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 چکیده

 

است. از  هایی بسیار در این موضوع نوشته شده و کتاب اسالمی بسیار گسترده بوده های سرزمینکاربرد عطر در 
واسطۀ یادکردشان در آثار کتابشناسی یا نقل قول از  اند و بعضی را نیز تنها به این میان برخی به دست ما رسیده

اثر یوحنا بن  جواهر الطیبهای عطرشناسی موجود چنین اند:  نگاری تک شناسیم. ها در آثار عطرشناسی می آن
 258-185) یعقوب بن اسحاق کندیاثر  العطر و التصعیدات کیمیاء، م( 857-778ق/  243-163)ح ماسویه 

طیب العروس ، م( 979-897ق/  369-284)اثر ابن جزار  کتاب فی فنون الطیب و العطر، م( 871-801ق/ 
محمد بن الحسن بن اثر  کتاب الطیبو  (م 1000/ ق 390محمد بن سعید تمیمی )د ح اثر  و ریحان النفوس

 .م( 1030ق/  421)زنده در  ابراهیم الخازن

؛ این آثار را با توجه است مطالبی در شناخت و کاربرد عطرها آمده نیز در بسیاری از آثار مکتوب دورۀ اسالمی
آثار ، ها نیو قراباذ یآثار پزشکبندی کرد:  ها طبقه توان در این دسته موضوع اثر و رویکرد آن به عطرشناسی می

آثار های آشپزی،  ، کتابها جواهرنامه، ساالری آثار دیوان، ها آثار ادبی و فرهنگ، آثار چنددانشی، داروشناسی
 .های حسبه ابکتو  ها نامه عجایب ،جغرافیایی

تواند  مندی این آثار از یکدیگر می های عطرشناسی و بهره نگاری ساختار و محتوای نسبتا مشابه تک
ها بر دیگر آثاری که به  نگاری دهندۀ یک سنت در نگارش آثار عطرشناسی باشد. تاثیر محتوای تک نشان

توان  و محتوای مشابه روشن است و میها  نگاری مندی از تک اند نیز با توجه به بهره عطرشناسی پرداخته
که از  با توجه به این را نیز ادامۀ سنت عطرشناسی به شمار آورد. ی با موضوعات دیگردر آثار  رپرداختن به عط
شده  م، ارتباطی میان آثار عطرشناسی نگاشته شده در شرق جهان اسالم با آثار نگاشته 10ق/  4نیمۀ دوم سدۀ 

 توان از دو سنت عطرشناسی متمایز در دورۀ اسالمی سخن گفت. شود، می نمی در غرب جهان اسالم دیده

های  نویس ، تبارشناسی دستجواهر الطیبو  کتاب الطیبدو رسالۀ کهن عطرشناسی، انتقادی تصحیح 
 ها بخشی دیگر از این پژوهش است. این دو و بررسی متون موازی آن

 

 

عطرشناسی، عطر در تمدن اسالمی، کتاب الطیب، جواهر الطیب، تبارشناسی سنت  ها: كلیدواژه
های کتاب الطیب. نویس دست
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 فهرست مطالب

 

 ك  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- چکیده

 م  ----------------------------------------------------------------------------------------------- فهرست مطالب

 ث  ----------------------------------------------------------------------- ها، نمودارها و تصویرها فهرست جدول

 غ  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- گفتار پیش

 1 ------------------------------------------------------------- شناسی پژوهش كلیات،  پیشینه و روش -1فصل 

 2 ------------------------------------------------------------------ پژوهش موضوع

 3 ---------------------------------------------------------------------- مساله بیان

 4 ------------------------------------------------------------ شپژوه ضرورت و اهمیت

 4 -------------------------------------------------------------------- پژوهش قلمرو

 5 ---------------------------------------------------------------- پژوهش های پرسش

 5 ---------------------------------------------------------------- پژوهش هایفرضیه

 5 ------------------------------------------------------------------- پژوهش پیشینۀ

 7 -------------------------------------------------------------------- پژوهش روش

 9 -------------------------------------------------------------------------- های عطرشناسی نگاری تک -2فصل 

 9 --------------------------------------------------------------- مفقود های نگاری تک

 10 ------------------------------------- های کهن شناسی های عطرشناسی یادشده در کتاب کتاب

 11 ---------------------------------- ها نقل قول شده های موجود از آن نگاری هایی که در تک کتاب

 14 -------------------------------------------------------------- موجود های نگاری تک

 14 ---------------------------------------------------------------- جواهر الطیب

 18 -------------------------------------------------------- کیمیاء العطر و التصعیدات

 19 ------------------------------------------------------ فی فنون الطیب و العطر کتاب

 20 ----------------------------------------------------- طیب العروس و ریحان النفوس

 22 ----------------------------------------------------------------- کتاب الطیب
 22 ---------------------------------------------------------------------------- عنوان اثر
 23 ----------------------------------------------------------------------------- مولف اثر

 23 --------------------------------------------------------------------------- گزارش متن
 23 --------------------------------------------------------------------------- دیباچه

 25 --------------------------------------------------------------------- : المسک1باب 
 25 ----------------------------------------------------------------------- : العنبر2باب 



 ن 

 

 26 ------------------------------------------------------------------ العود: اجناس 3باب 
 26 ---------------------------------------------------------------------- : الکافور4باب 
 26 ---------------------------------------------------------------- : انواع المعجونات5باب 

 27 --------------------------------------------------------------------------- متون موازی
 27 ------------------------------------------------------------------- مختصر فی الطیب

 27 ----------------------------------------------------- رسالة فی اصول الطیب و مرکبات العطریة
 28 --------------------------------------------------------------------- عطرنامۀ عالئی

 29 ------------------------------------------------------------ بررسی تطبیقی متن سه رسالۀ عربی
 29 ------------------------------------------------------------------------ ها سرفصل

 31 ----------------------------------------------------------------- ها و عبارات تفاوت واژه
 33 --------------------------------------------------------------------- جابجایی در متن

 34 ----------------------------------------------------------------- ها ها و کاستی افزودگی
 34 ------------------------------------------ هایی از متن که تنها در روایت خازن آمده است: بخش
 34 ---------- خورد: هایی از متن که در دو روایت خازن و ابن کیسان آمده ولی در روایت ابن مندویه به چشم نمی بخش
 35 --------------------------------------- هایی از متن که تنها در روایت ابن مندویه آمده است: بخش

 35 --------------------------------------------------------- مقایسۀ سه روایت عربی با ترجمۀ فارسی
 37 ------------------------------------------------------------------- ها بررسی صحت انتساب

 37 ------------------------------------------------------------- دالیل مبتنی بر محتوای متن
 38 ------------------------------------------------------------- دالیل مبتنی بر تغییرات متن

 42 --------------------------------------------------- ها نگاری تک متداول محتوای و ساختار

 43 --------------------------------------------------------------- عطرهای مفرده

 44 --------------------------------------------------------------- عطرهای مرکب

 48 ------------------------------------------------------------- عطرهای مغشوش

 49 ---------------------------------------------------------- عطرشناسی در آثار مکتوب دورۀ اسالمی -3فصل 

 50 ------------------------------------------------------------- ها قراباذین و پزشکی آثار

 50 ---------------------------------------------------------------الرسالة الهارونیة

 50 -------------------------------------------------------- فردوس الحکمة فی الطب

 51 --------------------------------------------------- رسالة اجزاء الخبریة فی الموسیقی

 52 ------------------------------------------------------------ المنصوری فی الطب

 52 --------------------------------------------------------- االبدان و االنفسمصالح 

 53 ----------------------------------------------------------- کامل الصناعة الطبیة

 53 ------------------------------------------------------------------ مادة البقاء

 54 ----------------------------------------------------- عن التالیفالتصریف لمن عجز 

 55 ------------------------------------------------------------ ذخیرۀ خوارزمشاهی

 56 --------------------------------------------------------  لقط المنافع في علم الطب

 57 -------------------------------------------------------------------- قانونچه



 س 

 

 57 --------------------------------------------------- تسهیل المنافع فی الطب و الحکمة

 58 ------------------------------------------------------------------ داروشناسی آثار

 58 -------------------------------------------------------------- القانون فی الطب

 59 ------------------------------------------------------------- الطبالصیدنة فی 

 60 ---------------------------------------------------------------- تقویم الصحة

 61 --------------------------------------------------------------- االدویة المفردة

 62 -------------------------------------------------- فی ما یستعمله االنسان منهاج البیان

 62 ----------------------------------------------------- عمدة الطبیب فی معرفة النبات

 63 -------------------------------------------------------------------- الجامع

 64 -------------------------------------------------------- الطبیةالشامل في الصناعة 

 64 --------------------------------------------------------------- اختیارات بدیعی

 65 ------------------------------------------------------------------ چنددانشی آثار

 65 -------------------------------------------------------------- نامه عالئی نزهت

 66 --------------------------------------------------------------- جمالینامۀ  فرخ

 67 --------------------------------------------------------- نوادر التبادر لتحفة البهادر

 67 ------------------------------------------------------- نهایة االرب فی فنون االدب

 69 --------------------------------------------------------------- ها فرهنگ و ادبی آثار

 69 --------------------------------------------------------------- التبّصر بالتجارة

 70 ------------------------------------------------------------ کتاب النبات دینوری

 71 ---------------------------------------------- المحبوب و المشموم و المشروبالمحب و 

 71 --------------------------------------------------- التلخیص فی معرفة اسماء االشیاء

 71 -------------------------------------------------------- حکایة ابی القاسم البغدادی

 72 ------------------------------------------------------------------ المخصص

 73 ------------------------------------------------------- ربیع االبرار و نصوص االخبار

 73 ------------------------------------------------------ مطالع البدور في منازل السرور

 74 --------------------------------------------------------------- مقامات سیوطی

 75 ----------------------------------------------------------------- ساالری دیوان آثار

 75 ---------------------------------------------------- عمدة الکتاب و عدة ذوی االلباب

 76 ---------------------------------------------------- صبح االعشی فی صناعة االنشاء

 77 -------------------------------------------------------------------- ها جواهرنامه

 77 ------------------------------------------------------------- نامۀ ایلخانی تنسوخ

 78 --------------------------------------------------- جواهرنامۀ منسوب به خواجه نصیر

 79 ---------------------------------------------------- عرایس الجواهر و نفایس االطایب

 80 ---------------------------------------------------------------- آشپزی های کتاب



 ع 

 

 80 ---------------------------------------------------------------- کتاب الطبیخ

 81 ------------------------------------------- الوصله الی الحبیب فی وصف الطیبات و الطیب

 82 -------------------------------------------------------- کنز الفوائد فی تنویع الموائد

 83 --------------------------------------------------------- ها نامه عجایب و جغرافیایی آثار

 83 ---------------------------------------------------------------- تحفة الغرائب

 84 ------------------------------------------------------------------ نامه جهان

 84 ----------------------------------------------------------------- حسبه های کتاب

 85 ---------------------------------------------------------- الرتبة فی طلب الحسبة

 85 ------------------------------------------------------ فی آداب الحسبة و المحتسب

 86 ---------------------------------------- االشارة الی محاسن التجارة و غشوش المدلسین فیها

 86 -------------------------------------------------- نهایة الرتبة فی طلب الحسبة شیزری

 87 -------------------------------------------------------------- فی آداب الحسبة

 87 ----------------------------------------------- هتك االستار االسرار و المختار فی کشف

 88 ------------------------------------------------- نهایة الرتبه فی طلب الحسبه ابن بسام

 89 ----------------------------------------------------- بررسی تطبیقی آثار عطرشناسی دورۀ اسالمی -4فصل 

 89 --------------------------------------------------------- یکدیگر با ها نگاری تک ارتباط

 90 ------------------------------------------------------------ ها بر اساس نقل قول

 92 --------------------------------------------------------- بر اساس اشتراکات متنی

 96 ---------------------------------------------------- بر اساس اجناس عطرهای اصلی
 96 --------------------------------------------------------------- ها نگاری اجناس مشک در تک

 97 ---------------------------------------------------------------- ها نگاری اجناس عنبر در تک
 98 ----------------------------------------------------------------- ها نگاری ناس عود در تکاج

 100 --------------------------------------------------------------- ها نگاری اجناس کافور در تک
 101 ----------------------------------------------- ها با یکدیگر نگاری بندی ارتباط تک جمع

 102 ------------------------------------------------- یکدیگر با و ها نگاری تک با دیگر آثار ارتباط

 102 ----------------------------------------------------------- ها بر اساس نقل قول

 106 -------------------------------------------------------- بر اساس اشتراکات متنی

 107 --------------------------------------------------- اساس اجناس عطرهای اصلیبر 
 107 ------------------------------------------------------------- مقایسۀ جواهر الطیب با آثار دیگر

 109 --------------------------------------------------------- مقایسۀ کتاب العطر خشکی با آثار دیگر
 110 ------------------------------------------------------------- مقایسۀ کتاب الطیب با آثار دیگر

 113 ------------------------------------------------------------------- گیری نتیجه

 117 -------------------------------------------- شناسی و تصحیح جواهر الطیب و كتاب الطیب نسخه -5فصل 

 117 ---------------------------------------------- الطیب کتاب و الطیب جواهر های نویس دست



 ف 

 

 118 -------------------------------------------------------- نسخۀ دانشگاه پرینستون

 120 --------------------------------------------------- نسخۀ کتابخانه و موزۀ ملی ملک

 124 --------------------------------------------------------- نسخۀ دانشگاه الیپزیک

 126 -------------------------------------------------------- نسخۀ کتابخانۀ ملی مصر

 128 -------------------------------------------------------- بازسازی نسخۀ پرینستون

 131 ----------------------------------------------------------- ها نویس دست تبارشناسی

 131 -------------------------------------------- ها نویس شواهد به دست آمده از انجامۀ دست

 132 ------------------------------------------ ها نویس ها در دست شواهد مبتنی بر ترتیب رساله

 135 --------------------------------------------- ها نویس شواهد مبتنی بر ترتیب اوراق دست

 139 ------------------------------------------------------- ها نویس ترسیم شجرۀ دست

 141 ------------------------------------------------------------- الطیب جواهر تصحیح

 141 ---------------------------------------------------- ها نویس پراکندگی متن در دست

 147 --------------------------------------------------------------- روش تصحیح

 147 ------------------------------------------------------------- الطیب کتاب تصحیح

 147 -------------------------------------- ها نسخه اختالفات یادکرد روش و ها نویس دست الخط رسم

 157 --------------------------------------------- جواهر الطیب المفردة باسمائها و صفاتها و معادنها -1پیوست 

ُصْول[
ُ
 158 -------------------------------------------------------------------- ]األ

 158 ------------------------------------------------------------------- الِمْسك

 159 -------------------------------------------------------------------- الَعْنَبر

 160 ---------------------------------------------------------------------الُعْود

 162 ------------------------------------------------------------------- الکافور

 163 ------------------------------------------------------------------ الزعفران

 163 ---------------------------------------------------------------------- األفاویه

 163 ------------------------------------------------------------------- السنبل

 164 ------------------------------------------------------------------- القرنفل

 164 ------------------------------------------------------------------- الصندل

 164 ----------------------------------------------------------- الجوزبّوا و الَبْسَباْس 

 165 --------------------------------------------------------------------- اْلَوْردُ 

 165 ------------------------------------------------------------------- الفلنجة

 165 ------------------------------------------------------------------- الزرنب

 165 -------------------------------------------------------------------- الِقرفة

 166 ------------------------------------------------------------------- الَهْرُنوة

ة  166 -------------------------------------------------------------------- القاقلَّ



 ص 

 

 166 ------------------------------------------------------------------- الکبابة

ا  166 ------------------------------------------------------------------- الهالبوَّ

 166 ---------------------------------------------------------------- حب المنشم

 166 ------------------------------------------------------------------- الفاغرة

 167 -------------------------------------------------------------------المحلب

 167 ------------------------------------------------------------------- الورس

 167 ------------------------------------------------------------------- الُقسط

 168 ------------------------------------------------------------------- األظفار

 168 -------------------------------------------------------------------- الُبْنك

ْروِ   168 -------------------------------------------------------------------- الضِّ

َذن  168 ------------------------------------------------------------------- الالَّ

 168 -------------------------------------------------------------------- المیعة

 169 ------------------------------------------------------------------- القنبیل

 169 ------------------------------------------------------------------- ]الترکیبات[

 169 ---------------------------------------------------------------- صنعة العنبر

 169 ----------------------------------------------------------------عمل المسك

 169 ---------------------------------------------------------------- عمل الکافور

 170 ----------------------------------------------------------- تصعید ماء الزعفران

 170 ----------------------------------------------------------------- و منه أیضا  

 170 -------------------------------------------------------------- تصعید مآءالورد

 170 ----------------------------------------------------------- تصعید ماء الریاحین

 171 ------------------------------------------------------------ تصعید ماء القرنفل

 171 ------------------------------------------------------------ السنبلتصعید ماء 

 171 -------------------------------------------------------- تصعید ماء القرفة الرقیقة

 171 ----------------------------------------------------------- تصعید ماء الریاحین

 171 ----------------------------------------------------------- ماء الزعفرانتصعید 

 171 ------------------------------------------------------------ تصعید ماء القرنفل

 172 ------------------------------------------------------------- تصعید ماء القرفة

 172 ----------------------------------------------------------- البسباسةتصعید ماء 

 172 ------------------------------------------------------------ تصعید ماء السنبل

 172 -------------------------------------------------------------- عصارة ماء الورد

 172 ----------------------------------------------------------------عمل المسك

 173 ------------------------------------------------------------ عمل نیافج المسك

 173 ----------------------------------------------------------------- عمل کافور



 ق 

 

 173 ------------------------------------------------------------------ عمل عود

 173 ------------------------------------------------------------------- باب آخر

 173 --------------------------------------------------------------------- آخر

 173 ----------------------------------------------------------------- عمل عنبر

 173 --------------------------------------------------------------- عمل عنبر آخر

 174 --------------------------------------------------------------------- آخر

 174 ------------------------------------------------------------- عمل عنبر القالئد

 174 --------------------------------------------------------------------- آخر

 174 --------------------------------------------------------------------- آخر

 174 --------------------------------------------------------------------- آخر

 175 --------------------------------------------------------------------- آخر  

 175 ---------------------------------------------------------------- صنعة غالیة

 175 ------------------------------------------------------------ صفراءصنعة غالیٍة 

 175 ------------------------------------------------------------------- عمل نّد 

 176 --------------------------------------------------------------------- باب

 176 --------------------------------------------------------------------- باب

 176 ------------------------------------------------------------------ عمل زباد

 176 ------------------------------------------------------------ عمل دهن البلسان

 177 ---------------------------------------------------------------- عمل الحناء

 177 ----------------------------------------------------------------- عمل زیت

 177 ------------------------------------------------------------------ عمل نیل

 177 ---------------------------------------------------------------- عمل زعفران

 178 ------------------------------------------------------------ عمل زعفران أیضا  

 178 ------------------------------------------------------------- إکسیر صبغ النیل

 178 ---------------------------------------------------------------- إکسیر النبیذ

 178 ---------------------------------------------------------------- إکسیر الخل

 179 --------------------------------------------------------------- إکسیر الماورد

 180 ------------------------------------------------------------ للماوردإکسیر آخر 

 180 ----------------------------------------------------------------- آخر للماورد

 180 --------------------------------------------------------------------- آخر 

 180 ----------------------------------------------------------------- آخر للماورد

 183 ------------------------------------------------------------------------------------كتاب الطیب -2پیوست 

 185 ----------------------------------------------------------------- الطیب[ ]أصول



 ر 

 

 185 ------------------------------------------------------------------- المسك

 188 -------------------------------------------------------------------- الَعْنَبُر 

 190 ---------------------------------------------------------------- أجَناُس الُعودِ 

 194 ------------------------------------------------------------------- الکاُفْوُر 

 195 ---------------------------------------------------------------- المعجونات أنواع

 195 --------------------------------------------------------------صنعة النّد األول

ل  196 ------------------------------------------------------- صنعة أخری ِمن الَند األوَّ

ل خری ُمَقاِرَبة ِلالوَّ
ُ
 196 -------------------------------------------------------- صنعة أ

 197 ------------------------------------------------------------- صنَعة الَند الُمَثّلث

خری من المثلث
ُ
 197 --------------------------------------------------------- صنَعة أ

 198 -------------------------------------------------------------- نّد بَقاَلٍب  َصنَعة

 198 ------------------------------------------------------ صنَعُة َنٍد َیدُخُله سك المْسك

ِل و ُیعَرُف بالمخمس  199 -------------------------------------------- َصنَعُة الندِّ الَزعَفراِني األوَّ

 199 ------------------------------------------------------------ َصنَعة َلون آخر ِمْنهُ 

ُل الُمْدَرُج  ی َفاألوَّ  200 -------------------------------------------------- أنَوْاُع الُعوِد الُمَطرَّ

 200 ---------------------------------------------------------------- َنوع ِمنُه آخر

 201 ----------------------------------------------------------- َنوع  منُه آَخر ُمسَتْبَدُع 

 201 ---------------------------------------------------------------- َنوع آَخر ِمْنهُ 

 202 -------------------------------------------------------- َصنَعة ُعود ُمَطّری بمسك

 202 --------------------------------------------------- َصنَعة َتعِلَیة الُعود الُمطّری بالَعْنَبر

ِة   203 ----------------------------------------------------- ِصفُة لخلخة ُتعَرُف بالُسَلیَماِنیَّ

 204 ---------------------------------------------------------- ِصَفُة الَلخَلَخِة الَسْوداءِ 

ام  204 ------------------------------------------------------ َصنَعُة لخلخة َبْیضاء للحمَّ

 204 ------------------------------------------------------------ صنعة غالیة خاصّیة

 205 ------------------------------------------------------------ صفة غالیة للتفرقة

 205 -------------------------------------------- َصنعة َذِریَرة ُممّسکة ُتعَرُف بالَعبیرظ| 19|ب: 

رة  206 ------------------------------------------------------------ َصنَعة ذریرٍة ُمکفَّ

 206 ----------------------------------------------------- َصْنَعة الَرامك َو َهَو أصل الَسك

 207 ---------------------------------------------------------------- صنَعُة الُسك

 207 ------------------------------------------------------------- صنَعة َدْهن الَبْان

 209 ------------------------------------------------------------------------ اجناس عطرهای اصلی -3پیوست 

 209 ---------------------------------------------------------------------- مشک

 211 ------------------------------------------------------------------------عنبر



 ش 

 

 213 ------------------------------------------------------------------------ عود

 218 ----------------------------------------------------------------------- کافور

 221 --------------------------------------------------------------------------------------------------- نامه كتاب

 





 ث 

 

 نمودارها و تصویرها، ها فهرست جدول

 

 12 -------------------------------------- است. ها نقل قول شده های عطرشناسی از آن نگاری هایی كه در تک كتاب -1جدول 

 17 --------------------------- های عطرشناسی نگاری های جواهر الطیب و تک نویس دستورهای مشترک میان دست -2جدول 

 30 -------------------------------------------------------------------------- های سه رساله صلمقایسۀ سرف -3جدول 

 32 ----------------------------------------------- های خازن و ابن كیسان تفاوت متن روایت ابن مندویه با روایت -4جدول 

 36 ----------------------------------------------------------- مقایسه عطرنامۀ عالئی با سه رسالۀ عطرشناسی -5جدول 

 39 ----------------------------------------------------------------------- های سه روایت كتاب الطیب تفاوت -6جدول 

 42 ---------------------------------------------------------------- های موجود نگاری بندی عطرها در تک دسته -7جدول 

 43 ---------------------------------------------------------------- ها نگاری بندی عطرهای مفرده در تک دسته -8جدول 

 43 --------------------------------------------------------------------- ها نگاری اصول عطرهای مفرده در تک -9جدول 

 44 --------------------------------------------------ها نگاری در تک های یادشده در معرفی عطرهای مفرده نکته -10جدول 

 47 ------------------------------------------- ها نگاری انواع عطرهای مركب بر اساس دستورهای یادشده در تک -11جدول 

 51 --------------------------------------------------- جدول تركیبات ساخت عطرهای مركب در فردوس الحکمة -1تصویر 

 56 ------------------------------------------------------------ ذخیرۀ خوارزمشاهیاجناس عطرهای اصلی در  -12جدول 

 57 ------------------------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در لقط المنافع -13جدول 

 58 -----------------------------------------------------------------------اجناس عطرهای اصلی در القانون -14جدول 

 59 ---------------------------------------------------------------------- در الصیدنة اجناس عطرهای اصلی -15جدول 

 60 ----------------------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در تقویم الصحة -16جدول 

 61 ---------------------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در االدویة المفردة -17جدول 

 63 ----------------------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در عمدة الطبیب -18جدول 

 63 ----------------------------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در الجامع -19جدول 

 64 ------------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در الشامل فی صناعة الطبیه -20جدول 

 65 --------------------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در اختیارات بدیعی -21جدول 

 66 -------------------------------------------------------------- نامۀ عالئی اجناس عطرهای اصلی در نزهت -22جدول 

 67 ------------------------------------------------------ اجناس عطرهای اصلی در نوادر التبادر لتحفة البهادر -23جدول 

 69 ----------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در نهایة االرب فی فنون االدب -24جدول 



 خ 

 

 70 --------------------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در التبصر بالتجارة -25جدول 

 72 ----------------------------------------------------- البغدادیاجناس عطرهای اصلی در حکایة ابی القاسم  -26جدول 

 76 ------------------------------------------------- اجناس عطرهای اصلی در عمدة الکتاب و عدة ذوی االلباب -27جدول 

 77 ------------------------------------------------ اجناس عطرهای اصلی در صبح االعشی فی صناعة االنشاء -28جدول 
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 گفتار پیش

 قیمت اندر ختن چو مشک است کم   همـانـا که در پـــارس انشــای مـن

هایی که در این باره به  و پژوهش اند عطرشناسی داشته توجهی اندک به اسالمیدورۀ  تاریخ علمپژوهشگران 
در این  پژوهشگمان  . بیاند بودهویژه تاریخ اجتماعی و اقتصادی(  انجام رسیده با رویکردهای ادبی و تاریخی )به

مگر با فراهم آوردن و این امر بندی ادبیات مکتوب عطرشناسی است  شناسایی، بررسی و طبقهنیازمند حوزه 
با کرامتی یونس استاد گرامی دکتر های ویراستۀ شایستۀ اعتماد از آثار تاثیرگذار این حوزه میسر نخواهد شد.  متن

سنت عطرشناسی دورۀ اسالمی و تصحیح پژوهش در شناسی،  توجه به تحصیالت پیشین نگارنده در زمینۀ نسخه
ترین  کهنهای  . ترتیب مشوش برگندرا پیشنهاد داد (کتاب الطیبو  الطیبجواهر کهن عطرشناسی )دو اثر 
بود؛ در تالش برای بازشناسی ترتیب صحیح  ها آنمندی از  برای بهرهنخستین مانع  این دو اثر نویس دست

 ۀ یادشده نیز شناسایی و بررسی شد.های دو رسال نویس دیگر دست ،و بازآرایی آن نویس ی آن دستها برگ
است.  نامه آمده درواقع نخستین بخش این پژوهش بوده ها که در فصل پنجم این پایان نویس رشناسی این دستتبا

های  نویس اند، تفاوت متن دست گرچه این دو رساله، یکی پیشتر و دیگری در حال انجام این پژوهش چاپ شده
ها برای  د. هنگام بررسی متن رسالهنمو ها را ضروری می چه چاپ شده تصحیح مجدد آن در دست نگارنده با آن

زمان با آن سایر  ها بررسی شد. هم تصحیح، متون موازی هر رساله نیز شناسایی و صحت انتساب آن
های عطرشناسی شناسایی و بررسی شدند. سپس آثار مکتوب دورۀ اسالمی با موضوعات گوناگون )تا  نگاری تک

دارندۀ مطالبی دربارۀ عطرشناسی شناسایی شدند و با توجه به ساختار حد امکان و توان نگارنده( بررسی و آثار دربر 
نامه معرفی شد. در پایان همۀ آثار از  نمود، در فصل سوم پایان چه درخور بررسی می ها، آن نگاری و محتوای تک

ن بر دیگر آثار نظر ارتباط با یکدیگر بررسی شدند و تالش شد تا جایگاه هر اثر در سنت عطرشناسی و تاثیر و تاثر آ
 روشن گردد.

چه به انجام  دانشی نگارندۀ این سطور است و آن چه در این نوشتار از قلم افتاده، اثر خامی و کم گمان آن بی
فکری شماری از استادان، دوستان و عزیزانی است که سپاسگزاری از محبت آنان بر عهدۀ  رسیده، به یاری و هم

از وظیفۀ  ، دکتر یونس کرامتی، که بسیار فراترستاد راهنمای فاضل و ذوفنوننگارنده است. پیش و بیش از همه ا
فکری و  اند و با وجود مشغله )و البته فاصلۀ( بسیار، همیشه برای نظارت، راهنمایی، هم راهنمایی به زحمت افتاده

 دشواریابهیۀ منابع اند؛ همۀ استادان و دوستانی که در شناسایی و ت اصالح اشتباهات نگارنده در دسترس بوده
ول و دوست عزیزم پیام بهل دکتر حمیداند؛ سرکار خانم دکتر مهرناز کاتوزیان، جناب آقای  این رساله یاری کرده

گوشزد  یافته به رساله را اهو استاد گرامی سرکار خانم دکتر گلپر نصری که با دقت نظر اشکاالت ر  شمس الدینی؛
 کردند.

کار  نامه، یار، مشاور و هم عارف و اغراق، در همۀ مراحل پژوهش و نگارش پایاندر پایان، از همسرم که بی ت
 من بوده، سپاسگزارم.

 قوسیمحسن 
 1397 شهریور
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 شناسی پژوهش روش پیشینه و كلیات،  -1فصل 

 

است.برای نمونه می توان به  پسندیده بودهدوره باستان رایج و ها و تمدن های مختلف از استفاده از عطر در فرهنگ
دست  به بسیار هردوت درباره استفاده فراوان عطر در میان بابلی ها، مصریان و سکاها و نیز انواع عطرهای اشارات

، همان)  (174، ص 140، ص 2، ج همان)  (273، ص 271، ص 1، ج 1382هردوت، )  عربستان اشاره کرد ازآمده 
ان نیز از دورۀ پیش از اسالم . کاربرد عطر نزد ایرانی(132، 130، 129، ص 4، ج همان)  (207، 103، 77، ص 3ج 

ید آن است. چنانکه رانی دریافت و هم شواهد تاریخی مؤاست. این نکته را، هم می توان از اسطوره های ای رواج داشته
هایی را که بر این زمین  ی رستنی بدانجا تخم همه»/ جمشید، به فرمان اهورا مزدا، آمده، جم در اساطیر ایرانی

؛ در (59، ص  الف1381)شهره انصاری،  ، نقل از  63وندیداد،فرگرد دوم:«)اند،فراز برد. ترین خوشبویبلندترین و 
)شهره انصاری،  است شدهی عطر مطرح  به عنوان نخستین کاشف و سازندهجمشید نیز  منابع دورۀ اسالمی

است؛ برای نمونه می توان  استفاده از عطر بودهبه  باستان موید توجه ایرانیان نیزشواهد تاریخی  .(60، ص  الف1381
)همدانی، ِگِلن، و مرتن،  ذکر کردرا خشایارشا  انهمسر آراستن برای های خوشبو  و روغن عطرهاکاربرد تورات به  اشارۀ

برخی از دستورهای ساخت عطر برای شاهان ساسانی )اکاسره( نیز در آثار عطرشناسی عربی یاد  .(935، ص 1379
 .(94، ص 2014)ابوعبدالله محمد بن احمد بن سعید تمیمی،  اند؛ برای نمونه نک  شده

است، چندان که در  هات بسیار دربارۀ کاربرد عطر آمدنیز اشار  در احادیث نبوی و روایات منسوب به ائمه اطهار )ع(
  است و کاربرد انواع آن اختصاص یافته ت عطرفضیلبه )ابواب الطیب و ابواب الریاحین(  ابوابی االنوار کتاب بحار




