نيز شيطرج برگهاي :کوچ . 0-9-0

 ماهودانره  در. ديد توان مي زحمت به که شوند مي کوچ  انقدر

 ريزترر  سراقه  هراي  بررد  از دارند قرار ها جوانه بر که برگهايي

 .هستند

 :برد تعداد. 0-28

 نيرز  گياهران  هراي  بررد  تعرداد  به ديگر نگاهي در سينا ابن

 هراي  بررد  برابرر  دو نَر يبروح برگهاي تعداد. است داشته توجه

 گرون ) طرغافيثا و ابوحلسا هاي برد تعداد. است ان مادينه نو 

. اسرت  زيراد  نيرز  الثعلرب  عنب سوم الخيل و نو  ذنب و( کتيرا

 طراغيرون  از نروعي  همچنين. است کم زهره گياه برگهاي تعداد

 همچنرين . هسرتند  برد بي کشوث و( پا هزار يا سقولوقندريون)

 شناخته برد سه يا طريقالي نام به که( چوب ) سطرونيون برد

تعداد برگهاي . ندارد بيشتر برد سه گياه اين اکثرار زيرا شود، مي

 (.0،1)است  پنج چهار و نيز( زيره) کمون

 دارويري  استفاده زمان بهترين خود کتاب ابتداي در سينا ابن

 انوا  حاشيه بررسي در او. است کرده معرفي را گياهان برد از

 اشراره  نيرز  دار کنگرره  نرام  به حاشيه از جديدي نو  به ها، برد

 و پرداختره  نيرز  ديگري جديد تخصصي جنبه به او. است کرده

 توجره  مرورد  او از پيش اثار در که است برد نوک توصيف ان

 به نيز را شکل مثلثي و شکل ماهي پهن  نو  دو و نگرفته قرار

 او کتراب  بخرش  تررين  مهرم  امرا،  کرده اضافه شناسي گياه دانش

 سرطوح  و هاسرت  بررد  مختلرف  سطوح انوا  از دقيق توصيف

 دانرش  اين تاريخچه به را دار خ  و صاف لزج، پرزدار، چرب،

 محرل  بره  نيرز  اي ويرژه  توجره  او. اسرت  کررده  اضرافه  ايران در

 روي بررد  گيرري  قررار  محل اساس بر داشته ها برد گيري قرار

 پهرن  سراقه،  بره  چسربيده  از هم، دور هاي ارايش انوا  با ساقه،

 اب روي برر  حتي و ساقه نوک زمين، نزدي  زمين، روي شده

 رنرگ  به برد، رايج هاي رنگ ساير کنار در او. کنيم مي برخورد

 بوي با حتي و تند و بد بوي با هاي برد و کرده اشاره نيز سفيد

 از يکري  سرينا  ابرن  کتراب قرانون  . اسرت  کرده توصيف را ادويه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 18

http://jiitm.ir/article-1-267-fa.html


 موسوی و همكاران          

  293 --- 2931ی دوم، تابستان  سال چهارم، شماره 

 و تخصصري  و علمري  اشرنايي  براي شناسي گياه متون ترين مهم

 عطرف  نقاط از يکي و است گياهان در برد اندام با جانبه همه

 .شود مي محسوب ايران در شناسي گياه تاريخ در دانش اين

 

 هروي االدويه موفق الدين الحقايق عن االبنيه  .4

 برگها از برخي ريخت توصيف محدودي از به کتابش در او

 درازي بره  برگهرايي  داراي ماهودانره   مرثالر  اسرت  پرداختره  نيز

 دو داراي صرعتر  گيراه . است کوچ  هاي ماهي شبيه و انگشت

 ديگرر  نرو   و است دراز برد داراي ان جنس ي  است جنس

 و اسرت  انرواعي  داراي نيرز  مازريون گياه. دارد گِرد برگهاي ان

 ديگرر  انروا   از بهتر دارد، تُنُ  و بزرد برگهاي که ان از نوعي

 يرا  دراز و تُنُر   يرا  سرطبر  و کوچر   برگهراي  داراي که است

 (.1) هستند درهم و پيچيده

 

 ابوريحان بيروني الصيدنه  .5

 کتراب  در کره  برود  بيرونري  ابوريحران  ايرن  از هروي، پس

 تمرام  از را توصريفات  ترين علمي و ترين دقيق از يکي الصيدنه،

 مثالهاي ذکر با(  بو مزه و ، رنگ حاشيه، پهن ،) برد بخشهاي

 تروان  مري  کتراب  مرتن  دقيرق  بررسري  با. است داده ارايه متعدد

 توصريفات  براساس و دارد قرار طبقه چندين در را او اطالعات

 :کرد بندي رده زير شيوه به را برگها انوا   او

 :پهن  شکل اساس بر ها برد بندي طبقه. 0-2

 برگهراي  داراي سراج  درخت :شکل سپري برگهاي. 0-2-2

 . است ديلمي( تَراس)سِپَر شبيه

 .است گوشه سه برگهايي داراي سَقمونيا :مثلثي. 0-2-0

 شبيه هاي برد داراي تَنّوم درخت:  شکل اي دايره. 0-2-0

 شرود،  متمايرل  هرجرا  بره  خورشريد  و است( سکه نوعي) دينار

 برر  افتراب  سروي  بره  را خرود  روي نيرز  درخرت  اين هاي برد

 شرکل  ايري  دايره برگهاي داراي نيز العالَم حَيّ گياه. گردانند مي

 گياهران  هراي  بررد . اسرت ( سرکه  ديگرر  نرو  )درهم  شکل به

 .هستند شکل اي دايره نيز غسلج دَمدام و بابونج،

 و پهنرا  فاقد برگهاي :شکل سوزني يا درفشي برد .0-2-0

 ايرن  و نامنرد  مري  هردّاب  يا هَدَب برد را مانند فلس يا سوزني

 است سرو همانند بازدانگاني خانواده گياهان خار برگها گونه

 اکثرر  بررد . هسرتند  سبز هميشه برگهاي داراي بازدانگان اين و

 کاج برد مثال، عنوان به است مانند پول  يا سوزني بازدانگان،

 سروزني  برگهراي . اسرت  مانند پول  سرو برد و شکل سوزني

  درمنرابع . شوند مي ختم تيزي نوک به و دارند رگبرد ي  فق 

 .است شده ترجمه شکل درفشي برد معموالر هَدب برد

 فلسري  و پهنا فاقد هاي برد داراي که درختاني و گياهان از

 :کرد اشاره موارد اين به بايد شکلند سوزني و

 . بان درخت و(برنجاسف)ارطميسيا گياه اَرطي،اَالء، درختان 

 ديگر هاي شکل با پهنکهايي الطب في الصيدنه در همچنين 

 برخري  تنهرا  خرار  و نيسرتند  عام اشکال که اند شده مطرح نيز

 :مانند هستند، گياهان

 و کوچر   هراي  مراهي  شربيه  هايي برد داراي که ماهودانه 

. هسرتند  موش گوشهاي شبيه کوچکي برگهاي داراي الفار اذان

 ان داخرل  کره  اسرت  شکل اي لوله برگهايي داراي نيز حاج گياه

 زنردگي  ان در پهرن  سرر  رنرگ  سبز حشرات و است تهي ميان

 نيرزه  نروعي  شرکل  بره  و دراز برگهايش نيز حَربد گياه. کنند مي

 نيرام   شربيه  نيرز  صربر  برگهاي.  کند مي گشاد را زخم که است

 (.0،9) است کارد

 :برد سط . 0-0

 اشراره  نيرز  برگهرا  سط  پوششي مختلف سطوح به بيروني

 :کرد بندي طبقه اينگونه را سطوح اين توان مي که است کرده

 سررط  برگهررا از برخرري در (:خَشررن) زبررر سررط . 0-0-2

 کره  گياهاني از. دارد زبر بافتي دست با تماس در برد خارجي

دريرايي   خشرخاش  بره  تروان  مري  اسرت  زبرر  انهرا  برد سط 

 .کرد اشاره الثور لِسان و( فَرَليون)

 برگهرا،  برخري  سرط   روي برر  (:مُزغَب) دار کُرک. 0-0-0

 و اَروسرا : مثرال  طرور  بره  دارنرد  قرار کوچکي( زغب)کرکهاي 

 خَرس  يرا  اسرت  کررک  از پوشريده  برگشران  سط  که فَراسيون

 . است زبري کرکهاي از پوشيده نيز ان برگهاي که الحمار

 برا  تمراس  در برگهرا  اينگونره  سرط    (:نراعم ) نرم. 0-0-0

 مَغد گياه برد به بايد نرم سطوح با برگهاي از. است نرم دست

 .کرد اشاره

 و چررب  سرطوح  برا  برگهايي داراي عَوسَج :چرب. 0-0-0

 (.لَينن و دَسَم) است نرم
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 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 291

 داراي نيرز  برگهرا  برخري  سرطوح (: لزج) چسبناک. 0-0-0

 و ريرز  برگهراي  گياه غَسلَج: مانند است، چسبنده و لزج اي ماده

 .دارد چسبناک و گرد

 کره  اند شده مطرح الصيدنه در نيز برگهايي :خاردار. 0-0-1

 گياهان اين به توان مي خاردار برگهاي با گياهان از خارند داراي

 زيررا،  پوشراند  مري  را خارهرا  برگهرا،  حس  گياه در: کرد اشاره

 کنرار  نيز دِفلَي گياه در. است بيشتر خارها تعداد از برگها تعداد

 درخرت  بررد  هرر  روي بر. دارد وجود سختي خارهاي برگها،

 حرالتي  انهرا  و دارد وجرود  خرار  شبيه هايي جستگي بر نيز صبر

 و خراردار  برگهراي  نيرز  هَيشَرر  گياه. اند پراکنده و دارند خميده

 (.0،9) دارد تهي ميان

 :برد حاشيه. 0-0

 داشرته  خاصي توجه نيز برگها حاشيه به الصيدنه در بيروني

 برر  را برگهرا  تروان  مي حواشي، اين از او توصيفات اساس بر و

 :کرد بندي طبقه زير شيوه به ان حاشيه يا کناره نو  اساس

 برا  برگهايي داراي قَنطوريون :اي ارّه حاشيه با برد. 0-0-2

 .درازند و ارّه هاي دندانه مانند است که شده شکافته حاشيه

 کره  گياهراني  از (:اَسرنان ) دار دندانه حاشيه با برد. 0-0-0

 که کرد اشاره اروسا به توان مي هستند دار دندانه برگهاي داراي

 همچنررين اسررت،( شُرررَف)بلنررد کمرري و دار دندانرره برگهررايش

 .است پهن و دار دندانه نيز( دُلب)چنار هاي برد

 گياهران  برخري  (:الطررف  حراد ) تيرز  نوک با برد. 0-0-0

 در ان نمونره  کره  هسرتند  برنرده  و تيرز  نروک  با برگهايي داراي

 و کشريده  هراي  بررد  داراي که است مرو گياه برگهاي الصيدنه،

 .است برنده و تيز نوک با زبر

 مشرقق ) گشنيزي يا شده شکافته حاشيه با برگهايي. 0-0-0

 حاشريه  کره  گشرنيز  برد همانند هستند نيز برگهايي (:االطراف

 شده شکافته برگهاي با گياهان از. است شکافهايي داراي برگها،

 برگهرايي  داراي کره  کررد  اشراره  تُررمُس  و پرسياوشران  به بايد

دريررايي  خشررخاش. انررد شررده شررکافته اطررراف از کرره هسررتند

 هايي برد داراي بستاني خشخاش و دشتي خشخاش ،(فرليون)

 .است شده شکافته هاي کناره با که هستند

 وصرف  کتراب  ايرن  در کره  برد حواشي ديگر از همچنين

 نيرز  اُسرقورديون  گيراه : کررد  اشراره  انوا  به توان مي است شده

 معنرا  درايرن  اگر است شده بريده هاي کناره  با هايي برد داراي

 هراي  بررد . باشريم  داشته نظر در را تره، مانند طول، در بريدگي

 هراي  بررد  ماننرد  شرکل ( ورق انبوب) اي لوله و گرد چندان ان

 (.0،9)نيست   پياز

 :گياه روي بر برد ارايش. 0-0

 ارايرش  به اي ويژه توجه برگها، از خود توصيف در بيروني

 :کرد اشاره موارد اين به توان مي ازجمله دارد، گياهان برروي برگها

 منفررد  صرورت  به هايش برد سَعدان گياه :متناوب. 0-0-2

 .است  گرفته قرار

( ثَنتران  ثَنتران ) دو به دو قُطب گياه برگهاي  :متقابل. 0-0-0

 .اند گرفته قرار

يرا   طريفرولن  ان الثعلب که بره  خصي :متراکم برد. 0-0-0

 بره  هرايش  بررد  گوينرد،  مري ( ورقات ثالث ذو) اي برگچه سه

 روي برر  مترراکم  صرورت  بره  کره  شروند  مري  خرم  سمت زمين

 .اند قرارگرفته ها شاخه

 رفتره  درهم و تابدار هايش برد حَزاء :مُندَمِج برد. 0-0-0

 .است

 در برگهرا  شرده  ارايه هاي ارايش از ديگر برخي به ادامه در 

 رويند مي ريشه در اطراف اَروسا برگهاي. شود مي اشاره گياهان

 يرا  1 ريشه ي  از نيز سعلد در. اند چسبيده ريشه به هم تنگ و

 ريشره  پيرامرون  برگهرا  نيرز  الحمرار  خرس  در. رويرد  مي برد 1

 انگشرت  ير   ضرخامت  بره  اي ريشره  بره  هرم  تَنگ و رويند مي

 و گرفتره  قررار  ساقه کنار برگها نيز اَمبروسيا گياه در. چسبند مي

 هررا شرراخه برره را خررود شررب در برگهررا بهرررامج در. کوچکنررد

 برگهرا  جاوشرير  در. شروند  مي جدا هم از روز در و چسبانند مي

. دورنررد هررم از ان برگهرراي جنطيانررا در. نزديکنررد زمررين برره

 درخرت  در. اسرت  چسربيده  زمرين  به هايش برد نيز سورنجان

 و پوشاند مي را ديگري يکي قرارگرفته تا دو تا دو برگها وَقواق

 و مترراکم  صرورت  بره  برگها زنبق گياه در. است خالي ميانشان

 و  هرم  از بيشتر فاصله با برگها ياسمن در و اند گرفته قرار انبوه

اُقحُروان نيرز    .اسرت ( مرزدحم  غير تفتحا اَشد) هستند  انبوه غير

 نراهموار  و دار وتاب پيچ و درمنه هاي برد شبيه برگهاي داراي

 (.0،9)است 
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 :برد اندازه. 0-0

 انردازه  اسراس  بر را برگها توان مي الصيدنه کتاب بررسي با

 :کرد تقسيم نيز انها عرض و طول در

 و ريرز  برگهراي  داراي برابونج  :ريز و کوچ  برد. 0-0-2

 نيرز  غَسرلَج . اسرت  باري  و ريز نيز برگهاي حاشا. است نازک

 نيرز  مراده  لُفّراح  و کوچ  برگهايش دمدام. است ريز برگهايش

 .  دارد باري  و کوچ  برگهايي

 داراي الحمقا بَقلِد بستاني نو  (:عريخ) پهن برد. 0-0-0

 امرا،  اسرت  پهن و کوچ  برگش هم رَمرام. دارد پهني برگهايي

 مرروازاد . اسرت  کشيده اندکي و پهن برگهاي داراي الثور لسان

 دُم نروک  شربيه  سررهايي  اش ميانره  از کره  دارد پهن برگهاي هم

 و پهرن  برگهراي  داراي نيرز  لفراح  نَرر  نرو  . زند مي بيرون روباه

 برزرد  و پهرن  برگهراي  داراي بوصرير  ماده نو .  است درشت

 . است

. اسررت باريرر  و دراز برگهرراي مَغررد: دراز برررد. 0-0-0

 انگشت ي  درازاي به کشيده برگهايي داراي ماهودانه همچنين

. دارد برزرد  انگشرت  درازي بره  برگهرايي  نيرز  فراسيون. است

. درازي هسرتند  هراي  بررد  داراي عوسرج  صبر و لوف، جَنبيل،

 کره  کررد  اشراره  الحمرار  اذن به توان مي برگها ديگر از همچنين

 برگهراي  نيرز  نرر  بوصرير . دارد وجرب  ير   پهنراي  به برگهايي

 (.0،9) دارد باريکي

 :برد رنگ. 0-1

 نشران  برد انوا  رنگ توصيف به نيز خاصي توجه بيروني

 اسرت  کررده  اشراره  انهرا  بره  بيرونري  که رنگهايي از. است داده

 : کرد اشاره موارد اين به توان مي

 بوصرير  ،(فرليون)دريايي  خشخاش برگهاي: سفيد. 1-1-2

 .است رنگ سفيد لفاح نَر و نر

 . است  سبز برگهاي داراي نيز دَمدام: سبز. 0-1-0

 .است سياه را اروسا برد رنگ او :سياه. 0-1-0

 .است رنگ غبار تنّوم برگهاي :خاکي 0-1-0

 و سربز  سعلد گياه برگهاي فوقاني قسمت :رنگ دو. 0-1-0

 و سررخ  هرم  لوف برگهاي رنگ. است سفيد ان تحتاني قسمت

 و سربز  بين نيز الثور لِسان برگهاي رنگ همچنين. است سبز هم

 .است زرد

 اسرت  تيرره  رنگ به برگهاي داراي صَبر گياه :تيره. 0-1-1 

(0،9.) 

 :برد تعداد. 0-1

 او نظر از  :است داده نشان توجه نيز برگها تعداد به بيروني

 شرمار  پرر  کاهو و حاشا اروسا، ابراهيم، شجره گياهان هاي برد

 . هستند

 :برد طعم. 0-0

 الثعلرب  خصري : مرثالر  شده، اشاره نيز برگها طعم به بيروني

 مرورد  در کره  مرواردي  ديگرر  از.  است مزه تلخ برگهاي داراي

 :کرد اشاره زير موارد به بايد اند بوده بيروني توجه مورد برگها

 رقران،  قيدومره،  هاي نام داراي زعفران گياه برگهاي زعفران

 دمبرگري  الثرور نيرز داراي   لسان. است شوران و رقون خشيف،

 (.0،9)مانند  مي ملخ پاي به زبري نظر از که است

در  امرا  و داده ارايه گياهي اندام اين به جامع نگاهي بيروني

 الصريدنه  کتراب  از باالتر سطحي در سينا ابن القانون کتاب کل،

 را بيشرتري  گياهران  بيروني سينا، ابن اثر با مقايسه در. دارد قرار

 شناسري  ريخرت  در نيرز  جديرد  موارد برخي به و کرده توصيف

 حاشريه  برا  هرايي  بررد  بره  او: ماننرد  اسرت،  کررده  اشراره  برد

 ارايرش  از ديگرري  نرو   بره  چنرين  هرم  کررده،  اشراره  دار دندانه

 نيرز  رفتره  درهرم  و تابردار  و متراکم صورت به برد گيري قرار

 بررخالف  که پرداخته هاي توصيف برد به او. است کرده اشاره

 داراي بررد  سط  تمامي متفاوت، رنگ با سط  دو با هاي برد

 پايران  بيرونري  کتراب  کلي نگاه ي  در. است متفاوت رنگ دو

 مختلررف هرراي جنبرره از جررامع و دقيررق توصرريف از اي دوره

 – ايران در دانش اين شکوفايي اوج و برد اندام شناسي ريخت

 .است اسالمي

 

 دوره رکود و ضعف. ج

 و يافتره  خرار  سرويي  و سرمت  رکرود  دوره در دانش اين

 نراقص  تکررار  ان اصرلي  مشخصه که است شده  اي مرحله وارد

 پيشرين  هراي  دوره برجسرته  اثرار  اي کتابخانه تلخيص و گذشته

 برا  مسرتقيم  اي رابطره  دانشرمندان  تعردادي  دوره ايرن  در. است

 و ديردگاه  کمترين فاقد و ندارند شناسي گياه حتّي و داروشناسي

 و تخصرص  بردون  افرراد  اين اغلب زيرا هستند، جديدي ابتکار
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 خرود  از پريش  گياهراني  مترون  بررسري  به شخصي تجربه حتّي

 برخري  ارايره  بره  تنهرا  نيرز  دوره ايرن  مترون  در انرد  کررده  اقدام

 و شرده  بسنده شکوفايي دوره از تکراري معيارهاي و ها ويژگي

 .کنيم مي  برخورد جديد نکته ي  با کمتر

 چنرد  روي برر  بايرد  دوره ايرن  از بنردي  جمرع  ي  در پس

  اي کتابخانره  نويسري  خالصره  يکري  داشرت،  تاکيد اصلي ويژگي

 و دانرد  مري  ضعف و رکود دوره اصلي ماهيت نگارنده که است

 و مشاهده سفر علمي، با گذشته ادوار همانند کمتر دوره اين در

 ريختري  اطالعات دقيق ثبت و( ميداني مطالعات) مستقيم تجربه

 مطالرب  و کنيم مي برخورد معين، معيارهاي اساس بر برد اندام

 خالقيرت  از نشاني که است قبل دوره بزرگان از قول نقل اغلب

 در نيرز  دوره ايرن  خرود  در حتري  نيست، انها در عالقه بعضار و

 مواجره  دانشرمندان  ديگرر  تراليف  از رونويسري  برا  موارد برخي

 و تفليسري  هبل، ابن اثار ميان زياد بسيار هاي شباهت و شويم مي

 تلخريص  و اقتبراس  همرين  در و مدعاست اين دليل سمرقندي

 و طبقررات مهررم، معيارهرراي و اطالعررات از بسررياري نيررز،

 عردم  نشانه که شده واقع غفلت و توجهي بي مورد ها گاه زيست

 . است گذشته ارزشمند ميراث به توجه
 

 همداني نامه عجايب. 6

 برگهراي  سرط   و گسرترده  و فرراخ  را اسربرنگ  او برگهاي

 (.28،22) کند مي معرفي  براق را عناب

 ها ميوه از محافظت را فلفل درخت برگهاي کاربرد همداني

 روي برر  شرديد  افتراب  در برگهرا  اين. داند مي شديد افتاب در

 از کره  زمراني  و نسروزد  ها ميوه اين تا افتند مي فلفل هاي خوشه

 (.28)شوند  مي باز برگها شود، مي کم افتاب شدن
 

 يزدي جمالي نامه فرخ. 7

 دارويري  خوار بررسي به چهارم مقاله از دوم فصل در او 

 (.20) است پرداخته سرو و ساذج گل، گياهان برگهاي
 

 الخير ابي ابن شهمردان عالئي نامه نزهت. 8

 معرفري  هرم  شربيه  را بلسان و سَداب برگهاي کتابش در او

 (.20) است سفيدتر بلسان برد که تفاوت اين با کند مي

 خوارزمشاهي جرجاني ذخيره. 9

 برگهرا  ريخرت  از محردودي  توصريفات  دراثارش جرجاني

 حسيني گياه خوارزمشاهي ذخيره کتاب در مثالر است، داده ارايه

 ان از کرروچکتر کمري  امرا  بيرد،  بررد  مشرابه  برگهراي  داراي را

 (. 20)کند  مي معرفي

 

 جرجاني الطبيه اغراض. 11

 فراخ برگهاي داراي را بيش گياه نيز الطبيه اغراض کتاب در

 (.20) کند مي معرفي( تن  مخالف وسيع)

 

 هبل ابن المختار. 11

 ريخرت  دربراره  مهمري  توصريفات  نيرز  المختار در هبل ابن

 طبقره  زير شکل به را توصيفات اين توان مي که داده ارايه برگها

 :کرد بندي

 :برد پوششي سط . 22-2

 خشرن  و ز برر  شان برد سط  که گياهاني از: زبر 22-2-2

 .کرد اشاره الثور لسان و اورد باذ به بايد است

 کرکردار  الثرور،  لسران  برگهراي  سط   :دار کرک. 22-2-0

 .است

 کررفس ) کبيکج گياه از نوعي(: مُشَطَب) دار خ . 22-2-0

 . است ان روي بر خطوطي با هايي برد داراي( بياباني

 :پهن  شکل اساس بر برگها بندي طبقه. 22-0

 مردور  برگشران  پهن  شکل که گياهاني از: دايره. 22-0-2

 .اسارون اناغلس و اس، :کرد اشاره گياهان اين به بايد است

 : برگها حاشيه اساس بر  برگها بندي طبقه. 22-0

 برد حاشيه که گياهاني از  :اي ارّه حاشيه با برد. 22-0-2

 .کرد اشاره قنطوريون به بايد است مانند اره انها

 گيراه  از نروعي  (:االطرراف  مشرقق ) شرده  شکافته. 22-0-0

 .است شده شکافته حاشيه با برگهايي داراي قنطوريون

 :اندازه لحاظ از. 22-0

 داراي الثررور و لسرران اسررطوخودوس گيرراه: پهررن. 22-0-2

 .اند پهن برگهاي
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 موسوی و همكاران          

  299 --- 2931ی دوم، تابستان  سال چهارم، شماره 

گيراه  . اسرت  بزرگري  برگهاي داراي بنفشه: بزرد. 22-0-0

 .است بزرد بسيار برگهاي داراي نيز فو

 و کوچرر  برگهرراي داراي هررم حاشررا:کوچرر . 22-0-0

. دارد درازي و کوچرر  برگهرراي قنطوريررون. اسررت برراريکي

 .اند کوچکي هاي برد داراي نيز اناغلس و اسارون

. اسرت  باري  هاي برد داراي گياه کرسنه:باري . 22-0-0

 .است دراز و باري  هاي برد داراي هم الراعي عصاء

 :برد تعداد. 22-0

 برگهراي  زيراد  تعداد به بايد اين کتاب در اطالعات ديگر از

 . کرد اشاره بنجنکشت بودن برد پنج و حاشا

 :برد رنگ. 22-1

 براذاورد   همچنرين . اسرت  سبز نيز قنطوريون برگهاي رنگ

 (.21)است  سب  هاي برد داراي هم

 

 تفليسي حبيش االدويه تقويم. 12

 دربراره  مفيردي  اطالعرات  االدويه تقويم در تفليسي حبيش

 ايرن  بررسري  برا  و داده ارايره  برگهرا  ريخرت  مختلف هاي جنبه

 زيرر  طبقره  چند در را شناسانه ريخت صفات توان مي اطالعات

 :کرد بندي طبقه

 :برگها رنگ. 20-2

 .اسرت  ارغرواني  رنرگ  بره  مايل برگهاي داراي کمادريوس 

 .است کاهي رنگ نيز بيش گياه هاي برد

 :برد تعداد. 20-0

 .است زيادي برگهاي داراي الحمار خس گياه

 :برد اندازه.  20-0

 هراي  بررد  نو  گياه مازريون از لحاظ دارويري برا   بهترينش

 بررد  ان نو  ي  در. است نو  دو نيز برنجاسف. است بزرد

. اسرت  کوچر   برگهرا  انردازه  ان ديگرر  نو  در و است بزرد

 گيراهي  نيرز  فوتنج. است کوچ  برگهاي داراي کمادريوس نيز

 ان نرو   بهتررين  و دارد قررار  اب روي برر  هايش برد که است

 برگري  داراي نيز پرسياوشان. است باري  برگهاي با فوتنج نيز،

 کره  اسرت  گيراهي  نيز قُلقاس. است گشنيز برد شبيه و باري 

 (.21) است پهن برگهاي داراي

 

 سمرقندي الدين نجيب المفرده االدويه. 13

 بره  نيرز  المفررده  االدويره  رسراله  در سمرقندي الدين نجيب

 ايرن  تروان  مري  کره  پرداخته گياهان برد شناسي ريخت بررسي

 :کرد بررسي زير طبقات در را توصيفات

 :برد اندازه. 20-2

 کوچر   هراي  برد داراي که گياهاني از: کوچ . 20-2-2

 لحيرد  و الفرار  اذان الراعي، عَصي الحمقا، بقلد به توان مي هستند

 بارير   و کوچر   هراي  برد داراي نيز حاشا. کرد اشاره التيس

 .است

 پهرن  هراي  بررد  داراي کره  گياهاني از :برد پهن. 20-2-0

 .کرد اشاره الثور لسان به بايد هستند

 دراز هاي برد  داراي نيز الحمل لسان: برد دراز. 20-2-0

 . است

 :برد پوششي سط . 20-0

 و زبرر  هراي  بررد  داراي الجرراد  رجرل  گياه: زبر. 20-0-2

 . است خشن

 هاي برد داراي الثور لسان (:اَملس) و هموار نرم. 20-0-0

 رنرگ  سرياه  هرايي  نقطره  نيز ان برد روي بر. است وهموار نرم

 .دارد وجود

 :پهن  شکل اساس بر ها برد بندي طبقه. 20-0

 شرکل  اي دايره پهن  داراي که گياهاني از: مدور. 20-0-2

 الجرراد  رجل. کرد اشاره العالم حي و الحمقا بقلد به بايد هستند

 .دارد ملخ پاهاي مشابه هاي برد نيز

 :ها برد تعداد. 20-0

 يرا  پنترافيلون  گياه و است کم الراعي عصي  هاي برد تعداد

 .است برد 0 داراي انگشت پنج

 :ساقه روي بر برد ارايش. 20-0

 برگهرراي. هسررتند دور يکررديگر از جنطيانررا گيرراه برگهرراي 

 (.20) هستند گسترده زمين روي بر نيز کمافيطوس

 

 زکرياي قزويني .14

 :المخلوقات عجايب. 20-2

 اسرت  معتقرد  المخلوقرات  عجايب در کتاب قزويني زکرياي

 قرار برد وس  بزرگي رگبرد کني نگاه برد عرض در اگر که
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 ديگري هاي شاخه نيز ان از و است رودخانه ي  همانند و دارد

 عجايرب  از را بررد   او. شرود  مري  منشعب هاي جدول همانند

 لبراس  با را خود انسان  براي که طور همان که داند مي خداوند

 برگها  ديگر طرف از و است درختان لباس نيز برد پوشاند، مي

 افتراب  نرور  شرديد  ترابش  از برگها و هستند نيز درختان زينت

 برراي  محرافظي  عنروان  بره  و کنند مي جلوگيري ها ميوه برروي

 هرا،  ميروه  براالي  در معموالر کار اين براي و کنند مي عمل ها ميوه

  و برسرد  هرا  ميروه  بره  خورشريد  نرور  ترا  است پشت کم ها برد

 مرانع  تا نيست پرپشت هم اندازه ان دار ميوه درختان هاي برد

 انقردر  برگها بين فاصله نه و نشود ميوه به خورشيد نور رسيدن

 و هرا  ميروه  بره  خورشيد نور شديد تابش موجب  که است زياد

 (. 29) شود انها خرابي

 :العباد اخبار و البالد اثار. 20-0

 گيراه  در کره  کررده  اشراره  البالد، اثار ديگرش، در کتاب او

 نرور  از فلفرل  ميروه  محافظرت  وميفه که هستند برگها اين فلفل

 بلسران  درخرت  قزوينري،   نظرر  از همچنرين . دارند را خورشيد

 مشرابه  نيرز  برد دو بوي و است سداب برد شبيه برگي داراي

 (.08) است سفيد بلسان برد رنگ و است

 

 :گيري نتيجه

 شناسري  ريخرت  دانرش  گيرري  شکل دوره هجري سوم قرن

 مورد بايد که عناصري ترين مهم دوره اين در. هست نيز ها برد

 مشرخص  گيررد،  قرار ها برد توصيف در شناس گياه ي  توجه

 توصريفي  النبرات،  درکترابش،  دينوري هجري سوم قرن در. شد

 حاشيه، اندازه، و داد ارايه را  برد مهم هاي ويژگي تمام از دقيق

 انروا   بروي  و رنرگ  سرط ،  سراقه،  روي ارايرش  پهن ، شکل

 برا  دانش اين پس. کرد توصيف باال دقتي با را گياهان هاي برد

 الحراوي  در رازي زکرياي بن محمد را راه اين. شود مي اغاز او

 نيرز  او کتاب دانش، اين زمينه در و داد ادامه دقت با و خوبي  به

 سينا ابن با دانش اين. است ايندگان براي گذار تاثير و مهم اثري

 مهرم  هاي ويژگي و ها جنبه تمامي به سينا ابن. رسيد خود اوج به

 علمري  مترون  با قياس قابل او کار و پرداخته برد ي  اصلي و

 بيرونري  برا  و شرده  اغراز  دينروري  برا  دانش اين. است امروزي

 از پرس  متون در انچه. است رسيده خود پايان به و شده تکميل

 تراثير  تحرت  بيشرتر  و گذشرته  از نراقص  تصويري شده ارايه او

 .دينوري تا است بيروني و سينا ابن رازي،

 در توصريفي  محترواي  برا  منرابع  نگرارش  تراريخي  لحاظ از

 برا  سوم قرن از اسالمي ايران در برد اندام شناسي ريخت دانش

 بن محمد اثار به ان، از پس. شود مي اغاز دينوري النبات کتاب

 کره  رسريم  مي گياهان زمينه در(  ق  ه 020-002) رازي زکرياي

 ايرن  در شرده  تراليف  اثرار  ترين مهم از الطب في الحاوي کتاب

 از يکرري هجررري چهررارم قرررن اغرراز بررا. انررد موضرروعي حيطرره

 القرانون  کتراب  در بايرد  را شناسي گياه دانش نقاط ترين برجسته

 دانشرمند . کرد مشاهده( ق  ه 000- 018) سينا ابن اثر الطب في

(  ق  ه 001-000) بيرونري  ابوريحان اصيل، شناس گياه و برجسته

 داده ادامره  را توصيفي روش اين الطب، في الصيدنه کتابش، در

 پزشرکان  از(  ق  ه 002.د) جرجاني اسماعيل ان، از پس. است

 خوارزمشراهي  الرذخيره  اثررش،  در که دارد قرار ايراني برجسته

. اسرت  پرداختره  گياهران  نراقص  بررسي به( ق  ه 080ح تاليف)

  ه128-020) هَبَرل  ابرن  از بايد تاريخي سير لحاظ از او، از پس

  ه 1-1 قررن ) تفليسري  حبيش الطب، في المختار کتابش، و(  ق

  ه129.د) سرمرقندي  الردين  نجيب و االدويه تقويم کتابش و(  ق

 برا  مترون  سرمرقندي  با که برد نام المفرده االدويه کتابش و(  ق

 .رسد مي پايان به موضو  اين

 شناسري  گياه دانش نظري مباني به هم ايراني دانشمندان پس

 در دانرش  ايرن  عملري  مباني بررسي عالقمند هم داشتند، توجه

 بايرد  اثرار،  کيفري  سرط   لحراظ  از اما. بودند داروشناسي قالب

 گياهران  برا  مواجه در دانشمند هر نظر دقت و عالقه نبوغ، ميزان

 بره  همره  و تفليسري  هبل ابن سينا، ابن مثالر داشت، مدّنظر نيز را

 سرينا  ابرن  نگراه  اما اند، داده نشان وتوجه اهتمام گياهان توصيف

 توان مي پس. است بوده تر و گسترده تر دقيق تر، تخصصي بسيار

 شناسري  گياه دانش حوزه در که منابعي اعظم بخش که کرد ادعا

 است داروشناسي -گياه موضو  با شده، تاليف اسالمي ايران در

 برن  محمد الطب في الحاوي نيز، شاخص اثر سه ميان اين در و

 الصرريدنه و سررينا  ابررن الطررب فرري القررانون رازي، زکريرراي

 .است بوده بيروني ابوريحان

 دوره در برررد شناسرري ريخررت دانررش گيررري  شررکل رونررد

 جهرت  هرر  از را دوره اين تاثير توان مي و شده اغاز گيري شکل
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 دوره در بررد  انردام  شناسري  ريخرت  دانش رساندن اوج به در

 . کرد مشاهده خوبي به شکوفايي

 توصريف  مهرم  هراي  جنبره  تروان  مري  کلي نگاه ي  در پس

 :کرد خالصه گونه اين دوره اين در را  برد اندام شناسي ريخت

 :برد اندازه. 2

 باري ؛. 0-2   پهن؛. 2-2

 بزرد؛. 0-2  کوچ ؛. 2-0

 :برد پهن  شکل. 0

 سپري؛. 0-0   دايره؛. 0-2

 مستطيل؛. 0-0  سوزني؛. 0-0

 اي؛ برگچه سه. 0-0

 :برد سط . 0

 زبر؛. 0-0   نرم؛. 0-2

 خاردار؛. 0-0  دار؛ کرک. 0-0

 :برد حاشيه. 0

 تيز؛. 0-0  اي؛ اره. 0-2

 باري ؛. 0-0  محدب؛. 0-0

  شده؛ شکافته. 0-0

 :برد رنگ. 0

 قرمز؛. 0-0   سياه؛. 0-2

 سبز؛. 0-0   زرد؛. 0-0

 غبارالود؛. 0-0

 :ساقه روي برد ارايش. 1

 متقابل؛. 0-1  متناوب؛. 1-2

 .زمين سط  روي. 1-0

 در بررد  شناسري  ريخرت  دانرش  اوج، و شکوفايي دوره در

 ايرن  و شرده  بندي طبقه دقيق و علمي نگاهي با اسالمي، –ايران

 تطبيق و مقايسه قابل نيز امروزي دانش با مواردي در بندي طبقه

 معرفري  اسالمي ايران  در دانش اين اوج نقطه را ان بايد و است

 توصريف  مهرم  هراي  جنبره  تروان  مي کلي نگاه ي  در پس. کرد

 :کرد خالصه گونه اين شکوفايي دوره در را ها برد ريخت

 :برد پهن  شکل. 2

 پهنا؛ دراز يا الشکل مستطيل هاي برد. 2-2

 ؛(مثلَثات) اي برگچه سه. 2-0

 مثلثي؛. 2-0

 شکل؛ ماهي. 2-0

 شکل؛ سوزني. 2-0

 شکل؛ سپري. 2-1

 :برد حاشيه. 0

 اي؛ ارّه. 0-2

 دار؛ کنگره. 0-0

 تيز؛. 0-0

 شده؛ شکافته. 0-0

 دار؛ دندانه. 0-0

 :برد نوک. 0

 تيز؛ نوک. 0-2

 :برد سط . 0

 :خشن و زبر. 0-2

 ؛(لين ثخين ) نرم کُلُفتِ 0-2-2

 ؛(خشن غليظِ) خشن کُلُفتِ. 0-2-0

 :نرم. 0-0

 ؛(املس دقيق ) نرم مريفِ. 0-0-2

 ؛(املس شفافِ) نرم نازکِ. 0-0-0

 دار؛ کرک. 0-0

 صاف؛. 0-0

 چرب؛. 0-0

 لزج؛. 0-1

 پرزدار؛. 0-1

 دار؛ خ . 0-0

 دار؛ خار. 0-9

 :ساقه روي قرارگيري ارايش. 0

 ؛(متقاب الت مُزدَو جات) متقابل. 0-2

 ؛(مُتَجانِبات مُفردات) متناوب. 0-0

 زمين؛ روي بر. 0-0

 زمين؛ نزدي . 0-0

 يکديگر؛ از دور. 0-0

 ساقه؛ به چسبيده. 0-1

 ساقه؛ نوک. 0-1
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 اب؛ روي. 0-0

 متراکم؛. 0-9

 .مندمج و دار تاب. 0-28

 :بو. 1

 ؛(الرايحه طيب) خوشبو. 1-2

 ؛(الرايحه منتن) بدبو. 1-0

 تند؛. 1-0

 ادويه؛. 1-0

 :رنگ. 1

 :سبز. 1-2

 سياه؛. 1-0

 زرد؛. 1-0

 سفيد؛. 1-0

 خاکي؛. 1-0

 دورنگ؛. 1-1

 ديگر؛ رنگ پشت رنگ، ي  برد روي سط . 1-1-2

 .متفاوت رنگ دو برد سط  کل. 1-1-0

 :برد اندازه. 0

 پهن؛. 0-2

 باري ؛. 0-0

 کوچ ؛. 0-0

 .دراز. 0-0

 ريخرت  توصريف  مهرم  هاي جنبه توان مي کلي نگاه ي  در

 :کرد خالصه گونه اين ضعف و رکود دوره در را ها برد

 :برد پهن  شکل. 2

 مدور؛. 2-2

 :برد حاشيه. 0

 اي؛ ارّه. 0-2

 شده؛ شکافته. 0-0

 :برد نوک. 0

 متعدد؛ نوک. 0-2

 :برد سط . 0

 وخشن؛ زبر. 0-2

 دار؛ کرک. 0-0

 نرم؛. 0-0

 دار؛ خ . 0-0

 :ساقه روي قرارگيري ارايش. 0

 يکديگر؛ از دور. 0-2

 زمين؛ روي بر. 0-0

 :رنگ. 1

  سبز؛. 1-2

 ارغواني؛. 1-0

 کاهي؛. 1-0

 :برد اندازه. 1

 پهن؛. 0-2

 باري ؛. 0-0

 کوچ ؛. 0-0

 .بزرد. 0-0

 مسرتطيل،  پهنر   اشرکال  شکوفايي، دوره با مقايسه در پس

 شرکل  سرپري  و سروزني  ماهي، مثلثي، ،(مثلَثات) اي برگچه سه

 دار دندانره  تيز، دار، کُنگره هاي حاشيه همچنين. اند نشده توصيف

 ،(لرين  ثخرين  ) نررم  کُلُفتِ سطوح. اند نشده توصيف تيز نوک و

 نرازکِ  ،(املرس  دقيرق  ) نرم مريفِ ،(خشن غليظِ) خشن کُلُفتِ

 مطررح  نيرز  دار خرار  و پررزدار  لزج، صاف، ،(املس شفافِ) نرم

 متنراوب  ،(متقراب الت  مُزدَو جرات ) متقابرل  هاي ارايش. اند نشده

 نروک  سراقه،  بره  چسربيده  زمرين،  نزدي  ،(مُتَجانِبات مُفردات)

 طرررح اصررالر نيررز منرردمج و دار ترراب متررراکم، اب، روي سرراقه،

 سربز  شرفاف،  سربز  خاکي، سبز روشن، سبز هاي رنگ. اند نشده

 مطرررح دوره ايررن در نيررز سررفيد و زرد سررياه، رنررگ، دو تيررره،

 در دوره اين جديد نکته تنها کاهي رنگ توصيف البته اند، نشده

 نکتره  نيرز  بررد  اندازه زمينه در. است شکوفايي دوره با مقايسه

 .است نشده ارايه جديدي
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