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 حاجی زین العطار شیرازی   مفتاح الخزائن 
 اختیارات بدیعی ها و ارتباط آن با  نویس شناسایی منابع، تبارشناسی دست 

 یونس کرامتی 
 استادیار، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران 

ykaramati@ut.ac.ir 
 (19/04/1400، پذیرش: 20/12/1399)دریافت: 

 چکیده
را روایت    مفتاح الخزائننگاران نسخ خطی و پژوهشگران معاصر عموماً  فهرست 

  یاند که علی بن حسین انصاری مشهور به حاج دانسته  اختیارات بدیعیمقدماتی  
قمری با حذف مقالۀ    770قمری نوشته و بعدها در    767زین العطار شیرازی در  

، همسر امیر بدیع الجمال  دوم و افزودن چهار باب به مقالۀ آخر، آن را به نام
بدیعیمظفری،    مبارزالدین است. گمان    اختیارات  تقدیم کرده  بدو  و  نامیده 

، گویا با آنان  معاصرین بر مشابهت این دو اثر چندان است که حتی شماری از
زین    یشدۀ حاج را تنها اثر شناخته   اختیارات بدیعییکی انگاشتن این دو کتاب،  

 مفتاح الخزائنعموماً به محتوای  پژوهشگران  این    ؛دانالعطار شیرازی انگاشته 
های نویس اما مراجعه به دست   ؛اندکم بدان استناد نکرده یا دست توجه نداشته  

  ؛ دارداین گمان رایج    نشان از نادرستی  مفتاح الخزائن و تحلیل محتوایی این اثر
سبت دیگری  های این دو اثر بیش از آن است که بتوان از یکی به مناتفاوت زیرا  

که در محتوای  ،کم و بیش شدن مقاالت درتنها نه  هاتفاوت این چشم پوشید. 
گیر  و پیداست که نویسنده تغییراتی چشم آید به چشم می ها نیز بسیاری از مدخل 

در   اوتوان گفت حتی رویکرد  ؛ تا جایی که می در اثر نخست اعمال کرده است
 نگارش این دو اثر متفاوت بوده است. 

  20و بیش از  مفتاح الخزائنکهن  نویس با مراجعه به سه دست  ،این جستار در
اختیارات  و    مفتاح الخزائنآمیختگی محتوای    ،اختیارات بدیعینویس  دست 
مشخص    به اثبات رسیده وهای این دو  نویس در شمار چشمگیری از دست   بدیعی

شده است که فراهم آوردن ویراست انتقادی هر یک از این دو، بدون مراجعه به  
ویژه از آن روی که  ممکن خواهد بود. به دیگر ناهای اثر  نویس ترین دست کهن

نویس کهن هر یک از این دو اثر نیز چشمگیر  این آمیختگی حتی در دومین دست 
دست همچنین    .است  فهرستچندین  در  اشتباه  هانویس که  به  نسخ خطی،  ی 
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مفتاح  های دربردارندۀ متن  نویس اند از دست نویسی از مفتاح انگاشته شده دست 
این  اند.  شده جدا    الخزائن  مداخل  محتوای  و  عنوان  مقایسۀ  با  ادامه  در 

افتادگی نویس دست  و  بر اشکاالت  با تکیه  و  بههای هر دست ها  و  ویژه نویس 
های مفتاح الخزائن نویس ای برای دست ارنامه ها، تباشکاالت مشترک میان آن 

با تحلیل آماری محتوای مداخل مفتاح الخزائن ،  همچنین  تنظیم شده است.  
های یک اثر استاندارد داروشناسی دورۀ  ویژگی این اثر از  مشخص شده است که  

نیست؛  اسالمی   نام برخوردار  داشتن  دربر  لحاظ  به  به اما  دارو  مختلف  های 
ها و امالهای مختلف هر نام، از منظر  های مختلف و حتی گونهیش ها و گوزبان 

با بررسی همۀ ارجاعات حاجی یک سو زبانی جایگاهی ویژه دارد. در پایان از 
یاد شده   منبع 22مشخص شده است که وی از میان  ،زین العطار به منابع دیگر

مراجعه  ستقیماً  مابن بیطار    الجامعابن جزله و    منهاج البیان، فقط به  در مفتاح
به واسطۀ همین دو اثر به احتمال بسیار،    ،گیری او از منابع دیگرکرده و بهره 

است  سو   بوده  دیگر  از  ناگفتۀ  و  منبع  االدویةیعنی    مفتاحدو  و    ابدال  رازی 
   .ابوریحان بیرونی شناسایی شده است الصیدنة

  ی حاج  ،الجامع لمفردات  ،یعیبد  یاراتاخت  ،ی راز  یةابدال االدو  ها:کلیدواژه
منهاج  ،مفتاح الخزائن ی،انصار ینبن حس  یعل ،یدنةالص ،یرازیالعطار ش ینز

 . یانالب
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 درآمد
العطار ) انصاری شیرازی مشهور به حاجی زین  آوازۀ 806-730علی بن حسین  ق(، 

اثر پرآوازهخود را وام آوازه موجب شده است که    اختیارات بدیعیاش  دار  این  است. 
نامۀ  دیگر اثر او در داروشناسی، عمالً ناشناخته بماند. به استناد زندگی   مفتاح الخزائن،

نامۀ  بارۀ زندگی  که گویا احمد نام داشته( در اثری درکوتاهی که یکی از فرزندانش )
موزۀ بریتانیا،   Or. 165نویس  حکما برای او تنظیم کرده است )رسالۀ چهارم از دست

ق در شیراز ساکن  715(. حاج جمال الدین حسین )پدر حاجی زین العطار( در  108گ  
العطار در   زین  به خ730شد. حاجی  بعدها  و  زاده شد  ت شاه شجاع  دمق در شیراز 

سال پیوسته در خدمت او بود. این فرزند    16ق( در آمد و  786-760مظفری )حکومت  
 (.  Rieu, II/469ق یاد کرده است )به نقل از 806تاریخ درگذشت پدر را  

امیر مبارزالدین مظفری  العطار نخست در خدمت  آن است که حاجی زین  بر    میر 
به فرزند او شاه  حاجی زین العطار  ساله    16گذار سلسلۀ آل مظفر بوده و خدمت  بنیان 

از   و  او  آغاز حکومت  از همان  نیز  ق بوده است )میر، مقدمه بر 776تا    760شجاع 
پس    ،به احتمال بسیار ،نماید که حاجی زین العطاراما چنین می  .(4، اختیارات بدیعی

تر،  به نام شاه یحیی مظفری، و باز به احتمال بیشق  767در   مفتاح الخزائن از نگارش  
از همسران امیر )  به نام بدیع الجمال  اختیارات بدیعیق، یعنی تاریخ نگارش  770از  

 بوده است.  در خدمت او ق( 786تا درگذشت شاه شجاع ) (مبارزالدین

اند  هآورد  اختیارات بدیعیو ارتباط آن با    مفتاح الخزائنبارۀ    همۀ آنچه تا کنون در
ق در سه مقاله نوشت و سپس 767را در  مفتاح الخزائنآن است که حاجی زین العطار 

گانۀ مقالۀ  باب به ابواب دوازده  4ق با »حذف همۀ مقالۀ دوم« و نیز افزودن  770در  
 ,Sachau and Ethéنامید )  اختیارات بدیعیای« از آن فراهم آورد و  سوم، »خالصه

955; Ethé, I/1252فونان همین گزارش،    (.  استناد  از   اختیاراتبه  »مستخرجی  را 
 (.  Fohnan, No. 230« انگاشته است )مفتاح الخزائن

را نادیده، یا   مفتاح الخزائناند، یا منابع دیگر یا به تکرار همین مطالب بسنده کرده
که از   اند. از جمله اعلم،رفته انگاشتهاند یا از دستگرفته اختیارات بدیعی عمالً برابر با 

نام نبرده، بر آن است که »اختیارات از حیث داروشناسی، تألیف نسبتاً    مفتاح الخزائن
ابومنصور موفق هروی،    االبنیة عن حقائق االدویة گرانبهایی است. زیرا پس از کتاب  

دومین تألیف بازمانده به فارسی در این زمینه است ... و نخستین تألیف به فارسی، شامل  
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؛ در حالی که  221های بسیار ..« )ص  های مترادف داروها به زباننام  شمار بزرگی از
اختیارات  (. میر )ویراستار چاپ بس مخدوش است مفتاح الخزائناین وصف شایستۀ 

اختیارات  همچنان    ،آگاهی داشته  مفتاح الخزائننویس کهن  (، با آنکه از دستبدیعی
باقی  بدیعی اثر  او  را تنها  است. چه به گمان  العطار برشمرده  مفتاح ماندۀ حاجی زین 

، نسخۀ اولیۀ اختیارات بوده که حاجی زین العطار »بدواً در سه رسالۀ جداگانه  الخزائن
؛ نیز همو،  5منتشر کرده است« )میر، مقدمۀ اختیارات، ص    مفتاح الخزاین... به نام  

 (.  425، بزرگان نامی پارس، ؛ همو118، پزشکان نامی پارس

 ها و شیوۀ ارجاعنوشت کوته
  یاد  نویس کهنمبتنی بر چهار دستمقدماتی   ویراست ؛اختیارات بدیعی= اختیارات
نویس  نام کتابخانه و شماره دست  از آن،  نویسی خاص ارجاع به دستدر    1؛شده در منابع

 پ« 2،گ 638شد مانند:»الال اسماعیل  شمار یاد خواهدو در صورت نیاز برگ

ارجاع به جلد و صفحۀ چاپ بوالق و شمارۀ ؛  ابن بیطار  الجامع لمفردات=  جامع
: 1/20»مانند:    ،هاآنکلر و در صورت لزوم ضبط مدخل در ترجمۀ فرانسوی لُدر  مدخل  

( به صورت 1/20که یعنی مدخل مورد نظر در چاپ بوالق )  «: ارمینین48ارمنیس، شم  
 به صورت ارمینین آمده است.  ( 48شمارۀ )ارمنیس و در ترجمۀ فرانسوی 

ارجاع به شمارۀ مدخل و در صورت نیاز صفحه ؛ بیرونی  الصیدنة فی الطب=  صیدنه
 . و ضبط مدخل

کتابخانۀ بادلیان.   Marsh 491س شمارۀ  نویبرپایۀ دست  ؛مفتاح الخزائن=  مفتاح
 با)  نویس خواهد بودبه همین دست  یا نویسنده  همۀ ارجاعات بدون یادکرد نام مأخذ

 هکتابخاناین  نویس  دست  . هرگاه ضبط دیگرْیا هر دو(  شمارعنوان مدخل یا برگیادکرد  
ۀ جداکنندۀ »|«  ها با نشانشمار آندر نظر باشد برگکتابخانۀ مغنیسا نیز نویس یا دست

نویس بادلیان به ترتیب قدمت و در صورت لزوم  از پی هم خواهد آمد )نخست دو دست
 ر(« 114ر| 134ر| 102 نویس مغنیسا(. مانند: »شجرة الحیات )گدست

ارجاع به شمارۀ مدخل در چاپ حروفی و در صورت    ؛ ابن جزله  منهاج البیان=  منهاج
 لزوم ضبط مدخل 

 
 اند که شایستۀ اعتماد باشند. تر از آن . دو روایت چاپی این اثر مخدوش 1
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 تاریخ نگارش، ساختار و محتوای مفتاح و اختیارات 
ق(، داماد  795-764را به نام شاه یحیی )حکومت:    مفتاح الخزائنحاجی زین العطار  

ق؛ هر دو از فرمانروایان آل مظفر( نوشته 786-759و برادرزادۀ شاه شجاع )حکومت:  
آن  شناخته شدۀ  نویس  ترین دستر(. نگارش کتاب، به گواهی انجامۀ کهن4  )گ  است

انگاشته مؤلف  به خط  اشتباه  به  را  آن  در  )که  ژوئیه    24ق/767قعدۀ  ذی  14اند(، 
(. یعنی دو روز پیش از آن که شاه شجاع  6تصویر  ـ : م به انجام رسیده است )نک1366

برادرش شاه محمود مظفری را در شیراز محاصره کند؛ در حالی که شاه یحیی دست از  
 (.  145آل داوود،  ـنکراند )حمایت شاه محمود کشیده و در یزد فرمان می

 : دارد« 1رساله/مقالتر(، و سه » 4-پ1 ای کوتاه )گدیباچه  مفتاح الخزائن

آن: مشتمل بر کلیاتی در باب چگونگی »گرفتن 1 ادویۀ مفرده و معرفت  . در 
پ(  154-پ6و نیم صفحه( و سپس بخش مفردات )گ    4ادویه« )در مجموع  

ابتث )داروها در بیشتر موارد، اما نه همواره  28در   بر حسب   ،باب به ترتیب 
 اند(.  حرف دوم نیز مرتب شده

)دارای    باز به ترتیب ابتث نام داروها  ر(178-پ154ل و اصالح آن ). در ابدا 2
 ای چند سطری دربارۀ قوانین کلی جایگزینی یک دارو با داروی دیگر( مقدمه

 پ(  221-ر178باب ) 12. در مرکبات مستعمل در 3

در دو مقاله نوشت و آن را به   دیگر در داروشناسیالعطار »بعدها« کتابی حاجی زین
الجمال«،  نام »عصم بدیع  والدین  الدنیا  بدیعیت  فرزندان    2. نامید   اختیارات  از  یکی 

حاجی زین العطار )به احتمال قریب به یقین: حسین بن علی بن حسین( در ضمن افزودن  
هایی به کتاب پدر، متمایز شده با عبارت »ابن مؤلف گوید«، عبارت »و تاریخ  یادداشت

العطار به    ، را   این کتاب سنه سبعین و سبعمایه بود« اشارۀ حاجی زین  از  درست پیش 
های دربردارندۀ نویسافزوده است. چه این تاریخ تنها در دستبه متن    ،ساختار کتاب

 
ها در آغاز بخش نخست »مقالت«، اما در ادامه )انجام همین بخش، آغاز و انجام بخش دوم و آغاز  . این بخش 1

 اند.  بخش سوم( »رساله« نامیده شده 

انگاشته و در  221. اعلم )2 امیر مبارزالدین محمد)نخستین فرمانروای آل مظفر(  را لقب شهبانوی  این عنوان   )
ابوالمظفر( بایزید«    یادکرد منبعی دست اول،الً، بی های نسخ خطی نیز معموفهرست  الدین )یا  را مادر »مظفر  وی 
 اند.  دانسته 
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،  3499پ، و دیوان هند  2، گ  1999ها )از جمله شهید علی  روایت دارای این افزوده
،گ  638ل  رای نمونه: الال اسماعیهای روایت اصلی )بنویسپ( و نه در دست15گ  

( نیز گویا با مراجعه 197/ 1پ( آمده است. حاجی خلیفه )2، گ  558پ، و الیدن  2
ق 770، تاریخ تألیف کتاب را  های ابن مؤلفنویسی از روایت دارای افزودهبه دست

 آورده است. 

   :داردپ( و دو »مقالت« 2-پ1ای کوتاه )الال اسماعیل، اختیارات دیباچه

ده و اسامی به لغت هر طایفه و ابدال و اصالح و منفعت . مقالۀ اول در ادویۀ مفر1
مابه  محتوا  نظر  از  مقاله  این  و آن:  است  مفتاح  دوم  و  اول  مقاالت  با    ازای  آن  مانند 

  بخش واژه برابر با مقدمۀ  به(، کمابیش واژه1ر سطر  4-3پ سطر  2ای نظری )گ  مقدمه
آغاز   مفتاح،  ا  شدهنخست  الفبای  ترتیب  به  داروها  با رعایت  و سپس  )معموالً  بتث 

اما نه همیشه( یاد   و    اند؛ شدهترتیب حرف دوم  این تفاوت که در اختیارات، بدل  با 
مصلح دارو در پایان همان مدخل )و نه در بخشی جداگانه و با تجدید ترتیب الفبایی(  

 نویس مرکبات را ندارد(.پایان؛ این دست  -ر 4آمده است )گ 

 باب 16. در مرکبات مستعمل در 2

فهرست شد،  یاد  بحث  درآمد  در  از  همچنان که  شماری  و  خطی  نسخ  نگاران 
پژوهشگران، اختیارات را تنها با توجه به این که »در شمار« یک مقاله کمتر از مفتاح 

دانستهدارد، مستخرج و خالصه این یک  از  اما  ای  این    1جدول  اند  از نادرستی  نشان 
 گمان دارد. 

   اختیارات بدیعیو  مفتاح الخزائنهای مختلف بخش  شمار تقریبی کلماتمقایسۀ . 1جدول 

 سایر  مرکبات ٭مفردات و ابدال کل 
 2200 16800 ٪19.7 66000 ٪77.6 85000 مفتاح الخزائن 

 1800 18400 ٪8.0 209800 ٪91.2 230000 اختیارات بدیعی 
 0.82 1.1 - 3.18 - 2.71 نسبت اختیارات به مفتاح

 و مقالۀ نخست اختیارات ( آن٪ حجم 10.6٪ و 67٭ مقالۀ اول و دوم مفتاح )به ترتیب با 



 527/  ...حاجی زین العطار شیرازی  مفتاح الخزائن

 :چنین است  1جدول تفصیل تفاوت این دو کتاب در سه بخش یادشده در 

 . . بخش مفردات و ابدال )در ادامه خواهد آمد(1

، البته  تاختیارا ازای آن در  باب و مابه  12  مفتاحدر  بخش  این  . بخش مرکبات:  2
 1. باب دارد 16(  3551و   3550،3547آیاصوفیا  در روایت اصلی )مثالً

است:  ابواب دوازده  . معاجین و جوارشنات2. مفرحات؛  1گانۀ مفتاح بدین قرار 
در فصلی  بردارندۀ  جوارشنات(؛    )در  اطریفالت؛  3بارۀ  مربیات؛  4.  اشربه؛  5.   .

اقراص؛  7سفوفات؛   .6 حبوبات؛  8.  ادهان؛  10ایارجات؛  .  9.  سنونات؛ 11.   .
 مراهم .12

اند. در اختیارات دو بخش باب دوم به دو باب »معاجین« و »جوارشنات« تقسیم شده
های اقراص و حبوبات با هم و ادهان و سنونات نیز با هم عوض شده است  ترتیب باب

)فقط   های شیافاتنسخۀ مختصر( پس از باب اشربه و باب  6و باب لعوقات )دارای 
کمی بیش از دو    3547نویس آیا صوفیا  شیاف و در چند سطر( و تریاقات )در دست  3

افزایش یافته    16ها به  در نتیجه شمار باباند.  صفحه( پس از باب ایارجات افزوده شده
هایی دیگر با نسخه مفتاح  های دارویی  برخی نسخهدر اختیارات  افزون بر این،  است.  

 اند. جایگزین شده

واژه  اختیارات. سایر مطالب: مقدمۀ نظری مقالۀ نخست  3 واژه  بهکمابیش تکرار 
جا که حاجی زین العطار، شاه یحیی است اما از آن  مفتاحمقدمۀ نظری مقالۀ نخست  

اندکی بیش از دیباچۀ  نیز    مفتاحاز بدیع الجمال ستوده، حجم دیباچۀ    مظفری را بیش
تاح، مقدمۀ نظری بسیار کوتاهی دربارۀ اصول همچنین بخش ابدال مف.  استاختیارات  

 جایگزینی دارد که در اختیارات نیامده است.

 
بخش    پیش از ابواب روایت اصلی پ(، »ابن مؤلف«،  331-پ328)گ    3499نویس دیوان هند  . به استناد دست1

ز جمله شناساندن اوزان و مقادیر  فصل مقدماتی ، »در چیزهایی که مرکب را از دانستن آن ناگزیر بود« )ا  3 مرکبات،
های ابن مؤلف، یعنی  نویس کهن روایتِ دارای افزوده افزوده است. اما در دیگر دست به کتاب  رایج در داروشناسی(  

ها نیز سه باب »اکحال«،  نویس خورد. بعضی دستپ(، این سه فصل به چشم نمی 399)گ  1999شهیدعلی پاشا 
پایا در  »برودات«  و  »ذرورات«  آیاصوفیا  و  )مانند  دارند  اضافه  برخی  247-آ244، گ  3553ن  در  حتی  و  آ(. 

باب اصلی   16ه و بخش دوم همان  د ها مقالۀ دوم خود دارای دو »مقاله!« است. که بخش نخست آن افزونویس دست
آیاصوفیا   گ  ،افزوده 3552است)مثالً  در  تفاوت 235-پ231ها  حال  هر  به  روایت پ(.  مختلف  های  های 

 نیست.   جستاراین ها موضوع ت و منشأ آن اختیارا
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 هانویست در دست اآمیختگی محتوای مفتاح و اختیار
نظر  باید در  العطار  زین  اثر حاجی  هر دو  انتقادی  ویراست  انتشار  در  نکتۀ مهمی که 

تاب با هم در آمیخته است.  ها محتوای این دو کنویسدر بسیاری از دست  ،داشت آن که 
 خورد.  این آمیختگی در هر دو بخش مفردات و مرکبات به چشم می

 آمیختگی در بخش مرکبات 
به مرکبات    تر گفته شد، بخش مرکبات اختیارات با افزودن برخی ابوابهمچنان که پیش 

  های دیگر فراهم آمده است. های دارویی در بابجایی بعضی نسخه و نیز جابه  مفتاح
همین نکته موجب شده است تا برخی کاتبان با تلفیق داروهای ترکیبی بخش مرکبات 

آورند که گاه با عنوان »رسالۀ  این دو کتاب، روایتی جدید و مفصل از هر دو پدید  تر 
الخزائنسوم   در    مفتاح  اختیارات،  دوم  مقالۀ  عنوان  با  و گاه  مستعمل«  مرکبات  در 

 جانشین مقالۀ دوم آن شده است.   ،های اختیاراتنویسشماری از دست

معرفی    مفتاح الخزائنهای جهان به عنوان  هایی که در کتابخانه نویسبیشتر دست
دستشده از  شماری  نیز  و  به  نویساند  موسوم  بدیعیهای  در اختیارات  واقع    ، 

نخست  نویسدست مقالۀ  از  مرکب  بدیعیهایی  مرکبات    اختیارات  مقالۀ  مفتاح  و 
اختیارات ها به ترتیبی که گفته شد، از ترکیب مرکبات  ا مقالۀ مرکبات آناند یالخزائن

الخزائن و    بدیعی است. کهن  مفتاح  آمده  دستپدید  نوع  ترین  این  از  موجود  نویس 
هایی که افزوده  استنویس کهن اختیارات(  )دومین دست  or. 558نویس الیدن  دست

شود و در آغاز مقالۀ  در هر دو مقالۀ مفردات و مرکبات آن دیده می  مفتاح الخزائناز  
وگو از  گفتای بی« نشانهمفتاح الخزائن مرکبات آن نیز عبارت »این رسالۀ سیم است از  

هایی نویسهایی از این نوع، آن دستنویسآید. از میان دستاین آمیختگی به شمار می
آن آغاز  افتاده،که  به مرور زمان  نام »   ها  الخزائنبه مناسبت یاد کرد  آغاز  مفتاح  « در 

اشتباه دست به  از  مقالۀ مرکبات،  الخزائننویسی  اند. در حالی که  انگاشته شده  مفتاح 
تشخیص مقالۀ مفردات اختیارات )که در آن ابدال هر دارو در پایان مدخل آمده است(  

 ار آسان است.از مقالۀ مفردات مفتاح )که ابدال در آن نیامده( کاری بسی

این دست اشتباه »نویساز میان  به  الخزائن های مختلط که  نامیده شدهمفتاح  اند « 
دستمی  به  درایتی،   5265نویس  توان  آن:  )مشخصات  اسالمی  شورای  مجلس 
و دست30/801 دانشگاه    391نویس  (  اسالمی  معارف  و  الهیات  دانشکدۀ  کتابخانۀ 

فاضل،   آن:  )مشخصات  مشهد  بیشتر  1/195فردوسی  همچنین  کرد.  اشاره   )
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اند با توجه به  شناسانده شدهمفتاح  هایی که به عنوان مقالۀ مرکبات )=سوم(  نویسدست
 or. 558نویس  به احتمال بسیار همچون مقالۀ مرکبات دست  «،باب  16»در بر داشتن  

اند  هپدید آمد  اختیارات بدیعیبابی    16و    مفتاح الخزائن بابی    12الیدن از ترکیب مقالۀ  
،  12،  11،  9،  6،  2های  ، نسخ معرفی شده در ردیف803- 30/801)از جمله: درایتی،  

نویس دیگر که به تأکید همین مأخذ مربوط به  ؛ و البته چند دست22،  19،  18،  14
نویس  (. از این میان دو دستانداما ذیل مفتاح الخزائن یاد شده است اختیارات بدیعی

،  1/372سالۀ نخست( دانشکدۀ الهیات مشهد )فاضل، )ر 1347)رسالۀ دوم( و  613
 1.اندگمان از همین دسته( بی20916و   400های در فنخا با شماره

 آمیختگی در بخش مفردات
ها های کهن اختیارات )برای مشخصات آن نویساز مقایسۀ شمار چشمگیری از دست

هایی که حاجی زین  دخلتوان دریافت که شمار شایان توجهی از ممنابع مقاله( می   ـنک
اند.  های اختیارات افزوده شدهنویسالعطار فقط در مفتاح آورده بوده، به تدریج به دست

ها  نویس دربردارندۀ شماری از این افزودهترین دستتنها کهننه  558نویس الیدن  دست
 دهد. رود بلکه روال احتمالی چنین فرایندی را نیز نشان می به شمار می

این   آمده  15نویس  دستدر  نسخه  متن  در  سه  مدخل  از  یک  هیچ  در  که  اند 
(  3499و دیوان هند    1999، شهید علی  638نویس کهن دیگر )الال اسماعیل  دست

مدخل اذان الحمار، انبوب ملکی، ایقافین، ایرقان، ایرون،    10نیامده است. از این میان  
پ،  23 ر، گ21 ر، گ9  ، گ558ایدمامید، ایرسون، باروق، بطراحیون، بقم )الیدن 

  واژه بهواژهر( 36  پ، گ35  ر، گ 27  ر، گ25  پ، گ23  پ، گ23  پ، گ 23  گ
ر،  27  ر، گ27  ر، گ27 ر، گ27  ر، گ23  ر، گ11  برگرفته از مفردات مفتاح )گ

بوصیر  35  پ، گ34  ر، گ28  پ، گ27  گ و  یهودیه  بقله  مدخل  و دو  است  ر( 
ر،  35 تفاوتی در مفردات مفتاح )گر( نیز با اندک 40 پ، گ 36 ، گ 558)الیدن 

فندق  38  گ و  الذیب  النعنع، خرو  بزر  یعنی  مدخل دیگر  میان سه  از  است.  آمده  ر( 
مدخل نخست  192  پ، گ79  ر، گ33  ، گ558)الیدن   مدخل  گویار(،  های  از 

( ترجمه شده و هم سبک نوشتار و محتوای 303اختیارات باشد زیرا هم از منهاج )شم  

 
مفتاح  و رسالۀ دوم آن مقالۀ سوم    اختیارات بدیعی که رسالۀ نخست آن مقالۀ نخست    613نویس  . در واقع دست 1

نویس الیدن  مشابه دست   اختیارات بدیعی ( باید در مجموع روایتی از  372شناسانده شده است )فاضل،    الخزائن
 . انگاشته شود 
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اند.  ارجاعی  558( سازگار است. دو مدخل بعدی در الیدن  مفتاحو نه  )  اختیاراتآن با  
ر( یاد شده است که البته ربطی به این مدخل  163مدخل دوم در بخش ابدال مفتاح )گ  

 ارجاعی ندارد.

ها مدخل آمده است نویس با چند خط، دهجالب توجه آن که در حاشیۀ همین دست
اند )مانند مدخل ، اما این بار به روایت مفتاح های متنها تکرار مدخلکه برخی از آن

های  پ( و اتفاقاً همین مدخل53ر و بار دیگر در حاشیۀ گ  53جلبوب در متن گ  
از  دهند که یادداشتمکرر نشان می  نه اختیارات در  دستروی  ها  و  مفتاح  از  نویسی 

این گذشته  حاشیه افزوده شده آمده   مدخل نامکرر نیز در حاشیۀ این  63اند. از  نسخه 
ها »زمارة  ها »اصابع فرعون« و آخرین آنمدخل، نخستین آن  52است که از این میان  

ر(، عیناً برگرفته از مفردات مفتاح )از 119  ر تا گ16  ، از گ558الراعی« )الیدن  
اند و فقط سه مدخل  مدخل با کمی تفاوت در مفتاح آمده  8ر( است.  86  ر تا گ17  گ

در مفتاح پ(  101  ر، گ63  ر، گ28  ، گ558و ذوقو )الیدن    «حجر آهن »برقوقی،  
نویسان است. نویس/حاشیهاند که هر سه مورد ناشی از بدخوانی یا اشتباه حاشیهنیامده 

نیز  29  برقوقی همان مدخل برغوثی )گ آهن  المسن  پ( و حجر  همان مدخل حجر 
نیز  58  )گ »ذوقو«  و  است  مفتاح  در  خود  همان    واژه بهواژهپ(  در  »دوقو«  مدخل 

 »ذ« تکرار شده است.  حاشیۀ صفحات مربوط به حرفاختیارات است که به اشتباه در 

شناسیم نویس کامل از آن می دست 4این حواشی در تصحیح مفتاح که عجالتاً فقط 
های مفتاح به موردی نسخه تبارشناسید. برای نمونه در ضمن بحث توانند به کار آینمی 

ر: ضمن مدخل دمیا(  95  ) گ   558الیدن    حاشیۀ  اشاره خواهد شد که در آن ضبط
 درست اما ضبط سه نسخۀ کهن مفتاح نادرست است. 

 شاید چنین باشد: های اختیارات نویسبه دست ی مفتاحهااضافه شدن مدخلروند 

مرحلۀ نخس1 نسخه   ،ت. در  مالک  یا  اختیاراتکاتب  از  اشتباه    ای  اثر  بر  چه 
نویسی از اختیارات و در نتیجه برای رفع  نویسی از مفتاح با دستگرفتن دست

پنداشته و چه با علم و اطالع و برای تلفیق دو  نویس خود میآنچه نقص دست
از یادکرد  زین العطار    یهایی را که خود حاجاثر و تتمیم فایده، شماری از مدخل

 ها در اختیارات چشم پوشیده بود در حاشیۀ نسخۀ اختیارات خود نوشته است. آن
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نویسی حاشیه  نویسگر با در دست داشتن این دست. در مرحلۀ دوم کاتبی دی2
شده، حاشیه را، از جملۀ حواشی معمول در رفع نقص نسخه انگاشته و آن را در  

 متن درج کرده است. 

های به نسبت کهن اختیارات نویسدستدیگر  نیز از    3550نویس آیاصوفیا  دست
مدخل آن  در  استاست که  آمده  متن  در  مفتاح  از  پرشمار  اصابع    ؛ هایی  جمله  از 

نیز    558ب( که در حاشیۀ الیدن  18فرعون)گ   و  و    5آمده است  انب  مدخل میان 
 )انبالس، انبالس امافورس، انبالس اغریا، انبالس لوقی و انجیر آدم(. 25انزروت در گ  

هایی افزوده از اختیارات نیز مدخل(  1823مغنیسا  )مفتاح  های  نویسدستیکی از  
 دارد که خواهد آمد.

 های مفتاحنویس دست 
اند  فهرست شده  مفتاح الخزائن  با عنوان  هایی که به اشتباهنویسبا کنار گذاشتن دست

نویس  دست  4ها اشاره شد،  و در ضمن بحث از آمیختگی محتوای این دو کتاب به آن
ها هایی کمابیش کامل از مفتاح به شمار آورد که مشخصات آننویستوان دسترا می

 اریخ کتابت چنین است: به ترتیب ت

 کتابخانۀ بادلیان Marsh 491نویس . دست1
سطر دارد. اته و زاخائو آن را به خط    15برگ و هر صفحۀ آن    221نویس  این دست

قعدۀ ذی  14نسخه )که بر اساس آن، نگارش کتاب در    انجامۀاند. چه زیر  مؤلف انگاشته 
یف علی بن الحسین بن علی  به انجام رسیده( عبارت »تصن  م  1366ژوئیه    767/24

کاتب ه حاله« با خطی متفاوت از خط  االنصاری المشتهر بحاجی زین العطار اصلح اللّ
و   تسع  سنه  منتصف صفر  فی  المصنف  هذا خط  »و  عبارت  سپس  و  و    ستیننسخه 

  « ق769صفر    »نیمۀتاریخ  همین  نگاران  (. فهرست6تصویر    ـ)نک  آمده است سبعمائه«  
ماه پس از تاریخ نگارش کتاب است، تاریخ کتابت نسخه گزارش   15را که   م( 1367)

»علی بن الحسین  پ نیز عبارت 2در حاشیۀ گ  (.Sachau and Ethé, 955اند )کرده
به احتمال بسیار با همان خط   ه حاله«ری المشتهر بحاجی زین العطار اصلح اللّاالنصا

 (.7تصویر متفاوت از خط کاتب در مقام تصحیح و تکمیل متن آمده است )

تذهیب (  جستاراین  فراهم آورندۀ  بۀ خصوصی با  قلعه )در مکاتبه نظر علی صفری آق
به  5تصویر  نویس )دستآغاز   پس  است.  ق  8سدۀ  (کار کارگاهی در شیراز و مربوط 



 1399 پاییز و زمستان، 2، شمارۀ 18، دورۀ تاریخ علم  /532

بازۀ زمانی  را میتاریخ کتابت   اما    دانست؛  ق769صفر  تا    767قعدۀ  ذی توان همان 
شاره خواهد  ها ا که به شماری از آن ، شمار راه یافته در این نسخهچندان کم نهاشتباهات 

های با و حتی اگر یادداشتنویس به خط مؤلف نیست  دستکه  نشان از آن دارد    ،شد
توان این یادداشت را مهر تأیید هم نمی  ، باز انگاشته شود خط متفاوت نیز به خط مؤلف  

به ویژه با توجه به این که اصالحات این    ؛ بر درستی نسخه انگاشت  حاجی زین العطار 
ها نیز و بیشتر آن شمارانگشتشمار کاتب، چندان کم اشتباهات نهنویس، به رغم دست

 کاتب است.خود به خط گمان بی

 کتابخانۀ مغنیسا  1823نویس شمارۀ . دست2
دارای    (.8تصویر   ـ ق )نک923تعلیق با تاریخ کتابت  نسبه خط    ،سطری  13  ،برگ  216

 در ادامه دربارۀ آن بحث خواهد شد. های بسیار که ها و افتادگیافزوده

 کتابخانۀ بادلیان  Marsh 454نویس شمارۀ . دست3
 ,Sachau and Ethéتاریخ )و بی  خبه خط نس  ،سطری  21 ،(184-89)گ    برگ  96

برگی  . دو کراسۀ ده(9تصویر ) ق باشد12( که تاریخ کتابت آن نباید زودتر از سدۀ 955
آیند )دربردارندۀ به شمار می  178-159های  نویس که در وضعیت فعلی برگاین دست

خل اکشوث تا چند کلمۀ نخست مدخل خبث الفضه( باید به جای  چند کلمۀ آخر مد
برگ  میان  ـ  خود  برگ درست  در  کنونی  هایی که  می   99و    98شمار  شمار  ـ به  آیند 
ارجاع به این  در در جستار حاضر  .ها به حالت اصلی باز گرددبازگردند تا ترتیب کراسه

 شده است. یاد خه( شمار روی نس شمار اصالح شده )و نه برگنویس، برگدست

 کتابخانۀ دانشگاه بوعلی همدان  10- نویس شمارۀ د. دست4
این دست(،  30/801برخالف گزارش فنخا )درایتی،   ق که در  870نه در  نویس  گویا 

و    یاب نشددستنویس (. این دست291ق کتابت شده است )زارعی مهرورز، 13سدۀ 
آن )همان،   اثری  620تصویر نمونۀ  به  نیز مربوط  این  (  امکان داوری در  دیگر بود و 

 موضوع فراهم نگردید.  

 های مفتاحنویس تبارشناسی دست 
نویس کهن مفتاح با  دست  3های  د از مقایسۀ ضبط همۀ مدخلمآ خواهد  شواهدی که  

اختیارات بدیعی فراهم آمده نویس کهن  دست  4یکدیگر و نیز با ضبط مداخل مشابه در  
 اند. مقایسه شدههم موارد، محتوای مداخل مفتاح نیز با بسیاری است. در 
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 اشکاالت مشترک 
مشترک دست اشکاالت  برشمردن  باید  نویسهنگام  از  ها  شماری  داشت که  نظر  در 

حاجی زین العطار به    دلبستگیهای به ظاهر نادرست، نه اشتباه کاتبان که حاصل  ضبط
 دارو است مانند:یک نامهای محرّف و صورت مختلف  و امالهای هایادکرد گونه

طین ساموس )گ1 و کوکب  126ر|  138پ|  112  .  پ(: »طین سامس گویند 
به  بیاموس نیز  اختیارات  اما در  است  بیاموس تصحیف ساموس  پیداست که  «. گرچه 
نویس کهن آن »بیاموس« آمده و پیداست که حاجی زین العطار خود این  دست 4استناد 

 صورت محرف را پذیرفته و یاد کرده است.  

حرفقان نیز گویند و تراب الهالک خوانند    ر(: »92ر|  126ر|  83  )گ  رهجعار.  2
و آن شک است و گفته شود و رهشعار نیز هم گویند«. گونۀ اصلی این نام »رهج الفار«  

نویس باشد  نماید که این ضبط از اشتباهات مشترک سه دستاست و در آغاز چنین می
عار« مدخل شده  ویژه از آن روی که در اختیارات نیز به صورت »رهج الفار« و نه »رهجبه

تواند نشانۀ های دیگر آن میاست. اما یادکرد »رهشعار« در شرح این مدخل در شمار نام
العطار باشد. ذیل حرفقان )گ زین  پ|  60  مقبول بودن گونۀ »رهجعار« نزد حاجی 

 اشاره شده است. و »رهشعار« عار« جضبط »رههر دو پ( نیز به 65پ| 116

می نیز  را  مواردی  بهتوان  همچنین  در  یافت که  را  چیزی  العطار  زین  نظر، حاجی 
به را  خود  یادداشت  است  نتوانسته  یا  تصحیف ضبط کرده  به  خود  درستی  یادداشت 

پ( آمده است: »بدل آن 34پ|  156ر|  155  بخواند. برای نمونه ذیل اسفاناخ )گ
یعنی است و مصلح آن آبکامه و فلفل و دارچینی«. با مقایسۀ این مدخل با منبع آن  کدو 

]جو[ «    1توان دریافت که »کدو« تصحیف »آرد: بدله دقیق الشّعیر( می 49منهاج )شم  
نماید که وی هنگام نگارش اختیارات با تردید در درستی این بدل، آن  است. چنین می 

 را حذف و چنین آورده است: »مصلح وی مری )=آبکامه( و فلفل و دارصینی بود«

ی از این دست، همچنان شمار شایان توجهی اشکال  با کنار گذاشتن اشکاالت مشترک
دست سه  هر  دستدر  دو  و گاه  مینویس  چشم  به  بادلیان  از  نویس  شماری  خورد. 

 ها( چنین است:)و در بعضی موارد: شرح مدخل اشکاالت مشترک در ضبط مداخل

 
 باالی »ا« به سرکش، ر به د و د به و تبدیل شده است.   . یعنی مد1
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پ( به صورت »طالق الشعر« در حالی که  67ر|  117ر|  62  حالق الشعر )گ.  1
 نویس مغنیسا درست آورده است. مداخل حرف »ح« است! البته دستاز 

 . مانج خبز/ٮحخبزما/ٮحپ( به صورت خبزما72ر| 119ر| 66 خبز مشایخ )گ. 2

 ر: ندارد( به صورت رقاص  91پ| 125ر| 82  رقاقس )گ. 3

 ر( به صورت طرشیوح124پ| 137ر| 110 طرستوج )گ. 4

ه صورت فلفل االلخواص )با  پ( ب139ر|  143ر|  124  فلفل الخواص )گ.  5
 الف و الم مکرر در آغاز!( 

؛ نیز پ( به صورت عصارة السوسن 193پ| 162ر| 170 عصارة السوس )گ. 6
)گ دارهرم/دارهوم  عروق  )گ129ر|  139ر|  115  ذیل  مثک  و  پ| 142  ر( 

 ر: ندارد( نیز به جای »سوس«، به اشتباه سوسن آمده است.160ر| 151

است و گفته شد«. در هر   جاب النهرپ(: »51ر|  111پ|  48  جمار النهر )گ.  7
النهر )گ نسخه جار  الماء )گ48  پ|109ر|  45  سه  و ذیل سلق  مدخل شده   ر( 

 پ( نیز همین ضبط آمده و درست هم همین است.  106ر| 131پ| 95

صفت آن« در    آذریور(: »... گفته شد در 102پ| 129پ| 91 سطرونیون )گ. 8
 است.   آمدهپ(  10پ|  93پ|  10  درستی اذربو )گمدخل به   ،حالی که در هر سه نسخه

  ورک ر( :»قوت آن نزدیک است به حردون و  192ر|  162ر|  169  ضب )گ.  9
 گمان »ورل« درست است.  در خواص«. که بی

چنین  ذیل این مدخل  نویس  ر( در هر سه دست84ر|  123ر|  76  دمیا )گ.  10
گوید سرطان بحری است«. همین   چنین»در مفردات جالینوس رمیا خوانند و  آمده است:  

شود: ر( به وضوح این گونه خوانده می95  )گ  558مدخل در حاشیۀ اختیارات الیدن  
دمیا در جامع ) مدخل  از  برگرفته  مطلب  این   .»... و حنین گوید که  ، شم  2/97»... 

ا 885 مفردات جالینوس  من  النسخ  بعض  است: »وفی  هو  (  وقال حنین:  بالراء.  لرمیا 
  558حیوان اسمه السرطان البحری«. پس ضبط درست همان است که در حاشیۀ الیدن  

این  توان  آمده و چون دست کم یک ضبط صحیح از مفتاح در دست داریم دیگر نمی
 نویس اصل مفتاح )که به دست ما نرسیده است( نسبت داد. اشتباه را به دست
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آن باشد که یا تبار دو دستتوشواهد یاد شده می بادلیان  اند نشانۀ  و    454نویس 
نویس  نویسی جز دسترسد یا تبار هر سه به دستمی  491نویس بادلیان  مغنیسا به دست
رسد که این اشتباهات را در خود داشته است. البته احتمال رخداد حالت  اصل مؤلف می 

و نسخه اصل مؤلف،   491بت بادلیان  دوم با توجه به فاصلۀ اندک، بلکه ناچیز، میان کتا
 رسد.  کمتر از حالت نخست به نظر می

 های مشترک کاستی
میب بسنده  مهم  نکتۀ  یک  یادکرد  دسته  دو  هر  در  در  شود.  نه  اما  بادلیان  نویس 

پ( خالی مانده 100ر|  129ر|  90  مدخل سدر )گعنوان  نویس مغنیسا، جای  دست
بادلیان به    454مشترک یا رسیدن تبار بادلیان    توان فرض تباراست. در این جا نیز می

 را در نظر گرفت.  491

 491اشکاالت ناشی از خوانش نادرست بادلیان 
به دلیل    454بادلیان  توان گفت کاتب  ای است که میگونهبه  2جدول  یاد شده در    شواهد

ای که کاتب آن این اشتباه را مرتکب )یا به واسطۀ نسخه  491خوانش نادرست بادلیان 
 . شده باشد( به اشتباه افتاده و مدخل را نادرست ضبط کرده است

نقطه انگاشته شده است. در سه مدخل کوساد،  در مدخل امسوح، ضمۀ روی س سه
است. در مورد اشنان الداود ضمۀ باالی   شبیه به ه نوشته شدهمغرود و اشنان الدواد نیز د  

و »د« در مجموع »ة« خوانده شده است. در مدخل ملح سبجی زائده  آغاز  »و«  ای در 
کشی حاشیۀ نسخه جمسفرم« دنبالۀ م روی خط»س«، »م« تصور شده است. در مدخل »

شود. واژۀ کابلے که در آن ادامۀ ی )ے( به ل چسبیده دقتی »ه« خوانده میرفته و با بی
بار    «کلنتا»است،   این  واژه در همین مدخل چون  این  خوانده شده است در حالی که 

نویس  در دست  دنبالۀ ے به ل نچسبیده به درستی کابلی خوانده شده است. واژۀ مندلی
 نیز به صورت مندی آمده است.   1823مغنیسا 
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 491خوانش نادرست بادلیان به دلیل  454در بادلیان ضبط نادرست مداخل  .2جدول 

 ضبط درست  454بادلیان  491بادلیان 

 
 پ(99پ| 22 امسوخ )گ امشوح

 
 پ( 102ر| 29 برنج کابلی )گ برنج کلنتا 

 
 پ( 111ر|50 جوز المرج/المزج )گ جوز المغ 

 

 ر( 147ر| 134 کسیال )گ کیال

 
 ر( 148ر| 136 کوشاد )گ کوساه 

 
 پ( 152ر| 146 مغرود )گ مغدوه 

 
 پ( 96ر| 16 اشنان الداود )گ اشنان الداوة 

 
 پ( 152پ| 146 ملح سبجی )گ ملح مسیحی

 
 ر( 165ر| 153ر| 147 مندلی )گ مندی

 
 پ(158پ| 161 جمسفرم )گ جمسفره 

 جا انداختن عبارت 
افتاده است   454در بادلیان   491های زیر دقیقاً به اندازۀ یک سطر از بادلیان  در نمونه

 بوده است.   454نویس مادر بادلیان دست  491توان گفت که بادلیان و در نتیجه می
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پ( ادامۀ »نوعی  99  )گ   454(: در بادلیان  1تصویر  پ )22  ، گ491. بادلیان  1
از« از سطر زیرین پی گرفته شده و در نتیجه عبارت »نوعی از اذناب الخیل است و گفته  

: گویند« یعنی تمام توضیح امسوح و عنوان اماریطن  اماریطنشد صفت اذناب الخیل.  
 و نخستین کلمه از شرح آن افتاده است. 

 

 پ 22گ  -کتابخانۀ بادلیان  Marsh 491نویس دست  .1تصویر 

ر( عبارت »از  128  )گ  454(: در بادلیان  2تصویر  ر )88  ، گ491. بادلیان  2
دهد در درخت غبیرا است« از سطر زیرین پی گرفته شده و در نتیجه عبارت »که بر نمی

 : کتان است« افتاده است. زیردمشق و گویند غیر آن است. 

 

 ر 88گ  -کتابخانۀ بادلیان  Marsh 491نویس دست  .2تصویر 

بادلیان  3 بادلیان  3تصویر  پ )156  ، گ491.  در  ر( عبارت 157  )گ  454(: 
پی گرفته شده   زیرین  از سطر  است«  نتیجه عبارت »و گویند تخم جزر.  »زوفرا  در  و 

 : بدل آن نیم وزن آن صبر است« افتاده است.  انزروت 
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 پ 156گ  -کتابخانۀ بادلیان  Marsh 491نویس دست  .3تصویر 

 1823نویس مغنیسا های دست ها و افتادگیافزوده
نیامده است   491مدخل در بادلیان    58،  1823نویس مغنیسا  های دستاز میان مدخل

ین  داند. باند و از اختیارات بدان افزوده شدهکه گویا هیچ یک، از مداخل مفتاح نبوده
آمده از مدخلصورت که مداخل کوتاه اختیارات عیناً  اما  تر تنها چند  های مفصلاند 

اند. وده شدهرسد( افز جملۀ نخست )معموالً تا جایی که نوبت به یادکرد طبیعت دارو می 
الکرنب )مغنیسا    الشبث و بزر  الریحان، بزر   الورد، بزر   مدخل بزر   4توان به  برای نمونه می

 اند. پ( اشاره کرد که به همین ترتیب در اختیارات آمده32، گ  1823

مدخل بخش مفردات و دو مدخل در   95نویس بسیار است. های این دستافتادگی
موضع بخش مفردات و یک موضع بخش    16اند. در  بخش ابدال به طور کامل افتاده

  2+ 32در مجموع و ابدال نیز نیمۀ دوم یک مدخل و نیمۀ نخست مدخل بعدی افتاده 
 مدخل ناقص است. 

بقلت حامضه را نام منقول نبود هر چند جهد کردیم نیافتیم« در  در آن  یادداشت »
توان نشانۀ آن گرفت که کاتب برای  ( را می 4تصویر  نویس )پ این دست68حاشیۀ گ  
نویس مبنای کار خود تالش بسیار کرده است. اما آنچه وی در پی  های دسترفع کاستی 

اشتباه، عنوان م انگاشته شده آن بوده همان واژۀ »حمضیض« است که به  دخل بعدی 
است. یعنی در جای خالی باید حمضیض و البته در جای کنونی حمضیض باید »حماض 

توانست نویس بود می شد کار کاتب همین دستیاد  هایی که  البقر« بیاید. اما اگر افزوده
محتمل رفع کند. پس حالت  نیز  را  اشکال  مغنیسا  این  است که کاتب  آن  ،  1823تر 
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بادست این  افتادگی  نویسی  از  شماری  آن  حاشیۀ  در  داشته که  دست  در  بسیار  های 
ها برطرف و مداخلی نیز از اختیارات بدان افزوده شده بوده است )یا حتی همین  افتادگی

نویسی شده نیز با یک یا چند واسطه به دست او رسیده بوده است(. نویس حاشیهدست
این دست نیز مطنویس حاشیهالبته  نویس  ابق شواهدی که یاد شد به دستنویسی شده 

 برده یا با آن از یک تبار بوده است.  نسب می  491بادلیان 

 
 پ68گ  1823نویس مغنیسا دست  .4تصویر 

 هانویس نامۀ دست تبار

 توان گفت: بر پایۀ آنچه گفته شد می

کتابت شده    491مستقیم یا با واسطه از روی بادلیان    454نویس بادلیان  . دست1
های مغنیسا ها و افزودهباشد. زیرا افتادگی  1823تواند مغنیسا  است. اما این واسطه نمی

 شود.  دیده نمی  454بادلیان در 

بادلیان  . دست2 از روی  با یک واسطه  کتابت شده   491نویس مغنیسا دست کم 
ای دربردارندۀ اشتباهات  با واسطه  ،هر دو  491نویس واسطه و بادلیان  یا آن دستاست  

مؤلف  دستبه    ،مشترک اصل  می نویس  میان برندنسب  ناچیز  فاصله  به  توجه  با  اما   .
بادلیان   تألیف    491کتابت  تاریخ  واسطهمفتاحو  وجود  احتمال  و  ،  آن  میان  ای 

 نویس مؤلف بسیار کم است. دست

دارای حواشی پرشمار برگرفته از اختیارات    1823مبنای کار مغنیسا    نویس. دست3
 بوده است. 

این اساس، محتمل ارتباط میان دستبر  نیز تأثیر  نویسترین حالت  و  های مفتاح 
 .توان گرفتدر نظر می 1نمودار در  نشان داده شدهاختیارات بر آن را به ترتیب 
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 (تراحتمال ضعیف = ترنازک  چینخط ) مفتاح الخزائنهای نویس نامۀ دست تبار . 1نمودار 

 ساختار نامناسب و نامتوازن مفتاح

چه حجم بخش    ؛پی بردنیز  توان به ساختار نامتوازن مفتاح و اختیارات  می   1جدول  از  
در مقایسه با  نه تنها به نسبت بخش داروشناسی همان آثار، که    ،مرکبات هر دو کتاب

در عمل چندان به کار پزشکان   چندان که  بسیار اندک است، بخش مرکبات آثار دیگر نیز  
آمده است. همین کاستی آشکار موجب شد که بسیاری از کاتبان از  و داروسازان نمی

استنساخ بخش مرکبات اختیارات چشم پوشند یا چیزهایی به آن بیفزایند )در بخش  
پیشین به مواردی اشاره شد(. حتی برخی چون جالل الدین بن امین طبیب کازرونی مقالۀ 
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بود  دوم   نیاورده  العطار  زین  حاجی  مستعملی که  مرکبات  افزودن  با  را  اختیارات 
 اند. تبدیل کردهقراباذینی مفصل  به  مجلس شورای اسالمی(، عمالً    3217نویس  )دست

نیز   داروشناسی  بخش  دوپارۀ  ساختار  توازن،  عدم  این  بر  افزون  مفتاح،  مورد  در 
نیست. مناسب  به  چندان  داروشناسان،  از  جایگزینی    بسیاری  مبحث  اهمیت  سبب 

باره نوشته این  آثاری مستقل در  اثر کامل در  )ِابدال( داروها،  اما داروشناسانی که  اند 
ابن سینا گرفته تا منهاج و جامع و   قانونالاند )از بخش داروشناسی  داروشناسی نوشته 

بدل دارو    ابومنصور موفق هروی( عموماً  االبنیه عن حقائق االدویةحتی آثار فارسی چون  
اند. البته شمار اندکی از پزشکان نیز هنگام نوشتن کتابی در را نیز ذیل همان یاد کرده

آوردهَا  ،داروشناسی جداگانه  بخشی  در  را  میبدال  جمله  آن  از  که  حبیش اند  به  توان 
توان یک اثر مستقل در داروشناسی  او را می کفایة الطبتفلیسی اشاره کرد که جلد دوم 

بدال داروها به صورت جداگانه و به عنوان پیوستی بسیار  آورد که در آن مبحث َابه شمار  
 (. 364-361مختصر آمده است )تفلیسی، 

»مصلح« هر دارو   ،در آثار داروشناسی ، نکتۀ دیگر دربارۀ این بخش از مفتاح آن که
تنهایی. در واقع در بسیاری از موارد مصلح شود و نه بهعموماً در کنار مضرت آن یاد می 

ای است  تواند متفاوت باشد. این نکتههر دارو بسته به مضرت آن به هر عضو بدن می
در بخش  که خود حاجی زین العطار نیز در اختیارات رعایت کرده است. برای مثال  

پ( آمده است: »بدل آن گویند تخم مرو است  158  ح ذیل بزر الریحان )گمفتاابدال  
و مصلح آن مرزنجوش« اما در اختیارات ذیل همین مدخل چنین آمده است: »گویند  

 مضر بود به گرده و مصلح آن مرزنجوش است و بدل آن تخم مرو« 

ماهنگی  ها ناهترین آنساختار دوپاره مشکالت دیگری نیز پیش آورده است که مهم 
 بخش است. دو مداخل ضبط میان 

ها ناشی از آن است که در بخش ابدال، بهترین نوع آن دارو  از این تفاوت  شماری
ده است؛ شتر به جای نوع بهتر پیشنهاد  مدخل شده و هنگام یادکرد بدل نیز نوع پست 

پ: بدل آن یک وزن و نیم غیر جرجانی است( و مغاث  170 مانند عناب جرجانی )گ
ری و گویند بدل آن در طال قلت  ر: بدل آن دو وزن آن مغاث شوشت176  بغداذی )گ

پ( مدخل  145  ر( و مغاث )گ117  عناب )گ  ،مفرداتبخش  است( در حالی که در  
جایی میان نوع بهتر و پست توجه اند. در مداخل مشابه در اختیارات به این جابهشده
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نشده است در نتیجه مدخل عناب اختیارات بدل ندارد و در مدخل مغاث نیز فقط به 
 ضمادات بدل وی قلت کنند« اشاره شده است. عبارت »در 

دارو با نامی دیگر در بخش ابدال آمده است مانند عصارة    ،موارد در شماری دیگر از  
پ( در بخش مفردات است یا  115 ر( که همان عصارة المثک )گ170 السوس )گ

بوا )گ الطیب )گ  ر( =161  جوز  در  50  جوز  یاد شده  مدخل  دیگر  یا گونۀ  پ(. 
سوار الهند    =  ر(168  در بخش ابدال مدخل شده است مانند: سوار السند )گمفردات،  

 ر(.  99 )گ

مدخل  انتخاب  برای  العطار  زین  حاجی  معیار  چندان  همچنین  ابدال  بخش  های 
و کلمات    روشن بدل  واژۀ  همین  بدل،  معرفی  برای  رایج  تخصصی  اصطالح  نیست. 

از عبارتهم  و گاه  آن است  با  ...  مقامهایی مانند »یقوم مقامه« و »قائم ریشه  نیز  آن   »
«،  ...  شود. حاجی زین العطار در بسیاری موارد تعبیراتی چون »شبیه است به استفاده می

علش نزدیک است به فعل ...« را نیز دلیل بر یادکرد  »قوت آن نزدیک است به ...« یا »ف
است گرفته  دیگر  داروی  بدل  عنوان  به  دارو  نمونهیک  برای  )گ   .  هرمس    اصابع 

الجاوشیر )گ156 اصل  اطموط )گ156  ر(،  و  اطماط  اهلیلج کابلی 156  ر(،  ر(، 
ر(.  163  پ(، خرامقان )گ157  ر(، بزر الرازیانج )گ157  ر(، بدم )گ157  )گ

،  207،  126،  118،  115ر( را از منهاج، شم  164  پ( و دستنبو )گ163  )گ  خیر بوا 
ین عبارات را  هم اما( در بخش ابدال یاد کرده است 887،  855، 802، 255، 236

 ابدال نیاورده است: بخش  و در  ندانستهبدل به منزلۀ یادکرد های زیر در مدخل

ند روغن گل است در  پ(: روغن آن مان87  زیتون الحبش و زیتون الکلبه )گ .  1
 ها بیشتر حال 

 تر از اوست. قوتآن نزدیک است به شاذنه بلکه به تپ(: قو13 اسرنج )گ. 2

 پ(: مانند باذآورد است نبات آن در قوت. 102 شکاعی )گ. 3

 ر(: قوت آن نزدیک است به صندل  123فوفل )گ . 4

 ارجاع، انواع و اهداف آن 
نام  متنی پرشمار )از مدخلیارجاعات درون و یاد کرد  های مختلف  به مدخل دیگر( 

مدخل   2320های آشکار مفتاح و نیز اختیارات است. از میان  یکی از ویژگی  ،یک دارو
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مفتاح،   مفردات  است.    835بخش  ارجاع  دربردارندۀ  فقط  فقط    90مدخل  مدخل 
ر(  105 نام ذیل شوکران )گ 17های مختلف یک دارو است: از جمله دربردارندۀ نام

های دیگر دارو  مدخل نیز فقط دربردارندۀ ارجاع یا نام  258ر(؛ و  107  یا صبر )گ
 است.

نام  نه تنها در  گرایشاین   به زبانبارۀ  های مختلف )عربی، فارسی، ترکی،  داروها 
...( که   ، های محلی و گویشی )شیرازی، اصفهانی، خراسانی، تبریزی...(، یا نام  یونانی،

گونه ضبط  در  نامها/امحتی  مختلف  گونهالهای  )حتی  آشکارا داروها  که  هایی 
  ر( بطیخ است«؛ »عظایه )گ 110  خورد. از جمله: »طبیخ )گ( به چشم میاندتصحیف 

 پ( انزروت است و گفته شد«.  117 ر( عضایه است و گفته شد«؛ »عنزروت )گ116

های  ه نامها مکرر خواهند شد. برای نموندر این میان طبیعی است که بسیاری از نام
ویژه ذیل  بهی مدخل شدۀ آن،  هانامدیگر  ر( ذیل هر یک از  30 پرشمار پرسیاوشان )گ

ر( تکرار شده است در حالی که این دو  103  شعر الغول )گ  و   ر(103  شعر الجن )گ
 مدخل فقط یک سطر با هم فاصله دارند.  

 ارجاعات کور 
از دو منبع اصلی حاجی زین  همچنان که در ادامه خواهد آمد، مفتاح و اختیارات سخت  

متنی نیز بیشتر  اند. وی حتی در ارجاعات درونالعطار، یعنی منهاج و جامع تأثیر گرفته 
در موارد بسیار، این ارجاعات نادقیق )خواهد    .از منهاج و گاه از جامع پیروی کرده است

مدخل  ت  در مفتاح یا اختیارا یعنی نامی که در عبارت ارجاع آمده  آمد( یا کور است )
است(؛ زیرا گرچه بسیاری از مداخل منهاج و جامع در مفتاح و اختیارات مدخل  نشده 

پوشی شده است در حالی  اند اما از یادکرد شمار چشمگیری از این مداخل نیز چشم شده
آمد( در متن مفتاح  متنی به شمار می ها )که در متن منهاج یا جامع درونکه ارجاع به آن
ها مدخل شده باشد. همچنین از آنجا که مداخل  آنکه مرجع آنه است بییا اختیارات آمد

می  چنان که  اختیارات،  و  مجموعهمفتاح  از  بزرگنماید،  یادداشتای  یعنی  های تر، 
اند و در این گزینش نیز دقت و تأمل کافی به  ، گزینش شدهشزین العطار از منابع  یحاج

اند یا بالعکس قط در اختیارات مدخل شدهبرخی از ارجاعات مفتاح ف  ؛کار نرفته است
 )که البته شمارشان کمتر است(.  
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های دیگر یک مدخل اما قابل  به نام  مفتاح الخزائنمتنی نادرست ارجاعات درون  .3جدول 
 مفتاح اصالح با اطالعات 

 مدخل مقصود عبارت ارجاع مدخل 
 الروشناییحجر  حجر النور  ارشد 
 السا اموس آنبوس

 حجر الروشنایی حجر النور  بوریطش
 بقلة الحمقا بقله لینه  زریرا

 ثوم الحیه ثوم بری سقوردیو ن 
 قثا خیارزه شعاریر
 ثمرة الکبر  ثمرة اللصف یا قثاء الکبر  شفلج 

 تمر هندی حُمْر صبار )صبارا(
 شجرة الطحال  شوکة الطحال  صریمة الجدی

 بقلة الحمقا بقلة الزهرا فرفخ 
 اصل السوس بیخ سوسن )بخوانید سوس(  عروق دارهوم/دارهرم 

 ذوخمسة اوراق  ذوخمسة اصابع فنجنکشت 
 دود القرمز  دود الصباغین  قرمز

ها نسبت به مدخلی که مد نظر بوده است  آمد برخی ارجاع  3جدول  گذشته از آنچه در  
»مدخل مورد نظر«  |ها ترتیب »عبارت ارجاع«یک صفت کم یا بیش دارند )در نمونه

اع »بج«  ارج  ،»زوفا یابس«|رعایت شده است(. مانند ارجاع »اشنان الداود« به »زوفا«
 »ساذج«.  |به »ساذج هندی«

گاه صفت یکی در مواردی شایان توجه، از میان عبارت ارجاع و مدخل مورد نظر، 
از این دو )معموالً عبارت ارجاع( فارسی و دیگری )معموالً مدخل مورد نظر( عربی  

ر( یا  113»زیتون جبلی« )|ها: عبم( به »زیتون کوهی«است مانند ارجاع »عتم« )نسخه
تواند پ(. که در این موارد علت می42»توث حلو« )|جاع فرصاد به »توث شیرین«ار

خود باشد در حالی که    ویژه منهاج و جامع()به   ها از منابع عربیناشی از گزینش مدخل
 برده است. های فارسی را به کار میصفتبنابر عادت  حاجی زین العطار
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ارجاع   پرشمارتر، عبارت  مواردی  نظر  مورمدخل    و در  »امالی د  یا  »گونۀ دیگر« 
قراسیادیگرند  یکدیگر«   به  جراسیا  ارجاع  )|مانند  ارجاع    ر(،125ر،  46قراصیا 

سیاهخاتم  به  )|داورانالملک  به 87پ،  64ساداوران  هندی«  »خرنوب  ارجاع  پ(، 
پ، 123بداسقان )|پ(، ارجاع »قاتل ابیه« به بدکشان70ر،  66خیارشنبر )|خیارچنبر

تر  تواند دلیلی مشابه دلیل پیشکه این نیز می  خامالیون|ن به خمالیونیا ارجاع کمالیو
 داشته باشد. گفته شده 

 رویکرد و شیوۀ کار حاجی زین العطار در نگارش مفتاح 
دانشنامه با ساختار  اثری  اسالمی  داروشناسی دورۀ  استاندارد  اثر  ترتیب  یک  به  و  ای 

جد( و گاه حرف دوم و سوم ... است  )معموالً ابتث و به ندرت اب  الفبایی حرف نخست
که در آن به هر دارو یک مدخل اختصاص یافته است. در هر مدخل نیز به طور معمول 

می عرضه  اطالعات  میاین  اطالعاتی که  )دربردارندۀ  دارو  چیستی  در  شود:  تواند 
ویژگی و  آن  مختلف  انواع  دارو کمک کند(،  با  شناسایی  همراه  )گاه  یک  هر  های 

های بهترین جنس از هر نوع  این انواع بر اساس کیفیت و میزان تأثیر(، ویژگی بندیرده
...( و گاه روش و  بو، مزه  های شناخت داروی تقلبی، طبع/مزاج دارو و قوۀ  )رنگ، 

تواند بر اساس سودمندی تر این بخش میثار مفصلآ ها )در  ثانویه، کاربردها و سودمندی
کارگیری و شکل مصرف آن، مقدار  (، چگونگی به برای اعضای مختلف بدن تقسیم شود

های مصرف، زیان آن، روش مقابله با عوارض آن )اصالح(، بدل یا جایگزین. از نمونه
آثاری می  اشاره   القانونتوان به بخش داروشناسی  مقبول و ساختارمند چنین  ابن سینا 

. 1دهدرا تشکیل می  القانونکرد که همراه با برخی مباحث نظری در مجموع کتاب دوم 
های مختلف یک دارو در نواحی مختلف های اسالمی نامبا توجه به گستردگی سرزمین

در   مباحث  این  به  العطار  زین  توجه حاجی  میزان  به  نگاهی  داشت.  ویژه  اهمیتی  نیز 
توان یکی از آثار  (، نشان از آن دارد که این کتاب را نمی4جدول    ـنگارش مفتاح )نک
 . های یاد شده به شمار آوردبرخوردار از ویژگی

  ی در داروشناسی ه برای مخاطب کتابپیداست؛ ماهیت دارو ک  4جدول  همچنان که از  
آن ممکن نیست( در   دارو کاربرد  اهمیت دارد )چون بدون شناخت  از هر چیز  بیش 

شمار نیز توضیحات حاجی مرتبۀ چهارم توجه است و البته در همین موارد به نسبت کم 
 

است.   القانون. بخش الفبایی معرفی داروها که به ترتیب ابجد مرتب شده، قسم دوم از جملۀ دوم از کتاب دوم  1
 (242-1/239بارۀ ساختار هر مدخل این بخش توضیح داده است )  سینا به تفصیل در ابن
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شناخت دارو یاری دهد. توجه کمابیش  در زین العطار غالباً چنان نیست که مخاطب را 
همچنین پیداست که او بسیار به ندرت   چیز او به کاربرد دارو نیز مایۀ شگفتی است.نا

از  نظری    ،کوشیده است در مواضع اختالف در منابعو کمتر  از منابع خود انتقاد کرده  
 خود عرضه کند.

 درصد( به ) مفتاح الخزائنمیزان توجه به مباحث مختلف در  .4جدول 
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جدول   ـ ویژه با توجه به شمار چشمگیر مداخل کتاب )نکنسبت اندک مفتاح، بهحجم به
مدخل  5 هر  متوسط  طور  )به  است  شده  مداخل  شدن  موجب کوتاه  کلمه(.    36( 

مدخلکوتاه فقط  ترین  است«، گکلمه  3ها  دوغ  »مخیض:  )مانند:  و  143  اند  ر(؛ 
  سقنقور )گ پ( و  37-ر36  )گ  ها یعنی بلسانترین مدخلشگفت آن که در مفصل

داستان94-ر93 شرح  به  محتوا  از  مهمی  بخش  نیز  بی پ(  موضوع هایی  به  ارتباط 
 ر(.  107 : صبر، گـ پردازی نکای دیگر از داستاناختصاص یافته است )برای نمونه

می آمد  خواهد  آنچه  داروشناسی برپایۀ  اثر  یک  آن که  از  بیش  مفتاح  توان گفت 
شود نامۀ دارویی است که همین ویژگی موجب می نگنامه/فرهاستاندارد باشد، یک واژه

 که این اثر از منظر زبانی اهمیت بسیار یابد. 
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 مفتاح الخزائنمنابع یاد شده در 
از جامع یاد شده   ،مدخل  70از منهاج و ذیل    ،مدخل  47ذیل    ،در بخش مفردات مفتاح

ویژه از منهاج بسیار مندی از این دو اثر و بهاند. البته بهرهمدخل مشترک  33است که  
فراتر از این است. شگفت آن که در بخش »ابدال و اصالح ادویه« هرگز از این دو کتاب 
نامی به میان نیامده است در حالی که محتوای این بخش سخت تحت تأثیر منهاج و 

رجمۀ مطالب مرتبط با بدل و مصلح هر مدخل آن )حتی در بیشتر موارد با رعایت  غالباً ت
نکاتی از جامع نیز به این مطالب    ،شمارتر ترتیب مداخل( است. در مواردی بسیار کم 

گیری مؤلف از صیدنه و رسالۀ ابدال رازی و  هایی از بهرهافزوده شده است و البته نشانه
 ه در ادامه یاد خواهد شد.  خورد کمنابع دیگر به چشم می

ها به واسطۀ  که بیشتر آنبرد نام میدیگر نیز یا مؤلف منبع  20حاجی زین العطار از 
اند. همچنین بارها از عبارت »گویند« برای نقل قول بهره  منهاج و جامع در مفتاح آمده 

ها جایگزین نها نیز ترجمۀ »قیل« در دو منبع اصلی و شماری از آ گیرد که بسیاری از آنمی 
 های یاد شده در آن دو منبع است.  نام

ای کمابیش کامل از چگونگی  ر( به رغم کوتاهی، نمونه57  مدخل حجر المثانه )گ
دهد. به دست میاین دو و یاد کرد منابع  منهاج و جامعحاجی زین العطار از  گیریبهره

باشد« که مانند آدمی میشود: »سنگی است که در مثانۀ  شرح مدخل با ماهیت آن آغاز می
گیر بیشتر مطالب مرتبط با ماهیت )که البته شمارشان در مجموع در مفتاح چندان چشم 

از جامع ) المتولد فی مثانة اإلنسان«( 626، شم  2/11نیست(، برگرفته  الحجر  : »هو 
و   پاک کند  است. عبارت بعدی مفتاح یعنی »و گویند سنگ مثانه و گرده بریزاند و 

:» قیل: إنه یفتّت حصاة  689منکر این است« ترجمه کامل مدخل منهاج )شم  جالینوس  
نه ترجمۀ همین مضمون در جامع  و  است  المثانة. و جالینوس ینکر ذلک«(  و  الکلى 

فلما جرب ذلک«( و سرانجام سخن    یفتت حصا المثانة: زعم قوم أنه  9)»جالینوس فی  
أنه یزیل بیاض العین إذا سحق واکتحل    )الغافقی: زعم قوم  نقل شده از غافقی در الجامع

 به.( چنین آمده است: »و گویند چون سحق کنند و کحل سازند سپیدی چشم زایل کند«.  

 منابع با واسطۀ بخش مفردات 
داروشناسان و منابع یاد شده در بخش مفردات مفتاح و منبع واسطۀ یادکرد هر یک )به  

 ترتیب الفبایی( بدین قرار است: 
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هم یادکرد این نام و    ،پ(12جل(، ذیل ارمنین )گ  ن)در متن: ابن ج  جلجلابن  
  .: ارمینین(48: ارمنیس، شم 1/20هم ارجاع به مدخل »قلقل« برگرفته از جامع )

 . (994، شم 2/123پ( به واسطۀ جامع )78 ذیل ذباب )گ :خواصابن زهر، 

(  1919شم  ،  4/65پ( گویا به واسطۀ جامع )133  : ذیل کرکر )گابن سمجون
برگردان  اما در جامع همان مطلب به نقل از »کناش ابن اسحاق« است. در چاپ نسخه

هایی نیز دارد(  ها و آشفتگیابن سمجون نیز )که به گمان کاستی  جامع االدویة المفردة
؛ نیز  1975، شم  4/74ر( به واسطۀ جامع )135  چنین مدخلی نیامده است؛ کفری )گ

سمجون،   مغر2/146ابن  )گ(؛  سمجون 145  ه  ابن  نشد.  شناخته  واسطه  منبع  ر( 
( ذیل »طین احمر« وعده داده است که »مغره« را در حرف »م« بیاورد اما در  1/308)

 چاپ تصویری چنین مدخلی نیامده است.  

، شم  2/11پ( به واسطۀ جامع )56  : ذیل حجر النار )گارسطو )ارسطاطالیس(
 . مکرر( 624

 .(1197، شم 3/20ر( به واسطۀ جامع )93 گذیل سقنقور ) :مرشدتمیمی، 

: انفحة،  1/64ر( به واسطۀ جامع )25  : ذیل انفحة الجمل و االبل )گجالینوس
الحیه )گ172شم   واسطۀ منهاج )شم  56  (؛ حجر  به  با توجه به جامع 668ر(  و   )

ر( به واسطۀ منهاج )نگاه کنید به مثالی که 57  (؛ حجر المثانه )گ614، شم  2/10)
، شم  2/97،3/13پ( به واسطۀ جامع )91  ر( و سطرونیون )گ76  (؛ دمیا )گیاد شد
( را منبع خود دانسته است  1685پ( گرچه منهاج )شم  121  (، فجل )گ1179،  885

آن که عبارت »از قول جالینوس   بر  صاحب منهاج گوید« را »از قول    و )البته مشروط 
»گوید«   فاعل  صورت  این  غیر  در  چون  بخوانیم  منهاج گوید«  صاحب  جالینوس، 

تیارات  یادکرد جالینوس آمده است. در اخنامشخص خواهد بود( اما در منهاج مطلب بی 
 ( نقل شده است.  1672شم  3/13نظر جالینوس به درستی از جامع )

پ( کل مدخل  17: ذیل اصطرک )گ  دیوسقوریدس)به صورت دیسقوریدوس(
  : اصطرک(؛ ذیل اظفار الطیب )گ 98)جز ارجاع به جامع( برگرفته از منهاج )شم  

(؛ ذیل  104، شم  1/39: اظفار الطیب( و نه جامع )133پ( به واسطۀ منهاج )شم  18
: حجر  681( و نه منهاج )شم  600، شم  2/7پ( به واسطۀ جامع )57  حجر حبشی )گ

: 833پ( کل مدخل برگرفته از منهاج )شم  59  الحبشی(؛ ذیل حجر الخطاطیف )گ
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،  71/ 3( و نه جامع )1414ر( به واسطۀ منهاج )شم  105  خطاطیف(؛ ذیل شوکران )گ
 (. 1350شم 

)به   الحاویدو  رازی  صاحب  زکریا(  صورت  محمدِ  انقون  و  مدخل  ذیل   :
) 23 )گ مشابه در جامع  مدخل  ترجمۀ  بل )گ 169، شم  1/63پ(  ذیل  است؛   )  
 .(346، شم 1/112ر( گویا به واسطۀ جامع )36

- 195: حاشا، ص  283پ( گویا به واسطۀ صیدنه )شم  51 : ذیل حاشا )گروفس
( یا جامع 587اج )شم  : و قال روفس و هو نوع من الفوتتنج( و نه به واسطۀ منه196

العطار به واسطۀ  73  (؛ ذیل دج )گ548، شم  2/2) پ( به تأکید خود حاجی زین 
نیز  855، شم  2/89البته در جامع )  ،(872منهاج )شم   از مطلب  (  به واسطۀ منهاج 

باالتر: ارجاع به دیوسقوریدس(؛ ذیل کرفس    ـروفس نقل شده است؛ ذیل شوکران )نک
 . (1902، شم 4/53( و نه جامع )1936)شم  پ( به واسطۀ منهاج132 )گ

نه مقصود  پ( که  145  پ( و مغنیسیا )گ130  )؟(: ذیل قنه )گ   شاملصاحب  
معلوم نشد. در اختیارات نیز از  محتمل  نه منبع واسطه  و  حاجی زین العطار از »شامل«  

این مأخذ نامی به میان نیامده است. ذیل قنه، مطلب نقل شده از آن و انتقاد حاجی زین 
العطار یعنی عبارت »صاحب شامل آورده است که اشق است و سهو کرده است« دیده  

رنگ که از کوه  شود اما ذیل مغنیسا به جای »صاحب شامل گوید گلی است سیاه نمی
 آورند«، عبارت » گویند گلی است ...« آمده است.  شان می کا

 . (1281ر( به واسطۀ منهاج )شم 98 : ذیل سنکسبویه )گ[ تذکره عبدوس ]، 

ر( به  25 : ذیل انفحة االرنب )گعلی بن ربن طبری )به صورت ابن رزین طبری(
 .: انفحة(172، شم 1/65واسطۀ جامع )

 . (908ر( به واسطۀ منهاج )شم 76 : ذیل دم الضفدع )گعلی بن عباس مجوسی

 . (1306، شم 3/55پ( به واسطۀ جامع )102 : ذیل شجره ابرهیم )گغافقی

به تأکید  145  : ذیل مغره )گفولس به واسطۀ منهاج خود  ر(  العطار  حاجی زین 
 . (2250)شم 

 . (1672شم  3/13پ( به واسطۀ جامع )121 : ذیل فجل )گاختیاراتکندی، 
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 دالواسطۀ بخش اب منابع با
 اند.  به واسطۀ منهاج یاد شدههمگی نیز تقریباً در این بخش، منابع یاد شده 

پ( و فلفل ابیض 160  پ(، جلغوزه )گ157  : ذیل برسیاندارو )گابن ماسویه 
(. واسطۀ  1726،  641: برشیان دارو،  243ر( به واسطۀ منهاج )به ترتیب شم  172  )گ

 پ( شناخته نشد. 156 احتمالی بدل نقل شده از او ذیل انجدان )گ

ر(، و هنگام یادکرد مصلح این  173 فقط ذیل قنطوریون )گ : اسحاق ]بن حنین[ 
از اسحاق نقل شده است در حالی که تقریباً در همۀ    (1882دارو به واسطۀ منهاج )شم 

  نیز  مأخذ منهاجمأخذ ناگفتۀ مفتاح منهاج بوده است؛ و  موارد مشابه )اصالح دارو(  
االدویة  و به احتمال کمتر    اصالح االدویة المسهلةه احتمال بسیار  اسحاق بن حنین )ب

است. برای نمونه در اسحاق در منهاج یاد شده  در موارد پرشمار نام  که  وی(    المفردة
ر(،  157  پ(، ایرسا )گ156  مفتاح نظر اسحاق بن حنین دربارۀ مصلح انیسون )گ

ر(، درونج عقربی  164 پ(، دخن )گ161 ر(، حب القرع )گ158 بزر البطیخ )گ
،  604،  296،  209،  180ر( برگرفته از منهاج )شم  166  ر(، زعفران )گ164  )گ
ها  آنکه نام وی یاد شود اما در اختیارات ذیل همین مدخل( است بی1138،  881،  875

 نام اسحاق آمده است.  

پ( در منهاج 165 بدل نقل شده از او ذیل زراوند مدحرج )گ :اسحاق بن عمران
: زراوند( یا ابدال رازی نیامده و گویا به واسطۀ 1099شم    2/159( و جامع )1128)شم  

 ( نقل شده باشد. 307: زراوند، ص 488صیدنه )شم 

پ(،  155  ر(، اسارون )گ155  مدخل ارز )گ  14اشاره به نام او ذیل   :جالینوس
برسیاندارو )گ 157  بارزد )گ الجبلی )گ 157  ر(،  الکرفس  بزر  پ(،  157  پ(، 
  پ(، سقنقور )گ 161  ر(، حب القرع )گ160  پ(، تین یابس )گ159  ترمس )گ

)گ167 سمسم  )گ167  ر(،  الطیب  سنبل  )گ167  ر(،  عصفر  ر(،  170  پ(، 
های مشابه در منهاج )به  پ( به واسطۀ مدخل173 ر(، کبریت )گ171 غاریقون )گ
دارو،  243،  221،  59،  32های  ترتیب شماره برشیان   :254  ،415  ،451  ،604  ،

( است. نقل قول از او ذیل اسقنقور  1926،  1651،  1593،  1271،  1254،  1233
و فطراسالیون )گ155  )گ مدخل171  پ(  تکرار  واقع    های سقنقور )گ پ( در 
پ( مفتاح و به واسطۀ همین مداخل در منهاج 157  ر( و بزر الکرفس الجبلی )گ167
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ر(  162  لکاکنج )گ( است. آنچه ذیل دو مدخل حب ا 254و    1233)به ترتیب شم  
اما این انتساب درست    پ( از جالینوس نقل شده در منهاج نیامده173  و کاکنج )گ

آمده 516ص  ،  : کاکنج873است زیرا همین بدل در صیدنه )شم   از بولس  به نقل   )
هایی است که او از آثار مختلف جالینوس  های بولس نیز در واقع بدلاست که همۀ بدل

ها در منابع دورۀ اسالمی گاه از این و گاه از آن نقل شده است )در  گرد آورده و این بدل
های نام برده شده  (. اما بدل 77-76: کرامتی، »جایگاه رسالۀ ابدال ...«،  ـاین باره نک

پ( نه در منهاج و جامع و نه  175 پ( و مشکطرامشیع )گ173 از او ذیل کاشم )گ
 در صیدنه و ابدال رازی نیامده است.  

بدیغورس(دیسقوری البان )گ  :دوس )بخوانید:  ذیل حب  وی  از  نقل شده   بدل 
این اشتباه به دلیل نقل این بدل به واسطۀ 161 آن بدیغورس است اما  از  پ( در واقع 

: بان( و ابدال  226، شم  1/79( است آن هم در حالی که در جامع )606منهاج )شم  
هر  )جه آن که در اختیارات رازی به درستی از بدیغورس نقل شده است. نکتۀ جالب تو

ها کامالً هنگام نقل همین بدل با آنکه تأثیر جامع در یادکرد بدل  نویس کهن( چهار دست
هم به نقل از »دیسقوریدوس« اما با انداختن عبارت »ده یک    روشن است این بدل باز

   .آن بسباسه« آمده است

پ(  165  زراوند طویل )گر( و  165  های نقل شده از او ذیل راوند )گ: بدلرازی
  ، اما نه در منهاج، : زراوند( 1099، شم  2/160؛  1018، شم  2/134در جامع )به ترتیب:  
توان جامع را واسطۀ نقل دانست. اما مطلب  در این دو مورد میو  اند  نیز از همو نقل شده 

پ( در جامع، منهاج یا صیدنه نیامده است 157 نقل شده از رازی ذیل برنجاسف )گ
 رازی باشد.  ابدالگیری مستقیم از تواند نشانۀ بهرهکنار دیگر شواهد می   و در

ر( و شاذنج  164  ر(، درونج عقربی )گ164  : ذیل دخن )گشاپور ]بن سهل؟[ 
ر( از  155  (. آنچه ذیل ارز )گ1314، 881،  875ر( به واسطۀ منهاج )شم  168  )گ

(  875ۀ منهاج )شم  شاپور نقل شده در واقع عکس بدلی است که ذیل دخن به واسط
ر( در جایی که از شاپور یاد شده عبارتی از منهاج  174  ذیل کمون )گ  1. نقل شده است

( ترجمه نشده یا افتاده )به دلیل نقص محتمل نسخه( و در نتیجه بدل بعدی 1985)شم  

 
«  جاورس است   )ارز(  بدل آن  یدشاپور گو  « به »ارز است   یدشاپور گو  )=دخن=جاورس(  بدل آن. یعنی عبارت » 1

 تبدیل و ذیل ارز آمده است. 
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 1. خوردبه اشتباه از آن شاپور دانسته شده است. این اشکال در اختیارات به چشم نمی
 پ(، کبر )گ163  های نقل شده از شاپور ذیل دارشیشعان )گحتمالی بدلواسطۀ ا 

 پ( نیز معلوم نشد. 175 پ( و مشکطرامشیع )گ173

 شناسایی منابع ناگفتۀ مفتاح
ها نام برده،  ها مراجعه کند از آنآنکه بداندر نقطۀ مقابل منابعی که حاجی زین العطار بی

ها به نامشان اشاره نکرده است. از این  گیری از آنمنابعی قرار دارند که وی به رغم بهره
رازی در بخش ابدال مفتاح، هم به سبب ارتباط    ابدال االدویةگیری از رسالۀ  میان بهره

این رساله  این تک  مستقیم  و هم به سبب شهرت بسیار  این بخش  نگاری به موضوع 
گیری احتمالی مؤلف از صیدنه بیرونی، با توجه به چندان دور از انتظار نیست. اما بهره 

داروشناسان دورۀ -گیاه  بیشتراین که این اثر به رغم ارزش ذاتی چشمگیر، عمالً از چشم  
العطار در اختیارات نیز اسالمی دور افتاده بود، بسیار جا لب توجه است. حاجی زین 

نام برده استتنها ذیل دهن بلسان   او  ابوریحان و صیدنه  به  4)در    از  جز  نسخۀ کهن 
، که در اصل بدلی منقول 127: بلسان، ص 171؛ مقایسه کنید با صیدنه، شم دیوان هند

های ابار،  ذیل مدخل  های خود بر اختیارات پدر،»ابن مؤلف« در افزوده  .(از رازی است 
،  ر23ر، 18، 3499اذخر، آملج، ریحان سلیمان، شاهبلوط، صاب و نمام )دیوان هند 

شهیدعلی  317پ،  202ر،  188ر،  148پ،  37 پ،  28پ،  11پ،  5،  1999ر؛ 
 مطالبی را از ابوریحان نقل کرده است.  نیز ر( 386پ،  229ر، 212پ، 162

ابع مهم صیدنه، منهاج و جامع بوده است  ابدال رازی از من  چون:  ابدال االدویةرازی،  
های ابدال  ها همان بدل شود که بدل یاد شده در آنجا فقط به مداخلی اشاره میدر این

برای   یادشده  بدل  اولین  از جمله:  باشد.  نیامده  یاد شده  سه کتاب  اما در  باشد  رازی 
و تنها بدل یادشده برای حافر )گ157  برنجاسف )گ افر161  پ(  وی  پ(، حجر 

 رازی، ابدال، ذیل مداخل یاد شده(.   ـپ؛ نک166 پ( و ساداوران )گ162 )گ

شود که در منهاج، جامع و ابدال می   یادهایی  بدل  : در این جا نیز تنهابیرونی، صیدنه
ر(،  156  پ(، اصطرک )گ 155  اند. از جمله بدل نخست اسقوردیون )گرازی نیامده

العالم )156  بدل سوم انیسون )گ پ(، بدل سوم زراوند مدحرج  162  گپ(، حی 
 

« یاد شده در مفتاح، در اختیارات  بدل آن تخم کرنب است  یدو شاپور گو  ی نبط  یموزن و ن  یک  ی بدل کرمان. عبارت » 1
بدل    یندو گو...  وزن آن،    یک: بلکه  یدبود، و شاپور گو  ی نبط  یموزن و ن  یک  ی بدل کرمانبه درستی چنین آمده است: »

 . «تخم کرنب بود  نآ
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ر(  174  ر(، و بدل دوم کمادریوس )گ171  پ(، بدل سوم غاریقون )گ165  )گ
،  60،  45، ص  917،  745،  488،  362،  99،  69،  41مقایسه شود با صیدنه )شم  

برگرفته   پ( نیز احتماال171ً (. بدل سوم فراسیون )گ539، 447، 307، 230،  78
 جایی اصل و بدل است.  ( اما با جابه634، ص 1106از مدخل العیه در صیدنه )شم 

الخروع )گ این گذشته بدل حب  پ(، زرد  165  )گ  پ(، زرین درخت 161  از 
)گ )گ166  اسفور  دارشیشعان  بدل  دومین  بدل  پ163  ر(،  چهارمین  و   )

 اند.  ر منهاج و جامع آمدهپ( نیز در ابدال رازی و صیدنه اما نه د 175  مشکطرامشیع )گ

 های مفتاح، اختیارات و منابع آنعنوان مدخل ۀمقایس 
از آنجا که مفتاح تا کنون به چاپ نرسیده و از اختیارات، منهاج و جامع نیز چاپ  

این مقایسه کاری بسیار دشوار   اعتمادی در دست نیست.  این گذشته  استشایان  از   .
دست بود باز هم اعتنای هر نویسنده به یکی از    های شایستۀ اعتمادی در حتی اگر چاپ

دارو(  دارو یا برشیاندارو )مثال دارشیشعان یا دارشیشغان و برسیان های رایج هر نامگونه
های  آمده است، گونه  6جدول  و    5جدول    شد. در مقایساتی که نتیجۀ آن درمی   مطرح

توان  اند. از این مقایسات می های یاد شده( یکی انگاشته شدهنزدیک به هم )مانند مثال
ها )اما نه الزاما در محتوای دریافت که حاجی زین العطار برای گزینش عنوان مدخل

 ع خود تا چه اندازه تأثیر گرفته است.ها( از هر منبآن

توانند نشان دهند که محتوای مفتاح یا اختیارات البته پیداست که این دو جدول نمی
تر  اندازی روشنتواند تحت تأثیر منهاج یا جامع باشد. اما برای آنکه چشم تا چه اندازه می
فت و آن میزان تأثیر  توان یک عامل مهم را نیز در این میان در نظر گرعرضه گردد می

های ارجاعی و غیر ارجاعی است. همچنان که در بحث منهاج و جامع در گزینش مدخل
ها که ارجاع صریح دارند  نوع محتوای مداخل آمده است سهم مداخل ارجاعی، چه آن

آن نام دیگر عنوان مدخلو چه  نام را  ها که فقط دربردارندۀ چند  به نوعی هر  اند )و 
ا می  نه تنها چشم توان یک  اختیارات(  نیز در  گیر  رجاع در نظر گرفت( در مفتاح )و 

ها چیزی جز نام یا ارجاع  هایی است که در آنها بیش از مدخلاست که حتی شمار آن
 ها، کاربرد ...( آمده است.)در واقع مطالبی دربارۀ چیستی و ویژگی
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 با منابع محتمل   اختیارات بدیعیو   مفتاح الخزائنهای مدخلشمار مقایسۀ . 5جدول 
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 با منابع محتمل اختیارات بدیعیو   مفتاح الخزائنهای مدخلدرصد تشابه مقایسۀ . 6جدول 
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 با دو منابع اصلی  مفتاح الخزائنهای اصلی و ارجاعی مقایسۀ مدخل -7جدول 

 فقط جامع  فقط منهاج هر دو  جامع   منهاج کل  

  1183 ارجاعی  صرفا هایمدخل 
483 740 255 228 485 

40.8٪ 62.6٪ 21.6٪ 19.3٪ 41.0٪ 

  1137 های اصلی مدخل 
750 752 511 239 241 

66.0٪ 66.1٪ 44.9٪ 21.0٪ 21.2٪ 

مدخل جامع را )که در منهاج  485پیداست حاجی زین العطار  7جدول  همچنان که از
ازا ندارد( صرفاً به عنوان مدخل ارجاعی برگزیده است و در مجموع نزدیک به دو  مابه

م مدخلدخلسوم  ارجاعی  با جامعهای  مشترک  منهاج در  های  و  جامع  اما سهم  اند. 
گیر عددی  برتری چشم با در نظر گرفتن  های اصلی عمالً برابر است و  گزینش مدخل

توان دریافت که در گزینش مجموع مداخل اصلی  می  ، منهاج بر جامع در بخش ابدال
ابدال( منهاج نقش و  به مثالمهم   یمفتاح )مفردات  با توجه  باز  و  است  های  تر داشته 

ها توان دریافت که تأثیر منهاج بر محتوای مدخل می  ،این جستار  یاد شده در  پرشمار
  گیرتر از این برتری عددی در شمار مداخل بوده است.بسیار چشم 

 نتایج
روایت مختصر   بدیعی  اختیاراتنگاران و پژوهشگران،  . برخالف پندار فهرست1

تکمیل  بزرگ   نیست؛  الخزائنمفتاح  شدۀ  یا  مجموعۀ  یک  از  دو کتاب  هر    ترِ بلکه 
ویژه در مفتاح کمابیش  گزینش بهاین  اند.  های حاجی زین العطار گزینش شدهیادداشت

  ، های ارجاعیبه ویژه در مدخل  در این دو اثر،   یافتن اشکاالتیباشتاب بوده و موجب راه  
 شده است.  

های مختلف و نیز ها و گویشهای مختلف داروها در زباننامبه  ه  . اعتنای ویژ2
 آشکار است.در هر دو اثر داروها مختلف نام  و امالهای هاگونه

داروشناسی برخوردار    های الزم برای یک اثر استانداردمفتاح الخزائن از ویژگی .3
توان گفت حاجی زین العطار در نگارش مفتاح رویکردی متفاوت نیست تا جایی که می

 را دنبال کرده و بیشتر اثری با اهمیت زبانی پدید آورده است.

دو  4 این  محتوای  از دست.  بسیاری  در  است  ها  نویساثر  درآمیخته  هم  در  با  و 
 دیگری را نیز در نظر داشت. های نویسد دستویراست انتقادی هر یک، به ناچار بای
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  491نویس بادلیان  از روی دست  ، مستقیماً یا به واسطه454نویس بادلیان  . دست5
رسد )یا می  491نویس بادلیان  نیز به دست  1823نویس مغنیسا  نوشته شده و تبار دست

به یک دست هر دو  میتبار  مینویس  نهایت  در  نویس  دستتوان گفت که دو  رسد(. 
 کنند.متأخر عمالً هیچ کمکی به ویراست انتقادی این کتاب نمی 

مدخل6 از  دست.  از  نرسیده نویسهایی که  ما  دست  به  )که  مفتاح  به  های  اند( 
توان به عنوان متن موازی برای نشر ویراست  اند میهای اختیارات اضافه شدهنویسدست

 انتقادی مفتاح استفاده کرد.  

العطار مفتاح را بیشتر بر پایۀ منهاج و سپس جامع ابن بیطار نوشته  . حاجی زین  7
 ها نام برده به واسطۀ یکی از این دو منبع است.است. تقریباً همۀ منابع دیگری که از آن

 ابوریحان و رسالۀ ابدال رازی بهره برده است.  ۀاز صیدن  ی. وی در موارد8
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 سپاسگزاری
دانشور گرامی احمدرضا رحیمی ریسه که   فراهم آمدن این جستار بدون لطف

های ترکیه )یاد شده در منابع پایانی( را در  نویس کتابخانهها دستتصویر ده
اختیار نگارنده قرار داد، مساعدت کتابخانۀ بادلیان آکسفورد و کتابداران آن 

نویس  ترین دستترین و ارزنده)از جمله کهنمفتاح الخزائن  نویس  که دو دست
شدۀ این اثر( را به درخواست نگارنده اسکن کردند و در اختیار او قرار    شناخته

نسخه همکاری  و  آقدادند  صفری  علی  برجسته  همین شناس  که  قلعه 
دوست و نویس را بررسی و قدمت آن را تأیید کردند امکان پذیر نبود.  دست

د. ها یادآور شدننویس همکار گرامی، محسن قوسی نیز نکاتی را دربارۀ دست 
تالش همچنین  است.  آنان  همۀ  سپاسگزار  مسؤول نگارنده  های کارشناس 

محترم کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد، 
نویس این کتابخانه مایۀ  یجه دیانتی در ارسال سریع چند دست خدسرکار خانم 

 امتنان نگارنده است.
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  پ1گ -  کتابخانۀ بادلیان Marsh 491نویس دست  .5تصویر 
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 نویس(پ )انجامۀ دست 221گ -  کتابخانۀ بادلیان Marsh 491نویس دست  .6تصویر 

 
 ( پ2حاشیۀ گ پ )221گ -  کتابخانۀ بادلیان Marsh 491نویس دست  .7تصویر 
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  نویس(پ )انجامۀ دست  250گ - مغنیسا 1823نویس دست  .8تصویر 
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  نویس(پ )انجامۀ دست  184گ -  کتابخانۀ بادلیان Marsh 454نویس دست . 9تصویر 
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 منابع 
دائرة المعارف بزرگ  ، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمیآل داوود، سیدعلی، »آل مظفر«، 

 1368: تهران، 2اسالمی، ج
 ق1291، بوالق، الجامع لمفردات األدویة و األغذیة ابن بیطار، احمد، 

 1431، قاهره: جامعة الدول العربیة،  منهاج البیان فی ما یستعمله االنسانابن جزله، يحيى بن عيسى،  

حامد،   ابوبکر  سمجون،  المفردة  جامعابن  تصویری  االویة  چاپ  سزگین،  ،  فواد  کوشش  به 
 م 1992ق/1412فرانکفورت،

 ق 1294، بوالق، القانونابن سینا، 
، ویراستۀ اسماعیل سعادت، تهران:  دانشنامۀ زبان و ادب فارسی«،  اختیارات بدیعیاعلم، هوشنگ، » 

 1384، 1فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ج 
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و    ،رزهرا پارساپو، ویراستۀ  کفایة الطب،حبیش بن ابراهیم  ،تفلیسی

 1390مطالعات فرهنگی, 

 3217نویس شمارۀ  ، دست اختیارات بدیعیجالل الدین بن امین طبیب کازرونی، ]تتمیم[ مقالۀ دوم  
 کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی 

 .1831، به کوشش گوستاو فلوگل، الیپزیک، کشف الظنونحاجی خلیفه، 
کتابخانۀ    638نویس شمارۀ  ، دست اختیارات بدیعیعلی بن حسین،  حاجی زین العطار شیرازی،  

 ق )فقط مقالۀ نخست( 792الال اسماعیل، تاریخ کتابت 
ق )مقالۀ نخست  819کتابخانۀ دانشگاه الیدن، تاریخ کتابت    Or. 558نویس شمارۀ  همان، دست 

 یعی و مفتاح الخزائن( ت بد ا+ مقالۀ دوم مرکبات با تلفیق مرکبات اختیار
دست  شمارۀ  همان،  تاریخ کتابت    1999نویس  علی،  شهید  در  846کتابخانۀ  )تاریخ کتابت  ق 

 یافته توسط فرزند مؤلف در بر دارندۀ روایت گسترش ق آمده است(،826فهرست به اشتباه 
تاریخ کتابت    3499نویس شمارۀ  همان، دست  بر دارندۀ روا850دیوان هند، با  در  یت  ق )؟(، 
 یافته توسط فرزند مؤلف و ظاهراً به خط فرزند مؤلف )گویا درست نباشد( گسترش
 ق 884کتابخانۀ آیاصوفیا، با تاریخ کتابت  3547نویس شمارۀ همان، دست 
ق )در بردارندۀ شمار  884کتابخانۀ آیاصوفیا، با تاریخ کتابت    3550نویس شمارۀ  همان، دست 

 ( مفتاح الخزائنچشمگیری از مداخل 
 ق )فقط مقالۀ نخست( 885کتابخانۀ آیاصوفیا، با تاریخ کتابت  3546نویس شمارۀ مان، دست ه

 ق 887کتابخانۀ آیاصوفیا، با تاریخ کتابت  3551نویس شمارۀ همان، دست 
برای    تاریخ )در بر دارندۀ جدولی از مؤلفکتابخانۀ آیاصوفیا، بی   3549نویس شمارۀ  همان، دست 

 های فارسی( خل شدۀ نام های عربی مدیافتن معادل 
 ق )فقط مقالۀ نخست( 940کتابخانۀ مغنیسا، با تاریخ کتابت  1821نویس شمارۀ همان، دست 
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 3تاریخ )مقالۀ اول + مقالۀ دوم دارای  کتابخانۀ آیاصوفیا، بی  3553نویس شمارۀ  همان، دست 
 باب(  19باب افزوده و در مجموع 

تاریخ )مقالۀ اول + مقالۀ دوم در دو مقاله!  فیا، بی کتابخانۀ آیاصو  3552نویس شمارۀ  همان، دست 
 باب مرکبات(  19یک مقالۀ نظری افزوده و سپس 

 کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد   613نویس شمارۀ  همان، دست 
حسین،   بن  علی  شیرازی،  العطار  زین  الخزائنحاجی  شمارۀ  دست   ،مفتاح   Marsh 491نویس 

 ق 769، تاریخ کتابت ابخانۀ بادلیان آکسفورد کت
دست  شمارۀهمان،  مغنیسا1823  نویس  تاریخ کتابت  کتابخانۀ  با  مدخل 923،  )دارای  های ق 

 افزوده از اختیارات بدیعی( 
 ق 13-12، کتابت سدۀ کتابخانۀ بادلیان آکسفورد Marsh 454نویس شمارۀ همان، دست 
دست  شمارۀ  همان،  شمارۀ    5265نویس  )=   1کتابخانۀ  اسالمی  شورای  از    نویسیدست مجلس 

 ( اختیارات بدیعی 
دست  مشهد   391نویس  همان،  فردوسی  دانشگاه  اسالمی  معارف  و  الهیات  دانشکدۀ  کتابخانۀ 

 ( اختیارات بدیعیاز  نویسیدست )=
شمارۀ  نویس همان، دست  معارف اسالمی   1/1347و    2/613های  و  الهیات  دانشکدۀ  کتابخانۀ 

 نشگاه فردوسی مشهد )فقط مقالۀ مرکبات و تلفیق مرکبات اختیارات و مفتاح( دا
، نویس دست   5پژوهش و ویرایش یونس کرامتی بر اساس االبدال االدویة،  رازی، محمد بن زکریا،

 )نک کرامتی در همین مآخذ( جایگزینی داروهای ساده ... ضمیمۀ 
عباس،   مهرورز،  تفصیلزارعی  فهرست  همدان:  نسخه گنجینۀ  سینا ی  بوعلی  دانشگاه  ، های خطی 

 1396همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 

همکاران،   و  رمضان،  في  ششن،  والفارسیة  والترکیة  العربیة  باللغات  الطب االسالمي  مخطوطات 
 1984، استانبول: مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، مکتبات الترکيا

محمود،   نسخ خطیفاضل،  مشهد  فهرست  اسالمی  معارف  و  الهیات  دانشکدۀ  مشهد: کتابخانۀ   ،
 1355انتشارات دانشکدۀ الهیات و معارف اسالمی مشهد، 

،  «کرامتی، یونس، »جایگاه رسالۀ ابدال األدویۀ رازی در سنت داروشناسی و داروسازی دورۀ اسالمی
 121–75، صص 1392، (14پیاپی ) 1، ش 11، ج تاریخ علم 

اسالمیجایگزینی  ،  همو دورۀ  داروشناسی/داروسازی  سنت  در  ساده  پایان داروهای  برای    هنام، 
 1392دریافت درجۀ دکترای تاریخ علم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 ش 1368، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، بزرگان نامی پارسمیر، محمد تقی، 
 ش1348ز: انتشارات دانشگاه پهلوی، ، شیراپزشکان نامی پارسهمو، محمد تقی، 

 1371، تهران: شرکت دارویی پخش رازی، اختیارات بدیعیهمو، مقدمه بر 
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