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ست. اختر گراآزمون انخردورز  ه وبرجستاندیشمندان رازی برآمده از ری است و آرمیده در آن. او یکی از 

قراط و سهای دیدگاهو بلندآوازه شد.  درخشیددر اوج شکوفایی تمدن ایران و جهان اسالم  تابناکی است که

ایه افکنده س اشبینیجهانبر دیگر از سوی هندووایرانی، مانوی  ستیو سایۀ افکار گنوسی از یک سوافالطون 

 بود. 

ق(، که در اوج بلندآوازگی، 444 -965واالجاهی رازی را همین بس که بیرونی، ابوریحان محمد فرزند احمد )

ق اقدام کرد و وی را اندیشمندی بزرگ، با هوش سرشار 451هایش در سال ها و رسالهبه ِگردآوری نام کتاب

 آورد. شمار به یافته به نهایت علم و دست

 ۀرساندم؛ زیرا این کار، مایاگر نزدم بزرگ و ارزشمند نبودی، چنین کاری را به انجام نمی بیرونی:دیدگاه 

برد که من از پیروان تو هستم؛ زیرا توجهی گمان خواهند  ایشان ،استبا من برانگیختن دشمنی مخالفان 

 . (بیرونی )فهرست برگزیدهای مانی و پیروانش داشت و افکار رسوابرانگیز ویژه به کتاب

نجکاو و گر، ککند: مردی کنکاشگونه یاد میسینا از رازی را بدینشهرزوری توصیف ابن سینا:دیدگاه ابن

جابود؛ زیرا او در یخال بود. هماره دیدگاهش در تشخیص بیماری درست و بهتوانا در بررسی پیشاب و پ

های پزشکان اخالقیها و بیهای پزشکی به باالترین مرتبت دست یافت و سخن دربارۀ پلیدیدرمان

ید: گوکند و در ادامه میدنیاپرست و ناپزشکان نادان روزگارش بسیار گفت. او در ادامه رازی را نکوهش می

سینا، آورد که ورای ظرفیتش بود؛ البته ابنپرداخت و نباید به موضوعاتی روی میید تنها به کار پزشکی میبا

فهرست ندیم، تجدد، ؛ 532نزهه االرواح و روضه االفراح، بعدها، همین گفته را دربارۀ خودش نیز آورد. )

، 5؛ عیون، برگردان ذاکر، ج914، ؛ تاریخ الحکما729؛ طبقات االطباء و الحکماء، برگردان امامی، 647

 ؛ مجمع النفایس(174

این مرتبت علمی و با این توان باالی پرنویسی، از تیررس ریز زندگی رازی بزرگ، با  چرا باید دوستان!

 نگاران دور بماند؟ بینی تاریخنازک

 ؛دانندبرخی انگیزۀ آن را دوری او در اوج بلندآوازگی از پایتخت خلیفگان می -7

پروایی او را در انتقاد از بزرگان فلسفه، حکمت، طبیعیات، پزشکی، شیمی و داروشناسی گروهی بی -5

ها ردیابی کرد که جداگانه آن الطب يف يحاوتوان در کتاب دانند. صدها نمونه از نقد پزشکی او را میمی

 ام.گردآوری کرده

 .های گوناگون علمی دارددر زمینههمگان خود  رازی بیش از چهل کتاب و رساله در نقد و نقض



سیار ای بگویند و آن آزادگی و دگراندیشی او بوده است که انگیزهتری را برای آن بازمیو گروهی عامل مهم -9

آمد. از یک سو بداندیشان خانۀ فکر حاکمیت نویسان به او به شمار میتوجهی تاریخ پزشکینیرومند در بی

خت تنگ کردند و او را با داشتن ریاست بیمارستان ناگزیر به جداشدن از پایتخت نظام عرصه را بر او در پایت

میهنان مخالفش او را رها و کانون دانش کردند و او را وادار به بازگشت به زادگاهش کردند و از سوی دیگر هم

ستی را شرایط زی که دو کتاب خود را به منصور سامانی فرمانروای ری پیشکش کرد، ولی بازهمنکردند و با آن

برایش دشوارتر کردند، در پایان کسی که درمانگر، یار و یاور بیکسان و مستمندان بود، خود در تهیدستی و 

 بیماری چشم از جهان فروبست.

صاعد ابن؛ طبقات االطباء و الحکماءق( در کتاب 911جلجل )ز: : ابنفهرستق( در 911ندیم )ز: ابن

اصیبعه ابی؛ ابنتاریخ الحکماءق( در 646قفطی )د: لتعریف بطبقات االمم؛ ق( در کتاب ا465اندلسی )د: 

نزهه االرواح و روضه ] تاریخ الحکماءق( در کتاب خود 615؛ شهرزوری )ز: عیون االنباءق( در 665)د: 

گویند: هرکدام چندین مطلب را دربارۀ رازی  مجمع النفایسق( در 7495الدین حمویی )ز: [؛ سالکاالفراح

گویند: آغاز جوانی را به پژوهش گسترده در دانش کیمیا گذراند تا کجایی که سرآمد روزگار ای بازمیه گونهب

ر پزشک و دانستن پزشکی کیمیا برتشد و دچار آسیب چشم گشت و ناگزیر از درمان و گفتگوی وی با چشم

ها تر بیماریبرای تشخیص درست ای برای کارآزمودگی باالی او در داروسازی شد و نیز عاملیاست و زمینه

های مردم مانده انگیزش فراگیر و هماره بر سر زبانهای شگفتها گشت. آوازۀ درمانجاتر آنو درمان به

رو، او کنند. ازاینتحسین می حاوي الکبیرالمعارف سترگ است. همگی او را به گردآوری کتاب بزرگ و دایره

همگی او را دارای  جالینوس عرب و طبیب مارستان نامیدند.ن ]اوایل[، یگانۀ روزگار، آگاه از علوم کهرا 

 دانستند.عامۀ مردم میلوژی حاکمیت و هایی بسیار دور از ایدهدیدگاه

تا  ستهو پیو بودرازی رادمردی کریم، فرزانه، آموزنده، نیکوکار، مهروز و تیمارگر بیماران، به ویژه مستمندان 

ها داد و برای آنو هرچه در توان داشت برای تندرستی آنان انجام میرفت به دیدارشان می زمان بهبودی

 . (912؛ تاریخ الحکماء، بهین دارایی، 297گذاشت )فهرست، برگردان تجدد، مقرری می

او کوشا و پیگیر در جهت هرچه گاه دستش تهی از کتاب نبود. همواره در حال نوشتن و خواندن بود و هیچ

ن و ها و رازهای ناگفته و پنهان آهای دانش پزشکی و آشکارکردن نادانستهها و پیچیدگیترکردن تاریکیوشنر 

رهیخته های گذشتگان فیافتن به نوشتهشدن و دستگونه توجهی جز آگاهای که هیچها بود، به گونهدیگر دانش

آن و  هایکردن پیچیدگیر پزشکی و روشناو بیشتر وقت خود را برای آموزش و فراگی و اندیشمند نداشت.

ابی به یهای پیشینیان و دستیافتن از نوشتهگری راز و رمز آن گذاشت و کوشش فراوان برای آگاهیروشن

 (175های گوناگون دوران خود داشت. )عیون، برگردان ذاکر، دانش



و از سوی دیگر کالس درس و بحث با شاگردانش بود و در  گری برایش بودهماره بیمارستان جایگاه درمان

پرداخت و در هر سه زمینه شاگردانی های کیمیاگری و داروسازی خود میضمن کنار آن به آزمایش

بودند، چه در بغداد و  ، هماره بیشتر بیمارانش، تهیدستجا که کارش در بیمارستان بودداد. از آنپرورش 

ن ها، به ویژه کاخ امیران، فرماندهاپزشکی ساده و یا رییس بیمارستان، کمتر به خانهچه در ری، چه به عنوان 

؛ تاریخ 729؛ طبقات االطباء و الحکماء، برگردان امامی، 647)فهرست ندیم، تجدد،  رفت.و فرمانروایان می

 ؛ مجمع النفایس(174، 5؛ عیون، برگردان ذاکر، ج914الحکما، 

 پزشک فرااندیش

های یادشده کتابی به نام تجارب دارد یکی از شاگردانش آن را ینه پزشکی بالینی افزون بر کتابرازی در زم

های تشخیص بالینی را به زیبایی و رسایی در ها و دشواریگردآوری و رونویسی کرده است. رازی پیچیدگی

ینۀ باالی او را در چگونگی معا دهد و شاگردان زبردستی و تواناییها ارائه میبرخورد با بیماران در بیمارستان

دآوری ها گر داشتند که خوشبختانه این آموزهدیدند و یادداشت برمیبیماران، تشخیص بیماری و درمان می

 بینی وهای جهان وجود دارد که نمایشگر این نازکای از آن در ملک و برخی دیگر در کتابخانهنسخه شد.

 آید.به شمار میمهارت بالینی این پزشک زبردست ایرانی 

بیشتر شد. او به شیوایی چگونگی شناسایی  1جدری و الحصبهآوازۀ رازی در جهان با شناسایی و پخش کتاب 

وران ای که تا دو درمان هریک را گزاره کرد و به زیبایی نگاشت به گونه حصبهو تشخیص افتراقی آبله و 

شمار به چندین زبان ترجمه و چاپ شد. توانایی او در این جداسازی، هایی بود که بیرنسانس یکی از کتاب

 ها بوده است.ها و بیمارستانآورد کارهای بسیار زیاد او در درمانگاهره

نامۀ آندریاس م پایان7273رازی نیز در باختر بسیار مشهور شد. گفتار نهم آن  يالمنصور يطب فالکتاب 

وسالیوس پدر دانش آناتومی شد که به گستردگی این گفتار را پژوهش کرد و اندیشمند فرانسوی پیتر د 

 بخشسینا التشریح لمحمد بن زکریا و علی بن العباس و ابن يف ةرسائل عربیکونینگ در کتاب خود ثالث 

 ةالطبی ةالصناع يکامل فسینا و ابن الطب يقانون فآناتومی آن را به همراه بخش کالبدشکافی از کتاب 

 . 1اهوازی با ترجمه به زبان فرانسه چاپ رساند

                                                           
ها و درمان بیماری آبله را بازگو کرده است ها، نشانهنوشتۀ محمد فرزند زکریا رازی که در آن انگیزه يالجدرآقابزرگ گوید: کتاب  1

 (. 368، شماره 88، 1)ذریعه، ج
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؛ و 1337، شماره 45، 59را کناش منصوری گویند. نک: ذریعه، ج طبال يف يمنصورال آقابزرگ گوید:

 .7772، شماره 747، 75ج

ها و داشتن هوش باال و اطالعات علمی گسترده، توان باالیی در رازی به جهت کار پیوسته در بیمارستان

  :زمینه بود، ماننداین هایی در آورد آن نوآوریها داشت و رههای افتراقی دردها و بیماریتشخیص

ارشی از مهر تایید آن را پاسخ مردمک به نور را شناسایی کرد که یک سده پس از او دانشمندان باختر گز 

 دادند. 

در  یا التهاب ؛یا پلورزی ؛الجنبهای التهاب پردۀ جنب، ذاترازی مهارت بسیار در تشخیص افتراقی گونه

ه داشت، های این ناحیها و فضای قفسۀ سینه را پوشانده، با دیگر بیماریای که سطح ریهغشای نازک دوالیه

توان دید. نمونۀ آن تشخیص بیماری فردی با و جزآن می منصوریو  حاویهایی از آن در کتاب نمونه

سته الجنب داندرپی که هیچ پزشکی توانایی تشخیص درست آن را نیافته و تنها آن را ذاتهای پیسرفه

 بودند، وی تشخیص التهاب کبد داد و درمان کرد. 

آزمایشگاهی و  پیشرفتا وجود ب ،جنب ۀآن از التهاب پرد سازیالتهاب کبد و جدا افتراقی تشخیص

آید، ولی رازی ، کار بسیار دشوار به شمار میو پاراکلینیکی گوناگون تشخیصیهای دستگاه

 توانست با ورزیدگی به انجام رساند.میامکانات پیشرفته، داشتن بی

ی، های درونامچنین توانایی باالی او در تشخیص افتراقی دردهای شکمی از یکدیگر و جداسازی درد اندهم

های گوناگون چه در های گوارشی با خاستگاهای، دردهای معده، جداسازی بیماریهای رودهگرفتگی

اش گونههای ُکناشو چه در کتاب 3القولنج، کتاب مرشد أو الفصولهای جدانویسی شده مانند: کتاب

 یادشده است.

. وی هایی ویژه داشتدیدگاهبود و در این زمینه های سیستم پیشابی بیماری بسیار توانا در شناخترازی 

پیشابراهه  ؛ یا ازگرده ازهمان  به دردبا خاستگاه پیشابدان نسبت  از سنگ پدیدآمده در تشخیص درد نیرومند

 به دارودرمانی با داروهایباور نگاشت. او هماره  نیز هایی جداگانهبه گستردگی در کتابرا بود و این مبحث 

 کرد. اقدام به کارددرمانی می ،نگرفتنو در صورت پاسخگام نخست داشت در شکن سنگ

                                                           
رساندن (. پس از به پایان7717، شماره 572، 71ای از آن در کتابخانۀ ملک است )ذریعه، جآقابزرگ گوید: هژده باب دارد. نسخه 3

خ ترجمۀ 7956و  7954های پزشکی تهران و شهید بهشتی در سال، دانشگاه علوم قولنجو کتاب  مرشد او الفصولترجمۀ دو کتاب 

 (.9744، 942، 54ق( است )ذریعه، ج964نوشتۀ رازی )د:  الطب يرشد فالمآن دو را به چاپ رسانیدند. 



ای های هریک، ارزشمند و شایان توجه است، به گونهها و نشانههای رازی دربارۀ شناخت شکستگیدیدگاه

 شود.بندی پیاده میکه هنوز هم امروزه الگوهای اولیۀ آن در شناسایی و درمان شکسته

های مسمومیت را ای و نشانههای ماهیچهر روی تن میمون را آزمود و سیر پیدایش کرامپرازی تاثیر جیوه ب

 ها بررسی کرد و روند آن را بازنویسی نمود.در آن

 کیمیاگر شیمیست

به ویژه دانش کیمیاگری نشان داد. رازی دورۀ جوانی را به  ورازی توانمندهای خود را در زمینۀ علوم طبیعی 

علمی و ژولیوس روسکا او را پدر شیمیاعظم گذرانید. برای یافتن حجرالفلسفی و اکسیر ش پژوهش و کنکا

 تجربی نوین این دانش شناساند. گذار مکتب علمیپایه

های ای که بیرونی و خیام، پژوهشآورد و بلندآوازه شد، به گونهدستای در زمینۀ فیزیک به چنین آوازههم

 اند. های رازی انجام دادهۀ دانستهسنجی زر و سیم را برپایچگالی

های رازی، گویای این است که کوشش او و پیشینیانش در دانش کیمیا، در راستای ذوب بررسی نگاشته

کردن فلزات به یکدیگر، تغییردادن ها بوده است و نیز منظور از تبدیلآوری آلیاژ آنبرخی از فلزات و فراهم

ها با یکدیگر است که بخشی از دانش شیمی کانی و ذوب فلز به ن آنآمیختها با درهمخواص فیزیکی آن

 آید. شمار می

ها دهد و آنسازی جوهر گوگرد و تقطیر الکل را به رازی نسبت میفراهم 1فردیناند هوفر اندیشمند فرانسوی

 آورد. را از نوآوری وی به شمار می

این دو ماده نمیدانند، ولی خدمات او را در راه گروهی دیگر همانند ژولیوس روسکا هرچند وی را مبتکر 

 آورند. پیشرفت دانش شیمی مورد توجه به شمار می

ویژگی رازی در دانش شیمی، برخورد علمی و مادی با آن است و زآنسوی آموزگارش جابر فرزند حیان )د: 

 های جابر و پیشینیانههای نگاشتق(، از نمادگرایی و باور به جادو، طلسم و متافیزیک که از ویژگی564

 کند.اوست، پرهیز می

ر ای که خود در پیشگفتار کتاب سویژگی دیگرش، روشنگری بسیار گستردۀ او از این دانش است به گونه

االسرار گوید: من آن چه را که حکیمان و فیلسوفان پیشین، مانند: آغاثاذیمون، هرمس، والطوس، ویلینوس، 

س، مقراطیینوس، ارسطاطالیس، ماریه، اسطفن، فیثاغورس، بقراط، ذیافالطون، رسموس، اسطونس، جال

جرجس، هرقل، مریانس، خالد فرزند یزید و آموزگارم جابر فرزند حیان از این دانش پنهان کرده بودند، آشکار 
                                                           
4 Ferd. Hofer, Hisoire de la Chimie, paris 1842 



هایی است که تا کنون همانندش را کسی ندیده و پس از آغاثاذیمون، کسی هایم دارای بخشساختم. کتاب

 (59ا را گرد نیاورده است. )سر االسرار، هآن

های کیمیایی خود را ساده و روشن و با رازی زآنسوی پیشینیان مصری، یونانی، چینی و ایرانی، کتاب

های بینانه از روشهایی نازکنامۀ آموزشی یگانه به همراه گزارشبندی و ترتیبی ویژه و با آیینتقسیم

را  پژوهان گذاشت که ایناگون شیمیایی در البراتوار، در دسترس دانشهای گونکردن ترکیب فرمولپیاده

دی مواد بنبندی مواد او به خاکی، گیاهی و جانوری پایۀ تقسیمتوان کاری کوچک به شمار آورد. تقسیمنمی

 شیمیایی کنونی به کانی و آلی امروزین است.

است و پژوهندگان این دانش را ناچار به  سبک نگارش رازی برپایۀ بحث با دالیل عقلی و منطقی استوار

اش به های پزشکیگزیند که در نوشتن کتابکند. او همان روشی را در نگارش برمیگفتگوهای علمی می

کار برده است و آن، همراه ساختن هر دانش با روح علم و تجربه است و بدین گونه این دانش را از راه 

ن منظر این دو دانش را عالمانه تجزیه و تحلیل کرده و همیار یکدیگر کند و از ایداروسازی وارد پزشکی می

 سازد.می

 ةلصنعاثبات ارازی باوری راستین به دانش شیمی داشت و چندین کتاب در رّد ردکنندگان آن نوشت، مانند: 

د بن اللیث مکتاب الرد علی محو  الکیمیاء ةرده علی الصناع يف يکتاب الرد علی الکند ؛و الرد علی منکریها

 .رده علی الکیمیایین يف يالرسائل

 نگاری رازی، همانند امروزه بر سه پایه استوار بود: روش شیمی

 ( شناخت مواد شیمیایی یا معرفت العقاقیر؛ 7

 ( شناخت وسایل و ابزار عملیات شیمیایی یا معرفت اآلالت؛ 5

 های ترکیبی شیمی یا معرفت التدابیر:( فرمول9

  مواد شیمیایی یا معرفت العقاقیر دربرگیرندۀ:( شناخت 2

 یکم( مواد طبیعی، مانند خاکی، گیاهی و جانوری؛ 

  آمده از ترکیب مواد طبیعی با هم.دستدوم( مواد به

های هر مادۀ شیمیایی، تنها آگاهی از خصوصیات فیزیکی هر آگاهی اندیشمندان دانش کیمیا از ویژگی

ا و ترین اختالف دانش کیمیها آگاهی بسنده نداشتند، این بنیادییایی آنماده بوده و از خصوصیات شیم

شدن، فراریت، سوختن، آید. رنگ، شفافیت، جال، سختی، سنگینی، مزه، بو، ذوبشیمی به شمار می



زاره ها را گهای خود آنهای هر مادۀ شیمیایی بوده که رازی در نوشتهناسوختن، چگونگی شکستن، ویژگی

 و شاید نسبت به امروز تفاوت چشمگیری نداشته باشد.  کرده است

 یکم( مواد طبیعی، مانند خاکی، گیاهی و جانوری، دربرگیرندۀ مواد کانی، گیاهی و جانوری:

 مواد طبیعی خاکی یا ترابی دربرگیرندۀ:  الف(

 ارواح: جیوه، نوشادر، گوگرد، زرنیخ

 اجساد: نقره، طال، آهن، قلع، سرب، مس، خارصینی

ک )مرگ موش(، طلق
ُ

]دریایی،  احجار: مرقشیشا، مغنیسیا، دوص، توتیا، الژورد، دهنج، فیروزه، شادنج، ش

 یمانی، کوهی[، سرمه، گچ، سکته، راتنج

زاجات: زاگ سپید ]منجانی و ِشّب[، زاگ زرد ]مرکب، کفشگران[، زاگ خاکستری ]قلقدیس[، زاگ زرد و 

 رخ ]سوری[، سرخ ]قلقطار[، زاگ سبز ]قلقند[، زاگ س

بوارق: بورۀ سرخ یا نطرون، بورة زرگری یا صاغه، تنکار، بورة زراوندی سرخ مایل به خاکستری، بورة درخت 

َرب، بورة نان
َ

 غ

ی، مرغامالح: نمک گوارا، نمک تلخ، نمک تبرزد، نمک نفتی، نمک اندرانی ]سرخ[، نمک هندی، نمک تخم

 نمک قلی، نمک پیشاب، نمک نوره، نمک خاکستر

 گیاهی: اشنان السبخی الطویل الحب، سنا، حنا ب(

 مرغ، صدف، شاخجانوری: موی، استخوان کاسۀ سر، مغز، صفرا، خون، شیر، پیشاب، تخم ج(

  ساز یا عقاقیر المولده دربرگیرندۀ:دوم( مواد شیمیایی دست

ه؛ جوش(؛ بطروی)هفتای قلع، اسفیدرویه )سپیدروی(؛ طالقون اجساد یا فلزات: آلیاژ برنج؛ گونه الف(

 مفرغ.

ک؛ سکته؛ خبث الفضه )ریم  ب(
ُ

غیر االجساد یا غیر فلزات: زنگار؛ زنگ آهن؛ اقلیمیا؛ دوص؛ توتیا؛ ش

 نقره(؛ مرتک )مرداسنج(؛ سرنج؛ اسفیداج )سپیناک(؛ روسختج؛ مسحقونیا.

یمی یک آزمایشگاه شگزارشی از ابزارهای ( شناخت وسایل و ابزار عملیات شیمیایی یا معرفت اآلالت، 1

 و کارگاه ذوب فلزات که در دو بخش است: 



  کردن فلزات یا آالت التذویب االجساد دربرگیرندۀ:یکم( ابزار گداختن و ذوب

بربوته(؛ کور )کوره(؛ منفاخ یا منفخ الزق )دم یا بربوط )بوتهالماشو )چمچه(؛ بوطقه )بوتۀ زرگری(؛ بوط

 خوردکن(.بری(؛ ُمکّسر )سنگر( همان کلبتان؛ ُمَقّطع )قیچی آهندمندۀ خیک(؛ ماشقه یا ماشک )انب

، های شیمیآزمایشآالت التدبیر العقاقیر  های شیمیایی یادوم( ابزار و وسایل اجرای فرمول

 : دربرگیرندۀ

ه خود که چهار گونه دارد(؛ برمآتون )تنور، کوره(؛ اثال افزار فرازیدن است؛ مکبه )درپوش اثال(؛ انبیق )کاله

ای(؛ حمام الرطب، حمام الحکماء )حمام برای حل کردن )دیگ سنگی(؛ برنیه )ظرفی سفالی یا شیشه

سنگ زیرین(؛ طابشدان  دان بانوان(؛ صالیه )سنگ ساییدن دارو،مواد(؛ درج )جعبه ِگلی، پیرایه

پزی(؛ فهر )سنگ زبرین آسیا(؛ قاروره، قواریر )پیاله، شیشۀ دان(؛ طنجیر )دیگ بزرگ خوراک)تابش

 خود کور(؛ قرعدار(؛ قرع و االنبیق االعمی )کدو و کالهدهان آزمایش پیشاب(؛ قدر، اقدار )دیگ دستهتنگ

(؛ ایدار و گیرنده(؛ قمع )قیف شیشهری، میزاب، لولهو االنبیق ذات الخطم و القابله )کدو و کاله خوددا

قنینه، قنانی )شیشه گرد با گردن دراز(؛ کره )گوی، گلوله(؛ کوز )کوزه(؛ ماوردیه )شیشه گالب(؛ مرجل 

د )اجاق(؛ قدح )جام(؛ منخل )غربال، الک(؛ نافخ نفسه )تنور خودبادزن(؛ 
َ
)دیگ مسین یا سنگی(؛ ُمستوق

 هاون(؛ هاون، مهراس )هاون(.  نساب یا نصاب )دسته

جا که رازی های رازی به شمار آوریم، ولی از آنکدام این ابزارها را از ابتکارات و ساختهتوانیم هیچنمیما 

ینی بسیار باال باستادانه و با کارآزمودگی بسیار باال در دانش و هنر کیمیا، به بیان بسیار ساده و با دقت، نازک

کم کند، باید دستگیر هرکدام این ابزارها پرداخته و چگونگی کاربرد هریک را بازگو میکردن فرابه گزاره

کردن جای این ابزار و وسایل در پیادهوری درست و بهبپذیریم که این نمایشگر توانایی باالی رازی از بهره

 های شیمیایی بوده است.فرمول

ا به شمار ترازی همۀ کارهای آزمایشی شیمی را که هفت های ترکیبی شیمی یا معرفت التدابیر:( فرمول3

 های خود بازگوکرده که دربرگیرندۀ: ها را در نگاشتهآید به گستردگی و روشنی آنمی

ازی پاکس الف( تنظیف االرواح و تکلیس االحجار و االجساد و االمالح و القشور و االصداف و االثقال:

ردگونهزرنیخ و جزآن. هم ارواح، مانند: جیوه، نشادر، گوگرد،
َ
ها، ها، نمککردن سنگچنین آهکی و گ

 باران؛ ها و گرانها، صدفپوسته

 کردن و جزآن؛ کردن، نمکینکردن ارواح، گردگونهنرم و غیره: تشمیع االرواح و االکالس و االمالح ب(



ها شده و بورهکردن ارواح نرمحل تحلیل االرواح المشعمه و البوارق و االکالس و االمالح و غیر ذلک: ج(

 کردن و جزآن؛ کردن، نمکینگردگونه و

 شده؛آمیختن مواد ساخته د( تمزیج المخلوقات:

شده از محلول که پایان کار عملیات کردن جسم حلبستن و خارج عقد الذی یکون به تمام العمل: (ه

 شیمیایی است؛

ها و فلزات برای فرازیدن، متصاعدکردن سنگ غیرها: تصعید االحجار و االجساد لتقویم الرصاص و و(

 پایدار و استوارکردن ارزیز )رصاص( و جزآن؛

 کننده.های سرخکاربرد آب میاه المحمره: ز(

  ؛مدخل التعلیمیدهد: و دو کتاب و رساله را در زمینة دانش کیمیاگری بدو نسبت میبیرونی بیست 
ُ

ل
َ
ِعل

رف ش؛ کتاب  کتاب االکسیر؛ کتاب التدبیر؛ کتاب الحجر؛ ات الصناعهاثب؛ مدخل البرهانی یاالمعادن 

؛ کتاب همحن الذهب و الفض؛ کتاب کتاب الشواهد؛ کتاب التدابیر؛ کتاب الراحهیا  کتاب الترتیب؛ الصناعه

له رسا ؛منیه المتمنی)ت نقطه ندارد(؛  رساله الی فاتنها؛ ؛ دو کتاب در آزمایشسّر السّر ؛ کتاب سر الحکماء

ذریعه، )کتاب الرد علی الکندی فی رده علی الکیمیایین ؛ الی الوزیر القاسم بن عبیدالله؛ کتاب التبویب

 5فی الرد علی محمد بن اللیث رسائلی فی رده علی الکیمیائیین. کتاب(؛ 649، ش557، 74ج

 داروساز نوگرا

شماری های بیای زیرمجموعۀ شیمی است نیز کتابرازی در دانش داروسازی و داروشناسی که به گونه

ی های بیمارباشد. وی داروها را برپایه گونهکه درباره داروهای ترکیبی می قرابادیننگاشت، مانند: نام 

رتیب رازی اند. تبه تنظیم شدههای داروهای تکی ها برپایۀ گونهیادکرده است، در حالی که بیشتر قرابادین

 تر بود. بیشتر مورد توجه پزشکان قرارگرفت؛ زیرا کاربردی

از پدرم ]مویدالدین حمویی[ شنیدم که محمد فرزند زکریای رازی  ق( گوید:2331الدین حمویی )ز: سالک

ای در بازار آواز برداد نخست خود به درمان بیماری چشمش پرداخت که سودمند نیفتاد، پس روزی بیگانه

 پزشک هستم، رازی آواز او را شنید و او را خواست و نزدش نشست. که من چشم

ای، و این پیامد بخار تو چون در کار اکسیر بوده» او را گفت:های رازی را بدید، درمانگر چون چشم

ای درآورد و دارویی از کیسه بیرون کشید و به چشمانش پس از درون آستینش کیسه«. داروهای آن است!
                                                           

در  1188را که نسخۀ آن به شماره  الکیمیاءچنین کتاب (. هم11، شماره 6، 1)ذریعه، ج آثار االمام الفاضل المعصومآقابزرگ کتاب  1

 (.1111، شماره 188، 18دهد )ذریعه، جشود، به رازی نسبت میداری میکتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگاه



درنگ سودمندی آن هویدا شد. سپس سه بار دارو را به چشم او کشید. بیماری چشمش از میان مالید. بی

 رفت.

بخش داروی چشم از او پرسید؟ درمانگر از گفتن ترکیب خودداری کرد. هنگامی که رازی از رازی از بخش

دانستن آن نومید شد، از او خواست اندکی از آن دارو به وی دهد که به او داد. رازی با چشیدن چندین بارۀ 

کیب شده است، ولی آن، شناختی از جزوهای ترکیب آن به دست آورد. اورا گفت: این دارو از نوزده بخش تر 

 تواند هژده بخش آن را شناسایی کند.او از راه چشیدن می

 درست گفتی، یکی دیگر مانده است. مرد بیگانه پاسخ داد:

 یکی تا هژده بخش آن را بازگو کرد. ها را یکیاند و آنهای آن چنینبخش رازی به وی گفت:

 «.من محمد فرزند زکریای رازی هستم» رازی ادامه داد:

دانستم تو رازی هستی ترا درمان ای وای بر من! اگر می» هنگامی که مرد بیگانه نام او را شنید، گفت:

های خود را وقف مردم هایش آگاهی داری و و همۀ دانستهکردم؛ زیرا تو به خوبی از دارو و ترکیبنمی

 «.ایکرده

ای جداگانه در جانوری که شاخه های رازی در بخش داروهای تکی یا مفردات گیاهی، کانی ونگاشته

مجلد، افزون بر  54جلدی در  52 حاوی فی الطبآمد نیز گسترده است. او در کتاب داروسازی به شمار می

 54صفحۀ وزیری چاپ دکن( در سه جلد  5244بردن داروهای تکی و ترکیبی در سراسر کتاب )بیش از نام

دهد. من افتخار برگردان همۀ مجلدات را به ین داروها میصفحه گزارشی فراگیر از ا 5444نزدیک به  55تا 

 پارسی دارم. 

های پزشکی او انباشته از دانش داروسازی چنین گفتار سوم کتاب منصوری، قولنج، مرشد و دیگر کتابهم

 زهای پرکاربرد در تاریخ پزشکی ایران و جهان بوده است و امروهای ارزشمند از جمله کتاباست که این کتاب

کتاب دیگر  52باشند. رازی افزون برآن بیش از های طب سنتی ایران مینیز از منابع درسی دانشکده

 :نویسی شده در زمینۀ دارویی و خوراکی، مانندجداگانه

 های دارویی رازی:ها و رسالهبخش کتاب

 ؛به بکل مکان ةالموجود ةادوی -

 ؛العین و عالجها و مداواتها ةاالدوی يف -

 ؛اقرباذین -



 ؛خواص الشراب -

 ؛يءالدواء المسهل و المق يف -

 ؛(716، شماره 567، 71)ذریعه، ج ةابدال االدوی -

 ؛ةکتاب الصیدل -

 ؛في الطین -

 ؛فی المومیائی -

 ها، مانند:در زمینۀ خوراکی های رازیگروهی از کتاب

 ؛السکنجبین يف -

 ؛اتخاذ ماء الجبن يف -

 ؛اللبن يف -

 ؛ة، مایقدم من الفواکه و االغذیةدفع المضار االغذی -

 ؛االغتذاء ةکیفی -

 و جزآن. 6المرضی ةاطعم -

 کوته سخنان رازی

نیاز گردد و فیلسوف کسی است که آگاهی بسنده از دانش کیمیا داشته باشد تا از وابستگی به مردم بی -

 دیگران نیازمند دانش و هنر او باشند.

افتاده، مگر هر کرنشی را خواهشی در پی ُبَود و مرا خواهشی نیست، پس ایستاده خواهم بود نه بر خاک -

 در پیشگاه مردم میهنم.

 .های آن، فلسفه استشدن روان از تیرگیآور و پاکرازی بر این باور بود که تنها راه رهایی از جهان بد و رنج -
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 نامهکتاب

ظهور االسالم و بعده ]نزهة االرواح و روضة االفراح[، شهرزوری، محمد فرزند محمود )د: تاریخ الحکماء قبل 

  م؛1002(، پژوهش ابو شویرب، عبدالکریم، داربیبلیون، پاریس، فرانسه، 111

الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند تاریخ الحکماء، إخبار العلماء بأخبار الحکماء، قفطی جمال

 خ؛1312ق(، پژوهش بهین دارایی، تهران، 616-163زند عبدالواحد شیبانی )ابراهیم فر 

 خ؛1380، برگردان خانۀ کتاب، تهران، 3تاریخ نگارش های عربی، فواد سزگین، ج 

رضا ق(، پژوهش و برگردان، غالم161-110التعریف بطبقات االمم، ابوالقاسم صاعد فرزند احمد )

 خ؛ 1383جمشیدنژاد اول، تهران، 

هـ، مجمع النفایس و حجله العرایس، 11ای بر میراث نوشتاری پزشکی ایران و جهان از دیرباز تا سدۀ دیباجه

ق(، پژوهش محمدابراهیم ذاکر و غالمرضا 1031زنده  – 811الدین محمد حمویی )زاده سالک

 خ؛1386جمشیدنژاداول، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، 

ازهاق الباطل، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف،  –ی تصانیف الشیعة، الجزء االول، آب حیات الذریعة ال

 م؛1836ق / 1311عراق، 

 سازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقیچینی –نامه الذریعة الی تصانیف الشیعة، الجزء الخامس، ثابت

 م؛1811/ ق 1363خ / 1313منزوی، چاپخانه بانک ملی ایران، تهران، 

حزن المؤمنین، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  –الذریعة الی تصانیف الشیعة، الجزء السادس، الحائریات 

 م؛1816ق / 1361خ / 1311علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران، 

قائد، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی،  -عشر، غارات الذریعة الی تصانیف الشیعة، الجزء السادس

 م؛1866ق / 1386خ / 1311چاپخانه اسالمیه، تهران، 

رانی، الکسوف و الخسوف، آقابزرگ ته –عشر، قائد القوات العلویه الذریعة الی تصانیف الشیعة، الجزء السابع

  م؛1862ق / 1382خ / 1316به کوشش احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران، 

لیلی و مجنون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد  –، کشف عشرذریعة الی تصانیف الشیعة، الجزء الثامن

 م؛1862ق / 1382خ / 1316منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران، 



المسبل، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی،  –الذریعة الی تصانیف الشیعة، العشرون، المجتبی 

 م؛1820ق / 1380خ / 1318چاپخانه اسالمیه، تهران، 

، میوه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی -یف الشیعة، الجزء الثالث و العشرون، منتزع ذریعة الی تصان

 م؛1821ق / 1381خ / 1311چاپخانه اسالمیه، تهران، 

وی، نیه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منز  –ذریعة الی تصانیف الشیعة، الجزء الرابع و العشرون، نائیه 

 م؛1828ق / 1388خ / 1316چاپخانه اسالمیه، تهران، 

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

 خ؛1331ق/1323

ق(، برگردان حسنعلی شیبانی، دانشگاه 979سر االسرار یا رازهای صنعت کیمیاء، محمد زکریای رازی )د: 

 خ؛7943تهران، 

ق(، برگردان محمد کاظم 322جلجل، ابوداود سلیمان فرزند حسان )ز: ابن طبقات االطباء و الحکماء،

 خ؛ 1318امامی، دانشگاه تهران، 

اصیبعه احمد خزرجی، چاپ سنگی، امرؤقیس فرزند طحان، ابیعیون األنباء في طبقات األطّباء، ابن

؛ دارالثقافه، 1861ق؛ پژوهش نزار رضا، بیروت، 1116م/1881ق؛ دانشگاه فرانکفورت، 1188قاهره، 

 .1383درمانی، م؛ برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن گیاه1882ق / 1108بیروت، 

ق(، پژوهش و برگردان رضا 952ـ  531ندیم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق )فهرست، یا فوز العلوم، ابن

 فهرست ←خ.  7946تجدد، چ تهران، 

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

 خ؛1328المعارف بزرگ اسالمی، پزشکی، داروسازی و کیمیا، مرکز دایره

 1338آبادی محمود، انتشارات دانشگاه تهران، مؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی، نجم

 خ؛
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