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 چكيده
هاي گونـاگون بيـاني در متـون     شيوهشناسي است كه موضوع آن بررسي  شناسي، در اصطالح علمي در حوزه زبان سبك :سابقه و هدف

مقالـه حاضـر     .شودتكرار شده باشد، سبك ناميده مي يتوجه ك اثر به شكل قابليان متن ياي كه از آغاز تا پااز اين ديدگاه شيوه. است
شناسـان و   گيـاه ، از جملـه  »ابـن بيطـار  «. طـار پرداختـه اسـت   ينوشـته ابـن ب  » ة المفـردة ياألدو يالجامع ف«شناسي كتاب  به بررسي سبك

در رشد و تكامل علـم دارو داشـته اسـت، كتـاب وي دايرةالمعـارف       يسزاي داروشناسان اندلسي بوده كه با نگارش كتاب خود، تأثير به
ترين و روشمندترين تأليفات داروشناسي در  رمسلمان، مفصليبزرگ داروشناسي است، كه بنا به باور بسياري از دانشمندان مسلمان و غ

 .طار در نگارش اين كتاب استيابن ب يها وهيبه ش يابياز اين پژوهش، دست هدف .المي استتمدن اس
كوتـاه از ابـن    ياست؛ در ادامه، بعـد از معرفـ   شناسي پرداخته مقاله حاضر ابتدا به بيان معاني لغوي و اصطالحي سبك: ها مواد و روش

 .پردازدطار مييساز متن كتاب ابن ب سبك يها وهيش يررسطار و آثار او، با استفاده از روش توصيفي و تحليلي به بيب
اي كه نويسـنده بـراي   است، به گونه هاي اسلوب علمي در كتاب رعايت شدهدهد كه ويژگيمي هاي اين پژوهش نشانيافته :گيري نتيجه

 . هاي علمي بايد رعايت شود است و اين همان چيزي است كه در نگارش اسلوب هر موضوع يك شيوه تا آخر كتاب به كار برده
 

 .داروشناسي اسالميطار، طب سنتي، ية المفردة، ابن بياألدو ي، الجامع فيشناس سبك :ها كليد واژه
 
 

  :مقدمه
شناسـي   ا اسلوب، در اصطالح، علمي در حوزه زبانيسبک 

هاي گوناگون بيـاني در متـون    است كه موضوع آن بررسي شيوه
ک مــتن را يــ، روح حــاکم بــر يشناســ ســبک. مختلــف اســت

مشـترک و تکرارشـونده    يها يژگين علم، ويدر ا. دهد يم نشان
 . رديگ يدر آثار مورد توجه قرارم

 يالجـامع فـ  «شناسـي کتـاب    مقاله حاضر به بررسـي سـبك  
ابـو محمـد   . طـار پرداختـه اسـت   ينوشته ابـن ب » ة المفردةياألدو

، )ق.ه ۶۴۶: خ وفـات  يتـار (ضياءالدين عبداهللا بن احمـد مـالقي  
شناسـان و داروشناسـان    ، از جملـه گيـاه  »بيطـار ابن «معروف به 

سـزاي وي در رشـد و تكامـل     اندلسي بوده كه باوجود تأثير بـه 
 . است داروشناسي، چندان مورد توجه آثار پژوهشي قرار نگرفته

ر يـ کـه تـاکنون بـه رشـته تحر     ييها ها و مقاله کتاب يبررس
 يآثار طب سنت يشناس دهد که در موضوع سبک يم درآمده نشان
کتـاب   يشناسـ  به صـورت عـام و سـبک    ياسالم يو داروشناس
. اسـت  دهيبه ثبت نرسـ  يطار به صورت خاص، اثريالجامع ابن ب

انجام شـده،   يشناس که تاكنون در سبک يان ذکر است مطالبيشا
باتوجه به . بوده است يادب يشناس ات و سبکيغالباً در حوزه ادب

هـاي طـب   هرويكرد جامعه به طب سنتي و نيـز گسـترش رشـت   
بودن بيشـتر منـابع ايـن دو     سنتي و داروسازي سنتي و نيز عربي

 92تير : افتيدر خيتار
93ارديبهشت: تاريخ پذيرش
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نوپا، نويسندگان اين مقاله، به ضـرورت بررسـي سـبک     ۀرشت
و پس از چند سال . بردنديپ يسنت يطب و داروساز يها کتاب
سـبک   يبررسـ  يرا بـرا  ينه، روشين زميس در ايق و تدريتحق

ن روش بـه نگـارش   يـ ان مقالـه، براسـاس   يـ شنهاد دادند که ايپ
 .است درآمده

ـ  يشناسـ  که در سبک يگوناگون يها در کتاب نگاشـته   يادب
ـ  يشناس سبک يبررس يبرا ييها شده، شاخص  يوجود دارد، ول

ـ     ، روش يعلمـ  يهـا بـا سـبک   يباتوجه بـه تفـاوت سـبک ادب
طار مناسب يکتاب ابن ب يدر بررس يادب يشناس سبک يها کتاب
کتـاب   يشناسـ  وش مناسب در سبکافتن ري ين برايبنابرا. نبود
قـرار گرفـت و    ين کتاب با دقت مورد بررسـ يطار، متن ايابن ب

ن روش ابتـدا مـدخل اسـاس    يروش پژوهش انتخاب شد؛ در ا
کـه در   ييهـا  پژوهش قرار گرفت و هر مدخل براساس موضوع

گـر  يد يهـا  شـد و سـپس بـا مـدخل     يآن وجود داشت، بررس
در هـر مـدخل مشـخص     سـنده ينگارش نو ۀويسه شد تا شيمقا
 .شود
طار براساس حروف الفبـا  يالزم به ذکر است که کتاب ابن ب 
سـه مـدخل    ين پـژوهش بررسـ  ياست؛ بنابراين در ا م شدهيتنظ

ن از اواسـط کتـاب و   يکتـاب، حـرف سـ    يحرف الف از ابتدا(
بـه عنـوان نمونـه انتخـاب و مـورد      ) کتاب ياء از انتهايحرف 
 .قرار گرفت يبررس
طار در يابن ب يها وهيبه ش يابيپژوهش دست هدف از اين 
 يدهايقت کليها در حق وهين شيا. است يياهان دارويگ يمعرف
ن کتاب يورود به متن کتاب الجامع بوده و فهم مطالب ا ياصل

ن ادامه يهمچن. خوانندگان آن آسان و کوتاه خواهد بود يرا برا
 ج دريتواند به تدريم يگر آثار طب سنتين روش در ديا

جه يگوناگون مؤثر بوده و در نت يها شناخت سبک دوره
 .ن علم باشديمحققان و عالقمندان به ا يراهگشا

حاضر ابتدا به بيان  در راستاي دستيابي به اين هدف، مقاله
 ۀشناسي به عنوان يك پديد معاني لغوي و اصطالحي سبك

 طاريکوتاه از ابن ب يشناختي پرداخته؛ و سپس بعد از معرف زبان
طار را يساز متن کتاب ابن ب سبک يهاوهيش يو آثار او، بررس

 .گيرديم يپ
 

 :سبك از نظر لغوي و اصطالحي
سبك در زبان فارسي به معناي شيوه، روش و اسلوب 

به معناي » سبك « اين كلمه در اصل از مصدر  .)۶(است
اين مصدر به صورت دقيق به معناي ريختن . گري است ريخته

و  .)۹(است ه ذوب شده در يك قالب آهني آمدهطال يا نقر
گونه كه در  شايد وجه تسميه سبك هم همين باشد؛ زيرا همان

ريزند تا شكل  گري، مواد را در قالب مخصوصي مي ريخته
توان در حكم قالبي  خاصي به خود بگيرد، سبك را هم مي

 .دهد دانست كه به يك نوشته شكل خاص خود را مي
توان كلمه  هاي عربي مي فرهنگ لغتبا اندكي تأمل در 

در فرهنگ . را معادل سبك در فارسي دانست» أسلوب«
هاي جديد نيز تفاوت معنايي خاصي در ارتباط با معناي  لغت

» المعجم الوسيط«به عنوان مثال در  . شود اسلوب مشاهده نمي
در حقيقت . است به معناي راه و روش آمده» األسلوب«كلمه 

د به اسلوب فالن كس عمل كردم، يعني راه و شو وقتي گفته مي
 .)۱(گرفتم روش او را در پيش

از ديگر سو بايد گفت اين واژه در زبان التين معادل كلمه 
Style  ستيلوس(است كه برگرفته از كلمه: Stilus  ( يوناني
ستيلوس در زبان يوناني به آلتي فلزين يا چوبي يا . است بوده

هاي دور، حروف  شده كه به وسيله آن در گذشته عاج اطالق مي
 .)۵(اند كرده و كلماتي را بر روي الواح مومي نقش مي

وحدتي است كه در آثار كسي به چشم «سبك در اصطالح 
مشترك و متكرر  هاي يك روح يا ويژگي يا ويژگي. خورد مي

به عبارت ديگر اين وحدت منبعث از . در آثار كسي است
تكرار عوامل يا مختصاتي است كه توجه خواننده دقيق و 

سبك حاصل نگاه خاص هنرمند به ... كند كنجكاو را جلب مي
جهان درون و بيرون است كه لزوماً در شيوه خاصي از بيان 

اي  ي در زبان ويژها هبه عبارت ديگر هر ديد ويژ. كند تجلي مي
سبك در تعريفي ديگر عبارت است از ). ۸(»نمايد رخ مي

روش خاص ادراك و بيان افكار به وسيله تركيب كلمات و «
نيز به نوبه خويش وابسته به طرز تفكر گوينده يا نويسنده 

 ).۵(»باشد درباره حقيقت مي
انجام  يمتفاوت يها د با روشيمتون گوناگون با يشناس سبک

از همه موارد را  يق و کامليتوان فهرست دق ينم« را يز. رديگ
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هر . ک آنها گشتيکايش چشم داشت و در اثر به دنبال يدر پ
را  يعت و نوع خود توجه و دقت مخصوصيطب ياثر به مقتضا

ه راه يرشدن با متن، خود متن بقيپس از درگ... کند  يجاب ميا
 ).۸(شناس نشان خواهدداد را به سبک

است و از  يک متن کامالً علميطار يکتاب الجامع ابن بمتن 
انتقال  يدر پ يزبان ادب. متفاوت است ين جهت با زبان ادبيا

ام در آن به طور معمول ياحساس و عاطفه است و انتقال پ
اتفاق  يام به آسانيافت پيم است و دريرمستقيو غ يرعاديغ
در  يياو معن ياست که به امر يزبان علم ارجاع. افتد ينم

ق و موجز يدق يزبان سبک علم. کند يرون اشاره ميجهان ب
در . ک مدلول روشن داللت کنديقا به يد دقيهر دال با. است 

ن فرستنده يست و بين يخبر يادب يها هين زبان معموالً از آرايا
 ).۸(ت وجود ندارديرنده پارازيو گ

 د متن اثريبا يعلم يها نگاشته يشناس سبک ين برايبنابرا
ب انتقال مطالب و يچند مرتبه با دقت مطالعه شود و سپس ترت

به عنوان مثال در . رديقرار گ يان آن مورد بررسيب يها وهيش
توان  ياست، م ف شدهيتأل يکه در حوزه داروشناس ييها کتاب

سه يدارو، مقا يف ظاهريتوص يسنده در چگونگياز روش نو
ل مصرف دارو و آن، شک يها تيان خاصيگر داروها، بيآن با د

ن ياست ا يگفتن. ان آورديزمان و تعداد مصرف آن سخن به م
 .گر متفاوت استيبه کتاب د يها از کتاب روش
 

 :طاريابن ب يبه زندگ ينگاه
، معروف به ين عبداهللا بن أحمد مالقياء الديابومحمد ض

 يشناس و داروشناس اندلس در قرن ششم هجر اهيطار، گيابن ب
. ستيق معلوم نيطور دق خ والدت او بهيتار« ). ۲(است يقمر

م را ذکر ۱۱۹۷/ ق ۵۹۳، بدون اشاره به مأخذ، ياگرچه برخ
 ).۳(»اند کرده
پرداخت  يبه مطالعه آثار پزشکان و داروشناسان مختلف يو

نوس از يدس و جاليوسقوريد: از آنان عبارتند از يکه برخ
و ابوالعالء بن زهر  يسيف ادري، ابن سمجون، شريونان، غافقي

از  يلياز اندلس، ابن جزار، اسحاق بن عمران و اسحاق اسرائ
ن بن يه، حني، ابن ماسوينوريفه الديتونس، و باالخره ابوحن

 ).۷(نا از مشرقيو ابن س ي، مجوسياسحاق، راز

ان و ينيشيآثار پ ياه شناختيق در گيبه قصد تحق يو
مراکش، الجزائر، ( قاي، به شمال آفرياهيگ يداروها يگردآور
ر يصغ يايآس ين شهرهايونان و دورتري ي، شهرها)تونس

از اهل فن را  ياريها بس ن مسافرتيدر ا يمسافرت کرد؛ و
به  ياهان محليدرباره گ ياريمالقات و از آنان اطالعات بس

ق در دمشق در  ۶۳۳ن در سال يهمچن ي، و)۳(دست آورد
قب به الملک الکامل، بکر، مل يمحمد بن اب يوبيدربار سلطان ا

مشغول به کار  ياهان پزشکيساده و گ يداروها يها نهيدر زم
چنان مورد توجه قرارگرفت که سلطان او را  يپس از مدت. شد
پس . قلمرو خود انتخاب کرد) عطاران (است داروفروشان يبه ر

طار به قاهره رفت و نزد پسر و ين سلطان، ابن بياز مرگ ا
عمر  يانيپا يها طار ساليابن ب.  کار شد ن او مشغول بهيجانش

 ).۲(»ق درگذشت۶۴۶کرد و همانجا در يخود را در دمشق سپر
 : طار عبارتند ازياز آثار به جا مانده از ابن ب يبرخ
 يگريد يها ن کتاب به اسميا: ة المفردةياألدو يالجامع ف -

الجامع «و » ةية و األغذيالجامع لمفردات األدو«همچون
ن و ين کتاب مشهورتريا. شود يم ز شناختهين» الطب يف

رة المعارف ين دايطار و بزرگترين اثر ابن بيتر معروف
ابن . رود يبه شمار م يمانده از قرون وسط يباق يداروشناس

الدين ايوب،  ن اثر را به درخواست ملك صالح نجميطار ايب
. ر درآورديبه رشته تحر) ق.ه ۶۱۵ -۶۰۳: حكومت(پادشاه مصر

و  يمشرق اسالم يدر داروشناس ير فراوانيب تأثن کتايا
ب حروف الفبا، يف به ترتين تأليدر ا. است داشته يراسالميغ

، يو جانور يو معدن ياهيساده گ يدارو و خوراک ۱۴۰۰حدود 
ها و  مأخذ و با استفاده از تجربه ۱۵۰ش از يبا استناد به ب

 .است ف شدهيتوص يشخص يها مشاهده

ة ياألدو«شرح کتاب : عبارتند از يوگر از آثار يد يبرخ -
ة، رسالة ية و األدوياألغذ يدس، رسالة فيوسکورياثر د» المفردة

ل، کتاب يمعرفة أمراض الخَ يل فيالسموم، کاشف الو يتداو يف
الخلل و األوهام، کتاب  المنهاج من ياإلبانة و األعالم بما ف

ة المفردة ياألدو يف يبة، المغنيبة و الخواص العجياألفعال الغر
، )بيالطب زانيم(الطب  زاني، م)ة المفردةيالعالج باألدو يف يالمغن(

 .مونيالل يبا نام مقالة ف يا جزوه
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 »ة المفردةياألدو يالجامع ف«کتاب  يشناس  سبک
ساز ابن  سبک يها يژگيها و و ن شاخصيمهمتر يدر بررس

 يها موضوعطار در انتقال مطالب کتاب خود به خواننده، يب
بيان  ۀويشده در هر مدخل اصل قرار گرفت و سپس ش مطرح

 . قرارگرفت يها مورد بررسک از موضوعيهر 
 
 م براساس حروف الفبايتنظ -۱

خواننده  يمورد نظر برا يبه نام دارو يابين روش، دستيبا ا
ن کتاب تنها ينش واژگان ايسنده در چيشود، نو يآسان م

در حروف  يبياست و ترت قرار دادهحروف اول و دوم را مدنظر 
نش يچ) الف(به عنوان نمونه در حرف . شود يده نميگر ديد

قوس، أسل، يأسفاناج، اسطراط«: ن گونه استيها به ا مدخل
) س (ا در حرف ي، و )۴(» خ، أسطراغالسيناس، أسليأسقل
، سرطان يسرغنت، سرطان نهار«:ن گونه استينش ايچن
سرما، سرة األرض، سراج  ، سرشاد، سرمق و سرمج،يبحر

 ).۴(» القطرب
 
 دارو ين واژگا يمعرف -۲

 يدارو، اصالت زبان يسنده معموالً در همان آغاز معرفينو
ن يدر ا يروش معمول و. کند يان ميآن را ب يواژه و معنا

. است ه با خبر مفرد بودهياسم يها قسمت، استفاده از جمله
با اسم شروع  شود که ياطالق م يه به جمالتياسم يها جمله

ان ثبوت و عدم ي، بيبارز آنها در زبان عرب يژگيشوند و و يم
ه يسنده در استفاده از جمالت اسميل نويد دليتجدد است؛ شا

ک اسم مربوط به چه ينکه يان ايرا بياست، ز ن بودهيز همين
درباره خبر . ستير نيرپذييثابت بوده و تغ ياست، امر يزبان

 يکي، به يع خبر، در دستور زبان عربن نويد گفت ايز بايمفرد ن
از سه نوع خبر در مقابل خبر جمله و شبه جمله اطالق 

 يطار برايل استفاده ابن بيبودن خبر مفرد دل د کوتاهيشود؛ شا يم
به شرح و  يازين مطلب نيرا ايمفرده باشد، ز يان اصالت زبانيب

 :ل ندارديتفص
 ) .۴(» الطّائرِِلُه رِجلُ يو تأو ياسم بربر: اللياآطر« -

است و مقصود از آن رجل  يبربر ياسم: اللياآطر( -
 .) الطائر است

، و يانيل سري، و قيوناني اسم هذا االسم: مونيافت« -
يونانيه أنّ يعل األکثرون ۴(» فاعرف ذلک.( 

است  يانيسر يا و بنا به گفته يونانين اسم يا: مونيافت(  -
 .)است بودن مشهورتر يوناني يعنيو قول اول 

). ۴(» حةُيحالصَّ شبةُالع األندلسِ ةيجمبع و معناه: ربه شانهي«
 )نديگو يحة ميدر اندلس به آن العشبة الصح:  ربه شانهي(

ان علت ياز موارد، به ب يارين در بسيسنده همچنينو -
ن قسمت، يدر ا يروش غالب و. پردازد يداروها م ينامگذار

از  يکي، ين الم در زبان عربيا. باشد يم) ل يالم تعل( استفاده از 
ابن . شود يان علت به کار گرفته ميب ياست که برا ييها روش

و ) شود يده مينام: يسم(ل از فعل يطار معموالً قبل از الم تعليب
 :کند يمشتقات آن استفاده م

بذلک لشبه ثَمرِه  يو سم يهو رأس األفع: ونيأخ«  -
 ). ۴(»  يبِرأسِ اَألفع

وه آن ياست و از آنجا که م يهمان رأس األفع: ونيأخ( -
 .) است ده شدهين اسم نامياست، به ا يه به سر افعيشب

-  » الکتّان عبس :مل يسع أنّه إذا کَثُرل يبِذلک  الکتان
 ).۴(» أهلَکَه

 يرا اگر رويشود، ز يده مين اسم ناميبه ا: سبع الکتان( -
 .) برد ين مياد شود آن را از بيکتان ز

 يدهد تلفظ آن برا يکه احتمال م يطار در مفرداتيابن ب
 يپردازد؛ غالباً برا يواژه م ييخواننده مشکل باشد، به شرح آوا

. رديگ يه و خبر مفرد بهره مين موضوع از جمله اسميان ايب
تک تک حروف، اغلب بعد از  يها يژگيان ويب ين برايهمچن

: ثم(ا يو ) بعد( حرف دوم، از کلمات يحرف اول و گاه
. کند يمانده استفاده م يگر حروف باقيذکر د يبرا) سپس

ان صفات حروف، در عبارات ابن يب يبرا) اسم مفعول(کاربرد 
 يها ن اسميد توجه داشت که ايج است، و بايرا يطار امريب

را در ياست، ز مفعول اغلب به صورت مؤنث به کار گرفته شده
در ...) ون الف، باء، تاء، ثاءوهمچ(حروف  ي، اساميزبان عرب

 :شوند يحکم کلمات مؤنث محسوب م
- »لُ: سبانيسيه سأون هملةٌم مها  ةٌفتوحاٌءيبعد ةٌنقوطَم 

 نقوطةٌم ها باٌءبعد هملةٌم يخرأُ نيس ثم نةٌها ساکحتن تَم نِيتاثنَبِ
حرف اول : سبانيس). (٤(» بعدها نون ألف ثم فتوحةم واحدةبِ
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ر آن ياء با دو نقطه در زيدار، بعد از آن  ن بدون نقطه و فتحهيس
ک يگر بدون نقطه، بعد از آن باء با ين ديک سيو ساکن، سپس 
چون نيك دقت  )دار و بعد الف و در انتهاء نون نقطه و فتحه

گذاري،  شود كه به دليل نداشتن امكانات اعراب شود روشن مي
 . است شدهمي اعراب كلمه توصيف

ها أيضاً بعد ونوالنّ الياِء سرِكَبِ لطيني إسم: شتالهنِيِ« -
ها وقن فَم تينِاثنَبِ نقوطةٌم تاٌءها بعد اكنةُالس عجمةُالم ينوالشّ

فتوحةٌم بعدساكنةٌ ها ألف بعدها الم مةٌفتوح مدةٌشد هاٌء ثم «
ن يدار، بعد از آن ش کسره اء و نونيبا  ينياسم الت: نشتالهي). (٤(

دار و ساکن، سپس تاء با دو نقطه در باال و فتحه دار، بعد  نقطه
 ).دار و مشدد و در انتهاء هاء از آن الف ساکن، بعد الم فتحه

که در  يمترادف يها ها به ناماز مدخل يسنده در برخينو
... و  ي، عربي، فارسي، بربريونانيمختلف همچون  يها زبان
ن امر يکند؛ ايم نام مفرده موردنظر کاربرد دارد اشاره يبرا

 يگوناگون دارو را به خواننده معرف يها نکه ناميعالوه بر ا
نه يطار در زميابن ب يعلم ين نشان از غنايکند، همچن يم
گوناگون  يها ها و فرهنگ در زبان يو داروشناس يشناس اهيگ

از کار، استفاده ن قسمت يسنده در اين روش نويتر معمول. دارد
اه است؛ يگر گين و نام ديان نام سرزميدر ب) بـ(از حرف اضافه 

] و مشتقات آن[عرف ي(توان در غالب اسلوب  ين مطلب را ميا
له ين اسلوب، به وسيکه در ا يي) باء. (ان کرديب.......) بـ........بـ

باء ( يشود، در زبان عرب ين موردنظر اشاره ميآن به سرزم
را  يا مکان خاصيکه، زمان و  يبائ يعنيشود،  يده مينام) هيظرف

است که کنار  ياز حروف يکيز، يکند، و اما باء دوم ن يذکر م
مورد  يله آن، معناين فعل به وسيرد و ايگ يقرار م) عرف(فعل 

 :کند ينظر خود را منتقل م

 رجلِبِ ةيصرالم ارِيالدبِ فعري هذا النباتُ: ... اللياآطر« -
: اللياآطر).    (۴(» ضاًيأ طانيالشَّ جزرِه بِفُعرِيم هعضُب ، ورابِلغُا

ز با ين ين مصر با نام رجل الغراب و گاهياه در سرزمين گيا... 
 ). شود يطان شناخته مينام جزر الش

نا بِاألندلسِ بِرأسِ يبعضِ بواد يعرف فيشَوکةٌ : أقسون«  -
 ). ۴(» خِيالشّ

ما در  يها ابانياز ب ياست که در برخ يخار: أقسون( -
 ).شود يخ شناخته ميالش اندلس با نام رأس

 اِءأطب ه عندوقبلَ اليوم عروفالم بتُهو النّ: سبع الکتان«-
 ةُعام يهسم، وتُالكشوثبِ ومصر وأفريقيةَ والمغربِ األندلسِ الدبِ

 الكتان حامولِأيضاً بِه ونَسمي مصر وأهلُ الكتان قريعةبِ األندلسِ
وهو خالف الكشوث الذي ين العراقِأتي م هو  العراقِ وكشوث

بِ واألخصُّ هذا اإلسمِبِ األحقن حامولِه م وسبعِ الكتان الكتان «
است که امروزه و از گذشته نزد  ياهيآن گ: سبع الکتان). (٤(

اندلس و مغرب و تونس و مصر به  يها نيپزشکان سرزم
شتر مردم اندلس آن را با نام يب. است ت معروف بودهکشو
الکتان  ز آن را حاموليها ن يمصر. شناسند يالکتان م عةيقر
. شود متفاوت است يم که از عراق آورده ينامند و آن با کتان يم

ن نام يشود به حق به ا يم کتان عراق که با نام کشوت شناخته
الکتان  الکتان و سبع ن نام نسبت به حاموليا. سزاوارتر است

 ). تر است خاص

 يها ان مترادفيطار در بيابن ب يها گر از روشيد يکي -
من ] ا بعض الناسي[من الناس (نام مفرده، استفاده از اسلوب 

 ياد در کتاب وين روش به تعداد زيا. است......) سمونَه ي
اه در مناطق يگ کيمختلف  يها شود، و نشان از نام يم دهيد

 :مختلف است يها در لهجه يا حتيمختلف و 

 ). ٤(» اينا بِريه نازديسميبعضُ النّاسِ : ..... اسارون«  -

 يوحش يناياز مردم آن را نازد يبرخ: .... اسارون( -
 .) خوانند يم

ه آسجاص، و منهم من يسميمن النّاسِ من : ..... أفنوس« -
 ).٤(» ابس اغربايه رايسمي

 ياز مردم آن را آسجاص، و برخ يبرخ: .... أفنوس( -
 ).نامند يابس اغربا ميگر، آن را رايد

 
 اه يش گيشرح محل رو -۳

ش يرو ييايان منطقه جغرافين قسمت به بيسنده در اينو
اه، اغلب از حرف يش گيان مکان رويب يبرا يپردازد؛ و ياه ميگ

استفاده ) يف(ن حرف جر يه و همچنيظرف يدر معنا) باء(جر 
ا يزمان و  يبرا ين حروف در زبان عربيا يکند؛ هر دو يم

ن ياست که در ا ي، فعل)ديرو يم: نبتي(فعل . مکان کاربرد دارد
سنده ينو. ن کاربرد را دارديشتريطار، بيقسمت از سبک ابن ب

 يش، معموالً از جمع مکسر و برايان مکان رويب ين برايهمچن
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کند،  يفت مفرد مونث استفاده مها از ص ن مکانيا يژگيان ويب
که جمع  يرعاقليواژگان غ يبرا يرا در دستور زبان عربيز

 :شود يم اند، صفت مفرد مؤنث آورده شده بسته
 الماِء و بقاعِ األنهارِ ربِقُبِ نبتُي هو نباتٌ: ... نوسيأخ« -
جتَالممعة مين العاست که در  ياهيگ: ... نوسيخ). (۴(» ون
ها جمع  که آب چشمه ييها ها و در مکان رودخانه يکينزد
 ). ديرو يم شده

و  ةيجبل واضعم يف هذا النباتُ نبتُي: ... سرخس« -
يخرصَ أماکنياه در مناطق کوهستانين گيا: ... سرخس). (۴) (ة 

 .)ديرو يم يا و صخره

 
 اه يان طبعيت گيب -۴

پردازد؛  ميپس از بيان محل رويش گياه به بيان طبيعت گياه 
ه ياه، غالباً از جمالت اسميان طبع حاکم بر گيب يطار برايابن ب

و  ي، خشکي، سرديان گرميب يبرا يکند، و يکوتاه استفاده م
ز ينوع خبر ن. پردازد يق آن ميان درجه دقيبه ب ياه، گاهيگ يتر

جار و (ا شبه جمله يها، معموالً مفرد و  ن گونه جملهيدر ا
 : است) مجرور
: ... هياطر). (۴(» طةٌفرِها مو رطوبتُ حارةٌ يه: ... هياطر« -

 .)اد دارديار زيگرم و رطوبت بس
 ن أحرِّم ةبوسيو ال رارةالح يه فتُو قو: ... نياسمي« -
الديانالثّ رجةة أو مالثّ لِن أوثَال۴(» ة.( 

ن يتر در گرم يو خشک يآن در گرم يقوا: ... نياسمي(  -
 .)اول سوم استا يدرجه دوم و 

 
 اه يق شکل گيف دقيتوص -۵

ق و يدق يها فين کتاب توصيبارز ا يها يژگياز و يکي
 ياز موارد سبک يجاد برخين مسأله باعث ايا. است يجزئ

 :است، از جمله خاص شده
از  يکياه يق رنگ گيان دقيب: ها استفاده از رنگ - أ
اه در ذهن ير گيشدن تصو است که باعث مجسم ياتيجزئ

ق است که يدق يها به قدر فين توصيشود، ا يمخواننده 
اه از يمختلف گ يان رنگ اجزايک به بيبه تفک يسنده گاهينو
سنده همچون يپردازد؛ نو يم... شه و يل برگ، گل، شاخه، ريقب

و مشتقات آن ) يمائل إل(ب ين خود از ترکيشيدانشمندان پ
 :رديگ ياه بهره ميان رنگ گيب يبرا

» مرةح يإلَ لُيمتَ فرةالصُّ و مع أصفرها لونُ: ... اشراس« -
ل يمتما ي، کميرنگ آن زرد و با وجود زرد: ... اشراس). (۴(

 ).به قرمز است

و  اضِيالب يها إلشرِق لون شبها خَلَ: ... سبستان« -
أغصان قالخُ يها إلشررنگ پوست : ... سپستان). (۴(» ضرة

ل به يآن ما يهاد و رنگ پوست شاخه يل به سفيچوب آن ما
 ).سبز است

سنده ينو: عيدر سطح وس) و (کاربرد حرف عطف   - ب
را ارائه داده و  ياديحات زيشدن مطلب، توض روشن يبرا
دهد؛  يوند ميبه هم پ) و(شتر جمالت خود را با حرف عطف يب
ن ين است که ايا يدر زبان عرب» واو«حرف عطف  يژگيو

شود و  يکاربرده م ن دو واژه بهيان مطلق جمع بيب يحرف برا
 .ستيموردنظر ن يو مکان يتقدم و تأخّر زمان

ه و لَ تدوحم ميظع جرهو شَ: إسحاق بن عمران: أثل« -
حو قُ بخُ ضبانضر مبِ لمعحو لَ مرةه ورق يبشَ أخضربِ هرقِو 
 يلع عقد يلع رثميو  هره زَلَ سيو ل ةٌضوضَه غُعمطَ يف رفاِءالطَّ

 ريغصَ به حداخل يو ف فرةالصّ يإل أغبر الحمصِاً کَبه حأغصانِ
لتَمصيو  بعضٍ يه إلبعضُ قسيم حاألثلِ ب العأثل). (۴(» .ذبة :

ار بزرگ و پرشاخ و برگ است يبس يدرخت: اسحاق بن عمران
برگ آن . قرمز دارد يها که لکه يسبز رنگ يها با دانه و شاخه

تر و  ينوع. باشد يه به برگ درخت گز ميرنگ و شبز سبز ين
 يها گل ندارد و بر گره. شود  يدر طعم آن احساس م يتازگ
ره يت يدهد که رنگ يهمچون نخود ثمر م ييها ش، دانهيها شاخه
کوچک به هم  يها ل به زرد دارد و در داخل آن دانهيو ما
 .)شود يده ميده است که حب األثل العذبة ناميچسب

 رقِن وم ريسي بهه شيف رقه وهو نباتٌ لَ: ... ونيدولسفن« -
ها طولُ ه سوقو لَ رِيالجاوش رقِن وضاً ميأ شاکلةٌه ميو ف الدلبِ
نحو ن ذراعٍم يشب أو أکثرالنّبِ هلَ قالُي يذالّ باته ماراتون و بزر 
طَ يلعيبه شَرفوسِيسالبِ ه مه ا أنّإلّ نِيطبقت ضاعفأوسع نه و م

أشد يبلُيثق نِيالتّبِ اضاً و أشبه الرائه زَو لَ حةو أصلٌ ضُيأب هر 
است که  ياهيگ: ... ونيسفندول) (۴(» الفجلِبِ هيبشَ ضُيأب

ز به برگ ين يه به برگ چنار است، کميشب يآن کم يها برگ
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ک ذراع و يآن حدود  يطول ساقه ها. ر شباهت داردياه جاشيگ
ه يشب يا ش دانهيها اه ماراتون در شاخهيشتر است، مانند گيا بي

دتر يتر و سف ن تفاوت که از آن بزرگيوس است، با ايبه سال
شه يدارد و گل و ر يديشد ير است و بويو مانند انج. است

 .)د استيآن مانند ترب سف

 يدر زبان عرب) له(کاربرد ): له(استفاده از خبر مقدم  - ت
 يبند مياز تقس ييها ان گونهيب يبراج يرا يها وهياز ش يکي
 يبرا) له(از  يعيسنده در سطح وسين کتاب نويدر ا. باشد يم
وه و يل برگ و مياه از قبيف جزء به جزء گيان شرح و توصيب

 يا ن کاربرد به گونهيا. کند ياستفاده م... شه و ساقه و يدانه و ر
قبل گوناگون  يها فهم قسمت يتواند برا ياست که خواننده م

اتمام گذاشته و با  يبه معنا يدر ذهن خود عالمت) له(از هر 
ن يفهم ا يبرا. ابديسنده دست ينو يبند مين روش به تقسيا

از (/) ان هر جمله با عالمت يشده پا انتخاب يها مطلب در مثال
 :است هم جدا شده

/ مناع رِخضَاَأل اآلسِ ن ورقِم نحو رقو هلَ: ... لسيآامل« -
و / لمسِن الميل أسود و إذا نضج الضروِ بح درِقَ يف مرثَ هلَو 
» رةيسي مرةحبِ ملمع اضِيالب يإل ه أصفرداخلُ لبصُ شبخَ هلَ
و / آن مانند برگ آس سبز، نرم است برگ: ... لسيآامل). (۴(
شود و  ياه ميشدن س آن به اندازه دانه ضرو بوده و با پخته وهيم

ل به يسفت است و رنگ داخل آن زرد ماآن چوب ./ نرم است
 ).قرمز کم رنگ است يد با لکه هايسف

ه مرو ثَ أخضر السذابِ رقِوبِ هيبشَ رقو هلَ : ...افنوس« -
 ه أشدا أنّإلّ يخنث يمسالم باتالنّ أصلِبِ هيبشَ أصلٌ هلَو / ،ريغصَ

ه لُو داخ أسود شرق هلَو / ،... يمثرالکُ شکلِ يإل مائلٌ استدارةً
وه يهمانند برگ سداب سبز و م برگش: ... افنوس). (۴(» ضُيأب

 يبه نام خنث ياهيشه گيه به ريآن شب شهير./ آن کوچک است
.../ است  يه به گالبيبا شبين تفاوت که گردتر و تقرياست با ا
 .) د استياه و داخلش سفيآن س پوست

): جمله / مفرد(  يوصف يها بياستفاده فراوان از ترک - ث
ک يا يشود،  يصفت در دو شکل به کار گرفته م يدر زبان عرب
 يگاه). جمله(ک جمله کامل است يا ي، )مفرد(کلمه است 

د که در حکم صفت يآ يمواقع بعد از اسم نکره شبه جمله م
حروف (به صورت جارومجرور  يجمله است، شبه جمله گاه

و ) لمه مجرور بعد از آنک] + ، بـ ، من، عني، فيإل: مثل[جر 
ا مکان يکه داللت بر زمان  يکلمات[به صورت ظرف  يگاه

ن کتاب يدر ا. رود يبه کار م....] ، عند...، فوق...دارد، مثل تحت
اه است، از همه يق شکل گيف دقيحال که توص يل اقتضايبه دل

ک کلمه به يشتر موارد يدر ب. است انواع صفت استفاده شده
ن صفت از انواع مختلف به ير شده و چندعنوان موصوف ذک

 :ديآ يدنبال آن م

 تحتَ بدتَ /معقدةٌ /رةٌيکث ه أصولٌلَ: ... اسارون« -
 ةُرم/ ائحةالر ةُيوقَ /وادالس يإل فرةٌو صُ ها غُبرةٌلونِ يف /رضِاَأل
چ يچ در پياد پيز يشه هاير). (۴(» .الَيقل ساناللّ لذعتَ/ عمِالطَّ

و  يرگيت ياست، در رنگش نوع ده شدهين کشيزم دارد که بر
دارد، تلخ است  يتند يبو. شود يده ميد ياهيل به سيما يزرد
 ) گزد يزبان را م يو کم

موصوف » ها شهير« يبه معنا» أصول«ن مثال کلمه يدر ا
ر آن خط يکه ز ييها بيا ترکيها و  ها، جمله است و تمام واژه

ن واژه آورده يگوناگون ا يها ده شده، به عنوان صفتيکش
توانند  يجمالت م يالزم به ذکر است که تنها زمان. است شده

نکره باشد، همچون  يا رند که موصوف آن کلمهيصفت قرار بگ
آن به  يها از صفت ينکره بوده و برخ) اصول(مثال باال که 

 .است ک جمله کامل به کار گرفته شدهيصورت 

 ائحةالر بيط نيتم ريثکَ غارص رقه ولَ: ... سيسطاح« -
 ن أصلٍها مخرجم رةٌيبکَ ضبانه قُو لَ/ ريسي ه زغبيعل ضُيأب

واحد أشد يبن قُاضاً ميراسالفَ ضبانش يها برگ). (۴(» ون
د است يدارد، سف يخوب ياد و محکم است، بويکوچک، ز
ک يش بزرگ و همه از يها آن، شاخه يکرک رو يهمراه با کم

 ).دتر استيون سفيفراس يها است و از شاخهشه ير

ن روش ابتدا يسنده در اينو: اهيان انواع گوناگون گيب - ج
ها را  آن يکي يکيکند و سپس  يان مياه را بيگ يها تعداد گونه

 يکه در ابتدا ين روش از نوع تکرار کلماتيا. دهد يشرح م
به عنوان نمونه در مثال . شود يمشخص م يکالم آمده به خوب

 يگر و در ابتدايکديدر کنار ) ضيأسود و أب(ان ير بعد از بيز
ان شده ين دو کلمه به صورت جداگانه در ادامه مطلب بيکالم، ا
 :شود يدرباره آنها ذکر م يحاتيو توض
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هو  ألسودفا ضُيو أب أسود هو صنفان: ... إجاص« -
). ۴(» اهلوجِالشّبِ عروفهو الم ضُياألبو  قةيقالح يعل إجاصٌ

اه آن همان آلو است يس. د ياه و سفيدو نوع است س: ... إجاص(
 ).د آن معروف به شاهلوج استيو سف

نه و م ينه غبرفم لونان درالس: فةيأبوحن: سدرونبق« -
و فه الُّالضّا فأم ريطيا ما ه إلّلَ فما ال شوک يالغبرا ، و أمضالٌّ

يغبر: نوع استسدر دو : فهيأبوحن: سدرونبق). (۴(» ذو شوک 
هم داشته  ياست بدون خار که اگر خار ينوع يغبر. و ضال
 ).ضال نوع خاردار آن است يعنيزد، نوع دوم ير يباشد م

بوده ) و ضال يغبر(اه به دو نوع يم گيز تقسين مثال نيدر ا
، و شرح جزء جزء يبند ميان تقسيب يبرا) منه(است، استفاده از 

ن مثال به يکه در ا...) فـ .... أما (ب له اسلويها به وس يبند ميتقس
ان يسنده در بيج نويرا يها گر از روشيد يکيکار گرفته شده، 
 .باشد ياه ميانواع مختلف گ

  
 
 اهان مشابهياه با گيسه گيمقا -۶

از اشتباه خواننده  يريشگيپ يسودمند برا ين روش، روشيا
ن يدر ا. اهان مشابه استين گياه از بيک گيص يدر تشخ
 :است ير ضرورياشاره به نکات ز قسمت
گونه که  ل همانيافعل تفض: ليکاربرد فراوان افعل تفض - أ

ا يشتر ياست که ب) أفعل(بر وزن  يا داست، کلمهياز اسمش پ
. دهد يگر نشان ميز دينسبت به چ يزيرا در چ يبودن صفت کمتر

 يياهان داروين گيسه بيمقا يطار براين اسلوب در کتاب ابن بيا
ل همراه با يبس فراوان دارد، غالباً افعل تفض يمختلف کاربرد

 :شود يبه کار گرفته م) من(حرف اضافه 

: هيابن ماسو. األنجدان نافعه منافعم: ... اشترغاز« -
 أقلُّو  عدةالم يف أبطأُو  ن األنجدانم بسيأو  أحرهو  األشترغازُ

هعامِلطَّضماً ل ن أصلِم و أصلُ ،األنجدان األنجدان أحد نهم. «
ابن . منافع آن همان منافع آنقوزه است: ... اشترغاز). (۴(

تر از آنقوزه است، حرکتش در  تر و خشک اشترغاز گرم: هيماسو
شه آنقوزه کمتر باعث هضم يمعده کندتر است و نسبت به ر

 ).زتر استيشه آنقوزه از آن تند و تير. شود  يغذا م

نه و م أطولُه أنّ ريغ الکراثبِ هيبشَ رقوه لَ: ... سعد« -
و  أدقن يه به تره دارد با ايشب ييها برگ: ... سعد). (۴(» أصلب

 ). تر است تر و محکم کيتفاوت که از تره بلندتر، بار

ر يغ[إلّا أنّه + ان شباهت يب(کاربرد فراوان اسلوب   - ب
سه يبا هم مقان روش ابتدا دو مفرده يدر ا): ان تفاوتيب] + أنّه

که  يان تفاوتيشود، و سپس در ادامه به ب يان ميو شباهت آنها ب
ن يا. شود يگر است، پرداخته ميکدياه از يز آن دو گيباعث تما

باً يفراوان است که تقر يطار به حدياسلوب در کتاب ابن ب
تنها . شود يده مياز کتاب د يا توان گفت در هر صفحه يم

ک دارو با يان تفاوت يب ين کتاب برايدر ا) إال أنه(کاربرد 
تواند بالفاصله بعد از  يگر است، لذا خواننده ميد يدارو

ب به دنبال فهم تفاوت مذکور باشد، در ين ترکيمشاهده ا
 : ل به کار رفته استيافعل تفض) إال أنه(ن موارد بعد از يشتريب

ه أنجشا قال لَي يذالّ باتالنّ رقِوبِ هيبهو شَ: ... ونيأخ« -
به  ياهيگ ييها ه به برگيشب: ... ونيأخ). (۴(» نهم أصغر ها أنّإلّ

 ).تر است کن از آن کوچکينام انجشا است، ل

نها و م أدق ها أنّإلّ مقاِءالح البقلةبِ هيبشَ رقه ولَ: ... توعي« -
ه به خرفه است اما يهاش شب برگ: ... توعي). (۴(» استدارةً دأشَ
 ). تر و گردتر از آن است کيبار

 يکيه ياسلوب تشب: هياستفاده فراوان از اسلوب تشب - ت
است  يسنت يطب و داروساز يها ج در نوشتهيرا يها از سبک
ه ين روش، از اسلوب تشبياز ا يروين کتاب با پيسنده ايکه نو

ر خودش را يز يها ن اسلوب در واژهيا. است فراوان بهره برده
شبه، يئة، يه يشاکل، عليهة، کـ ، يمثل ما، شبکما، : دهد ينشان م
 :نحو من

و  ائحةالر بيو هو ط الجوزِ ورقِ ها مثلُرقُو: ... أترج« -
يبه شَفقاحا أنّإلّ رجسِالنّ نورِبِ هه ألطف و الثّ... نه مبِ مره نفس
 زرِببِ هيبشَ زره بو لَ...  بِهالذَّ لونبِ هيبه شَلونُ لٌيطو
برگ آن مانند برگ گردو است، : ... أترج). (۴(»يمثرالکُ

 ينرگس، ول يها ه به شکوفهيش شبيها خوشبو است و شکوفه
مانند  ييطال يوه بلند بوده و رنگيخود م. تر است از آن نازک

 ).است يه به دانه گالبيدانه آن شب... دارد

 باتالنّ أغصانبِ هةٌيبشَ غارص ه أغصانلَ: ... سمقوطن« -
 هةٌيبشَ غارص و رؤوس قاقد و ورق عانيه أورلَ قالُي يذالّ



 كياني و همكار          

  55 ---1393اول، بهار ي  ، شمارهپنجمسال  

: ... سمقوطن). (۴(»ه بومشُلَ قالُي يذالّ باتالنّ رؤوسِبِ
عان ياست که أور ياهيگ يها ه به شاخهيش کوچک شبيها شاخه

ه يکوچک شب ييک است و سرهايش باريها برگ. شود يده مينام
 ). به نام بومش است ياهيگ يبه سرها

 
 ان خواص دارو يب -۷

طار يکتاب ابن ب يها ن قسمتياز مهمتر يکين بخش يا
ر بهره گرفته يز يها وهين قسمت از شيان مطالب اياست؛ در ب

 :است
در زبان ) إذا( ياز کاربردها يکي: هيکاربرد فراوان إذا شرط

، )إذا(ن موارد بعد از ياست، در ا يشرط يها جمله يبرا يعرب
جمله اول جمله شرط، و جمله دوم  شود، يم دو جمله آورده

ن اسلوب در کتاب ابن يشود؛ ا يده ميجمله جواب شرط نام
ان يب يشود و استفاده از آن برا يم دهياد ديطار به تعداد زيب

در  ييط گوناگون است، شکل دارويخواص دارو در شرا
شود و در جواب به کاربرد آن در  يقسمت فعل شرط آورده م

ن يشتريد توجه داشت بين بايشود، همچن يها اشاره م يماريب
شتر، يرا بين بخش، افعال مجهول است، زيدر ا يافعال کاربرد

ست ين که فاعل آن کياستفاده از دارو مدنظر بوده و ا يچگونگ
به عنوان وزن ) فُعلَ ( برخوردار است، وزن  يت کمترياز اهم
ن بخش از ي، وزن غالب در ايفعل مجهول ماض يکاربرد
 :طار استيت ابن بعبارا

ال بِ إذا کان کن البرده سخُيطب ربإذا شُ: ... آالسن« -
حيمو إذا أمس ،يالبِ کأو نَ دعلَه فَيإل ظر ضاً، و إذا يأ ذلک
سطخَو لُ العسلِبِ لطَو خُ حق يلع يبناللّ ثورِالبة قاه، و نَ و الکلف

 عضوضُنه المم و أکلَ طعامٍ ير فيو ص قه إذا ده أنُبِ نظَيقد 
لبٍن کَم أنّ قالُيأه، و قد أبرلّه إذا عيب يف قت فظَح صناسٍأُ ةَح 

 بعضِ يلع قلّمراء و عح رقةخ يف دو إذا شُ ه أو بهائميکانوا ف
يواشالم کَساگربه صورت جوشانده : ... آالسن). (۴(»هان أوجاع
که بدون تب باشد را آرام  ييده شود احساس سرماينوش
ز يا به آن نگاه کرده شود نيکند، و اگر در دست گرفته و  يم

ده شده و با عسل مخلوط شود ياگر کوب. ت را داردين خاصيهم
ده شود، آن را يو کک مک مال يريش يها جوش يو رو

ن گمانند که اگر پودر شده و در يز بر اين يبرخ. کند يبرطرف م

که سگ او را گاز گرفته است سبب  يکسخته شود، و يغذا ر
خته يآو يا شود اگر در خانه يگفته م يشود و گاه يبهبود او م
که در آن خانه  يواناتيا حيها و  حفظ سالمت انسان يشود برا

ده و يچيمحکم پ يا هستند سودمند است و اگر در تکه پارچه
ن يآنان را تسک يزان شود دردهايان آوياز چهارپا يبه بعض

 ). بخشد يم

 عالجعطشَه و إذا تَ سکَّن ه اإلنسانضغَإذا م: ...سمقوطن« -
قَ يف ن به خشونةٌبه مرِ صبةفاه ه شَئت ...و إذا مو ابتُ غَضلع قطع 

 يف راحاتالج يلع عضالحلقِ، و إذا و خشونةَ و وافق العطشَ
 نعم األمعاِء لةيق ه صاحببِ دمضَها، و إذا تَقَأزلَ ضَعرما تَ أولِ
ين ازدمأنضَ حمِمع اللّ خَبِها، و إذا طُادسمقوطن). (۴(» هج ... :

 يشود و اگر برا ياش برطرف م ياگر انسان آن را بجود تشنگ
د يآ يبه دست م ياز آن استفاده شود، بهبود ينا يدرمان زبر

کند و باعث  يرا رفع م يده شود تشنگيده و بلعي، اگر جو...
اند  جاد شدهيکه تازه ا ييزخم ها يشود، اگر رو يگلو م ينرم

شود، ضماد آن  يها م خوردن زخم قرار داده شود، سبب جوش
شود و اگر با گوشت طبخ  يروده م يها ادشدن زخميمانع ز

 ). کند يشود آن را خوب پخته م

ن يشتريب): يو معنو يلفظ(استفاده از فعل مضارع  - أ
. ر مربوط به فعل مضارع استطايکاربرد فعل در کتاب ابن ب

ز مضارع ين افعال، عالوه بر معنا در شکل ظاهر خود نيا يگاه
 يمعنا يول يبا ظاهر ماض يز شاهد افعالين يهستند، گاه
شتر مربوط به فعل شرط و جواب يشکل دوم ب. ميمضارع هست
ان خواص يبر ب ين کتاب مبنيحاکم بر ا ياقتضا. شرط است

سنده يرا نويز. است يل مضارع بر ماضفع يل فراوانيدارو، دل
دهد و شرح  يرا به خواننده ارائه م ييدرواقع دستور العمل ها

 :ستير نيامکان پذ ينگونه دستورالعمل ها با فعل ماضيا

 طفئُو تُ و تُبرِد و تُقَطِّع تُلَطِّف وةٌه قُکانت لَ: ... أترج« -
رارةَح و تُ الکبدو تَ عامِالطّ شهوةَ يد فيو تَز المعدةَ يقوقمع 
حةَد الصّالم الغَ لُيزو تُ فراِءرارةالعارضَ م مکِّنالعطشَ نها و تُس 

» همايلع يلإذا طُ و الکُلف ن القوباِءم نفعتَ...  و تُقَطِّع اإلسهالَ
ت آن نرم کننده، قطع کننده، سرد کننده، و يخاص: ...أترج). (۴(

. شود يت معده مياست و باعث تقون برنده حرارت کبد ياز ب
 ين ميصفراء را از ب يش داده و شدت تلخيل به غذا را افزايم
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را فروکش کرده و  يتشنگ. ديزدا يبرد و غم حاصل از آن را م
ده شود، يها مال مک ها و کک اگر بر تاول... آورد  ياسهال را بند م

 ).آن سودمند است يبرا

و  المعدةَ دبغُيو  احيالر کثريو  العقلِ يف ديزي: سعد« -
و  و الخاصرة لمعدةل نافع رِيواسلبل ديو هو ج اللون حسني
و  لبالصُّ دشَ ضراِءالخَ بةالح مع دهنِ برِو إن شُ ب النکهةَيطي

و نَ يلالکُ أسخنفع و نَ دةَالبارِ ثانةَالمفع من وعِج المو  ثانة
يکند و باعث نفخ شکم م ياد ميرا ز عقل: سعد). (۴(» هاضعف 
معده  يبرا. ر خوب استيبواس يکو کرده و برايرنگ را ن. شود

. گردد يباعث خوشبو شدن دهان م. باشد يو پهلو سودمند م
ده شود، ستون فقرات را محکم، ياگر با روغن حبة خضراء نوش

مثانه سرد، درد مثانه و ضعف آن  يبرا. کند يها را گرم م هيو کل
 ).سودمند است

و مشتقات آن همچون ) نافع من ( ب ياستفاده از ترک - ب
گر يد يکين روش يا): صالح لـ( يو گاه) نفع منينفع من و (

ن اصطالح در کتاب يا. طار استيبرجسته ابن ب ياز اسلوب ها
ا ي يرمايبهبود ب يک دارو و برايد يان فوايب يطار تنها برايابن ب

 :درد به کار گرفته شده است

ن م ضةالعارِ و الرئة درِع الصَّجن وم نافعةٌ: ... أسفاناج« -
العارِ و األوجاعِ مِالدضة فراِءن الصَّم أسفاناج). (۴(» مو الد :
 يدردها يه که از دم عارض شده و براينه و ريدرد س يبرا

 ).عارض از صفراء و دم سودمند است

ن م فعنَ ردالو هنِو د الخلِّبِ لَعمإذا استُ... : سذاب« -
اگر با سرکه و روغن گل سرخ : ... سداب). (۴(» داعِالصُّ

 ).سردرد سودمند است يمصرف شود، برا

بر سر فعل ) قد(کاربرد ): فعل مضارع+ قد (استفاده از  -
ن معنا که فعل ياست، بد) ليتقل( يبرا يمضارع در زبان عرب

رد که يگ يمورد استفاده قرار م يدر موارد) قد(با  مضارع همراه
. انجام شود يا در موارد اندکين نبوده و يقيان مطلب همراه با يب
از  يشرح برخ يبرا يين فعل هاين کتاب از چنيسنده در اينو

 يا تنها گروهيست و ين نيقيمحل  يليخواص دارو که خ
قابل توجه نکته . رديگ يکنند، کمک م يخاص از آن استفاده م

ن يقيکند که به آن  يصحبت م يطار ابتدا از خواصين که ابن بيا

تر را با  فيضع يها دگاهي، ديانيپا يها دارد و سپس در قسمت
 :دهد ينشان م) فعل مضارع+قد(

: ... أترج). (۴(»رِين البواسه مأکلُ نفعيقد : ... أترج« -
 ).ر سودمند استيبواس يخوردن آن برا يگاه

و  الجمرِ مداواة يف قوم روالس لُستعميقد : ... سرو« -
از اقوام  يبرخ). (۴(» ريعالشّ قِيقطوه مع دخلّيأن  بعد ملةالنّ

رک و يکفگ يماريدرمان ب ياز مخلوط سرو و آرد جو برا يگاه
دار شود و توأم با سوزش يکه در بدن پد ييها جوش[ نملة 
 ).کنند ياستفاده م] است

مفعول مطلق در زبان : فراوان مفعول مطلقکاربرد  - ت
 يشود که برا ياز جنس فعل اطالق م يبه مصدر منصوب يعرب
. شود يا تعداد فعل به کار برده ميان نوع فعل يا بيد فعل يتأک

ان نوع يب ين موارد از مفعول مطلق برايشتريطار در بيابن ب
ان مصدر يبعد از ب يدر مفعول مطلق نوع. کند ياستفاده م

ن يا ياضافه برا يحيکه از جنس فعل است توض يمنصوب
ح در ين توضيطار ايشود که در کتاب ابن ب يمصدر آورده م

کاربرد فراوان از مفعول . ن موارد به صورت صفت استيشتريب
سبک ساز کتاب ابن  يها يژگيگر از ويد يکي، يمطلق نوع

ات يان جزئيبه ب يل توجه خاص ويطار است که به دليب
 . جاد شده استي، امطالب

و إذا ... نوماً معتدالً،  ه نومبزُخُ لَکإذا أُ: ... آاکثار« -
 لَلّح لةًيل نِيالساق يف تکون يالت ةُيالبلغم دت به األوراممضُ
ها و نَورمفع خوردن نان آن : ... آاکثار). (۴(» غاًينها نفعاً بلم

 يبلغم يها ورماگر شبانگاه بر ... شود يسبب خواب معتدل م
ار يآن بس يساق پا ضماد شود، ورم آن را برطرف کرده و برا

 ).سودمند است

 کونيما  نيو أب مةَيالعظ الجراحات لزقي: ... يسطون« -
و ذلک  القابضِ األسود رابِالشّ مع ذلک إذا اُستعملَ يه ففعلُ
بزرگ  يزخم ها: ... يسطون). (۴(» داًيدفاً شَيجفتَ ففّجيه ألنّ

اه قابض استفاده شود يبخشد و اگر با شراب س يام ميرا الت
 ).ار خشک کننده استيرا بسير را خواهد داشت، زين تأثيشتريب
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 روش مصرف دارو -۸

استفاده  يمخصوص يوه نوشتارين بخش شيطار در ايابن ب
 :ن بخش عبارتند ازيغالب در ا يها وهيش. کند يم

نشان دادن شکل  يسنده براينو: ييشکل دارو - أ
در » حال«. کند ياستفاده م» حال « دارو معموال از  يمصرف

 ياست نکره و مشتق ، با معنا يدياغلب ق يقواعد زبان عرب
کند و  يان ميا مفعول را بيفاعل  ي، که حالت و چگونگيوصف

 :است يد حالت در زبان فارسيمعادل ق
مشروباً و  لِيحلو التّ ضجِالنُّ يونه فستعملي:... آافشوا« -

ل به صورت ينضج و تحل يبرا: ... آافشوا). (۴(»ماداًض
 ).و ضماد کاربرد دارد يدنينوش

 سخنيمشروباً و  البولَ أدر الخمرِبِ خَبِإذا طُ: ... األذخر« -
اگر با شراب پخته شود و : ... أذخر) (۴(» داً يتکم الباردةَ المثانةَ

ت و اگر به مصرف شود، ادرار آور اس يدنيبه صورت نوش
رد، مثانه سرد را گرم يصورت کماد مورد استفاده قرار گ

 ).کند يم
سنده به ين قسمت نويدر ا :دارو يزان مصرفيم - ب

د تا چند روز و هر يکند که هر دارو با يق ذکر ميصورت دق
 .زان مصرف شوديروز به چه م

 لَخو نُ شةيشهذه الح زرب قحإذا س: ... الليآاطر« -
جِو عمنزوع الرغوة و شُ عسلِبِ نومٍي منه کلَّ رب ماٍءبِ مثقاالن 
خمسةَ حار ةًيوماً متوالي عشر أذهب ۴(» المحالةَ رصَالب .(

 ياب و الک گردد و با عسلين علف آسياگر دانه ا: ... الليآاطر(
هر  يکه کف آن گرفته شده مخلوط شود و پانزده روز متوال

را  يسيده شود، قطعا پيروز دو مثقال از آن با آب گرم نوش
 ).کند يدرمان م

وماً ي نيو ثالث خمسة ينه فم برِإذا شُ: ... سکر العشر« -
). ۴(» سِفَالنَّ سرِو ع ن الربوِم فعنَ فاترٍ ماٍءبِ ةًيأوق ومٍي کلَّ ةًيمتوال

ک وقه يهر روز  يو پنج روز متوال ياگر س:... سکر العشر(
آسم  يده شود برايبا آب ولرم نوش] ک دوازدهم رطليمعادل [

 ).نفس سودمند است يو تنگ

 
 

 

 گران و  رد آنها  يان اشتباه ديب -۹

از افراد  يبرخ يان خطاهايبه ب يطار در موارد فراوانيابن ب
ان يپردازد و با ب يا روش استفاده از آنها مياهان و يدرباره گ

که  ياستفاده از اصطالحات. کند يح ميتصحا يعلت، آنها را رد و 
توهمون أنه، و يزعموا أن، إن قوما : کند، مثل يداللت بر گمان م

نگونه يان ايب يسنده برايظن أنه، اسلوب غالب در متن نويقد 
طار اغلب يشود، ابن ب يده ميز دياشتباهات است که به وفور ن

. کند يم استفاده) بل(ح از حرف يان مطلب صحيشروع ب يبرا
به کار گرفته شود مطلب قبل از آن توسط ) بل(ن هر جا يبنابرا
سنده، آن را ياست که نو يسنده رد شده و بعد از آن نظرينو

 :داند يدرست م

و  يأند نِيالنارد رقه وأنّ مونتوهيإن قوماً : ... ساذج« -
ها رائحتُ شبهتُ رةٌيکث اٌءيأش د، و قد توجائحةه الرشابن تَم غلطوني

 يذواِء الّو الد و الوجِ و األسارون ن الفوهم نِياردالنّ رائحةَ
 ل هو جنسوا بنُّما ظَهو کَ سينغرس و هو األرشا، و ل يمسي

يف نبتُي آخر أماکن من بالد يگروه: ... ساذج). (۴(»الهند 
 يشباهت در بو. ن استياه نارديکنند که آن، برگ گ يگمان م

است که  ين در حالياندازد، ا ياه، آنان را به اشتباه ميگ ن دويا
 يده ميکه نغرس نام ييمانند فوه، اسارون، وج و دارو ياهانيگ

ن دارند و آنچنان ينارد يه بويشب ييشود و آن ارشا است، بو
گر است که در يد يست، بلکه آن نوعيکنند ن يکه آنان گمان م

 ).ديرو ين هند مياز سرزم ييجاها

ن م هذا النوع ه أنمفردات يف رضوان ابن معزَ: ... سعد« -
السعد و هو قولٌ هو الزرنباد يعبد وابِن الصَّع أَلهذا  صفةَ ن

 هما فرقنَيه بو فعل الزرنباد ن صفةع ديه بعو فعلَ عدن السم النوعِ
کرده ن گمان يابن رضوان در مفرداتش چن: ... سعد). (۴(»ريکب

ن سخن يا ين نوع از سعد همان زرنباد است، ولياست که ا
و فعل  يژگين نوع از سعد و فعل آن با ويرا ايست، زين يدرست

 ).دارد ياديزرنباد تفاوت ز

 
 
 ها نقل قول -۱۰

سنده ينو. ار فراوان استيطار بسيها در کتاب ابن ب نقل قول
دارد  يان مين بيچن» يخ فرهنگ و تمدن اسالميم تاريتقو«کتاب 
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طار ياست که ابن ب يفاتيتأل ين کتاب معرفيد اياز فوا يکي« :که
، يسيف ادرياز آنها نقل کرده است؛ مثال آثار شر يمطالب

بن حکَم، ابن ماسه، اسحاق بن ) يسيع(ح يه، مسيماسرجو
. ن رفته استيا اصل آنها از بيعمران، حامد بن سمجون که گو

ست تن يش بيطار نام برده، کما بيکه ابن ب يمؤلف ۱۵۰از حدود 
، ي، کلدانياني، سريراني، ايياياسپان -ه عرب، عربيو بق يوناني

ها نشان  ن نقل قوليتأمل در ا). ۱۰(»، و جز آن هستنديهند
ت يدر رعا يباال سع ين حال که با دقتيطار در عيدهد ابن ب يم

ع گران است را با ذکر منبيکه از د يامانت داشته و تمام مطالب
را يم است، زير مستقيها غ ن حال تمام نقليکند، با ا يان ميب

ر ييز ثابت است و تغيها ن حاکم بر کتاب در نقل قول يسبک کل
 :کند ينم

 العسلِ ماِءنه بِم يقإذا س: أرماسوس: ... أسطوخودوس« -
: أسطوخودوس). (۴(»ربٍأو ضَ قطةن سم ماغِالد زعزعِن تَم فعنَ

تزعزع دماغ  يدن آن همراه با آب عسل براينوش: أرماسوس... 
 ). د استيل سکته و ضربه مفياز قب

کن ينقل شده، ل) أرماسوس(ن مثال اگرچه مطلب ازيدر ا
به عنوان نمونه . اسلوب، همان اسلوب حاکم کتاب است

ج ابن يب راياز اسال) کاربرد نفع من(و ) هيکاربرد إذا شرط(
 .ها اشاره شدن به آنيش از ايطار است که پيب

 وجه يلباالً عح ممتد هو نباتٌ: فةيأبوحن: أسحقان« -
ن م أقصر ه قرونو لَ ه أرقا أنّإلّ نظلِالح ورقِکَ رقه ولَ األرضِ

يا فيوباللّ رقِوها حب مردو بِ يتداوي أحمره مسارق النِن ع «
است که همچون طناب بر  ياهيگ: فةيأبوحن: أسحقان). (۴(

هندوانه [ه به برگ حنظل يشب يبرگ. شود يده مين کشيسطح زم
آن  يها تر است و شاخک کين تفاوت که باريدارد با ا] ابوجهل

است که  يتر است، در آن دانه گرد قرمز ا کوچکياز برگ لوب
 ).کند يک را درمان مياتيس يماريب

ن يشده است، با ا نقل) فهيأبوحن(ز مطلب از ين مثال نيدر ا
طار يابن ب يانيب يها ن اسلوبياز بارزتر يحال کاربرد برخ

، )اسلوب إلّا أنّه(، )کـ: هيادات تشب(، )خبر مقدم له(همچون 
ن عبارات يدر هم)اد از صفتياستفاده ز(و ) ليافعل تفض(

گر يطار از آثار ديم ابن بير مستقيدهنده نقل غ کوتاه، نشان
 .سندگان استينو

 :گيري جهينت
 يالجامع ف«خود  يف کتاب داروشناسيطار در تأليابن ب

 يدسترس يبرا يو. کند يدنبال م يا ژهيسبک و» ة المفردةياألدو
داروها، کتاب خود را براساس حروف  يآسان خواننده به اسام

سنده به يهر دارو ابتدا نو يمعرف يبرا. م کرده استيالفبا تنظ
ن مرحله به مطالب يپردازد، در ا ياه مينام گ يشرح لغو
اه و ينام گ يان اصالت لغويب: شود، مانند يپرداخته م يگوناگون

نام  يها ان مترادفيمشکل و ب يها آن، شرح تلفظ واژه يمعنا
سنده شرح منطقه ين نويبعد از ا. گوناگون ياه در زبان هايگ

 يعت آن را پيان طبين بياه و همچنيش گيرو ييايجغراف
 . رديگ يم

مهم کتاب ابن  يها گر از قسمتيد يکياه يف شکل گيتوص
ن کتاب براساس مشاهدات يشتر مطالب ايب. طار استيب
 يق و جزئيار دقيفات بسيسنده آن صورت گرفته، لذا توصينو

اه يف شکل گيطار در توصيابن ب يها از روش يبرخ. است
استفاده ، )و(ان رنگ، کاربرد فراوان حرف عطف يب: عبارتند از

اه و کاربرد يمختلف گ يف اجزايتوص يبرا) له(از خبر مقدم 
اهان يان انواع مختلف گين در بيسنده همچني؛ نويبات وصفيترک

 .کند يخاص خود استفاده م ياز اسلوب نوشتار
ن يا يها ن روشيز از بارزترياهان مشابه نياه با گيسه گيمقا

افعل (سه ازيانجام مقا يبرا يو. طار در کتاب حاضر استيب
کما، مثل ما، : همچون(ه يو اسلوب تشب) إلّا أنّه(، )ليتفض
 . رديگ يکمک م...) شاکل و يهة، يشب

در  يو. پردازد يان خواص دارو مين به بيسنده همچنينو
شتر از يبهره برده و ب) هيإذا شرط(ن مرحله به تعداد فراوان از يا

ن يپرکاربردتر) نافع من(اصطالح . کند يفعل مضارع استفاده م
سنده از ينو. است ييان خواص دارويب ين کتاب براياصطالح ا

خواص دارو  ييانتها ييها بر سر فعل مضارع در قسمت) قد(
. کند يست استفاده مين نيقيمورد  يليکه خ يان موارديب يبرا

ق تر يشرح دق يگر برايد يا لهيز وسين يمفعول مطلق نوع
 .ن کتاب استيدر ا ييخواص دارو

سنده يآن، نو ييان روش مصرف دارو، شکل داروير بد
ن يطار همچنيابن ب. شتر از اسلوب حال بهره گرفته استيب
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گران مطرح شده است را مطرح کرده و يکه توسط د ياشتباهات
 .کند يان علت آنها را رد کرده و اصالح ميبا ب

که  ييها طار پر است از نقل قوليکتاب الجامع ابن ب
کن نکته قابل يان کرده، ليمختلف ب يها را از کتابسنده آنها ينو

ت امانت و ذکر نام منبع ين است که با وجود رعايتوجه ا

گران نقل شده، اسلوب نگارش يکه از د ي، در تمام مطالبياصل
م بوده يرمستقيها به صورت غ کتاب حفظ شده و در واقع نقل
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