
 مقايسه تصويرسازي علمي نسخه 
با  رضوي  قدس  آستان  الحشايش 

تصاوير عيني گياهان دارويي  /٢١- ٣٣

 ازقديمي ترين نسخه يافت شده ازکتاب 
معروف  ماتريامديكاديوسکوريدس 
محفوظ  م،  بوليانا، ٥١٢  نسخة   به 
درکتابخانه ملي اتريش دروين، مأخذ:

 codex vindo. medgr 1 cder
wiener dioskurides



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۲۱

فصلنامة علمي نگره

چكيده
در طول دوران خلفاي عباسي، جهان اسالم تبديل به قطب دانش، پژوهش و روشنفکري گرديد و شهر بغداد 
در دوران خلفاي عباسي، به اوج پيشرفت و شکوفايي خود رسيد. در اين دوره دعوت دانشمندان و محقيقين 
به بغداد، گردآوري و برگرداندن کتابهاي خطي از زبان سرياني، يوناني و پهلوي به عربي صورت گرفت.

آنچه در قرون اوليه اسالمي قابل مشاهده است رشد تصويرسازي علمي در مناطق اسالميست كه دليل آن 
را مي توان باعالقه مسلمانانبه متون علمي مرتبط دانست. مسلمانان به  صدر اسالم از طريق ترجمه متون 
علمي تمدن هاي مغلوب و همسايه به منبعي عظيم از متون علمي دست يافتند كه اين متون نيازمند تصاويري 

بود تا مخاطب تشنه علم را سيراب كند.
در « تصويرسازي علمي»،آنچنان كه از عنوانش برمي آيد؛ مطالب نا آشنا و پيچيده علمي، از طريق تصاوير 
براي مخاطب قابل فهم مي گردد. هنرمند در اين نوع از تصويرسازي ضمن اشراف نسبي بر متن علمي نيم 
نگاهي نيز بر جذابيت صوري كتاب داشته تا اشتياق مخاطب را براي مطالعه افزون كند؛ هر چند شاخصه 

اصلي در اين نوع از تصويرسازي، ميزان ارادت تصويرساز به متن علمي است.
هدف مقاله، بررسي، مطالعه و مقايسه تصاوير گياهان دارويي نسخه الحشايش (نسخة محفوظ درگنجينه 
آستان قدس) باتصاوير واقعي اين گياهان است. سوال هاي اصلي تحقيق عبارتند از: ١- تصاوير ترسيم شده 
در نسخه الحشايش آستان قدس رضوي چقدر با واقعيت عيني تطابق دارد؟ ٢- رابطه متن (توصيف تصويري 

گياه) و تصويرسازي در نسخه الحشايش چگونه است؟
روش تحقيق در اين مقاله روش توصيفي- تحليلي بر مبناي مطالعات کتابخانه اي و رجوع به تصاوير عيني 
گياهان دارويي صورت گرفته است. نگارنده گان از طريق مطالعه تطبيقي نسخه ها در كنار توصيف و تحليل 
تاريخي تصاوير به نتايج  تحقيق دست يافته اند. نتايج تحقيق  نشان مي دهد: كه تصويرگر نسخة  الحشايش 
آستان قدس رضوي در تصويرسازي گياهان ناآشنا، بدون آنکه از روي طبيعت الگو برداري کند، به کمک 
تخيل خود از روي اوصاف گياهان و يا به تقليد از کار پيشينيان اقدام به تصويرسازي کرده است. هدف 
اصلي تصويرساز، زيباسازي و آرايش ترجمه ها و متون خشک و گاهي نامفهوم بوده تا نشان دادن تصوير 

واقعي گياهان. 

واژگان كليدي 
نسخه خطي الحشايش،آستان قدس رضوي، ديوسکوريدس، تصويرسازي علمي، گياهان دارويي

Email:a.nasehi@aui.ac.ir                                                    (نويسندة مسئول)استاديار، دانشکده هنرهاي تجسمي دانشگاه هنر اصفهان، شهر اصفهان، استان اصفهان  
Email: zahedani@shirazu.ac.ir                                        کارشناسي ارشد ارتباط تصويري، دانشگاه علم و هنر اردکان، يزد  
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مقدمه
همة  توّجه  «تصويرسازي»  واژه  بيان  با  امروزه 
معطوف  کتاب  صفحات  تصويرسازي  به  مخاطبان 
مي شود. زيرا با توسعه کتاب سازي، تکثير و نشر آن در 
هزارة گذشته، هنر تصويرسازي بيشتر در زمينة  کتاب 
کاغذي  دست ساز  کتاب هاي  تصويرسازي  است.  بوده 
با  تصويرگران  که  است  واقعيت   اين  بيان کنندة   عمدتًا 
وقايع  راوي  که  کرده اند  تالش  فن  اين  از  بهره جويي 
مختلف روزگاران خود و بيان گر عقايد ديني و حوادث 
عملي  و  نظري  علوم  برخي  روشن کنندة   و  تاريخي 
ماتريامديکا  کتاب  باشند.تصويرسازي  ادبي  متون  و 
(الحشايش) ديوسکوريدس (که در تمدن اسالمي به نام 
موّرخان  اکثر  قول  بر  بنا  دارد،  شهرت  ديوسقوريدس 
استادان  نزد  زادگاه خود، عين زربه، و سپس  در  ابتدا 
حوزة علمي اسکندريه به تحصيل علوم و فنون گوناگون 
پرداخت.  طّبي  گياهان  و  يوناني  ادب  و  فلسفه  جمله  از 
سپس مّدتي نيز براي تکميل معلومات در آتن اقامت گزيد 
و بعدها عالوه بر سياحت بالد آسياي صغير و سوريه، 
در عهد امپراتوري نرون همراه با قشون روم از قسمت 
ديدن  اروپا  خاک  جنوبي  ممالک  و  جزاير  از  عمده  اي 
به مطالعه مشاهده و کسب معلومات  نزديک  از  و  کرد 
نباتات  و  گياهان  انواع  طّبي  خواص  دربارة   تجارت  و 
تمام تجارب و  الحشايش،  تأليف کتاب  با  پرداخت. وي 
معلومات شخصي خود و گذشتگان را در باب خواّص 
طّبي گل ها و گياهان نواحي مختلف، مرّتب و منّظم کرده 
حوادث  دست  به  نابودي  از  را  آنها  ترتيب  اين  به  و 

روزگار مصون و محفوظ داشته است.) 
فرايند  در  تصويرسازي  اهّميت  نشان دهندة  زمان  گذر 
ماتريا  کتاب  تصويرسازي  است.  علمي  مفاهيم  انتقال 
و  پي گيري  اروپاقابل  در  ميالدي  ششم  قرن  از  مديکا 
بررسي بوده است. با ورود منابع علمي غرب از جمله 
تصويرسازي  اسالمي،  تمّدن  به  ديوسکوريدس  کتاب 
اين متون نيز مورد توّجه هنرمندان مسلمان قرار گرفت. 
بازتوليد  اسالمي  تمّدن  در  بارها  ديوسکوريدس  کتاب 
شده  تصويرسازي  دوره  هر  هنرمندان  دست  به  و 
از  شاخه اي  معّرفي  پژوهش  اين  اهداف  از  يکي  است. 
عنوان تصويرسازي  با  امروزه  که  است  تصويرسازي 

علمي مطرح است.

روش تحقيق
اين پژوهش، بر اساس هدف، نظري- کاربردي، از نظر 
ها،  داده  گردآوري  شيوه  و  تحليلي  توصيفي-  ماهيت، 
کتابخانه اي و روجوع به تصاوير عيني گياهان دارويي به 
منظور تجزيه، تحليل و تطبيق با تصاوير نسخه صورت 
گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش گياهان دارويي 
نسخه الحشايش آستان قدس است که تعداد نمونه هاي 

روش  و  انتخابي  نمونه گيري  روش  است  نمونه  ده  آن 
تجزيه و تحليل در اين مقاله کيفي است. 

پيشينهتحقيق
در زمينه تصويرسازي و تطبيق تصويرسازي گياهان 
آستان  الحشايش  نسخه  گياهان  طبيعي  تصوير  با 
صورت  جامعي  و  مستقل  پژوهش  رضوي  قدس 
عنوان  پراکنده  طور  به  پژوهشهايي  در  اما  نگرفته 
رفته  کار  به  رضوي»  قدس  آستان  الحشايش  «نسخه 
گلستان  کاخ  الحشايش  «نسخه  مقالة   در  ازجمله  است، 
تمدن  در  علمي  تصويرسازي  اوج  (منوچهرخان) 
دوره۲۲،  تهران،  دانشگاه  زيبا  هنرهاي  اسالمي»(مجله 
تطبيقي  درمقالة «مقايسه  پاييز۱۳۹۶)،همچنين  شماره۳، 
قدس  آستان  الحشايش  نسخه  علمي  تصويرسازي 
آن»(مجله  از  پيش  الحشايش  نسخه هاي  با  رضوي 
۷، شماره۱۳،پاييز ۱۳۹۶)،  دوره  هنر،  تطبيقي  مطالعات 
نيز در مقاالت ديگري با عناوين«نگاهي به تصويرسازي 
رضوي»(همايش  قدس  آستان  الحشايش  نسخه  علمي 
نقش خراسان در شكوفايي هنر اسالمي ۱۳۹۴)، «نقش 
قرن  مکتوب  درپيشبردهنرهاي  قرچغاي خان  خاندان 
يازدهم شهرمشهد (بررسي موردي نسخة  الحشايش(کاخ 
گلستان = منوچهرخان)»(در مجله هنرهاي زيبا دانشگاه 
ميرسد  نظر  به   .(۱۳۹۳ پاييز  شماره۳،  تهران،دوره۱۹، 
از  بسياري  عالقه  مورد  موضوع  علمي،  تصويرسازي 
از جمله در مقاالت  بوده است،  دانشگاهي  پژوهشگران 
و تحقيقاتي مانند «نقاشي گياهان و جانوران در کتابهاي 
علمي ايران» (کامراني :۱۳۸۷،پايان نامه دکتري-دانشگاه 
و  گياهان  نقاشي  ويژگي هاي  مورد  در  تهران)،  هنر 
مطالبي  اسالمي)  (دوره  ايران  علمي  کتب  در  جانوران 
الحشايش  نقاشي جانوران  تحليل  بيان شده و در آخر 
مکاني،  تاريخي،  ويژگي  نظر  از  گلستان  کاخ  کتابخانه 
نقاشي صورت گرفته است.  يابي  بندي و مکان  ترکيب 
الحشايش  کتاب  علمي  تصاوير  «بررسي  پايان نامة   در 
انارکي:۱۳۹۲،پايان  (زاهدي  عباسي»  دوره  بغداد  مکتب 
نامه کارشناسي ارشد-دانشگاه هنر تهران) نيز تصاوير 
هنري  سبک  بندي  ترکيب  رنگ،  لحاظ  از  نسخه  علمي 
يادگار  «ديوسقوريدس،  مقاله  در  است.  شده  بررسي 
پزشکي ماندگار از نخستين سده ميالدي براي ده ها سده 
فنون،  و  علوم  ماه  کتاب  (طباطبايي:۱۳۹۲،مجله  آينده» 
تاريخ  دوره سوم، سال هفتم، شماره هشتم) در مورد 
سرزمين هاي  به  کتاب  اين  رسيدن  الحشايش،  کتاب 
است.با  شده  بيان  مطالبي  آن  ترجمه  و  شرقي  خالفت 
روي  بر  پژوهشگران  اغلب  تحقيقات  که  اين  به  توجه 
الحشايش  نسخه  کتابت  نوع  تاريخي،  علمي،  مباحث 
تصاوير  با  آن  مقايسه  و  تصويرسازي  سبک  و  بوده 

عيني و نسخه پيشين آن از لحاظ تصويرسازي به 

 مقايسه تصويرسازي علمي نسخه 
با  رضوي  قدس  آستان  الحشايش 

تصاوير عيني گياهان دارويي  /٢١- ٣٣
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صورت جدي صورت نگرفته است. نگارندگان با جمع 
آوري دوازده تصوير عيني از گياهان موجود در نسخه 
تصاوير  بررسي  به  رضوي  قدس  آستان  الحشايش 

نسخه و تطبيق آنها با واقعيت پرداخته اند.

معرفي نويسنده و نسخه خطي الحشايش
ديوسکوريدوس، پزشک، داروساز و گياه شناس يوناني 
كه در قرن اّول ميالدي (حدود سال هاي ۹۰-۴۰ ميالدي) 
مي زيست و جّراح ارتش نرون امپراتور روم بود. حين 
برخي  جانوران  و  گياهان  بررسي  به  نظامي  سفرهاي 
اسپانيا و  يونان، آسياي صغير،  ايتاليا،  از جمله  مناطق 
معدني،  نمونه هاي  از  زيادي  تعداد  و  پرداخت  فرانسه 
گياهي و جانوري را جمع آوري نمود و در هر فرصت 
نمونه هاي  درماني  خواص  پيرامون  تحقيق  به  ممکن 
ماتريا   » عنوان  به  كتابي  و  پرداخت  شده  جمع آوري 
«الحشايش»  به  اسالمي  تمدن  در  كه  نوشت  مديكا» 

شهرت يافت (اعلم، ۱۳۸۳:.۱۹-۱۰؛ تصوير۱و۲) 
اّولين ترجمه از کتاب ديوسکوريدس مربوط به دوران 
قبل  اسحاق  بن  که حنين  ترجمه اي است  تمّدن اسالمي 
از سال ۲۵۰ هجري از يوناني به زبان سرياني صورت 
قابل  تعداد  اسحاق  بن  حنين  ترجمة  در  است.  داده 
توّجهي از اسامي گياهان دارويي به همان زبان يوناني 
ادوية  و  گياهان  از  تعدادي  زيرا  است  شده  بازنويسي 
مفردة  ذكر شده در كتاب ديوسکوريدس، در كشورهاي 
اسحاق  بن  حنين  بود.  موجود  غير  يا  ناشناخته  عربي 
يكي  به  را  عربي  زبان  به  ديوسکوريدس  كتاب  ترجمة  
از شاگردانش به نام اصطفن بن بسيل (باسيل) واگذار 

كرد (همان).
اصطفن بن بسيل، ديوسکوريدس را مستقيمًا  از يوناني به 
زبان عربي ترجمه کرد و چون حنين بن اسحاق متوّجه 
اشتباهات او شد اقدام به بازنگري و اصالح ترجمة  مورد 

اشاره کرد. اصطفن بن بسيل از نخستين مترجمان متون 
پزشکي يوناني به زبان عربي در سدة  سوم هجري/ نهم 
ميالدي و نخستين مترجم کتاب دارويي ديوسکوريدس 
داريم  او  زندگاني  از  که  اّطالعي  يگانه  عربي،  زبان  به 
و  مي زيسته،  اسحاق  بن  حنين  زمان  در  که  است  اين 
خليفة  متوّکل  که  بوده  چيره  دستي  مترجمان  زمرة  در 
عّباسي به دستياري حنين گماشته است. اصطفن نام هاي 
مي شناخت،  را  آنها  عربي  معادل  که  را  يوناني  دارويي 
به  را  ناشناخته  نام هاي  ولي  کرد،  وارد  کتاب  متن  در 
همان صورت اصلي در متن عربي آورد تا شايد آيندگان 
معادل هايي براي آنها بيابند. بيشتر اين نام ها يک سده 
بعد در اندلس به ياري راهبي به نام نيکال که فرستاده 
امپراتور بيزانس به دربار عبدالرحمان ناصر بود و به 
زبان هاي يوناني و التيني آگاهي داشت، به زبان عربي 
مهم ترين  بي شک  اصطفن  ترجمه  شد.  تفسير  و  ترجمه 
ولي  است  عربي  زبان  به  ديوسکوريدس  کتاب  ترجمة  
يگانه ترجمة  آن نيست (ديوسکوريدس عين زربي،۱۳۹۲: 

.(۲۲ -۲۳
نسخة  ترجمة  مأخذ  يعني  ديگر  معروف  و  مهم  ترجمة 
بن  مهران  دست  به  قدس)  (آستان  مشهد  الحشايش 
زبان سرياني  دو  که هر  انجام شد،  مهران  بن  منصور 
و عربي را خوب مي دانست و ترجمة سرياني کتاب را 
که حنين بن اسحاق صورت داده بود به کار گرفت، و 
حوالي  در  نجم الدين  شاه  زمان  در  دياربکر  در  را  آن 
نمود  ترجمه  عربي  زبان  به  قمري  هجري   ۵۵۰ سال 
(اعلم، ۱۳۸۳ :۲۵). از آنجايي كه نسخه الحشايش آستان 
بغداد تصويرسازي  مكتب  و جغرافياي  زمان  در  قدس 
شده نگاهي به ويژگيهاي هنري اين دوره خالي از فايده 
مکتب  تصويرسازي  نمونه هاي   ۴ و   ۳ نيست.تصاوير 

بغداداست.
بين المللي  يا مکتب  بغداد (سده هاي ۲-۷ هجري)  مکتب 
گرفت  شکل  بغداد  يعني  عباسيان  پايتخت  در  عباسي 
براي  عباسي،  مکتب  کلي  عنوان  داشت.  ادامه  قرن   ۵ و 
شهرهاي  در  کتاب  مصورسازي  مختلف  شيوه هاي 
مي شود  برده  کار  به  واسط  و  کوفه  موصل،  بغداد، 
تأثير  تحت  مکتب  اين  همه  از  ٥٤).بيش  (پاکباز،١٣٨٦: 
است.  بوده  شرقي)  بيزانس(روم  ساساني وهنر  هنر 
خصوصيات  از  ساده اند.  بسيار  مکتب  اين  نقاشي هاي 
نگاره هاي اين دوره آن است، که نقش ها و شکل جانوران 
اندام ها مشخص  و اشخاص درشت تر ترسيم شده، و 
و صريح، طرح شده اند. در مجالس رنگ زمينه يا اصال 
نيست و يا بسيار اجمالي است. رنگهايي که در نگاره ها 
يکديگر،  با  آن ها  تناسب  اما  معدود  است  رفته  کار  به 
افراد  است.چهرة  گرفته  صورت  لطيف  و  دقيق  بسيار 
به نژاد سامي (عربي) تعلق دارد، اما نفوذ شايان توجه 
هنرمندان بيزانسي وروم شرقي را نيز، در اين تصاوير 

تصوير ١ و ٢. دوصفحه ازقديمي ترين نسخه يافت شده ازکتاب 
ماتريامديکاديوسکوريدس معروف به نسخة  يوليانا، ٥١٢ م،محفوظ 
  codex vindo. medgr 1 cder:درکتاب خانه ملي اتريش دروين، مأخذ

wiener dioskurides



مي توان مشاهده کرد. جامه ها ولباس هاي مسيحي را با 
همان چين هاي متعدد و سنگين به شيوه ي نقاشي هاي 
بيزانسي و گاهي نيز ترکيب بندي پيکره ها را مي توان در 
پيکره  محدود  تعداد  معموًال  شناخت.  باز  مسيحي  آثار 
انساني و شاخ و گل در اين آثار وجود دارد. کتاب هاي 
و  علمي  کتاب هاي  معموًال  دوره  اين  در  نگارگري شده 
کتاب هاي شعر و حکايت هستند.صاحبنظران عبداهللا بن 
فضل را مشهورترين نقاش شيوه عباسي مي دانند که در 
(٦١٩ ه ق) کتاب مي نوشته و آن را نقاشي مي کرده و 
نسخة  خطي کتاب ( (خواص عقاقير)) گياهان را از آثار 

او به شمار مي آورند (ذکرگو، ١٣٨٦: ١٩).
کتاب  تصويرسازي  و  استنساخ  سال  هزار  از  بيش 
و  غني  پيشينة  از  حکايت  اسالم،  جهان  در  الحشايش 
وسيع کتاب ديوسکوريدس در غرب و شرق جهان دارد. 
و  متعّدد  ترجمه هاي  طريق  از  مسلمانان  مّدت  اين  در 
فراهم آوردن نسخه هاي الحشايش که متن علمي بيشتر 
آنها با نگاره هاي مرتبط همراه مي شوند تأثير غير قابل 
انکاري از کتاب ديوسکوريدس گرفته اند. نگارنده اول با 
سفر مطالعاتي به برخي کشورهاي اروپايي چون اتريش، 
سوئيس، فرانسه و آلمان و مکاتبه با برخي از موزه ها از 
جمله موزه آستان قدس، موفق به جمع آوري حّد اقل ۱۵ 

نسخة الحشايش از اروپا و آسيا شده است.

تصويرسازي علمي
تصويرسازي علمي يکي از شاخه هاي هنرهاي تجسمي 
علمي،  مباحث  بصري  جنبه هاي  نمايش دهندة   که  است 
که  همانطور  است.  طبيعي  جهان  مشاهدات  بخصوص 
تصويرسازي آموزشي و داستاني منعکس کننده مباحث 
منعکس کننده  علمي  تصويرسازي  هستند،  فرهنگي 
يافته هاي علم و فناوري است و در اغلب اوقات، تصويري 
را به بينندگان ارائه مي دهد که با چشم غيرمصلح قادر 
به ديدن آن نيستند؛ از مولکول ها و ويروس ها گرفته تا 
کهکشان ها و کل عالم هستي، از آناتومي داخلي بندپايان و 
گياهان تا زمين شناسي و بازسازي حيات منقرض شده.

در واقع آناتومي، شکلها، جزئيات و مفاهيمي که نمي توان 
را تشکيل  هنر  اين  ماهيت  کرد،  منتقل  کلمات  با  را  آنها 
مي دهند. دانش پژوهان فعال در بغداد از اواخر قرن دوم 
هجري کار ترجمة متون مختلف به زبان عربي را آغاز 
اين فعاليت، رواج تصويرگري-نخست در  کردند. پيامد 
کتب علمي و سپس در کتابهاي تاريخي و داستاني بود 
(اين متون گهگاه به خراسان و ماورالنهر نيز مي رسيدند 
و به شيوه هاي متداول در اين مناطق تصوير مي شدند). 
مکتب هاي کتاب نگاري عرب خارج از حوزة نفوذ ايراني 
سرمشقهاي  تأثير  تحت  زيادي  حد  تا  و  کردند  رشد 
واقع گرايانه  تمايل  خصوص،  به  گرفتند.  قرار  بيزانسي 
در مکاتب بين النهريني اين نکته را تأييد مي کند. عنوان 

مختلف  شيوه هاي  براي  نيز  عباسي»  «مکتب  کلي 
مصورسازي کتاب در شهرهاي بغداد، موصل، کوفه و 
واسط به کار برده مي شود. از آن رو که بازنويسي و 
(عرب  مسلمان  هنرمندان  توسط  کتابها  مصورسازي 
صورت  يعقوبي)  و  (نسطوري  مسيحي  و  ايراني)  و 
تصويري  قراردادهاي  و  عناصر  حضور  مي گرفت، 
هنرمند  تخيل  و  ذوق  از  برخواسته  که  غيرمتناجس 
است در آنها عجيب نيست. با اين حال، تصاوير برخي 
نسخه هاي عربي تأثيرات ايراني و آسياي ميانه را نشان 
تصويرسازي  از  نمونه اي   .(۵۴ (پاکباز،۱۳۸۶:  مي دهند 
فارسي  ترجمه  الحيوان  منافع  کتاب   ۶ قرن  اوخر  علمي 
کتاب طبايع الحيوان و خواصها و منافع اعضائها است که 
در سال ۶۹۹ ه . ق. در دوره ايلخاني به دست عبدالهادي 
غازان  براي  المراغي  ابراهيم  محمودبن  محمدبن  بن 
خان پادشاه مغول ترجمه شده است. اين کتاب درباره 
حيوانات و خواص پزشکي و دارويي اعضاي بدن آن ها 
عبيداهللا  را  آن  و  بوده  زبان عربي  به  کتاب  است. اصل 
مشهور  طبيب  آخرين  بختيشوع،  ابوسعيد  جبرائيل  بن 
خاندان بختيشوع نوشته است.منافع الحيوان قديمي ترين 
ايلخانان محسوب  کتاب مصورسازي شده موجود عهد 

تصوير ٣.سوفکل و شاگردانش، مختارالحکم و محاسن الکلم، سده 
 ،1979 مأخذ:  استامبول  وسراي  توپقاپ  هجري،  تصوير  هفتم 

papadopoulo
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در  فارسي  ترجمه  اين  از  کاملي  نسبتًا  نسخه  مي شود. 
نظر  از  و  مي شود  نگهداري  نيويورک  مورگان  موزه 
ايران  نگارگري  هنرو  تاريخ  در  دارد  که  نقاشي هايي 
آن  از  پراکنده اي  است. صفحه هاي  يافته  زيادي  اهميت 
نيز در موزه هاي ديگر جهان هست. اين کتاب در مکتب 
تبريز ايلخاني به دستور غازان خان تصويرسازي شده 
است. در بخشي از آن با عنوان «القول في حيوان الماء» 
حيوانات را بر دو قسم آورده است: قسمتي که آن را ريه 
چون است که او را ريه باشد چون ضفدع که هم در آب 
بود هم در خشکي اما آن قسم که در آب نزيد باريتعالي 
او را در آب چنان آفريده است که حرارت ايشان معتدل 
آواز  را  ايشان  و  هوا  استنشاق  نباشد.  حاجت  و  شود 
موضع  اين  در  و  نباشد.  ريه  را  ايشان  که  زيرا  نباشد 
از حيوانات آبي و عجايب و خواص آن ذکر کنيم ارنب 
عربي حيوانيست سر او بسر خرگوش ماند و تن او ماهي 
و شيخ الرئيس گويد که حيواني است صدفي به سرخي 
زند بهق و کلف را زايل کند و چشم را روشن گرداند 
(المکموني القزويني،۱۳۶۱: ۱۳۷-۱۳۸؛ تصوير ۵).در اين 
تصويرسازي علمي نيز هنرمند وفادار به متن علمي و با 
جمله اينکه سر او بسر خرگوش ماند با تخيل و تصور 

خود تصويري خالقانه و جذاب خلق کرده است.

گياه شناسي در اسالم
بيشتر  گياه شناسي  در  مسلمان  دانشمندان  تحقيقات 
و  گياهان  فيزيولوژي  و  طبقه بندي  همچون  مسائلي  به 
و  آنها  مختلف  اجزاء  توصيف  و  نمو  شکل  و  پيدايش 
روابط گياهان با اوضاع و احوال اقليمي و خواّص دارويي 
و نيز خواّص «نهاني» آنها مربوط مي شود. نويسندگان 
به  گياهان  مطالعة   به  شديد  توّجه  همچنين  مسلمان 
منظور فراگرفتن درس هاي روحاني و اخالقي از آنها و 
نيز به مشاهدة  اشکال گوناگون آنها به عنوان آيات الهي 
داشتند. توّجه به اين مطلب که گياهان در بهشت اسالمي 
هنر هاي  در  گياهان  نقش  کنار  در  دارند  خاص  اهّميت 
مقّدس اسالمي نبايد از نظر دور بماند. اهّميت و معنويت 
در  يا  اسپانيايي،  و  ايراني  باغ هاي  در  درختان  و  گل ها 
اشعار فارسي و عربي، و همچنين در جنبه هاي ديگر هنر 
آن  از  مسلمانان،  عمومي  زندگي  حقيقت  در  و  اسالمي 
دارويي  و  فيزيکي  به خواّص  که  گياه شناسي  جنبه هاي 
حقيقت  در  است.  جدايي ناپذير  مي شود،  مربوط  گياهان 
توصيف ها  نمايان ترين  از  مختلف،  جنبه هاي  اين  همة 
فردوس  درخت  معنوي  و  باطني  مفهوم  تا  گرفته 
روي هم رفته چيزي است که دانش گياهان (علم النبات) 
با گذشت  و  آمد، ساخت  به وجود  که  بدان صورت  را 

زمان آن را به سر حّد کمال رسانيد (آرام، ۱۳۶۶: ۷۱).
زبان  تکامل  در  مهّمي  نقش  گياه شناسي۱  علم  همچنين 
علم  به  اسالم  از  قبل  اعراب  توّجه  است.  داشته  عربي 
آن،  بوده و  اجتماعي  بر يک حقيقت  مبتني  گياه شناسي 
نياز آنها به چراگاه ها براي چهارپايان خود بوده است. 
زمينة   در  مسلمان  و  عرب  دانشمندان  توّجه  آغاز،  در 
لغت شناسي  اهداف  بر  مبتني  تنها  گياه شناسي  علم 
آن  دامنة   و  متنّوع شده  اهداف  اين  تدريج  به  ولي  بود، 
بوستان  و  باغ  منازل،  تزيين  و  داروسازي  زراعت،  تا 
توسعه يافت (ديوسکوريدس عين زربي، ۱۳۹۲: ۱۱). در 
متخّصص  زبان عربي  در  که  دانشمندان مسلمان  ميان 
بوده اند، عالقة بسيار زيادي به جستجو و تحقيق پيرامون 

گياه  علم   Botanical science  .1
شناسي به بيان ساده، مطالعه  گياهان 
است. موضوعاتي که گياه شناسان 
مطالعه مي کنند گستره از کوچک ترين 
باکتري ها تا بزرگ ترين موجود زندة 
يعني درخت عظيم  روي کره زمين 
سکويا sequoia يا درخت غول را در 
بر مي گيرد.به طور کلي گياه شناسي 
نيز مانند اکثر علوم رشد يافته است و 
چندين زمينة مجزا را در بر مي گيرد من 
جمله رده بنديدر رده بندي، گياهان را 
طوري مرتب مي کنند که بازتاب روابط 

تکاملي شبيه شجرة خانوادگي باشد.

تصوير ٤.تصويرصحنه اي از زندگي درباري، الترياق، به اواسط سده
هفتم هجري مأخذ: كتابخانة مليوين، مأخذ:پوپ١٣٧٢: ٨٥

مأخذ:المکموني ه.ق  المخلوقات،٦٩٩  عجايب   تصوير٥.ماهي، 
القزويني،١٣٦١:١٣٧



اسامي گياهان وجود داشته است و آن را بخشي از علم 
زبان شناسي عربي مي دانستند و در کنار آن دانشمندان 
يوناني  و  ايراني  هندي،  گوناگون  منابع  از  مسلمان 
استفاده کردند. دانشمندان مسلمان دو علم متجانس را 
که از قرن دوم هجري در کتاب هايي با عنوان النبات يا 
يکديگر  از  متمايز  قرن ها  تا  مي کردند،  منعکس  الفالحه 
نمي دانستند. از اين گذشته به عقيدة  احمد آرام: «تحقيقات 
دانشمندان مسلمان در بارة گياه شناسي مطالب فراواني 

را از توصيف هاي بسيار «عالمانه» گرفته تا تحقيق در 
خواّص خفي و پنهاني گياهان و نيز معنا و اهّميت نمادي 
و روحاني آنها در عالم شامل مي شود.»(آرام، ۱۳۶۶: ۶۶) 
در حال حاضر ما هيچ کتاب عربي اي دربارة موضوعات 
هجري  دوم  قرن  از  پيش  آن  به  مربوط  و  گياه شناسي 
دست آوردهاي  که  داشت  توّجه  بايد  اّما  نمي شناسيم؛ 
پيشين  تکامل  در  را  هجري  سوم  قرن  در  گياه شناسي 
اين رشته در نزد اعراب، که از منابع گوناگون استفاده 

جدول۱. تطبيق تصويرسازي نسخه الحشايش آستان قدس رضوي و نسخه الحشايش ليدن هلند، مأخذ: نگارندگان

نسخه الحشايش، (قرن۶ و۷ ه.ق)، ديوسکوريدس، نام گياه
مأخذ: کتابخانه آستان قدس رضوي به شماره:۵۰۷۹

نسخه الحشايش (قرن ۵ ه.ق)، ديوسکوريدس، مأخذ: 
کتابخانه ليدن هلند

سليخه
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کرده اند، بايد جستجو کرد. از جملة اين منابع ترجمه هاي 
آثار تمّدن هاي ديگر همچون کتاب کشاورزي آپولونيوس، 
صاحب نفوذ  و  مشهور  کتاب  و  تئوفراسوس  و  ارسطو 
ديوسکوريدس و جالينوس مي باشند  از  گياهان  دربارة 

(ديوسکوريدس عين زربي، ۱۳۹۲: ۱۱).

قدس  آستان  در  موجود  الحشايش  نسخة  معرفي 
رضوي

(به  رضوي  قدس  آستان  کتابخانه  الحشايش  نسخه 
آن  مترجم  و  الحشايش  نسخة  ۵۰۷۹)کهن ترين  شماره 
مهران بن منصور است (تصوير ۶ و ۷).۱  کتاب الحشايش 
طبع  کنندة  بازگو  و  علمي-هنري  اثري  قدس)  (آستان 
زيبايي شناسي انسان زمانه خلق آن است. عالقمندان و 
پژوهشگران هنر تصويرسازي مي توانند با اندکي دّقت، 
علمي  تصاوير  البالي  در  را  بغداد  مکتب  شاخصه هاي 
نسخة الحشايش آستان قدس، به روشني مشاهده کنند. 
مکتب  هنري  شيوه هاي  همنشيني  همچنين،  نسخه  اين 
اهميت  نکته حائز  اين  به خوبي نشان مي دهد.  را  بغداد 

است که در تحليل تصويرسازي متون علمي، ميزان تعهد 
هنرمند به متن علمي و همچنين ارادت به تصويرسازي 
نسخه قبلي (جدول ۱) انتقال ساده تر مفاهيم به مخاطب 
تصوير،  با  متن  منطقي  رابطة  مي گيرد.  قرار  نظر  مّد 
تأکيد بر صفحه آرايي متنوع هر صفحه و حضور خط 
منظور  به  تصويرسازي  فرم هاي  درون  در  نوشتاري 
آميزي  رنگ  و  قوي  طراحي  کنار  در  بيشتر  توضيح 
پخته، همه و همه جزء ويژگي هاي منحصر به فرد نسخه 
نفاست صوري، فرم هاي  الحشايش آستان قدس است. 
پنهان دايره و مربع، تاکيد بر تقارن، ظرافت و انسجام 
ويژگي هاي تصويرسازي  ديگر  از  گيري  قلم  و  خطوط 
قلم  بر ظرافت هاي  الحشايش آستان قدس است. عالوه 
و  آور  پردازي حيرت  رنگ  و  پرشکوه  پرداخت  گيري، 
تا شکوه و  داده  يکديگر  به دست  تخيلي طبيعت، دست 
لطافت را نمايش دهند و در نهايت به غناي تصويرسازي 
در اين عصر بيفزايند.از جمله شاخصه هاي هنري نسخة 
امکانات  از  خالق  و  هوشمندانه  استفادة  قدس،  آستان 
متنوع ترکيب بندي است. ترکيب بندي هاي آثار به طبق 

 تصوير ٦ و ٧. تصوير صفحه وقف نامه (نخست)، فهرست از نسخه الحشايش ديوسکوريدس مأخذ: کتابخانه آستان قدس
رضوي به شماره ٥٠ ٧٩، قرن ششم هجري



تغيير در موضوع و ساختار تصوير با تغيير همراه است 
و ترکيب بندي اغلب به گونه اي است که به کپي برداري 
باعث  يکديگر  روي  از  الحشايش  نسخه هاي  پي  در  پي 
حضور کم نظيري از سبک ها و مکاتب متنوع هنري در 
تصويرسازي نسخة نهايي الحشايش آستان قدس (ترجمه 
ي مهران بن منصور) شده است. تصويرگر نسخة آستان 
قدس، برخي تصاوير را به جهت تعّهد نسبت به نسخة منبع 
(و احتماًال عدم اشراف بصري نسبت به نمونه ي گياهي و 
جانوري) بدون کم و کاست کپي کرده است و برخي ديگر 
سليقه و برداشت بصري هنرمند تصويرگر است. تصويرگر 
گياهان  در تصويرسازي  آلحشايش آستان قدس  نسخة 
ناآشنا، بدون آن که از روي طبيعت الگو برداري کنند، به 
کمک تخيل خود از روي اوصاف گياهان و يا به تقليد از 
کار پيشينيان اقدام به تصويرسازي کرده اند.هوشنگ اعلم 
در توجيه عمل اين تصويرگران چنين مي گويد: «هدف اين 
نگارگران، بيشتر زيباسازي و آرايش ترجمه هاي خشک و 
غالبًا ناخوانا و نامفهوم بوده است تا ارائه واقعيات عيني 
(ديوسکوريدس،۱۳۸۳:  جانورشناختي»  يا  گياه شناختي 

مقدمة هوشنگ اعلم، ۱۸)۱ 

نسخه  تصويرسازي هاي  از  تصوير  ده  مقايسه 
الحشايش با تصاوير طبيعي گياهان دارويي

در تطبيق تصاوير نسخه با تصاوير عيني گياهان آنچه 
ترکيب  تصاوير  اکثر  در  که  است  اين  است  توجه  قابل 

بندي ساقه ها و برگها به صورت متقارن اجرا شده که 
همين امر باعث مي شود تصوير طراحي شده غير طبيعي 
به نظر رسد و از واقعيت فاصله بگيرد. در مورد رنگها 
مي توان گفت در کل نسخه از رنگهاي محدود استفاده شده 
و بيشتر از رنگ سبز و قرمز که با زرد يا مشکي ترکيب 
شده استفاده شده است که تنها به نمايش نمونه هايي از 
تصاوير نسخه آستان قدس قرن ۶ و ۷ در کنار تصوير 
عيني گياه تهيه شده صورت گرفته است. نگارندگان با 
استفاده از کتاب ترجمة فارسي الحشايش نوشته محمود 
طباطبايي که ترجمه عربي مهران بن منصور را برگردان 
کرده است؛ متن علمي مرتبط با تصوير هر گياه را در 

آغاز تحليل قرار داده اند. 

بررسي مشخصات ظاهري گياهان در نسخه خطي و 
در طبيعت

گياه ايرسا۲
ريشة گياهي است که نماي برگ هاي آن همچون برگ هاي 
دارد.  بيشتري  پهناي  و  درازا  اّما  است،  دشتي  سوسن 
و  دشتي  سوسن  شکوفه هاي  مانند  هم  آن  شکوفه هاي 
رنگ آنها آبي آسمان گون يا همچون رنگين کمان است. 
البته بايد دانست که سوسن دشتي به رنگ هاي گوناگوني 
همچون سفيد، زرد و کبود يافت مي شود و تنها، ريشة 
سوسن آسمان گون را ايرسا مي نامند. بهترين گونة ايرسا 
آن است که سخت و پرمايه باشد، سوراخ دارو ميان تهي 

جدول۲. تطبيق تصاوير گياه ايرسا در طبيعت و در نسخه الحشايش آستان قدس رضوي، مأخذ: نگارندگان

  

چهارم،  جلد  داروئي  گياهان   طبيعت،  در  تصوير   .۸
مأخذ: زرگري،  ۱۳۷۶ : ۵۷۱

تصوير ۹. نسخه الحشايش (قرن۶ و ۷ ه.ق)، 
ديوسکوريدس، مأخذ: کتابخانه آستان قدس 

رضوي به شماره: ۵۰۷۹

 مقايسه تصويرسازي علمي نسخه 
با  رضوي  قدس  آستان  الحشايش 

تصاوير عيني گياهان دارويي  /٢١- ٣٣

١. Kuperos/ زبل المعيز/ سعد مردم 
يونان با گويش هاي خود، اين گياه را 
با نام هاي گوناگوني که نياز به بازگو 
کردن آنها نيست مي شناسند. برگهاي 
آن، همچون برگهاي گندنا هستند، اّما 
پهناي کمتر و دراز و ستبري بيشتري 
دارند. بلندي گياه، يک ذراع يا بيشتر 
است، به رنگهاي گوناگوني يافت مي 
شود و گاهي نمائي همچون گورگياه 
پيدا مي کند.بروي پايانه شاخه هاي 
آن، برگهاي دراز و کوچکي هست که 
دربردارنده تخم مي باشد. ريشه هاي 
اين گياه، کاربرد درماني سودمندي 
داشته، برخي از آنها همچون دانه هاي 
زيتون دراز و بهم چسبيده اند و برخي 
ديگر، سياه، خوشبو و تلخ مي باشند. 
اين گياه بيشتر در کشتزارها و زمين 
هاي شخم زده و ُپر آب مي رويد. 

(طباطبائي،١٣٩١:٦٣)
٢. ١.Iris/ سوسن ابيض/ زنبق



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۲۹

فصلنامة علمي نگره

نباشد، سراسر آن گره دار، خوشبو و همچون گونه اي 
باشد که در مقدونيه و ايلوريقي، گردآوري شده باشد. 
افزون بر ويژگي هاي يادشده، بايد گونه اي از ايرسا را 
برگزيد که رنگ آن به سرخي روشن و درخشان گرايش 

داشته، بوي خوشي از آن برخيزد. (تصوير ۸) 
برطبق متن علمي، ريشه گياه سوسني، را ايرسا مي نامند 
که شکوفة آن به رنگ آبي (الجوردي) باشد. اين رنگ 
در نسخة آستان قدس، (تصوير ۹) براي نمايش ايرسا 

برگ ها  نمايش  نحوة  و  گياه  طّراحي  است،  رفته  به کار 
و  قوي  ديد  از  بافت دار،  توده هاي  به صورت  پرداز،  با 
فکر لطيف و زيباي نّقاش خبر مي دهد. استفاده از پرداز 
است. نورپردازي  از  زيبايي  نمونة  گياه  اين  ايجاد  در 

تاريکي  برگ ها،  نوک  نور  و  برگ ها  انتهاي  تاريکي هاي 
در اجزا، و شکاف ها، نمونه هاي بارزي از نورپردازي در 
اين اثر است.استفاده از خط با تندي و کندي آن، براي 
نمايش پيچيدگي هاي گياه، نشانة مهارت در اجراي اين 

 
تصوير۱۳. تصوير در طبيعت، ديوسکوريدس، 

مأخذ: طباطبايي،۱۳۹۱: ۶۰
تصوير۱۴. نسخه الحشايش (قرن۶ و۷ ه.ق)،ديوسکوريدس، 

مأخذ: کتابخانه آستان قدس رضوي به شماره:۵۰۷۹

جدول۴. تطبيق تصاويرگياه اثامنطقيون در طبيعت و در نسخه الحشايش آستان قدس رضوي، مأخذ: نگارندگان

 
تصوير۱۱. تصوير در طبيعت،ديوسکوريدس، 

مأخذ: طباطبايي، ۱۳۹۱: ۶۰
ه.ق)،  و۷  (قرن۶  الحشايش  نسخه  تصوير۱۲. 
ديوسکوريدس، مأخذ: کتابخانه آستان قدس رضوي به 

شماره:۵۰۷۹

جدول۳. تطبيق تصاويرگياه وج در طبيعت و در نسخه الحشايش آستان قدس رضوي، مأخذ: نگارندگان



طرح است.تصوير کشيده شدة ايرسا شباهت زيادي با 
تصوير واقعي و عيني گياه دارد ولي طرح واقعي داراي 
برگهاي بلند تر و تيز تري است و گلبرگهاي گل ايرسا 
منحني و لطيف هستند که در نسخه، گلبرگها تيز و محکم 
طراحي شده اند به دليل نشان دادن کيفيت برتر اين گونه 
از ايرسا، که در متن (البته به صورت کّلي) بر آن تأکيد 
شده است. گلها شبيه به واقعيت تصوير شده و با ديدن 
گلها و برگ گياه، ببيننده پي ميبرد که اين گياه از تيره 
زنبق است.مراعات نسبت ها، دقت در رسم گياهان، نوع 
رنگ گذاري يکنواخت نشان از ويژگي هاي مکتب بغداد 
نمونه است.نمونه اي از تصويرسازي گياهان مکتب بغداد 
از کتاب کليله و دمنه (تصوير ۱۰). تطبيق تصويرطبيعي 
گياه ايرسا با نسخه الحشايش آستان قدس در جدول ۲ 

قابل مشاهده است.

گياه وج۱ 
برگ آن نمائي همچون برگ ايرسا، اّما کوچکتر و نازکتر 
نبوده،  راست  هم،  آن  نازک  و  درشت  ريشه هاي  دارد. 
داراي پيچيدگي و گره هاي فراواني هستند که از همانجا 
شکسته مي شوند، رنگ آنها به سفيدي گرايش داشته، مزه 
تند و سوزش آوري دارند و بوي آنها، اندکي ناخوشايند 
است.از ريشه هاي ياد شده، بايد گونه اي را برگزيد که 
سفيدتر، ُپرمايه تر، توُپر، سنگين و سخت باشد(تصوير 
۱۱).طرح گياه کشيده شده با متن نسخه هماهنگي دارد 
از  کوچکتر  و  باريکتر  اما  ايرسا،  برگهاي  شبيه  برگها 
برگهاي ايرسا تصوير شده اند ولي از لحاظ رنگ گذاري 
و اينکه ريشه اين گياه بايد سفيداست در نسخه رعايت 
يکي  دارد  وجود  وج  دارويي  گياه  نوع  دو  است.  نشده 
در کنار رودخانه ها و جريانهاي آب مي رويد که داراي 
ميوه اي  و  متر  سانتي  شصت  يا  پنجاه  طول  به  بلندي 
استوانه اي شکل دارد و نام ديگر آن َقَصُب الّذريره است 

تصوير۱۰. مار پيروپادشاه غوکان، کليله ودمنه، سدةهفتم هجری، 
:Talbot,1971 :کتابخانةملي فرانسه مأخذ

و نوع ديگر وج که در کوهستانها و کنار جاده ها مي رويد 
دارايبرگ هايي همچون برگ ايرسا، اّما کوچکتر و نازکتر 
که در متن کتاب ديوسقوريدس به آن اشاره شده است 
و منظور از توضيحات ترجمه شده وج کوهستاني است. 
در اين صفحه از نسخه مانند اکثر صفحات دو گياه در 
کنار هم ترکيبي قرينه دارند (تصوير ۱۲). دو گياه شبيه 
بلندي ساقه  تفاوت آن ها در  يکديگر تصوير شده و  به 
و نوع ريشه است، دليل تفاوت در رويش گياه در مناطق 

 

 

جلد  دارويي  گياهان  طبيعت،  در  گياه  تصوير  تصوير۱۵. 
چهارم، مأخذ: زرگري، ۱۳۷۶: ۲۹۳

تصوير۱۶. نسخه الحشايش، (قرن۶ و۷ ه.ق)،ديوسکوريدس، 
مأخذ: کتابخانه آستان قدس رضوي به شماره:۵۰۷۹

جدول۵. تطبيق تصاويرگياه اسارون در طبيعت در نسخه خطي الحشايش آستان قدس، مأخذ: نگارندگان

 مقايسه تصويرسازي علمي نسخه 
با  رضوي  قدس  آستان  الحشايش 

تصاوير عيني گياهان دارويي  /٢١- ٣٣

Kalamosaromatikos .١
 / وج/ اوجا، سمد در متن ديوسکريدس 
در  گياه  اين  مي شود  روايت  چنين 
هندوستان مي رويد. بهترين گونه اش 
آنست که به رنگ روشن يکنواخت و 
داراي گره هاي سفيد و سخت باشد، 
در پي کوبيدن بصورت بخش هاي 
بسيار ريز و کوچکي در آيد، درون 
ني هاي آن ُپر از چيزي همچون تار 
عنکبوت باشدکه به رنگ سفيد است 
و به هنگام جويدن، چسبناک، َگس و 

اندکي هم تند و سوزش آور باشد.
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نسخه الحشايش، (قرن ۶ تصوير گياه در طبيعتنام گياه
و۷ ه.ق)، ديوسکوريدس، 

مأخذ: کتابخانه آستان قدس 
رضوي به شماره: ۵۰۷۹

قردمانا۳

 گياهان دارويي، مأخذ: زرگري جلد  
دوم،۱۳۷۵: ۵۱۰

 

دارچيني

تصوير در طبيعت، دارويي جلد چهارم، مأخذ: 
زرگري۱۳۷۶: ۳۲۹

بلسان۴

ديوسکوريدس، مأخذ: زرگري،
۵۵۴ :۱۳۷۶ 

سعد 

ديوسکوريدس،مأخذ: 
طباطبايي۱۳۹۱ : ۶۴

سليخه۵

گياهان دارويي جلد چهارم،
 مأخذ: زرگري۱۳۷۶: ۳۳۴

 

قصب الزريره 

ديوسکوريدس، مأخذ: 
طباطبايي۱۳۹۱ :۶۰

جدول۶. تطبيق تصاوير ديگري از گياهان در طبيعت با نسخه 
الحشايش آستان قدس رضوي، مأخذ: نگارندگان

داراي  که  بهتر،  گياه  دادن  نشان  براي  و  است  مختلف 
ريشه اي راست نيست و داراي گره هاي فراوان است و 
بهتر نشان دادن مطلب، تصوير شده است. گويا هنرمند 
کم و بيش در مورد گياه وج مطالعاتي داشته و به سادگي 
از توضيحات گذشته و با حساسيت بيشتر تصويرسازي 
کرده است. تطبيق تصوير طبيعي گياه با نسخه الحشايش 

آستان قدس درجدول ۳ صورت گرفته است.
گياه اثامنطقيون۱  

در  بيشتر  َمّو هم شناخته مي شود،  نام  به  که  گياه  اين 
سرزمين هاي مقدونيه و هندوستان مي رويد. نماي گياه و 
چگونگي گلها و برگهاي آن همچون شويد است و بلنداي 
آن به دو ذراع مي رسد. ريشه هاي باريک و پراکنده اي 
ديگر  برخي  و  خميدگي  داراي  آنها  از  برخي  که  دارد 
به هنگام چشيدن،  راست هستند، بوي خوشي دارند و 
زبان را دچار سوزش مي کنند(تصوير ۱۳).تصوير گياه 
شده  نقاشي  شويد  گياه  مانند  متن  گفته  به  بري  شبت 
است ولي اندازه گياه که دو ذراع بيان شده، و در قديم 
هر زراع ۱۰۴ سانتي متر محاسبه مي شده است نشان 
داده نشده است.دراکثر صفحات نسخه تصوير در قابي 
که با سطرهاي نوشته مشخص شده است قرار مي گيرد 
(تصوير ١٤).و ترکيب که نمايشگر پيوند متن و تصوير 
است و به صورت ناپيدا اجزاي تصوير را نظام مي بخشند، 
طراحي شده است.. شبت بري داراي يک ساقه ضخيم تر 
و اصلي است که ساقه هاي فرعي باريک تر و کوتاهتر 
هستند، برگهايي آن شبيه شويد، تو پر و گلهاي ريز آن 
در پايان ساقه هاي بلند و باالترين قسمت گياه قرار دارد. 
تصويرسازي گياه در ُنسخه، مانند درخت تصوير شده 
است برگ ها به حالت شويد و اندک اجرا شده گلها همه 
شده  طراحي  برگها  از  بزرگتر  و  دارد  قرار  بوته  جاي 
است خواص دارويي اين گياه در ريشه آن است که در 
تصويرسازي اين گياه کمتر به آن اهميت داده شده است 
و بيشترين تالش تصويرگر صرف نشان دادن شباهت 
اين گياه با شويد و تصويرسازي که نويسندة متن در 
نمونه  است.  گرفته  صورت  مي کند  بيان  خواننده  ذهن 

تطبيقدر جدول ۴ قرار دارد.

گياه أسارون۲
مي نامند.  دشتي  ناردين  را  گياه  اين  مردم،  از  برخي 
گردتر  و  اما کوچکتر  لبالب  برگ  آن همچون  برگ هاي 
که  مي شود  ديده  شکوفه هايي  آنها  ميان  در  و  هستند 
نمايي  کبود،  آبي  آنها  رنگ  روي شاخه ها چسبيده،  بر 
همچون غوزه ي بنگ دارند و درون آنها پر از دانه هايي 
همچون دانه هاي قرطم است. اين گياه داراي ساقه هاي 
گره دار باريک، نازک و فراواني است که همچون ريشه 
گياه   (۱۵ (تصوير  هستند.  کشيده  و  مانند  رشته  ثيل، 
(تصوير  رضوي  قدس  آستان  نسخة  در  شده  کشيده 
۱۶) مانند اکثر تصاوير کشيده شده نزديک به متن بيان 
اين گياه شبيه به برگهاي  شده نقاشي شده است برگ 
لبالب اجرا شده ولي گردي آن ناديده گرفته شده است. 
(شکوفه  پنگ  ي  قوزه  شکوفه هاي  شبيه  شکوفه ها  و 
پنبه شبيه به گردو کمي کشيده که بعد از رسيده شدن 
است.  شده  تصويرسازي  مي شود)  خارج  آن  از  پنبه 
گره هاي  و  پيچک  وحالت  نرم  اسارون  گياه  ساقه هاي 
نسخة  تصويرسازي  در  که  صورتي  در  دارد  فراوان 

١. Meon/ شبت بري/ شويد
٢.Asaron /الناردين البري/ اسارون
٣. Kardamomon/ کرويا/ زيره
٤.Balsam/ تفاح العجائب/ بلسان

«بزرگي و اندازة اين درخت، همانند 
فيلزهرج  يعني  الفيل  مراره  درخت 
مي باشد. اما برگ هاي سذاب داشته، 
رنگ آنها گرايش بيشتري به سفيدي 
دارد و زيباترند. تنها رويش گاه اين 
درخت، دشت کم دامنه اي در سرزمين 
يهود مي باشد. نهال هاي اين گياه از 
نظر بلندي، ستبري و نازکي شاخه ها، 
ناهمگن بوده، کوچک ترين گونة آنرا که 
داراي شاخه هاي باريک و نازکي است 
به نام نهال کوچک درويده مي نامند 
نازکي  و  کوچکي  به  توّجه  با  زيرا 
شاخه ها و تنة درخت، اندام هاي آن، به 
آساني چيده وگردآوري مي شوند.اما 
شيرابة بلسان، هنگام برآمدن ستارة 
کلب جبار، اين چنين به دست مي آيد 
که پوست درخت بلسان را با نيشتري 
آهنين مي شکافند و شيرابه اي را که 
اندک اندک بيرون مي آيد- و هرساله 
نيستـ  کوزه  هفت  تا  از شش  بيش 
گردآوري مي کنند و همان جا به بهاي 
دوبرابر سنگيني آن از طال مي فروشند. 
بهترين شاخه هاي درخت بلسان آن 
است که تازه، باريک و نازک، ناهموار، 
به رنگ سرخ آذرگون و خوشبو باشد 
و بوي روغن بلسان از آن برخيزد.

روغن بلسان گرمي زاي نيرومندياست، 
چشم ها را پاک و بينايي را نيرومند 
مي سازد.» (طباطبائي،١٣٩١: ٨٩-٩٠)

٥.  kassia / سليخه/ دارچين
 گياهي است با گونه هاي فراوان که 
در کشتزار گياهاِن دارويي خوشبو 
در سرزمين مصر کشت مي شود، 
پوست ساقه آن ستبر است و برگ 
هايي همچون برگ ايرسا دارد. گونه 
رنگ  که  برگزيد  بايد  را  آن  از  اي 
روشن درخشان و يکنواختي همچون 
شاهدانه داشته،پوست آن نازک، ساقه 
آن بلند،ستبر، تو ُپر و ُپرمايه باشد و 
رنگ آن به زردي گرايش داشته، مزه 
اش گس، تند و اندکي سوزش آور 
باشد و بوي خوش آن اندکي به بوي 
شراب گرايش داشته باشد. به گفته 
بازرگانان اسکندريه و مردم سرزميني 
که در آن مي رويد، چنين گونه اي از 
سليخه را به زبان يوناني قاساسيا مي 
نامند. بجز گونه هاي ياد شده، گاهي 
گونه هاي ديگري را هم برمي گزينند 
که رنگ آنها سياه يا سرخ است، ساقه 
ستبري دارند و بوي آنها همچون بوي 
گل است. گمان مي رود که اين گونه  ها 
براي ساختن معجون هاي دارويي 
سود مندتر و بهتر از گونة   نخست 

بقيه در صفحة بعد



نتيجه
کتاب الحشايش اثري ماندگار از ديوسکوريدس، حکيم صاحب نام يوناني، است که از منابع اصلي علم 
گياه شناسي و جانورشناسي اسالمي است. بسياري از حکما و دانشمندان اسالمي کتاب الحشايش را به عنوان 
مرجعي قابل اعتماد در آثار خود استفاده کرده اند. اين کتاب بارهادر تمّدن اسالمي ترجمه و استنساخ گرديده 
است. مهم ترين ترجمه از کتاب ديوسکوريدس از آِن مهران بن منصور است، که در قرن ششم و براي حاکم 

دياربکر در غرب ايرانفراهم آمده است.
از آنجايي که تصويرساز نسخة آستان قدس خود عشاب (گردآورندة گياه) نبوده، در تصويرسازي برخي 
از گياهان به تصّورات ذهني و واقعيت خود تکيه کرده و از واقعيت جهان پرهيز کرده است. براين قرار، وجود 
تقارن در کار تصويرسازي حکايت از عدم اشراف هنرمند به علم گياه شناسي دارد.تقارن در کنارساختار 
منسجم نگاره ها حکايت از هندسة زيربنايي دقيقي در تصويرسازي نسخة الحشايش دارد. ترکيب بندي هاي 
آثار به تبع تغيير در موضوع، گستره و ساختار نگاره با تغيير همراه است و خطوط رهنمون گر اغلب به 
گونه اي قرار گرفته اند که يک نظام تک کانوني و گاه برمبناي خطوط شعاعي و شکل لوزي را به صورت 
تک پالني در صفحه به نمايش گذاشته است. تصويرسازي نسخة آستان قدس، حّتي آنهايي را که از متن علمي 

اين کتاب بي اّطالع هستند يا قادر به خواندن آنها نيستند، جذب کتاب کرده است. 
 از سوي ديگر اهتمام تصويرساز نسخة آستان قدس به کپي برداري از نسخه هاي پيش از خود، دشواري هايي 
براي تصويرسازي ايجاد نموده است. اين موضوع مخصوصا در تصويرسازي گياهاني که در دسترس 
تصويرگر نبوده اند به وضوح ديده مي شود آنجايي که در تصويرسازي گياهان ناآشنا بيشترين اهتمام را 
در استفاده از اوصاف گياهان در متن علمي و کپي برداري از نسخه هاي پيشين به خرج داده است گياهان 
چونبلسان (تصوير ١٩ و ٢٠)، اسارون (تصوير ٢١ و ٢٢)،سليخه (تصوير) حال آنکه در مورد گياهاني که 
در دسترس بوده اند بيشتر بر مهارت و ذوق زيبايي شناسي خود تکيه کرده است (گياهان چون اثامنطقيون 

– ايرسا)
تصاوير طراحي شده گياهان در نسخه الحشايش آستان قدس در مواردي نزديک به واقعيت است و در جاهايي 
کمترين شباهتي به تصوير واقعي ندارد. نمونه آن تصوير گياه قردامانه،گياه ناردين و ديگر تصاوير نسخه 
که در کنار تصاوير عيني گياه که توسط نگارندگان جمع آوري شده قرار گرفته اند و ويژگيهاي تصويري، 
ساختار، ترکيب بندي؛ فرم از لحاظ نوع برگ، گل، ساقة گياه مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و از آنجايي که 
تصويرگر نسخة آستان قدس گرد آورندة گياه نبوده، در تصويرسازي برخي از گياهان به تصّورات ذهني 
خود تکيه کرده و گاهي از تصويرسازي منبعاستنساخ کمک گرفته و از واقعيت جهان پرهيز کرده است. و اين 
تحليل نشانمي دهد که هر چند ارائه واقعيت هاي گياهشناختي و واقع گرايي براي هنرمند اهميت داشته است 
ولي به دليل اشراف نداشتن تصويرگر بر گياهان دارويي، تصويرسازي بر اساس متن صورت مي گرفته نه 
از روي واقعيت، هدف اصلي نقاش، زيبا سازيو آرايش ترجمه ها و متون خشک و گاهي نامفهومتا نشان دادن 

تصوير واقعي گياه بوده است.

نشده  ساقه  بودن  دار  گره  به  اشاره اي  قدس،  آستان 
است در صورتي که در اکثر تصاوير گره ساقه به شکلي 
جالب تصويرسازي شده است، مانند اکثر تصاوير قبلي 
ساقه ها محکم و مانند درخت تصوير شده و اين شباهت 
نشان دهنده آن است که تمام تصويرسازي اين نسخه 
بر اساس اصول و سبکي خاص اجرا شده و برگها همه 
يک اندازه، منظم به شکلي متقارن کار شده است. گلهاي 

اين گياه بر اساس متن و به واقعيت کار شده ولي کليت 
تصوير با ذوق و سليقه هنرمند و همچنين تصوير طبيعي 
اسارون در  گياه  تطبيق  نمونه  گياه فاصله گرفته است. 
در  ديگر  گياه  تطبيق چند  و  است.  گرفته  قرار   ۵ جدول 

جدول ۶ قرار گرفته است.

 مقايسه تصويرسازي علمي نسخه 
با  رضوي  قدس  آستان  الحشايش 

تصاوير عيني گياهان دارويي  /٢١- ٣٣

باشند. اما گونه هاي ديگر آن همچون 
گونه اي که سياه رنگ، بي بو و داراي 
پوسته هاي نازکي است که بزودي 
گسسته يا دچار پوسيدگي مي شوند، 
هيچگونه ارزشي براي کاربرد هاي 
درماني ندارند. گفتني است که گونه اي 
از گياهان يافت مي شود که نماي آن 
همچون سليخه است ولي در حقيقت، 
همان نيست زيرا بهنگام چشيدن، مزه 
تند، سوزش آور و تيزي نداشته، بوي 
آن هم خوش نيست و پوسته آن تا 
درون ساقه، گسترش دارد. از سوي 
ديگر، گونه اي از سليخه يافت شده 
است که داراي ساقه هاي پهن، نرم و 
سبکي است و شاخه هاي آن نمائي 
خوشايند و زيبا دارند. گمان مي رود 
که اين گونه، برتر از گونه هاي ديگر 
سفيد  ي  سليخه  اما  است.  سليخه 
رنگي که داراي خال هاي سرخ، بوئي 
همچون بوي گندنا و ساقه هاي باريک 
و نازکي است، هيچگاه نبايد به کار 

برده  شود.(طباطبائي،١٣٩١:٧٧-٧٨)

بقيه از صفحة قبل



شماره ۵۵  پاييز۹۹
۳۳

فصلنامة علمي نگره

در بررسي که بين تصوير واقعي گياه و نسخه آستان قدس در گياه بلسان مي توان گفت: سبک هنري مکتب 
بغداد به خوبي در تصويرسازي هاي نسخه الحشايش آستان قدس قابل مشاهده است. در نگاره هاي اين 
دوره، چين و شکن جامه ها و هاله نوراني اطراف سر از هنر بيزانسي مايه گرفته شده است. رنگهايي که 
در نگاره ها به کار رفته است معدود اما تناسب آن ها با يکديگر، بسيار دقيق و لطيف صورت گرفته است.

چهرة افراد به نژاد سامي (عربي) تعلق دارد، اما نفوذ شايان توجه هنرمندان بيزانسي وروم شرقي را نيز، 
در اين تصاوير مي توان مشاهده کرد. اين ويژگي ها به خوبي در تصويرسازي گياه بلسان و ديگر گياهان 
تصويرسازي شده قابل مشاهده است. تصويرسازي ذهني با رنگهاي تخت و ايجاد کادر پنهان براي تصاوير 
با سطور نوشته از مشخصه هاي و ويژگي هاي اوايل قرن شش به بعد است که درنسخه الحشايش اين 

ويژگي تصويرسازي خالقانه به وفور در تصاوير مشاهده شده است.
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