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 چكيده
اني و مصري و سرياني به عربي پديد آمـد. پـس از آن در دوران عباسـي    هاي پزشكي و داروسازي با ترجمة متون يون نخستين آثار علمي در زمينه سابقه و هدف:

تحـرك علمـي تـا دورتـرين نقـاط امپراتـوري اسـالمي فرارفـت. از آن جملـه، ابـوالمني            دانشمندان به تأليف و تدوين آثـار مسـتقل گـرايش يافتنـد. دامنـة ايـن      
هجري كتابي دربارة داروسـازي عملـي نگاشـت و آن را     658داروساز يهودي ساكن مصر، در سال االسرائيلي الهاروني معروف به كوهين العطار،   نصر ابي داوودبن

 چاپ شده است.» شربتكدة عطار هاروني«عنوان ناميد كه ترجمة فارسي كتاب با  الدكان و دستور االعيان في اعمال و تراكيب االدويه النافعه لالبدان  منهاج
منظور مروري بر تاريخچة طب و داروسازي، منـابع كهـن بررسـي شـد.      اي صورت گرفته است. نخست به روش كتابخانه مطالعة حاضر براساس ها: مواد و روش

 و ,SID Magiran, Irandocعلمـي   هـاي  يگاهپاهاي منابع فارسي و عربي از طريق  يدواژهكلسپس براي يافتن اطالعاتي مربوط به زندگي و آثار كوهين عطار، 
 شد و مطالب الزم استخراج و در نگارش مقاله استفاده شد. جوو جستGoogle Scholar و Scopus يرنظ ليالمل ينب هاي يگاهپا

نگارش متني جامع در داروسازي بوده است كه خواننده را از مراجعه بـه  » منهاج الدكان«دهد كه هدف كوهين عطار از نگارش كتاب  اين مطالعه نشان مي ها: يافته
ترين بخش، بـاب   وپنج باب كتاب، گسترده يستبد. از اين رو كتاب به شيوة كتب تعليمي و به صورتي بسيار روشمند فراهم آمده است. از ميان نياز كن ساير آثار بي

 شربت را با ذكر جزئيات بيان كرده است. 142دوم است كه شيوة ساخت 
آيد. اطالعـات تخصصـي    حساب مي اي به رده است كه بيانية اخالقي داروسازان حرفهنويسنده نزديك به صد نكتة سودمند اخالقي را در كتاب درج ك گيري: نتيجه

شناسان و مورخان تـاريخ علـم نيـز قابـل      در زمينة داروشناسي و ابزار و وسايل داروسازي درج شده در كتاب افزون بر متخصصان داروسازي، براي اديبان، جامعه
 توجه است.

 عطار  كوهين ، الدكان ج منهاداروسازي سنتي،  ها: كليدواژه
 

 
 

 مقدمه: 
ترين فنون و علومي كه بشر از ديرباز به آن توجه  از كهن

هاي  ها و افسانه داشته است و در تمام متون كهن و اسطوره
شده، دانش پزشكي و دانش داروسازي است كه  بشري منعكس 

؛ در واقع اند داشتهطور طبيعي از همان آغاز با يكديگر پيوند  به
آمده است و  شمار مي روسازي نخست جزئي از پزشكي بهدا

پزشك پس از معاينة بيمار و تشخيص بيماري، خود مستقيماً با 
؛ عهده داشته است تجويز داروهاي الزم، امر درمان را بر

بنابراين بر هر پزشكي الزم بوده است به علم داروها و گياهان 
دو بخش دارويي واقف باشد. اما پس از آنكه پزشكي به 

تشخيص و درمان يا دو بخش نظري و عملي تقسيم شد، 
اي  عنوان علمي مستقل و سپس حرفه ناگزير داروسازي نيز به

شود نخستين كسي كه استقالل  مستقل شكل گرفت. گفته مي
زكرياي رازي بود  محمدبنداروسازي از پزشكي را رواج داد 

ها  كيب آني ترچگونگكه معرفت به داروها و گياهان دارويي و 
 اي مستقل پديد آورد. عنوان حرفه را به

ها  پيامد مستقيم اين تحول، گسترش ترجمه و تأليف كتاب
و آثاري است كه با نام عام قرابادين يا دستورهايي براي 

كردن داروها شهرت يافت. در آغاز منبع اصلي  ساخت و آماده
هاي اسالمي، منابع يوناني بود كه  داروسازي در سرزمين
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الماده الطبيه في الحشائش و االدويه ها كتاب  مشهورترين آن
) از ديوسكوريدس Materia Medica( المفرده

)Dioscorides) از اين كتاب چندين ترجمه به زبان 1) است .(
اسحاق   بن ها ترجمة حنين عربي فراهم آمد كه مشهورترين آن

). در 2عبداهللا الصقلي در قرطبه است ( در بغداد و ترجمة ابي
گياه دارويي يا داروي گياهي توصيف  600اين كتاب حدود 

شده است. اما علم داروسازي به منابع و اطالعات يوناني اكتفا 
يج به منابع و اطالعاتي كه از داروسازي هندي و تدر بهنكرد و 

شد، دست يافت  ايراني و خاور دور و شمال آفريقا حاصل مي
از ابوحنيفه دينوري  النبات كتاب  همچونكه در آثاري 

  الفالجهه.ق.] و 318وحشيه [ از ابن الفالحه النبطيهه.ق.] و 282[
ه.ق.]، 553العوام الشُبيلي اندلسي [حدود  از احمدبن االندلسيه

مندي از منابع شرق  منعكس شده است. به اين ترتيب با بهره
گرفت، علم و  ملل اسالمي كه تا حدود خاور دور را در برمي

مادة  2000اروسازي توسعه يافت تا جايي كه حدود صناعت د
مشك، عنبر،   ميخك، صندل، دارچين، همچوندارويي جديد 

مر و جيوه به منابع يوناني افزوده شد. پيامد ديگر استقالل 
ها و ساير كتب  داروسازي، افزون بر نگارش و تدوين دارونامه

ب در گذاري مراكز تهيه و فروش دارو، اغل داروسازي، پايه
هاي داروسازي بود.  ها و تأسيس فروشگاه جنب بيمارستان

هاي  گوناگون ذكر شده، نخستين دكان در منابع آنچهمطابق 
عطاري با عنوان صيدنه در بغداد و سپس در ساير نقاط گشوده 

 ).3شد (
در زمينة نگارش كتب داروسازي گفتني است كه اين 

اميه با حضور  نهضت پيش از دوران عباسي و از دوران بني
معاويه كه قرار بود جانشين يزيد باشد اما  يزيدبن خالدبن
جاي او بر تخت نشست، آغاز گشته بود و  حكم به بن مروان

اي  يزيد كه در امر كيمياگري چهره بن شود خالد گفته مي
شاخص بود، در داروسازي و پزشكي نيز دست داشته است 

ثار علمي يوناني و ). او نخستين كسي است كه فرمان داد آ4(
هايي از سفر  كه گزارش آنجابه عربي ترجمه شود و از  سرياني

توان  خالد به اسكندريه براي كسب دانش در دست است، مي
مندي از موقعيت خود و نيز اقامت در  يزيد با بهره بن خالدگفت 

دمشق كه در آن زمان با قرارگرفتن در مسير جادة ابريشم 

ضارب آراء و عقايد شرق با غرب جلوه عنوان مركز بزرگ ت به
كرده بود، نخستين كسي است كه در پيشبرد علوم، فيزيك و 

شناسي و سرانجام كيمياگري كه ارتباط مستقيم با  ستاره
هر حال   داروسازي دارد، نقش مهمي ايفا كرده است. به

هاي  براساس شواهد موجود نخستين آثار علمي در زمينه
و كيمياگري كه در اساس با داروسازي ويژه پزشكي  مختلف به

وليد از يوناني و مصري و  بن خالدپيوند مستقيم دارد، در زمان 
سرياني به عربي برگردانده شده است. با آنكه دولت كوتاه 

گذاري برخي علوم فعاليت داشت، اما دوران  اموي در پايه
ورزي جهان اسالم در دوران عباسي و قرن نهم  طاليي انديشه

ماسويه، پزشك   بن عنوان نمونه يوحنا دي شكل گرفت؛ بهميال
الرشيد، از سوي خليفه به ترجمه و تأليف كتب  دوران هارون

اسحاق آثار بقراط را به   بن  علمي و پزشكي منسوب شد و حنين
برداري از  عربي ترجمه كرد. با اين حال نهضت ترجمه و بهره

انشمندان عمدتاً متون علمي ديگران ديري نپاييد و حكما و د
مسلمان و نيز پزشكان يهودي و مسيحي كه در خدمت دربار 
عباسيان بودند، به سمت تأليف و تدوين آثار مستقل گرايش 

 يافتند.
جاي ترجمه به سمت تحقيق  از نخستين دانشمنداني كه به

حيان است كه بيشتر در زمينة  و پژوهش رو نمودند جابربن
 22شود بيش از  و گفته ميكيمياگري و شيمي شهرت دارد 

كه  آنجاگونه وسيلة جديد آزمايشگاهي ابداع كرده است و از 
علم كيميا و شيمي با داروسازي پيوند مستقيم دارد، كشفيات 

برد علم داروسازي نيز  علمي او در زمينة كيميا و شيمي در پيش
سهم مهمي ايفا كرده است. از شمار همين دانشمندان، 

ربن طبري است كه در دوران مأمون  سهل  بن  علي لحسنابوا
را پديد آورد. در  الحكمه فردوس زيست و كتاب مشهور  مي

اين كتاب افزون بر مباحث مربوط به بيماري و درمان، 
هايي به مواد دارويي اختصاص دارد و پيشنهادهاي او  بخش

استفاده از ظروف  همچونبراي حفظ و نگهداري داروها 
ا براي نگهداري داروهاي مايع يا ظروف ه اي و كوزه شيشه
اندود و فلزي براي حفظ ساير مواد دارويي، در نوع خود  سرب

). سرانجام نخستين اثر در زمينة 5است ( توجه قابلممتاز و 
اختصاصي داروسازي كه طرز ساخت داروهاي مختلف در آن 
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سهل به نگارش   درج شده بود يا نخستين قرابادين را شاپوربن
ترين كتاب راهنماي داروسازان تا  عنوان مهم د كه بهدرآور
صورت  ها اعتبار داشت. اين كتاب مواد دارويي را به مدت
كند و  شده در دو دستة مفردات و مركبات عرضه مي يبند طبقه

شيوة ساخت و ميزان مصرف هر دارو و ديگر اطالعات مربوط 
كندي اسحاق ال بن ). بعد از آن يعقوب6را درج كرده است (

بيمار را كه امروزه بحث مهمي در  ميزان مصرف دارو براي هر
تر به بحث گذاشت و در كنار آثار  پزشكي است، با دقت بيش

هاي فلسفه و علوم و رياضي پديد آورد،  فراواني كه در زمينه
به مباحث مربوط به داروسازي نيز توجه خاصي نشان داد 

يگاه مهمي به خود كه علم داروها در ميان آثار او جا چنان
هاي  اختصاص داد. با وجود آثار الكندي در اين زمينه و كتاب

كه  »طب منصوريو  قرابادين صغير، قرابادين كبير« مشهور
ها تا قرن بيستم ادامه يافت، علم داروسازي به  دامنة تأثير آن

). ادامة اين جريان با 7جايگاهي متين و مستقل دست يافت (
،  ها دسي و حضور حكيم همة دورهاحمد مق كمك محمدبن

ابوعلي سينا، سبب پديدارشدن جرياني عظيم گشت كه با آثار 
هاي امثال ابوريحان بيروني و ديگران ادامه يافت.  و كوشش

ترين آثار در  ترين و محبوب بيطار يكي از بزرگ سرانجام ابن
كتاب جامع المفردات «زمينة داروشناسي را پديد آورد كه به 

معروف شد. اين منبع، فرهنگ و كتاب » و االغذيه االدويه
راهنمايي است كه مؤلف آن را براساس نظم الفبايي ترتيب داده 

دارو را براساس مشاهدات شخصي و نيز  1400و بيش از 
منبع كه نامشان را در كتاب معرفي كرده است،  150براساس 

ا اي شد كه ت بيطار راهگشاي شيوه پديد آورده است. اثر ابن
 زمان تأليف كتاب و هجري ها بعد از او تا قرن دوازدهم مدت
 .يافت ادامه خراساني عقيلي االدويه مخزن

هدف از نگارش اين مقاله آن است كه در راستاي مطالب 
شده، يكي از آثار ارجمند در زمينة تدوين كتب  گفته پيش

الدكان و دستور االعيان اثر كوهين  منهاج«داروسازي با نام 
كه در ادامه  بررسي و معرفي شود. اين كتاب چنان» رعطا

خواهد آمد، از آنجا كه حاوي دستورهاي عملي در زمينة تهيه 
و نگهداري داروهاي مختلف است، افزون بر آنكه در مباحث 

ي ها رشتهآيد، براي محققان  يمشمار  داروسازي اثري ممتاز به

 توجه بلقايژه محققان حوزة فرهنگ و ادب اثري و بهديگر 
ي ها معادلاست و چه بسا اين گروه را در يافتن و فراگزيني 

ين محققان چنمهفصيح براي اصطالحات غربي ياري كند. 
ي شناس جامعهي مختلف ها شاخهكنندگان  يبررستاريخ علم و 

 خواهند يافت. توجه قابلنيز در اين كتاب مطالبي 
  ها: مواد و روش

اي صورت گرفته  همطالعة حاضر براساس روش كتابخان
 صورت بهآوردن مطالب دو بخش مطالعاتي  است و در فراهم

موازي در پيش گرفته شده است. نخست آنكه براي ورود به 
بحث الزم بوده است، تاريخچة طب و داروسازي مرور شود. 
به اين منظور منابع كهن پزشكي و داروسازي بررسي شدند. به 

به اين بخش برگرفته از همين دليل بخش عمدة منابع مربوط  
 منظور بهتر است و به موازات آن  هاي قديم آثار كهن و نوشته

تر مربوط به زندگي و آثار عطار  يافتن مطالبي اختصاصي
هاي مرتبط با پزشكي و داروسازي سنتي به  يدواژهكلهاروني، 

علمي داخلي  هاي يگاهپاكار گرفته شد و  زبان فارسي و عربي به
 هاي يگاهپاو برخي از   ,SID, Magiran, Irandocنظير

 و  Google Scholar يرنظ المللي ينجوي علمي بو جست
Scopus از اين  آمده دست بهمنابع  .قرار گرفتجو و جستمورد

ي گسترده مطالعه شد و مطالب الزم استخراج وجو جست
كار بسته شد. بخش ديگر مطالب  گرديد و در نگارش مقاله به

هاي  ربوط به زندگي، آثار و ديگر منشمندرج در مقاله م
ي متن كتاب و با مطالعة دقيق ال البهشخصي عطار هاروني، از 

هاي كتاب اعم از  آن انجام شده است. همچنين ذكر ويژگي
، روش كار عطار هاروني و مورداستفادهساختار كتاب، منابع 

الدكان ذكر شده  منهاجهايي كه در بحث از كتاب  ديگر جلوه
مگي از متن كتاب مستخرج شده است؛ زيرا تا قبل از است، ه

نوشتة حاضر، مقاله يا كتابي در اين زمينه نگاشته نشده است و 
 همين جهت نگارنده ناگزير به متن كتاب روي آورده است.  به

 : و بحث ها يافته
اثر كوهين  الدكان و دستور االعيان منهاجة كتاب دربار

 عطار 
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اي كامالً منظم و دقيق و  به شيوه از جمله داروشناساني كه
بيطار را  مستند به آثار پيشين و اقوال استادان فن، سنت ابن

سرمشق قرار دادند و اثري شايسته فراهم آوردند، ابوالمني 
حفاظ االسرائيلي الهاروني معروف به  بن نصر ابي [داوود] بن

است كه در سال  ساكن مصر 1داروساز يهوديكوهين العطار، 
هجري قمري كتابي در داروسازي عملي نگاشت و آن را  658

الدكان و دستور االعيان في اعمال و تراكيب االدويه   منهاج«
ناميد. از آنجا كه نويسنده در مقدمه اظهار » النافعه لالبدان

دارد كتاب را براي فرزند خود نگاشته است كه قرار است  مي
ين كتاب براساس توان دريافت كه تدوين ا جانشين او شود، مي

شيوة كتب تعليمي و احتماالً كتب درسي فراهم آمده است. به 
همين جهت اين كتاب بسيار روشمند است و نويسنده متني 
منظم و روشن و دقيق در اختيار خواننده قرار داده است. مؤلف 

كند كه هدف از تأليف كتاب  تأكيد مي  همچنين در مقدمه
وسازي بوده است كه خواننده را آوردن متني جامع در دار فراهم

ويژه  نياز كند. نظم و دقت نويسنده به از مراجعه به ساير آثار بي
 در مباحث مربوط به مركبات يا داروهاي تركيبي ستودني است.

كه بر  الدكان منهاجكتاب  توجه قابلهاي  از ويژگي
گونة نويسنده در  داري وسواس افزايد، امانت ارجمندي كتاب مي

ابع و مستندات كتاب است كه با ذكر دقيق نام آثار ذكر من
كه انتخاب اين روش افزون بر جلب  پيشين همراه است. چنان

اعتماد خواننده، منبعي ارزشمند براي معرفي ساير آثار در اين 
ديگر در زمينة  توجه قابلزمينه فراهم آورده است. نكتة 

گويي براي تواند سرمشق و ال داري نويسندة كتاب كه مي امانت
جاي  مدار قرار گيرد آن است كه در جاي پژوهندگان اخالق

عصر مؤلف  هاي شفاهي استادان و دانشمندان هم كتاب از گفته
و تا حد امكان با ذكر دقيق نام گوينده، سخن به ميان آمده 

اي را در  است. به ديگر سخن كوهين عطار هيچ عبارت و نكته
و در تمام موارد منابع  كتاب بدون سند و مدرك ذكر نكرده

خود را معرفي كرده است؛ مگر مواردي كه حاصل تجربة 
بيان كرده است.  صراحت بهمستقيم خود او بوده كه آن را نيز 

ذكر كرده  صراحت بهبراساس آنچه كوهين عطار در مقدمه 
شده و مقتبس از  اي برگرفته مجموعه الدكان  منهاجاست، كتاب 

 ين ترتيب:پنج كتاب مهم است، به ا

 شاعر و اديب داروشناس، تلميذ، پزشك، ابن قرابادين. 1

 هجري قمري؛ قرن ششم در بغدادي مسيحي
 جامع ابن تأليف األجساد و االنفس لمصالح االرشاد .2

 ششم قرن در مصر فسطاط كه در زاده يهودي مشهور پزشك

 زيسته است؛ هجري قمري مي
 و المفرده األدويه من االنسان يستعمله فيما البيان منهاج. 3

 پنجم قرن مسيحي داروشناس و جزله، پزشك ابن تأليف المركبه

 شد؛ مسلمان بعدها كه هجري قمري
 حنين به آن را اشتباه كوهين عطار به كه الطب في الملكي. 4

كامل  كتاب يگرد نام اثر كه اين  يدرحالاست  داده نسبت
 باشد؛ مي اهوازي به منسوب الصناعه 

 تأليف األدويه المركبه دستور يا المارستاني ورالدست. 5

ششم هجري  در قرن قاهره مشهور متولد طبيب البيان  أبي  بن داود
 قمري.

 الدكان  منهاجبررسي ساختار و محتواي 

نگاري دنياي  به شيوة معمول كتاب الدكان  منهاجكتاب 
اي در حمد و ثناي خداوند آغاز شده است كه  قديم، با مقدمه

هاي علمي در قرون نخست، كوتاه و  ق روش كتابمطاب
حكيمانه است. سپس مؤلف هدف خود را از تدوين كتاب ذكر 

آوردن متني تعليمي براي آموزش فرزند  كند كه آن را فراهم مي
توان اين روش را نيز روش متداول  خود ذكر كرده است كه مي

 هاي آموزشي دنياي قديم فرض كرد. با اين حال كوهين كتاب
دارد كه  عطار در پايان مقدمه، نيت واقعي خود را بيان مي

نخست طلب رضاي خداوند و خدمت به مردم سپس 
آوردن متني جامع كه جويندگان و پژوهندگان را از  فراهم

 نياز كند. مراجعه به ساير منابع بي
شود كه تا باب  بخش اصلي كتاب از باب دوم آغاز مي

انواع داروهاي مركب  هاي ساخت نوزدهم به معرفي روش
اختصاص دارد كه در ضمن آن كاربرد طبي و خواص هر دارو 

كه پيش از اين آمد، در هر مورد نام  نيز ذكر شده است و چنان
منبع و مأخذ موردمراجعة خود را با دقت بيان كرده است و اگر 

هاي خود به نتايج  احياناً نظري خالف آن دارد يا در آزمايش
ترين باب،  آن را نيز بيان كرده است. گستردهمتفاوتي رسيده، 

ها اختصاص دارد و  باب دوم است كه به طرز تهية انواع شربت
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شربت را با دقت و ذكر جزئيات بيان كرده  142شيوة ساخت 
هايي كه طرز ساخت  است كه در نوع خود از نظر تعداد شربت

شمار  ها به ترين مجموعه آن تعليم داده شده، يكي از كامل
ها، از انواع مباحث مختلف صنعت  آيد. سپس در ساير باب مي

وگو به  ي رايج در اين آثار، گفتبند طبقهداروسازي با توجه به 
توان  ميان آمده است كه در فهرست مطالب همين كتاب مي

 ها را مشاهده كرد. آن
در  شده طرحنكتة گفتني در مورد محتواي كتاب، مباحث 

ودوم است كه از جهاتي  م و بيستويك سه باب بيستم و بيست
هستند: باب بيستم به ابدال [االدويه]، باب  توجه قابلخاص 
ودوم به معرفي  ويكم به شرح اسماء ادويه و باب بيست بيست

كه  اوزان و الفاظ مجهول پرداخته است. توضيح آنكه چنان
گذشت پزشكي و داروسازي در دوران بعد از اسالم نخست با 

يوناني پديد آمد سپس با گسترش قلمرو امپراتوري تكيه بر آثار 
هاي اقوام سرياني و ايراني و هندي به آن افزون  اسالمي يافته

گري جادة ابريشم برخي معارف خاور  شد كه بعدتر با واسطه
كه شمار ادويه و گياهان  دور نيز به آن وارد گرديد. چنان

نوع شد؛  2000بيطار، بالغ بر  تا دوران ابن شده شناختهدارويي 
هاي داروها و  بنابراين تصور اين نكته دشوار نيست كه نام

گياهان و درختاني كه ريشه در نقاط دوردست شرق قلمرو 
هاي ديگر مثالً مصر و  اسالمي داشتند براي دانشمندان بخش

شمال سوريه، ناآشنا بوده باشد يا شگفت نيست اگر برخي مواد 
شده بوده است براي  ختهدارويي كه در آفريقا و مصر شنا

علماي خراسان غريب باشد. از اين رو نويسندگان دانشمند اين 
ي به ضرورت خوب بهاند،  هاي علمي آشنا بوده متون كه به روش

ها و اصطالحات در حوزة داروها پي برده  سازي نام يكسان
تأليف  النباتبودند. براي پاسخ به اين ضرورت در آثاري چون 

ه.ق.] 4از ابوريحان بيروني [قرن  الصيدنه.ق.]، ه3دينوري [قرن 
گذاري  ه.ق.] سنتي پايه6ميمون [قرن  از ابن شرح اسماء العقاريا 

هاي مختلف در  شد كه اسامي متعدد گياهان و داروها به زبان
هايي خاص تهيه شود تا داروسازان در بالد مختلف به  جدول

عيت از اين شيوة ). به تب8مند شوند ( يكسان از اين آثار بهره
ويكم كتاب خود را با  نيز باب بيست منهاجعلمي، نويسندة 

به اين مهم اختصاص داد كه در » شرح اسماء االدويه«عنوان 

است؛ زيرا نويسنده در اين باب به  توجه قابلنوع خود بسيار 
كند كه افزون بر مباحث  مورد از اسامي مفردات اشاره مي 847

پژوهي نيز منبعي  شناسي و ادب ر لغتاز نظ  داروسازي صرف،
 آيد. شمار مي به اعتماد قابلغني و 

در همين راستا و با توجه به گسترش حوزه و ميزان و 
تعداد داروها، معضل ديگري كه از همان آغاز پيش روي 

هاي مفصل و جامع  كنندگان به دارونامه داروسازان و مراجعه
م موارد دارويي و يابي به تما قرار گرفت اين بود كه دست

گياهاني كه در اين آثار از آنان سخن رفته، در عمل براي 
داروسازان بالد مختلف ميسر نبوده است. از اين رو نگارندگان 

طور معمول فصلي در  ها با علم به اين محدوديت به دارونامه
نبودن  اند كه در صورت در دسترس نگاشته كتاب خود مي

گام ساخت مركبات، داروساز را به ويژه به هن دارويي خاص، به
اند. باب بيستم كتاب  كرده جايگزين يا بدل آن دارو هدايت مي

به اين موضوع اختصاص » ابدال االدويه«با عنوان  الدكان  منهاج
دارد و نويسنده، مرجع اصلي خود را در اين باب كتاب 

ذكر كرده است و از آنجا كه رازي دانشمندي » االبدال رازي«
زبان بوده است، طبيعي است كه نام بسياري از  يفارس ي وايران

اي فارسي داشته  داروهاي بدل كه كوهين عطار ذكر كرده ريشه
هاي زبان  باشند و از اين نظر نيز اين كتاب براي پژوهش

 است. توجه قابلفارسي منبعي 
سازي و روشمندكردن داروسازي تا  در ادامة سنت يكسان

سازي اوزان و مقادير موردمصرف هر  انحد امكان، نياز به يكس
كرد؛ زيرا طبيعي  ويژه در تركيبات كامالً خودنمايي مي دارو به

ها و موازين آثاري كه منشأ يوناني يا ايراني يا  است كه ميزان
هندي داشتند، براساس موارد استفاده در ساخت داروها، 

براي ها نگاشته شده بودند. از اين رو  متناسب با همان سرزمين
اند، اوزان  رسيدن به نتيجة مطلوب داروسازان ناگزير بوده

ها را با معيارهايي نسبتاً ثابت كه در  در كتاب واردشده
دانة گندم يا خرما  همچونشود،  هاي گوناگون يافت مي مكان

تر را نيز با  هاي بزرگ بسنجند. همچنين الزم بوده است مقياس
كه به قياس امروز الفاظ و اصطالحات يكسان بيان كنند 

ودوم كتاب  اي استانداردسازي بوده است. باب بيست گونه
به همين مهم اختصاص » اوزان و الفاظ مجهول«با عنوان  منهاج
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هاي مطرح روزگار، برخي الفاظ  دارد كه ضمن معرفي وزن
ها را نيز ذكر كرده است كه براي پژوهندگان  ادبي و معاني آن

حساب  خش منبعي شايسته بهعلوم ادبي فارسي نيز اين ب
وپنج استار)،  يستبي هميان (ها واژهنمونه  عنوان بهآيد؛  مي

باطيه (خمرة بزرگ)، بواري (حصيرهايي كه از ني درست 
حساب آورد،  توان آن را جمع بوريا به يمشده است) كه  يم

 ).9ششم) كه تلفظ عربي دانگ فارسي است ( دانق (يك
آوري و  ة جمع عمده به شيوطور  وچهارم به در باب بيست

تهية داروها و شرايط نگهداري هر دارو و ظروف متناسب با 
طبيعت هر دارو اشاره شده است. همچنين نكاتي خاص در 

كردن و كوبيدن داروها  مورد شيوة تميزكردن، شستن يا خشك
سازي هر دارو و نيز ظرف متناسب با  و ساير مراحل آماده

ست كه اين بخش نيز از جهات طبيعت هر دارو بيان شده ا
 است. تأمل قابلگوناگون 

وپنجم در امتحان ادوية مفرده و مركبه و ذكر  باب بيست
آنكه پس از آنكه  ها نام دارد. توضيح  مستعمل و غيرمستعمل آن

هاي  ها يا دكان علم داروسازي از پزشكي مستقل شد، داروخانه
شناختن  سميتر ). با به10عطاري نيز در پي آن ظاهر شدند (

پزشكان ملزم شدند صورت داروها را بر   ها، داروفروشي
دست بيمار دهند تا با مراجعه به  هايي بنويسند و به برگه

ها در شام، دستور  ها را تهيه كند. اين برگه آن  داروفروشي،
[الدستور] و در مغرب، نسخه [النسخه] و در عراق، وصفه 

صورت  ست اگر علمي بهشدند. طبيعي ا [الوصفه] ناميده مي
اي در صحنة اجتماع ظاهر شود و صورتي  عملي و حرفه

شود و  تجاري به خود گيرد، مشمول قوانين مدني مي
گيرد كه در دنياي  موردنظارت واحدهاي مربوط دولتي قرار مي

قديم اين وظيفه را محتسب بر عهده داشت. از اين رو در 
سپس در دوران  ه.ق.) و 218تا  170دوران مأمون خليفه (

اي گزينش و امتحان  ه.ق.) گونه 227تا  179المعتصم (
شود  داروسازان برقرار شد و چنان مفيد واقع شد كه گفته مي

در دوران فردريك دوم در اروپا نيز رواج يافت و هنوز واژة 
محتسب در زبان اسپانيايي با همين تلفظ و به همين معني 

بحث نظارت بر داروها و  ). به همين دليل در11رواج دارد (
  ساير آثار معتبر، همچون منهاجها در كتاب  داروفروشي

شناسايي داروهاي   دستورهايي براي امتحان داروها و روش
ويژه آنكه در اين  خالص از تقلبي و مغشوش ذكر شده است. به

عمر مفيد داروها و  در موردبخش از كتاب اطالعات دقيقي 
ها ارائه شده است كه از نظر  زمان مناسب براي مصرف آن

 تواند نمونه و سرمشق تلقي شود. امانت و مسئوليت شغلي مي
 منهاجديگر آن است كه بخشي از كتاب  توجه قابلنكتة 

هاي داروسازي، به انواع زهرها و  مطابق روش مرسوم كتاب
پادزهرها اختصاص دارد. در اين مورد گفتني است كه آغاز 

زي و مطالعة منظم آن در نخستين قرن مباحث مربوط به داروسا
آميز با  صورتي تناقض اميه به دوران اسالمي و در دروان بني

مبحث زهرشناسي و تحقيق دربارة انواع سموم، همراه است. 
شود نخستين دانشمند در دوران اسالمي كه به اين  گفته مي

ه.ق.) طبيب نصراني معاصر  47اُثال (مق. بحث پرداخت ابن
اصيبعه  نظر ابن بود كه بنا به )ق..ه 60تا  15(سفيان  ابي بن معاويه

ويژه سموم، بصيرت كافي داشت و او را  در مورد ادويه به
هاي مشكوك در دوران معاويه  بسياري از مرگ مسئول
تا  3السالم ( يهعلشود امام حسن  اند؛ از آن جمله گفته مي دانسته

عبدالرحمن  ه.ق.) و39يا  38 .واشتر (ه.ق.) و مالك  50
ق.) با زهري كه او ساخته بود كشته .ه 46 تا 4وليد ( خالدبن

دست  اثال سرانجام به خونخواهي عبدالرحمن به شدند. ابن
). در هر حال پيوند نزديك 4مهاجر هالك شد ( خالدبن

زهرشناسي با داروسازي، دانشمندان و داروسازان متعهد 
يندوزند بحوزه دانش  كرد كه در اين مدار را نيز ملزم مي اخالق

هاي خود را در  و كسب تجربه كنند و حاصل دانش و تجربه
ها و آثار علمي براي استفادة اهل فن، درج كنند. كتاب  كتاب
نيز از اين قاعده پيروي كرده و مباحثي دقيق در اين  منهاج

حوزه در اختيار پژوهندگان و مخاطبان كتاب قرار داده است كه 
 جامع است. در نوع خود كامل و

هاي علمي و اطالعات جامعي كه  افزون بر تمام ستودگي
عنوان منبعي الزم براي مطالعات نوين در  را به منهاجكتاب 

كند، رويكرد اخالقي و  زمينة داروسازي سنتي معرفي مي
توان  كه مي هاي انساني كتاب نيز بسيار اهميت دارد. چنان جنبه

ري و توجه به ملزومات مدا از جنبة اخالق منهاجگفت كتاب 
اي كتابي ممتاز است و  اخالقي چه اخالق شخصي و چه حرفه
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جاي كتاب در كنار آموزش امور علمي، اصول اخالقي  در جاي
حرفة داروسازي و اصول اخالقي شخصي مطرح و آموزش 

وسوم كتاب با عنوان ذكر  كه باب بيست شود. چنان داده مي
اي  ه اصول اخالق حرفههاي سودمند، در اساس ب برخي نكته

داروسازي پرداخته و نزديك به صد نكتة سودمند را خطاب به 
فرزند خود و در واقع خطاب به خوانندة كتاب بيان كرده است 

اي ذكر كرد. در  توان آن را بيانية اخالقي داروسازان حرفه كه مي
اين بخش نويسنده پس از حمد و سپاس خداوند و جلب 

يق و خواندني دربارة اصول تقواي مباحثي عم رضايت او،
شخصي در كنار توجه به مردم و اخالق انساني، همراه با اصول 

اي ذكر كرده كه از آن روزگار تا دوران كنوني  اخالق حرفه
و تواند دستورنامة اخالق داروسازي قرار گيرد  اعتبار دارد و مي

 حساب آيد. هاي كالسيك حقوق بيمار به نمونه از
بخش از كتاب افزون بر نكات اخالقي از منظر  در واقع اين

ين به همچناست. در اين بخش  توجه قابلشناسي نيز  جامعه
نكات ظريفي همچون ظروف نگهداري دارو يا شرايط خوردن 

امروز تداخل دارويي خوانده  آنچهو خوراندن دارو به بيمار و 
 توجه قابلشود، به بحث گذاشته شده است كه در نوع خود  مي

 ست.ا
 گيري: نتيجه
الدكان و دستور االعيان في اعمال و تراكيب  منهاج«كتاب 

ه.ش. 1396در سال » شربتكدة هاروني«با عنوان » نافعه لالبدان
از عربي به فارسي ترجمه شده است. اصل كتاب در قرن هفتم 

مصر نگاشته شده و مؤلف نيز كه بر  و در دياري دور، يعني
نظر مذهبي با مخاطب عام كتاب مذهب يهودي بوده است، از 

فاصله دارد. افزون بر آن مضمون و محتواي كتاب نيز مطابق 
گونه آثار، روشي منظم و يكنواخت را در تدوين  طبيعت اين

كند؛ بنابراين شگفت  كتاب به نويسنده و به مترجم تحميل مي
نيست اگر كتابي خشك و يكنواخت حاصل شود كه براي 

باشد دشوارياب و  زبان عربو ي اگر متخصص حتمخاطب 
كننده باشد. با اين حال و برخالف انتظار، كتاب پيش رو  كسل

تواند گروه  كتابي جذاب و پرتحرك و پوياست كه مي
ها كه در امر داروسازي سنتي  تري از مخاطبان را چه آن وسيع

مندان عام اين حوزه را  مطالعه و تخصص دارند، و چه عالقه
حاوي برخي نكاتي است كه   آن، كتاب جذب كند. افزون بر

شناسان و مورخان قرار  اديبان و جامعه موردتوجهشايسته است 
گيرد. متناسب با زمان و محتواي كتاب، در ترجمه نثري 

 تخصصيو  علميضمن حفظ بار برگزيده شده است كه 
 براياگرچه كهن اما آشنا  هايي معادل گزينشكتاب، با 

ي كهن و فضا ي،سنت يسازطب و دارو ةمتخصصان عرص
بودن كتاب را حفظ كند تا خواننده با مطالعة آن خود را  قديم

هاي عهد كهن احساس  در همان محيط قرن هفتم و داروخانه
بندي كتاب،  كند. در عين حال تالش شده ساختار نثر و جمله

در وراي كهنگي اصطالحات، تا حد امكان به فهم و زبان 
د. در اين راستا در موارد الزم، با خوانندة امروز گزارش شو

هاي  توضيح برخي اصطالحات و معني لغوي برخي واژه
ياب و روان در اختيار  صورتي آسان تخصصي، متن به

خوانندگان قرار گرفته است. از نظر وفاداري به متن اصلي، 
يا سطر يا   امانت كامل در ترجمه رعايت شده است و هيچ نكته

لم نيفتاده است. در چند مورد نيز كه فهم ترجمه از ق عبارتي در
عبارت ميسر نشده، عين عبارت در پاورقي ذكر شده است تا 
خواننده براساس دانش خود، معني عبارت را دريابد. همچنين 
در چند مورد خاص با آنكه متن مغشوش بوده است، مترجم با 
توجه به سياق عبارت و در قياس با مضمون و محتواي متن، 

را  را تصحيح و سپس ترجمه كرده است كه اين مواردعبارت 
 نيز در پاورقي متذكر شده است.

 ها: نوشت پي
آيد كه بر مذهب  يبرماز نام و لقب و كنية كوهين عطار  1

يهود بوده است. همچنين از آنجا كه در مقدمه تنها به ذكر و 
يادكرد باري تعالي بسنده كرده و برخالف سنت معمول 

لمان، بعد از حمد خداي تعالي نامي از حضرت نويسندگان مس
شود.  يمرسول و پيامبر خدا ذكر نكرده است، اين گمان تقويت 

ة بزرگ اسالمي در مقالة شمارة نام دانشافزون بر آن در كتاب 
همراه با معرفي » البيان ابي ابن«) ذيل عنوان 783-4(ص  784

  ) اين2/119(  عهاصيب ابى ابن «...آورد:  كتاب اقراباذين چنين مي
و   خوانده  البيان ابى را نزد خود ابن البيان] ابي ين ابنذ[اقرابا  كتاب
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العطار   . كوهين است  پرداخته  آن  تصحيح  او به  راهنمايى  به
 IV ؛ 309)/1(اشپولر، (  البيان ابى معاصر ابن  داروساز يهودي

 ».است  را ستوده  كتاب  ) نيز اين469،  ظاهريه

شود كه كوهين عطار  يمي متن دريافته ال البهين حال از با ا
ترس بوده  يخدابند به اصول ديني و  مدار و پاي يندمردي 

است و در كتاب خود بارها از تقواي الهي دم زده و خواننده و 
يژه در باب و بهمخاطب كتاب را نيز به آن فراخوانده است. 

ي او به فرزند و ها سفارشوسوم كه دربردارندة وصايا و  بيست
به تقواي  مرتباًاز اين راه به عموم اهل حرفة داروسازي است، 

ي سفارش كرده است و در يك جا به ذكر كار درستالهي و 

» اهللا كتاب «به قرائت  صراحتاًياد و نام خدا اشاره كرده و 
توصيه كرده است. عبارت مندرج در متن كتاب چنين است: 

متن  257(صفحة » اهللا و تكثر ذكر له ثم تقرأ شيئا من كتاب«... 
بعد كمي قرآن بخوان و ياد «... عربي) كه در ترجمة فارسي به 

) برگردانده شده است كه 416(ص » جاي آور... خدا را بسيار به
در ترجمه حفظ » اهللا كتاب «بود همان تركيب  يمالبته بهتر 

توان از ذكر اين  ينمشد. براساس شواهدي كه ذكر شد،  يم
نكته خودداري كرد كه كوهين عطار قلباً فردي پرهيزگار و 

ترس و در امور مربوط به حرفة خود و در ارتباط با مردم  يخدا
 و متعهد بوده است. درستكار ياربسو بيماران، 
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