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 محمد مشکات  استادشناسی پژوهش شادروان سینا در کتاب رگنگاری ابنپارسی

 م( 1357-543ق / 824-573سینا )رییس ابنشیخ سیناابن

های او اش سخن گفته شود. ویژگیتر از آن است، که دربارهبوعلی فرزند حسین فرزند سینا است، او پرآوازهانام او 

 به نوشته درآید.بیشتر و باالتر از آن است که 

دان، منجم، حسین فرزند عبدالله فرزند حسن فرزند علی، فیلسوف، پزشک، ریاضیابوعلی  سینا،بناالرییس شیخ

ک در روستای افشنه نزدیشناس، حکیم فرزانۀ بزرگ ایرانی دان، زمینشناس، جغرافیدان، رواندان، شیمیفیزیک

در زمین از مشهورترین و تأثیرگذارتریِن فیلسوفان و دانشمندان ایراناو اش پارسی بود. بخارا زاده شد. زبان مادری

 . استفلسفه و پزشکی  زمینۀدر همۀ علوم، 

ه سال پنجاه وسچشم از جهان هنگامی که بیش از نود و شش کتاب، رساله، مقاله نوشت و او  اصیبعه گوید:ابیابن

 .1داشت

 م(7543 – 7533خ / 7535 – 7275) استاد محمد مشکات

 ها و پس از آن در مدرسۀ علمیۀ معصومهخانهتبدر مکآموزش را چشم به جهان گشود و در بیرجند  استاد مشکات

 آغاز کرد، سپس به حوزۀ علمیۀ مشهد رفت و نزد ادیب نیشابوری به تحصیل پرداخت.شهر خود 

شرح منظومۀ مالهادی جا به آموزش . وی در آنسپهساالر برگزیدوزارت معارف او را برای آموزش فلسفه در مدرسۀ 

 شناسی وپرداخت. او در زمینۀ نسخهبخش الهیات کتاب شفا سینا و ابن شرح اشارات و تنبیهات، سبزواری

ای های خطی از دست نااهالن بود و کتابخانهبسیارکوشا در گردآوری نسخه. او شناسی بسیار توانمند بودکتاب

به پیشکش خ 7524زمین و جهان اسالم گردآورد و آن را در سال های میراث نوشتاری ایراننوشتهند از دستارزشم

  گذاران کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به شمار آمد.دانشگاه تهران کرد و از زمرۀ پایه

؛ التردید التوحید لرفع کلمة جاگذاشت، مانند:از خود بهتصحیح متون و تألیف  زمینۀاستاد بیش از هفتاد کتاب در 

فعلیت و امکان در عقد ؛ با همکاری محمد معینسینا ابن عالیی ۀدانشنام؛ حل عقد االسفار يمشکوة االسرار ف

د الدین شیرازی؛ فوائد الُدّرّیة، چنقطب ُدّرة التاج لغرة الدباج ؛شیخ بهایی ؛ الوجیزةسیناوضع و آراء فارابی و ابن

قاضی سعید قمی؛ ارسطاطالیس حکیم، نخستین مقاله مابعدالطبیعه موسوم به  کلید بهشت؛ سینارساله از ابن

 .سیناابن رساله در نبض یا شناسیرگمقالة االلف الصغری اسحاق فرزند حنین عبادی؛ و 
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و در  آورده شدبه ایران  پرستپیکر این میهن، چشم از جهان فروبستدر لندن  7535مهرماه  هژده به تاریخاستاد 

 شهر قم به خاک سپرده شد.گاه حضرت معصومه )ع( در کنار آرام

نا در دانش سینگاری ابنی دربارۀ پارسیایواکاویگیرد، کوتهگر قرارمیای که در دسترس شما فرزانگان پژوهشمقاله

ز و در شمار کمتر انگاری پس از آغاز اسالم باشد ای روند تازه آغازشدۀ پارسیتواند به گونهکه می پزشکی است

کر اخوینی بخاری باشد؛ بنابراین، بایسته است، ابوب هدایة المتعلمین في الطبانگشتان دست پس از نگارش 

از یک سو نگاهی گذرا به سیر  سینا در این رساله بیندازیم تاهای کاربردی ابننگاهی گذرا به بازبینی واژه

اکردن نگاری و نیز به ردیابی و پیدهای کاربردی در پارسییابی واژهنویسی پس از اسالم بیندازیم و به ریشهپارسی

مرد تاریخ ایران بیشتر به ارزش کار این دو بزرگ های پارسی در زبان عربی بپردازیم و از سوی دیگرریشۀ واژه

 داشتن زبان پارسی، پی ببریم. نگاهسینا، مشکات[ در زنده]ابن

 سیناتا روزگار ابن دربارۀ نبضرساله ؛ یا شناسیرگتاریخچۀ 

 الف( جالینوس

ثرون و إلی سائر المتعلمین النبض يکتاب ف ( 1   الصغیر إلی طُ

حنین دربارۀ دیگر دانشجویان. و  (Teuthras) برای توسراس است که آن را نوشتۀ جالینوس دربارۀ نبضکتابی 

هدا : ابنگوید ترجمۀ آن
َ

 لصناعةاترجمۀ کتاب  من این رساله را به دنبالسپس ، را به سریانی ترجمه کرد رسالهاین ش

ها، در مطالعه و بررسی کتاب بینی،نازکبرای سلمویه ترجمه کردم و با توجه به جایگاه بلند سلمویه در  الطبیة

ابوجعفر  رایب الطبیة الِصناعةو  الِفَرقهای را به همراه کتابآندقت بسیار باال در ترجمۀ آن داشته باشم. من  کوشیدم

نبض  يبا عنوان کتاب ف(. یعقوبی آن را 5مارۀ های آثار جالینوس، ش)ترجمه برگردانمبه عربی  موسافرزند محمد 

ها، تاریخ نگارش؛ 158، 1عیون، برگردان ذاکر، جتر است )کهنای که به احتمال بسیار ترجمهشناخت می  العروق

111.) 

  النبض الکبیریا  ؛النبض فيکتاب  (2

 ةأصناف النبض، َتعرف النبض، أسباب النبض، تقدماست که چهار بخش دارد:  نوشتۀ جالینوسیکی دیگر از 

ا، و ر  اولیۀاز هر یک از سه بخش  نخستمقالۀ  منظوررا،  آنمقاله از هفت سرِجس : گویدمن النبض. حنین  ةالمعرف

بر  ، یعنی آموزگارانش، بر آن بود کهگروه اسکندرانیپزشکان ، و مانند کردمقالۀ بخش آخر را به سریانی ترجمه چهار 

زیرا آن مقاله، همۀ  ردد؛گ بسندهخوانده شود و به همان  نخستپایۀ سخن جالینوس از بخش اول تنها مقالۀ 

گونه که در سه بخش ها، هماند. اسکندرانیساز میبرآورده است، که هدف وی را از نوشتن آن بخش  راهایی آگاهی

های بسیاری رو، نسخهازاین .بسنده نمودند نخستکردند، در بخش چهارم نیز به مقالۀ  بسندهه یک مقاله نخستین ب

ال هم و به دنب برگزیدههایی د که از هر یک از آن بخشدار را در بر  همین چهار مقالهیابیم که تنها به زبان یونانی می

م که تنها یابیاند، مفسرانی را میرا داشته النبضتاب چنین در میان کسانی که قصد شرح کاند. همشده رونویسی

زیرا از همان آغاز  بود؛ از ایشان تربیندرستعینی ]سرِجس[ که رأسدر حالی اند،مقاله را شرح کردهچهار این 



سپس ایوب ُرهاوی  ،ها را ترجمه کردرو، همۀ آنازاین نیاز است.بخش چهارم نیز  های دیگرمقالتدریافت خواندن 

ُبختیشوع ترجمه کرد و من نیز چند سال پیش از این، همۀ کتاب را برای فرزند یل ایمقالۀ دیگر را برای جبر هفت 

کردم.  به عربی ترجمه موسافرزند را برای محمد آن چنین نخستین مقالۀ ماسویه به سریانی در آوردم. همفرزند یوحنا 

س، های آثار جالینو)ترجمه به تازی برگرداندمن  ترجمۀکتاب را از نسخۀ سریانی ُحَبیش نیز ترجمۀ عربی بقیۀ 

 و در چهار بخش نبض العروق آنعنوان دسترسی داشته است که تر کهنای یعقوبی به ترجمهگویا (. 76مارۀ ش

)تاریخ  ةالمعرف ةتقدم، الصناف النبض ةاعلالفاالسباب  ؛النبضکل واحد من اجناس  ةمعرفگونه بوده است: بدین

 (.757 - 756ها، نگارش

 اختصار کتاب النبض  -5

ای ن مقالهمکرده است.  نگاریجالینوس گفته است که کتاب بزرگ خود در نبض را در یک مقاله کوته حنین گوید:

 ی کردهگردآوررا  توانم بپذیرم که جالینوس آننمی ولیدارد،  ایرسالهچنین  همانندی با ام کهبه زبان یونانی دیده

با نام  را. رازی آن سرجس این مقاله را به سریانی درآورد مطالب مورد نیاز دانستن نبض را دربرندارد.زیرا همۀ  ؛باشد

مارۀ های آثار جالینوس، شترجمه؛ 83، 77حاوی، ج ←)نک:  المختصر المعمول في النبض علی رأي جالینوس

 .(754ها، نگارشتاریخ ؛ 265، 7عیون، برگردان ذاکر، ج؛ 66

  إلی النبض ةلحاجا -8

ینوس است و جال هکتاب یک مقالگرم[ به جهندگی و نبض است.حنین گوید: نیاز ]جانوران خونگفتگویی دربارۀ 

ز ُبنان به سریانی درآوردم و ُحَبیش نیفرزند را برای سلمویه  کرده است. من آن بازگونبض را  سودمندی کارکرددر آن 

را ترجمه  حنین نیز پس از درگذشت پدرش آنفرزند اسحاق برگرداند. به عربی  النبض الکبیررا همراه با کتاب  آن

یخ )تار جامانده استنویس یونانی بهدر یک دست تنهااین نوشته گویا  .(87مارۀ های آثار جالینوس، شکرد )ترجمه

 (.151ها، نگارش

ناقض أرِخجاِنس يکتاب ف -3   النبض یُ

گوید: حنین های آرخیِگِنس در این زمینه است. دربارۀ نبض و رد دیدگاه جالینوس هاییکی دیگر از نوشته

را  نکسانی آ ولیام، را ندیده نویس یونانی آنکرده است. من دست گردآوریمقاله  هشتکتاب را در  اینجالینوس 

بض ن بارۀارخیجانس در هایی و نادرستی دیدگاهبازگوکردن درستجالینوس در این کتاب،  هدفاند. در حلب دیده

ها، تاریخ نگارش؛ 67مارۀ های آثار جالینوس، شبه دست آورد )ترجمه آن راای از نسخه موسافرزند محمد  است.

757). 

 ب( پزشکان گروه اسکندرانی

ثرون  ؛النبض الصغیرجوامع -6  یا کتاب النبض إلی طُ

 .(111ها، تاریخ نگارش؛ 171، 6ج، حاوی) رازی نیز از یادکرده است است.گردآوری پزشکان گروه اسکندرانی 



 جوامع النبض الکبیر  -7

؛ 81، 6؛ ج111 – 113، 1؛ ج111، 1، جحاویگردآوری پزشکان گروه اسکندرانی است. رازی نیز از یادکرده است )

 (.111ها، تاریخ نگارش

 ج( یحیای نحوی

  تفسیر کتاب النبض الصغیر -4

؛ 199، 7ازی در حاوی، جی آن را ترجمه کرد. ر یحیای نحوی است. ابوعثمان سعید فرزند یعقوب دمشق نوشتۀ

هایی دارد و آن را نیز با عنوان تفسیر لطثرون آورده است، چون جالینوس عنوان قولنقل 11 – 51، 17ج؛ 51، 16ج

 وس،های آثار جالینترجمه: گذاشته است )نککتاب في النبض الصغیر إلی ُطثرون و إلی سائر المتعلمین آن را 

 .(117ها، تاریخ نگارش؛ 5مارۀ ش

  تفسیر کتاب النبض الکبیر لجالینوس -5

 .(118ها، )تاریخ نگارش ای نحوی استنوشتۀ یحی

 حیاند( جابر فرزند 

  ةالَمَجَس  کتاب  -73

 .(252ها، تاریخ نگارش؛ 537، ندیمابندربارۀ نبض است )فهرست گفتگویی 

 ق(268 – 758اسحاق عبادی )( حنین فرزند ه

 .(339ها، تاریخ نگارش( است )ق161 – 191)عبادی  اسحاقفرزند نوشتۀ حنین  النبض يفکتاب  -11

ره حرانی )و( ابوالحسن ثابت فرزند 
ُ

 م(537-423ق / 244-277ق

 الطب  يف ةـ کتاب الَروض12

، های نبضی آن و گونههاها و داروهای مناسب برای هر یک از بیمارینشانه، هانبض و علت دربارۀ گفتاری پیرامون

( نبض 5( نبض األمزجة المختلفة؛ 1( نبض القامات؛ 3( انواع النبض المرکب؛ 1( انواع النبض البسیط؛ 1مانند: 

 .(351ها، نگارش)تاریخ ( النبض في البلدان المختلفة ... 7( النبض في انواع األزمنة؛ 6األمزجة المستعارة؛ 

رهز( ثابت فرزند 
ُ

 ق

 النبض  ةمعرف -15

ره استفرزند نوشتۀ ثابت 
ُ
 (.539، 1)عیون، برگردان ذاکر، ج ق

  الشریان المتضادتین يبین حرکت يالسکون الذ يف يالَوقفات الت يکتاب ف -18

ره دربارۀ سکون و وقفۀ میان دو حرکت متضاد ]انبساط و فرزند نوشتۀ ثابت 
ُ
  رگ است.انقباض[ سرخق



َصیبعه گویدابیابن
ُ
آن را در دو مقالت و به زبان سریانی گردآورده است؛ زیرا، آن را در رد کندی نگاشته است،  :ا

سپس شاگردش عیسا فرزند أسید نصرانی آن را به تازی برگرداند و ثابت بخش عربی آن را ویرایش کرد. گروهی 

آن را حنین فرزند . اسحاق آورند و این مطلب نادرست استعسم به شمار میترجمۀ آن را از حبیش فرزند حسن أ

عیون، ) ای نوشتردیهبر آن م( 11 / ه1 سدۀَکرنیب )ابن ،ابراهیماسحاق بنفرزند حسین  ابواحمد ستود.بسیار 

 .(351ها، تاریخ نگارش؛ 511، 1برگردان ذاکر، ج

 إختصار کتاب النبض الصغیر لجالینوس  -13

 جوامع کتاب النبض الکبیر لجالینوس  -16

ره )نوشتۀ ثابت بن
ُ
 .(355ها، تاریخ نگارش؛ 511 - 511، 1عیون، برگردان ذاکر، جق

 ح( ُحَبیش فرزند اعسم

 النبض  يف ةمقال -17

  (.359ها، است )تاریخ نگارش ، خواهرزاده و داماد حنینُحَبیش فرزند اعسم نوشتۀ

 م(535ق / 253)ز: ِعمران ط( اسحاق فرزند 

 النبض  يکتاب ف -14

 (.361ها، ؛ تاریخ نگارش818، 1م( است )عیون، برگردان ذاکر، ج913ق / 191ن )ز: ِعمرافرزند  نوشتۀ اسحاق

ین عبادی )د: ی( اسحاق فرزند 
َ

 م(573ق / 254ُحن

 التقسیم  ةالنبض علی جه يکتاب ف -15

 .(361ها، )تاریخ نگارش ای استدربارۀ نبض و گزارشی از بازگوگری آن به گونۀ درختچه کتابی

سطا فرزند 
ُ

 (ه5لوقای بعلبکی )سدۀ یا( ق

 النبض  يکتاب ف -23

 .(371ها، )تاریخ نگارش 

 ق(575 – 237یب( ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )

 إختصار کتاب النبض الکبیر لجالینوس  -21

 (.117آبادی، ؛ مصنفات رازی، نجم198، 18مجلس، ج ) فهرست

 م(552/ ق 523سلیمان اسراییلی )د: بج( ابویعقوب اسحاق فرزند 

 النبض  يکتاب ف ـ22

 .(116ها، )تاریخ نگارش 



 م(7325 - 568/  823 - 535عبدالله نیلی )عبدالعزیز فرزندید( ابوسهل سعید فرزند 

 اسحاق في االمور الطبیة في قوی االدویة في تعرف النبض و الُحمیات شرح مسائل حنین بن  -25

 (333ها، )تاریخ نگارش 

 م(7385هـ/853طیب )د: یه( ابوالفرج فرزند 

   ثمار کتاب النبض الصغیر -28

 (.111ها، )تاریخ نگارش

 م(7373ق / 837یحیای مسیحی جرجانی )د: یو( ابوَسهل عیسا فرزند 

 النبض  کتاب أصول علم -23

 .(161ها، )تاریخ نگارش

 رساله در نبضیا  ؛شناسیرگ

نگاری از منظر دانش پزشکی و پارسیسینا های ابنارزشمندترین نوشتهیکی از  رساله در نبض یا شناسیرگکتاب 

از یکی  را به درستی شناسیرگرسالۀ توان می. نگاشتبه پارسی سینا این کتاب را به فرمان عالءالدوله ابن. است

یاری از بس که ایو با یادماندنی از او تا روزگار ماست، به گونه بزرگ یکه شاهکارسینا به شمار آورد ابن هاینوشته

یار پزشکی آن را بساصطالحات عربیاز  اریینگاری بسخوانی با دانش پزشکی نوین دارد. پارسیهای آن همبخش

پزشکی  تاریخنویسان امروزین و پژوهشگران سنتیتواند، الگویی راستین برای پزشکیجا و درست آورده که میبه

 باشد. 

نبض درست از تن تندرست و و ها های نبض، شکل و چگونگی جهندگی آنشناسی، گونهسینا دانش رگابن

راین، کند؛ بنابرگ را بازگو مینبض درست و ها با جهندگی و چگونگی سنجش آنهای گوناگون نبض بیمار شکل

ای ُپرارزش از دیدگاه ای بسیار ارزنده در زمینۀ پزشکی کهن و نوین و از سوی دیگر کتابچهشناسی رسالهرگ

 از پورسیناست.  ، شاهکاری ارزشمنداینامهشناسی و فرهنگواژه

 آفریدگار را و ستایش مر او را و درود بر پیغامبر گزیده و اهل بیت و یاران او. فرمانسپاس مر  بسمله،آغازۀ کتاب: 

ابوجعفر حسام امیرالمؤمنین  ةو تاج المل ةخداوند ملک عادل سید منصور مظفر عضدالدین عالءالدوله و قاهر االم

ه مثواهمرّ ک
ّ
 ،لها اندر وی بود بتفصیاصل همۀکه  ، بمن آمد که اندر باب دانش رگ کتابی کن جامع،و بّرد مضجعه الل

که فرمان نانچ ،به زبان پارسیتصنیف کردم طاقت و دانش خویش. و این کتاب را  ه اندازۀپس فرمان را پیش گرفتم ب

 جالله بود و بر توفیق ایزد 
ّ

ی خداوند توفیق یار دولت چنینه معونت کردم و از وی یاری خواستم. امیدوارم که بجل

 ... یابم

نبض را صغیر و ضعیف و متفاوت و  ،و غم .نبض را عظیم و بلند و سریع و متواتر گرداند ،و خشم... : کتاب امۀانج

ی است اندر علم نبض کهاصل و هرچه به مفاجا رسد، نبض را سریع و لرزان کند. اکنون اینگرداند. بطی 
ّ
 ها، کل



ه تعالی.، إنتفصیلها شاید گفتن به اند. و اما نبض بیماریحکیمان گفته
ّ
ه و شاءالل

ّ
حسن  تمت الرسالة بعون الل

 توفیقه تّم تّم تّم.

 ُنه فصل دارد. ریزگفتار کتاب:

 هایی نخستین که باید دانسته شوند[؛های او ]اصلفصل اول اندر همۀ اصل فصل نخست:

 ها؛رفتهچگونگی تحلیل تن و رابطۀ آن خوردن خوراک و جایگزینی تحلیل فصل دوم:

 چگونگی منزلت دل که به منزلت شریان همه تن است؛ فصل سوم:

 است؛که پس از هر انقباض و انبساط، سکونی های هر نبض و اینبخش فصل چهارم:

 های آن؛اندازۀ حرکت و نوسان هر نبض و گونه فصل پنجم:

 ی نبض؛نظمی، موسیقارهای به دنبال یکدیگر، نظم و بیهمانندی و ناهمانندی نبض فصل ششم:

 گفتاری پیرامون نبض مستوی و مختلف؛ فصل هفتم:

 های نبض مرکب؛گونه فصل هشتم:

 های پیدایش نبض.گفتاری پیرامون انگیزه فصل نهم:

ده: او در مقدمه آور نگاری داشته است، سینا از همان آغاز رساله کوشش در پارسیابن گوید:استاد در مقدمۀ کتاب 

 وله ... به من آمد که اندر باب دانش رگ، کتابی بکن جامع ...[؛ بنابراین، استاد مشکات]فرمان خداوند ... عالءالد

ربان برای عکه گونه برگزید، همان برای این رساله معرفة النبضجای ه ب ،رگ دانش و شناخترا برابر  شناسیرگ نام

و  اتمعرفة النبفي در برابر شناسی گیاههمانند را برگزیدند و این  رسالة في النبضعنوان، نام این رسالۀ بی

 باشد.  معرفة االرضفي  ترازهمشناسی زمین

که آن ت اسبنده ادر رگ جنشناخت رویداد جنبشی بلکه  ؛نیستها رگ و فیزیولوژی هدف نویسنده بررسی آناتومی

ساله در همین ر سینا رگ است، ولی ابنرگ و سرخای فراگیر برای پی، سیاه، کلمهرگاژۀ و  گویند.تازی نبض ه را ب

هاست؛ و علم رگ که علم نبض خوانند، علم حال روح است، و علم آب که علم تفسره خوانند، علم حال خلطگوید: 

و بیشتر دلیل بودن نبض بر حال دل است؛ زیرا که دل جایگاه زایش روح است و بیشتر دلیل بودن آب بر حال جگر 

به معنی دو حرکت انقباض و انبساط به  آن را گاهی(. 5شناسی، هاست )رگاست؛ زیرا که جگر جایگاه زایش خلط

 .(78و  75شناسی، رگبرد )کار می



 شناسیی رگهانوشتهردیابی دست

سینا های ابنهای خطی نگاشته، نمایۀ مؤلفان، فهرست نسخه53 – 46، 53های خطی ایران، جفهرستگان نسخه

 معرفی نبضیة؛ شناسیرگ؛ یا النبضنام  شناساند و این کتاب را بهرا می ق(824 – 573حسین فرزند عبدالله )

 و پیشکش وی نموده ق برای عالءالدوله ابوجعفر امیرالمؤمنین کاکویه نوشته شده872کند. او این کتاب را در می

شناسانده شده، بیست نسخه است.  87، برگۀ 55در فنخا، جکه آن در ایران موجود های نسخه شمارگان .است

ست ا ها ُنه فصل و به زبان پارسیها در هشت و برخی از نسخهنبض و چگونگی جهندگی رگای دربارۀ دانش رساله

 (87 - 84، 55)فنخا، ج

 ، طباطبایی53253مجلس شورا، شمارۀ  -7

، 3حجلة العرایسنسخۀ کتابخانه و مرکز اسناد ملی مجلس شورای اسالمی، مجموعۀ پزشکی هفده رساله به نام 

 رگبنسخۀ کتابخانه و مرکز اسناد ملی مجلس شورای اسالمی، مجموعۀ پزشکی هفده رساله به نام حجلة العرایس، 

های آن نستعلیق و به خامۀ ابوالحسن ، بیشتر رساله8675، شمارۀ نوین، 57335ر، شمارۀ ثبت قدیم، 65پ تا 37

( نسخ و به خامۀ محمدامین 762تا  726برگۀ ق است و پنج رساله آن )555الدین محمد حمویی و به تاریخ سالک

سطر هر برگه، کاغذ  23، جلد مقوایی زردرنگ، 3/25×  73ق است، وزیری، 555فرزند محمود دستجردانی به تاریخ 

، 22)فهرست کتابخانۀ و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ج 8675جدید:  57335اصفهانی، شماره ثبت قدیم 

  .(238ینا، مهدوی، س؛ فهرست مصنفات ابن775

                                                           
ق( دو مجموعۀ گرانبها به نام مجمع النفایس و حجلة 7352و زندۀ  564الدین محمد حمویی فرزند مویدالدین انصاری )زادۀ سالک 3

های به زبان پارسی را رونویسی کرده است. رونویسی رسالههای به زبان عربی و در دومی العرایس دارد که در مجموعۀ نخست رساله

محمدظهیر، محمدصفی تا سال گر ابنق و رونویس7352ق و مجموعۀ دوم تا سال 7337تا  553های مجموعۀ نخست در سال

اد ملی شواری خ با همیاری کتابخانه و مرکز اسن7556و دکتر جمشیدنژاداول به سال  ]ذاکر[ ق. این مجموعه توسط اینجانب7377

 3ق1176شوال  1نوشتۀ روز پنجشنبه  1Scan 13,- 11شمارگان برگ و  111 – 91سینا ابن 3رسالۀ نبض ←اسالمی به چاپ رسید. نک: 

 هالرییس، رحمة الله علیم[. کتاب یکم: رساله در معرفت نبض، رسالۀ اّول، در معرفت نبض، منسوب  به حضرت شیخ1666آپریل  9]

 و .
ً
، ابتدا به ذکر رسالۀ وجیزهتیّمنا

ً
ای که حضرت شیخ ابوعلی بن عبدالله سینا، رحمُة اللُه علیه، که در معرفت نبض تالیف تبّرکا

 شود.اند، میفرموده



 623758مجلس شورا، شمارۀ  -2

آبادی، بیست و ق به انجام رسیده است. کاغذ دولت7336کننده ندارد، رونویسی به خط نسخ و در تاریخ رونویس

سانتیمتر )فهرست کتابخانۀ و مرکز اسناد مجلس  75×75(، بیست و سه سطر در هر برگه، اندازۀ 36 - 56یک برگه )

 (744، 75می، جشورای اسال

 8387575مجلس شورا، شمارۀ  -5

 ... و ضعیف بود از جهت گرفتن حرارت غریزی ... آغاز:

 برابر. انجام:

ر( به 778) ق و به خامۀ نستعلیق، آغاز آن افتادگی دارد، کاغذ اصفهانی، یک برگه7327کننده، تاریخ نویسور بی

 (.253، 72اسناد مجلس شورای اسالمی، جسانتیمتر )فهرست کتابخانۀ و مرکز  7253×75اندازۀ 

 677258مجلس شورا، شمارۀ  -8

، 27656، شمارۀ ثبت قدیم 6772نسخۀ کتابخانه و مرکز اسناد ملی مجلس شورای اسالمی، کد دستیابی کتاب 

 است. 73537شمارۀ ثبت نوین 

 برابر. آغاز:

ق 7736]ذیل رسالۀ نبض تاریخ  ه72کننده، تاریخ رونویسی سدۀ رونویسنویس به خامۀ نستعلیق و نسخ، بیدست

برگ با شمار  353، جلد تیماج قرمز یك ال، 3/27×  3/72خشتی (، قطع نیم54 - 25) ده برگ، شود[دیده می

؛ فهرست 55، 75ناد مجلس شورای اسالمی، جگوناگون سطرها، کاغذ اصفهانی، آهار و مهره )کتابخانه و مرکز اس

سینا، مقدمۀ مشکات، بیست و شناسی، ابن؛ رگ274، 785؛ قنواتی، شمارۀ 223سینا، مهدوی، مصنفات ابن

 (؛388، 7هفت؛ فهرستواره، منزوی، ج

 ط757557مجلس شورا،  -3

کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای  (23 - 74ق، هشت برگ )7773کننده، به تاریخ رونویسخامۀ نستعلیق، بی

 .57 – 28، 5اسالمی، ج



 543757مجلس شورا،  -6

، شمارۀ 23465، شماره ثبت قدیم 5437نسخۀ کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، مجموعه به شمارۀ 

رۀ سوم )برگۀ ق، پس از شما7252و  7286های گوناگون، تاریخ رونویسی ، خط نستعلیق شکسته با قلم7836نوین 

سانتیمتر، جلد  74×  77ها به چلیپا است، رقعی، های متفرقۀ پزشکی است که برخی از آنتا پایان( یادداشت 752

 73، کاغذ فرنگی سفید و آبی )فهرست کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، ج77 – 78تیماج زرد، سطر 

 (.223سینا، مهدوی، ؛ فهرست مصنفات ابن388 ،7های فارسی، منزوی، ج؛ فهرست نسخه7747، 8 -

 843253مجلس شورا، شمارۀ  -7

 آغاز و انجام: برابر.

)فهرست کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای  (64 - 62ق، هفت برگ )7534کننده، تاریخ رونویسخط نسخ، بی

 (.757، 75اسالمی، ج

 75757نامۀ دهخدا، شمارۀ موسسۀ لغت -4

های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نشریه نسخهپ( )77 –پ 5) ق، سه برگ7376کننده، تاریخ نویسروبی

 .(77دفتر سوم، 

نسخۀ کتابخانه و مرکز اسناد ملی مجلس شورای اسالمی، مجموعۀ پزشکی هفده رساله به نام حجلة العرایس، 

، العرایسنخستین رسالۀ مجموعۀ حجلة  72تا  73برگ، اسالید 424الدین محمد حمویی، در ابوالحسن سالک

اش باشد )فهرست کتابخانۀ سازمان لغت نامه دهخدا، شمارۀ کنندهشاید محمدصفی فرزند محمد ظهیر رونویس

 (.85های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، دفتر سوم، ؛ نشریه نسخه757

 د4557دانشکدۀ ادبیات، تهران، شمارۀ  -5

سانتیمتر )فهرست  77×74برگ، اندازه  42، جلد مقوا، 7572کننده، تاریخ محرم رونویسبیخط نستعلیق، 

 (256، 7دانشکدۀ ادبیات، ج

 ب62577دانشکدۀ حقوق، تهران، شمارۀ  -73

کننده ندارد، دو برگه است و رونویس ه77نویس افتادگی آغاز تا نیمۀ فصل دوم را دارد.تاریخ رونویسی سدۀ دست

 (726های خطی دانشکدۀ حقوق، پ( )فهرست نسخه745 –ر پ مکر 742)



 737858دانشگاه تهران، شمارۀ  -77

 شکاتم اهدائیهای خطی نسخهجزو  ایشانزده رساله ۀمجموع برگی،یازده  نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران،

 ، ولی رونویسیاست تحریفاز  ق، هژده سطری، ُپر7367پ، رونویسی مجموعه 73ر تا 63برگۀ  ،هرانه دانشگاه تب

 (764، 8)فهرست دانشگاه تهران، ج ؛به انجام رسیده است از یک نسخۀ معتبر آن

 ف2758575دانشگاه تهران، شمارۀ  -72

 (.757، 7ها، جاست )فهرست فیلم 8387575نسخۀ اصل همان نسخۀ مجلس شمارۀ 

 225752دانشگاه تهران، شمارۀ  -75

کننده پ مجموعه، رونویس33پ تا 33، برگۀ 2257اسناد دانشگاه تهران، شمارۀ نسخۀ کتابخانۀ مرکزی و مرکز 

( از سدۀ 77×73، خامه نستعلیق، عنوان شنگرف چلیپا )7265محمدمهدی خوانساری، تاریخ رونویسی شعبان 

، کاغذ فرنگی، جلد تیماج حنایی مقوایی، 3/27×73گ 65، 3/75×7، س75، پ(33 –پ 33، شش برگ، )75

در میانه نسخه نوشته است، ش  7265( در 7یم نامی به دستور میرزا بزرگ نامی یك حاشیه برقانونچه )ش عبدالرح

 (.555، 5شکستۀ خوش )نشریه کتابخانۀ مرکزی دانشگاه، ج 2

 8687ملی ملک، شمارۀ  -78

، کد 885تا887صفحات:، در بعی کوچك، یك مجلد جداگانهقطع ر، 8687به شمارۀ  ،ی ملكۀ کتابخانه ملنسخ

، جلد میشن قرمز 78ر6×5ر2س،کاغذ نوعی ترمه 77گ 64، ه75، تاریخ رونویسی سدۀ 8687دستیابي کتاب 

 (.885، 7الیی مغزی سبز،عناوین شنگرف )فهرست کتابخانۀ ملی ملك، ج

 67375725، شمارۀ ملی ملک -73

 برابر. آغاز و انجام:

 (.238، 5( )فهرست ملک، ج383 - 353ق، یازده برگ )7537کننده، تاریخ رونویسخط نسخ، بی



 7722854مرعشی، قم، شمارۀ  -76

، مجموعۀ پزشکی، ه75، رونویسی سدۀ 4/77228الله مرعشی نجفی، به شمارۀ نسخۀ کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت

)فهرست کتابخانه بزرگ سانتیمتر  73×  22، اندازه  25(، سطر 78تا  77به خامۀ نسخ، کاغذ فرنگی، چهار برگ )

 (.345، 7؛ ریحانة االدب، ج522، 24الله مرعشی نجفی، ج حضرت آیت

 285785 - 848558گلپایگانی، قم، شمارۀ  -77

کننده الله گلپایگانی در قم برابر آنچه بازگو شد، است. خط نستعلیق، رونویسنوشتۀ کتابخانۀ آیتآغاز و انجام دست

، در شهر تهران، جلد تیماج، یازده 7572الریجانی، تاریخ رونویسی دوازدهم رمضان  محمد حسینییحیا فرزند علی

 (.8732، 4سانتیمتر )فهرست کتابخانۀ گلپایگانی، ج 77×77برگ، چهارده سطر، اندازۀ 

 3357آستان قدس، شمارۀ  -74

 برابر. آغاز و انجام:

 77×75، یازده برگ، بیست سطر، اندازۀ ق7783، واقف: نادرشاه افشار، 72کننده، سدۀ رونویسنسخ، بی خط

 (.285، 75سانتیمتر )فهرست آستان قدس، ج

ق( به زبان پارسی است که دربارۀ 117سینا )د: الرییس ابوعلی ابنرسالة في النبض، نوشتۀ شیخ آقابزرگ گوید:

در  نوشتهگوید. آغاز آن: ] سپاس مر آفریدگاری را وستایش مر أو را [. این دستخن میها و جنس آن سنبض و گونه

شود ق دیده می1115شود و دارای یازده برگه است و بر آن تاریخ وقف داری میکتابخانۀ آستان قدس رضوی نگاه

 (.752، شمارۀ 55، 23)ذریعه، ج

 53538آستان قدس، شمارۀ  -75

 هایی که اول بیاید دانستن آفریدگار به آن حکمت کامله ...... فصل اول اندر اطلبسمله، حمد له  آغاز:

 برابر. انجام:

، اهدایی آقای سید علی 72کننده: محمدزمان فرزند احمد الهیجانی، تاریخ سدۀ رونویسخط: نستعلیق، 

)فهرست آستان قدس، سانتیمتر  7353×557خ، هشت برگ، هفده سطر، اندازۀ 7546...(،  - 7577ای )خامنه

 (.855، 5اهدایی رهبر، ج



 6355شمارۀ  مشهد، کتابخانۀ امام هادی، -23

 برابر است. آغاز و انجام:

سانتیمتر  77×77چهارده برگ، اندازۀ  تاریخ، جلد تیماج،کننده صالح طبیب پیشگاه، بیخط نستعلیق، رونویس

 (.85)فهرست کتابخانۀ امام هادی مشهد، 

 34755حیدر، شمارۀ علیشیخ  -27

 بسمله، الحمد لله حق حمده و الصالة علی نبیه و آله اجمعین. مقالتی اندر نبض ... آغاز:

 ... االوقات التي ینبغي ان یقلل فیها منه او یتجنب منه فنقول فیها منذ اآلن ... انجام:

 –پ 32افتادگی از بخش انجام، ُنه برگ تاریخ، کننده احمد فرزند محمد زمان الهیجی، بیخط نستعلیق، رونویس

 (58، 2سانتیمتر )مؤید، ج 7353×553ر، اندازه 63

سینا. آغاز به زبان عربی از آِن ابن رسالة في النبض دهد:سینا نسبت میای دیگر دربارۀ نبض به ابنآقابزرگ رساله

و رامپوریه،  87ابخانۀ آصفیه، شمارۀ نوشتۀ آن در کتآن: ]خلق القلب و ما یتشعب منه من العروق الضوارب[ دست

 (.755، شمارۀ 55، 28آمده است )ذریعه، ج تذکرة النوادرشود. یاد آن در داری مینگاه 76شمارۀ 

 شناسینوشتۀ رگچاپ دست

خ به یادگار 7576به سال  سینا با پژوهش و مقدمۀ ارزشمند استاد مشکات در تهران،شناسی ابننخستین بار رگ -7

 جشن گشایش دبیرستان پهلوی از سوی وزارت معارف به چاپ رسید. 

ازده ی به شمارۀ ،انتشارات انجمن آثار ملی سینا توسط ابوعلی هزارۀبه یادگار جشن  خ7553سال  بهبار  دومین -2

 دوم رسید.در تهران به چاپ  مشکاتبا مقدمه و حواشی و تصحیح استاد سید محمد 

 برای سومین های استاد مشکاتآن را با مقدمۀ ارزشمند دکتر مهدی محقق و مقدمه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی -5

 (5847، 3؛ فهرستواره منزوی، ج345، 7)ریحانة االدب، ج چاپ کرد. خ7545در سال  بار

 واژگان ویژۀ پزشکی نگاریپارسی

 : منشاری؛اّرگی

 استخوان: عظم؛

: استحکام و مضبوط استواری

 بودن؛

 : منخفض؛افتاده

 افتد: واقع شود؛



 : مشتعل؛افروزان

 اندام: اعضاء؛

: واقع فی اوفتادهاندرمیان

 الوسط، ذوالفترة؛

 اندرون تن: احشاء؛

 .اندریابد؛ مدرک، ادراك کند؛

 آب: ماء؛

 آبستنی: حاملگی، حمل؛

 آتش: نار؛

 آرامش: سکون؛

 آفرید: خلق؛

 اختالط؛ آمیزش:

 آمیزش: مزاج؛

 آواز بم: صدای خشن؛

 آواز سبابۀ زیر: صوت عالی؛

 بادزن: مروحه؛

 باریک: دقیق؛

اند: اندیشیدهنهباریك

 اند؛فکرنکردهدقیق

 : دقیق؛باریك

 : عائد؛بازگردیده

: برعکس، ، باشگونهبازگونه

 مقلوب؛

 بجشک: طبیب؛

 بجشکان، بزشکان: اطباء؛

 بجشکی: طب؛

 علو؛برسو: 

 برنا: فتی، شباب؛

 : شبانبرنایان

 : بسرعت؛بشتاب

 بلند: مشرف و شاهق؛

 نظم؛حساب، بی: بيبه گزاف

 بهار: ربیع؛

 : انقباض؛اندرآمدنهمهب

 آوردن: انقباض؛همبه

 نیاز: مستغنی؛بی

 بیاساید: استراحت کند؛

 پاکیزه: محمود؛

ل؛پاالیش
ّ
 : تصفیه، تحل

 کردن؛پالودن: صاف

 ممتلی؛ُپر: 

 : عریض؛پهن

 پهنا: عرض؛

 پیران: شیوخ؛

 پیش: مقّدم؛

 : حرفه، شغل و صنعت؛پیشه

 وران: صنعتگران؛پیشه

 پیشی: تقدم؛

 : سابق؛پیشین

 : مّتصل؛پیوسته

 تابستان: صیف؛

 : خفقان، اضطراب؛تپش

 تپش: قرع؛

 تر: مرطوب؛

 تن: بدن، جسد؛

 تنک: دقیق؛

 : ضیق؛ تنگ



 تهی: خالی؛

 سرعت؛تیزی: 

 تیز: سریع؛

 ؛ سرعت و بطیء؛تیزی و درنگی

 جان: روح؛

 : مباین الوزن؛جداوزن

 جگر: کبد؛

 جنبش: حرکت؛

 جنبنده: متحرک؛

جنس سخت نبض: جنس 

 صلب؛

 جنس نرم نبض: جنس لین؛

 : مسلّی؛جوالدوزی

 : شاّب؛جوان

 : مغلو، غلیان؛جوشان

 : ربع؛چهاریك

 حدی بنهد: فرق گذارد؛

 ، ارض؛طینتراب، خاک: 

 خایه: خصیه؛

 ُخرد: صغیر؛

 خزان: خریف؛

 خشک: یابس

 خنکی: ُبروده؛

 خون پاکیزه: دم محمود؛

 خون: دم؛

 دانش رگ: معرفة النبض؛

 دانگ: دانق؛

 دراز: طویل؛

 درازا: طول؛

 ُدردی: ثفل؛

 : درهم.سنگدرم

 درمسنگ: درهم؛

 : تأّنی، بطئ؛درنگ

 ؛: بطئدرنگی، ُکندی

 کننده؛: ادراكدریابنده

 دل: قلب؛

 : نفس کشیدن؛دم زدن

 : ذنب الفار؛دم موشی

 کشیدن؛دم و بازدم: نفس

 : منفاخ، منفخه؛ دم

 : ذوالقرعتین؛دو زخمی

 ساالن، کهول؛ : میاندومویگان

سرشوند: معاودت هدیگربارب

 کنند؛

 راست نیاید: نامساوی؛

 های جنبنده: شریان؛رگ

 رگ؛های ناجنبنده: سیاهرگ

 دارند: جائز شمارند؛روا 

 روان: نفس؛

روشن سرشتی: طبع روشن و 

 شّفاف؛

 زایش: تولید؛

 زخم ]کوبش[: قرع؛

زخم انبساط: قرعه و ضربه 

: سست انبساط؛ سست زخم

 قرعه؛ 

 : قرعه؛زخم

 زمستان: شتاء؛



 زمین: ارض؛

 زیانش نکند: ضررش نزند؛

 : تأخر، مؤخّر؛سپس

 : الحق؛سپسین

 سخت و سختی: صلب؛

 : صالبت جلد؛تی پوستسخ

 سر: مساوی؛سربه

 سرد: بارد؛

 سرشت: طبیعت؛

 : ثلث؛یكسه

ش: ریه؛
ُ

 ش

 شمار: عدد؛

 : علم تفسره، علم بول؛علم آب

 : علم نبض؛علم رگ

: اجتماع، فراز هم آوردن

 کردن؛جمع

 فروسود: سفل؛

 کوتاه: قصیر؛

 : رغوه؛کفك

 : اطفال؛کودکان

 : نوازنده و قارع؛ سرایکوس

 گداخته: سخن، ساخن؛

 وزن: مجاوز الوزن؛گذشته

 تر؛گرانتر: ثقیل

 گرد آید: جمع شود؛

 : جمع شدن، ترکیب؛گردآمدن

 گرم: حار؛

 کردن: استحمام؛گرمابه

 گرمی: حرارت؛

 گزاف: افراط؛

 ، گستردن: منبسط؛گسترانیدن

 گستریدن: انبساط؛

 وزن: متغّیر الوزن؛گسسته

 : منقطع؛سلیدهگ

 گوشت: لحم؛

 ها: اقسام؛گونه

 .؛ نباتگوهر روینده

 .؛ حیوانگوهر شناسنده بحس

 گوهر: جوهر؛

 مادگان: اناث؛

تر تر آمیزشی: معتدلمعتدل

 مزاجی؛

 مغز: دماغ؛

 : نملّی؛مورچگی

 مهترک: نه خیلی اکبر؛ 

 : اکبر؛مهترین

 میانجی شریان: توسط شریان؛

 کند؛میپاالید: تصفیه می

 ای: منشاري؛نبض اره

 نبض افتاده: منخفض؛

نبض اندر میان افتاده: 

 ذوالفترة؛

 نبض آهویی: غزالي؛

 : نبض غزالی؛نبض آهوی

 نبض باریک: دقیق؛

 نبض باریک: دقیق؛

 .: نبض دقیقنبض باریك



 نبض بازگشته: عائد؛

 نبض بزرگ: عظیم؛

نبض بلند ]درازا و پهنا دارد[: 

 مشرف و شاهق؛

بیرون از وزن: خارج  نبض

 الوزن؛

 نبض ُپر: نبض ممتلی؛

 نبض پهن: عریض؛

 نبض پیوسته: متصل؛

 : نبض ضیق؛نبض تنگ

 نبض تهی: نبض خالی؛

 نبض تیز: سریع؛

 نبض جداوزن: مباین الوزن؛

ي؛نبض جوال
ّ
 دوزی: مسل

 نبض ُخرد: صغیر؛

 نبض دراز و پهن و بلند: عظیم؛

 نبض دراز: طویل؛

 نبض درنگی: بطی؛

 نبض ُدم موشی: ذنب الفار؛

 نبض دمادم: متواتر؛

 : نبض متواتر؛نبض دمادم

 نبض دو زخمی: ذوالقرعتین؛

 نبض ستبر: غلیظ؛

 نبض ستبر: نبض غلیظ؛

 نبض سخت: نبض صلب؛

 نبض سرد: نبض بارد؛

 نبض کوتاه: قصیر؛

 وزن: مجاوز الوزن؛نبض گذشته

 نبض گرم: حار؛

 : متفاوت؛نبض گسسته

 وزن: متغّیر الوزن؛گسستهنبض 

 نبض گسلیده: منقطع؛

 نبض لرزنده: متشنج ]مرتعش[؛

ای[: نبض مورچگی ]مورچه

 نملي؛

 میان: معتدل؛نبض میان

 نبض ناهموار: مختلف؛

 نبض نرم: لین؛

 ؛نبض وزیننبض نیکووزن: 

 نظام؛نبض وراسان: بی

 نبض هموار: مستوی؛

 نبض یکسان: نظام؛

 نخست: اول؛

 ذکور؛نران: 

 : ذکور؛نران

 : لین؛نرم

 نرمی رگ: لین عرق؛

نه همه به کار شود: نه همه 

 مصرف شود؛

 نهاد: وضع؛

 نیفتد: نشود؛

: نه بر یك طرز و یك وراسان

 روش؛

 همسایگی دل: مجاورت قلب؛

 هموار: مستوی؛

: یك طرز و یك روش؛یکسان



 نامهکتاب

  خ؛1381، برگردان خانۀ کتاب، تهران، 3فواد سزگین، ج  ،تاریخ نگارش های عربی

سازی تن و چگونگی فربگی و الغری، جلد های تهیحاوي في الطب في االستفراغات و التسمین و الهزال، شیوه

م، پژوهش و برگردان 7534ق / 7577المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند، ششم، رازی، مجلس دایره

 خ؛7557کز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمدابراهیم ذاکر، مر 

المعارف، عثمانی، حاوي في الطب في الجدري و الحصبة و الطواعین و غیرها، رازی، جلد هفدهم، مجلس دایره

هیم ذاکر، م، آبله، حصبه و طاعون و جز آن، پژوهش و برگردان محمدابرا7565ق / 7545حیدرآباد، دکن، هند، 

 خ؛7553مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ش است و در سال در بارۀ بیماری في أمراض الرئةحاوي في الطب 
ُ

م، وزارت فرهنگ هند، 1957ق / 1376های ش

راهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب المعارف عثمانی در حیدرآباد دکن هند، پژوهش و برگردان محمدابمجلس دایره

 خ؛1389سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

المعارف عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند، حاوي في الطب، الجزء االول، في امراض الرأس، رازی، مجلس دایره

ات طب سنتی و مفردات های سر، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقم، بیماری7533ق / 7578

 خ؛7555پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

انه نیه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخ –، الجزء الرابع و العشرون، نائیه ةذریعة الی تصانیف الشیع

 م؛7574ق / 7554خ / 7536اسالمیه، تهران، 

 خ؛7553نتشارات انجمن آثار ملی، شمارۀ یازده، سینا، پژوهش محمد مشکات،اشناسی، ابنرگ

ریحانة االدب في تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب؛ یا کنی و القاب، مدرس تبریزی، محمدعلی ، 

 خ؛1331ق/1373

چاپ سنگی، امرؤقیس فرزند طحان، قاهره، احمد خزرجی،  اصیبعهابیابنعیون األنباء في طبقات األطّباء، 

ق / 1118دارالثقافه، بیروت، ؛ 7563ق؛ پژوهش نزار رضا، بیروت، 7876م/7553فرانکفورت،  ق؛ دانشگاه7255

 .7555درمانی، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن گیاهم؛ 1987

 خ.7584، تهران،  R.C.Dق(، جلد یکم، انتشارات 7558 - 7535های خطی فارسی، احمد منزوی )فهرست نسخه



ها، زیر نظر ایرج افشار، ها و جنگمجموعه 7آستان قدس، جلد ی ملك وابسته به کتابخانههای خطی فهرست نسخه

 خ؛7565پژوه، احمد منزوی و استاد محمدباقر حجتی، تهران محمدتقی دانش

، محمود مرعشی ، قم: ایران، 24الله مرعشی نجفی، جلد های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیتفهرست نسخه

 م؛2333 ق /7823خ / 7574

 خ؛7555سینا، یحیا مهدوی، دانشگاه تهران، های مصنفات ابنفهرست نسخه

های تجربی از طبیعی، پزشکی، دانشهای فارسی، احمد منزوی، جلد پنجم بخش پزشکی، فهرستواره کتاب

 ؛خ1379المعارف بزرگ اسالمی، مرکز دایرهداروسازی و کیمیا، 

مرکز ها، تاریخ جهان، سفرنامه، جغرافیا، داستانمنزوی، جلد یکم،  های فارسی، احمدفهرستواره کتاب

 خ؛7578المعارف بزرگ اسالمی، تهران، دایره

 خ؛ 1339آبادی محمود، انتشارات دانشگاه تهران، مؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی، نجم

 خ؛ 7582فشار، دانشگاه تهران، پژوه، ا، دانش5نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر 

 خ؛7534پژوه، افشار، دانشگاه تهران، ، دانش5نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دفتر 


