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. فیما یتعلق بهذا النبات ، تم خلط الحقیقة مع الخیال واألساطیرالواسعةالسیلفیوم  نباتلشهرة  نتیجة :ملخصال

بدأ الباحث بتحلیل الوصف العام للسیلفیوم وتحدث عن العدید من األسماء التي أشارت إلى هذه الشجرة وجمیع وقد 

بدو أن بلیني یو  .وبلیني األصغرفي أعمال ثیوفراستوس  ،وطریقة زراعته ،ظهر الوصف العام لهذه النباتو  .ئهاأجزا

ا جدً  نادًراأصبح أن ظهور هذه الشجیرة  بلینيذكر وقد  . ت التي قدمها ثیوفراستوس بالضبطیصف ویترجم المعلوما

  .رأیه، بسبب الدمار الذي قام به جامعو الضرائب حسبا، وغالبً  ،في القرن األول المیالدي

كما تم . تم بیعها بسعر الفضةكان یو  ،تعتبر ذات مكانة عالیة، كانت الشجیرات زمانهوأضاف بلیني أنه في 

تعتمد أهمیة وشهرة النبات بشكل خاص على و . االحتفاظ بها في الخزانة العامة في روما بالذهب والفضة

  .الخصائص الطبیة المفیدة

  .دب الالتینىاأل - بلیني األصغر -ثیوفراستوس  -السیلیفیوم  :الكلمات الدالة
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Abstract:  

Over the course of human history, the fame of Silphium has reached the greatest 
amount and as a result of this fame, its truth was mixed with fiction and mythology, it 
became a myth of the ancient world. 
The researcher began by analyzing the general description of the silphium and talked 
about the many names that referred to this tree and all parts. 
From formal description and cultivation of Silphium in Theophrastus’ and Pliny the 
younger’s works, it is noted that the most of Pliny’s report was as Theophrastus’, in 
their works, there are all details and confusion about some aspects of the plant. 
 It seems that Pliny describes and translated the information given by Theophrastus 
exactly, Pliny began talking about the shrub, saying , it became very rarely in the first 
century A.D. and often, in his view, because of the destruction done by tax collectors. 
Pliny added that in his time, the shrub was considered to be of high prestige and was 
sold at the price of silver; it was also kept in the public treasury in Rome with gold and 
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silver. The importance and fame of the plant are especially dependent on the beneficial 
medicinal properties and in the multiple sections referred to this. 

Keywords: Silphium, Theophrastus,  Pliny the younger, Latin literature. 

  

لم تصله شهرة نبات أخر، ونتیجة لهذه الشهرة التي  بلغت شهرة السلفیوم على مدى التاریخ البشري، مبلغاً 

أحاطت بهذا النبات على مدى سنوات طویلة، أن اختلطت الحقیقة عنه بالخیال والخرافة، وكاد یتحول إلى أسطورة 

في الحضارة القدیمة، وذلك بسبب استعماله في  وهو نبات حقیقي كان له وجود تاریخي. من أساطیر العالم القدیم

 .معالجة العدید من األمراض، وٕادخاله في كثیر من مناحي الحیاة البشریة، ویجب علینا معرفة وصف هذا النبات

كدواء قوي ورائع لكل داء، عالج مفید ضد كل كر هذا النبات في األدب الالتیني وتحدث مؤلفون كثیرون عنه وقد ذٌ 

من أنواع  یمكن وضعه في كل نوعالتي لذیذة الطعم التوابل نوع من ال كونه طبیة، باإلضافة إلى مرض ومشاكل

    .الوصفات الطبیةاألكل وفي 

لسلفیوم والتي یمكن أن نجدها في األدب الالتیني، ذكر التي تخص نبات اوعند النظر إلى االقتباسات األخرى 

 ،المملوءة والخصبة بالسلفیوموالتي تعني  "la sarpicifera"رینا بـ التي یصف فیها قو  ٧في القصیدة  )١(كاتوللوس

جاءت هذه الكلمة و والكلمة األخیرة في الواقع اسم من األسماء التي استخدمها الرومان لإلشارة إلى نبات السلفیوم 

كان یعتبر ، σίλφιοςأو  laserهكذا  .(٢)σιλφιοφόροςسترابون لوصف هذه البلد، التي استخدمها الصفة من 

  .)٣(كاللیماخوسشاعره المفضل رأس والتي كانت مسقط  التي أحبها كاتوللوس كثیراً  لقورینا، األرض اً رمز  أساساً 

تؤكد على الدور الذي لعبته هذه الشجیرة في االقتصاد على هذا النبات علمیة الفنیة و التعلیقات لقد كانت معظم ال

واحدة من السلع الثمینة عبر الزمن، كما أصبحت  وكثیراً  تم تقدیرها كثیراً  أجزائهاكل هذه الشجیرة و و  ،العام للدولة

 . والمطلوبة في تجارة العالم القدیم

  :من الناحیة اللغویة سلفیومال لنباتوصف عام 

البدء بالحدیث أن هذا یتم عن طریق یبدو و  ،بدأ هذا العمل بتحلیل الوصف العام للنبات نفسهیأن الباحث ود ی

وسوف یأخذ الباحث في االعتبار ، ماء العدیدة التي كانت تشیر إلى هذه الشجیرة وكل أجزائه عبر الزمنعن األس

أكثر  اأطول وصفقدم  الذي )٤(شیر خاصة إلى ثیوفراستوسیو  ،تم رسم النبات في مظهرهأهم المصادر التي فیها 

 Naturalis" التاریخ الطبیعي"في عمله  )٥(بلینیوسهذا بما جاء على لسان ومقارنة  ،تفصیال لنبات السلفیوم

Historia ."   

                                                
  .في مدینة فیرونا. م. ق ٨٤شق والغرام عند الرومان، ولد سنة عر العاكاتوللوس ش) ١(

(2) Strabo, De Geographia 2,5, 37. 

شاعر یوناني من قورینا ومن المحتمل أن یكون من عائلة الملك األسطوري مؤسس قورینا باتوس وقد ازدهر في عصر بطلیموس  )٣(

  .الثاني

  .أرسطو وتلمیذ ألفالطون فم، وكان تابع للفیلسو . ق ٢٨٧سنة  وتوفى ٣٧٢ثیوفراستوس من لیسبوس ولد سنة  )٤(

  . م. ق ٧٩وتوفى حوالي  ٢٣ولد حوالي سنة ) الثاني(هو جایوس بلینیوس األكبر ) ٥(
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لهذا ُیعرف قبل وصول اإلغریق لبرقة، لقد أعطى السكان المحلیون االسم كان هذا النبات وال یمكن تأكید أن 

لیبیا، إلى وصول اإلغریق ولكن منذ  ،أي معلومات عن السلفیوم قبل القرن السابع قبل المیالدلم یظهر و النبات 

هذه وأطلقوا علیها هذه الشجیرة، عرفوا قیمة و  هذا النبات السكان المحلیون الحظقبل المیالد،  ٦٣٠سنة حوالي 

  .المعاجم الیونانیةالتي تظهر في ؛ و σίλφιος أو   σίλφιον األسماء

یتحدث عنه كنبات ثمین جدا، وتم إعطائه لباتوس الذي  Suda(١)  سودا أو سویداس قاموسحیث یظهر في 

كملك تم ذكر النبات  )٢()Hesychius(هیسیخیوس عندحتى  ،في زمن تأسیس المستعمرة اإلغریقیة في لیبیااألول 

هكذا، كان ُیعتبر باتوس األول ونبات السلفیوم رمزین ، و (٣)Βάττου σίλφιονللملك باتوس األول حیث تم تسمیته 

  .ى الثروة والشهرة لكل البلدالنبات الذي أعط أخرىممثلین لهذه األرض، من جهة المؤسس ومن جهة 

الذي یبدو أنه بدیل لهجة و  لیشیر لهذا النبات )٤(σέλπονالمصطلح  یظهر هذاوس، یهیسیخقاموس في 

 sirpe et :الذي تحدث عن (٥)أول شهادة لهذا االسم عند بالوتوسلقد جاءت  ،لنفس النبات ةمستخدم

laserpicium   لیشیر إلى النبات نفسه وعصارته)lac serpicium.(  

 σέλπον(٧) و σίλφιον(٦)بالنظر لهذین المصطلحین، من السهل مالحظة التشابه بین الكلمات اإلغریقیة 

ویبدو من المعقول أن نفترض لهذه المصطلحات حیث ُیشار إلى احتمالیة أنها كلمة أفریقیة   sirpe(٨)والالتینیة

، أي أنه (٩)لیبي اعتباره من أصل األفضلمن أفریقي، و أوروبي ولكن ربما  -بالتأكید لیس هندووهو أصل مشترك، 

یمكن أن یكون أصل الكلمة من اللغات أو اللهجات التي كانت موجودة في بالد البحر األبیض المتوسط، وبدقة 

التي تبدو في الواقع أنها كانت في مرحلة  sirpeالیونانیة وكلمة  σίλφιονأكثر لیبیا، ویبدو أنها أدت إلى 

الالتینیة، وعالوة على ذلك،  laserpiciumمنه تم اشتقاق كلمة  ذيأتروسكي، ال وقد یكون من أصل متوسطة،

. فإن كلمات التینیة كثیرة التي ُیشتبه فیها أنها من أصل البحر األبیض المتوسط وقد مرت خالل مرحلة أتروسكیة

ض سماتها، وفي المناطق المتحدثة بالالتینیة، بینما تحتفظ ببع ثم فرضت الالتینیة نفسها على اللغة الموجودة سابقاً 

، وهي مزیج من laserpiciumالتي منها، تم اشتقاق المصطلح  sirpeأطلقوا على هذا النبات في البدایة اسم 

 السلفیومالتي تعني   sirpeمن كلمة(١١)sirpicium  والثانیة" لبن، عصارة"بمعنى   (١٠)lac كلمتین األولى هي

من الواضح حدوث تبادل وتم وهي كلمة غیر معروف أصلها و  serpiciumأفریقي أو  وربما تكون من أصل

                                                
  ".قلعة أو حصن"وهو اسم قاموس وهي كلمة التینیة مشتقة تعنى  Suidasسودا أو  (١)

  .لنادرة في الشعر أو اللهجات اإلغریقیة، من المحتمل في القرن الخامس میالدیاهیسیخوس من اإلسكندریة، مؤلف قاموس الكلمات ا) ٢(

- O.C.D. S. V. Hesychius. 

(3) Aristophanes, Plutus 925 (τὸ Βάττου σίλφιον). 

  .Oxford Latin Dictionary, S. V. Battus, P. 227وهو المؤسس األسطوري لقورینا 

(4) Hesychii Alexandrini, Lexicon, S. V. σέλπον,  P. 1345. 
(5) Plautus, Rudens 630. 
(6) Liddel and Scott, S.V. σίλφιον, P. 1388. 
(7) Liddel and Scott, S.V. σέλπον, P. 1380. 
(8) Oxford Latin Dictionary, S. V. sirpe, P. 1773. 
(9) Chantraine, P. Dictionnaire étiologique de la langue greque (Paris, 1984),S. V. σίλφιον, P. 1004. 
(10) Oxford Latin Dictionary, S. V. lac, P. 992. 

  .Liddel and Scott, S.V. sirpicium, P.1773وهي لبان مشتق من نبات السیلفیوم (١١) 
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التي تعني بلون الُحمرة أو اللون األسود  (١)piceus بسبب التحلیل الخاطئ لكلمة lac sirpicium االختصار من

والتي  (٣) siserثرة بكلمةویمكن أن تكون متأ" الُحمرة أو الزفت"وهي تعني    (٢)pixوقد جاءت هذه الكلمة من الكالح

، وربما تكون من "نبات الفلفل"وهو (٤)piper  أو متأثرة بكلمة" نبات یتم زراعته لجذره الحار والالذع"والتي تعني 

 picium- والالحقة lac sirpicium التي یمكن أن تكون تغیرت وتم اختصارها من  (٥))laser )lasar الكلمة

  .ضاف للكلمة لجعلها اسم جمادالتي تُ  (٦) ium-ُمضاف إلیها الالحقة

 laseratus-a-umمن هذا المصطلح، تم اشتقاق مصطلحات أخرى، مثل األشكال الوصفیة و 

والتي استخدمت للتعبیر عن إضافة عنصر ما مع السلفیوم، خلیط به السلفیوم، وقد  laserpitiatus-a-umو

" السلفیومحاملة نبات "بعة لیصف قورینا بأنها في القصیدة السا laserpicifer-a-umاستخدم كاتوللوس المصطلح 

كلمة جاءت من التي و  "یحمل"الذي یعني   (٧)feroالذي جاء من الفعل  ferحیث تم إضافة المقطع

σιλφιοφόρος, -α, -ον وأخرى (٨)عند سترابون ،laserpiciarius-iللداللة على  )٩(، التي استخدمها بترونیوس

  .(١٠)الحلتیتأو بائع نبات  على بائع السلفیوم

على أنها كلمات  استخدمت النصوص الالتینیة كلمات التي تظهر باإلضافة إلى هذه المصطلحات، أیضاً 

، بالنسبة لألسماء المعطاة لكل silphionو silphiumالیونانیة، مثل أسماء الــ  σίλφιονمباشرة من كلمة مشتقة 

، باإلضافة σίλφιονحات المتنوعة حیث أن نفس الكلمة جزء للنبات، یبدو أنها سببت ارتباك في استخدام المصطل

، أو حتى الساق؛ لكن لإلشارة إلى إما الجذر أو Sudaإلى أنها تعني النبات ككل، وقد تعني الجذر، كما أعطاها 

، والتي تم اشتقاقها في μαγύδαριςاللبان الراتنجي، كان یوجد أیضا مصطلح أخر، بالیونانیة وهو  الساق أو أیضاً 

مختلف عن السلفیوم في قد یكون  ؛ هذه المصطلحات أیضا قد تشیر إلى نبات أخرmagydaris(١١) لالتینیةا

  .استخدامه، ولكنه مشابه له في مظهره

 ، بینما االسم المفردmaspetaبالالتینیة التي تم اشتقاقها و  μάσπετονأوراق نبات السلفیوم ُتسمى وكانت 
(١٢)maspetum یضا وكلمة قد یشیر إلى الساق أφύλλον التي في الواقع تعني ورقة، وقد تشیر إلى بذرة ،

وهذا یشیر إلى (١٣) folium النبات، بسبب شكلها غیر عادي، التي كانت بالضبط مثل الورقة المسطحة وبالالتینیة

سلفیوم حتى دالالت كثیرة لمعنى واحد وبالعكس، أو معاني كثیرة لداللة واحدة حتى یمكن التعبیر عن تفرد نبات ال

  .على المستوى اللغوي

  

                                                
(1) Oxford Latin Dictionary, S. V. piceus, P. 1377. 
(2) Oxford Latin Dictionary, S. V. pix1, picis, P. 1384. 
(3) Oxford Latin Dictionary, S. V. siser, -eris, P. 1773. 
(4) Oxford Latin Dictionary, S. V. piper, -ris, P. 1382. 
(5) Oxford Latin Dictionary, S. V. laser, -eris (lasar), P. 1004. 
(6) Oxford Latin Dictionary, S. V. –ium, P. 981. 
(7) Oxford Latin Dictionary, S. V. fero, -rre, tuli, latum, P. 687. 
(8) Strabo, De Geographia 2,5,37, 8. 

  .میالدیا ٦٦كان في عصر نیرون الذي أجبره على االنتحار سنة   Satyricaهو بترونیوس أربیفیر مؤلف  )٩(

(10) Petronius, Satyricon 35, 6, 3. 
(11) Oxford Latin Dictionary, S. V. magydaris, -is, P. 1065. 
(12) Oxford Latin Dictionary, S. V. maspetum, -i, P. 1082. 
(13) Oxford Latin Dictionary, S. V. folium, -i(i), P. 719.  
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  :نبات السلفیوم عند ثیوفراستوس. أ

ما أن  ابالنظر إلى المصادر اإلغریقیة التي یمكن أن یكون نبات السلفیوم مذكور فیها سیكون من الواضح نوعً 

م في النبات أهم عالثیوفراستوس في الواقع، ُیعتبر . لهاعمفي أبعض المعلومات ربما قد ُتوجد عند ثیوفراستوس و 

قبل  ٣٧٢لقد ولد حوالي سنة  ،والد علم النباتثیوفراستوس في العصور القدیمة ولذلك ُیسمى  تأثیراً أكثر العلماء و 

ورث  ،من أفضل أصدقائه اً واحد المیالد في إریسوس، في لیسبوس ودرس في أثینا على ید أرسطو، وأصبح أیضاً 

حیاته في أثینا، حیث تجمع  معظمقضى و  ستمر في العمل علیهاكل من مكتبة مدرسه وأعماله غیر المنشورة وا

التي یتم  الكثیر من التالمیذ وكان مسئوال عن أول حدیقة نباتیة موجودة، بحجمها، وأنواع من النباتات المختلفة

   .عصرال زراعتها في هذا

وعن  Historia  plantarum "تاریخ النباتات": كان ثیوفراستوس مؤلف عملین باقیین تتعامل مع النباتات

ن للغرب، خالل نصف القرن الخامس عشر، یأصبح العمالن معروف.  De causis plantarum"النباتات صولأ"

معاییر المستخدمة لترتیب ، لیبین كیف تنوعت معرفة النباتات في العصور القدیمة وما هي الاً كبیر  اً ولهما تأثیر 

  النتائج؟

الحیوانات؛ درس الفیلسوف وحلل میالد ونمو وحیاة وكل جزء منفرد من  أعماله استمرت لما كتبه أرسطو عن

  .درس ثیوفراستوس النباتات وأوجه الشبه بین نمو الخضروات والحیواناتالحیوانات، بینما 

یجب أن نتفكر في السمات الممیزة والطبیعة العامة للنباتات من وجهة : یبدأ كتابه تاریخ النباتات بهذه العبارة

بدایة هذا مثل ی ،ووضعهم في التناسل، وكل طرق حیاتهمكیلهم، سلوكهم في ظل الظروف الخارجیة، نظر تش

  (١) .للنباتات ةعلمی لمعرفة

مهتما بشكل خاص بجمیع النباتات للبحر األبیض المتوسط، ولیس بالد اإلغریق كان ثیوفراستوس ویبدو أن 

بدأ المؤلف بعمل تصنیف نباتي موسوعة نباتیة التي فیها عن وهي عبارة یتكون تاریخ النباتات من تسعة كتب فقط، 

النباتات العشبیة  ثیوفراستوس الحدیث عن عندما یبدأ .(٢)ووصف تكوین وشكل واستخدامات كل جزء من كل نبات

هو والبردي المصري وهما یشبها نبات عظمى وأكثر خصوصیة  البریة المعمرة، یذكر بأن للسلفیوم سمات

  :یقولیث ح )٣(الحلتیت

 Μέγισται δὲ καὶ ἰδιώταται φύσεις ἥ τε  

τοῦ σιλφίου καὶ ἡ τοῦ παπύρου ἐν Αἰγύπτῳ·  

ναρθηκώδη γὰρ καὶ ταῦτά ἐστιν·(4)  

                                                
(1) Theophrastus, Historia plantarum, Book 1, chap. t, section 1, LL. 1-4. 
Τῶν φυτῶν τὰς διαφορὰς καὶ τὴν ἄλλην  
φύσιν ληπτέον κατά τε τὰ μέρη καὶ τὰ πάθη καὶ  
τὰς γενέσεις καὶ τοὺς βίους· ἤθη γὰρ καὶ πράξεις  
οὐκ ἔχουσιν ὥσπερ τὰ ζῶα. 
(2) Arthur Hort and Theophrastus. Enquiry into plants, The Loeb Classical Library (London, 1961), XXI-
XXII. 

بساق كثیر اللباب، والذي بواسطتها تمكن برومیثیوس من نقل شرارة النار  ferula زهار طویل وباللغة الالتینیةوهو نبات خیمي األ )٣(

 .Liddel and Scott, S.V. νάρθηξ, -ηκος, ὁ: P. 991. من السماء إلى األرض

(4) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chap. 3, section 1, LL. 1-3. 
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التي كانت سلفیوم و التي كانت لل  تالسما غربأفضل وأ"

  ".شبه الحلتیتتكالهما نباتات . لبردي في مصرل

  :ذر والساق واألوراق فیقولویستمر في وصف هذا النبات من حیث الج

 Τὸ δὲ σίλφιον ἔχει ῥίζαν μὲν πολλὴν καὶ  

παχεῖαν, τὸν δὲ καυλὸν ἡλίκον νάρθηξ, σχεδὸν  

δὲ καὶ τῷ πάχει παραπλήσιον, τὸ δὲ φύλλον, ὃ  

καλοῦσι μάσπετον, ὅμοιον τῷ σελίνῳ· σπέρμα    

δ' ἔχει πλατύ, οἷον φυλλῶδες, τὸ λεγόμενον φύλ- 

λον.(1)   

التي  ورقةالمك؛ الحلتیت في السُ  كبیر مثلساق وال ،سمیككبیر و  سلفیوم له جذرال"

الذي لدیه بذور مسطحة مثل أوراق الشجر . ، مثل الكرفسmaspetonنطلق علیها 

  ".φύλλον ُنسمیها

  :ویستمر في حدیثه فیقول

ἐπετειόκαυλον δ' ἐστίν, ὥσπερ ὁ νάρθηξ.  

ἅμα μὲν οὖν τῷ ἦρι τὸ μάσπετον τοῦτο ἀφίησιν, ὃ  

καθαίρει τὰ πρόβατα καὶ παχύνει σφόδρα καὶ τὰ  

κρέα θαυμαστὰ ποιεῖ τῇ ἡδονῇ· μετὰ δὲ ταῦτα  

καυλόν, <ὃν> ἐσθίεσθαι πάντα τρόπον ἑφθὸν  

ὀπτόν, καθαίρειν δὲ καὶ τοῦτόν φασι τὰ σώματα  

τετταράκοντα ἡμέραις.(2)  

لذلك في نفس الوقت في . یغیر ساقه كل سنة، مثل الحلتیتوكان نبات السلفیوم "

الماشیة ) معدة(، الذي ُیطهر maspetonالربیع، فإن النبات ُیخرج هذا الساق 

ویسمنهم بدرجة فائقة ویجعل لحومهم ألذ في المذاق بعد ذلك، یؤكل الساق بكل 

  "   .طریقة مسلوق أو مشوي، ُیقال أنه لتطهیر أجسامهم لمدة أربعین یوم

ُیطلق علیه العصارة المستخرجة من هذا النبات، نوع من الساق وكان  كان یتم استخراج نوعین من العصارةلقد 

وكان للجذر ῥιζία والنوع األخر من الجذر وكان ُیطلق علیه العصارة المستخرجة من الجذر καυλία من الساق

     )٣(.ُلحاء أسود یتم تقشیره قبل العصر

                                                
(1) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chap.  3, section 1, LL. 6-10. 
(2) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chap. 3, section 1, LL. 11-17. 
(3) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chap. 3, section 1, LL. 17-20: 
ὀπὸν δὲ διττὸν ἔχει, τὸν  
μὲν ἀπὸ τοῦ καυλοῦ τὸν δὲ ἀπὸ τῆς ῥίζης, δι'  
ὃ καλοῦσι τὸν μὲν καυλίαν τὸν δὲ ῥιζίαν. ἡ δὲ  
ῥίζα τὸν φλοιὸν ἔχει μέλανα, καὶ τοῦτον περι- 
αιροῦσιν. 
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، وكان یتم االقتالع بطریقة معینة حتى ال ع الجذور وتجمیعها عن طریق مقالیع خاصة بهذاوقد كان یتم اقتال

یفسد الجذر ویتم قطعه من بدایة جذره والبقایا التي یتم تركها تفسد وتتعفن إذا بقیت مدة طویلة في األرض وهذا ما 

  :ذكره ثیوفراستوس

ἔστι δὲ ὥσπερ μέταλλα τῶν ῥιζοτο- 

μιῶν αὐτοῖς, ἐξ ὧν ὁπόσον ἂν δοκῇ συμφέρειν  

ταμιευόμενοι πρὸς τὰς τομὰς καὶ τὸ προϋπάρχον  

τέμνουσιν· οὐκ ἔξεστι γὰρ οὔτε παρατέμνειν  

οὔτε πλεῖον τῶν τεταγμένων· καὶ γὰρ διαφθεί- 

ρεται καὶ σήπεται τὸ ἀργὸν ἐὰν χρονίζῃ.(1) 

یبدو أن الكثیر یقوم جامعي  كما یوجد مقالیع لقطع وجمع الجذر بها، التي منها"

ویقطعوا بدایة ) الجزء المتبقي بعد القطع(المحاصیل بتجمیعه بجانب جذوع الشجر 

في . وفي الواقع من غیر المسموح عدم قطعه وال یجب عمل أكثر من هذا. النبات

  ."   الواقع، وما ُیحطم ویتعفن إذا تم االحتفاظ به في األرض لمدة طویلة

ویتم خلطهم مع قمح مجروش مع الرج لمدة طویلة حتى یأخذ لون  )٢(اقتالعه إلى میناء بیرایوسویتم نقل ما تم 

   (٣) .القمح لكي ال یفسد وال یتعفن

κατερ- 
γάζονται δὲ ἄγοντες εἰς τὸν Πειραιᾶ τόνδε τὸν  
τρόπον· ὅταν βάλωσι εἰς ἀγγεῖα καὶ ἄλευρα  
μίξωσι, σείουσι χρόνον συχνόν, ὅθεν καὶ τὸ  
χρῶμα λαμβάνει καὶ ἐργασθὲν ἄσηπτον ἤδη δια- 
μένει. τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν ἐργασίαν καὶ τομὴν  
οὕτως ἔχει.(4)  

) جرار(بهذه الطریقة، حیث یضعوه في آنیة  وینتهوا بأن یقوموا بنقله إلى بیرایوس"

ه ویخلطوه مع قمح مجروش، ویتم رجه لمدة طویلة، وبهذا یحصل على لونه وبهذ

لذلك في مقابل هذه األشیاء یتم العمل . العملیة ال یفسد في نفس الوقت یتم حفظه

 ."    والقطع

، عن إقلیم یوسبیریدیس بعیداً  في سرتوخاصة  في لیبیا في مساحات كبیرة جداً  اً وهذا النبات كان منتشر 

   : وفراستوسواألرض ال تحتاج عنایة واستصالح ألن هذا النبات نبات بري، وهذا ما وضحه ثی

 Τόπον δὲ πολὺν ἐπέχει τῆς Λιβύης· πλείω  
γάρ φασιν ἢ τετρακισχίλια στάδια· πλεῖστα δὲ  
γίνεσθαι περὶ τὴν σύρτιν ἀπὸ τῶν Εὐεσπερίδων.  
ἴδιον δὲ τὸ φεύγειν τὴν ἐργαζομένην καὶ ἀεὶ  
συνεργαζομένης καὶ συνημερουμένης ἐξαναχωρεῖν,    
ὡς οὐ δεομένου δῆλον ὅτι θεραπείας ἀλλ' ὄντος  

                                                
(1) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chap. 3, section 2, LL. 5-10. 

  .ابیرایوس هو میناء مشهور جدا في أثین )٢(

(3)Theophrastus , La storia delle piante di Teofrasto, volgarizzata e annotata da Filippo Feizri Mancini 
(Historia plantarum , Roma, 1901), 216.  
(4) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chap. 3, section 2, LL. 10-16. 
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ἀγρίου.(1)   

 .)٢(ستادیوم ٤٠٠٠كما یقولون، في أكثر من . النبات یمأل مكان كبیر في لیبیا" 

، من المناسب لتجنب العمل سبیریدیسو ی عن إقلیم لكنه ینمو أكثر حول سرت بعیداً 

ا، وهكذا للزراعة ویتم استصالحه في األرض وحتى یتم استرجاعها لتكون صالحةً 

  ." من الواضح أنها ال تحتاج أي عنایة، لكونه نبات بري

  

بسبعة سنوات وقد عاشوا في هذا المكان حتى  )٣(قورینا ستعمرةویبدو أن نبات السلفیوم قد ظهر قبل تأسیس م

وهكذا یتم تأریخ  تأسیس مستعمرة قورینا . م.ق ٣١١/٣١٠في سنة في أثینا  الذي كان أرخون سیمونیدس حكم

 :وهذا ما أكده ثیوفراستوس ٤.م. ق ٦١٠/ ٦١١

φασὶ δ' οἱ Κυρηναῖοι φανῆναι τὸ σίλ- 
φιον ἔτεσι πρότερον ἢ αὐτοὶ τὴν πόλιν ᾤκησαν  
ἑπτά· οἰκοῦσι δὲ μάλιστα περὶ τριακόσια εἰς  
Σιμωνίδην ἄρχοντα Ἀθήνῃσιν.(5)    

قد . تلك المدینة ایؤسسو سلفیوم ظهر سبع سنوات قبل أن الیقول أن  انیر و شعب ق"

  ".سیمونیدس في أثیناحكم  سنة حتى ٣٠٠عاشوا هناك لمدة حوالي 

  

 و أكثر قلیالً أ )٦(یأتي بعد ذلك وصف لنبات السلفیوم حیث یذكر ثیوفراستوس أن جذر السلفیوم یبلغ طوله ذراع

ة ألعلى درجة من السخونة وأن نبات السلفیوم ینمو عندما تهب الریاح الجنوبیة القاسیة وعندما ترتفع درجة حرار 

 :  وهذا ما أوضحه ثیوفراستوس

وأن هذا . جذر السلفیوم ینمو إلى طول ذراع أو أطول قلیالً  ن، اآلخرون قالوا إومع ذلك. وذلك ما قاله البعض"

الصدر، درب التبانة، ( γάλαوقریب من األرض، وُیسمى  النبات له رأس في وسطه، وهو أعلى جزء فیه 

 الورقة سمى أیضاً یُ  ما μαγύδαρις الجذرینمو الساق، ومن هذا  األشیاء في وسط هذهذا ، من ه). عصارة

φύλλον .الذي منه ینمو )٧(التي تتبعثر بعد نجم الكلب الجنوبیة القاسیةعندما تهب الریاح . البذرة تكان هوهذ ،

   (٨)".السلفیوم

 Οἱ μὲν οὖν οὕτω λέγουσιν. οἱ δὲ τοῦ σιλφίου  
τὴν ῥίζαν φασὶ γίνεσθαι πηχυαίαν ἢ μικρῷ μείζω.  
ταύτην δὲ ἔχειν ἐπὶ τοῦ μέσου κεφαλήν, ὃ καὶ  
μετεωρότατόν ἐστι καὶ σχεδὸν ὑπὲρ γῆς, καλεῖ- 
σθαι δὲ γάλα· ἐξ ἧς δὴ φύεσθαι μετὰ ταῦτα καὶ  
τὸν καυλόν, ἐκ δὲ τούτου μαγύδαριν τὸ καὶ  
καλούμενον φύλλον· τοῦτο δ' εἶναι σπέρμα· καὶ  

                                                
(1) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chap. 3, section 3, LL. 1-7. 

  .یاردة ٢٠٢اإلستادیوم مقیاس إغریقي ُیساوي ) ٢(

  .م. ق ٦٣٠قورینا أعظم مستعمرة یونانیة في أفریقیا تم تأسیسها حوالي سنة ) ٣(

(4) Peter James,  "Archaic Greek colonies in Libya: Historical vs. archaeological  chronologies?" Libyan 
Studies 36 ( 2005),  3.  
(5) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chapter. 3, section 3, LL. 7-10. 

  .بوصة ٢١و  ١٨یتراوح الذراع بین  )٦(

 .السنة ، وهو نجم كلب الجبار الشعري، عند ظهوره في السماء تكون درجة السخونة أعلى درجة فيوهو نجم یظهر ثابتاً ) ٧(

(8)Theophrastus , La storia delle piante,  216. 
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ὅταν νότος λαμπρὸς πνεύσῃ μετὰ Κύνα διαρρίπ- 
τεσθαι, ἐξ οὗ φύεσθαι τὸ σίλφιον. (1)   

وهي دورة زراعیة ولكن نبات الجذر ثم الساق وهذا یأخذ فترة من الوقت نمو یلكي  اً وقتنباتات المعظم تأخذ 

 :راستوسوهذا ما جاء عند ثیوفالسلفیوم كان ینمو مباشرة عند بذر بذوره 

τῷ αὐτῷ δὲ  
ἔτει τήν τε ῥίζαν γίνεσθαι καὶ τὸν καυλόν· οὐθὲν  
δὲ τοῦτο ἴδιον, καὶ γὰρ ἐπ' ἄλλων, εἰ μὴ τοῦτο  
λέγουσιν ὅτι εὐθὺς φύεται μετὰ τὴν διάρριψιν.(2) 

وهذه لیست میزة خاصة به، ولكن یوجد نباتات . في نفس السنة ینمو الجذر والساق"

  ." أنه ینمو مباشرة بعد بذر البذورذكروا لم یأخرى، إال إنهم 

  

حول جذور نبات السلفیوم وهذا یعتبر مفید جدا لألرض  توس أنه یجب عزق األرض كل سنةیذكر ثیوفراس

بسبب التغیر في تربة األرض وٕاذ لم یتم هذا سیتسبب في إنتاج بذور وساق أقل فائدة وهذا ما جاء على لسان 

 : ثیوفراستوس

 Καὶ τοῦτο ἴδιον καὶ διάφορον τοῖς πρότερον, ὅτι  
φασὶ δεῖν ὀρύττειν ἐπέτειον· ἐὰν δὲ ἐαθῇ, φέρειν  
μὲν τὸ σπέρμα καὶ τὸν καυλόν, χείρω δὲ γίνεσθαι  
καὶ ταῦτα καὶ τὴν ῥίζαν, ὀρυττομένας δὲ βελτίους  
γίνεσθαι διὰ τὸ μεταβάλλεσθαι τὴν γῆν. ἐναν- 
τίον δὲ τοῦτο τῷ φεύγειν τὴν ἐργάσιμον.(3)  

نه من الضروري حفر عما ُذكر من قبل، وأنهم یقولون إ وقد یكون هذا سمة خاصة ومختلف"

وٕاذا تم تركه لوحده، فإنه ینتج البذور والساق، . )حول الجذور( األرض كل سنة) عزق(

ل األرض تصبح أفض) عزق(للجذر، وٕاذا تم حفر  وهذه األشیاء تحدث أیضاً  تصبح أقل شأناً 

  (٤) ."وعكس هذا لتجنب األرض المزروعة. بسبب تغییر التربة

  

حیث أو مقطعة ووضعها في محلول خل وورقة السلفیوم ذات اللون الذهبي  یمكن أكل جذور السلفیوم طازجةً 

  :یقول ثیوفراستوس

ἐσθίεσθαι καὶ τὰς ῥίζας προσφάτους κατατεμνομένας  
εἰς ὄξος. τὸ δὲ φύλλον τῇ χροιᾷ χρυσοειδὲς    
εἶναι.(5)  

 (٦) ."والورقة ذات لون ذهبي. ومقطعة في الخل الجذور تؤكل طازجةً "

لقد كان رعاة الماشیة واألغنام یسوقون حیواناتهم إلى التالل للتغذي على النباتات البریة وكان یوجد بها نباتات 

ة في هذه التالل حتى تشفى أو تموت وهضم األطعمة وكانوا یطلقون الماشیة واألغنام المریضتساعد على احتراق 

  :ولكن في الكثیر الغالب كانت هذه الحیوانات تشفى وهذا ما أكده ثیوفراستوس

             ἐναντίον δὲ καὶ τὸ μὴ καθαίρεσθαι τὰ  

                                                
(1) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chapter 3, section 4, LL.1-9. 
(2) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chapter 3, section 4, LL. 9-12. 
(3) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chapter 3, section 5, LL. 1-6. 
(4) Theophrastus , La storia delle piante,. 217. 
(5) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chapter 3, section 5, L. 6 to section 6, L. 1. 
(6)Theophrastus , La storia delle piante, 217. 
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πρόβατα τὸ φύλλον ἐσθίοντα· φασὶ γὰρ καὶ τοῦ  
ἦρος καὶ τοῦ χειμῶνος εἰς ὄρος ἀφιέναι, νέμεσθαι  
δὲ τοῦτό τε καὶ ἕτερον ὅμοιον ἀβροτόνῳ· θερμαν- 
τικὰ δ' ἄμφω δοκεῖ εἶναι καὶ κάθαρσιν μὲν οὐ  
ποιεῖν, ἀναξηραίνειν δὲ καὶ συμπέττειν· ἐὰν δέ τι  
νοσοῦν ἢ κακῶς ἔχον εἰσέλθῃ πρόβατον, ὑγιάζε- 
σθαι ταχέως ἢ ἀποθνήσκειν, ὡς δ' ἐπὶ τὸ πολὺ  
σώζεσθαι μᾶλλον.(1)   

ن في الربیع ألنهم یقولون إ. بأكل أوراق الشجروخالف هذا ال تتطهر الماشیة "

والشتاء ُیساقون إلى التل، ویتغذون على هذا وعلى نبات أخر مماثل له، ویبدو أن 

. كالهما لهما القدرة على االحتراق وال یعمال تطهیر، ولدیهما تأثیر الجفاف والهضم

فإنها تأتي إلى هذا المكان وبسرعة تشفى أو  إذا شاة، مرضت وكانت في حالة سیئة

  (٢)."تموت، ولكن عادة ما تتعافى

  

وقد كانت هذه الكلمة تطلق على  μαγύδαριςلقد فرق ثیوفراستوس بین نباتین هما السلفیوم ونبات أخر اسمه 

 ي سوریا وهو أیضاً یوجد من یذكر أنه نبات مختلف على السلفیوم وأنه كان ینمو ف ولكن أیضاً  اسم بذور السلفیوم

  :مشابهة لنبات الحلتیت ولكنه مملوء بالشوك وهذا ما ذكره ثیوفراستوس

 Ἡ δὲ καλουμένη μαγύδαρις ἕτερόν ἐστι τοῦ  
σιλφίου μανότερόν τε καὶ ἧττον δριμὺ καὶ τὸν  
ὀπὸν οὐκ ἔχει· διάδηλος δέ ἐστι καὶ τῇ ὄψει τοῖς 
ἐμπείροις. γίνεται δὲ περὶ Συρίαν καὶ οὐκ ἐν  
Κυρήνῃ· φασὶ δὲ καὶ ἐν τῷ Παρνασίῳ ὄρει  
πολλήν· ἔνιοι δὲ σίλφιον τοῦτο καλοῦσιν. εἰ δὲ  
φεύγει τὴν ἐργάσιμον ὥσπερ τὸ σίλφιον σκεπ- 
τέον, ὡσαύτως δὲ καὶ εἴ τι ὅμοιον ἢ παραπλήσιον  
ἔχει φύλλου τε πέρι καὶ καυλοῦ, καὶ εἰ ὅλως  
ἀφίησί τι δάκρυον. τὴν μὲν οὖν ναρθηκώδη  
[καὶ ὅλως τὴν ἀκανθώδη] φύσιν ἐν τοῖς τοιούτοις  
θεωρητέον.(3) 

 قلیالً  اً ومختلف عن السلفیوم، وقد كان الذع μαγύδαριςوأحدهما ُیسمى "

وقد كان ممیز بین النباتات األخرى ویمكن أن یمیزه الخبراء من . ولیس له عصیر

نه وفیر في البعض یقولون إ.  ینمو في قوریناوال وهو ینمو في سوریا. خالل مظهره

سواء لتجنب األراضي . والبعض األخر ُیسمون هذا سلفیوم. جبل بارناسوس

في ورقه  المزروعة مثل السلفیوم الذي یحتاج للفحص، وكذلك ما إذا كان مماثالً 

بالتأكید، عند فحصه له طبیعة مشابهة . إذا كان ینتج عصیر ما وساقه، وعموماً 

      (٤))."ومملوء بالشوك تماما(للحلتیت 

                                                
(1) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chapter 3, section 6, LL. 1.9. 
(2)Theophrastus , La storia delle piante di Teofrasto, 217. 
(3) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chapter 3, section 7, LL. 1-.12.  
(4)Theophrastus , La storia delle piante , 218. 
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ومن خالل النظر في ذلك، یمكننا تفسیر  .واضح جدا ومفصل السلفیوم نباتوالوصف الذي قدمه ثیوفراستوس ل

الجذر الكبیر والسمیك، والجذع : وتحدث عن كل أجزاءه. أنه نبات ُعشبي ذو أزهار خیمیة، ال ینمو الرتفاع كبیر

یشیر ثیوفراستوس إلى و  ،راق شبیهة للكرفس، وبذور مفرطحة وفي النهایة له نوعین من العصائرالشبیه بالحلتیت وأو 

یتحدث عن أنواع عصائر النباتات  مقطوعات أخرى في نفس العمل، عندماهذین النوعین من العصائر في 

  :  ، فیقول)١(والخصائص الطبیة لألعشاب

τῶν δὲ καὶ ἐν τῷ καυλῷ καὶ ἐν τῇ ῥίζῃ· καὶ γὰρ  
τὸν καυλὸν ὀπίζουσιν ἐνίων καὶ τὰς ῥίζας, ὥσπερ  
καὶ τοῦ σιλφίου.(2)    

في بعض النباتات یستخلصوا العصیر من الجذع ومن الجذر والبعض األخر "

  ."یستخلصوا العصیر من الجذر، كما في السلفیوم

  

ونوع من الجذر وكل ) الساق(الجذع واحد یتم استخالصه من  :ویؤكد ثیوفراستوس أنه یوجد نوعین من العصائر

عصائر شفافة وأقل سیولة في  وهيῥιζία  ونوع ساقي καυλίαنوع جذري نوع ُیسمى باسم الجزء المستخلص منه 

  :حیث یذكر هذا )٣(لزوجتها

9.1.7.1 
 ὧν δὲ καὶ ὁ καυλὸς ἐντέμνεται καὶ ἡ ῥίζα,  
τούτων ὁ καυλὸς πρότερον, ὥσπερ καὶ τοῦ σιλ- 
φίου, καὶ καλοῦσι δὲ τῶν ὀπῶν τούτων τὸν μὲν  
καυλίαν τὸν δὲ ῥιζίαν· καί ἐστι βελτίων ὁ ῥιζίας·  
καθαρὸς γὰρ καὶ διαφανὴς καὶ ξηρότερος.(4)   

، كما وفي تلك النباتات الساق والجذر كالهما یتم قطعهما ویتم قطع الجذر أوالً "

نوع من الجذر  لتواليیحدث للسلفیوم؛ ویتم الحصول على العصائر وُتسمى على ا

ویتم الحصول على العصیر من الجذر ویكون عصیر نقي، . ونوع من الساق

  ".وشفاف وأقل سیولة

  

ویشرح كیف یتم حصد محاصیل السلفیوم وكیفیة استخراج العصائر منه والعنایة به ألنه من المحاصیل الطبیة 

  :(٥)النص وقد كان الشعب اللیبي یقوم بهذا كله كما أوضح ثیوفراستوس في

ὁ δὲ  
καυλίας ὑγρότερος· καὶ διὰ τοῦτο ἄλευρον αὐτῷ  
περιπάττουσι πρὸς τὴν πῆξιν. τὴν ὥραν τῆς  
ἐντομῆς ἴσασιν οἱ Λίβυες· οὗτοι γὰρ οἱ σίλφιον  
λέγοντες. ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ῥιζοτόμοι καὶ οἱ  
τοὺς φαρμακώδεις ὀποὺς συλλέγοντες· καὶ γὰρ  
οὗτοι τοὺς καυλοὺς ὀπίζουσι πρότερον. ἁπλῶς  
δὲ πάντες καὶ οἱ τὰς ῥίζας καὶ οἱ τοὺς ὀποὺς συλ- 
λέγοντες τὴν οἰκείαν ὥραν ἑκάστων τηροῦσι.(1)    

                                                
(1) Theophrastus , La storia delle piante,.300. 
(2) Theophrastus, Historia plantarum, Book 9, chapter 1, section 3, LL. 13-.15. 
(3) Theophrastus , La storia delle piante, 301. 
(4) Theophrastus, Historia plantarum, Book 9, chapter 1, section 7, LL. 3-.7. 
(5)Theophrastus , La storia delle piante, 301-302. 
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ولهذا السبب، فإنها یرش جبة . واحد من الجذر، بدال من ذلك، أكثر سیولة"

في . )العزق(حفرالالشعب اللیبي یعرف موسم . أكثر من ذلك لجعله أكثر كثافة

وهكذا یجمعون الجذور وهم الذین  .سلفیومال یحصدونالواقع، هم أنفسهم كانوا 

وأیضا هم الذین یستخلصوا العصیر من السیقان في . یجمعون العصائر الطبیة

وببساطة الكل یجمعون كال من الجذور وهم أیضا الذین یجمعون العصائر . البدایة

  "   .في فترة خاصة ویعتنوا بكالهما

یتحدث ثیوفراستوس عن العصیر، على الرغم من عدم تحدید ما إذا كان یشیر إلى عصیر من الجذر أو أخر 

  :  یقولفمن الجذع 

τὸ δὲ τοῦ σιλφίου δριμύ, καθάπερ αὐτὸ τὸ  
σίλφιον· ὁ γὰρ ὀπὸς καλούμενος τοῦ σιλφίου  
δάκρυόν ἐστιν.(2)    

لذلك العصیر ُیسمى  السلفیوم، عصیر السلفیوم یكون نفاذ، مثل نبات"

 )٣(."دموع السلفیوم

  

ظهر بسبب كثرة األمطار التي غمرت ثیوفراستوس أن نبات السلفیوم  ذكریفي الوصف األساسي للشجیرة، 

  :فیقولوهذا ما حدث في قورینا رض أنه ظهر ألول مرة، األراضي ویفت

ἐνιαχοῦ δὲ καὶ ὑδάτων  
ἐπιγινομένων ἰδιώτερον ἀνατεῖλαι ὕλης πλῆθος,  
ὥσπερ ἐν Κυρήνῃ πιττώδους τινὸς γενομένου καὶ  
παχέος· οὕτως γὰρ ἀνεβλάστησεν ἡ πλησίον ὕλη  
πρότερον οὐκ οὖσα. φασὶ δὲ καὶ τό γε σίλφιον  
οὐκ ὂν πρότερον ἐκ τοιαύτης τινὸς αἰτίας φανῆ- 
ναι.(4)  

یعیة یظهر كثرة من في بعض األماكن بعد سقوط األمطار بطریقة غیر طب"

وهكذا ظهرت . مثل الُحمرة وكثیفة) أمطار(األحراش كما في قورینا بعد أن جاءت 

ن السلفیوم لم یكن من قبل ولكنه ظهر یقولون إ. ة لم تكن موجودة من قبلغابة قریب

     (٥)."من هذه األسباب

  

حول جذور النبات لجعل الساق والبذور  یذكر ثیوفراستوس أنه لزراعة السلفیوم كان البد من عزق األرض سنویاً 

 : فیقولتنمو بشكل جید 

 ὅτι  
φασὶ δεῖν ὀρύττειν ἐπέτειον· ἐὰν δὲ ἐαθῇ, φέρειν  
μὲν τὸ σπέρμα καὶ τὸν καυλόν, χείρω δὲ γίνεσθαι  
καὶ ταῦτα καὶ τὴν ῥίζαν, ὀρυττομένας δὲ βελτίους  
γίνεσθαι διὰ τὸ μεταβάλλεσθαι τὴν γῆν. ἐναν- 

                                                                                                                                          
(1) Theophrastus, Historia plantarum, Book 9, chapter 1, section 7, LL. 7-.15. 
(2) Theophrastus, Historia plantarum, Book 9, chapter 1, section 4, LL. 6-.8. 
(3  ) Theophrastus , La storia delle piante, 301. 
(4) Theophrastus, Historia plantarum, Book 3, chapter 1, section 6, LL. 11-17. 
(5)Theophrastus , La storia delle piante ,75. 
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τίον δὲ τοῦτο τῷ φεύγειν τὴν ἐργάσιμον. ἐσθί- 
εσθαι καὶ τὰς ῥίζας προσφάτους κατατεμνομένας  
εἰς ὄξος.(1)   

إذ كان ُیمنع، حمل البذور والساق، . عزق األرض سنویاً نه یجب وأنهم یقولون إ"

ونمو ما هو أسفل تلك األشیاء والجذر، وینمو المعزوق أفضل بفضل حرث 

یؤكل الجذور الطازجة . الجانب األخر لتجنب األرض المزروعة على. األرض

    (٢)."المقطوعة في خل

  

وهو  De causis plantarum" النباتات أصولعن "لقد كتب ثیوفراستوس عن هذا النبات في عمل أخر وهو 

  .(٣)یتكون من ستة كتبفائقة وبأسلوب ولغة جیدة و  بعنایةكتوب عمل م

من بها المعلومات  تمعالتي جُ عن السلفیوم بنفس الطریقة الموجودة في هذا العمل لمعلومات كل القد تم تجمیع 

أول ذكر للشجیرة في الكتاب األول حیث  عما ذكره من قبل، لقد جاء اً جدید یضیف شیئاً  المؤلف كان أحیاناً و  قبل

   :حیث یقول انتشار ونمو النباتاتعن ثیوفراستوس یتحدث 

  

οὕτω γὰρ καὶ τὸ σίλφιον ἀνατεῖλαί φασιν  
ἐν Λιβύῃ πιττώδους τινὸς ὕδατος γενομένου καὶ πάχεος, 
καὶ τὴν ὕλην δὲ τὴν νῦν οὖσαν ἐξ ἑτέρας τινὸς τοιαύτης 
αἰτίας· οὐ γὰρ ἦν πρότερον.(4)  

بعد هطول أمطار منحدرة وسمیكة، وأن یقولون أن نبات السلفیوم ینمو في لیبیا "

  ."  ولم تكن موجودة من قبل. یة من أسباب أخرىجاءت الغابات الحال

  

   (٥).ویذكر بعض النباتات التي یكون طعمها به مرارة ومنها نبات الكبر والُحمیض وُعشب الثیمبرا والزعتر

  :ولكنه في موضع أخر یؤكد أن نبات السلفیوم لیس مشابه في المرارة حیث یقول

Ὁ δ' αὐτὸς λόγος καὶ περὶ σιλφίου καὶ θέρ- 
μου καὶ εἴ τι τοιοῦτον ἕτερον. Τὸ μὲν γὰρ οὐχ ὁμοίως  
ἔχει τὴν δριμύτητα διὰ τὸ πλείω καὶ ὑδαρεστέραν εἶ- 
ναι τὴν τροφὴν,(6)   

أولهما في . هذه القصة حول السلفیوم ونبات الُترُمس ونباتات مثلهما في البدایة"

  ."والتغذیة الواقع لیس مشابهه في المرارة بسبب أنه نبات كثیر الماء

  

  :إلى السلفیوم، فیقول مشیراً  ،رائحة وطعم النباتاتثم یتحدث عن 

Ὃ καὶ ἐπὶ τοῦ σιλφίου καὶ ἄλλων δριμέων ἐστίν·  
ἡδὺ γὰρ τὸ φύλλον αὐτοῦ καὶ ὁ καρπὸς ἁπαλὸς ὢν διὰ  

                                                
(1) Theophrastus, Historia plantarum, Book 6, chapter 3, section 5, LL. 1-8. 
(2)Theophrastus , La storia delle piante , 217. 
(3) B Link and G K K Einarson, Theophrastus De Causis Plantarum (London and Cambridge, Mass.: W. 
Heinemann and Harvard University Press, 1976), introduction. 
(4) Theophrastus, De causis plantarum, Book 1, chapter 5, section 1, LL. 4-6. 
(4) Theophrastus, De causis plantarum, Book 1, chapter 5, section 1, LL. 4-6. 
(5) Theophrastus, De causis plantarum, Book 3, chapter 1, section 4, LL. 1-4. 
(6)Theophrastus, De causis plantarum, Book 3, Chapter 1, section 5, LL.1-4. 
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τὴν ὑπάρχουσαν ὑγρότητα· σύμμετρος γὰρ ἡ δριμύτης  
γίνεται κραθεῖσα τῷ ὑδατώδει καὶ ποιεῖ τινα χυμὸν,(1)   

ألن ورقته تكون حلوة وثمرته . عن السلفیوم ونباتات أخرى الذعة وهذا أیضاً "

ألنه یصبح الذع . تكون لینة إلى حد ما بسبب بدایة السیولة في الماء

  "     باعتدال مختلط بالماء وهذا یفعل العصیر

  

  :یقولوكان قد أشار إلى عمل شقوق لنبات السلفیوم لتجعله صلب ف

τὰ δ' ἐντέμνοντες ὅπως ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀὴρ πήξῃ καθάπερ τὰς ῥητίνας καὶ 
ὅσα ἄλλα τοιαῦτα καὶ τὸν λιβανωτὸν καὶ τὴν σμύρναν καὶ τὸν ὀπὸν τοῦ 
σιλφίου.(2) 

وبعمل شقوق للنباتات األخرى لتسمح للشمس والهواء أن تجعل النباتات صلبة "

اللبان والمر الراتنجي ونباتات أخرى مشابهة، على سبیل المثال، هذا یحدث مع (

  ."...) سلفیوموعصیر نبات 

  

  :ویستمر في الحدیث عن هذا فیقول

Ἔστι δὲ [καὶ] τῶν μὲν καὶ ἄνω καὶ ἐν ταῖς ῥίζαις ἡ ἐντομὴ καθάπερ 
φαρμακωδῶν τέ τινων καὶ τοῦ σιλφίου· καὶ γὰρ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καυλὸς 
ἐντέμνεται καὶ ἑκατέρωθεν ὁ ὀπός· (3)  

  یتم عمل هذه الحفرة في الجزء العلوي وجذور هذه النباتات،"

  " كما في بعض النباتات الطبیة والسلفیوم أیضاً  

  .) في الواقع، یتم قطع كل من الجذر والساق، ویستخرج العصیر منهما(

  

بدایة القرن الثالث، یوجد لدینا نه مع ثیوفراستوس، بین نهایة القرن الرابع قبل المیالد و في الختام، یمكننا قول ا

خاصة أنها تؤكد على المظهر العام للشجیرة، ووصف كل أجزائه، . أوصاف مفصلة أكثر وأكثر خصوبة عن النبات

من  خصائص هذه الشجیرة؛ بدالً ومع ذلك، ثیوفراستوس لم یعطینا معلومات أكثر عن . نوعین العصیر وخاصةً 

بدرجة فائقة لتحدید الشكل العام  اً على أي حال، كان وصفه مفید. م للشجیرةبالمظهر العاأكثر  اً ذلك، كان مهتم

  .(٤)لتصویر السلفیوم الذي في كثیر من األحیان تم سكه على عمالت قورینا للنبات، وأنه مشابه جداً 

  

  :بلینیوس عندوصف النبات 

. بطریقة رائعة أكثر من عالم النباتات ، أو مصور أدبیاً ربما یكون الموضوع علمي والذي تم بتوسع وأكثر فضوالً 

علماء الموسوعات الرومانیة، وأطباء العصور الوسطى صنفوا وأعادوا ترتیب علماء الطب اإلغریق واألطباء،  

  .اهتموا بطریقة خاصة بهذه النباتات التي كان ُیعتقد أنها ذات قیمة طبیة األعشاب، وعموماً 

                                                
(1) Theophrastus, De causis plantarum, Book 6, chapter 12, section 8, LL.1-4. 
(2) Theophrastus, De causis plantarum, Book 6, chapter 11, section 14, LL.13-16. 
(3) Theophrastus, De causis plantarum, Book 6, chapter 11, section 15, LL.1-4. 
(4) See Appendix The silphium plant in the ancient  iconography. 
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عند  والمؤلف المعروف جیداً . جة كبیرة بتطویر الزراعة وأعمال البساتینبدر  ، مهتماً اً عملی اً كان الرومان شعب

الذي كان من المفترض أن یكون أعلى سلطة في الرومان تعامل مع النباتات بدون أي شك هو دیسكوریدس، 

  .(١)الصیدلة ألكثر من ستة عشر قرناً 

كومو في  في (٢)ولد. التاریخ الطبیعيعن  اضخمً  مناسب والذي كتب عمالً كان مؤلف روماني بلینیوس األكبر 

ولكن لم  لدیوسكوریدس هكذا، كان معاصراً . میالدیاً  ٧٩ثناء ثوران بركان فیزوف في ومات في إ میالدًیا ٢٤-٢٣

بعمله  مشغوالً  ارومانیً  كان بلینیوس مسئوالً   .تقابال مع بعضهما البعض وربما لم یقرأ بلینیوس عمله ایوجد دلیل أنهم

في . سبعة وثالثین كتاب فقط" التاریخ الطبیعي"ب غزیر اإلنتاج، على الرغم من أن ما تبقى من عمله وأیضا كات

دون تمحیص سجل بلینیوس معرفة عصره بتفصیل دقیق ومحدد، میالدیا،  ٧٧هذه الدراسة، المكتوبة حوالي سنة 

، عمل موسوعيهو ادیة ومسلیة و شخصیة وآراء استطر ال هخزعبالت ومالحظاتالخرافات و الساطیر و األأضاف وقد 

أطروحة موسعة مخصصة لعلم الكونیات والجغرافیا واألنثروبولوجیا وعلم الحیوان وعلم النبات والزراعة والطب وعلم و 

 كان بلینیوس بالتأكید أقل انتظاماً لذلك، . وهو عمل من سعة االطالع التي تفتقر إلى الفحص الدقیقالمعادن، 

في الحقیقة، . ال یكون أكثر فعالیة وعادة ما یكون غیر ساروریدس وعالجه بینما من دیوسك وأكثر سذاجةً 

بلینیوس موسوعة منهجیة  انتحسكوریدس كان عالم نباتات طبي وقد یو ثیوفراستوس كان عالم نباتات علمي، د

وخاصة  نبات مختلف ١٠٠٠خصص بلینیوس عدة أقسام من عمله للنباتات، وذكر في المجموع حوالي .  للمعرفة

بعض من مقطوعاته بطریقة سیئة مقتبسة من أعمال ثیوفراستوس . یتعامل مع علم النبات ٢٧-١٢في الكتب 

    .(٣)ویمكننا بسهولة الكشف عن ذلك عندما نحلل على سبیل المثال األقسام التي یصف فیها بلینیوس نبات السلفیوم

قریر األساسي منه ومظهره العام یكون في الكتاب ذكر بلینیوس الشجیرة عدة مرات وألغراض مختلفة ولكن الت

  :حیث یقول ٤٦-٣٨، ١٩

 Ab his proximum dicetur auctoritate clarissimum  
laserpicium, quod Graeci silphion vocant, in Cyrenaica  
provincia repertum, cuius sucus laser vocatur, magnificum  
in usu medicamentisque et ad pondus argentei denarii  
repensum.(4) 

لسمعته، والذي كان  المشهور جداً  laserpiciumبعد هذه األشیاء بجانب ذكر الـ "

یطلق علیه اإلغریق اسم السلفیوم، الذي كان یوجد في مقاطعة قورینا، وعصارته 

ار ، وهو مهم في استخدامه وفي األدویة ویتم بیعه حسب وزنه بدینlaserُتسمى  

  ."   من الفضة

multis iam annis in ea terra non invenitur,  
quoniam publicani, qui pascua conducunt, maius ita lucrum  
sentientes depopulantur pecorum pabulo.(5) 

                                                
(1) John M. Riddle, Dioscorides on pharmacy and  medicine , History of Science Series, University of 
Texas Press, (1985), 10. 
(2) Oxford Classical Dictionary, S.V. Plinius.  
(3) Tess Anne Osbaldeston,, Dioscorides, De material medica, (Johannesburg- South Africa, IBIDIS 
Press, 2000), 12-13. 
(4) Plinius Secundus, Naturalis Historia, book 19, sections 38-39, L. 3 ff. 
(5  ) Plinius Secundus.,  Naturalis ,LL. 1-3. 



  

  الوصف الشكلي لنبات السلفیوم وزراعتھ عند ثیوفراستوس وبلینیوس األكبر

 

٣٧٦ 

 

) من الفالحین(ولم یوجد في هذه األرض اآلن لسنوات كثیرة، ألن جامعي الضرائب 

الرعي ومن یفكرون في ربح أكبر كانوا یدمرونه باستخدامه المسئولون عن أراضي 

  ."علف للماشیة

unus omnino  
caulis nostra memoria repertus Neroni principi missus  
est. si quando incidit pecus in spem nascentis, hoc de- 
prehenditur signo: ove, cum comederit, dormiente proti- 
nus, capra sternuente crebrius.(1) 

ساق واحد فقط تم العثور علیه هناك من خالل ذاكرتنا والذي تم إرساله لإلمبراطور "

: إذ تتالقى القطیع عندما تنمو على أمل أن تتغذى علیه بهذه العالمة. نیرون

  ."   وتكراراً  القطیع عندما تأكله على الفور تنام والماعز تعطس مراراً 

diuque iam non aliud ad  
nos invehitur laser, quam quod in Perside aut Media et  
Armenia nascitur large, sed multo infra Cyrenaicum, id  
quoque adulteratum cummi aut sacopenio aut faba fracta;(2) 

 ولمدة طویلة اآلن ال ُیصدر لنا هذا العصیر، أكثر من الذي ینمو في بالد الفرس"

یتم مزجه مع صمغ  أو مدیا وأرمینیا بكثرة، ولكن أقل بكثیر من القیریني، وأیضاً 

sacopenium )أو مع فول مجروش؛) وهو صمغ لنبات خیمي اإلزهرار"  

  

  :ویستمر في حدیثه قائال

19.40.5 
quo minus omittendum videtur C. Valerio M. Herennio cos.  
Cyrenis advecta Romam publice laserpicii pondo XXX,  
Caesarem vero dictatorem initio belli civilis inter aurum  
argentumque protulisse ex aerario laserpicii pondo MD.(3) 

وما یبدو أنه ال یمكن حذفه أن في أثناء قنصلیة جایوس فالریوس وماركوس "

ینا بواسطة الحكومة، وهذا رطل من السلفیوم تم جلبهم لروما من قور  ٣٠هیرینیوس، 

كان في أثناء حكم قیصر، في بدایة الحرب األهلیة وقد قدم من الخزانة العامة 

  ."    رطل من السلفیوم باإلضافة للذهب والفضة ١٥٠٠

(... vim aut em ill am per IV stadium Africae valuisse .. .). 
  Id apud auctores Graeciae <c>e<r>tissimos invenimus natum    
imbre piceo repente madefacta tellure circa Hesperidum  
hortos Syrtimque maiorem septem annis ante oppidum  
Cyrenarum, quod conditum est urbis nostrae anno CXLIII,  
vim autem illam per <IIII> stadium Africae valuisse.(4) 

یمكننا رؤیة أن هذا النبات جاء فجأة بعد  اإلغریق األكثر سلطةً بالنظر إلى المؤلفین 

أمطار سوداء كالحة في منطقة حول حدائق هیسبیریدیس وسیرت، وعلى وجه 

التحدید قبل سبعة سنوات قبل تأسیس قورینا؛ وذلك كان حوالي السنة المائة وثالثة 

                                                
(1  ) Plinius Secundus, Naturalis Historia, book 19, sections 39-40, LL. 3 ff. 
(2  ) Plinius Secundus, Natlurais  book 19, section 40, LL. 1 ff. 
(3  ) Plinius Secundus, Naturalis Historia, book 19, section 40, LL. 5 ff. 
(4  ) Plinius Secundus, Naturalis , book 19, sections 41-42, LL. 1 ff. 
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 ٤٠٠٠ُبعد حوالي  وأربعین لمدینتنا، وهذا الطقس كان ُیشعر به في أفریقیا على

  . ستادیا

in ea laserpicium gigni solitum, rem feram ac contumacem et,  
si coleretur, in deserta fugientem, radice multa crassaque,  
caule ferulaceo ac simili crassitudine. huius folia maspe- 
tum vocabant, apio maxime similia. semen erat foliaceum,  
folium ipsum vere deciduum. (1) 

ینمو في هذه المنطقة، مثل النبات البري والمتمرد، وٕاذا تم  Laserpiciumكان 

األوراق . زرعه، یتقهقر إلى الصحراء؛ وله جذور سمیكة كثیرة وساق مثل الحلتیت

وراقه بذوره تشبه الورقة وأ. لما للبقدونس وكانت تشبه جداً  maspetaكانت ُتسمى 

  .تسقط في الربیع

vesci pecora solita primoque purgari, mox pinguescere, carne mirabilem in 
modum iucunda. post folia amissa caule ipso et homines vescebantur 
mo<d>is omnibus decocto, elixo assoque, eorum quoque corpora XL primis 
diebus purgante. sucus duobus modis capiebatur, e radice atque caule, et 
haec duo erant nomina, r<h>izias atque caulias, vilior illo ac putrescens.(2) 

كانت الماشیة معتادة على أن تتغذي علیه من قبل كأنه ُمطهر، واآلن لكي تسمن، 

راق اعتاد الناس أن بعد تساقط األو . وبهذه الطریقة یصبح لحمها ذو جودة رائعة

یتغذوا على الساق نفسه مطهي بكل الطرق مسلوق أو مشوي، وبهم یمكن تطهیر 

ما من ویتم جمع العصیر بطریقتین مختلفتین، إ. الجسم لمدة األربعین یوما األوائل

وعرضه  ، األخیر أقل سعراً cauliaو rhiziaسمین الجذر أو من الساق، ولهما ا

    .   للتعفن

radici cortex niger. ad mercis adulteria sucum  
ipsum in vasa coiectum admixto furfure subinde concu- 
tiendo ad maturitatem perducebant, ni ita fecissent, putre- 
scentem. argumentum erat maturitatis colos siccitasque  
sudore finito.(3) 

یر في أواني ومختلط مع نخالة لخداع یتم وضع العص. وللجذر لحاء أسود

المشتري ویتم رج الخلیط مرارا حتى یصل للنضج وبدون عمل هذا فإنه 

  . دلیل على نضج لونه وجفافه في رطوبة معینة. یتعفن

alii tradunt laserpicii radicem fuisse maio- 
rem cubitali, tuberque in ea supra terram. hoc inciso  
profluere solitum sucum ceu lactis, supernato caule, quem  
magydarim vocarunt. folia aurei coloris pro semine fuisse,    
cadentia a canis ortu austro flante. ex his laserpicium  
nasci solitum, annuo spatio et radice et caule consum- 
<m>antibus sese. 4 

                                                
(1  ) Plinius Secundus, Naturalis, book 19, sections 42-43, LL. 1 ff. 
(2  ) Plinius Secundus, Naturalis , book 19, section 43, LL. 1 ff. 
(3  ) Plinius Secundus, Naturalis , book 19, section 44, LL. 1 ff. 
(4) Plinius Secundus, Naturalis, book 19, section 45, LL. 1 ff. 
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كان أكبر من ذراع، وكان یوجد نتوء  laserpiciumجذر الـ   ویقول آخرون أن"

وكان یتم قطعه لیخرج عصارة شبیهة باللبن، وكان . على أعلى األرض الموجود بها

وله أوراق لون الذهب التي كانت في مواجهة . magydarimساقه العلوي ُیسمى 

. یاح الجنوبالجذر والتي تسقط في أثناء ظهور نجم الكلب األكبر وعند هبوب ر 

معتاد أن ینمو، ولفترة سنة یمكن للجذر والساق أن  laserpiciumمنها كان الـ  

 ."یكتمل نموهما

  

  :ویستمر في وصفه

hi et circumfodi solitum prodidere, nec  
purgari pecora, sed aegra sanari aut protinus mori, quod  
in paucis accidere. Persico silphio prior opinio congruit. 1 

حول جذور هذا النبات ) العزق(أقر هؤالء أن هذا النبات كان من المعتاد الحفر 

للماشیة، لكنه یشفي األمراض أو تقتلهم في الحال،  اً الستخراجه، وأنه لم یكن ُمطهر 

  .  الرأي السابق یتطابق مع السلفیوم الفارسي. وهذا یحدث في قلیل من األحوال

  Alterum genus eius est, quod magydaris vocatur,  
tenerius et minus vehemens, sine suco, quod circa Syriam  
nascitur, non proveniens in Cyrenaica regione. gignitur  
et in Parnaso monte copiosum, quibusdam laserpicium vo- 
cantibus. 2 

، وهو أكثر لیونة وأقل magydarisُیسمى  یوجد نوع أخر من هذا النبات وهو ما"

. صرامة، بدون عصیرـ وهو الذي كان ینمو حول سوریا ولم یوجد في منطقة قورینا

 laserpiciumبل كانت تنمو وفرة منه في جبل بارناسوس، والذي كان ُیسمى  

  ."بواسطة بعض األشخاص

per quae omnia adulteratur rei saluberrimae  
utilissimaeque auctoritas. probatio sinceri prima in colore  
modice rufo et, cum frangatur, intus candido, mox tralu- 
cente gutta quaeque saliva celerrime liquescat. usus in  
multis medicaminibus.(3) 

 .كل هذا األشیاء كانت للغش، وهذا ُیشكك في السلعة المفیدة للصحة ونافعة

المحاولة األولى لألصل كانت في اللون األحمر، عندما یتم كسره وأبیض من 

 الداخل، والمحاول التالیة تكون أن العصیر الذي یقطر شفاف ویذوب بسرعة جداً 

  .  وُیستخدم في أدویة كثیرة جداً . في اللعاب

  

جاء في الواقع من  سبلینیو تبه األكبر، نالحظ أن معظم التقریر الذي ك بلینیوسبمقارنة الوصفین لثیوفراستوس 

الذي كتبه ثیوفراستوس وحقا، في هذه المقطوعات یمكن أن نجد كل التفاصیل واللبس حول بعض مظاهر نبات 

  .السلفیوم

                                                
(1  ) Plinius Secundus, Naturalis , book 19, section 45, LL. 7 ff. 
(2) Plinius Secundus, Naturalis, book 19, section 46, LL. 1 ff. 
(3  ) Plinius Secundus, Naturalis, book 19, section 46, LL. 5 ff. 
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 فیه تماماً  واثقاً وصف وترجم المعلومات المعطاة بواسطة ثیوفراستوس بالضبط،  سبلینیو في الواقع، یبدو أن 

في  جداً  أنه أصبح نادراً  الحدیث عن الشجیرة قائالً  سبلینیو بدأ  .لقاء نظرة علي هذا النباتعلى إ ألنه لم یكن قادراً 

أسباب انقراض نبات السلفیوم  .، في رأیه، بسبب التدمیر الذي قام به جامعي الضرائبالقرن األول المیالدي وغالباً 

وكان یتم بیعه  لشجیرة ذو مكانة رفیعةأن في عصره كانت تعتبر ا سبلینیو أضاف .  للجدل ومثیرةً  تكون شیقةً 

أهمیة وشهرة النبات . في روما مع الذهب والفضة كان یتم المحافظة علیه في الخزانة العامة بسعر الفضة؛ وأیضاً 

 . ھذا تعتمد خاصة على الخصائص الطبیة المفیدة وفي مقطوعات متعددة أشار إلى
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