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 ةردمفال ةدویال جامع ارزشمندی کتاب  و نویسی در گذار تاریخ پزشکیمفرده أدویةروند تاریخی کتاب 

 سمجونابن

 گفتارپیش

های ماقلی ۀدارشدن دوران زیستی انسان بوده و در همها نیاز آغازین ادامه، دانشی همانند دیگر دانشیدانش پزشك

دارای ویژگی خود را داشته است. میراث و سیر پیشرفت آن در هرسرزمین  ههای گوناگون بودشكلگانه با هفت

بر  تاثیرگذاری هریکمانده، روشنگر این سیر بوده و چگونگی  جابه های پارهو پوستها نبشتهنوشتاری و سنگ

های برپایۀ مكتب پزشكی ایران از روزگار مكتباز یک سو تاریخ پزشكی جهان اسالم  .سازددیگری را نمایان می

پیش از فرمانروایی مادها تا روزگار ساسانیان به ویژه دانشگاه گندیشاپور با  ،دیسنا و جز آنگوناگون اکباتان و مز 

 های یونانی، هندی و سریانی بهره برده است.از مكتبو از سویی دیگر استوار بوده  هزار سالدیرینۀ بیش 

. نداهدانشگاه گندیشاپور و شاگردان ایشان بود ۀگانآموختدانشکه بیشتر ایشان  ،دانشمندان جهان اسالمبیشتر 

های هندی، یونانی و سریانی یک جا های علمی مكتبها و آزمودهبه همراه دیدگاه را آرای پیشینیان خود ،آنان

ۀ تک مطالب ایشان پس از قرارگرفتن در بوتگردآوری نبود؛ بلكه پذیرش تکو این تنها  ، کار ایشان تنهاگردآوردند

 ینوآورنۀ تئوری و عملهای با افزودهدر گام پسین و ها بوده است سپس پالیش آنو نقد بررسی ریزبینانه و آزمون 

ها ایرانی و دانش پزشكی را در این برهۀ زمانی به اوج شكوفایی رساندند. خاندان ، بدان غنای بیشتری دادندخویش

تگان اندوخو دیگر دانش ، ثابت حرانیسریانی سرابیون، بختیشوع، صهاربخت، شاپور، ماسویه، حنینایرانی و

دند و به گردآماین شهر الحكمه در بیتجایی ناگزیرانۀ مرکز علمی این دانشگاه به بغداد، پس از جابهگندیشاپور 

روی آوردند که این نیز سهمی بسزا در شكوفایی برگردان متون پزشكی یونانی، سریانی، پهلوی و هندی به عربی 

 دانش پزشكی جهان اسالم شد.

ها بال از یكیو هست، چون  داروشناسی همراه با دانش پزشكی بودهتاریخ  پیشرفت هماره روندبایستۀ گفتن که 

خشی ای در بهای داروسازی پزشكان به گونهآمده است و در بیشتر کتابآن به شمار می تناور ازای پزشكی و شاخه

 نگاشتند.دادند و کمتر به صورت کتابی مستقل میاز کتاب جامع یا کناش خویش قرار می

ی و ببسیاری از داروهای ترکیو جانوری  یاکانی  گیاهی، های دارویی چهواژهبرخی از شدۀ یا تازی ما نام پارسی

ی همگ بینیم کهرا می شدۀ جهان اسالمنویسیعربی های پزشكیها در کتابهای آنها و نشانهبرخی از بیماری

اور ایران بر پزشكی جهان اسالم از خآموختگان گندیشاپور و شاگردان ایشان دانشگویای تاثیرگذاری ایرانیان به ویژه 

شده تا های بازنگریها آن را در کتابباشد که رد آنجنوبی اروپا می هایتا سرتاسر خاورمیانه و شمال آفریقا و بخش

ق( و پدرش از 522توان دید. نمونۀ آن شاپور فرزند سهل )د: روزگار دارالفنون و کشورهای عرب حاضر می



اند. دهوگران همیشه حاضر در بیمارستان بآموختۀ گندیشاپور و از درمانداروشناسان برجسته و جهان اسالم و دانش

 – 19شدۀ مهردادیسم است که مهرداد ششم اشكانی )هایی در پادزهر میتراداتوس ایجاد کرد که تحریفاو دگرگونی

وی ای تازه فراهم آورد و از سم( مبتكر و نوآورش بوده و به روشی به نام میتراداتیسم شهرت یافته است. او نسخه695

(. او نخستین بار کتاب 629، 91نامه شد )شروینی، و جهان اسالم بخشهای قلمر این دانشگاه به سراسر بیمارستان

را به زبان عربی نوشت که از ایران کهن سرچشمه گرفته بود. گویا تا  قرافاذین فی البیمارستاناتداروشناسی با نام 

ماسویه نین و ابنهای پزشكان بوده است، هرچند بزرگانی همانند حاو منبع اصلی پژوهش قرابادینتلمیذ، آمدن ابن

 داشتند. قرابادینو حبیش و جزایشان و خود رازی نیز کتاب 

؛ پودنه / فودنج، فوتنج؛ گوشها چه دارویی، مانند: مرزنجوش / مرزهبرخی از واژهتحریف و واژگونی چنین هم

بنجنشكت  گنجشک؛زبانالعصافیر / گوش؛ لسانتباشیر / طباشیر؛ تبرزد / طبرزد؛ ترنج / اترج؛ فیلجوش / پیل

انگشت و جزآن است؛ و چه بیماری، مانند برسام؛ بهک / بهق؛ پادزهر / بادزهر؛ خشكریشه؛ زند؛ سرسام؛ / پنج

هایی مانند بیمارستان / بیمارستانات؛ عالج بالید شوره / سورج است و ابزار بیرم / برما؛ آبزن و جزآن است؛ و واژه

 .اندج بالحدید / کارددرمانی ههردو به عنوان جراحی  یادشدهکاری؛ عال/ درمان با دست / دست

ت سمجون در این بخش بررسی کنیم که نشسابن المفرده دویةاأل جامع شاید به جا باشد که ما این تاثیر را بر کتاب 

 گذاری شده است.امروز نیز برای همین هدف پایه

 سمجونمفردۀ ابن أدویةمندی کتاب ارزش

 سمجونابننامۀ زیست

جون، فرزند حامد ابـوبكـر م  مجون، س 
 

مغون ش  نامۀ بسیار کوتاهی دارد.زندگی ،س 

یبعه گوید: ابیابن ص 
ُ
کتاب االقرباذین ای در هنر پزشكی بود. اوراست: فرزانه 1م(1222ق / 292سمجون )ز: ابنا

او در شناخت ارزش و نیرو و کارایی داروهای تكی سرآمد و بسیار آگاه بود. او کتابی گرانبها  .ةالمفرد ةو کتاب االدوی

ان را های بسیاری از پیشینیدربارۀ داروهای تكی نگاشت. او برای گردآوری این کتاب بسیار کوشید و در آن دیدگاه

/ ق 272د: ) 2یسععیسا فرزند حزم فرزند سع فرزند یبویحیا در زمینۀ شناخت داروهای تكی و ترکیبی بازگو کرد. ا

سمجون ابن گوید:کتاب الُمغرب عن محاسن اهل الَمغرب در  (593، 69م، نک: معجم المؤلفین، کحاله، ج6673

  عامر نگاشت.ابیاین کتابش را در روزگار منصور حاجب محمد ابن

 – 25، 5)عیون، ج م درگذشته است.1222ق / 292عامر در سال ابیمحمد ابن منصور حاجب :اصیبعهابیابن

 (.991، 5؛ برگردان ذاکر، ج26

                                                           
 (.972، 2م درگذشت )ریحانه، ج6613ق / 211طبی در سال سمحون ابوبكر فرزند سلیمان فرزند سمحون انصاری قر ابن 1
رزند ایوب الدین یوسف فابویحیی الیسع بن عیسی بن حزم حزم بن الیسع الغافقی الجیانی مورخ و قاری کتاب یادشده را برای صالح 2

 (.229 - 222، 9ایوبی در مصر نگاشت و در همان جا درگذشت )اعالم زرکلی، ج



 یجداساز و شناخت در توانا بسیار شناسدارو و فرزانه پزشک سمجون فرزند حامد ابوبكر را او( ه9 سدۀ) صفدی

 . جانوری و کانی گیاهی،ه تكی داروهای

بسیار نیكو دارد که آن را در روزگار منصور حاجب که او در این زمینه کتابی  ،گفته است اصیبعهابیابن گوید:

 ق درگذشت.935فرزند ابوعامر نوشته است. او در سال 

 .1کتاب األدویة المفردة و انقراباذین هاقرباذین  اوراست:

 یِم ا فرزند وافد فرزند مهند لخ  یحیر فرزند یأبومطّرف عبدالرحمان فرزند محمد فرزند عبدالكب ،وافدچنین ابنهم

 کند. یاد می ةالمفرد یةدواأل ق( از او در کتاب خود 262 – 223اندلسی )

 الُمحَدثین من األطباء و یا الجامع ألقوال القدماء و ةالمفرد ةاألدوی جامع یا ةالمفرد ةکتاب االدویسمجون در ابن

یی را با شناسان داروداروسازان و گیاههای پزشكان، ای و یا کامل از دیدگاه، گزیدهةالمفرد ةاألدوی یالمتفلسفین ف

های دارویی، آرای آورد. او در یادکرد ویژگیای، گاهی با نام فرد و کتابش، یا تنها یكی از آن دو میداری ویژهامانت

پردازد یهای پزشكان جهان اسالم مکند سپس به ارزیابی آن با دیدگاهپزشكانی یونانی یا هندی یا ایرانی را بازگومی

پزشكان های یادشده از کهنقولهای ایشان را جداسازی کرده و یاد نموده است. نقلگوییها و دوبارهو افزوده

دیشاپور آموختگان گناسالمی، گواهی روشن بر چگونگی تاثیرگذاری و گسترش داروشناسی به وسیلۀ دانشایرانی

های پزشكی و داروشناسی کهن کمكی ز کتابو شاگردان ایشان است و بدین گونه به شناسایی تاریخی برخی ا

 های میراث نوشتاری پزشكی ما کرده است.بزرگ به افزایش داشته

 نویسی کرد.کتاب جامع را گستردهاو امینانه با یادکرد منابع خود، 

                                                           
م / 1331، چاپ دوم، به کوشش شكری فیصل، دارالنشر فرانزشتایز اشتوتگارت، 082، 11( الوافی بالوفیات، جه8الدین خلیل فرزند ایبک صفدی )سدۀ صالح 1

 ؛ اعالم زرکلی.002بغیۀ الملتمس فی تاریخ رجال اهل االندلس، چنین نک: ق. هم1111



، 1و غاِفقی، مانند صیدنه بیرونی خویش شدهای پس از روزگار کتابرفرنس بسیاری از سمجون ابن جامعکتاب 

 کنند.یاد میبسیار از آن  شد که ایشان 2بیطارو ابن 2میمون، ابن2ادریسی

ون اکنچهارم همۀ کتاب گم شده و از دست رفته است، ولی همرفت نزدیک به یکگویا تا کمی پیش گمان می

ن چنین سزگیبه دست آورد که همان حلقۀ مفقوده باشد. همای را نوشتهکتابخانۀ ملی ایران موفق شد که دست

، ش 22نیز باشد )نک: سباط، فهرس، ذیل،  ه3حلب، نحاس، سدۀ نوشتۀ بخش گمشده در دستشاید گوید: 

کتابخانۀ های مربوط به حروف ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، ص، ع، ف، ق، س، ت، ث، خ، ذ، غ، ش )در بخش (.2392

احمد کتابخانۀ (، ن، ص، ع، ف )Hunt. 159بادلیان  کتابخانۀ (، ح، ط، ی، گ، ل، م )درBruce 47-48بادلیان 

 ( وجود دارند. در نتیجه از حروف الف،Or. 11614(، ز، ح، ط، ی، ک، ل )در لندن، کتابخانۀ بریتانیا 5656سوم، 

 .(117ها، )تاریخ نگارش ج، د، ض، ظ، و، چیزی موجود نبود، ولی اکنون یافت شده است

 ونسمج ابن نام به اندلسی داروشناس و پزشك یك تالیف «المفرده الدویه جامع» ها نسخه مهمترین از یكی

 .دارد زیادی اهمیت که است

 دست از بخش عنوان به کتاب این نخست بخش از ها قرن پزشكی تاریخ محققان همه: کرد اضافه امیرخانی

 این به توان می جمله آن از که دارد اهمیت نیز مختلف های جنبه از «المفرده الدویه جامع» اند، کرده یاد رفته

                                                           
م(، فرزانه و حكیم و دانشمند 1165 – 1121ق / 562 – 292فرزند سید )خلید( غافقی ) غافقی ابوجعفر احمد فرزند محمد فرزند احمد 1

او در شناخت سودمندی و ویژگی  .و از بزرگان اندلس بود که در شهر غافق از شهرهای اندلس )اسپانیای کنونی( دیده به جهان گشود

تاب االدویة کمانند در مفهوم و مضمون است. غافقی را ر ارزشمندی و بیاو بیتا د کتاب في االدویة المفردةو نام داروهای تكی یگانه بود. 

 (.122، 2؛ معجم المؤلفین، ج215، 1؛ اعالم زرکلی، ج225، 2است )عیون، برگردان ذاکر، ج جامع المفرداتالمفردة یا 

 . م(6611 -6600ی )شریف ادریسی فرزند محمد ابوعبدالله محمد فرزند عبدالله فرزند ادریسی حمودی حسنی ادریس 2

مون، ابوعمران موسا فرزند میمون اسراییلی قرطبی )بنا 2 م(، اندیشمند فیلسوف و پزشک یهودی 1222 – 1125ق / 621 - 522ِمی 

ه در های طبی ابن میمون است کای بزرگ بود. اوراست: کتاب شرح اسماء العقار: این کتاب یكی از کتابکه در فقه و آیین یهود فرزانه

عربی، گیاهان دارویی را ذکر نموده و در کنار آن نام یونانی، رومی، اندلسی، مغربی، مصری، سریانی و پارسی های مختلف این کتاب نام

 به پارسی برگردانده و پخش شد.  6935در سال  شرح نام گیاهان دارویینماید. این کتاب با داروهای گیاهی را یاد می

شود. بیطار شناخته میشناس  که به ابنعبدالله فرزند احمد مالقی نباتی هگیاهابومحمد م(، 1229ق / 623بیطار )د: ضیاءالدین ابن 2

ونی ها از نظر رستنگاه و نامشان و گوناگحكیم بزرگ و دانشمند یگانۀ روزگار و اندیشمند زمانش در شناخت گیاهان و پژوهش و بررسی آن

بینانه نام داروهای تكی و چگونگی ، او نازکي االدویة المفردةشرح ادویة کتاب دیسقوریدوس؛ کتاب الجامع فها است. اوراست: آن

ها را بازگو کرده های درست و نادرست بیان شده دربارۀ آنها را یاد کرده است. او گزارهها و نیرو و سودمندی و کارآمدی آننوشتن آن

ور و های رنج، او داروها را برپایۀ درمان انداملمفردةکتاب المغني في االدویة ااست. ارزشمندتر از این کتاب در داروهای تكی نیست؛ 

 (.993 – 995، 2عیون، برگردان ذاکر، جبندی کرده است )دردمند دسته



 ردهک استفاده مرجع و منبع یك عنوان به کتاب این از «قانون» کتاب تالیف در سینا علی ابو که کرد اشاره مطلب

 .است

 داریخری تبریز شهر در طبی های کتاب دار مجموعه یك از طبی نسخه این اینكه بیان با ملی کتابخانه معاون

 .است انهکتابخ اختیار در اکنون که بود شاه ناصرالدین دوره طبیبان از یكی به متعلق شده یاد نسخه: گفت شده،

 هدارینگ خوبی شرایط در اینكه دلیل به اما گذرد، می نسخه این کتابت از ها قرن اینكه وجود با وی، گفته به

 .است سالم کامال شده،

  سمجونابن المفردة الدویة کتاب منابع

 گیرد:سمجون دو دستۀ گسترده را دربرمیمنابع ابن

 شناسان؛دستۀ نخست: گروه پزشكان، داروشناسان، گیاه

 و صحابۀ امامان؛  گانشناس، سرایند دستۀ دوم: گروه ادیبان نحوی، واژه

 دستۀ نخست دربرگیرندۀ:

 ؛داروسازانی مانند: دیاسكوریدوس، شاپور، رازی یكم

دادند، بقراط، روفس، اوریباسیوس، سندهشار، ها داروهایی را پیشنهاد میدوم پزشكانی که برای درمان بیماری

 سرابیون، رازیماسویه، ابناطرای هندی، ابن

 ؛شناسانی مانند دیاسكوریدوس، دینوریسوم گیاه

 دستۀ دوم دربرگیرندۀ:

د خلیل فرزن های واژه و معانی گوناگون آن.ریشهشناس در راستای بررسی شناس، واژهدانشمندان زبان یكم:

یل ماِزنی؛ احمد فراهیدی؛ م 
ُ

 سكیت از یاران امام جواد )ع(ابوزیاد اعرابی؛ اصمعی؛ ابن ن ضر فرزند ش

 آیین نظری جداگانه داشته باشیم.ها به دو نام شیعهراویان احادیث و فقیهان که جالب است در میان آن دوم

د  قاِس امام صادق )ع(  دالعابدین؛ ابوعمر شیبانی راوی و شاگر حكیم فرزند جبیر راوی و شاگرد امام زین فرزند ِم ابوُعِبی 

الِم ُخزاعی؛ ترمذی، ابوعیسا محمد )  ؛ سنن ترمذی(، امام الترمذی، نویسندۀ ق235 – 222س 

مقبل، امیه فرزند صلت ثقفی، زاید، شماخ، ، مانند: ابوعمرو میلی، ابوالحسن لحیانی، ابنسرایندگان سومگروه 

 قاضی ابن ایوب، عبدالله بن سوار

 ةمنابع کتاب جامع الدوی

 هرمسهرمس سه نفر هستند، هرمس یكم با آوازۀ مثلث بالنعمه و هرمس دوم از بابل بود و در شهر کلدانیان و ( 6

 - 39است )عیون، برگردان ذاکر  السمومکتاب الحیوانات ذوات زیست. او نگارندۀ سوم پس از طوفان در مصر می

  6برد؛ جا نام میدر دو  اژۀ کتاب منسوب الی هرمسسمجون از کتابی با و (. ابن31

ب ط؛ ابیذیمیاء؛ الفصولسمجون آورده است. او از کتاب شكل نامی است که ابن ، بقراطیسبقراط، ابقراط( 5

 2 اشد، هرچند گویا از جالینوس باشد؛بقراط آورده ب الُمسِهله دویةاأل شاید از کتاب  هایی دارد.قولنقل القدیم



یبعه )ابیپ.م ابن5، نیمۀ دوم سدۀ ( دیوجنس، دیوجاِنس آپولونیایی2 ص 
 
دیوجاِنس »( از او با عنوان 1/26ا

 د. کنبرد؛ رازی هم از وی یاد میخود از وی نیز نام می االغذیۀاسحاق در کتاب کند؛ حنین فرزند یاد می« الطبیب

پ.م 917 و درگذشتپ.م 223از شاگردان فیثاغورس است. او زادة  Platonافالطون فرزند ارسطون ( افالطون، 2

 بوده است

 

کند و گاهی تنها به نام او استناد میگاهی .م(، پ222 - 232) Aristoteles; Aristote( ارسطاطالیس، ارسطو 29

هایی رداشتنیز ب ِبمابال ةالُمسما ةالمسائل الطبیعیهمراه با کتابی به نام آثار العلویه است. شاید از کتاب دیگر 

 المسائل یمن کتاب ُینسب إلی اِرسطاطالیس ف»دهد: را این گونه توضیح می مسائلداشته است. رازی این 

  ؛کندسان و حیوان ارتباط پیدا میدر این کتاب هر گونه مطلبی که به ان»(؛ 52، 12ج ،حاوی« )ةالطبیعی

  2نویسندۀ کتاب نبات 1تئوفراستپ.م( یا 232 – 223ثاوفرسطس )( 62

 داروهای تكی و زهرهای/  ةالمفرد ةادویکتاب  نام ازیک جا  او، )سدۀ یكم م( دیسقوریدوس، دیاسكوریدوس( 72

 دان نامویرایش کرد و باسحاق و حنین فرزند آن را برگرداند باسیلیوس استفانوس فرزند برد نام می سكوریدسدیا

بار تنها نامش  150بیش از  داد و الحشائش و السموم یمقاالت السبع من کتاب دیاسقوریدوس و هو هیولی الطب ف

 1 ؛بهره برده است کندرا یاد می

زیست. میالدی می یكم سدۀ( اطهورسفس، کسنوکراتس افرودیسی، پزشک و داروشناس، در نیمۀ دوم 26

یبعه )ابیابن ص 
 
کند، که در آثار ذکر می« ُکانوقراِطسرا به صورت کسانوقراطیس / ِاکساُنقراِطس /  ( نام وی1/26ا

 نام کتابسه بار بیگونه آمده است )سزگین(. حنین نیز همان

 های جالینوس است؛کننده کتاب( اصطفن، اسكندرانی از گروه پزشكان گزاره3

 زیست؛م( می212 - 257( اسكندر، ترالیسی و در زمان سزار ژوستینیان )60

م در آِمد زاده شد. در اسكندریه تحصیل کرد و بعد در سمت پزشک 6در آغاز سدۀ ( آطیوس آمدی، آئتیوس. وی 11

 در دربار ژوستینیان اول به سر برد.

                                                           
1- Theophrastos 
 .19ص« الحاوی»، منابع مورد استفاده رازی در تدوین کتاب 29، سال اول، فروردین 1شماره  –فصلنامه طب سنتی اسالم و ایران  2



خوانند. او در زمان بطریق طیبوثا، عربان او را شمعون طیبویه می –سریانی: ِشمعون د  ( شمعون، شمعون طیبویه12

تیشوع اول )د:   زیست،م( می699 - 322ُحن 

 

 ِافریطون( میها وی را قریطون یا ِاقریطون )و همکریتون، این پزشک که عرب( 697
ً
 نامند در پایان قرنچنین سهوا

سمات الروحانی/ کتاب )تفسیر(  الطلسماتکتاب  زیست.هـ در رم می5نخست و ابتدای ق 
َ
 ؛ ةالِطل

م در 5از مردم آپامیا در سوریه، در نیمۀ یكم سدۀ  آرخیِگِنس ارکاغانیس ،ارخیجانسارخاجانس، ارجنجانس، ( 619

( األمراض) األسقامکتاب /  ةاألدواء الُمزِمنکتاب /  ةعلل المزمنزیست و وابستگی به مكتب التقاطیون داشت. رم می

 ؛ است 22، منظور جلد رازی الطب یف یحاوالکتاب صیدنه بخش از  ةالُمزِمن

تر. برداشت از کتاب التدبیر؛ کتاب اللبن؛ تربیه روزگار جالینوس و اندکی پیشهم روفوس ِاِفسوسی( روفس، 159

یز برداشت ن کتاب الشراب؛ ةکتاب األطعم؛ َعقار فاوانیا یکتاب ف؛ کتاب الُسمومهای الطفال باشد. شاید از کتاب

  ؛شده باشد

كین باشد ، زنی پزشک، زیبا و نم/ قلوبطره / کلوپاترا کالوبطره، شاید تحریف شدۀ ةزینالطره در کتاب ( اقالوب6160

های پزشكی زنان از او هایی را از او یاد گرفت، به ویژه بخشکه جالینوس نزد او بسیاری از داروها را شناخت و درمان

  فراگرفت؛

 ةادوی؛ ةالبسیط ة/ ادوی ةالمفرد ةادوی؛ ةغذیاال /  غذاءالهای سمجون از کتابم( ابن500 – 653)جالینوس ( 6766

؛ لالدواء ةالمقابل یةادو؛ مزاج ؛ةاعضاء اآللم؛ قاطاجانس؛ کیموس؛ تریاق الی قیصر؛ ةترکیب االدوی؛ عادات؛ المرکبه

 ؛تدبیر االصحاء ؛البرء ةحیل؛ علل و االعراض؛ المنسوب الی جالینوس یةابدال االدو؛ بکل مکان ةالموجود ةادوی

ه افالطون کتاب فیما ذکر ه الفلوطن یطیماوس الطب؛ کتاب تدبیر الملطف؛ السموم تنسب الی جالینوس یف ةمقال

نسبت  را به جالینوس ابیذیمیاو  کتاب الفصولالبته یک جا  ؛میامرالو   کتابه المعروف بِطماوس من علم الطب یف

  ؛اشدب رساله الی اغلوقن؛ إبیذیمیاتفسیر لکتاب و  تفسیر لکتاب الفصولرود منظور و می که گماندهد می

م زاده شد و دستكم 225اوریباسیوس، اوریباسیس، اریباسیس از اهالی پرگامون، پزشک سزار ژولیان، در ( 6965

ز المعارف پزشكی دوران پیش اترین اصحاب دایرهم زیست. در اسكندریه تحصیل کرد و یكی از بزرگ2تا اواخر سدۀ 

ر حنین تسالخورده همروزگاراناستفان، پسر باسیلیوس، یكی از  وی که ةالمستعمل دویةاأل کتاب و از  اسالم بود

  ؛(535ندیم، )نكـ: ابنآن را به عربی برگرداند اسحاق فرزند 

یبعه در ابیزیست. ابنمیپ.م 1 اوس، شاید منسیتئوس، پزشک یونانی باشد که در نیمۀ دوم سدۀ( مسی6369 ص 
 
ا

ثیناُوس القدیم»او را  (6/55عیون، جیک جا ) « ِمنیثانوس الثانی»کند. شاید برای آن که او را از مناسئاس یاد می« م 

م للطبموسیاوس المع»( به صورت 6/91متمایز سازد، در جایی دیگر )  آورده است؛« روف بالُمقسِّ



ویژۀ دانش  جایگاهی بزرگ، الخلیفه سّر یا  کتاب العللم، آپولونیوس تیانایی، وی در 5( بلیناس سدۀ 2212

 ؛دامپزشكی گذاشته است

  ند؛کبسیار یادمی حاویکه رازی از آن در  ةالفارسی ةفالحشاپور با کتابی به نام ای از گندی( نویسنده2115

 ؛م(، اندیشمند هندی6( سندهشار، شندهشار، سندهسار )سدۀ 2216

 آید؛میشرک هندی یكی دیگر از منابع تبری و رازی به شمار ( 22

 قول دارد؛بیطار نیز از او نقل( اطرا هندی، پزشک بزرگ هندی. ابن2213

 او ائقالفای از کتاب که شاید گزیده ، اهرن بن اعین یادکرده استم(6اسكندرانی )سدۀ  فرزند اعین آهرون (2521

 یونانی، هندی و ایرانیها داروهایی هستند که از طرف پزشكان آغاز آن چنین است: این باشد ةالقاتل ةأدویبا نام 

 ؛«اندمطرح و آموخته شده

 زهرشناسی یا ُکناش و جزآن از؛ افزون برآن جامعکتاب م( 3بولس، پولس، پاولس آیگینایی )سدۀ ( 5136

  های پاولوس آیگینایی باشد؛نوشته

 زیسته است. )کتاب طب قدیم وایرانی بوده که در نیمۀ نخست سدۀ هفتم میالدی میدانشمند ( بدیغورس 5750

، سال دوم، شمارۀ اول، 5شماره  –احراز هویت نویسندۀ آن، ابوالقاسم سلطانی فصلنامه طب سنتی اسالم و ایران 

 ؛(22و  21، ص1292بهار 

 باشد؛ الطب یف یحاوهای رازی، مانند او از کتاب گانهسی ( خوز و خوزی، شاید برداشت2221

 جون از هرسمابن است و ةالرومی ةفالحشاید قسطس باشد و کتاب  که ةالحالف( قسطنطین نویسندۀ کتاب 2922

  برد؛دو با هم و یا جدا نام می

  ؛لجالینوس ةالمفرد ةدویاال  جوامع کتاب( گروه پزشكان اسكندرانی سدۀ ششم و هفتم میالدی همراه با 2222

 ؛کناشم( نویسندۀ 661ق / 21تیاذوق، ثیاذوق )د: ( 9615

 ینالعابدحكیم فرزند جبیر فرزند مطعم فرزند عدی فرزند عبدمناف قرشی مدنی، راوی و شاگرد امام زین( 2252

 ؛)ع(

 بصره؛تبار ساکن شناس ایرانیواژهق(، ادیب، 135 – 122احمد فراهیدی )( خلیل فرزند 2262

یل ماِزنی )( 2232 م 
ُ

نحوی و محدث ایرانی مروی بود. شاگرد خلیل م( 963 – 710ق / 222 – 122ن ضر فرزند ش

 وخت، با مأمون در مرو همنشین بود؛فراهیدی در بصره نحو آم

ادب  ق( یكی از فصحای اعراب که نحویان و اهل132فرزند حر کالبی )ز: هللا ( ابوزیاد اعرابی، یزید فرزند عبدا2522

ا ببود ج روزگار مهدی به بغداد آمد و چهل سال بقیت عمر را بدانه اند. ابن الندیم گوید او ببه کالم او استشهاد کرده

 ؛کتاب خلق االنسان، کتاب االبل، کتاب الفرق، کتاب النوادرتا درگذشت. او راست : 



 نصر )اواخر سدۀ دوم( راوی و نحوی؛( ابوالطیب ابن2629

ن( 2322 رابیِاب  ع 
 
شناس و سراینده، واژه (، ادیبم911 - 717/ ق 596 - 620زیاد ) محمد بن ، ابوعبداللها

 ، ساکن کوفه؛ هاشمفرارودانی از موالی بنی

شناس ساکن اصفهان ق( ادیب، واژه221 – 122، ابونصر باهلی احمد بن حاتم بن ماهویه )حاتم احمد فرزند( 2221

و نیز احمد  ق(221 – 122ابونصر حامد بن حاتم شاید ابونصر باهلی احمد بن حاتم بن ماهویه )22 و سپس بصره؛

 ؛شناس ساکن اصفهان و سپس بصرهاژهادیب، و  فرزند حاتم

  راوی و شاگر امام صادق )ع( است؛ شناس کوفی ونگار و واژه، اسحاق فرزند مرار، فرهنگابوعمر شیبانی( 2222

الِم ُخزاعی، )( قاسم فرزند 2122 ِن س  د  قاِسِم ب  م(، فقیه، محدث، قاری و 999ـ  719ق / 551ـ  626سالم، ابوُعِبی 

 های گوناگون بر جا نهاده است؛شناس برجستۀ خراسانی که آثار بسیاری در زمینهزبان

الِم ُخزاعی، ) ِن س  د  قاِسِم ب  م(، فقیه، محدث، 999ـ  719ق / 551ـ  626ابوعبیدالله قاسم بن سالمه. شاید ابوُعِبی 

 است؛ شناس برجستۀ خراسانیقاری و زبان

شناس بزرگ ایرانی و از یهودیان باجروان ق(، راوی و واژه292 – 112ده، معمر فرزند مثنا )ی( ابوعب2225

 زیست؛رودان  است که در بصره میهمیان

شناس، (، واژهم990ـ  793ق / 562ـ  656( ابوزید انصاری، سعید فرزند اوس فرزند ثابت خزرجی انصاری )2262

 راوی و نحوی؛

( عبدالملک فرزند قریب فرزند علی فرزند اصمع باهلی. کنیت وی را 221 - 322ق / 216 – 122( اصمعی )2232

  .اندقریب نیز آوردهابوسعید و ابوالقندیس و ابن

ّیاِن احمِر بصری )ز:  باشد که خلف احمر فرغانیشاید خلف، ( 2522 ف بن ح 
 
ل شناس و م( زبان731ق / 122خ 

 سرایندۀ سدۀ دوم هجری بود. وی از فرغانه فرارودان بود سپس در بصره زیست؛ 

وازی )سكیت، ی( ابن2692 ه 
 
قی ا حاق دور  قوب فرزند ِاس  شناس و ادبیات و از شیعیان ق( از بزرگان واژه222 – 126ع 

 کند؛سمجون او را یعقوب بن السكیت یاد میو امام هادی با بیش چهل کتاب و رساله. ابن و یاران امام جواد )ع(

سنن ق(، امام الترمذی، نویسندۀ 235 – 222( ترمذی، ابوعیسا محمد فرزند عیسا فرزند سوره ترمذی )2322

 ؛ ترمذی

شناس ق( نحوی، واژه211 – 221ابراهیم فرزند سری فرزند سهل زجاج ) ( ابراهیم فرزند سری،ابواسحاق 2221

 است؛

 569میالدی،  992 – 959محمد جبلی )ابوفرزند مسلم دینوری مروزی یا هللا قتیبه دینوری، ابومحمد عبداابن( 292

 م(، کتاب الطبائع من عیون الخبار؛ 992 – 959ق / 571 –

به عیسی کحال مشتعیسا اغلب با چشم پزشک مشهور متاخرتر، علی بنعلی یا علی فرزند عیسا فرزند ( 5222

 از معاصران حنین بود و در روزگار خالفت معتمد )حكشود. آن پزشک مقدممی
ً
-935/ه521-573: تر احتمال

 ؛ لسمائما/  کتاب السمومدان بود. زیسته است. وی پزشک، اخترشناس، طبیعیم( می970



یج راهبابو( 2611 إصالح ؛ الُمسِهالت یکتاب فهای . شاید از کتابزیسته استم، می3 / ه9 سدۀپیش از  ُجر 

  برداشت کرده باشد؛ دویةاأل 

و نیز شاید از  و مایقوم مقام غیرها دویةأبدال األ  یف ةرسال، (ه9آیین )پیش از سدۀ یهودی ماسرجویه بصری( 5225

  قول کرده باشد.نقلالِغذاء  یکتاب ف

م دمشقی ابوالحسن عیسی بن( عیسا فرزند 2911
 
ك ، یكی از نوادگان م(910ق / 552)د:  حكم مسیح دمشقیح 

 ةکتاب الجوهر و  جامعآورد و تنها در چند جا از کتاب . او بیشتر نامش را میابوالحكم، پزشک مخصوص معاویه بود

 نیز بهره برده باشد؛ األعشاب و الَعقاقیر  یف ةرسالکند. شاید از وی یاد می

روزگار حنین است. آیین ویژۀ معتصم و همم( پزشک ترس222ق / 225سلمویه، سلمویه فرزند بنان )د: ( 5223

 قول کرده باشد؛نقلة تدبیر الصح ؛الطب یمختصر فشاید از دو کتاب او 

له و أوجاعه و أدویته یکتاب فم( 927 – 771ق / 519 – 610ماسویه )( ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن2219
َ
 ؛الُصداع و ِعل

 . ؛کمال و التمام )الطبیب(؛ األطباء ةِمحنَ کتاب 

، کتاب م( 265ق / 226وحشیه، ابوبكر احمد فرزند علی فرزند قیس مختار کسدانی صوفی کلدانی )( ابن2113

  ؛ ةنبطیال/  ةكبیر الو  ةصغیر اله ةالفالح

گوید: ندیم م(. ابن911ق / 520)د:  سرافیون، ابن سرابیونسرابیون، یوحنا )یحیا( ابن( یوحنا فرزند 2720

 ؛سمجون از أقراباذین وی بوده استهای خود را به زبان سریانی نگاشته است. برداشت ابنسرابیون همۀ نوشتهابن

ن طبری )د: ابوالحسن علی فرزند ( 2926 ب   ةاصالح االغذیو  ةوَهَر الَج سمجون از کتاب م( ابن911ق / 520سهل ر 

  .باشد بهره برده و الَعقاقیر ةو األطعم ةمنافع األدویشاید این دو کتاب کتاب  های هندیاناستناد به برخی کتاب و

 یافته به دربارسپس ره شاپورندیگ آموختۀدانش ترساآیین، پزشكی م(913ق / 522) شاپور فرزند سهل( 2325

َوی األطعم کتاب؛ أقراباذین الکبیرکتاب سمجون از . شاید برداشت ابنمتوکل
ُ
 ةشرباأل ب کتا؛ و مضاَرها و منافعها ةق

 باشد؛ ةابدال االدویکتاب ؛ و منافعها و مضاَرها

م(، کندی، یعقوب بن اسحاق کندی و 970ق / 521صباح کندی )د: اسحاق فرزند ( ابویوسف یعقوب فرزند 1029

  ؛السموم، السمائمجا با کتاب  چهار

پزشک و مترجم یونانی به سریانی و ترین چشمم( بزرگ979 - 903ق / 510 - 631اسحاق، )( حنین فرزند 6125

و ةمعرفیا  کتاب اللبن ؛لجالینوس ةالمفرد ةجوامع کتاب االدوی سمجون ازابنعربی و سریانی به عربی بود. 
ُ
اللَبن؛  ةق

أبدال ) دالکتاب األب؛ رازی  حاویهاز  ثبتالکتاب ؛ ةاختیار االدوی؛ أختیارات یا کتاب التریاق ؛ةتدبیر االمراض الحاد

عمله علی طریق المسأله و  یالذ ةکتاب االدوی؛ ةإصالح األدوی؛ کتاب االبدال المنسوب الی جالینوس(؛ ةاالدوی

  های زیر حنین بهره برده باشد.و شاید از کتابالجواب 

( داماد و شاگرد حنین. حبیش، حبیش بن اعثم، حبیش بن حسن ه9( حبیش فرزند حسن اعثم )اواخر سدۀ 1522

  ةإصالح األدویرساله های او مانند: کند. شاید از کتابیادمی
َ
 ةیکتاب األدو، أقراباذین ؛ةاألغذی کتاب؛ ةالُمسِهل

 ؛برداشت کرده باشد ةالمفرد



حاوی، داروهای تكی است. شاید پسر سوم حنین فرزند  22، 21، 22( حكیم فرزند حنین، رفرنس رازی در کتاب 62

 اسحاق باشد.

. 

 یو ةالبسیط ةادوی او از کتاب ماسه،ماسه البصری و عیسی بن م(، ابن999ق / 572ماسه بصری )( ابن1121

 است؛برداشت کرده 

بالله طلحه فرزند جعفر، م(، پزشک ویژۀ موفق365ق / 900بختیشوع )ُبختیشوع، شاید یوحنا فرزند ( ابن1272

م تقویکرد. شاید از کتاب م( بود. وی از یونانی به سریانی نیز ترجمه می935ق / 573برادر معتمدبالله خلیفه )د: 

 او برداشت کرده باشد؛ فیما اشتهر من األعشاب و الَعقاقیر و األغذیه ةاألدوی

شناس و از بزرگترین آگاهان م( گیاه993 – 959ق / 595 – 555ابوحنیفه احمد بن داود فرزند ونند دینوری )( 1129

نام یب احمد بن داود، ابوحنیفه دینوری، های داروهای تكی است، وی را با نام احمد بن داود یا ابوحنیفهبه ویژگی

  ؛نمایدیاد می حنیفهکتاب ابی. او یک جا از کندیادمیکتاب 

 احمد فرزند ابوداود. شاید ابوحنیفه احمد فرزند داود دینوری؛  ةکتاب االطعم( 1732

ره حرانی )( ثابت فرزند 1910
ُ
یابیابنم( باید بیشتر فیلسوف شمرد تا پزشک. 306 - 991ق / 599 – 556ق ص 

ُ
بعه ا

در عصر ایر علوم طبیعی و نیز در فلسفه، ( داوری دیگری دارد و وی را هم در عرصۀ طب و هم در قلمرو س6/562)

 ؛ ة، کتاب الحصاخواندر مینظیخود بی

غلب )فرمانالله فرزند طرف زیادهساعه در بغداد زاده شد و از با آوازۀ سم عمراناسحاق فرزند  (1316
 
-296: ا

کتاب م کشته شد، شاید برداشت او از 923/ ق 296م( به قیروان فراخوانده شد و پیش از سال 922 - 923ق / 292

 باشد؛ العقاقیر یکتاب ف و کتاب الُعنصر و التَّمام ؛ةالمفرد ةاألدوی

نابن (3262 ِبهخردادبه عبیدالله فرزند خدادبه، ابوالقاسم ُعبیدالله بن عبدالله ِاب  داد  ق 222 – 566)  خرداذبهه ُخر 

؛ خکتاب الطبی؛ کتاب المسالک و الممالک ،شناس خراسانینویس و موسیقیدان، تاریخم( جغرافی365 - 951/ 

 ؛کتاب الشراب

س ساهر پزشكی فرزانه، ریاضی( 7619
 
های ریاضِی یونانی از زبان سریانی به دان و مترجم کتابساهر، یوسف ق

ندیم وی گویا در زمان حكومت خلیفه مكتفی تر از او بود به گفتۀ ابنعربی بود. همروزگار رازی اندکی سالخورده

 ساهر باشد؛ کناشز ه است. شاید برداشت او ابود زندهم( هم 922 - 922ق / 229 – 295)



من  ة، کتاب صیدل1الطب یف یاوالح م(925 – 265 /ق 212 – 251)زکریای رازی فرزند حمد ابوبكر م( 7511

؛ ةو الَحصب یکتاب الِجَدر؛ 2الطب یف یمنصور؛ الکبیر کتاب الجامع؛ یکتاب الحاو ة، کتاب اسماء الهندییالحاو

ل
َ
اب أبدال کت ؛االشیاء ؛ کتاب االحجار؛ خواصةإصالح األغذیکتاب  کتاب التقسیم و التشجیر؛ یا تقاسیم الِعل

 یتابه فکتاب نکت الرموز من ک البرء؛ ةتلخیص حیل الطب؛ یف یکتاب الکاف کتاب من الَیحُضُره الطبیب؛ ؛ةاألدوی

 ةاطعم ؛یالتعلیمکتاب المدخل ؛ ةالمسهل ةاصالح ادوی ؛ةدفع مضار االغذی؛  سّر ُصناعه الطّب  یمقاله فه ةالصناع

  ؛یالمرضی؛ کتاب الشراب؛ علل المعادن؛ الملوک

دم من الف؛ (أقراباذین الکبیر) کتاب األقراباذینهای دیگر رازی همانند: از کتاب سمجونابنشاید   و هواککتاب ماُیقَّ

تی الحاجه إلیها دون غیرها ةالمرکب ةاألدوی یف ةرسال؛ العین و ِعالجها أدویة یف ةرسالداروها؛ و عملی 
ّ
اب کت؛ ال

ت ةاألدوی
ّ
راباذین الصغیر؛ اإلسهال ء ویتَنَفُع الَقی یال

َ
 ؛ یز بهره برده باشدن ةالمرکب ةأثقال األدوی یکتاب ف؛ ةصیدنال؛ ق

ای یهودی در مصر به دنیا آمد. م( در خانواده395/ ق 950( ابویعقوب اسحاق فرزند سلیمان اسراییلی )د: 7912

م( اغلبیان، به قیروان آمد و بعد به خدمت عبیدالله 309-303/ ق 530-531اغلب )الله فرزند وی به دربار زیاده

اب کتدو اییلی و با نام کامل و نیز با برداشت از اسر م( راه یافت. ابویعقوب، ابن360-391/ ق 537-955مهدی )

  ؛الِتریاق یکتاب ف ؛ةاألغذی

 ق(. پزشک959 – 519یحیا فرزند بطریق، اوطوقیوس یا افتیخوس سعید بن بطریق فسطاطی ترساآیین )( 7111

 بلندآوازه و بطریق اسكندریه است؛

در دربار عبدالرحمان  عمرعمران، عمران بن ابیابی، عمران بن م(316ق / 920عمرو )د: ابی( ِعمران ابن7217

ّناشسمجون از سوم در قرطبه بود. ابن
ُ
  ؛کرده استقول نقلاو  ک

لی ُعذری )( محمد فرزند 7119 ب  سمجون، م( در قرطبه به دنیا آمد. گویا ابن370 – 359/ ق 910 – 966عبدون ج 

 اند؛او یاد کرده التکسیر یکتاب فبیطار از غافقی و ابن

اخترشناس و پزشک.  دونس بن تمیم، دوشن بن تمیم ق(،262 – 221م / 931 – 292) تمیم( ُدن س فرزند 7713

  قول دارد.سمجون از کتاب تریاق وی نقلابن

                                                           
را اینجانب هذاکر  به پارسی برگرداندم و در بیست و سه جلد توسط دانشكدۀ طب  الحاوي في الطب رازیبیست و پنج جلد کتاب  1

در کتابخانۀ  1295سنتی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی در مدت نزدیک به ده سال به چاپ رسید و به تاریخ بیست و هشتم آذر 

دگاه یونسكو و از سوی دانشگاه شهید بهشتی و یونسكو در حضور دکتر سورنا ستاری معاون علوم و ملی ایران و در سال رازی از دی

 اکبر ولیتی و وزیر ارشاد رونمایی شد.فناوری، دکتر علی
خ توسط موزۀ علوم 1223برگردانده شد و به سال  پارسی به  ذاکره اینجانبکتابی دیگر از رازی که توسط  المنصوري في الطب 2

 شكی دانشگاه تهران به چاپ رسید.پز 



خالد جزار قیروانی یكی از شاگردان اسحاق فرزند سلیمان ابراهیم فرزند ابوجعفر احمد فرزند جزار، ابن( 7970

؛ ةالمرکب ةاألدوی یکتاب فیا  ةالُبغیم( 373 /ق 913)د: مورخ و جغرافیادان پزشک، عارف، زاهد، اسراییلی بود. 

إعتماد اب کت ؛عجایب البلدان؛ کتاب ةاألطعمکتاب ؛ کتاب البدیع؛ األدهان(؛ کتاب کتاب السموم) کتاب السمائم

  ؛جارکتاب األح؛ أبدال الَعقاقیرکتاب بهره برده باشد: نیز و نیز ممكن است از دو کتاب دیگر او  ةالمفرد یةاألدو

م قرطبه(، 992ق / 222ُجلُجل اندلسی )ز: حسان فرزند جلجل، ابوداود، ابوایوب سلیمان فرزند ( ابن3931

اب من کت ةالمفرد ةکتاب تفسیر اسماء االدویکند که گویا برداشت از دو کتاب وی سلیمان بن حسان یادمی

زمامداری مویدبالله، هشام فرزند حكم ق در شهر قرطبه و روزگار 232، او آن را در ماه ربیع دوم سال دیسقوریدوس

تفع به و ما الطب و ین ةصناع یکتابه مما یستعمل ف ییذکرها دیسقوریدوس فالتی لم ةذکر االدوی یف ةمقالنوشت؛ 

جلجل بر این گمان بود که دیسقوریدوس برخی از داروها فراموش کرده و نام نبرده ؛ ابنالیستعمل لکیال یغفل ذکره

 اند؛ها در روزگارش کاربردی نداشته و هرگز نبودهها نداشته است و یا آندیک برخوردی با آناست و یا از نز 

م در 60هـ / 1هیثم پزشكی که در نیمۀ دوم سدۀ اسحاق فرزند عبدالرحمان فرزند عبدالرحمان بن هیثم، ( 9075

 ؛  ةو المقیئ ةالُمسِهل دویةاأل  یکمال و التمام فه المسهالت و المقیئاتزیست. کتاب قرطبه می

ّتانیابن( 9679 پزشكی را  کتانیولید ابننزد عموی خود ابوکتانی )ِکنانی( فرزند حسین فرزند عبدالله محمد ابو، ک 

سمجون پزشک، اخترشناس و آگاه به دانش منطق بود. ابن. درگذشتسرقسطه  در م(6009ق / 933فراگرفت )ز: 

کمال و الکتاب ؛ کتاب اإلکتفاء بالّدواء من خواّص األشیاءداروهای تكی و نیز ممكن است از تفهیم دربارۀ از کتاب 

 بهره برده باشد؛ ةو المقیئ ةالُمسِهل ةاألدوی یالتمام ف

 952)عباس زهراوی قرطبی از پزشكان نامدار قرن چهارم هجری،  فرزند، ابوالقاسم خلف عباسفرزند  خلف( 9579

التصریف لمن عجز عن ، در الزهراء از روستاهای اطراف قرطبه دیده به جهان گشود م(6069 – 391/  ق101 –

 ؛التالیف

 ؛ البته یک جا با شكل محمد بن الحسن بن الننطوی یادشده است.کتانی باشدابن ←محمد فرزند حسن: نک 

 ماسه و ماسرجویهابن ←بصری: شاید نک 

 ، مانند:از رازی گرفته باشدبا واسطه را منابع کتاب خود بخشی سمجون ابنشاید 

 های جالینوس است؛کننده کتاب( اصطفن، اسكندرانی از گروه پزشكان گزاره17

 زیست؛م( می212 - 257( اسكندر، ترالیسی و در زمان سزار ژوستینیان )27

 شاید تحریف شدۀ حنین فرزند اسحاق باشد؛ ← یوحنا فرزند اسحاقو ( یحیا فرزند اسحاق 9971



ناخته ناش، ولی از بیست و هفت بار نام او یادشدهبیش گویا پزشک یا داروسازی است که ، محمدعلی فرزند ( 9177

  ؛دمان

 ( محمد فرزند سكاف صیدلنی، شناخته نشد؛92

 گویا پزشک یا داروسازی است که بیش از هفت بار نام او یادشده، ولی ناشناخته ماند؛زیاد یاقوتی ( 9179

های رازی برداشت کرده و در ضمن علی فرزند محمد فارسی شاید از رفرنس ؛علی فارسیفرزند  محمد( 9773

 شده است؛تحریف

می شناخته فرزندحسن ، ابونواس اهوازی( 99
 
ك میالدی(، شاعر  962یا  - 717 / ق631 - 699شده )هانی ح 

 بود. سراعرب ایرانی

 فرزند هلبثع فرزندُضبیعة  فرزندسعد  فرزندعوف  فرزندشراحیل  فرزندجندل  فرزندقیس  فرزندمیمون  اعشی،( 93

 کور؛، شاعر شبم(159) ، اعشی کبیروائل فرزندبكر 

  ؛، او را در ردیف داروشناسان بزرگ یادکرده است، ولی شناخته نشدابانمحمد فرزند ( 3090

 شناس؛ ابومحمد ثابت فرزند ابوثابت سعید )محمد یا علی( واژه←محمد، نک: ( ثابت فرزند 3696

ق(، از بزرگان علم و 955( سجستانی، ابوحاتم سهل فرزند محمد فرزند عثمان فرزند یزید سجستانی )د: 3595

ادب، فقه، حدیث و لغت و از شاگردان ابوزید بلخی و ابو عبیده و اخفش بود. محمد فرزند جریر طبری یكی از 

 پنج بار آمد؛شاگردانش به شمار می

 قتیبهابن ← عبدالله فرزند مسلم

 عمران فرزند موسا شاید عمران فرزند ابوعمرو باشد؛

بندی مدرسه شناسان سومین ردهق( از نحویان و واژه222علی فرزند مبارک لحیانی )د: لحیانی، ابوالحسن ( 3999

 ؛ کوفه است

 باشد؛ می و سراینده نحوی ،شناساندیشمند لغت حسن فرزندمحمد ( 13

 ؛ بوالحّجاج تمیمی لغوی( ا23

بی خاِزم ، شاعر بزرگ قبیلة بنی اسد  بار دو؛ است ؛، محمد فرزند حسن برایش سرودهازمخبشر بن ابی( 13
 
ِبشربن ا

مرو( »63،ص 5میالدی (. نام پدرش به نقل ابن شجری )ابن شجری،ج  232ـ252در پایان دورة جاهلی )ح  « ع 

 ؛است



  ثاجاسیوس سزار؛( 37

 ( ارطامس سزار؛ 39

احمد بین محمد آموزگار  ق(920سیارشیرازی )ز: سیار ابن فرزندیوسف  فرزند ابوماهر موسا( ابوماهر ابوعمران 39

  ؛عباس مجوسی اهوازی بود فرزندطبری، ابوعلی مندویه اصفهانی و علی 

 ؛باهلی گویا از سدۀ دوم هجرت بوده استاحمر، عمرو فرزند احمر ( ابن33

ّیاده )( ابن606 بیل رّماح بن أبرد )اسود( فرزند ثوبان؛ 711-131م  ح  ر 
ُ

 م( ابو ش

گر امویان، م( نخست ستایش791 - 709) فرزند علی فرزند سلمه ُکنانی قرشی حجازی هرمه، ابراهیم( ابن609

 عباسیان و در پایان علویان شد؛ 

 زند حبیب سرایندۀ نیمۀ یكم هجرت؛ثقفی عبدالله همالک  فر ( ابومحجن 601

ریش )؟ 602 عرابی با نام اصلی عبدالوّهاب بن ج 
 
ل ا شناس و شاعر شناس نحوی، قرائتم( زبان993-( ابوِمسح 

 بدوی نجدی در سدۀ دوم و اوایل سوم هجری بود.

 را به عنوان منابع کاربردی خود یاد کرده است.ها کتاب سمجون افزون بر نام کسان یاد شده در بال، نام دهابن

 نویسیمفرده أدویةروند تاریخی کتاب 

 فیثاغورس

 والشجار والُصموغ والطین  ةلمفرد ةأبدال الدوی یکتاب ف

، به ترجمۀ حنین. )تاریخ ها و خاکتان )یعنی گیاهان(، صمغهای داروهای ساده، درخدربارۀ جانشینکتابی 

 . (23، 2جهای عربی نگارش

 بقراط

  ةالُمسِهل ةالدویکتاب 

چنین کتابی از بقراط در یونانی شناخته نیست. عنوان آن ما را به یاد کند. ذکر می 622، 1ج ،الحاویرا در  رازی آن

 .(73ها، اندازد )تاریخ نگارشمیدر این زمینه اثر جالینوس 

 روفس

 الکلی و المثانة أدویة یمقالة فکتاب 

؛ ةالقاتل ةکتاب األدویممكن استچنین . هم(602ها، )تاریخ نگارش آمده است یالحاودر  یی از آنهاقولنقل

 هرستف) باشد. کتاب الشراب؛ ةکتاب األطعم؛ َعقار فاوانیا یکتاب ف؛ کتاب الُسموم ؛ةمراتب األدوی یکتاب ف

یبعه(.ابیابن عیونندیم؛ ابن ص 
 
 ا



 جالینوس

 کتاب المیامر

یعنی  ،با عنوانی که حنین اختیار کردهاست که کرده  بدین گونه یادیعقوبی آن را که ، ةالمرکب ةقوی األدوی کتاب

 (.666ها، )تاریخ نگارش تفاوت دارد. ةبحسب المواضع اآللم ةترکیب األدوی یکتاب ف

  ةالُمسِهل ةکتاب قوی الدوی

اخته شود و در آن روشن ساین کتاب نیز از یک مقاله تشكیل می»گوید: حنین دربارۀ کتاب و ترجمۀ آن چنین می

خورد، به طبیعت ها، آن چه را که در بدن به آن بر میآور داروها نه چنان است که هر یک از آناست که اثر اسهال

بلكه هر دارویی یكی از اخالط موافق و مشابه خود را به  د؛شوگردد و از بدن دفع میباز میآورد و سپس خود در می

را به سریانی را دارم و آننویس یونانی آنکند. ایوب ُرهاوی این مقاله را به سریانی در آورد. من دستخود جذب می

 ةالمسهل ةدویاأل  یف ةلمقایعقوبی این کتاب را با عنوان  «.به عربی در آوردرا  نیز آن یحیافرزند نیز ترجمه کردم. عیسی 

 (.629ها، )تاریخ نگارش آمده است. 1، 65ج؛ 21، 1ج، یالحاودر  قولی از آنشناسد. نقلمی

  ةالمفرد ةالدوی یکتاب ف

ونه گمقاله تدوین کرده است، و همان یازدهجالینوس این کتاب را در »گوید: حنین دربارۀ محتوا و ترجمۀ آن می

آید. در دو مقالۀ نخست خطای کسانی را که در تشخیص نیروهای میکتاب المزاج که بیان کردم، به دنبال مقالۀ سوم 

 هایدهد، سپس در مقالۀ سوم پایۀ درستی را برای همۀ دانستنیاند، نشان میهای نادرست افتادهداروها، به راه

ها ها و بوینهد. در مقالۀ چهارم موضوع مربوط به خواص ثانوی، یعنی خوراکاولیۀ داروها بنا میمربوط به خواص 

کند. توان دریافت، ذکر میکند، و آن چه را که به کمک این نیروهای ثانوی، دربارۀ نیروهای نخستین میرا بیان می

افزایش گرمی و سردی و رطوبت و یبوست را  ها در بدن، یعنیدر مقالۀ پنجم خواص سوم داروها، یعنی تأثیر آن

اند و در مقالۀ نهم خواص کند. در سه مقالۀ بعدی خاصیت هر یک از داروهایی را که از گیاه گرفته شدهبررسی می

اند، یعنی خاک و گل و سنگ و فلز را، و در مقالۀ دهم خواص داروهایی را که در داروهایی را که از زمین گرفته شده

آیند، بیان های شور به وجود میآیند، و در مقالۀ یازدهم خواص داروهایی را که در دریا و آبران به وجود میبدن جانو

مقاله است، به شكل بسیار بدی به سریانی در آورده بود.  2کند. یوسف الخوری بخش اول این کتاب را که شامل می

را گونه که شایسته است از عهدۀ کار بر نیامد. سپس من آنپس از او، ایوب ترجمۀ بهتری از آن فراهم آورد، اما آن 

برای سلمویه به سریانی در آوردم و در درستی ترجمه بسیار کوشیدم. سرِجس بخش دوم این کتاب را ترجمه کرده 

نجام ارا با بخش دوم )اصل یونانی( مقابله و تصحیح کنم و من نیز این کار را ماسویه از من خواست آنبود و یوحنا بن

یش آنرا )دوباره( ترجمه میدادم، اما بهتر آن بود که آن موسی به عربی در آورد. هپس از را برای احمد بنکردم. ُحب 

یحیی را نیز برای علی بنمقالۀ نخستین آن 2ای از این کتاب را به سریانی تهیه کرد. این گزارش، حنین خالصه

 (.623ها، )تاریخ نگارش« ترجمه کرد



 وجودها یالت ةالدوی یف کتاب
ُ

سَهل  کل مکان  یف ةالموجود ةیا الدوی ؛یَ

شود و مراد او از عنوان اثر علوم این کتاب از دو مقاله تشكیل میگوید: محتوا و ترجمۀ آن چنین میحنین دربارۀ 

یدم که کسی و نیز نشن را هرگز نیافتمنویس یونانی آنکه با جدیت بسیار در پی این کتاب بودم، دسترغم آناست. به

ست زبانان است نادر را داشته باشد. سرِجس این کتاب را ترجمه کرد، اما حاصل ترجمه که اکنون در دست سریانیآن

چنین مقالۀ دیگری در همین مبحث به آن افزوده شده است که به جالینوس نسبت داده و پریشان است. هم

الگریوس  است. من آن مقاله را دیده و همراه با مقالت دیگری از فلغریوس شود. ولی نه از او بلكه از فلغریوس هفیمی

ها به این نیز اکتفا نكرده، بلكه سخنان یاوۀ بسیار و ام. مفسران کتاببرای ُبختیشوع به سریانی ترجمه کرده

ها نیده بود، به آنها نشها را ندیده و چیزی دربارۀ آنهای عجیب و غریب و داروهایی که جالینوس هرگز آننسخه

نویسی از این کتاب نیافته است. یكی از اند. اوریباسیوس در جایی گفته است که در روزگار خویش دستافزوده

 را تصحیح کنم. من نیز چنین کردمرا بخوانم و بر پایۀ نظر جالینوس آندوستان از من خواست ترجمۀ سریانی آن

 (672 - 671ها، )تاریخ نگارش

 لألدواء  ةالمقابل ةویکتاب الد

وی این کتاب را در دو مقاله تدوین کرده است، در مقالۀ اول گوید: محتوا و ترجمۀ آن چنین میحنین دربارۀ 

ها را مورد بحث قرار داده است. این کتاب تا همین اواخر ترجمه نشده بود، من تریاک و در مقالۀ دوم دیگر معجون

 یوحنا کتابرا در میان  نویس یونانی آندست
ً
را به سریانی در آورد و در این  ُبختیشوع آنفرزند های خود دارم. بعدا

خ تاری) ی احمد فرزند موسا به عربی در آورد را از روی ترجمۀ او برا آن یحیااز من نیز کمک گرفت. عیسا فرزند کار 

 (136و135ها، نگارش

  منقیةال دویةال  یکتاب ف

یبعه،ابیکننده )نكـ: ابنپاکدربارۀ داروهای کتابی  ص 
ُ
 (.97، ش211؛ مایرهوف، همان، 609، 6ج عربی، ا

 ر(.73)گ  Marsh. 215(6)آکسفورد، بادلیان  الذبول، یجوامع من کتاب جالینوس فای از آن در: قطعه

بدال ال 
ُ

  دویةکتاب ا

یبعه ابیابن دربارۀ جانشین داروها.کتابی  ص 
ُ
-پ226)گ  999(9آغا )نسخه: سلیم. کند( از آن یاد می6/605)ا

 (693ها، (. )تاریخ نگارش2/591 مجله معهد المخطوطات العربیه،هـ، نكـ: 60ر، ق  217

  دویةتقویم المراض بال  یالمختصر ف

 (693ها، هـ(. )تاریخ نگارش66ر، ق 599-پ537)گ 6613(59نسخه: رئیس الكتاب )

 اوریباسیوس

  ةالمستعمل دویةکتاب ال 

یبعه ابیابن را به عربی ترجمه کرده.باسیلیوس آن فرزند گوید: استفانندیم ابن ص 
ُ
( 609، 6عیون، عربی، ج)ا

 برد. نیز از آن نام می



 آهرون

 کناش 

(، منقول 571کتاب، ترجمه از ماسرجویۀ بصری )نكـ: پس از این، صسی )ترجمۀ گوسیوس سوری از یونانی( در 

. به احتمال زیاد این 516، 550-56م/Islam ،1/6362ماسویه، نكـ: مایرهوف، در: از ابن کتاب َدَغل العیندر 

 (.939، 63ج ،یالحاوکتاب به صورت کامل در اختیار رازی بوده است. )

 ماسرجویه

 و ما یقوم مقام غیرها  دویةأبدال ال  ةرسال

پزشكی عربی مورد بحث قرار داده است. این مایرهوف در برخی از تحقیقات به صورت ضمنی نفوذ ایرانیان را بر 

اثر ماسرجویه را نشان داده که آغاز آن چنین و ما یقوم مقام غیرها  دویةاأل أبدال  ةکار مهم اوست که اهمیت رسال

 مایرهوف به«. اندها داروهایی هستند که از طرف پزشكان یونانی، هندی و ایرانی مطرح و آموخته شدهاین»است: 

م مطمئن گردید. البته در 9ها در نیمۀ اول قرن تعیین دوران زندگی این پزشک، از تأثیر مآخذ مزبور بر عربدنبال 

زیسته، روی داده است. وی م می9جا خطایی در تعیین تاریخ زندگی ماسرجویۀ مسیحی که در دومین نیمۀ ق این

این وجود این امر در هتعیین  دوران انتقال پزشكی م( اشتباه گرفته شده، با 7/ه6 سدۀآشكارا با ماسرجویۀ کلیمی )

 (511 - 512ها، ایرانی و هندی به پزشكی عربی تأثیری ندارد. )تاریخ نگارش

ق
ُ

یاذ
َ
 ت

به احتمال زیاد نام واقعی وی تئودوکوس و زبان مادری او یونانی بوده است. وی به خدمت امویان و بیش از همه، 

 دو شاگرد برجسته تربیت کردهم( 761 /ق 32یوسف )د: خجاج بن
ً
ثا  درآمد. تیاذوق ظاهرا حن 

 
رات فرزند ش

ُ
است. ف

 هایی از آثار وی بیشقولنقلکه تا پس از دوران حكومت نصور هم در قید حیات بودند. قطعات و  موساو عیسا فرزند 

 ؛669عبری)دوم(، ؛ ابن602، حكماء قفطی، 909ندیم، ابن) شوند.ها مربوط میاز همه به داروها و طرز تهیۀ آن

یبعه،ابیابن ص 
ُ
ها، )تاریخ نگارش 9/32شناسی، گیاه ؛ مایر، تاریخ3؛ ووستنفلد، پزشكان عرب، ص656-1/659 ا

577) 

تها و شیء من تفسیر أسماءال  ةو کیفی دویةکتاب إبدال ال    دویةَدقها و ایقاعها و إذابَ

یبعه،ابیابن عیونیادشده در  ص 
ُ
 .6/659 ا

 الطب  یالفصول فتاب ک

 خالصه
ً
 (579ها، )تاریخ نگارشای است از ُکناش وی است ظاهرا

 راهب ُجَریج ابو

: زیسته است )نکم، می3 / ه9سدۀ دهد که او به هر حال پیش از کندی نشان می االختیاراتذکر نام وی در 

 ؛ (603، 6عربی، ج ،؛ عیون611، 65ج، یالحاو



 الُمسِهالت  یکتاب ف

 .623، 600، 1ج، یدر الحاو یادشده

  دویةإصالح ال کتاب 

 .661-663، 1ج، ی: الحاوآن در اختیار رازی بوده است، نک کم دو نسخه ازدست

 هجرت( دوم )سدۀ حیان فرزند جابر

  ةالمفرد دویةکتاب ال 

 دهد.خود اغلب به آن ارجاع می السمومدر کتاب  جابر

  دویةانتخاب ال  یکتاب الَجَمل واآلراء ف

 (535ها، )تاریخ نگارشحیان. /ذیل مدخل جابر بن1های عربی، جنک: تاریخ نگارش

 ماَسرَجَویه

در مآخذ ما به صورت  م( بوده است. از پسرش عیسا962 /ق 500ماسرجویه از معاصران ابونواس شاعر )د: 

حارُبخت پزشک بوده که نامش در اثرِ پزشک و مؤلف یاد می به جا مانده از وی  شود. به احتمال زیاد وی پدر ص 

حارُبخت فرزند  رجیس آمده استص  جاحظ، حیوان، ) کند.زی از ماسرجویه مهتر با عنوان یهودی یاد می. راماس 

یبعه،بیاابن ؛951، حكماء، قفطی؛ 1/635؛ 9/959 ص 
ُ
؛ 6/167؛ بروکلمان، ذیل 665عبری)دوم(، ؛ ابن6/619 ا

 (539ها، تاریخ نگارش

 و ما یقوم مقام غیرها  دویةأبدال ال  یف ةرسال

ها، ؛ تاریخ نگارش996والتسر،  –، نک: ریتر  ه116، پ 636-ر505)گ 1999ایاصوفیه  نسخۀ آن در کتابخانۀ

539) 

 ِدَمشقی مسیح

ابوالحكم، پزشک مخصوص ، یكی از نوادگان م(910ق / 552)د:  حكم مسیح دمشقیفرزند  ابوالحسن عیسا

را، به  دخو ةالهارونی ةبوده است. رسال ی. ُکناش وی و شاید یک کتاب دیگر او مورد استفادۀ رازی در الحاومعاویه بود

یبعه،ابیابن ؛97؛ صاعد، طبقات، 537ندیم، ابنپیشكش کرد )هارون الرشید  ص 
ُ
، حكماء قفطی؛ 650-6/656 ا

520-513). 

 الَعقاقیر  العشاب و یف ةرسال

 (533و539ها، (. )تاریخ نگارش629-621)ص 399(7رباط، کتانی ) نسخۀ آن در کتابخانۀ

 ماَسَویه

ید هارون الرش ویژۀشاپور به کار طبابت مشغول بود تا جبراییل، پزشک سال تمام در جندی 90یوحنا ماسویه ابو

که مسئول بیمارستان آن جا بود، به دلیل شخصی وی را معزول کرد. ماسویه به بغداد رفت و در آن جا مورد مهر و 

م( قرار گرفت. قدرت ماسویه در چشم پزشكی بود. وی روزگار حكومت مأمون 951 /ق 509ربیع )د: توجه فضل بن



، طیقفپیچ گندیشاپور بود )اروکوب و نسخهاو د .م درگذشته باشد3/ه9 در آغازین دهه سدهدر  گویارا نیز درک کرد و 

یبعه،ابیابن ؛959-953حكماء،  ص 
ُ
 (900ها، تاریخ نگارش؛ 670-6/72 ا

 ماسویهابن

شاپور خاندان پزشكان سریانی زبان گندی، از م(927 – 771ق / 519 – 610) ماسویه( ابنابوزکریا یوحنا )یحیا

یبعه ابیابن ،بود پر کار ایاو نویسندهبا پدرش به بغداد آمد.  و جا زاده شدبود که در همان  ص 
ُ
کتاب و  15از وی ا

 استپزشكان  گیرنده ازآزمونپزشک، داروساز، داروشناس، آناتومیست، کند. چشممی یادپزشكی  کتابچۀ

یبعه،ابیابن ؛12-1ُجلُجل، ؛ ابن532-1ندیم، ابن) ص 
ُ
؛ 990-36حكماء تاریخ ال، قفطی؛ 672-6/99 ا

 (909ها، ؛ تاریخ نگارش519-69/511؛ کحاله، 3/573ِزِرکلی،  ؛696-695،)دوم( 557-559عبری)یكم(، ابن

 بأسمائها و ِصفاتها و معادنها  ةجواهر الطب المفرد یکتاب ف

(؛ تهران، ملک 661، ش6/50سباط، فهرس،  نک:نسخه،  2(؛ حلب )ه230) (2)2154نسخه: گارت 

 (.763فهرست، ش  نک:ر، 96-ر26)گ  DC 62(2)چنین: لیپزیگ (؛ همه66گ، ق1) 6213(1)

  ةالُمسِهل دویةکتاب إصالح ال 

فهرست  نک:، 160م، ص6971، دورۀ جدید، فلورانس، .Bolletino Ital. degli Studi Or نک:نسخه: جنوا، 

 (901 - 902ها، )تاریخ نگارش .769، ص112های عبری، شاشنایدر، ترجمه؛ اشتاین1استراسبورگ، ص

  ةالفاوی البازیر و الحیوان و اللحوم و اللبان و أعضاء و هالبقول و الفواک و ةکتاب خواص الغذی

های انتقادی، ِدِرنبورگ، یادداشت: چنین نک، همه3سدۀ گ، 2) (8)601 مادرید کتابخانۀ ملیسخۀ آن ن

خود استفاده کرده باشد، قس:  الخواص؛ شاید وی از این کتاب هم در کتاب 56/5، ی(. مذکور در الحاو11ص

 (901 - 902ها، ، پانویس. )تاریخ نگارش5/11کراوس، 

 کتاب ماءالشعیر 

نویس خصوصی سباط )ق (؛ قاهره، دسته60، ق 71-669)گ  6711(5الجزیره ) سخۀ آن در کتابخانۀن

 است. 33، 1ج، یدر الحاو نیز یادشده(؛ ه60

 الغواصین و التجار  ةکتاب الَجواهر و صفاتها و صف

 (.ه66 سدۀر، 92-پ19)گ 919نسخه: قاهره، تیمور، مجموع 

  ةالغذی یکتاب ف

، 1؛ ج616، 2، جیو یادشده در الحاو (.33، ش6/63سباط، فهرس،  نک:حلب، بازیل ) سخۀ آن در کتابخانۀن

 است. 659

  ةالشرب یکتاب ف

الرقیق اثر  قطب السرور(، از آن در 600، ش6/63سباط، فهرس،  نک:)نسخۀ آن در کتابخانۀ حلب، بازیل 

 .(907ها، )تاریخ نگارش شود( یاد می552الندیم )ص



 کتاب السموم و ِعالجها 

  (.609، ش6/63سباط، فهرس،  نک:حكیم )نسخۀ آن در کتابخانۀ حلب، 

  دویةکتاب دفع مضاَرال 

 (909ها، . )تاریخ نگارش(پ611-ر617)گ 6408آلوارت  سخۀ آن در کتابخانۀن

  منقیةال دویةال  یالکامل ف

 کتاب البدال 

 (960ها، )تاریخ نگارش دویةأبدال األ 

  طبری َربن فرزند علی

ن طبری، در ایران فرزن ابوالحسن علی  ب  . پدرش دانشمندی سریانی و مسیحی مذهب بود که زاده شدسهل ر 

م 903 /ق 639به گفتۀ پسرش در پزشكی و فلسفه دستی داشت. مایرهوف برخالف صدیقی تاریخ تولد او را 

قاِرن در طبرستان به م نزد مازیار بن990 /ق 561ربن در بنداند. وی به استناد برخی قرائن بر آن است که علی می

متولد  ،ق692، یا ق690هذا هیچ چیز خالف این فرض نیست که وی در کرده است. مععنوان منشی خدمت می

ها، . )تاریخ نگارشهای قمری( تألیف کرده باشد)سال سالگی 22یا  20شده باشد، زیرا تألیف اصلی خود را باید در 

960 - 966) 

 و الَعقاقیر  ةو الطعم دویةع ال کتاب مناف

ق 6520متطبب اسراییلی یمامی )تألیف  ندیم آمده است، از آن یک اختصار توسط موساابن فهرستنام آن در 

سباط،  :ق آمده است. نک6520به خط مؤلف،  نسخۀ آن در کتابخانۀ حلب، بازیل م( در دست است.6991 /

 . 5553، ش5/699فهرس، 

 سرابیونابن

ص  ابیابن زیست. اما در خبری ازندیم در آغاز دوران عباسیان میسرابیون به گفتۀ ابن( ابنیحیایوحنا )
ُ
یبعه ا

 در ( که به مطلب دیگری مربوط است ابن671 - 672، 6عیون، ج)
ً
زیسته است. م می3 / ه9 سدۀسرابیون ظاهرا

طرف دیگر رازی توانسته از آثار وی استفاده کند. شاید مرگ او در  اسحاق از جمله مآخذ اوست و ازفرزند حنین 

 م بوده است.911/ه520

 های مترجمان یک سرابیون کلیۀ آثار خود را به زبان سریانی تألیف کرده است. نامابن :گویدندیم ابن
ُ
 ناشک

یبعه ابیابن تر راکوچک ص 
ُ
یونس، فرزند  ِبشر متاتوسط ابو ه است. این اثر( برای ما حفظ کرد6/603عیون، ج)ا

به زبان عربی  نفیس متطبب ترجمه کرده بود،فرزند م برای ابوالحسن 390 /ق 969که در بهلول فرزند ابوالحسن 

 ؛ 990، حكماء، قفطی؛ 531ندیم، ابن؛ 961ها، برگردانده شده است )تاریخ نگارش



 أقراباذین 

 َصهارُبخت فرزند یساع

سه مقالۀ آخر را از  فصول بقراطگانۀ حنین دربارۀ اسحاق بود و از مقالت هفتفرزند حنین  همروزگاروی  گویا

یبعه،ابیابن نک:سریانی به عربی ترجمه کرد ) ص 
ُ
ان زیستی او را با ایام زندگی ( دور 517)حكماء،  قفطی(. 6/633 ا

فای جندیفرزند  عیسا
 
هل

ُ
 ؛539ندیم، ابنزیسته، اشتباه کرده است )میخلیفه شاپور، که در روزگار منصور ش

یبعه،ابیابن ص 
ُ
 (963ها، تاریخ نگارش؛ 6/509 ا

َوی ا
ُ

 علی الحروف  ةالمفرد دویةل کتاب ق

یبعه ابیابن ندیم وابن ص 
ُ
 (950ها، . )تاریخ نگارش555، 637بیرونی، ص جماهر، منقول در اندیاد کردهآن را ا

 بختیشوع فرزند جبراییل فرزند ُبختیشوع

هایش به آسیای صغیر مأمون خلیفه شد. وی خلیفه را در لشكرکشی ویژۀپدرش پزشک  درگذشتپس از  او

وجود یک بار  م، به عنوان پزشک دربار خلیفه فعالیت داشت. با این970 /ق 521همراهی کرد و تا زمان مرگش در 

ص  ابیابنشت )در دورۀ متوکل به بحرین تبعید گشاپور فرستاده شد و بار دیگر ندیدر روزگار واثق به گ
ُ
-6/611 یبعه،ا

 (.619-11عبری)دوم(، ؛ ابن605-601، حكماء، قفطی؛ 699

هبان ف   ةالمرکب دویةال  ینصائح الرُّ

مجله معهد  نک:. 511، ناقص(؛ همان ه66، ق پ1-695)گ 75تیمور، طب  ای از در کتابخانۀنسخه

 (950ها، . )تاریخ نگارشاین نسخه در حال حاضر مفقود است ؛2/573المخطوطات العربیه، 

 م(968 / ق522) سهل فرزند شاپور

م( 916 /ق 517متوکل )د:  شاپور بودند. او سپس به دربارداروسازان به نام گندی ازخود و پدرش سهل کوسج 

یبعه،ابیابن ؛537ندیم، ابن) .پیوست ص 
ُ
 .(617عبری، ابن؛ 507، حكماء، قفطی؛ 6/616 ا

 کتاب القراباذین الکبیر 

 1/71مجله معهد المخطوطات العربیه،  نک:، ه791)1591نسخه: تهران، ملک  .داروهای ترکیبیکتاب 

 (.919، ش6/11سباط، فهرس،  نک:گ( (؛ حلب، مانوک )691باب، ) 67همرکب از 

 المرکبه از سریانی  دویةکتاب صنعته ال  ةترجم

یبعه عناوین زیر را هم ذکر میابیابن ص 
ُ
دواء رق بین الغذاء و الکند: کتاب الرد علی حنین فی کتابه فی الف  ا

 (956ها، . )تاریخ نگارشدویةکتاب ابدال األ  المسهل؛

 ِکندی

کتاب ارزشمندی دارد های پزشكی م( کتاب970 /ق 521صباح کندی )د: فرزند اسحاق فرزند ابویوسف یعقوب 

ازان . کندی که از پیشتآگاهی نبودها تا کنون کسی دربارۀ آناو دارای منابع ارزشمندی که ، اقراباذینیا  اختیارات



گرفته است )تاریخ در عرصۀ احكام نجوم است، برای پزشكی مبتنی بر احكام نجوم جایگاهی خاص در نظر 

یبعه،ابیابن ؛79-71ُجلُجل، ابن؛ 959و955ها، نگارش ص 
ُ
 (501-6/61 ا

َوی ال  ةمعرف یف ةرسال
ُ

  ةالمرکب دویةق

 (.ه69، ق 59-99)گ 838مونیخ  ای از آن در کتابخانۀنسخه

 القراباذین  یو ه ةالمجرب ةالممتحن دویةلأل ییوسف الکندیإختیارات أب

شود داری مینگاه 36-690)گ  9109 (5)به شمارۀ  در استامبول ترکیه ایاصوفیه ای از آن در کتابخانۀنسخه

 .نویس مؤلف، رونویسی شده استکه گویا از روی دست

َرفق ف یا ؛کیمیاء الِعطر والتصعیدات یکتاب ف  الِعطر  یکتاب التَ

یا تقلب دارویی، که از آن جمله است  أدویةهایی برای تهیۀ بدل بعضی از ـ نسخه6»این اثر در این باب است: 

هایی ـ نسخه9های خوشبو و پمادها، هایی برای ساختن روغنـ نسخه5، «راِمک»و « ُسک»هایی برای تهیۀ نسخه

(؛ سرای، احمد 976ریتر، همان، ص نک:، ه102گ، 33)9231های خوشبو. نسخه: ایاصوفیه برای تقطیر آب

دهد(؛ را به دست می 6395، که شمارۀ 9/797( قس: فهرس المخطوطات، ه60، ق 6-ر 96)گ 6335(6سوم )

، 6/669سباط، فهرس،  نک:(؛ حلب، حكیم ج. )6/621ذیل،  نک:، ه61، ق 615ل )ص2710، دارالكتب قاهره

 (.ه66گ، ق 2)بخشی از آن،  6213(1(؛ تهران، ملک )330ش

  ةالطعم یف ةرسال

یبعه،ابیابن عنوان کتاب در ص 
ُ
 .ةتدبیر األطعم یف ةرسال؛ 6/565 ا

 6213(9، تهران، ملک )ةکیمیاء االطعم(؛ با عنوان 392، ش6/669: سباط، فهرس، نسخه: حكیم ج. )مك

 (.ه66گ، ق 1)بخشی از آن، 

  ةالُمسِهل دویةال  یکتاب ف

 .603، 17، 1/17، یالحاو نک:چنین ، به احتمال قوی، هم7/600؛ 627، 621، 39، 1/26الحاوی،  نک:

بعه ابیابن  ُصی 
ُ
 برد:( از عناوین کتب پزشكی زیر نیز نام می566-6/565)ا

  ةوذیممن الروائح ال ةالمشفی دویةال  یف ةرسال

 انجذاب الخالط و دویةإسهال ال  ةکیفی یف ةرسال

  ةالممتحن دویةکتاب ال 

 المفردة لجالینوس دویةجوامع کتاب ال 

فَعل بخواصتها فی المفرده ا دویةرساله فی ال 
َ

موملتی ت  السُّ

 (1/575فهرست،  نک:)در یک مجموعه،  6299 به شمارۀ تهران،ای از آن در کتابخانۀ مجلس شورا، نسخه

 .شودداری مینگاه



 کتاب السمائم 

های ِکندی همگی از نوشتهکند. ( از آن یاد میپ 639ر، 639، پ 616پ،  72/گ 5سمجون )دربارۀ زهرها. ابن

 (959 - 951ها، )تاریخ نگارشهستند 

  م(979 – 908 / ق561 – 481) اسحاق فرزند حنین

رود. شمار میه در آفرینش اثر ب کهنعربی بود و از پرکارترین پزشكان سریانی و ترین مترجم کتب یونانی به بزرگ او

های مربوط به چشم پزشكی مورد تحقیق قرار از آثار پزشكی وی که به دست ما رسیده تا به حال بیشتر کتاب

اند. داوری شایسته دربارۀ جایگاهی که او نیز در مغرب زمین تأکید ورزیده« مدخل در طب»اند؛ بر اهمیت گرفته

؛ حمارنه، 990و953ها، آینده قرار گیرد )تاریخ نگارشوی در تاریخ پزشكی دارد باید موضوع کار محققان 

إسحاق، تألیف عامر رشید سامرایی،  چنین آثار حنین بن؛ هم2EI ،9/96-279؛ اشترومایر، 10-16شناسی، کتاب

وجی، بغداد، 
ُ
ل بی، بغداد، إسحاق م؛ حنین بن6371عبدالحمید ع   م(.6371، تألیف یوسف ح 

  ةکتاب الغذی

فهرس المخطوطات،  نک:ای عكسی از آن در قاهره، ، نسخهه9 سدۀ، 6-603)گ 2، ش 1/2پور، نسخه: بانكی

 متكی است به کتاب قوی األ 63(/5)9
ً
یش پ نک:از جالینوس که خود آن را ترجمه کرده است ) دویة(. حنین اصول

شاگردان پراکساگوراس، منسیتئوس  (. از آن گذشته وی به بقراط، روفوس، فیلوتیموس، یكی از613از این، ص

آتنی، نومیسیانوس کرنتی، دیوکلس کاریستیوس، آتنائیوس آتالیایی، تئوفراستوس، آنتیلوس و کسان دیگر استناد 

 .670، 50ج، یکند؛ مذکور در الحاومی

مس المقالت الولی من کتاب جالینوس ف یجوامع معان
َ

 علی طریق ةالمنسوق ةالمفرد دویةقوی ال  یالخ

 والجواب  لةالمسأ

 ای سادۀ جالینوس تدوین کرده باشد.آید که حنین یک تحریر دیگر نیز از کتاب داروهبه نظر می

  ةالمفرد دویةال  یمن کتاب جالینوس ف ةمقال ةجوامع إحدی عشر 

 (993، ها. )تاریخ نگارشر62-ر92برگ  Hunt. 600 (2) آکسفورد، بادلیان ای از آن در کتابخانۀنسخه

قول و خواصها  یکتاب ف  البُ

 (.969، ش6/19سباط، فهرس،  نک:حلب، حكیم ج. ) ای در کتابخانۀنسخه

قول یف ةمقال  ماءالبُ

 (.955، ش6/19سباط، فهرس،  نک:، حكیم ج. )ای در کتابخانۀ حلبنسخه

 و منافعها  هالفواک یف کتاب

 (.963، ش6/19سباط، فهرس،  نک:، حكیم ج. )ای در کتابخانۀ حلبنسخه



 ؟( دویةما مثال )ال  ةرسال

کیال: 1/212نشریه،  نک:، ه6003) 9630(19تهران، )ای در کتابخانۀ سنای نسخه ( = ؟ کتاب األوزان و األ

 .619، ش501پیش از این، ص نک:(، پ 11-ر19)گ 9766ایاصوفیه 

 جالینوس  ةالمفرد دویةویرایش از کتاب ال  یا ؛تلخیص

 .610پیش از این، ص نک:

  دویةإصالح ال 

 .12، 1ج، یمذکور در الحاو

 القراباذین

 .512، 633، 19، 60؛ ج537، 501، 7؛ ج511، 1؛ ج96، 2، جیمذکور در الحاو

 العین  أدویةأجناس 

 (916ها، )تاریخ نگارش 11 – 59، 5، جیمذکور در الحاو

 أختیارات 

 .532ندیم، نک: فهرست ابن، دویةاختیار األ 

 کتاب التریاق 

ناح ر تلخیص، گر، و مروان بن670، پ 609ر، 56/گ5سمجون، ابن  اند.ر، از آن نقل کرده 97ج 

 ( دویةکتاب البدال )یعنی أبدال ال 

یبعه ابیابن چنینهم ص 
ُ
رص العود؛  یف ةرسال کند:می یاد( عناوین آثار پزشكی زیر را از حنین 639-6/500)ا

ُ
ق

رص الَورد یف ةرسال
ُ
رص الَبَنفَسج یف ةمقال؛ ق

ُ
طریق  إلبقراط علی ر تفسیر جالینوس لکتاب قاطیطریونِثما؛ ق

األعضاء علی ما رتبها  ةتسمی یکتاب ف؛ لمعجمعلی حروف ا ةالمفرد دویةأسماء األ  یکتاب ف؛ الجواب و ةالمسأل

 - 911ها، )تاریخ نگارش ةالمحرق دویةاختیار األ  یف ةمقال؛ لجالینوس ةالمکتوم دویةتفسیر کتاب األ ؛ جالینوس

912) 

 ُبختیشوع فرزند یوحنا

 اللهبجعفر، برادر معتمدفرزند طلحه  باللهالموفق خلیفه م( پزشک ویژۀ365ق / 900)ز:  بختیشوعفرزند یوحنا 

 در ترجمه میم( بود. او به عنوان مترجم نیز فعالیت داشت و از یونانی به سریانی 935 /ق 573)د: 
ً
کرد. احتمال

یبعه،ابیابنعیون، ) بغداد درگذشت. ص 
ُ
 (.6/505 ا

  ةفیما اشتهر من العشاب و الَعقاقیر و الغذی دویةتقویم ال 

 (919ها، )تاریخ نگارش (ه6525، 6 – پ 657)گ  A. 4904(1) استانبول کتابخانۀ دانشگاه ای از آن درنسخه



ره فرزند ثابت
ُ

  م(804 - 936 / ق599 – 554) ق

ره را باید بیشتر فیلسوف شمرد تا فرزند ثابت 
ُ
یبعه )ابی. اما ابنپزشکق ص 

ُ
( داوری دیگری دارد و وی را هم 6/562ا

 .خواندمی« نظیردر عصر خود بی»در عرصۀ طب و هم در قلمرو سایر علوم طبیعی و نیز در فلسفه، 

 علم الطب  یف ةذخیر 

سنان )د: فرزند ( به نظر ابوالحسن ثابت 650)حكماء،  قفطیثابت. بر پایۀ گزارش تقدیم به ِسنان، پسر 

ره، گویا نیای وی مؤلف این کتاب نبوده است. فرزند م(، نوادۀ ثابت 371/ق912
ُ
 ق

گ، 653)5039، ناقص(، ه7 سدۀگ، 99)5079 ترکیه سرای، احمد سوم هایهایی از آن در کتابخانهنسخه

گ، 32)5059 ترکیه شهید علیکتابخانۀ (؛ 99-93(/5)9، فهرس المخطوطات، 9/901فهرست،  قس: ق،126

بیتی (؛ چستر92م/Oriens ،9/6320ریتر، در:  نک:، ه3 سدۀگ، 653)6667(؛ بورسه، خراجچی ه3 سدۀ

ِابید، در:  نک:، ه9 سدۀ، 6-665)گ 871(؛ اسكوریال ه9 سدۀگ، 561) 4935(، ق920گ، 99) 4128

Muséon ،73/6311/نكـ: مجله معهد المخطوطات ه60 سدۀگ، 661)1219(؛ تهران، ملک 121-11م ،

فهرست،  نک:گ، 623)205(؛ تهران، مجلس ه66 سدۀگ، 692)7390(؛ تهران، دانشگاه 1/72العربیه، 

 نک:یاء آل یاسین )؛ موصل، کتابخانۀ ض1719(؛ دمشق، ظاهریه ه107(؛ قاهره، کتابخانۀ بطریقی )5/532

(؛ ق6621گ، 27)96(، ه6071)90(، ق6056گ، 621)73، طب 6/171(؛ رامپور، 593، ص5فهرست، 

 ق.931ر، 66 – ’ 69)گ  F. 130 (Gosudarstvennaja Bibli.))نویسی دیگر در لنینگراد، کتابخانۀ عمومی دست

و یوامع کتاب جالینوس فج
ُ

  دویةی ال ق
َ

 ةالُمسِهل

 .629پیش از این، ص نک:(. 995والتسر،  –ریتر  نک:، ه1 سدۀر،  57 – ’ 99)گ 9196ایاصوفیه  نسخۀ آن

 ناش ُک 

 ( مورد استفاده است.پ 35)گ 9761ایاصوفیه  کتابخانۀ تقدیم به معتضد. در

صف الُقرص؛  ی؛ کتاب فةاألطعم یکتاب ف م به األ  یکتاب فو  ده که به سریانی نوشته ش، دویةأجناس ما ُتقس 

ن به األ  یکتاب فاست؛   (913ها، )تاریخ نگارش نوشته است.، به سریانی دویةأجناس ما توز 

 زهاوی علی فرزند اسحاق

ا ادساو در ُرها )کند. روایت میماسه فرزند  از عیسا بیشترم، فعالیت داشته است. 3/  ه9 سدۀوی در نیمۀ دوم 

یبعه،ابیابنعیون، ). زاده شده استاورفه(  / ص 
ُ
 (6/521 ا

 ُکناش 

ب أمراض بحس دویةترکیب األ  یالمیامر ف گانۀ جالینوس تلفیق کرده است و در عربی بهکه وی آن را از مقالت ده

یبعه،ابیابنموسوم است ) األعضاء من الرأس إلی القدم ص 
ُ
 (927ها، ؛ تاریخ نگارش6/521 ا



 دمشقی اعسم حسن ُحَبیش

یش خواهرزاده و شاگرد  عیون، )م، درگذشت. 3/ه9 سدۀدر پایان  اسحاق بود کهفرزند حنین و داماد ُحب 

یبعه،ابیابن ص 
ُ
 (929ها، تاریخ نگارش؛ 6/505 ا

  دویةإصالح ال  ةرسال
َ

  ةالُمسِهل

(؛ تهران، دانشگاه 513-1/520فهرست،  نک:) 6299-6217تهران، مجلس  هایهایی از آن در کتابخانهنسخه

نشریه،  نک:، ه6001)9630(26(؛ تهران، سنا )769-1/763فهرست،  نک:، ه393، پ661-ر690)گ110

1/212 .) 

  أقراباذین ؛ةالمفرد دویةکتاب ال 

 ِعمران فرزند اسحاق

ه» او را غلب )حکفرزند الله ةدر بغداد زاده شد و از طرف زیاد خوانند،می «سم ساع 
 
-307/ه530-531: ا

بیطار ذکر کرده م( به قیروان خوانده شد. یكی از آثار او به مبحث مواد دارویی مربوط است. مواضعی که ابن309

وی به سبب بدگمانی حامی خود به دستور او در پیش از  .شناسی استهمه حاکی از اطالعات ممتاز گیاه

یبعه،ابیابن ؛6/619ِعذاری، البیان، ؛ ابن91-97ل، ُجلُج ابن) م به مرگ محكوم شد.307/ه531 ص 
ُ
؛ 92-5/91 ا

 (910و923ها، تاریخ نگارش

 ای دربارۀ غذا مقاله

حیره، کتابخانۀ ر. خیری )در مجموعه، گ  خطاب به یكی از دوستان. مجله  نک:، ه339، 617-679نسخه: ب 

فهرست، ذیل،  نک:ل )2191قاهره، دارالكتب  (؛ رونوشتی عكسی از آن در1/19معهد المخطوطات العربیه، 

به، (؛ قسمتی از آن در ِعقد الفرید ابن2/907، قس: مجله معهد المخطوطات العربیه، 6/111 . 995-1/991عبد ر 

 ، مربوط به همین کتاب است.599-591موجود در قطب السورر اثر الرقیق الندیم، ص قولنقلبه احتمال 

مام   ُعنصر و التَّ

 620نقل کرده است، به احتمال زیاد افزون بر  ةالمفرد دویةاأل  یبیطار از آن در الجامع ف، که ابن«داروها دربارۀ»

 از همین کتاب است. قولنقل

 پیچی ای ناقص و بدون عنوان دربارۀ نسخهمقاله

 (.52-10)گ  (5)887نسخه: اسكوریال 

  ةالمفرد دویةکتاب ال 

 اإلیاَرجات  یکتاب ف

 أغلب. الله فرزند ت هستند، تألیف برای زیادةداروهایی که به صورت شربدربارۀ 



ین فرزند اسحاق ابویعقوب
َ

  م(930-840/ه542-589) عبادی ُحن

ه جای ولی ب کرد،به آثار طبی عنایت زیادی نمیرسد. در کار ترجمه هم وی در عرصۀ علم پزشكی به پای پدرش نمی

د مورد بررسی ند بایاهای طبی او که به دست ما رسیده. اهمیت کتابداشتبه تاریخ پزشكی  آن دلبستگی بسیار زیاد

یبعه،ابیابن ؛539ندیم، ابن) .دنگیر و تحقیق قرار  ص 
ُ
 .(500-6/506 ا

ر و بعض أمر استعماله  یف لةرسا
ُ

الذ  َسَرالبَ

ِسّر ثمر البالذر و  یجالینوس فقاله ما(؛ با عنوان ه716ر، 15-ر79)گ  6316(9نسخه: سرای، احمد سوم )

 ر(.27-ر10)گ  5963(7ه، آنكارا صائب )منفعته و تدبیر

 النسیان  أدویة یف ةالشافی ةرسال

با و ؛ 566م/Bull. Of Hist. of Med. ،66/6315، مایر، در: ه369نسخه: کلیولند، کتابخانۀ پزشكی ارتش )

هرس، سباط، ف نک:لی )، حلب، شوکتاألشیاء التی تفیُد الصحه و الحفظ و تمنع من النسیان یف ةمقالعنوان 

 (.639، ش6/59

 تاریخ الطباء 

-ر99)گ 1920(؛ ایاصوفیه ه966ر، 652 – پ 651)گ136(1حكیم اوغلو ) هایهایی از آن در کتابخانهنسخه

، 6/59سباط، فهرس،  نک:حلب، بازیل )(؛ JAOS ،96/6316/66-60روزنتال در:  نک:، ه196، پ91

 (.ه227)قسمتی از آن،  2113(؛ تهران، دانشگاه 699ش

 مکان  ةالموجود دویةکتاب ال 
ّ

 بکل

 (.635، ش6/59سباط، فهرس،  نک:حلب، مانوک ) نسخۀ آن در کتابخانۀ

  ةالمفرد دویةکتاب ال 

 (636، ش6/59سباط، فهرس،  نک:حلب، مانوک )نسخۀ آن در کتابخانۀ 

 کتاب الِتریاق 

  .62، 67ج؛ 690-696، 9ج؛ 99، 6ج، یهای آن در الحاوقولنقل

  دویةکتاب إصالح ال 
َ

  ةالُمسِهل

یبعه در عیون، جابیابن ص 
ُ
 برد.های پزشكی اسحاق نام میچنین از آن به عنوان یكی از کتابهم 506، 6ا

سطا
ُ

 م(8/ه3 )سدۀ بعلبکی لوقا فرزند ق

یبعه ابیابن ( و71صطبقات، ُجلُجل )مانند ابنمورخان پزشكی  ص 
ُ
و  کارآمد( وی را پزشكی 511، 6جعیون، )ا

 .شناسند. دربارۀ آثار متعدد طبی وی که به دست ما رسیده تا کنون تحقیقی انجام نگرفته استمی فرزانه

  دویةال  یف ةرسال
َ

 و الِعالج باإلسهال  ةالُمسِهل

 (. 999والتسر،  –ریتر  نک:، ق756ر، 71-ر31)گ9751ایاصوفیه  ای از آن درنسخه



  دویةذکر إصالح ال  یف ةرسال
َ

 منها و ضروب استعمالها  ةضرورها و مقدار الشرب یو نف ةالُمسِهل

و چگونگی دورساختن زیان هرکدام و اندازۀ نوشیدنی و کاربردی هر  کننده مزاجپاک ساز شكم وروان داروهای

والتسر،  –ریتر  نک:، ه756ر، 659 – پ657)گ 9751نسخه: ایاصوفیه  .های کاربرد هرکدامیک و چگونگی و شیوه

999 .) 

 الکیل  الوزن و یکتاب ف

بیطار آن را استنساخ کرده، قس: ریتر ، ابنه7 سدۀز، 19 – پ71)گ 9766ایاصوفیه  ای از آن در کتابخانۀنسخه

 (. 173، ش6/23سباط، فهرس،  نک:(؛ حلب، جراح )999والتسر،  –

)گ  F 163 (.Gosudarstvennaja Bibl)، لنینگراد، کتابخانۀ عمومی ةالوزان و المکاییل الیونانی یکتاب ف

 (.611م/6379(/6)5المورد،  نک:، 905-956ها )مجموعه، ص(. بغداد، صومعۀ کرملیه1 سدۀر، 66-ر61

  ةالغذی یکتاب ف

یبعه ابیابن (، عنوان آن نزد126، ش6/29سباط، فهرس،  نک:حلب، حكیم ) ای از آن در کتابخانهسخهن ص 
ُ
ا

باس ، تألیف برای بطریق البطارقه ابوغاِنم العةعلی طریق القوانین الکلی ةاألغذی یف( عبارت است از: کتاب 6/512)

 ُسنباط. بن

 دفع ضرر السموم  یکتاب ف

 (. 171، ش6/23سباط، فهرس،  نک:حلب، جراح ) ای در کتابخانۀنسخه

 أو غیرها  ةأو الَملدوغ ةالمشروب ةالمعدنی النباتیه و و ةانیوعن السموم الحی زتحر 

 (. 1/211، قس: نشریه، ه6001گ، 5)9630( 97تهران، سنا ) ای از آن درنسخه

 ارُبختَصح زیدابیبن ابونصر

حارُبخت )ابن  زیسته است.م می3/ه9 سدۀدر پایان  که گویا هاربخت(چص 

 أقراباذین 

 د.آور قول می( نقلپ50)گ ةالصیدنوی در کتاب  أقراباذینبیرونی از کتاب 

 م(852 – 962 / ق343 – 524) رازی زکریا فرزند محمد ابوبکر ،رازی

ا گوی سالگی به بغداد رفت و پزشكی را فراگرفت. 90در  را آموخت وعی علوم طبی دیگرموسیقی، کیمیا و  ریدر  او

در این نوشت را  یروحانالطب و  1الطب یف یمنصورالق به ری بازگشت و هر دو کتاب 531- 530 هایمیان سال

 . پیشكش کرد سامانی اسدفرزند احمد فرزند اسحاق فرزند منصور  فرماندار ریزمان به 

                                                           
خ با همیاری موزۀ 1981: پژوهش و برگردان به پارسی توسط اینجانب ]محمدابراهیم ذاکر[ به انجام رسید و در المنصوری فی الطب 1

 کتر شمسیاد دتاریخ علوم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی تهران چاپ شد. آموزگارانم، استادعبداهلل انوار و زنده

 ای ارزشمند نوشتند.شریعت تربقان مقدمه



  الطب یف یحاوال کتاب

 50کرد، سه جلد پزشكی است. افزون بر بازگوکردن هربیماری داروهای درمانی آن را یاد میالمعارف بزرگ دایره

 های گوناگون آورده است.داروهای تكی با نام آن در زبانهای ویژۀ داروشناسی تكی و جدول نام 55و  56و 

 القراباذین  کتاب

 (.69م، شIsis ،2/6359روسكا، در:  نک:)یا کتاب األقراباذین الكبیر، 

 6199(59(؛ وهبی )611، ش 619یوری، ص نک:گ، 19) Marsh. 537(3)نسخه: آکسفورد، بادلیان 

(؛ ونیز، نانیانا، 73فهرست، ص نک:، ه237ر، 1-ر51)گ Or. 9(؛ لندن؛ ولكام ه6029ر، 576-ر579)گ

(؛ تونس، 95آبادی، صنجم نک:های بازماندۀ از میرزا طاهر طبرسی )؛ تهران، ملک و از جمله کتاب5/593

)در 232(6چنین تونس، کتابخانۀ حسن ُحسنی )کتابخانۀ شخصی ح. حسنی عبدالوهاب )در یک مجموعه(؛ هم

(، ولی آن 5/591فهرست،  نک:، ق6591گ، 61)11طب  (؛ دیوبند،553فهرست،  نک:، ه316یک مجموعه، 

ای دیگر از ای از آن در آن جا نیست. نسخهگفته شده درست نیست؛ نسخه 6910(/1)60چه در فهرست مجلس 

 (930-2/936فهرست،  نک:، ه6662گ، 56)1652آن، در رامپور، رضا 

 الشیاءخواص 

 .699آبادی، ص(، قس: نجمه7گ، ق 39)609نسخه: مشهد، طب  علم الخواص یمفید الخاص ف

فهرس  نک:، ه369، پ663 – پ 691)گ 616نسخه: قاهره، طب  خواّص الشیاءیا  الخواصکتاب 

 (.پ77-30)گ 6991(65(=؟ مراد مال )73(/5)9المخطوطات، 

(=؟ یزد، ق227، پ33-ر603)گ 2113، 6099، ش1/713نسخه: تهران، دانشگاه،  الخواص یف ةرسال

فهرست،  نک:، ق6595ر، 160-ر110)گ 5911(؛ تهران، سپهسالر 1/113نشریه،  نک:، ق227علومی )

1/932.) 

 (930ها، . )تاریخ نگارش511نسخه: قاهره، تیمور، طب  خواّص الشیاء المقاومه لألمراض

، Virchow’s Archivاشنایدر، در: اشتاین نک:، 5/597نسخه: ونیز، نانیانا،  خواّص الشیاء

 .655-659م/91/6996

  دویةکتاب أبدال ال 

(؛ تهران، 991والتسر،  –ریتر  نک:، ه1 سدۀر، 10-ر20)گ9711دربارۀ مواد جانشین داروها نسخه: ایاصوفیه 

 نک:، ق393، پ 690 – پ699)گ 110(؛ تهران، دانشگاه 520-1/526فهرست،  نک:( )6219) 6299مجلس 

نشریه،  نک:، ق6001گ، 5) 9630( 57(؛ تهران، سنا )ق6966،پ56-ر59)گ9026ان (؛ هم1/761فهرست، 

چنین مشهد، گوهرشاد، ر. ؛ هم966، 600آبادی، نجم نک:چنین ، هم5/591(؛ ونیز، نانیانا، 1/219

، ق6909، پ17-ر19)گ 1091ای دیگر نیز در: رامپور، رضا (. نسخه501فهرست، ص نک:، ه66 سدۀ)311(6)

 (.920-2/926 نک:



دم من الفواک
َّ

ق ر  ةوالغذی هکتاب مایُ
َّ

 و ما یؤخ

تقدیم (، عنوان کتاب به این صورت آمده است: 91ها پیش و پس از غذا )روسكا، همان، صدربارۀ مصرف میوه

 نک:، ق756، پ 625-پ 621)گ  9751. نسخه: ایاصوفیه ةترتیب أکل الفاکه يف ةیا رسال الفواکه قبل الطعام

ر، 637-پ 639)گ  6199(56(؛ وهبی )ه362ر، 37-ر606)گ  5032(9علی )(؛ شهید991والتسر،  –ریتر 

گ، 2) (4)601(؛ مادرید، کتابخانۀ ملی 65-63)گ 887(؛ ه3 سدۀ، 79-77)گ (3)870(؛ اسكوریال ق6029

 1279(53ن، ملک )(؛ تهرا5/511نشریه،  نک:، ه66 سدۀگ، 9)در مجموعه،  9529(9(؛ تهران، سنا )ه3 سدۀ

ها، (. )تاریخ نگارشق6513، 11-23)ص 976چنین تهران، کتابخانۀ خصوصی نصیری (؛ همق6091گ، 5)

931) 

 کل مکان  یف ةالموجود ةالمشهور  دویةوال  ةِعالج المراض بالغذی

نسخه: قاهره،  .کل مکان یف ةالموجود ةالمسهل دویةاأل چنین آمده:  65این عنوان در فهرست بیرونی، ش

 (.937ها، (. )تاریخ نگارشه69 سدۀگ، 61) 1595(5(؛ تهران، ملک )ه3 سدۀگ، 79) 6669دارالكتب، طب 

 شامل ال کتاب

گ، 520)51نسخه: تهران، دانشكدۀ پزشكی  دهد.را از لحاظ نظری و عملی مورد بحث قرار می أدویةداروها و 

 (.9/79معهد المخطوطات العربیه،  ؛ مجله599-36آبادی، ؛ نجم11نكـ: فهرست، ص

 العین و ِعالجها  أدویة یف ةرسال

 نک:(؛ حلب، حكیم ج. )1/579)فهرست  6217( 6299تهران، مجلس ) هایهایی از آن در کتابخانهنسخه

، تهران، سنا أمراض العین و معالجتها ةمعرف یف ةالمشجر (؛ با عنوان 911، ش6/600سباط، فهرس، 

 .531-37، 621آبادی، نجم نک:(، 1/215، قس: نشریه، ق6007گ، 2)9630(90)

ت ةالمرکب دویةال  یف ةرسال
ّ

 إلیها دون غیرها  ةالحاج یال

 (.ق6001پ، 597-ر515)گ9956تهران،  ای از آن درکتابخانۀ مجلس شورا درنسخه

 سالُم  ةقوی الغذی
َ

 مرض و تعیین مقدار شرب یو طریق استعمالها ف ةِهل
ّ

 منها علی رأیه  ةکل

 (. 1/219، قس: نشریه، ق6001گ، 9)9630(51تهران، سنا ) نسخه:

ت أدویة
ّ

ی یال
َ

ُع الق
َ

نف
َ

 اإلسهال  ء ویت

، قس: ک، ُعّواد، در: ه3 سدۀپ،  26-ر17)گ113(5نسخه: بغداد، متحف ) آور.دربارۀ داروهای مسهل و تهوع

 (101ها، (. )تاریخ نگارش1م/79/6376-73مكتبه، 

 الرسم المذکور علی ةالمصلح بةالمجر ةالحدیث و ةمن القدیم ةالیارجات المختبر  یکتاب ف

 (.ه333)در مجموعه،  Or. 157نسخه: ونیز، نانیانا  دربارۀ داروهای تجربه شده.

راباذین الصغیر 
َ

 ق

 (. 61)بیرونی، 



  ةکتاب الصیدن

یبعهابیابن ؛53)بیرونی،  ص 
ُ
 (.ا

 الِعطر والنِبجات والدهان  یکتاب الکبیر ف

 (.91؛ قس: روسكا، ص92ها، بیرونی، ، مرباها و روغنأدویة)کتاب بزرگ وی دربارۀ 

  ةالمرکب دویةأثقال ال  یکتاب ف

یبعه؛ ابی)ابن ص 
ُ
 (160ها، تاریخ نگارشا

شَعثابیبنا ،احمد
َ
 ال

گریخت و در همان به موصل  انهناگزیر  .بود یایرانم( 370/ه910شعث )د: اوابفرزند محمد فرزند ابوجعفر احمد 

یبعه،ابیابن) .جا به فراگیری دانش پزشكی پرداخت ص 
ُ
 (.512-6/517 ا

  ةالمفرد دویةال  کتاب

جا(؛ کتابخانۀ ، نكـ: دیتریش، همانه191گ، 630، «مقاله»)دومین  6792نسخه: مغنیسا گفتار دارد.  سه

(؛ رباط، اوقاف، 96م/Br. Mus. Qly. ،66/97-6391، نكـ: فولتن، در: ه7 سدۀ)نیمۀ اول،  Or. 11615بریتانیا 

 (؛ حلب، زبیدی )نكـ: سباط، ه7 سدۀگ، 629، ه999لنوادر المخطوطات، ش ة)نیمۀ دوم، نكـ: قائم 536طب 

 (. 795، ش6/97فهرس، 

  دویةترکیب ال  کتاب

 م(40 / ه1 )سدۀ نصرانی رومان فرزند یزید فرزند خالد

یبعه،ابیابنا پزشک مصری، ن سطاس مكاتبه داشت )زیست و بقرطبه میدر خالد  ص 
ُ
 .(5/16 ا

َجری دویةال  یف ةرسال
َ

  ةالش

  (.5223، ش62، نكـ: سباط، فهرس، ذیل، ه176نسخه: قاهره، حبشی ) .نوشتن سطاس  کتاب را برای

 م(878 / ق368) قیروانی جزار خالد فرزند ابراهیم فرزند احمد ابوجعفر ،جزارابن

سیار وی ب دانسترا خوب می تاریخ و جغرافیاافزون بر پزشكی، سلیمان اسراییلی بود. فرزند اسحاق  شاگرد

 بود.متدین و زاهد 

  ةالمفرد دویةکتاب إعتماد ال 

 ت لتینبه کتابی که به خصوص در مغرب زمین انتشار بسیار یافت. استفانوس ساراگوستایی آن را 
ً
رجمه، مكررا

خبری  1مقالۀ نخستین، از مقالۀ  9) 9211استنساخ و به یونانی و عبری نیز برگرداند. نسخه: )عربی(: ایاصوفیه 

(؛ الجزیره 811، نكـ: ذیل، ش ق6096، 16-27ای از آن، گ)قطعه Or. 3832(4)، برتانیا ق293گ، 610نیست، 

 (.167، ش6/71)نكـ: سباط، فهرس، (؛ حلب، جراح ه60سدۀ، 669-561)گ 6711(9)



 کتاب أبدال الَعقاقیر 

، بحیره، کتابخانۀ احمد خیری؛ نسخۀ بدل العقاقیرر(؛ با عنوان 16-19)گ (5)896اسكوریال  نسخۀ آن در

(. )تاریخ 2/521، نكـ: مجله معهد المخطوطات العربیه، 629-611)ص 2191عكسی، دارالكتب، طب ل 

 (159ها، نگارش

 اّص کتاب الخو

یبعه،ابیابن به نقل از ص 
ُ
در این کتاب سخن از  ی لتینی و عبری به دست ما رسیده استهاکه در ترجمه ا

ها دارای نامیم، زیرا تأثیر آنها را داروهای "اسرارآمیز" مینامیدند و ما آنها را "ویژه" میداروهایی است که آن

  رد.توان بها پی نمیها و داروهایی مربوط بدانهایی است که از نظریۀ عمومی طبی به خصوصیات بیماریویژگی

 (153ها، (. )تاریخ نگارشق957ر، 629-ر615شانه )گنسخه: صنعا، غربیه، بدون ن

غیال کتاب   ةالمرکب دویةال  یف یا کتاب ؛ةبُ

ر( و مروان 636ر، 71/گ 5سمجون )ابن (.169، ش6/71حلب، جّزار )نكـ: سباط، فهرس،  نسخۀ آن در

ناح، تلخیص )گبن  کنند.نقل می ر( از آن99پ،  19پ )؟(،  10پ،  27ر، 11ر، 16ر، 62ر، 61پ، 69پ،  1ج 

  الحجارکتاب 

 . به عنوان مرجع استفاده کرده است المرشداثری است که تعمیمی از آن در 

 م(897 / ق377 )ز: اندلسی ُجلُجل فرزند حسان فرزند سلیمان ابوداود ،ُجلُجلابن

آوازۀ او به جهت را یافت. ( م6003 – 371 /ق 933 – 911بالله هشام )او پس از فراگیری پزشكی به دربار مؤید

ذوه، ترین کتاب تاریخ پزشكی است )یكی از کهناست که  طبقات االطباءکتاب  نگارش ؛ صاعد، 509ُحمیدی، ج 

یبعه،ابیابن ؛630، حكماء، قفطی؛ 6/537اّبار، تكمله، ؛ ابن96طبقات،  ص 
ُ
 (.11-5/19 ا

  ةالمفرد دویةتفسیر أسماء ال 

 6299/6212(؛ تهران، مجلس 90گ، نكـ: ِدِرنبورگ، ص60)یک قطعه،  233نسخه: مادرید، کتابخانۀ ملی 

 (.99، نكـ: سباط، فهرس، ذیل ق139(؛ حلب، نّحاس )1/517)نكـ: فهرست، 

یبعهابیابن اند. از آن گذشتهبیطار از این کتاب بسیار استفاده کردهرسد غافقی و ابنبه نظر می ص 
ُ
( 17-5/19) ا

 ی ما حفظ کرده است.ای مهم را از آن براقطعه

ت دویةذکر ال  یف ةمقال
ّ

 الطّب  ةصناع یف یستعملکتابه مّما ییذکرها دیسقوریدس ف لم یال

یبعه،ابیابن )به نقل از ص 
ُ
 کتاب االستدراک علی کتاب الحشائش لدیسقوریدس(. احتمال دارد همان 5/19 ا

 باشد.

ل، 573، ش 691)نكـ: یوری، ص Hyde 34(3)آکسفورد، بادلیان  نسخۀ آن در کتابخانۀ
ُ
(؛ نور عثمانیه 297؛ نیك

 (.691، صMedicinalia، نكـ: دیتریش، ه119ر، 659-پ653)گ 9293



 الِتریاق  أدویة یف ةمقال

ل، 573، ش 691)نكـ: یوری، ص Hyde 34(3)آکسفورد، بادلیان  نسخۀ آن در کتابخانۀ
ُ
 (.297؛ نیك

 اقیرقالع یف ةرسال

 م(880 / ق390 )د: کیسان عثمان َسهالن ابوالحسن

یبعه،ابیابنمصر به ویژۀ عزیزبالله بود )فاطمی  پزشكی ترساآیین در دربار خلیفگان ص 
ُ
 .(5/93 ا

 أکثر المراض  یف ةالمرکب دویةال  یمختصر ف

 (199ها، . )تاریخ نگارشه7 سدۀدر مصر، تاریخ استنساخ،  نسخۀ آن

 کتاب القراباذین 

. )تاریخ 921، ش6/17ق، نكـ: سباط، فهرس، 175حلب، در کتابخانۀ خصوص گ. عّقاد ) کتابخانۀنسخۀ آن در 

 (193ها، نگارش

رجانی زیدابو
َ
 م(40 / ق1 )سدۀ ا

رجانی طبیب باشد که در خدمت بهاءالدوله در بغداد بود و در  شاید
 
م درگذشت. نكـ: 331 /ق 991ابوسعید ا

 ؟(.109، حكماء، قفطی

 21ر،  26ر، 11پ، 92پ، 67ر، 62کند: گقول مینقل ةالصیدنبیرونی، بدون ذکر عنوان کتاب از او در کتاب 

ر، 651ر، 651ر، 650پ، 602ر، 609پ، 605ر، 606پ، 600ر، 79پ، 76ذ، 12پ، 15ر،  23ر،  29پ، 22ر، 

، .Quell. u. Stud، در: «( بیرونیةصیدنالمقدمه بر داروشناسی )»پ، قس: مایرهوف، 696ر، 653

 (116ها، . )تاریخ نگارش671م/9/6399

َوری ابوالقاسم
َ

 م(40 / ه1 سدۀ) دین

ثعالبی، یتیمه، )زیست الطراف بود. در خراسان میعبدالرحمان از شمار دانشمندان جامعفرزند عبدالله 

 (116ها، )تاریخ نگارش کند.پ( از او نقل می60)گ ةالصیدنبیرونی در کتاب  .(1/596، ِزِرکلی، 15-691(/9)1

 م(40 / ه1 )سدۀ ُجرجانی ابوسعید

 (116ها، )تاریخ نگارش کند.ر( از وی نقل می20)گ ةالصیدنزیست، بیرونی در کتاب می ه1گویا در سدۀ 

 م(40 / ه1 )سدۀ ِاسِفزاری یوسفابیبنا ،محمد

 زیست.می ه1گویا در سدۀ 

 (116ها، )تاریخ نگارش کند.قول میر( نقل650ر، 669پ، 21)گ ةالصیدنبیرونی از وی در کتاب 

 م(40 / ه1 )سدۀ َجوازکانی ابوُمعاذ

پ، 57پ، 51پ، 56پ، 69ر، 69کند: گبیرونی از وی در کتاب الصیدنه نقل می .زیستمی ه1گویا در سدۀ 

پ، 39ر، 39پ، 35پ، 91پ، 95پ، 76پ، 19ر،  17ر،  12پ، 16پ، 21پ، 25پ، 11ر، 12پ، 92پ، 99ر، 96



ماسویه جا از یحیی بنر )که در آن651پ، 609ر، 609ر، 601پ، 601پ، 605پ، 600ر، 600پ، 33ر، 33

 (116ها، )تاریخ نگارش. پ690ر، 651(، کندمی قولنقل

ُرنجی ابوالحسن
ُ
 م(40 / ه1 )سدۀ ت

ر، 601پ، 20ر، 17ر، 16پ، 69کند: گبیرونی از وی در کتاب الصیدنه نقل می .زیستمی ه1گویا در سدۀ 

 (116ها، )تاریخ نگارش. 671-677قس: مایرهوف، همان، ص

 م(40 / ه1 )سدۀ احمد فرزند قاسم

 نقل شده است حبیب الَعروس و ریحان النفوس. از کتاب دارویی او به کرات در کتاب زیستمی ه1سدۀ گویا در 

 .(115ها، )تاریخ نگارش

کی ابوالعباس
َّ

ش
ُ

 م(40 / ه1 )سدۀ خ

 کتاب الِعطر

كی  فرزندمحمد 
َّ

. از کتاب الِعطر وی در کتاب الصیدنۀ بیرونی زیستمی ه1گویا در سدۀ عباس ابوالعباس ُخش

 مرجع اصلی کتاب 659پ، 97پ، 50پ، 60شود: گنقل می
ً
همین  حبیب الَعروس و ریحان النفوسپ، احتمال

 .(115ها، )تاریخ نگارش اثر بوده است

 م(40 / ه1 )سدۀ یعقوبابیبنا احمد

شده  قولنقل حبیب الَعروس و ریحان النفوساب کت. از کتاب دارویی وی اغلب در زیستمی ه1گویا در سدۀ 

 .(115ها، )تاریخ نگارش است

 م(40 / ه1 )سدۀ علی فرزند صالح فرزند عبدالله

 (115ها، )تاریخ نگارش کند.می قولنقلر( 70)گ ةالصیدنبیرونی از وی در کتاب  .زیستمی ه1گویا در سدۀ 

 م(40 / ه1 )سدۀ ابویوسف

 کتاب المشاهیر

کند ولی بسیار می قولنقلاو  المشاهیرموضع از کتاب  90بیرونی در حدود  زیست.م می60/ه1 سدۀدر  گویا

 «.المشاهیرابویوسف صاحب »پ: 651پ، 652ر، 603، گةالصیدنالمثل در کتاب برد. فیکم از مؤلف آن نام می

 نیشابوری ابونصر

 کند. می قولنقلر( 661)گ ةالصیدنبیرونی از وی در کتاب زیست. می ه1گویا در سدۀ 

زاری عبدالوهاب فرزند ِبشر
َ
 ف

 دویةتفاسیر ال 

پ، 62پ، 61)گ الصیدنه وی در کتاب دویةتفاسیر األ بیرونی از کتاب  زیست.م می66 / ه2 سدۀپیش از او 

 کند.می قولنقلر( 26ر، 20ر، 11ر، 12ر، 11ر، 99پ، 51پ، 51



 هیثم فرزند اسحاق فرزند عبدالرحمان

یبعه،ابیابنزیست )م در قرطبه می60/ه1گویا در سدۀ  ص 
ُ
 (.6/269العارفین،  ة؛ هدی5/11 ا

 إکتفاء بالّدواء من خواّص الشیاء 

 بیطارابن .ترجمۀ عبری آن باقی مانده است عامر حاجب نوشت.ابیمحمد بنفرزند برای ابوعامر محمد  او آن را

 کند.می قولنقلاغلب از آن 

ان »(. آغاز: ه361پ، 16-پ17است )گ (4)9770نویس عربی موجود این کتاب در تاشكند نسخه: تنها دست

 «.من یدع ببقاء الحاجب المنصور ایده الله فانه یدعو... فالقت للحاجب... الكتاب فی خواّص الشیاء...

یبعه همابیابن ص 
ٌ
 کند:چنین از دو کتاب زیر یاد میا

 الُمسِهله و المقیئه  دویةالکمال و التمام فی ال کتاب 

 الجّزار فی اإلعتماد کتاب اإلقتصار و الیجاد فی خطأ ابن

 کتاب الُمسِهالت 

ر( از آن 659پ، 655/گ5سمجون )، ابنزا هستندساز و شكمروشکه همان داروهای روان هادربارۀ مسهل

 د. کنقول مینقل

 (ه1 )سدۀ تمیمی سعید فرزند احمد فرزند محمد ابوعبدالله ،تمیمی

له عبیدالفرزند به خدمت حسن  نخستسعید فراگرفت.  بود. پزشكی را نزد پدربزرگشالمقدس بیت او از

مله در آمد فرزند  یس وزیر فاطمی )د: فرزند جا از توجه یعقوب به مصر رفت و در آن سپسُطُغج در ر 
ّ
 /ق 990ِکل

( برخوردار شد و کتاب ماده البقاء باصالح فساد الهواء و التحرز من ضرر الوباء را برای وی 3/517م، ِزِرکلی، 330

تألیف کرد. گویا قدرت وی بیشتر در ترکیب داروها و مبحث پرهیز غذایی بوده است. اوصافی که از گیاهان به دست 

شناسد و قول کرده است یونانیان را نیز میلگرفت که هفتاد بار از تمیمی نقبیطار قرار یار مورد استفادۀ ابنداده بس

کند. المثل نظر جالینوس را در یک جا رد میپذیرد، فیکند و آراء آنان را نسنجیده نمیمی قولنقلگاه از آنان گه

 باید در ربع آخر ق 
ً
 باشد. م درگذشته 60/ه1سال وفات تمیمی معلوم نیست. اما ظاهرا

 نیز هست، این کتاب در ص حبیب العروس و ریحان النفوسسعید تمیمی مؤلف کتاب فرزند احمد فرزند محمد 

سازد که اشارات ، برمبنای جلد سوم آن که به دست ما رسیده، ثبت شده است. این شناسایی ما را قادر می179

اب تمیمی تشكیل هایی از کتدرصد جلد دوازدهم آن از قطعه30المعارفش نهایه األرب که حدود نیری را در دایره

هایی ولقنقلشده، وارسی کنیم. این را نیز باید افزود که بخش اعظم منابع مذکور در جلد مورد بحث از نایه األرب از 

یمی را ام که سال وفات تماز حبیب العروس تشكیل شده است. بر مبنای منابع مورِد استفاده چنین استنباط کرده

؛ 602-601؛ قفطی، حكماء، 119 - 117ها، داد )تاریخ نگارش م قرار66/ه2باید در ربع نخست ق 

یبعه، ابیابن ص 
ُ
دی، وافی، 97-5/93ا ف  ؛ 665؛ ووستنفلد، پزشكان عرب، ش5/13؛ هدیة العارفین، 96-5/95؛ ص 

؛ سارتن، 5/566؛ نویبورگر، 6/597؛ بروکلمان 999-6/936؛ ِلكِلر، 671-9/671شناسی، مایر، تاریخ گیاه

 (.519-9/511؛ کحاله، 1/509ِرکلی، ؛ زِ 6/173



َوی المفردات من ال  ةمرشد إلی جواهر الغذی
ُ

  دویةو ق

 69دربارۀ قیر  65هاست. فصل ای در زمینۀ رژیم خوراکی و مواد دارویی و کانیکتاب المرشد دارای اهمیت ویژه

 بردمیجزار، بهرۀ ویژه هاست که از کتاب الحجاِر ابندربارۀ فلزها و سنگ 61و 
(؛ پترزبورگ، مؤسسۀ شرقی 265، نكـ: واژدا، ه317، 6-651، گ66-61های مقاله»)فقط  2870نسخه: پاریس 

در لندن،  61تا  9فصول  نبود نسخۀ دیگری با («.182، نكـ: روزن، ش ه9پ، ق 501-575، گ1مقالۀ )» (4)54

 ( موجود است.71-72فهرست، صارنه، ، نكـ: حمه7 سدۀگ، 39) Or. 9010کتابخانۀ بریتانیا 

 َکّتانیبنا

کتانی کتانی )ِکنانی( اطالعات طبی خود را نزد عموی خود ابوالولید ابنفرزند حسین فرزند عبدالله محمد ابو

یبعه،ابیابن ؛603ُجلُجل، )ابن ص 
ُ
م( و 6005 /ق 935عامر وزیر )د: ابی( کسب کرد و مورد توجه منصور بن5/12 ا

م( قرار گرفت. بعدها به سرقسطه رفت. غیر از طب در منطق و نجوم نیز دست 6009/ه933فرزندش مظفر )د: 

یبعه،ابیابن ؛95صاعد، طبقات، )داشت. سال وفات او معلوم نیست.  ص 
ُ
دی، وافی، 5/12 ا ف  ؛ 61-9/67؛ ص 

 .(3/526کحاله، 

 تفهیم ال کتاب

 بیطار و دیگرانمیمون، ابنسمجون، غافقی، ادریسی، ابن. ابنروهای تكی استکه همان دا دربارۀ ادویۀ مفرده

 . (251ها، )تاریخ نگارش اندکرده قولنقلاز آن 

 خالد فرزند عباس

از طریق کتاب ابوالعباس  حبیب العروس و ریحان النفوسزیست. در کتاب م می60/ه1م یا 3/ه9گویا در سدۀ 

كی )نكـ: پس از این، ص
َّ

 .(259ها، )تاریخ نگارش شده است قولنقل( از کتاب ادویۀ وی 179ُخش

 خّمارابن

 بزرگ ایرانی است که، طبیب و فیلسوف (م922 /ق 221د: خّمار )ابن ، با آوازۀبابافرزند  ُسوارفرزند ابوالخیر حسن 

یبعه،ابیابن ؛265ندیم، ابندست داشت ) ب نظری و هم در طب عملیدر ط ص 
ُ
؛ ووستنفلد، 222-1/222 ا

 (.255ها، ؛ تاریخ نگارش252-1/256؛ ِلكِلر، 115پزشكان عرب، ش

 کتاب الغذیة 

 نقلر( یاد می122)گ الصیدنةبیرونی از آن در کتاب 
ً
پ، 22پ، 11های زیر مربوط به آنند: گ قولکند، احتمال

ر، 112پ، 129ر، 122ر، 126پ، 125ر، 122ر، 121ر، 99پ، 93ر، 23پ، 22ر، 32ر، 31ر، 32ر، 22پ، 25

 (.256ها، )تاریخ نگارش 135پ، قس: مایرهوف، همان، ص122پ، 112پ، 112



 ق(372 )ز: اهوازی َمجوسی عباس فرزند علی

الدولۀ عضد به دربارسپس  سیار فراگرفت، ابنیوسففرزند را نزد ابوماهر موسی  پزشكیزادۀ اهوازی این زردشتی

ن وی روش درگذشتکرد. سال  پیشكشرا به وی  کامل الصناعهو کتاب  راه یافتم( 313-399/ه999-975دیلمی )

 . به شمار آوردم 60 / ه1چهارم پایانی سدۀ توان درگذشت او را در یکولی مینیست، 

اش الَمِلکی  یا ؛ةالطبی ةکامل الصناع نّ
ُ

 الک

است که کتابی درسی به شمار آمد. بخشی گسترده دربارۀ داروهای  ةکامل الصناعآوازۀ وی علی مدیون کتاب 

تكی و در پایان کتاب دربارۀ داروهای ترکیبی مورد کاربرد هربیماری دارد. او در زمینۀ پرهیز غذایی و داروشناسی 

یبعه،ابیابن ؛222قفطی، حكماء ابنری دارد )تکارهای او درخشان ص 
ُ
 (.256ها، تاریخ نگارش؛ 1/226 ا

 ِسجزی ابوَسهل

دانیم که وی اثر خود را به امیر اسحاق متطبب ِسجزی تنها این را میفرزند یعقوب فرزند دربارۀ ابوسهل ِبشر 

 کرده است. پیشكشم در جرجان( 6003/ه933احمد )د: احمد خلف بنابو

اش  ؛ یاالرسائل الطبیه نّ
ُ

 الک

هارُبخت(، یوحنا 597های آهرون )نكـ: پیش از این، صمتكی است به ُکّناش (، جورِجس )با تفسیر ابویزید ص 

اولین «. رسائل»ها از شماری و هر کدام از آن« مقالت»کتاب متشكل است... از چهار »سرابیون و دیگران ابن

« انواع» 57و « فصل»ن )دربارۀ سردرد( از یک ، که از آن میان رسالۀ نخستی«رساله» 66مشتمل است بر « مقاله»

 داروهای مرکب است. 

گ، 539)9279(؛ نور عثمانیه ه150گ، 951) 5701های سرای، احمد سوم هایی از آن در کتابخانهنسخه

(؛ 30( 5) 9ق؛ ناقص، قس: فهرس المخطوطات 112گ، 903) 1569جا(؛ بایزید ، نكـ: دیتریش، همانه1سدۀ 

، 6/177، قسمتی از آغاز آن افتاده است، نكـ: دیتریش، همان(؛ رامپور، ه1گ، سدۀ 165) 1391آغا قونیه، یوسف 

( 5) 9ق، نكـ: فهرس المخطوطات، 170گ، 559است  )« مقاله»را دارد و شامل سه  1069هاکنون شمارۀ  99طب 

36. 

 م(4048 / ق140 )د: َمنَدَویهابن

جا به عنوان ادیبی معتبر زندگی مندویه در اصفهان زاده شد. پدر وی در آنعبدالرحمان فرزند ابوعلی احمد فرزند 

ق / 222 - 232عضدالدوله فناخسرو )ابوماهر موسی بن یوسف بن سیار شیرازی است. کرد. یكی از شاگردان می

ه م( وی را به بغداد خواند تا در بیمارستان جدیدالتأسیس خدمت کند. طبق اظهار حاجی خلیف929 - 922

یبعه ابیابن م درگذشت.1219ق / 212( در 532، 1)کشف الظنون، ج ص 
ُ
وی را طبیبی ممتاز و مفسر برجتسۀ ا

یبعه،ابیابن ؛222قفطی، حكماء داند )ابنآثار جالینوس می ص 
ُ
؛ 125؛ ووستنفلد، پزشكان عرب، ش21-2/22 ا

 (.1/269؛ کحاله، 1/222؛ بروکلمان، ذیل 233-1/232ِلكِلر، 



 لطعمة کتاب ا

 شود.داری می( نگاهه12، سدۀ 26-63)گ 2222(2نسخۀ آن در کتابخانۀ سرای، احمد )

کمید بالَجوارش  یرسالة ف  بیان التَ

یبعه این رساله برای ابومحمد مدنی تألیف شده ابی، در حاشیه(، به اعتقاد ابن991)گ 6117نسخه: حمیدیه  ص 
ُ
ا

 (.262ها، )تاریخ نگارشاست 

صول و المرکبات الِعطریة  یرسالة ف
ُ

 ا

 .(10، نكـ: فهرست، صه66)سدۀ  529نسخه: تهران، دانشكدۀ ادبیات، ج

 م(4030 / ق154 )د: ِمسکویهابن

مسكویه غیر از تاریخ، فلسفه و لغت در طب نیز دست داشت. وی پس یعقوب ابنفرزند محمد فرزند علی احمد ابو

یبعه،ابیابندرگذشت )م 6090 /ق 156گانی دراز در از یک زند  ص 
ُ
 .(6/512 ا

 المفرده  دویةکتاب ال 

ه احتمال زیاد از همین مسكویه آمده بپ( که در دنبال نام ابن23-ر20های بیرونی در کتاب الصیدنه )گقولنقل

 کتاب است.

 الشربة کتاب

( پ6-ر3)گ  5027آنكارا، صائب  نسخۀ آن در .ةاألشرب یف ةإختیارات من کتاب مسکویای از آن با عنوان گزیده

 شودداری مینگاه

 ة الطعمترکیب الباجات من یف یا کتاب ؛الطبیخ کتاب

، قس: دیتریش، ه700ر، 6-ر9)گ  5652(6که به احتمال زیاد در مجموعۀ سرای، احمد سوم ) نسخۀ آن

Medicinalia(.179ها، )تاریخ نگارش کندر( نقل می96)گ ةالصیدن( موجود است. بیرونی از آن در کتاب 79، ص 

حوی احمد فرزند محّمد
َ
رابی ن

َ
 ش

 م زیسته باشد.66 / ه2 سدۀآید که وی دیرتر از نیمۀ اول به نظر نمی

  أقرباذین

، Medicinalia، نكـ: دیتریش، ق139گ، 699) 6992مغنیسا  کتاب بیست و پنج فصل دارد. نسخۀ آن در

 (.171ها، نگارش)تاریخ (. 626-629ص

 بصری ابوالحسن

یبعه،ابیابنم درگذشت )66 / ه2 نخستابوالحسن بصری در نیمۀ  ص 
ُ
از هایی بسیار زیاد قولنقل (.6/515 ا

 شده است. حبیب العروس و ریحان النفوسکتاب ادویۀ او در کتاب 



 احمد فرزند محّمد

 کتاب حبیب العروس و ریحان النفوس

به جا مانده حمد، که هنوز هویت او معلوم نشده، افرزند از دانشمندی به نام محمد کتاب یادشده جلد سوم 

 است.

 (.ه7گ، ق 670ح 0 5531تهران، مجلس  نسخه:

زیسته است. در کنار م می66/ه2 سدۀمؤلف در  گویابیرونی شباهت بسیار دارد.  ةالصیدنمطالب آن به کتاب 

 های دارویی متعددی بهره برده استماسویه که نام آن را ذکر نكرده از کتابکتاب الِعطر کندی و کتابی دیگر از ابن

اند. در صیدنۀ بیرونی تنها از یكی از منابِع ناشناختۀ این کتاب، یعنی اثری از ابوالعباس محمد که همه از بین رفته

كی )نكـ: پیش از این، صعباس ُخ بن
َّ

اوایل ( یاد شده است. جالب توجه این که وی از بعضی از دانشمندان 115ش

ات تواند امكانکند. بررسی همه جانبۀ این کتاب میقول میخالد برمكی نقلدورۀ عباسی و از جمله یحیی فرزند 

 توسط خود سزگین شناسایی ند فرز محّمد ها به دست دهد. ای برای بررسی تاریخ داروشناسی عربتازه
ً
احمد بعدا

 .(179ها، )تاریخ نگارشسعید تمیمی است. فرزند احمد فرزند شده. او همان محّمد 



 

 نامهکتاب

-1292اعالم قاموس الرجال لشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المسشرقین، زرکلی، خیرالدین )

 م؛1952ق/1232کوستاتسوماس و شرکا، م(، چاپ دوم، چاپخانه 1962

: د) ضبی أبوجعفر عمیرة، فرزند أحمد فرزند یحیا فرزند أحمد، الندلس اهل رجال تاریخ في الملتمس ةبغی

 ؛م1963قاهره،  العربی، دارالكاتب، (ق599

یم فرزند فرزند ابراهتاریخ الحكماء؛ یا إخبار العلماء بأخبار الحكماء"جمال الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف 

گیرد، به کوشش ق به دستور شاه سلیمان صفوی انجام می1299عبدالواحد شیبانی، برگردان پارسی آن در سال 

 خ؛1223بهین دارایی، دانشگاه تهران، 

 خ؛6990، برگردان خانۀ کتاب، تهران، 9تاریخ نگارش های عربی، فواد سزگین، ج 

ی صاعد اندلسی، برگردان دکتر غالمرضا جمشید نژاد اول، تهران، پژوهشگاه تعریف بطبقات المم، ابوالقاسم قاض

 خ؛ 6999علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

ضاعی عبدالله محّمد ابوعبدالله ابار،ابن ،الصلة لكتاب التكملة
ُ
 عطار عزت کوشش بهم(، 6633 / ق129 - 232) ق

 ؛م1955/ ق5312 ،قاهره ،نییحس

یدی عبدالله فرزند فتوح فرزند محمد حمیدی،، األندلس علماء تاریخ في المقتبس جذوة ُیورقی ُحم  دی م  ز 
 
 ا

 ؛6153السالمی، تونس،  دارالغرب، پژوهش بشار عواد و محمد بشار، ق(119)ز:  اندلسی

ق / 6913ن، از ، تهرا1تا ج 6تراجم المعرفین باللكنیة او اللقب، محمدعلی مدرس تبریزی، ج یریحانة الدب ف

 خ؛6999ق / 6972خ تا 6959

طبقات الطباء و الحكماء، ابن جلجل، ابوداود سلیمان فرزند حسان، برگردان محمد کاظم امامی، دانشگاه تهران، 

 خ؛6913

، منابع مورد استفاده رازی در تدوین کتاب 93، سال اول، فروردین 6شماره  –فصلنامه طب سنتی اسالم و ایران 

 ؛ 63ص« الحاوی»

پژوهش امروالقیس فرزند طحان و احمد میهی فرزند حسن اصیبعه، ابیابنالطبقات الطباء،  یعیون النباء ف

م /  1923لبنان، -ق، چاپ نوین آن، دار الثقافه، بیروت1222عبدالصمد، چاپخانه وهبی، مصطفی افندی وهبی، 



م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن گیاه درمانی، تهران، ایران، 6312به کوشش نزار رضا، بیروت، ق؛ و 1222

 خ؛6939

سال  ،2شماره  –کتاب طب قدیم و احراز هویت نویسندۀ آن، ابوالقاسم سلطانی فصلنامه طب سنتی اسالم و ایران 

 ؛55و  56، ص6930دوم، شمارۀ اول، بهار 

ق(، پژوهش و برگردان رضا 992ـ  537ندیم )ندیم ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابنفهرست، یا فوز العلوم، ابن

 ؛خ 6911تجدد، چ تهران، 

د: کحالة الدمشق ) یعمر رضا کحاله بن محمد راغب بن عبد الغنة، یالكتب العرب ين تراجم مصنفیمعجم المؤلف

 ؛ق1236 ،روتیب ،یاء التراث العربی، دار إحة المثنیق(، مكتب1222

( الوافي بالوفیات، به کوشش شكری فیصل، چاپ دوم، دارالنشر فرانزشتایز ه2الدین خلیل فرزند ایبک صفدی )سدۀ صالحوافي بالوفیات، 

 ق؛1211م / 1991اشتوتگارت، 

 


