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 چکیده
، گسترش خطوط تجاری و پدیدآیی ارتباط مستقیم سیاسی و ق10/م16در قرن 
آسیایی، سبب افزایش تعامالت های سرزمینکشورهای اروپایی و میان تجاری 

آسیایی و اروپایی شد. یکی  مختلف دانشِهای نظاممیان بستان  بدهفرهنگی و 
در انتقال دانش در باب مواد طبیعی، توان میاز وجوه مهم این تعامل فرهنگی را 

اروپایی مشاهده شناسان گیاهگیاهی، بین علمای محلی و اطبا/های گونهویژه هب
که به دانش طبیعی  م16اروپایی قرن شناسان گیاهله، با معرفی سلسلۀ کرد. این مقا

ن بستا بدهوجوه اصلی این کردن  روشن، سعی در اندپرداختهاقیانوس هند در بارۀ 
که با ها آن: اندشدهمعرفی لفان ؤمعلمی دارد. بر این اساس، دو دستۀ اصلی 

شبکۀ تجاری سیاسی پرتغال که در این واسطۀ بهاقیانوس هند  محیطحضور در 
که لفانی ؤمقرن در منطقه غالب بود، دسترسی مستقیم به منابع گیاهی داشتند و 

تجاری به انتشار های شبکهاز طریق شده  های منتقلواسطۀ دادهبهدر اروپا و 
که  دهدمیاین نوشته نشان  .پرداختندمیاز آسیا شناسانه طبیعتاطالعات 

گیاهی محلی، های گونه، با افزایش اطالعات مستقیم از م16رن چگونه در ق
دانش علمای قدیم، ثیر أتبود که در آن از شناسی گیاهدر دانش  یانتقالای دوره

از تر دقیقویژه اطبای مسلمان کاسته شد. امری که هم حاصل کسب اطالعات هب
که علمای قدیم  یدیگرهای گونهگیاهی بود و هم شناسایی بسیاری از های گونه

 معرفی نکرده بودند.

 .منابع گیاهی، م16قرن ، های اروپاییدانطبیعی ها:واژهکلید
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 مقدمه
اروپا و سایر  میانجدیدی از روابط فرهنگی  سطحگیری شاهد شکل ق10/م16قرن 

کشورهای جهان بود. کشف مسیر دسترسی به اقیانوس هند و آمریکا توسط دو کشور 
های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین این کنش ای ازایبری، سرآغاز سلسلهجزیرۀ شبه

های سیاسی، که آثار آن به صور مختلف در دگرگونی شدهای مقصد کشورها و سرزمین
اقتصادی و فرهنگی این مناطق تا زمان حاضر ادامه دارد. تالش کشورهای اروپایی برای 

سی و چه در جهت دستر کنترل کاالهای نایاب گیری از منابع اقتصادی، چه در قالببهره
های فرهنگی به منابع جدید و ناشناخته، یکی از عوامل مهمی بود که به جریان این کنش

 کرد.داد و آن را هدایت میشکل می

گیری از این منابع طبیعی، کنترل و تجارت منابع گیاهی هدفی بارز بود و در بهره
اقتصادی کشورهای اروپایی در این منطقه را به خود های بخش مهمی از فعالیت

 ,Županov and Xavier, 2014; Cook, 2007; Pearson) داداختصاص می

1987a; Da Costa and Leitão, 2009; Walker, 2009.)  کشورهای اروپایی که تا
یابی های شرقی بودند، دستاین زمان یکی از بازارهای عمدۀ منابع گیاهان سرزمین

های مسلمان این کاالها را از وابستگی به واسطه رهاییستقیم به این منابع گیاهی و م
 دانستندیکی از اهداف خود در تالش برای کشف مسیر تجاری مستقیم به هند می

(Newitt, 2005, 2-10; Prakash, 1998)حال این دسترسی مستقیم سرآغاز  . با این
ویژه ه، بتو طبیع ا، جغرافیفرهنگ بومی در بارۀجریانی از شناسایی و انتقال اطالعات 

که تجارت ادویه تنها بخش کوچکی از آن را  شد مناطق آسیایی در مورد منابع گیاهی
 .شدشامل می

، با استفاده ق10/م16شناسانی است که در قرن عرفی سلسلۀ گیاههدف این مقاله م
های گیاهی را به آسیا برخی گونه أاز طریق مسیرهای تجاری، منش های واصلهاز داده

گیاهی و دانش یابی به این هدف، تمرکز بر فرایند انتقال منابعبرای دستنسبت دادند. 
شناسی و بر متون گیاه اطالعات تازهغرب و جایگاهی است که این  گیاهان از شرق به
 ریو مسیرهای تجا . بدین جهت، در ابتدا جغرافیابر عهده داشت داروشناسی غرب

ای از اقیانوس هند و شرق مدیترانه توضیح داده خواهد شد. در این توضیحات، شمه
ها توصیف خواهد شرایط مسیرهای تجاری اصلی این دوره و تحول در میزان اهمیت آن

نیز  16های طبیعی در قرنفرایند انتقال دادهشد. در ضمن توصیف مسیرهای تجاری 
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با نگاه به  م16منابع گیاهی پیش از قرن  ۀمطالع پس از آن وجوه اصلی. شودمیبررسی 
. خواهد شددانان اروپایی در قرون وسطی بررسی نقش داروشناسان مسلمان و طبیعی

های دانان اروپایی در گسترش اطالعات در مورد گونهشناسان و طبیعینقش گیاهسپس 
ه اقدام به انتشار دانانی که در این دورترین طبیعیگیاهی آسیایی، با تمرکز بر مهم

 شناسی و داروشناسی کردند، توضیح داده خواهد شد.گیاه هایباکت

 شبکۀ تجاری و روند انتقال مواد فرهنگی از اقیانوس هند به اروپا

های تجاری در فعالیت مسیرشاهد تغییری اساسی در روند کنترل و  ق10/م16قرن 
این منطقه فراغت آن از رقابت . پیش از این شاخصۀ اصلی تجارت درشداقیانوس هند 

های سیاسی بین کشورهای منطقه در دریا و آزادی نسبی حمل و نقل و رقابت 
های بزرگ خشکی در حاشیۀ دریا بود. در این وضعیت هیچ کدام از قدرت غیرمسلحانه

حساب کردند. مناطقی قطب تجاری بهبار قدرت خود را بر رقابت تجاری تحمیل نمی
ه از چ وچه از حیث موقعیت جغرافیایی  ،یشترین جاذبه را برای تجارآمدند که بمی

با ورود پرتغال در اقیانوس هند این شرایط در . داشتندجهت امکانات و تسهیالت می
ز تالش پرتغال در کنترل مسیرهای تجاری با استفاده ایافت.  اساسیاین منطقه تغییری 
و تصرف برخی شهرهای کلیدی  نظامی قالعای از شبکه گیریشکل ابزار نظامی سبب

 شدکاالها به نفع پرتغال  عبورکنترل اجباری  منظوربهدر مسیرهای تجاری 
(Subrahmanyam, 2012, 59-85; Pearson, 1987b, 5-40) . این اقدامات، باعث

گذشت و سپس و مصر میشام های گیاهی به اروپا که از شد که مسیر کهن انتقال گونه
رسید، ضعیف شده و کمیت منابع گیاهی تجاری ونیز و جنوا به اروپا میتوسط عوامل 

 کرد کاهش یابد.که از آن عبور می

اقدامات پرتغال برای کنترل شبکۀ تجاری و محاصرۀ اقتصادی کشورهای مسلمان 
، )هند( سامورین کالیکوت ای نظیرههای منطققدرت طرفاز  هر چند نافرجامْ ،پاسخبا 

سبب سقوط  که لزوماًرغم اینبه. این مقابله مواجه شدممالیک و سپس خالفت عثمانی 
کامل قدرت اقتصادی پرتغال در منطقه نشد اما میزان موفقیت آن کشور را در کنترل 

. نیروی دریایی پرتغال (Pearson, 1987a) خطوط تجاری و انحصار فلفل پایین برد
بود مجال چندانی  شدهمحلی اقیانوس هند فرسوده های که در برخورد دائم با قدرت

این، هر چند تا دهۀ  بر در بازار اروپا نداشت. بنا ادویهبرای ادامۀ روند انحصار 
توان از کاهش تجارت فلفل و سایر ادویه از مسیر مصر خبر می ق950-940/م1540
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ت و و با اف افتیمسیر اسکندریه افزایش روزافزونی ن میزان تجارت از آداد اما پس از 
 ;Boxer, 1969; Wakem 1979کرد)خیزی محسوس تا انتهای قرن ادامه پیدا 

Fusaro, 2012.) 

ا مواد فرهنگی و طبیعی به اروپ گذربراساس آنچه در باال آمد، دو مسیر تجاری اصلی 
کرد و تا انتهای قرن کردند. اول مسیری که از دماغۀ امید نیک عبور میرا کنترل می

در انحصار کامل پرتغال بود و دوم مسیری که از دریای مدیترانه عبور می ق10/م16
ز یا ا آمدمیکرد و کاالهای آن یا با واسطۀ دریای سرخ و خلیج فارس از اقیانوس هند 

دست تجار النهرین بهطریق مسیر خشکی از مناطق مختلف آسیا مانند ختای، ایران و بین
ثیر از گشایشی أتاز این مسیر بی در دستهای در مورد مسیر دوم داده 1رسید.اروپایی می

یافته از مسیر انتقال کاالهایساز آن شد. بسیاری از نیستند که تجارت پرتغال سبب
شدند. در واقع طور غیرمستقیم از شبکۀ تجاری اقیانوس هند منتقل میمدیترانه، به
ها در هند، بعد یگر از متصرفات پرتغالیتجاری ونیزی در گوآ و برخی د استقرارهای

یابی به انحصار ادویه مسلم است و این سبب افزایش از پایان تالش حکومت برای دست
 شدکه از طریق خط تجاری مدیترانه منتفل می شدهها و منابعی گیاهی انواع گونه

(Mirkovich, 1943). 

امپراطوری عثمانی به  در کنار این دو مسیر تجاری دریایی، باید مسیر زمینی
شناسی بیش از هر . اهمیت این مسیر در تاریخ گیاهکردامپراطوری اتریش را نیز اضافه 

اعی انو، به این دلیل است که عالوه بر تجارت انواع ادویه و مواد تجاری گیاهی، چیز
در شرق امپراطوری عثمانی  أکه منش، خصوص انواع اللهبه ی،های تزیینی پیازاز گونه

از طریق این کشور به اروپای مرکزی و سپس سایر نقاط اروپا  ،و غرب ایران دارند
وقت جایگاه تجاری . این مسیر هیچ(Goldgar, 2007; Cook, 2007, 73) رسیدند

ها و سایر بارز دریای مدیترانه را نداشت و این جریان حرکت مسافران، دیپلمات
آمدند بود که نقش مرکزی به قسطنطنیه میهایی که از مسیر زمینی اروپای شخصیت

توان در گزارشکرد. شاهد قوی بر این ادعا را میاصلی را در تبادالت فرهنگی بازی می

                                            
تجارت مدیترانه در قرن ؛ Jacoby, 2018نکـ : شرقی  ۀبرای کسب اطالع در مورد تاریخ تجارت در مدیتران. 1

های . برای دریافتی کلی از شبکه;Dureteler, 2006 Fusaro, 2015;Dursteler, 2013نکـ : شانزدهم و نقش ونیز 
 .Christ, 2012 نکـ : برای کیفیت تجارت با ممالیکو  Harreld, 2006نکـ : تجاری در قرن شانزدهم میالدی 
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های گیاهی در اتریش و اروپای مرکزی های متعددی دید که کلوزیوس از انواع گونه
 .(Clusius, 1601) دهدارائه می

 ق10/م16قرن آسیا پیش از مواد طبیعی  ۀسنت مطالع
های شرقی و افزایش قوۀ تعامل مستقیم با مردم محلی، چه برای حضور در سرزمین

مین بهتر اهداف تجاری و اقتصادی و چه در جهت گسترش اهداف أیابی و تدست
 در بارۀساز دسترسی بهتر به اطالعات مانند گسترش مسیحیت، زمینه ایدئولوژیک

م،ذهن وگیری روابط تجاری بین شرق و ربتدای شکلکه از ا شدبسیاری از منابع طبیعی 
 علم طب بود. تا این زمان دورۀ کالسیک را به خود مشغول کرده دانانبسیاری از طبیعی

و داروسازان  هادانطبیعی های گیاهی داشت ونقش اصلی را در گسترش شناخت گونه
نویسندگان کالسیک را با ها و مفسرانی بودند که اطالعات ترین واسطهمسلمان، مهم

یابی مستقیم به دست م16 قرنکردند. اما در های گیاهی جدید پربار میمدارک و گونه
اطالعات قدما را فراهم  های جدید، امکان مطالعۀ انتقادیمنابع طبیعی و شناسایی گونه

 1ساخت.

رسی منابع گیاهی بودند، بر أمنش م16پیش از قرن های شرقی که از میان سرزمین
منابع گیاهی  ی کهای دارد. این اهمیت، عالوه بر نقشاهمیت ویژه جهان اسالمنقش 

ثیری است که اطبا این أخاطر ت، بهآسیایی در مجموعۀ مفردات و ادویۀ اروپایی داشت
ترین آثار داشتند. برخی از مهم ق10/م16پیش از قرن  داروهاسرزمین، در انتشار دانش 

ابن سینا، که ترجمۀ استاندارد آن به مانند توسط مسلمانی هان،نوشته شده در مورد گیا
 Gerardusمحل ارجاع بود ) م16وسیلۀ جرارد کرمونایی تا انتهای قرن 

Cremonensis & Avicenna, 1522)،  و یا آثار منسوب به اطبای غیر مسلمانی که در
( و ابن Joanees Serapionis, 1531یون )کردند مانند ابن سرابجهان اسالم زندگی می

(، که ترجمه و تحشیه بر آن توسط Ioannis Mesuuae & Sylvio, 1543ماسویه )
وشته شده است. به این فهرست با ن، مورد استفاده بود، م16یاکوب سیلویو در قرن 

هر و ابن زُرازی، ابن  طب المنصوریکتاب  بایستتری در این دوره میاهمیت پایین

                                            
 Dietrich, 1980; Jacquart andنکـ :خصوص هاروپا و جهان اسالم ببرای مطالعۀ تاریخ تعامالت بین . 1

Micheau, 1990 برای مطالعه در مورد مطالعات تاریخ طبیعی در قرن شانزدهم میالدی ،Ogilvie, 2006  و برای
 Lach, 1977, 427-445نکـ :  شناسی اروپاثیر آسیا در گیاهأدرکی کلی از ت
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در  م16ترین نویسندۀ قرن ویژه شخص گارسیا اورتا، مهمهافه کرد که بشد را نیز اضرُ
بر منابع این آثار  1های گیاهی اقیانوس هند، از آنها بهرۀ فراوان برده است.مورد گونه

 های همجوارسرزمین در بارۀو اطالعاتی که از طریق تجار  های اسالمیگیاهی سرزمین
یش از هر جای دیگر تسلط داشتند و ازاین جهت در رسید بها میدست آنبه جهان اسالم

ثر از محیط أ، مت2شناسان یونانی و نحوۀ افزودن بر آندانش کهن اطبا و گیاه تشریح
ترین اطبای صاحب نظر در مفردات این چهار شخصیت مهم 3.زندگی خویش بودند

ترتیب  و بدین بودند که کتب آنها در قرون دوازده و سیزدهم میالدی به التین ترجمه شد
 4های گیاهی را به صورت مستقیم به اروپا منتقل کردند.دانش مسلمانان در مورد گونه

شده توسط اطبا و داروسازان مسلمان، خود مایۀ های جدید معرفیعالوه، گونهه ب
 م16ابتدای قرن که تا  (Huguet-Termes, 2008شد )های علمای اروپایی تحشیه

مانند  ،این زمانشناسان اروپایی در منابع گیاهی نداشتند. گیاهدسترسی مستقیم به این 
عیچه اطبا و طبی ،بیش از هر چیز متکی بر قدما بسیاری دیگر از علمای معاصر خود،

 ,Hirai, 2001; Pomata abd Sirasi) بودند، می و چه مسلمانانودانان یونانی و ر

2005; Siraisi, 2007)  رسید. دست آنها میندی بسیار بهکُو اطالعات جدید از شرق با
شناسی نوین باشد، گیری گیاهاین اطالعات جدید بیش از آنکه سببی برای شکل بر بنا

شناختی ها و اطالعات گیاهاطالعات کهن و مطالعۀ انتقادی تحشیه تشریحمبنایی برای 
استفاده قرار می. هر متن که در این دوره مورد شدمحققان مسلمان ایرانی و غیر ایرانی 

های مختلف را به خود دیده بود فرهنگ میانگرفت، گذری پیچیده از ترجمه و انتقال 
های این گونه بر بنا ها و تفاسیر را به همراه داشت.همراه خود انبوهی از تحشیهو به

                                            
1. Hasse, 2016 

ویژه دیوسکوریدس که نقطۀ ارتباط اصلی ه)ب قرون اول ق.م تا چهارم م.شناسی صیات بارز کتب گیاه. یکی از خصو2
توان سادگی نمیکه به طوریه است( قلت و فقر توصیف است. ب داروشناسی اسالمی به نیای کالسیک و یونانی آن

باعث اختالف  مسألههای مختلف یک تیره تمایز قائل شد. همین های مختلف یک سرده یا حتی سردهگونه میان
 Hardy and) بودند های مختلفی شد که توسط اطبای کالسیک معرفی شدهگسترده در تفسیر و شناسایی گونه

Totelin, 2016, 164.) 

اسالم هستند  هانهای غربی جشناسان و اطبای سرزمینطور که دیتریش تذکر داده است، این در واقع گیاه همان. 3
حال این آثار  های دیوسکوریدس بر عهده دارند. با اینهای جدید و بهبود نوشتهثیر را در معرفی گونهأکه بیشترین ت

یون و ابن ماسویه قرار گرفت و تنها بویژه ابن سینا، ابن سراهالمعارفی نویسندگان قلمرو شرقی بةدر سایۀ آثار دایر
 .(Dietrich, 1980در قرون وسطی و دورۀ رنسانس به التین ترجمه شد ) معدودی از آثار قلمرو غربی

 ,Hasse نکـ :ثیر اطبای مسلمان در دانش اروپائیان از مفردات کشورهای اروپایی أت توسع در بارۀبرای مطالعه  .4

2016, 137-179. 
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شناسی را در دورۀ گیاهی و توصیف فیزیکی آنها تنها یکی از وجوهی است که دانش گیاه
 دهد.بحث شکل میمورد 

ها، جدا از آن گونه تشریح أهای گیاهی و منشاسامی گونه مطالعۀ، بدین ترتیب
بیش از آنکه شاهد  ق10/م16قرن  .نبودطبیعی آن  أشناخت خود گونۀ گیاهی و منش

 مسألههمین  .بودگسست از رویکرد تاریخ طبیعی پیش از خود باشد، ادامه و گسترش آن 
شناسی در گسترش دانش گیاه آنها و نقش آسیاالعۀ منابع گیاهی که در مط شودمیسبب 
شدند، منتقل می هدر این دور که عیناً آسیایی أموادی با منشبر، عالوه در این زماناروپا 

بودند  های شرق مدیترانه و اقیانوس هندسرزمینکه منسوب به شوند منابعی نیز مطالعه 
 داشت. وجود ق11و  10/ م17و  16قرون ها در و بحث و تضاد آراء بر سر منشا آن

تر تالش برای شناسایی نزدیک م16در قرن در مسیرهای تجاری،  تغییرجدا از 
جغرافیا و طبیعت عامل دیگری در انتقال مواد طبیعی به غرب بود. آغاز این روند را می

و سیاحت هاهنامها قبل از شناسایی مسیر دماغۀ امید نیک و در ژانر عجایبتوان مدت
 سیرمهایی جستجو کرد که از ابتدای قرون وسطا و پس از قطع دسترسی مستقیم به نامه

تجاری هند، تصویری از جهانی ناشناخته و دور از دسترس را در اختیار مخاطبان خود 
بود که ارتباط تجاری مستقیم با اقیانوس هند، به  م16قرن اما این پس از  1.دادمیقرار 

فیات جدید در آتالنتیک، توانست مدارکی جدید برای درک عینی و توصیف همراه کش
 ,Hodgen, 1964; Margocsy) های اروپایی قرار دهدداناین منطقه در اختیار طبیعی

2014; Barbera, 2002; Rubies, 2004) . 

بخشی از طب بود و در قالب  این دورهدانش مواد و منابع گیاهی در اروپا در ابتدای 
آن دسته از مواد گیاهی  شد که عمدتاًشد. همین امر سبب میمی تدریس 2داروشناسی

کانیزم ثیر آنها بر مأو از ت رفتندشمار میبهمورد مداقه و بررسی قرار گیرند که جزو داروها 
. تحشیه بر کتب (Zunick et al., 2017) طبیعی بدن آگاهی وجود داشت

ترین مهم3،در کنار کتب موسوم به هربال جالینوس،وریدس، تئوفراستوس و دیوسک

                                            
 Daston and Park, 1998نکـ : ای جامع در مورد فرهنگ عجایب و تاریخ ادبیات آن برای مطالعه .1

2. Materia medica 

شد که در آن توصیف گونهبین قرون چهاردهم و هفدهم میالدی به متنی اطالق می Herbario یا Herbalعنوان  .3
گردید. فرق هربال با سایر کتب داروشناسی، های دارویی در کنار تصویری گویا از آن ارائه میویژه گونهههای گیاهی، ب
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دادند. این در انتهای قرن های گیاهی را گسترش میمراجعی بودند که دانش گونه
خود را  1دانی چون کارولوس کلوزیوسشانزدهم و در ابتدای قرن هفدهم بود که طبیعی

های گیاهی بدون نگاه به ارزش طبی گونه شناس نامید و برای اولین بار به توصیفگیاه
 ادامه یافت که اختصاصاً 2آنها توجه کرد. روندی که پس از وی توسط گاسپار بائوهین

کرده دانان قرن شانزدهم معرفیهای گیاهی را که طبیعیتمام اسامی مختلف برای گونه
 .(Bauhin, 1623) بندی کردبودند، در یک قالب متمرکز طبقه

شناختی، سنتی دیگری نیز در مطالعۀ مواد طبیعی وجود گیاه-جریان طبیدر کنار 
داشت که بیش از آنکه برخاسته از تحشیه بر داروشناسانی چون دیوسکوریدس باشد، 

عارفالمةپلینی و در راستای سنت دایر تاریخ طبیعینویسی بر یافته از تحشیهتأنش
از رویکرد طبی و داروشناختی، مطالعۀ ترین تفاوت این سنت مهم 3رنسانس بود. نویسی

در قالب که تمام مواد حاصل از طبیعت  طوریهطبیعی آن بود ب جهان در تمام ابعاد
جدا از فرهنگ بازگشت به سرچشمه 4.ندشدسنجیده میای از مقوالت خرد مجموعه

د ا بایر اتیرشد این ژانر از طبیعیکی از دالیل اصلی  در دورۀ رنسانس، های کالسیک
خود  در شناخت مستملکات ماوراء بحار ویژه اسپانیاههای دول ایبری بسیاستدر 

جستجو کرد. امپراطوری اسپانیا برای شناسایی و درک جغرافیا و طبیعت مناطق 
موسوم  یک نهاد مرکزی در چارچوبهای متعددی را دنبال کرد که متصرفی خود، پروژه

این از جمله نتایج  (.Osorio, 2006, 29-56) شداداره می Casa de contratacionبه 
مریکا انتشار تاریخ طبیعی آ گذاری سیاسی و دولتی بر مطالعات تاریخ طبیعی،سرمایه

مورخ رسمی دربار اسپانیا که سفرهای متعددی به آمریکا  5،توسط گونزالزو فرناندز اویدو
 (.Myers, 2007) بودبرای کسب اطالعات در مورد تاریخ طبیعی آنجا انجام داد، 

                                            
 ,Arberنکـ :  های گیاهی زنده و بارز بودن جایگاه تصویر در آن بود. برای مطالعۀ بیشتروصیف گونهتوجه آن به ت

 هنوز هم جایگاه خود را به عنوان مرجعی در این زمینه حفظ کرده رکز است ومبر قرن شانزدهم میالدی مت که 1912
شناسی مصور را در چارچوب ام کتب گیاهو تم تری داردمحدودۀ زمانی گستردهکه  Anderson, 1997همچنین  است

 .بندی کرده است.هربال طبقه

1. Carolus Clusisus 
2. Gaspard Bauhin 

 Dover, 2013; Doody, 2010 نکـ :برای مثال . 3

، برای مطالعۀ اهمیت Schaer, 1996 نکـ :نویسی در تمام ابعاد آن المعارفةدایر بارۀای جامع در برای مطالعه. 4
 Moss, 1996; Kelly and نکـ :وجه خرد و روزمرۀ دانش رنسانس و اهمیت ارجاع به آثار کالسیک در آن 

Popkin, 1991. 

5. Gonzalo Fernandez de Oveido 
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اول  یف دستکه بر توصبود ثیرگذارترین کتب تاریخ طبیعی در این قرن أاز ت نوشتۀ وی
 از مناطق ناشناخته اتکا داشت.

رسی مستقیم به اطالعات و مواد حاصل از طریق دو مسیر تجاری دماغۀ امید تدس
به کرد.  هنیک و مدیترانه، بر حجم توصیف و گسترۀ مطالعات هر دو جریان فوق اضاف

مواد طبیعی  ۀواسطساز مطالعۀ بیموازات آن، این دسترسی مستقیم به مواد طبیعی زمینه
عبارت دیگر، افزایش تجارت مواد طبیعی و گیاهی به اروپا سبب شد که گیاه شد. به

شناختی قدیم مطالعه های طبیعی را خارج از چارچوب سنت طبی و طبیعیشناسان، گونه
سابقۀ تجارت مواد فرهنگی و طبیعی، باعث تحولی تدریحی به سوی کنند. افزایش بی

 رن هفدهم میالدی/یازدهم هجریمشاهده و درک تجربی از طبیعت شد که هر چند در ق
های گیاهی حاصل های آن در قرن پیش از آن و در توصیف گونهبه ثمر نشست، نشانه

 شاهده است.های شرق مدیترانه و دماغۀ امید نیک قابل ماز سرزمین

 ق10/م16در قرن  آسیامنابع گیاهی  اروپایی و هایدانطبیعی
ای شود، عالوه بر گونۀ گیاهی محدودۀ گستردهرده میهنگامی که سخن از منابع گیاهی بُ

از مواد حاصل از گیاهان، در مقام محصولی دارای ارزش اقتصادی، نیز مد نظر است. 
صورت زنده به مراکز اروپایی میسر ای گیاهی بهگونهندرت امکان انتقال ، بهم16در قرن 

، ریزلیکبود. شاید این یکی از دالیل اصلی باشد که در فهرست منتشر شده توسط گابریل 
هم گیاهان مدر میان  ،را تأسیس کرده بودشناسی پرتغال پزشک آلمانی که اولین باغ گیاه

اهی متعلق به اقیانوس هند و های گی، اثری از گونهق1070م/ 1660پرتغال در سال 
همین دلیل بحث از گیاهان غریب و . به(Crisley, 1660) شودخلیج فارس دیده نمی

از  شده گیاه اعم برپایۀ توصیف محصوالتی )اجزای خشک نایاب در این دوره، عمدتاً 
( است که به اروپا منتقل نصمغ، عصاره، رزی ،های چوبمیوه، برگ، ریشه، ساقه، تکه

گیاه نمونۀ موجود با توصیف ۀو مباحثی چون تشخیص نوع واقعی از تقلبی، مقایس شده
گیرد. این نوع توصیف بر مبنای گیاهی اصلی آن را در بر می أشناسان قدیم و منش

گاه حتی در مورد داروشناسانی که در محیط اقیانوس هند  ،مشاهدۀ محصوالت گیاهی
توان داروسازی را از گیاهآسانی نمیهمین دلیل به به 1.کندصدق می نیزکردند زندگی می

                                            
1. Garcia Da Orta, 1913 [1891-1895]; Cristoval Acosta, 1578 
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دلیل شناسی به طب، بهای که جدا از سنت کهن وابستگی گیاهمسأله، کردشناسی تفکیک 
 هاست.به گیاهان زنده در محیط طبیعی آنعدم دسترسی 

توان به شناسی شرق اطالعاتی وجود دارد میها از منابع گیاهکه در آنرا منابع اصلی 
مشاهدۀ مستقیم  های شرقی و بادستۀ کلی تقسیم کرد: دستۀ اول آثاری که در سرزمیندو 

دانان و اند. مطالب این دسته یا حاصل مشاهدات طبیعیشده در آن حدود نوشته
و یا حاصل گزارش ( Binny, 2015) داروشناسانی است که در این منطقه حضور یافتند

سانی از جغرافیای منطقۀ مورد مطالعۀ خود، رسیاحان و میسیونرهایی که ضمن اطالع
دادند. های گیاهی غریب شرقی را در اختیار خوانندگان خود قرار میاطالعاتی از گونه

-نظام تجاریبدنۀ اصلی اند که یا بخشی از عمدۀ این آثار توسط افرادی نوشته شده
 1ا مذهبی داشتند.های تجاری یتیسیستم فعالسیاسی پرتغال در شرق بودند و یا در این 

در توصیف گیاهان و داروها متکی بر دستۀ اول  شناختی عمدتاًهای گیاهدستۀ دوم نوشته
 ارۀ اروپادر ق داروها و منابع گیاهی تاصلی شبکۀ تجار مراکز واسطۀ ارتباط باهو ب است

این آثار اغلب حاصل نوشته .انددست آوردهامکان کسب اطالعات از این مواد را به
 شناسان متخصص هستند.های داروشناسان و گیاه

رسد روشن و نظر میچنان که به این دو دسته آثار آن میانباید اذعان کرد که مرز 
و مبتنی بر  شدرایج  ق11/میالدی17آن مفهوم که از قرن  مشخص نیست. مشاهده به

رخ میندرت شناسی این دوره بهی و توصیف مستقیم بود در مطالب گیاهسنجش کمّ
، بسیاری از نویسندگانی که در شرق میخواهد آمدطور که در ادامه نماید. در واقع همان

دست متکی بر اطالعاتی بودند که از شبکۀ تجاری به یی خوداروپا یاننوشتند مانند همتا
ی ی مستقیم به گواهستر بودن به منابع گیاهی و دسترحال نزدیک رسید. با اینآنها می

شد که در سنجش اطمینان اطالعات این منابع، دستۀ اول از سبب میمردم محلی 
 استحکام بیشتری برخوردار باشند.

های گیاهی، خود را محدود به مرزهای سیاسی هر دو دستۀ فوق در بحث از گونه
 ،م16قرن ویژه تا ربع آخر هب، این دوره این عمدۀ آثار منتشرشده در بر کردند. بنانمی

شده را معرفی کنند کامل بودند که سعی داشتند تا تمام گیاهان شناختههای مجموعه

                                            
 ;Zupanov, 2005نکـ : های شرقی به اروپا نرها در انتقال دانش از سرزمینثیر میسیوأت در بارۀبرای آگاهی بیشتر . 1

Udias, 2015, 105-131. 
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(Egmond, 2018)های آسیایی محدود خود را به سرزمین . البته نویسندگان گروه اول
کردند، اما این بیشتر ناشی از تالش برای شناساندن جهانی ناشناخته به مخاطبان می

تمام  در بر مبنای مرزهای سیاسی. تقریباًعی بندی مواد طبیحاصل طبقهاروپایی بود، تا 
شبکۀ تجاری است که در شناخت مکانی یک گیاه کمک  این دورهآثار منتشرشده در 

  1های ملی و فرهنگی.کند و نه وابستگی به پهنهمی

. اولین آثاری که در مورد جغرافیای شرق و منابع گیاهی آن در شبکۀ تجاری دستۀ اول
ساختن دربار  ند دو کتاب کلیدی هستند که هر دو به منظور آگاهاپرتغال منتشر شده

 اهیگیغیر چه گیاهی و، چه پرتغال از خطوط تجاری اقیانوس هند و کاالهای اصلی آن
 عامل سنجش شنوشتۀ تومه پیر Suma Orientalاند. اولین از این میان شده نوشته

الس داروها در فیتوریای ماالکاست که این کتاب را در زمان حضورش در این شهر بین
نوشتۀ اثر دیگر  .(Pires, 1944) است نوشته ق920تا  917/م1513تا  1511 های

 Livro هموسوم بناخدای پرتغالی دوآرته باربوسا بود. این اثر از آنجا که عنوانی ندارد 

de duarte Barbosa است (Dames and Barbosa, 1918.) بر خالف تومه  باربوسا
که اندکی بعد از پیرش در  آمدشمار میجزء ناخداهای مهم و طراز اول پرتغال به شپیر

با توجه به اهمیت بیشتر شناساندن . کتاب خود را به نگارش درآورد م1517حدود سال 
، وشته، هدف این نامسیرهای دریایی و اطالعات جغرافیایی و فرهنگی در کتاب باربوس

صورت یک کل، متمرکز که بیشتر بر شناسندن کلی شرق به شبر خالف نوشتۀ تومه پیر
 اکتاب دوآرته باربوسمند از جغرافیای آن منطقه است و به همین دلیل است، معرفی نظام

رائه امنازل و مسیرهای تجاری اقیانوس هند  ،شناساندن جغرافیا دربیشتری  جزئیات
ا راست که محصوالت طبیعی این مناطق  جغرافیایی و در ضمن بیان این منازل دهدمی

 .کندمیمعرفی 

دلیل سیاست پرتغال مبنی بر عدم انتشار اطالعات مربوط به هر دو کتاب فوق، به
ه از این . در واقع تنها اطالعاتی کنیافتندمسیرهای شرقی، تا قرن نوزدهم و بیستم انتشار 

دلیل است که دو نسخۀ خالصه از این دو در  مان در دست بود، به ایندو کتاب تا این ز
که از جمله کارکنان سیستم اداری شهر  راموزیو جیوانی باتیستا هایمجموعۀ سفرنامه

است. آنچه منتشر شده  ها گرفت،ونیز بود و در اواخر عمر تصمیم به گردآوری سفرنامه

                                            
 Smith and Findlen, 2002 نکـ :برای مشاهدۀ نقش تجارت در گسترش دانش گیاهان و مواد طبیعی . 1
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صورت غیرقانونی از پرتغال که به بودهای نسخهبرگرفته از  احتماالً راموزیو منتشر کرده
 . از این جهت،(Ramusio, 1563 [1550], 288A-337B) است به ایتالیا انتقال یافته

باروش  ژاون 1آسیاف خود نظیر لَبر برخی آثار خَ هر چند این دو کتاب احتماالً
(Barros, 1777) بر گسترش دانش  هاثیر آنأتوان از تدشواری می ، بهشته استثیر گذاأت

در سال هی اروپایی سخن گفت. تنها شخصی کدر سایر کشورها این قرنشناسی در گیاه
، اطالعات دست اولی از اقیانوس هند و جغرافیای آن در ق10/م16قرن  آغازینهای 

های که در سال 2بود ، ماجراجو و تاجر ایتالیاییاختیار اروپا قرار داد، لودویکو وارتما
برد و سفرنامۀ وی در سال مت پرتغال در این منطقه به سر میآغازین حکو

 . (Vartema, 1908) م به چاپ رسیددر رُ ق916/م1510

اختی و داروشن نوشتن این آثار و انتشار اولین کتاب صرفاً  میانسال فاصلۀ  50طی 
شناختی در مورد گیاهان شرق، سه کتاب کلیدی در مورد تاریخ حکومت پرتغال گیاه
های گیاهی گونه بارۀشناختی ارزشمندی در که هر سه اثر اطالعات گیاه شدند نوشته در ه

فتح  تاریخ کشف و. اولین کتاب از این میان، گذاشتنددر اختیار  ایران و جهان اسالمی
بود که مدت ده سال پدرش را که یک قاضی بود در  3نوشتۀ فرنائو لوپز دا کاستانیدا هند

ق 958/م1551 سال اولین کتابی است که در مورد هند در هند همراهی کرد. این اثر
 ,Castanheda) داشتو نشان از پایان سیاست حفظ اسرار دولت پرتغال  شدمنتشر 

رساالت  و بر (Idem, 1582) . این کتاب بالفاصله به زبان انگلیسی ترجمه شد(1833
نوشتۀ گاسپار  5های هندافسانه اثر دیگر موسوم به 4ثیرگذار بود.أشناسی این دوره تگیاه

اصل ح سرباز پرتغالی که برای مدت کوتاهی دبیر آفونسو آلبوکرک بود، 6،کوررئا
 ژاونوشتۀ ن آسیاتا قرن نوزدهم منتشر نشد. کتاب دیگر و تجربیات مستقیم وی است 

که در زمان مرگ وی هنوز  آرشیو حکومتی در لیسبون است ولمسؤدو برروسمورخ و 
کند و های مختلف تاریخ پرتغال در آسیا را مطالعه میناتمام بود. این کتاب دهه

                                            
1. João de Barros, Decadas da Asia  
2. Ludvico Varthema 
3. Fernão Lopes de Castanheda, Fernão História do descobrimento e conquista da India pelos 
portugueses  

 ,Clusiusدهد )هایی که توصیف کرده ارجاع میبرای مثال کارولوس کلوزیوس به اطالعات وی در مورد گونه. 4

1605, I.I) 
5. Lenadas da India 
6. Correa, 1589 
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به  دارد که حاصل دسترسی مورخ فردیه ب منحصرکیفیت و جزئیات  لفؤمتوصیفات 
 1.(Barros, 1777) است های حکومتیآرشیو اسناد

شناسی آسیا تمرکز داشت، های گیاهبه صورت متمرکز بر دادهاولین شخصی که 
اد ه و مومکالمات مفردات و ادویبود که در کتاب  پزشک پرتغالی 2،گارسیا دا اورتا

بیش از سی سال تجربۀ خود در زندگی و کسب اطالعات در مورد داروها و  3هند طبی
. کتاب وی که در سال (orta, 1913 [1891-1895]) منابع گیاهی هند را گرد آورد

در گوآ منتشر شد مورد توجه کارولوس کلوزیوس قرار گرفت که ترجمۀ ق 970م/1563
به چاپ رساند. این ترجمه که بارها تجدید  ق974م/1567التینی از آن را در سال 

ثیر فراوان گذاشت و مرجع اصلی در أشناسی اروپا در این زمان تچاپ شد بر دانش گیاه
شناسی بعد از اورتا در این قرن، تمام آثار گیاه اقیانوس هند بود. حوزۀ گیاهانمطالعۀ 

پزشک  4،ویژه در مورد کریستوبال آکوستاهثر بودند. این بأبه صور مختلف از وی مت
رسالۀ گیاهان و  . ویکندصدق میاسپانیایی که مدتی طوالنی را در هند گذراند، 

Acosta, )منتشر کردق 986م/1578در سال خود را به اسپانیایی 5داروهای هند شرقی

ا از از اورتا گرفته، اما جد یثیر بسیارأ. هر چند به اعتراف خود وی این کتاب ت(1578
شده توسط های گیاهان معرفیوی طرحهای گیاهی، برخی اطالعات جدید در مورد گونه

 .ندیی بودشناسان اروپاگیاه ۀمنتشر کرد که تا چندین دهه مورد استفاد اورتا را

دو سفرنامه  ق11/ ابتدای قرن م16قرن  پایانشناسی، در از این دو رسالۀ مهم گیاه غیر
های که اطالعات دست اولی از این سرزمین و طبیعت و گونه شداز اقیانوس هند منتشر 

سفرهای یان هوین وان . اولین این آثار گذاشتگیاهی آن در اختیار مخاطبان خود 
 7بود. لینشوتن، در مقام دبیر وینسنت فونسکا 6رقی و غربی پرتغاللینشوتن به هند ش

های هند، چه از نظر طبیعی و چه از نظر بسیاری از ویژگی م1580سراسقف گوا در دهۀ 
اطالعات  ق1005/م1597با انتشار کتاب خود در سال  فرهنگی را مشاهده کرد. او

                                            
 را در قرن هفدهم میالدی منتشر کرد. آثارشدیوگو دو کوتو که پروژۀ برروس را ادامه داد، . 1

2. Garcia Da Orta 
3. Coloquios dos Simples e Drogas he Cousas mediçinsa da India 

4. Cristoval Acosta  
5. Tractado de las drogas y medicinas de la Indias Orientales 
6. Itinerario, voyage oste schipvaert, van Ian Huygen van Linschoten naer Oost oste Portugaels 
Indien 
7. Vicente da Fonseca 
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فراوانی در باب جغرافیا، شرایط سیاسی، فرهنگی و منابع طبیعی هند شرقی در اختیار 
هموطنان خود در هلند قرار داد. این کتاب بالفاصله به انگلیسی، فرانسه و التین ترجمه 

ثر از رساالت اورتا و أشناسی این کتاب هم مت. بخش گیاهشدو در سراسر اروپا منتشر 
کوستا است و هم تجرب های وی از گیاهان همراه که با طراحی ،یات مستقیم لینشوتنآ

شهری لینشوتن های پالودانوس پزشک و هماست. این اطالعات توسط تحشیه شده
تر از لینشوتن برای جغرافیای ایران، اما مهم .(Linschoten, 1885) شده استتکمیل 

تا  994م/ 1600تا  5861 هایسال است که بین تاجر پرتغالی 1،سفرنامۀ پدرو تیشیرا
در آنتورپ به  م1610برد و سفرنامۀ خود را در سال می به سر اقیانوس هنددر  ق1009

. او در کتاب خود اطالعات اندک اما دست اولی از (Teixiera, 1902) انتشار رسانید
دهد که تا حد زیادی مکمل و عامل تصحیح اطالعاتی دست میههای گیاهی ایران بگونه

 دهد.ه اورتا در اختیار ما قرار میاست ک

شناختی، دستۀ دیگر از منابع دست اول جدا از رساالت جغرافیایی، تاریخی و گیاه
ات مکاتبهای گیاهی، اطالعاتی است که میسیونرهای اروپایی از طریق در مورد گونه

ویژه ههای مهم تبلیغی فرق میسیونر کاتولیک بمنتشر کردند. یکی از سیاست خود
در گرواندن  ها بود تا جدا از انتشار اخبار موفقیتنگاری و چاپ آن نامهیسوعی، نامه

 ، اطالعاتی از طبعیت و فرهنگ شرق در اختیار مخاطبان اروپایی قرار دهندمردم

(Zupanov, 1999, 1-31)ها که اطالعات در مورد طبیعت ایران ترین این نامه. از مهم
یسیونرهای م متعلق به پادره بالتازار گاگو و گاسپار برازائی یکیدهند دو نامه دست میبه

و دیگری در همان سال  2است ق956/م1549سال مربوط به سپتامبر  یسوعی بود که
موریت مذهبی این دو پدر أها که طی ماین نامه 3.فرستادای است که گاسپار برازائی نامه

تری از طبیعت جزیرۀ هرمز ات دقیقاطالع روحانی به هرمز و اقیانوس هند نوشته شدند،
 .گذارندمیدر اختیار شدند و همچنین برخی گیاهانی که در این شهر تجارت می

از میان نویسندگانی که اطالعات دست اول از اقیانوس هند دریافت و منتشر کردند، 
و، ر تنها دو شخص، گارسیا اورتا و کریستوال آکوستا، طبیب و داروشناس بودند. از این

                                            
1. Pedro Teixeira 
2. P. Balthasaris Gago S. I. Excerpta e Litteris P. Gasparis Barzaei Sociis Goanis, Armuzia, 
probably September 1549 (Documenta Indicae I: 76) 
3. A.- P. Gaspar Barzaeus S. I. Sociis S. I., In Indiá et Europa Degentibus- Armuzia 1 Decembris 
1549 (Documenta Indciae I: 87) 
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که تا حدی دیدند، چنانعمدۀ آثار منتشرشده، منابع گیاهی را یا در قالب مواد تجاری می
عنوان اشیایی یا از آنها تنها به کند،در مورد تومه پیرش و دوآرته باربوسا صدق می

نویسان های مذهبی و سفرنامهکه در مورد میسیوناند، چنانکنجکاوی برانگیز یاد کرده
نویسان و میسیونرها و سفرنامهود. به جز این سه گروه، یعنی اطبا، جغرافیشمشاهده می

نویسان، مورخانی چون کاستانیدا، باروش و کوررئا هستند که اطالعات آنها ترکیبی از 
اطالعات جغرافیایی است. از این میان باروش، با  ۀکنجکاوی در امور طبیعی و ارائ

در نظام فرهنگی اومانیستی پرتغال دیده بود، توجه به اصالت اشرافی و آموزشی که 
آرشیو دولت اطالعاتی سنجیده و مکتوب به  مسؤولعنوان همچنین با توجه به اینکه به

حال  است. با این های گیاهی ارائه کردهتر از گونهرسید، منظری فرهیختهدست وی می
که  تتن کوررئا اسبودن م تجربی متن وی علیرغم فخامتی که دارد، خالی از پویایی و

سال در اقیانوس هند به سر برد و بسیاری از وقایع مهم را به صورت مستقیم  50بیش از 
یک  م16شاهد بود. با این حال، کوررئا در میان تمام نویسندگان پرتغالی قرن 

شناسان و اطبا، به، از جمله گیاهاز آنها یاد شداستثناست. سایر نویسندگانی که در باال 
مل متکی بر مشاهدۀ مستقیم وقایع نیستند. ارجاع به مکتوبات مورخان و طبیعیطورکا

 داد.دانان دیگر همواره بخش مهمی از مطالب آنها را تشکیل می

یاهی منابع گ در بارۀشناسانی که از مراکز اروپایی به انتشار مطالب گیاه دستۀ دوم.
جاری اصلی شبکۀ ت مراکزدر کسب این اطالعات وابسته به  پرداختند ، عمدتاًآسیا می

های گیاه، دو مسیر تجاری جریان دادهشدطور که در باال ذکر  با شرق بودند. همان
شناختی که مطالبی همین ترتیب آثار طبی و گیاهکردند. بهشناختی را به اروپا کنترل می

ند اطالعات مورد نظر خود را از یکی کردمنابع گیاهی شرق و ایران عرضه می در بارۀرا 
و با ورود هلند و انگلستان به رقابت تجاری  ق10/م16قرن  پایاناز این دو مسیر و در 

نتیجۀ ورود رقبای جدید، گسترش دانش در مورد  کردند.هند، از هر دو مسیر دریافت می
طبیعی بود شناسی و مراکز نشر کتب تاریخ های گیاههای گیاهی و افزایش باغگونه

 (.1)تصویر 
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ترین این مسیرها، شبکۀ تجاری مدیترانه است که در این زمان در کنترل ونیز قدیمی
ی سشناهای گیاهو از همین روست که برخی از نخستین کتب و باغ 1و تا حدی جنوا بود

ووانی یاند. جشده کنند در ایتالیا نوشتهو طبی که اطالعات مهمی را از شرق منتقل می
خود، هر چند هنوز متکی بر سنت تحشیه 3طبی رساالتدر  پزشک ایتالیایی 2،ماناردو

شناختی است اما در تقویت ادلۀ خود بر مدارک جدیدی متکی نویسی و اصالحات زبان
مهم. (Manardus, 1542) گذاشتاو میای در اختیار است که شبکۀ تجاری مدیترانه

مطالعۀ تمام مفردات که در داروشناسی در است که  4آنتونیو موزا فرارایی تر از او،
 أکه برای اولین بار حجم زیادی از مطالب خود را در شناسایی منش5شوداستفاده می

دست وی رسیده است. آورد که از طریق خطوط تجاری بهدست داروها از اطالعاتی به
وی  ر اختیارعمدۀ مطالب وی برگرفته از اطالعاتی است که مسیر تجاری مدیترانه د

صورت غیرمستقیم و از اطالعاتی که به نبودقرارداد، اما وی محدود به مسیر تجاری ونیز 
 .(Musa, 1544) کرداستفاده مید نیز یرسدست وی میهاز طریق اسپانیا ب

رن ق داروشناسانیکی از  ، پزشک و داروشناس ایتالیایی،پیر آندرئا ماتیولی
دیوسکوریدس تا قرن هفدهم میالدی مخاطبان بسیاری بود که تحشیۀ وی بر  ق10/م16

در هر یک  .(Matthioli and Calceolario1560 ,Matthioli ;, 1571) را جذب کرد
های این تحشیه، تمامی مطالبی که توسط نویسندگان قدیم در مورد یک گونۀ از مدخل

 ورده شدهگیاهی ذکر شده گردآوردی و نظر محققان معاصر از جمله خود ماتیولی آ
شناسی دانست المعارفی از اطالعات گیاهةهمین دلیل تحشیۀ ماتیولی را باید دایراست. به

شناسی جدید استفاده عنوان محملی برای ارائۀ اطالعات گیاهکه از متن دیوسکوریدس به
ترین ویژگی تحشیۀ وی بر دیوسکوریدس جدای از اطالعاتی که با مهماست.  کرده

دهد، انتشار علمای قدیم و کسب اطالعات از مسافران و تجار ارائه میبازخوانی مطالب 
هاست. وی در انتشار این تصاویر بیش از هر چیز وامداراستادش لوکا تصاویر این گونه

                                            
همین دلیل الگوی این مسیر تجاری در تداوم روند تجاری گیاهان دارویی در مدیترانه از زمان باستان بود و به. 1

گیری این خط . از همین جهت مطالعۀ روند شکلمربوط بودتر شد به زمانی قدیمگیاهی که از آن منتقل می مواد
 تری است.شده شایستۀ مطالعۀ دقیق های منتقلتجاری در ارتباط با تداوم گونه

2. Giovanni manardo 
3. Epistolae medicinales: in quibus multa recentiorum errata & antiquorum decreta reserantur  

4. Antonii Musae Brasavoli Ferrariensis  
5. Examen omnium Simplicium medicamentorum, quorum in officinim usus est  
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بود  (Findlen, 2017) شناسی پیزاگذار باغ گیاهبنیانشناس ایتالیایی گیاه 1،گینی
 کای وی بر مطالب مسافران و تجار است. هرچند در مورد گیاهان وارداتی عمدۀ ات

های ثر از دادهأشناختی متترین مرکزی است که آثار گیاههلند مهم به غیر از پرتغال
در این  2است. منتشر کردهدر دورۀ مورد بحث شده از مسیرهای تجاری را  دریافت

حث عنوان بکتاب خود با  که در طبیب اسپانیایی است 3استثنا خوآن فراگوسو یکمیان 
رسند در باب مواد معطر، درختان، میوه و دیگر مفردات طبی که از شرق به دست ما می

هایی از شبکۀ تجاری فراوانی که از اورتا برده، از داده ۀجدا از بهر 4و خواص دارویی آن
های اقیانوس هند، موادی از فراگوسو ضمن معرفی گونه است. پرتغال نیز استفاده کرده

همین است. به های اقیانوس هند دارند معرفی کردهرا که خواصی مشابه گونه هند غربی
صورتی تخصصی خصوصیات شناسی است که بهفراگوسو یکی از نخستین آثار گیاه

 ,Fragosoموازی گیاهان نایاب از دو نقطۀ دورافتادۀ جهان را با هم مقایسه کرده است )

1572.) 

اهل شبه  مانند فراگوسو اصالتاً (5کاستل برانکورودریگز دو  ژانآماتو لوزیتانو )
تحصیل کرده و در آنتورپ  6طبیبی پرتغالی بود که در سالرنو جزیرۀ ایبری بود. لوزیتانو

گسترۀ جغرافیایی زندگی لوزیتانو، سبب می. (Gouveia, 1985, 8-9) هلند ساکن بود
ر دمطالب وی را تنها وابسته به یک مسیر و شبکۀ تجاری دانست. اما  شود که نتوان

 منبع اصلی ، تجربیات و دانش هموطنان پرتغالی اوهای گیاهی هند و شرقگونهتشریح 
شناسانی است که در وی یکی از نخستین گیاههستند. در واقع،  های گیاهانتوصیف

. وی دست زدشناسی انتشار آثار گیاه ثر از شبکۀ تجاری دماغۀ امید نیک بهأهلند و مت
ناسی داروشدر پنج کتاب  در کنار ماتیولی از جمله مفسران مهم دیوسکوریدس است و

در مورد برخی این مقاله  دورۀ تحت مطالعهاو از جمله مراجع  7دیوسکوریدس آنازاربوس
زیتانو مطالعۀ اثر لو .(Lusitanus, 1558) های گیاهی مبهم و ناشناس شرق بودگونه

                                            
1. Luca Ghini 

 Egmond, 2010 نکـ :برای مطالعه در مورد شبکۀ گیاه شناسان در اروپای قرن شانزدهم  .2

3. Juan Fragoso 

4. Discursos delas cosas aromaticas, arboles y frutales y de otras muchas medicinas simples 
que se tran de las india oriental, y siruen al uso de medicina  
5. Amato Lusitano ) João Rodrigues de Castelo Branco( 
6. Salerno 
7. In dioscoridis anazarbei de materia medica libros quinque 



 1399 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 18، دورۀ تاریخ علم/ 18

های تجاری کشورهای امپراطوری کمک بسیاری به درک نقش واسطه مانند فراگوسو،
 کند.شناختی از اقیانوس هند و آمریکا میایبری در انتقال دانش طبیعت

ای است که نقش چهره شناس هلندی، گیاهپس از لوزیتانوس، کارولوس کلوزیوس
دماغۀ امید نیک داشت. ترجمۀ مسیر ی حاصل از سشنابارزی در انتشار اطالعات گیاه

 ,Acosta) ق991م/1583در سال  آکوستا و ق975م/1567در سال وی از اورتا 

شناسی نیمۀ شائبه بر کتب گیاهثیری بیأسبب شد که این آثار مهجور نمانند و ت (1583
. اوج تمرکز کلوزیوس بر طبیعیات (Carvalho, 2013) بگذارندق 10/م16دوم قرن 

( آخرین اثر ق1014/م1605) 1ده کتاب غرایبتوان در و غربی را می هند شرقی
های گیاهسال درگیری وی با داده 40منتشرشدۀ وی مشاهده کرد که حاصل بیش از 

شد. کلوزیوس را هم مانند شناسی متعددی است که از سراسر جهان برای وی ارسال می
نگاری و دانست. گسترۀ نامهتوان وابسته به یک شبکۀ تجاری خاص لوزیتانوس نمی

گیرد، وی با بسیاری از تمام کشورهای اروپای غربی را در بر می های وی تقریباًفعالیت
شناسان اروپایی در ارتباط بود و بخش اعظم دو اثر آخر وی حاصل مکاتبات و گیاه

های گیاهی غریب را برای وی ارسال میتماس با همکاران و آماتورهایی است که گونه
حال وی نیز در توضیح گیاهان هند شرقی متکی بر  . با این(Egmond, 2010) کردند

 ,Clusius) آورددست میاطالعاتی است که از شبکۀ تجاری دماغۀ امید نیک به

وطن وی ماتیاس مراتب بسیار کمتری در مورد دو هم این گسترۀ نفوذ، به .(16051601;
شناس فوق که در انتشار اطالعات . هر دو گیاهکندنیز صدق می 3و رمبرت دودئنز2لوبل

ثر هستند، عالوه بر ؤزاد خاورمیانه و اقیانوس هند بسیار مهای گیاهی بومدر مورد گونه
ای با انگلستان داشتند و آثار مهمی از هر شبکۀ تجاری پرتغال و هلند، ارتباط گسترده

 4دو در آن کشور منتشر شد.

است، که برخی  5هاشاهد انتشار اولین فلوریلگوم ق11/م17های ابتدایی قرن سال
اند. این گونهاند، کاتالوگ کردهیی از آسیا منتسب شدهأها را که در این دوره به منشگونه

                                            
1. Exoticorum Libri decem 
2. Matthias L’Obel 
3. Rembert Dodoens 
4. Pena and Lobel, 1576; Dodoens, 1578 [1554] 

که بر خالف هربال تنها مشتمل بر ارائه طرح و تصاویر گیاهان است و متن علمی،مگر در  Florilegumعنوان  .5
 نقشی ندارد.ذکر اسامی گیاهان، در آن 
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ها اغلب حاصل انتقال از مسیری زمینی هستند که با واسطه از امپراطوری عثمانی می
های خود را در سفر ات و دادهپزشک آلمانی که اطالع 1،گذشت. لئونهارت رائوولف

 های گیاهی عام در منطقه را معرفی کرد و بنادست آورد، برخی گونهو جزیره به شامبه 
پرسپرو  (.Rauwulf, 1583 ;1582این پیشگام انتقال اطالعات از این مسیر است ) بر

 ه بودشرقی مشاهده کرد ۀای در مورد گیاهانی که در مصر و مدیترانکه مجموعه 2آلپینی
(. Alpini, [1592] 1640; 1627ثیرگذار بود )أهمان اندازه ت شناسی بهمنتشر کرد، گیاه

گیری از شناس فوق در ارائۀ اطالعاتی دست اول از فرهنگ بهرهاهمیت هر دو گیاه
ای در مورد پیر خصوص ذکر اسامی محلی آنهاست. همین ویژگی تا اندازههگیاهان و ب

تر دارد و کند، با این تفاوت که بلون دیدی کلیوی نیز صدق میدان فرانسبلون طبیعت
 (.Belon, 1554کند )های طبیعی مناطقی که به آنها سفر کرده را معرفی میهمۀ ویژگی

باغبان باغ  3،( باید از ژان روبنق1010م/1601شناختی کلوزیوس )جدا از آثار گیاه
های باغ سلطنتی سلطنتی هنری چهارم و لویی سیزدهم فرانسه نام برد که کاتالوگ گل

 & Robinusپاریس را در دو ویراست به صورت مشترک با پترو والتی منتشر کرد )

1608;1623 ,Valttiکه در واقع  5شناس یوهان دو بریباغبان و گیاه 4،( بازیل بسلر(
های تزیینی استاندارد شناس ( به اندازۀ روبن در انتشار گونههطراح بود و نه یک گیا

ود و بهقیمتی منتشر شده ب نقش بارزی داشتند. کتاب بسلر که با چاپ بسیار گران
کشد که توسط خود وی های تزیینی را به تصویر میصورت محدود عرضه شد، گل

های فصل گونه کشت شده بود. کتاب وی به چهار بخش تقسیم شده و براساس هر
دو بری، در مقابل، هم در نام .(Besler, 1613) است تزیینی محبوب را پیشنهاد داده

 ,de Bryاست ) گذاری و هم در استفاده از گراوورها از روبن و کلوزیوس تقلید کرده

های گیاهی که از غرب ایران و مناطق (. در این سه مجموعه تعداد فراوانی از گونه1611
بسیاری  است. دست نویسندگان رسیده بود به تصویر کشیده شدهعثمانی بهتحت تصرف 

ویژه سردۀ الله و زنبق در ابتدای قرن هفدهم میالدی به محبوبیت هها، باز این گونه
باالیی دست یافته بودند و قصد نویسندگان از انتشار این آثار هم تعلیم چگونگی کشت 

بهرۀ اقتصادی که از فروش تصاویر این گیاهان یابی به ها بود و هم، دستاین گونه
                                            

1. Leonhardt Rauwulf  
2. Perospero Alpini  
3. Jean Robin  
4. Basil Besler 
5. Iohanne theodoro de Bry 
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های گرانالخصوص در مورد بازیل بسلر و طرح آمد. امری که علیدست میمحبوب به
 کند.قیمت او از گیاهان تزیینی صدق می

توان به دو دستۀ کلی تقسیم کرد. اول اطبا و داروسازانی نویسندگان گروه دوم را می
منابع گیاهی در  أداروها در حرفۀ خود، به بحث در مورد منشدلیل اهمیت بودند که به

دهند که نه تنها سعی شناسانی تشکیل میاند. دستۀ دوم را گیاهدسترس خود پرداخته
صورتی مستقیم در طبیعت مشاهده کنند، بلکه اقدام به گردآوری کردند گیاهان را به

دند. ماناردو، موزا، ماتیولی، های زندۀ گیاهی و پرورش آنها به طرق مختلف کرگونه
ی، روبن، رائوولف، آلپین لوزیتانوس و فراگوسو در دستۀ اول و لوبل، دودوئنز، کلوزیوس،

دهندۀ روندی  گیرند. تفاوت بین این دو دسته نشاندوبری و بسلر در دستۀ دوم قرار می
روند کلی طی کرد. در انتهای این قرن، با توجه به  م16است که علم گیاهان در قرن 

افزایش اهمیت مشاهدۀ تجربی که در سایر علوم طبیعی قابل مشاهده بود و همچنین 
شناسی از داروشناسی جدا و به شده، گیاه های گیاهی شناختهافزایش متنابه تعداد گونه

علمی مستقل تبدیل شد. در ابتدای این مسیر ماناردو قرار دارد که، برخاسته از سنت 
اده از سنت طبی و علمی قدما دست به تشریح آثار نویسندگان قدیم اومانیسم، با استف

زد. اطبایی چون موزا، ماتیولی، فراگوسو و لوزیتانوس در میانۀ مسیر حرکت به سمت 
های گیاهی شناسی مستقل هستند. در آثار این نویسندگان مشاهدۀ مستقیم گونهگیاه

 نشده، عنی داروهای ساده و ترکیباهمیت دارد اما گیاهان تنها به عنوان مفردات، ی
شناسان هلندی و آلمانی قرار دارند که هر چند شوند. در انتهای مسیر گیاهمطالعه می

ای در طب بودند، اما با توجه به اهمیت کشفیات جدید و افزایش اغلب دارای درجه
سایی های گیاهی، به مطالعۀ آنها روی آوردند. هر دو گروه فوق برای شناشناخت گونه

هایی گیاهی آسیا متکی بر آثاری بودند که از طریق مسیرهای تجاری به دست آنها گونه
های آسیایی انواع جدیدی را به رسید اما این گروه دوم بود که با مطالعۀ میدانی گونهمی

 اروپا معرفی کرد.

 نتیجه
ن را بر دو گیاها أ(، دانش خود از منش1شناسان اروپایی )جدول گیاه ق10/م16در قرن 

شده از علمای قدیم و دیگری  یکی از مبنای دانش منتقل مبنای اصلی قرار داده بودند
آمد. تا دست میههایی که از شبکۀ تجاری مدیترانه و دماغۀ امید نیک ببر مبنای داده

جدا از  م16غازین ربع سوم قرن آهای اورتا، یعنی تا سال« مکالمات»هنگام انتشار 
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گیری ویژه پلینی و دیوسکوریدس، مسلمانان نقش اصلی در شکلهباستان، بعلمای دورۀ 
و هنوز  یونماسویه و ابن سراب ها و منابع گیاهی داشند. ابن سینا، ابنو تشریح دانش گونه

مراجع اصلی داروشناسان در این دوره بودند. جدای از ماناردو، آنتونیو موزا، ماتیولی و 
های شاخص داروشناسی و لفین این دوره هستند، چهرهؤین مثیرگذارترألوزیتانوس که ت

های نو استفاده میهای گیاهی غریب تنها تا آنجا از دادهشناسی آلمان در ذکر گونهگیاه
هایی که اغلب پیش از این یابند. گونه های دارویی دستکردند که به اطالعاتی از گونه

ی شده بود. این نویسندگان حتی با می و سپس مسلمان معرفوتوسط اطبای یونانی، ر
نه تنها در بیان خواص گیاهان، بلکه در توصیف  اطالعات جدید، هنوز وجود ذکر این

گیاه ثیر فرهنگ طبی وأآنها نیز تا حد متکی بر عقاید قدما بودند. این یکی از وجوه ت
 ست.شناسی اروپایی در این دوره اشناختی شرق مدیترانه و اقیانوس هند در گیاه

دو شبکۀ تجاری اصلی مدیترانه و مسیر دماغۀ امید نیک به  هایی که ازدر مورد داده
طور مستقیم از محل رویش توان گفت که افزایش اطالعاتی که بهد میآیدست می

تا انتهای  م16رسید، سبب شد که از نیمۀ دوم قرن یان میهای گیاهی به دست اروپایگونه
شناسی اروپا کاسته شد و نفوذ طب یر دانش مسلمانان در گیاهثأتدریج از تبه این قرن

ثیر داروها محدود گشت. آغاز این روند را باید در کتاب أاسالمی تنها به حوزۀ شناخت ت
ر و تحشیۀ آماتو لوزیتانوس ب داروشناسی آنتونیو موزا، ویرایش دوم تحشیۀ ماتیولی

دست آمده از هثیر اطالعات بأفوق ت در آثار هر سه نویسندۀ دیوسکوریدس مشاهده کرد.
ها و کاالهایی که شده از تجاری ونیزی و همچنین از اطالعات منتقل 1هاسوی پرتغالی

ترجمۀ کلوزیوس از اورتا و آکوستا به  2.است قابل مشاهده شد، کامالًاز آن دریافت می
شناسان یاهبود به گقرن بین عامالن پرتغالی در جریان  نوبۀ خود دانشی را که بیش از نیم

های گیاهی اروپایی منتقل کرد. بعد از آن دو، لینشوتن بود که تجربۀ مستقیم خود از گونه
های مستقیمی اقیانوس هند را به غرب منتقل کرد، هر چند عمدۀ مطالب وی برداشت

از دو نویسندۀ قبلی هستند. این در کنار جریان مستمر دانشی بود که از شبکۀ تجاری 
طور لفان ذکر شده در این نوشته بهؤشد. تمام مو سرزمین عثمانی به اروپا وارد می ونیز

شناس اروپایی، لئونهارت دو گیاه ثر هستند.از این مسیرأمستقیم از این مسیر مت
 دست آورد، و پرسپرو جزیره بهشام های خود را در سفر به رائوولف، که اطالعات و داده

                                            
 (Pietro Andrea Matthioli, 1560, CLII, 314برای مثال ذیل فلفل ). 1
 Costus (Idem 1560 XV: 39)داروساز ونیزی، ذیل  fransisco Calceolariبرای مثال در اشاره به  .2
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لفانی دانستند که اطالعات حاصل از بررسی و کار میدانی ؤن مو آلپینی، را باید نخستی
های گیاهی مختلف های شرقی را منتشر کردند. این امر در کنار انتقال گونهدر سرزمین

های گیاهاهمیت این مسیر را در انتقال داده 1،از طریق امپراطوری عثمانی و مدیترانه
 سازد.د نیک میمراتب بیش از مسیر دماغۀ امی شناسی شرقی به

های شرفی، آغاز گسست از اتکا و افزایش مسیرهای دسترسی به سرزمین م16قرن 
بندی آنها بود. در انتهای این عنوان مبنای اصلی توصیف گیاهان و طبقهبر مکتوبات به

ک تمام لفان کالسیؤقرن این واقعیت آشکار شده بود که بر خالف پندار ابتدای قرن، م
فرد خود  های منحصر بهرا توصیف نکرده و هر موضع جغرافیایی گونه های گیاهیگونه

را داراست. قرن شانزدهم با تمام مواد غریب و نویی که به عرصه آورد دوران فائق آمدن 
و آغاز درک کثرت پنهان در طبیعت بود. از این زمان نقش  گرایانهبر این تفکر ذات
دانش عملی و نظری در رابطه با گیاهان،  أسرمنش عنوانشناسی را نه بهآسیا در عرصۀ گیاه

ها و منابع گیاهی مورد نیاز باید مطالعه کرد. نقشی مین دادهأبلکه در مقام منبعی برای ت
 که تا قرن بیستم میالدی، تغییری در آن پدید نیامد.

 آسیا بودندهای گیاهی جنوب و غرب گونه بارۀانتشار اطالعات در  أشناسانی که منشگیاه .1جدول 

تاریخ احتمالی  عنوان تخصصمنصب/ نویسنده
 ه شدن اثرنوشت

گسترۀ 
 جغرافیایی 

 تومه پیرش
(Tome Pires) 

خرید،  مسؤول
فروش و بررسی 
داروها در هند/ 

 داروشناس

Suma Oriental 
-917م/1515

 اقیانوس هند ق920

 دوارته باربوسا
(Duarte 

barbosa ) 

 مسؤولناخدا و 
 امور تجاری

Livro do Duarte 
Barbosa 1517اقیانوس هند ق923/م 

 جیوانی ماناردو
(Giovanni 

Manardo) 
 پزشک ایتالیایی

Epistolae medicinales, 
in quibus multa 

recentiorum errata et 
antiquorum decreta 

reserantur 

1521-
-927م/1540

 ق947

اقیانوس هند، 
 شرق مدیترانه

     
     

                                            
ها در اروپای انتهای قرن گیری از این گونه( به فراوانی از بهره1640 [1592](، هم آلپینی )1601هم کلوزیوس ) .1

 اند.یاد کرده ق10/م16
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تاریخ احتمالی  عنوان تخصصمنصب/ نویسنده
 ه شدن اثرنوشت

گسترۀ 
 جغرافیایی 

 موزا آنتونیو
(Antonio 

Musa ) 

پزشک و 
داروشناس 

ایتالیایی اهل 
 فرارا

Examen omnium 
Simplicium 

medicamentorum, 
quorum in officinim 

usus es 

 ق951/م1544
اقیانوس هند، 
 شرق مدیترانه

پیترو آندرئا 
 ماتیولی 

(Pietro 

Andrea 

Matthioli ) 

پزشک و 
داروشناس 

ایتالیایی/ طبیب 
 هاپسبورگدربار 

Commentarii secundo 
aucti in libros sex 

pedacii Dioscoridis 
Anazarbi de Medica 

Materia 

 ق963/م1556
اروپا، 

اقیانوس هند، 
 شرق مدیترانه

 بالتازار گاگو
(Balthasar 

Gago ) 

میسیونر یسوعی 
 در اقیانوس هند

نامه به جامعۀ عیسی 
 1540)یسوعی( در دهۀ 

بخشی از آن میالدی که در 
توضیحی در مورد طبیعت و 

های گیاهی جزیرۀ گونه
 هرمز داده شده است.

 هرمز ق928/م1549

فرناون لوپز 
 کاستنیادا

(Fernão 

Lopes de 

Castanheda ) 

فرزند یک قاضی 
که حدود ده سال 
در اقیانوس هند به 

 سر برد

Ho livro primeiro dos 
dez das historia do 
descobrimento e 

conquista dá Índia 
pelos portugueses 

 اقیانوس هند ق930/م1551

آماتوس 
 لوزیتانوس

(Amatus 

Lusitanus ) 

پزشک و 
داروشناس 

پرتغالی ساکن 
 آنتورپ

In dioscoridis 
anazarbei de materia 
medica libros quinque 

 ق937/م1558
اروپا، 

اقیانوس هند، 
 شرق مدیترانه

 کاسپار کوررئا
(Gaspar 

Correa) 

امور  مسؤول
تجاری و اداری 
در بعضی مراکز 

پرتغال در 
 اقیانوس هند

Lenadas da India 1561اقیانوس هند ق940/م 

 ژاون باروش
(João de 

Barros) 

مورخ رسمی دربار 
پرتغال در نیمۀ 

 م16اول قرن 
Da Asia 

-1550دهۀ 
-930/م1560

 ق940
 اقیانوس هند

 گارسیا اورتا
(Garcia da 

Orta) 

 پزشک پرتغالی که
تا  1530بین 
در هند به  1567

 سر برد

Colóquios dos 
Simples e Drogas da 

Índia 
 اقیانوس هند ق975/م1563
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تاریخ احتمالی  عنوان تخصصمنصب/ نویسنده
 ه شدن اثرنوشت

گسترۀ 
 جغرافیایی 

 خوان فراگوسو
(Juan 

Fragoso) 

پزشک رسمی 
دربار فیلیپ دوم 

 اسپانیا

Discursos delas cosas 
aromaticas, arboles y 

frutales y de otras 
muchas medicinas 

simples que se tran de 
las india oriental, y 

siruen al uso de 
medicina 

 ق951/م1572
اروپا/ 

 اقیانوس هند

 ماتیاس لوبل
(Matthias 

L’obel) 

-پزشک و گیاه

 شناس هلندی
Nova stirpium 

adversaria 1576اروپا، شرق  ق955/م
 مدیترانه

کریستووال 
کوستا  آ

(Cristoval da 

Acosta ) 

پزشک اسپانیایی 
که برای مدتی 

نامشخص در هند 
 به سر برد

Tractado Dela 
Drogas, y medicinas 

de las Indias 
Orientales, con sus 
Planas debuxada 

 اقیانوس هند ق991/م1578

 رمبرت دودئنز
(Rembert 

Dodoens) 
 هلندی شناسگیاه

Des Cruydboek[A 
nievve herbal or 

historie of plants] 

1578 
 ق957/م[1554]

اقیانوس هند، 
اروپا، شرق 

 مدیترانه

 لئونهارت رائولف
(Leonhard 

Rauwolf) 

-پزشک و گیاه

 شناس المانی

Aigentliche 
beschreibung 

der Raiss, so er vor 
diser zeit gegen 

Auffgang inn die 
Morgenländer, 

fürnemlich Syriam, 
Iudaeam, Arabiam, 

Mesopotamiam, 
Babyloniam,Assyriam, 

Armeniam etc 
; 

aussländischer 
Kreüter, so uns noch 

unbekandt, unnd 
deren doch bey den 

alten Medicis, unnd in 
seiner Rayss in die 

Morgenländer gethon 

1582-
-961/م1583

 ق962

 شرق مدیترانه

 پدرو تیشیرا
(Pedro 

Teixeira) 

 The travels of Pedro تاجر پرتغالی
Teixeira 1597اقیانوس هند ق976/م 
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تاریخ احتمالی  عنوان تخصصمنصب/ نویسنده
 ه شدن اثرنوشت

گسترۀ 
 جغرافیایی 

یان هوین وان 
 لینشوتن

(John 

Huyghen van 

Linschoten)  

دبیر هلندی 
سراسقف گوآ در 

و  1580دهۀ 
بعضی  مسؤول

امور اداری دیگر 
 در اقیانوس اطلس

the Voyage of John 
Huyghen Van 

Linschoten to the East 
Indies 

 اقیانوس هند ق989م/1610

کارولوس 
 کلوزیوس

(Carolus 

Clusius) 

هلندی  شناسگیاه
متخصص در 

 های غریبگونه

Rarorium aliqout 
stirpium per hispanis 
observarum historia, 

libri doubus; 
Rariorum plantarum 
historia; Exoticorum 

Libri Decem 

 ق946م/1567
 ق961م/1582
 ق981م/1605

اروپا، شرق 
مدیترانه، 

 اقیانوس هند

 پروسپرو آلپینی
 (Prospero 

Alpini) 

شناس و گیاه
 پزشک ایتالیایی

De Plantis Aegypti 
liber : in quo non 
pauci, qui circa 

Herbarum Materiam 
irrepserunt, Errores, 

deprehenduntur, 
quorum Causa 
hactenus multa 

Medicamenta ad 
Usum Medicinae 

admodum expetenda, 
plerisque Medicorum, 

non sine Artis Iactura, 
oculta, atque obsoleta 
iacuerunt; De plantis 

exoticis libri duo 

 ق1001م/ 1592
 شرق مدیترانه ق1037م/1627

 ژان روبن
 (Jean Robin) 

باغ  مسؤول
سلطنتی هانری 
چهارم و لوئی 

 سیزدهم

Jardin du roy tres 
chrestien Henry IV 
Roy de France et de 
Navare de die a la 
royne mer de sam 

 اروپا ق987م/1608

 یوهان دو بری
(Iohanne de 

Bry ) 
 اروپا ق990م/Florilegium novum 1611 ناشر آلمانی

 بازیل بسلر
(Basil Besler) 

و  شناسگیاه
 باغبان آلمانی

Hortus Eystettensis, 
sive, Diligens et 

accurata omnium 
plantarum, florum, 

stirpium. 

 اروپا ق992م/1613
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های گیاهی آسیایی در و مراکز اصلی انتشار و مطالعۀ گونه ق10/م16مسیرهای تجاری در قرن  .1تصویر

 اروپا
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