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المفردة   ةیمنابع کتاب جامع األدو یبررس

 سمجون ابن 

 سمجونابن  جامع األدویة المفردةکتاب منابع بررسی 

 ۀ آنگمشد از نسخۀ  رونمایی 
 

ق /  392)ز:  سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسی ابن  دویة المفردة ال همایش رونمایی نسخه نویافته سخنرانی در 

 1در کتابخانۀ ملی ایران  1396ششم شهریورماه ، م( 1002

 گفتارپیش

 تاریخچۀ نگارش کتاب األدویة
 نویسی در گذار تاریخ پزشكی  روند تاریخی کتاب أدویة مفرده

 سمجون ابن   جامع االدویة المفردةارزشمندی کتاب 
دانش  دیگر  همانند  دانشی  پزشکی،  ادامهدانش  آغازین  نیاز  اقلیم ها  همۀ  در  و  بوده  انسان  زیستی  دوران  های  دارشدن 

های گوناگون بوده و سیر پیشرفت آن در هرسرزمین دارای ویژگی خود را داشته است. میراث نوشتاری و  گانه با شکل هفت 

 سازد.  ثیرگذاری هریک بر دیگری را نمایان می أ شنگر این سیر بوده و چگونگی تمانده، رو به جاها  نبشتهسنگ

 
های ج تا  حرف  اندلسی. این نسخه که دربرگیرندۀ سمجون فرزند حامد  سمجون، ابوبکرمفرده ابن  ادویه نویافته سخنرانی برای رونمایی نسخه 1

ی ]ابجد تا حطی[ است که تاکنون در دسترس نبوده و پس از خرید آن از شخصی در تبریز به همراه چندین نسخۀ خطی دیگر، کتاب االدویة  

آید. همایش رونمایی در تاریخ ششم  می   به شمار  سینا  ابن  قانون في الطب  کتاب  منابع  سمجون، پس از هزار سال کامل شد. آن یکیالمفردة ابن

نجف  1396شهریورماه   دکتر  سجادی،  صادق  دکتر  سخنرانی  با  و  ایران  ملی  کتابخانۀ  غالمدر  دکتر  حبیبی،  دکتر قلی  جمشیدنژاداول،  رضا 

 محمدابراهیم ذاکر، دکتر یونس کرامتی و استاد محمدحسین حکیم برگزار شد. 



   

 ة ینگارش کتاب األدو  ۀ خچیتار  گفتارشیپ
 

2 

های گوناگون اکباتان و مزدیسنا و جز آن،  تاریخ پزشکی جهان اسالم از یک سو برپایۀ مکتب پزشکی ایران از روزگار مکتب  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

رینۀ بیش هزار سال استوار بوده و از سویی دیگر  پیش از فرمانروایی مادها تا روزگار ساسانیان به ویژه دانشگاه گندیشاپور با دی

 های یونانی، هندی و سریانی بهره برده است. از مکتب 

به    را  آرای پیشینیان خود  . آنان ند دانشگاه گندیشاپور و شاگردان ایشان بود  ۀآموخت دانش   ،دانشمندان جهان اسالمبیشتر  

گردآوری نبود؛  های هندی، یونانی و سریانی یک جا گردآوردند، کار ایشان تنها  های علمی مکتب ها و آزموده همراه دیدگاه 

  هاهر کدام از آزمودهپاالیش  از آن  ن در بوتۀ آزمون و نقد بررسی ریزبینانه و پس  دادتک مطالب ایشان پس از قرار بلکه پذیرش تک 

نۀ تئوری و عملی خویش، بدان غنای بیشتری دادند و دانش پزشکی را در این  ا های نوآور در گام پسین با افزودهبوده است و  

 برهۀ زمانی به اوج شکوفایی رساندند.  

ایرانی خاندان  و  ایرانی  دیگر  ها  و  حرانی  ثابت  حنین،  ماسویه،  شاپور،  صهاربخت،  بختیشوع،  سرابیون،  سریانی 

الحکمه این شهر گردآمدند  جایی ناگزیرانۀ مرکز علمی این دانشگاه به بغداد، در بیت پور پس از جابه اندوختگان گندیشادانش 

و به برگردان متون پزشکی یونانی، سریانی، پهلوی و هندی به عربی روی آوردند که این نیز سهمی بسزا در شکوفایی دانش  

 پزشکی جهان اسالم شد. 

ها پزشکی و  و هست، چون یکی از بال   داروشناسی همراه با دانش پزشکی بوده تاریخ  بایستۀ گفتن که هماره روند پیشرفت 

یا    ؛جامعای در بخشی از کتاب  های داروسازی پزشکان به گونه آمده است و در بیشتر کتابای تناور از آن به شمار میشاخه 

 
 
 نگاشتند. دادند و کمتر به صورت کتابی مستقل میخویش قرار می  ناشک

های دارویی چه گیاهی، کانی یا جانوری و بسیاری از داروهای ترکیبی و برخی از  شدۀ برخی از واژه ما نام پارسی یا تازی 

را می نویسی های پزشکی عربی ها در کتاب های آن ها و نشانه بیماری  تاثیرگذاری    بینیم کهشدۀ جهان اسالم  همگی گویای 

آموختگان گندیشاپور و شاگردان ایشان بر پزشکی جهان اسالم از خاور ایران تا سرتاسر خاورمیانه و شمال  ایرانیان به ویژه دانش 

اروپا می آفریقا و بخش  رّد های جنوبی  را در کتاب آن   باشد که  آن  بازنگری ها  تا روزگار دارالفنون و کشورهای عرب  های  شده 

 توان دید.  ضر می حا
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آموختۀ گندیشاپور و از  ق( و پدرش از داروشناسان برجسته و جهان اسالم و دانش 255شاپور فرزند سهل )د:    :نمونۀ آن آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 اند.  گران همیشه حاضر در بیمارستان بوده درمان 

م(  132  –   63اشکانی )   شدۀ مهردادیسم است که مهرداد ششم هایی در پادزهر میتراداتوس ایجاد کرد که تحریفاو دگرگونی 

ای تازه فراهم آورد و از سوی این دانشگاه به  مبتکر و نوآورش بوده و به روشی به نام میتراداتیسم شهرت یافته است. او نسخه 

   .1نامه شد های قلمرو جهان اسالم بخش سراسر بیمارستان 

را به زبان عربی نوشت که از ایران کهن سرچشمه گرفته    البیمارستانات  يقرافاذین فاو نخستین بار کتاب داروشناسی با نام  

ابن  آمدن  تا  گویا  پژوهش   قرابادین تلمیذ،  بود.  اصلی  منبع  و  او  حنین  همانند  بزرگانی  هرچند  است،  بوده  پزشکان  های 

 داشتند.  قرابادینماسویه و حبیش و جزایشان و خود رازی نیز کتاب ابن 

 شده در عربی نهای فارسی دگرگو واژه 

 ها  چنین تحریف و واژگونی برخی از واژه هم 

 دارویی 
گوش؛ گوش؛ پودنه / فودنج، فوتنج؛ تباشیر / طباشیر؛ تبرزد / طبرزد؛ ترنج / اترج؛ فیلجوش / پیلمرزنجوش / مرزه   مانند:

   .انگشت و جزآن است گنجشک؛ بنجنشکت / پنج   العصافیر / زبان   لسان 

 بیماری 
   . ریشه؛ زند؛ سرسام؛ شوره / سورج است؛ بهک / بهق؛ پادزهر / بادزهر؛ خشک برسام : مانند

 ابزار 
   . بیرم / برما؛ آبزن و جزآن است  مانند:

کاری؛ عالج بالحدید / کارددرمانی ]هردو  هایی مانند بیمارستان / بیمارستانات؛ عالج بالید / درمان با دست / دست واژه

 اند.یادشده به عنوان جراحی[ 

 
 . 153، 86  ،.ینیشهرو ←، 1381پورشاد، تهران، تهران ،ینیمهربان شهرو ،خیتاردر گهواره  شاپوریدانشگاه گند 1
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سمجون در این بخش بررسی کنیم که نشست امروز  ابن   ةالدویة المفردجامع  ثیر را بر کتاب  أشاید به جا باشد که ما این ت آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 گذاری شده است. نیز برای همین هدف پایه 

 سمجونمندی کتاب أدویة مفردۀ ابن ارزش 

 سمجوننامۀ ابنزیست
جون،   م  مغون، زندگی ابـوبکـر حامد فرزند س  مجون، س   نامۀ بسیار کوتاهی دارد. ش 

َصی  ي بأبن إ
ُ
 ای در هنر پزشکی بود.  فرزانه  1م( 1002ق /  392سمجون )ز:  ابن  ه گوید:َع َب ا

   دویة المفردة. قرباذین و کتاب ال کتاب ال  اوراست:

او در شناخت ارزش و نیرو و کارایی داروهای تکی سرآمد و بسیار آگاه بود. او کتابی گرانبها دربارۀ داروهای تکی نگاشت.  

های بسیاری از پیشینیان را در زمینۀ شناخت داروهای تکی و ترکیبی برای گردآوری این کتاب بسیار کوشید و در آن دیدگاه   وی

 بازگو کرد.  

فرزند    یابویحی یسع   عیسییسع  فرزند  حزم  محاسن  در    ( م1179  /ق  575د:  )  2فرزند  عن  الُمغرب  هل  أ کتاب 
 .  3عامر نگاشت ي بأبن إ سمجون این کتابش را در روزگار منصور حاجب محمد ابن گوید:  الَمغرب 

هأبي إبن  ع  ْیب  ص 
ُ
   .4م درگذشته است 1002ق /  392در سال  عامرأبي إبن محمد   منصور حاجب :ا

شناس بسیار توانا در شناخت و جداسازی داروهای  ( او را ابوبکر حامد فرزند سمجون پزشک فرزانه و دارو ه 8صفدی )سدۀ 

 . به شمار آورده است تکی ]گیاهی، کانی و جانوری[

 
 ( 375،  5)ریحانه، ج   . م درگذشت 1169ق /  564سمحون ابوبکر فرزند سلیمان فرزند سمحون انصاری قرطبی در سال  ابن   1
الدین یوسف فرزند ایوب ایوبی ابویحیی الیسع بن عیسی بن حزم حزم بن الیسع الغافقی الجیانی مورخ و قاری کتاب یادشده را برای صالح   2

 (. 249  -  248، 9زرکلی، ج عالمأدر مصر نگاشت و در همان جا درگذشت )
 . 239، 13کحاله، ج ،نیمعجم المؤلفنک:  3
 . 834،  2؛ برگردان ذاکر، ج51 – 52، 2ج امرؤالفیس، ،ونیع 4
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هأبي إبن   گوید: آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما ع  ْیب  ص 
ُ
نیکو دارد که آن را در روزگار منصور حاجب فرزند ابوعامر    گفته است که او در این زمینه کتابی بسیار  ا

 ق درگذشت. 392نوشته است. او در سال 

 . 1[ اقرباذین] انقراباذینو   الدویة المفردةکتاب  اوراست:

، أبومطّرف عبدالرحمان فرزند محمد فرزند عبدالکبیر فرزند یحیا فرزند وافد فرزند مهند لْخِمی اندلسی  وافدچنین ابن هم 

 کند.  یاد می  الدویة المفردة ق( از او در کتاب خود 460 –  387) 

حَدثین من الطباء و المتفلسفین  جامع    یا دویة المفردة  کتاب ال سمجون در  ابن  الدویة المفردة یا الجامع لقوال القدماء و الم 

ای،  داری ویژه شناسان دارویی را با امانت های پزشکان، داروسازان و گیاه و یا کامل از دیدگاه   ؛ای، گزیده فی الدویة المفردة

 د.  آور گاهی با نام فرد و کتابش، یا تنها یکی از آن دو می 

های  سپس به ارزیابی آن با دیدگاه   ، کندهای دارویی، آرای پزشکانی یونانی یا هندی یا ایرانی را بازگومی او در یادکرد ویژگی 

های یادشده  قول های ایشان را جداسازی کرده و یاد نموده است. نقل گویی ها و دوباره پردازد و افزوده پزشکان جهان اسالم می 

کهن  ایراناز  تی پزشکان  چگونگی  بر  روشن  گواهی  دانش أ اسالمی،  وسیلۀ  به  داروشناسی  گسترش  و  آموختگان  ثیرگذاری 

های پزشکی و داروشناسی کهن کمکی  گندیشاپور و شاگردان ایشان است و بدین گونه به شناسایی تاریخی برخی از کتاب 

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

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

 
، چاپ دوم، به کوشش شکری فیصل، دارالنشر فرانزشتایز 280،  11، جالوافي بالوفیات(  ه 8الدین خلیل فرزند ایبک صفدی )سدۀ  صالح  1

 زرکلی. عالمأ؛ 520، ندلسهل الأبغیة الملتمس في تاریخ رجال چنین نک: ق. هم1411م / 1991اشتوتگارت، 
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از کتاب ابن   جامع کتاب   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما از روزگار  سمجون رفرنس بسیاری  ادریسی 1و غاِفقی بیرونی    صیدنهشد، مانند    ویهای پس   ،2 ،

 کنند.شد که ایشان از آن بسیار یاد می  4بیطارو ابن  3میمون ابن 

اکنون کتابخانۀ ملی چهارم همۀ کتاب گم شده و از دست رفته است، ولی هم رفت نزدیک به یک گویا تا کمی پیش گمان می 

 ای را به دست آورد که همان حلقۀ مفقوده باشد.  نوشتهایران موفق شد که دست 

نیز باشد )نک: سباط، فهرس، ذیل،   ه 7حلب، نحاس، سدۀ نوشتۀ شاید بخش گمشده در دست  چنین سزگین گوید:هم 

   (. 2790، ش 40

 
م(، فرزانه و حکیم و دانشمند و از  1165  –  1101ق /  560  –  494فقی ابوجعفر احمد فرزند محمد فرزند احمد فرزند سید )خلید( غافقی )غا  1

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

 دویة المفردة یا جامع المفرداتکتاب ال مانند در مفهوم و مضمون است. غافقی را  او بیتا در ارزشمندی و بی   کتاب في االدویة المفردةتکی یگانه بود.  

 (. 142 ،2، جمعجم المؤلفین؛  215، 1زرکلی، ج عالمأ؛ 845، 2، برگردان ذاکر، جعیوناست )
 .  م(1166 - 1100شریف ادریسی فرزند محمد ابوعبدالله محمد فرزند عبدالله فرزند ادریسی حمودی حسنی ادریسی ) 2

م(، اندیشمند فیلسوف و پزشک یهودی که در فقه و  1204  –  1135ق /  601  -  530ِمْیمون، ابوعمران موسا فرزند میمون اسراییلی قرطبی )بنا  3

های میمون است که در این کتاب نام ابن   داروسازیهای  این کتاب یکی از کتاب  ،سماء العقارأشرح  ای بزرگ بود. اوراست: کتاب  آیین یهود فرزانه

یادم را  پارسی داروهای گیاهی  و  اندلسی، مغربی، مصری، سریانی  یونانی، رومی،  نام  در کنار آن  و  را ذکر نموده   ختلف عربی، گیاهان دارویی 

 به پارسی برگردانده و پخش شد.   1392در سال  شرح نام گیاهان دارویینماید. این کتاب با می 
شود. حکیم  بیطار شناخته میشناس[ که به ابنمحمد عبدالله فرزند احمد مالقی نباتی ]گیاهابو م(،  1249ق /  647بیطار )د:  ضیاءالدین ابن  4

ها است. ها از نظر رستنگاه و نامشان و گوناگونی آنبزرگ و دانشمند یگانۀ روزگار و اندیشمند زمانش در شناخت گیاهان و پژوهش و بررسی آن 

الجاوراست:   دیسقوریدوس؛ کتاب  ادویة کتاب  ال شرح  في  المفردةامع  نازکدویة  او  آن،  نوشتن  و چگونگی  تکی  داروهای  نام  و بینانه  نیرو  و  ها 

ها را بازگو کرده است. ارزشمندتر از این کتاب در  های درست و نادرست بیان شده دربارۀ آنها را یاد کرده است. او گزارهسودمندی و کارآمدی آن

، برگردان عیونبندی کرده است )های رنجور و دردمند دسته را برپایۀ درمان اندام   ، او داروهادویة المفردةکتاب المغني في ال داروهای تکی نیست؛  

 (. 997 – 995،  2ذاکر، ج
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 Bruceهای مربوط به حروف ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، ص، ع، ف، ق، س، ت، ث، خ، ذ، غ، ش در کتابخانۀ بادلیان  بخش  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 است.   48 -  47

 شود.داری می نگاه  Hunt. 159ح، ط، ی، گ، ل، م در کتابخانۀ بادلیان   های حرفبخش 

 است.  ( 2121کتابخانۀ احمد سوم،  در ن، ص، ع، ف  هایبخش حرف 

 . شودداری می نگاه  Or. 11614   لندن، در شهر  ز، ح، ط، ی، ک، ل در کتابخانۀ بریتانیاهای بخش حرف 

 کتابخانۀ ملی ایران  نسخۀ نویافتۀ 
 .1در دسترس نبوده است کنون  است که تاالف، ج، د، ض، ظ، و،  هایحرف دربرگیرندۀ:  

دل در  تاریخ پزشکی    پژوهندگان رو، بسیاری  ازاین   .ارزشمندی باالیی است  دارای سمجون  ابن  ةالمفرد  ةدویجامع األ کتاب  

 بودند. رفته این بخش از دست   گرو یافتن

ناصرالدین    ۀ دور   پزشکان متعلق به یکی از    که   در تبریز خریداری شد   پزشکی های  دار کتاب مجموعه   ک از ی  ۀ ارزشمند این نسخ

 .است ۀ ملی قرارگرفتهکتابخان دسترساکنون در  و اینک  ه شاه بود

 سمجون  دویة المفردة ابن منابع کتاب األ 

 گیرد: سمجون دو دستۀ گسترده را دربرمی منابع ابن 

 شناسان؛گروه پزشکان، داروشناسان، گیاه  دستۀ نخست:

 ، سرایندگان و صحابۀ امامان؛  ان شناسگروه ادیبان نحوی، واژه  دستۀ دوم:

 دستۀ نخست دربرگیرندۀ: 

 مانند: دیاسکوریدوس، شاپور، رازی؛ یكم داروسازانی 

دادند، بقراط، روفس، اوریباسیوس، سندهشار، اطرای  ها داروهایی را پیشنهاد میکه برای درمان بیماری   دوم پزشكانی

 سرابیون، رازی ماسویه، ابن هندی، ابن 

 
 .447، هانگارش  خیتار 1
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 مانند دیاسکوریدوس، دینوری؛ شناسانیسوم گیاه  آن   ۀگمشد ۀسخاز ن  یی رونما

 دستۀ دوم دربرگیرندۀ: 

زبان  دانشمندان  ریشه واژه   شناس،یكم:  بررسی  راستای  در  آن.  هایشناس  گوناگون  معانی  و  احمد    واژه  فرزند  خلیل 

یل ماِزنی؛ فراهیدی؛  سکیت از یاران امام جواد )ع( ابوزیاد اعرابی؛ اصمعی؛ ابن  ن ضر فرزند ُشم 

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

الِم  العابدین؛ ابوعمر شیبانی راوی و شاگرد امام صادق )ع( اگرد امام زین حکیم فرزند جبیر راوی و ش ابوُعِبْیْد قاِسِم فرزند س 

 ؛  سنن ترمذیق(، امام الترمذی، نویسندۀ 275 -  202محمد )  عیسی ُخزاعی؛ ترمذی، ابو

صلت ثقفی، زاید، شماخ، قاضی  مقبل، امیه فرزند  ، مانند: ابوعمرو میلی، ابوالحسن لحیانی، ابن گروه سوم سرایندگان

 ابن ایوب، عبدالله بن سوار 

 دویةکتاب جامع األ  شدگان درنامبرده
 : ( هرمس سه نفر هستند1

 ة؛ هرمس یکم با آوازۀ مثلث بالنعم -

 ؛ و هرمس دوم از بابل بود و در شهر کلدانیان  -

سمجون از کتابی با  ابن  .1است  السمومکتاب الحیوانات ذوات  نگارندۀ  که زیست و هرمس سوم پس از طوفان در مصر می  -

 برد؛ در دو جا نام می  لی هرمسإکتاب منسوب واژۀ 

 سمجون آورده است.  شکل نامی است که ابن   ، بقراطیس( بقراط، ابقراط2

سِهلهایی دارد. شاید از کتاب  قول نقل  طب القدیم ؛  ابیذیمیاء ؛  الفصول   هایاز کتاب سمجون  ابن  بقراط آورده    ةالدویة الم 

 باشد، هرچند گویا از جالینوس باشد؛  

 
 . 94  - 93برگردان ذاکر  ،ونیع 1
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هأبي إبن پ.م  5( دیوجنس، دیوجاِنس آپولونیایی، نیمۀ دوم سدۀ  3 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما ع  ْیب  ص 
ُ
  .1کند از او با عنوان »دیوجاِنس الطبیب« یاد می   ا

 کند.  رازی هم از وی یاد می  .بردخود از وی نیز نام می   ةغذیال اسحاق در کتاب  حنین فرزند  

  پ.م و درگذشت 427  ۀاز شاگردان فیثاغورس است. او زادپ.مPlaton   (427  –  347  )( افالطون، افالطون فرزند ارسطون  4

 پ.م بوده است 347

کند و گاهی همراه با  گاهی تنها به نام او استناد می .م(،  پ 323 - 374)   Aristoteles; Aristote( ارسطاطالیس، ارسطو 5

سماة ِبمابال است. شاید از کتاب دیگر   ةآثار العلویکتابی به نام   هایی داشته است.  نیز برداشت  المسائل الطبیعیة الم 

ن کتاب  مِ   در کتاب:  کندانسان و حیوان ارتباط پیدا  هر گونه مطلبی که به  دهد:  این توضیح می  او،  مسائل  دربارۀ کتابرازی  

نسب إلی اِرسطاطالیس ف    .2آمده است  المسائل الطبیعیة  يی 

   .4است   نویسندۀ کتاب نباتکه  3یا تئوفراست  ؛پ.م( 372  -  287( ثاوفرسطس ) 6

کتاب  7 نام  از  جا  یک  او  م(،  یکم  )سدۀ  دیسقوریدوس  دیاسکوریدوس،  المفردةل ا(  زهرهای    دویة  و  تکی  داروهای   /

اسحاق ویرایش کرد و بدان نام  برگرداند و حنین فرزند  به عربی  استفانوس فرزند باسیلیوس آن را    . برددیاسکوریدس نام می

بار تنها نامش را یاد    620بیش از    داد والحشائش و السموم    يمقاالت السبع من کتاب دیاسقوریدوس و هو هیولی الطب ف

 بهره برده است؛   ،کندمی

هأبي إبن زیست.  الدی می ( اطهورسفس، کسنوکراتس افرودیسی، پزشک و داروشناس، در نیمۀ دوم سدۀ یکم می 8 ع  ْیب  ص 
ُ
نام    ا

سه بار    .5گونه آمده است کند که در آثار حنین نیز همان وی را به صورت کسانوقراطیس / ِاکساُنقراِطس / ُکانوقراِطس« ذکر می 

 او را یاد کرده است.   نام کتاببی 

 
 .36، 1، امرؤالقیس، جعیون 1

 . 85، 10؛ برگردان ذاکر، ج54،  10ج  دکن، ،يحاو ال 2
3 Theophrastos 

 . 19برگۀ  ، يمنابع مورد استفاده رازی در تدوین کتاب الحاو، 89، سال اول، فروردین  1شماره  ،سنتی اسالم و ایراننامه طب فصل  4
 . 94، هاتاریخ نگارش؛ 36، 1، امرؤالقیس، جعیون 5
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 . جالینوس استهای  کننده کتاب ( اصطفن، اسکندرانی از گروه پزشکان گزاره 9 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 . زیست م( می 565  -  527( اسکندر، ترالیسی و در زمان سزار ژوستینیان ) 10

آئتیوس. وی در آغاز سدۀ  11 آِمد زاده شد. در اسکندریه  6( آطیوس آمدی،  سمت    ، پس از آن باکرد  اندوزیدانش م در 

 . کار درمانگری خود را دنبال کرد یکم پزشک در دربار ژوستینیان 

طیبویه(  12 شمعون  د   شمعون،  ِشمعون  می  –سریانی:  طیبویه  شمعون  را  او  عربان  بطریق  طیبوثا،  زمان  در  او  خوانند. 

تیشوع اول )د:    . زیست م( می 699 -  700ُحن 

 ِافریطون( میها وی را قریطون یا ِاقریطون )و هم ( کریتون، این پزشک که عرب 13
ً
نامند در پایان قرن نخست و  چنین سهوا

سمات الروحانیة/ کتاب )تفسیر(   الطلسماتکتاب  زیست.هـ در رم می 2 سدۀ دای  ابت 
َ
   را دارد.  الِطل

سدۀ  14 یکم  نیمۀ  در  سوریه،  در  آپامیا  مردم  از  آرخیِگِنس  ارکاغانیس  ارخیجانس،  ارخاجانس،  ارجنجانس،  رم  2(  در  م 

زِمنةکتاب  /    علل المزمنةزیست و وابستگی به مکتب التقاطیون داشت.  می زِمنة(  المراض)   السقام / کتاب    الدواء الم  را    الم 

   .کنداز او یاد می  22رازی، جلد  الطب  يف  يالحاوکتاب  در دائرةالمعارف رازی منظور  ةصیدنالبخش   دارد.

هم 15 ِاِفسوسی  روفوس  روفس،  پیش (  اندکی  و  جالینوس  کتابروزگار  از  برداشت  کتاب  التدبیر  های تر.    ة تربی ؛  اللبن ؛ 

مومهای  شاید از کتاب چنین  هم باشد.  او کرده    طفال ال   ده باشد؛  کر نیز برداشت    الشراب ؛  الطعمة؛  َعقار فاوانیا  يکتاب ف ؛  الس 

کتاب  16 در  اقالوبطره  شدۀ  الزینة(  تحریف  شاید  که  ،  باشد  نمکین  و  زیبا  پزشک،  زنی  کلوپاترا،   / قلوبطره   / کالوبطره 

   .های پزشکی زنان از او فراگرفت بخشهایی را از او یاد گرفت، به ویژه  جالینوس نزد او بسیاری از داروها را شناخت و درمان 

17 ( جالینوس  ابن 200  –   129(  کتاب م(  از  ال ا؛  غذیةال /    الغذاء های  سمجون   / المفردة  البسیطةل دویة  دویة ل ا ؛  دویة 

؛ دواء المقابلة لألدویة  ل ا؛  مزاجال؛  عضاء اآللمةل ا؛  قاطاجانس؛  کیموس؛  لی قیصرإدویة؛ تریاق  ترکیب ال ؛  عاداتال؛  ةالمرکب 

  ي مقالة ف  صحاء؛تدبیر ال ؛  حیلة البرء ؛  عراضعلل و ال ال؛  لی جالینوسإالمنسوب    إبدال الدویة ؛  دویة الموجودة بکل مکانال 

کتابه المعروف    ي کتاب فیما ذکره افالطون ف]  فلوطن ل   يطیماوس الطب ؛  کتاب تدبیر الملطف؛  لی جالینوس إالسموم تنسب 

رود منظور  دهد که گمان می را به جالینوس نسبت می   ابیذیمیا و    کتاب الفصول ؛ البته یک جا  المیامر[ و  طببِطماوس من علم ال

   . باشدلی اغلوقن  إ ةتفسیر لکتاب إبیذیمیا؛ رسالو   تفسیر لکتاب الفصول و 
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م زاده شد و دستکم تا اواخر سدۀ  325اوریباسیوس، اوریباسیس، اریباسیس از اهالی پرگامون، پزشک سزار ژولیان، در  (  18 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

  المعارف پزشکی دوران پیش از اسالم بود ترین اصحاب دایره و یکی از بزرگ  اندوزی پرداختبه دانش م زیست. در اسکندریه  4

اسحاق آن را به  تر حنین فرزند  روزگاران سالخورده، پسر باسیلیوس، یکی از هم وی که استفان   الدویة المستعملةو از کتاب  

 .1عربی برگرداند 

هأبي إبن زیست.  پ.م می 4( مسیاوس، شاید منسیتئوس، پزشک یونانی باشد که در نیمۀ دوم سدۀ  19 ع  ْیب  ص 
ُ
در یک جا او    ا

ثیناُوس القدیم« یاد می   . او را از مناسئاس »ِمنیثانوس الثانی« متمایز سازد. شاید برای آن که 2کندرا »م 

ص  أبي إبن 
ُ
هیْ ا ع  م للطب« آورده است  او را  ب   .3در جایی دیگر  به صورت »موسیاوس المعروف بالُمقسِّ

پزشکی گذاشته  جایگاهی بزرگ، ویژۀ دانش دام   سّر الخلیفهیا    کتاب العللم، آپولونیوس تیانایی، وی در  5( بلیناس سدۀ  20

 است؛ 

   . کندمی  بسیار یاد  ي حاوالکه رازی از آن در   فالحة الفارسیةشاپور با کتابی به نام  ای از گندی ( نویسنده 21

 . م(، اندیشمند هندی6( سندهشار، شندهشار، سندهسار )سدۀ 22

 . آید شمار میشرک هندی یکی دیگر از منابع تبری و رازی به ( 23

 . قول داردبیطار نیز از او نقل( اطرا هندی، پزشک بزرگ هندی. ابن 24

آهرون فرزند اعین اسکندرانی )سدۀ  25 یادکرده است که شاید گزیده 6(  از کتاب  م(، اهرن بن اعین  نام    الفائق ای  با  او 

ها داروهایی هستند که از طرف پزشکان یونانی، هندی و ایرانی مطرح و آموخته  باشد آغاز آن چنین است: این دویة القاتلة  ال 

 . اند شده 

ناشیا    ؛زهرشناسی؛ افزون برآن  جامع کتاب  م(  7ینایی )سدۀ  بولس، پولس، پاولس آیگ (  26
 
های پاولوس  نوشته   و جزآن از  ک

   .آیگینایی باشد 

 
 . 292 فلوگل، برگۀ م،یندابن ،فهرست:کن 1
 .22، 1ج امرؤالقیس، ،ونیع 2

 . 34، 1همان جا، ج 3
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 .1زیسته است دانشمند ایرانی بوده که در نیمۀ نخست سدۀ هفتم میالدی می( بدیغورس 27 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 . باشد  الطب   يف  يحاو الهای رازی، مانند  گانه او از کتاب ( خوز و خوزی، شاید برداشت سی 28

سمجون از هر دو با هم و  است و ابن   فالحة الرومیةکه شاید قسطس باشد و کتاب    الفالحة ( قسطنطین نویسندۀ کتاب  29

   .بردیا جدا نام می 

   .دویة المفردة لجالینوس جوامع کتاب ال دی همراه با  ( گروه پزشکان اسکندرانی سدۀ ششم و هفتم میال30

 . است کناش م( نویسندۀ 661ق / 41تیاذوق، ثیاذوق )د: ( 31

 است.  العابدین )ع( ( حکیم فرزند جبیر فرزند مطعم فرزند عدی فرزند عبدمناف قرشی مدنی، راوی و شاگرد امام زین 32

 بود.   العینو نویسندۀ کتاب   تبار ساکن بصرهشناس ایرانی ق(، ادیب، واژه 175  –  100( خلیل فرزند احمد فراهیدی ) 33

یل ماِزنی ) 34 نحوی و محدث ایرانی مروی بود. شاگرد خلیل فراهیدی در  م(  819  –   740ق /  203  –   122( ن ضر فرزند ُشم 

 . بصره نحو آموخت، با مأمون در مرو همنشین بود 

ق( یکی از فصحای اعراب که نحویان و اهل ادب به کالم او  170عبداهللا فرزند حر کالبی )ز:  ( ابوزیاد اعرابی، یزید فرزند  35

 اند.  استشهاد کرده 

 او به روزگار مهدی به بغداد آمد و چهل سال بقیت عمر را بدان جا ببود تا درگذشت.    :ندیم گویدابن 

 . کتاب خلق االنسان،  کتاب االبل، کتاب الفرق ، کتاب النوادر او راست:

 . نصر )اواخر سدۀ دوم( راوی و نحوی ( ابوالطیب ابن 36

ْعرابی ( ِاْبن 37
 
شناس فرارودانی از موالی  و سراینده، واژه   (، ادیب م 846  -  767  /ق  231  -  150زیاد )   محمد بن   ، ابوعبدالله ا

   بود.  ، ساکن کوفه هاشم بنی

 
اول، بهار    ۀ ، سال دوم، شمار 5  ۀشمار   ،رانیاسالم و ا  ینامه طب سنتفصل  ی، ابوالقاسم سلطانآن  ۀسندینو   تیو احراز هو   میکتاب طب قد  1

 . 22  – 21برگۀ، 1390
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شناس ساکن اصفهان و سپس  ق( ادیب، واژه231 -   140( احمد فرزند حاتم، ابونصر باهلی احمد بن حاتم بن ماهویه ) 38 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

ق( و نیز احمد فرزند حاتم ادیب،  231 -   140بن حاتم بن ماهویه ) ابونصر حامد بن حاتم شاید ابونصر باهلی احمد   بود.  بصره 

 باشد.   شناس ساکن اصفهان و سپس بصرهواژه

   . شناس کوفی و راوی و شاگر امام صادق )ع( استنگار و واژه ( ابوعمر شیبانی، اسحاق فرزند مرار، فرهنگ 40

الِم ُخزاعی، ) ( قاسم فرزند سالم، ابوُعِبْیْد قاِسِم ْبِن  41 شناس م(، فقیه، محدث، قاری و زبان 838  -   768ق /  224  -   151س 

 . های گوناگون بر جا نهاده است برجستۀ خراسانی که آثار بسیاری در زمینه

الِم ُخزاعی، )  م(، فقیه، محدث، قاری  838  -   768ق /  224  -   151ابوعبیدالله قاسم بن سالمه. شاید ابوُعِبْیْد قاِسِم ْبِن س 

 شناس برجستۀ خراسانی است؛ زبان و 

رودان[ است  شناس بزرگ ایرانی و از یهودیان باجروان ]میان ق(، راوی و واژه209  -   110( ابوعبیده، معمر فرزند مثنا ) 42

 . زیست که در بصره می 

شناس، راوی و  واژه (،  م830  -   739ق /  215  -   121( ابوزید انصاری، سعید فرزند اوس فرزند ثابت خزرجی انصاری ) 43

 است.   نحوی

( عبدالملک فرزند قریب فرزند علی فرزند اصمع باهلی. کنیت وی را ابوسعید و  831  -  740ق / 216 -   122( اصمعی ) 44

   .اند قریب نیز آوردهابوالقندیس و ابن 

ّیاِن احمِر بصری )ز:   ( خلف، شاید خلف احمر فرغانی باشد که45 ف بن ح 
 
ل شناس و سرایندۀ سدۀ  م( زبان 796ق /  182خ 

 رغانه فرارودان بود سپس در بصره زیست؛  دوم هجری بود. وی از ف

ْهوازی ) سکیت، ی( ابن 46
 
قی ا شناس و ادبیات و از شیعیان و یاران امام  ق( از بزرگان واژه 244  -  186ْعقوب فرزند ِاْسحاق دور 

 . کندسمجون او را یعقوب بن السکیت یاد می جواد )ع( و امام هادی با بیش چهل کتاب و رساله. ابن 

   است.   سنن ترمذی ق(، امام الترمذی، نویسندۀ  275  -   202فرزند سوره ترمذی )   عیسی محمد فرزند    عیسی ( ترمذی، ابو47

 . شناس استق( نحوی، واژه 311  -  241ابراهیم فرزند سری فرزند سهل زجاج )  ( ابراهیم فرزند سری،ابواسحاق  48
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ق  276-   213میالدی،    885  -  828محمد جبلی ) قتیبه دینوری، ابومحمد عبداهللا فرزند مسلم دینوری مروزی یا ابو ( ابن 49 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

   از او است.   خبارالطبائع من عیون ال م(، کتاب 885 -  828 /

شود.  عیسی کحال مشتبه می  خرتر، علی بن أاغلب با چشم پزشک مشهور مت   یعیسیا علی فرزند   ؛علیفرزند   یعیس(  50

 از معاصران حنین بود و در روزگار خالفت معتمد )حک:  آن پزشک مقدم 
ً
زیسته  م( می 870  -   892/ق  256  –   279تر احتماال

   از اوست. السمائم /  کتاب السمومدان بود. است. وی پزشک، اخترشناس، طبیعی

یج راهب  51 سِهالت  يکتاب ف  او، مانند:  هایزیسته است. شاید از کتاب م، می 9/    ه 3پیش از سدۀ  ( ابوُجر  إصالح  ؛  الم 

   برداشت کرده باشد؛ الدویة

  ي کتاب ف و مایقوم مقام غیرها و نیز شاید از    إبدال الدویة   ي رسالة ف،  ( ه 3آیین )پیش از سدۀ  یهودی ماسرجویه بصری  (  52

 قول کرده باشد.  نقل الِغذاء  

م دمشقی ابوالحسن عیسی بن فرزند    عیسی (  53
 
ک م(، یکی از نوادگان ابوالحکم،  840ق /  225حکم مسیح دمشقی )د:  ح 

کند. شاید  وی یاد می  کتاب الجوهرةو   جامع آورد و تنها در چند جا از کتاب  پزشک مخصوص معاویه بود. او بیشتر نامش را می 

   .شد نیز بهره برده با العشاب و الَعقاقیر  يرسالة ف از 

روزگار حنین است. شاید از دو  آیین ویژۀ معتصم و هم م( پزشک ترس 840ق /  225( سلمویه، سلمویه فرزند بنان )د:  54

 . قول کرده باشدنقل تدبیر الصحة  و  الطب ي مختصر فکتاب او 

له و أوجاعه و أدویته  ي کتاب فم(  857  - 776ق / 243  -   160ماسویه ) ( ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن 55
َ
داع و ِعل کتاب    و  ؛الص 

 .  برداشت کرده باشد  کمال و التمام)الطبیب(؛  ِمحَنة الطباء 

) ( ابن 56 کتاب    اوراست:   ، م(   865ق /  246وحشیه، ابوبکر احمد فرزند علی فرزند قیس مختار کسدانی صوفی کلدانی 

   .النبطیة  الفالحة؛ الکبیرة  الفالحة؛  الصغیرة الفالحة 

 م(.  864ق /  250سرافیون )د:  سرابیون ، ابن سرابیون، یوحنا )یحیا( ابن ( یوحنا فرزند  57

وی بوده    أقراباذینسمجون از  های خود را به زبان سریانی نگاشته است. برداشت ابن سرابیون همۀ نوشته ابن   گوید:ندیم  ابن 

 است؛ 
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ن طبری )د:  ( ابوالحسن علی فرزند  58 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما ب  و استناد   ؛ غذیةصالح ال إ  ؛ الَجوَهَرةسمجون از کتاب  م( ابن 864ق /  250سهل ر 

   .بهره برده باشد  منافع الدویة و الطعمة و الَعقاقیر های هندیان شاید این دو کتاب کتاب به برخی کتاب 

یافته به دربار متوکل. شاید  شاپور سپس ره آموختۀ گندی م(، پزشکی ترساآیین دانش 869ق /  255( شاپور فرزند سهل ) 59

َوی الطعمة و مضاَرها و منافعها  ؛ کتاب أقراباذین الکبیرسمجون از کتاب  برداشت ابن 
 
؛  الشربة و منافعها و مضاَرها؛ کتاب  ق

 باشد؛  إبدال الدویة کتاب 

م(، کندی، یعقوب بن اسحاق کندی و چهار جا با  870ق /  256صباح کندی )د:  اسحاق فرزند  یوسف یعقوب فرزند  ( ابو60

   از وی یاد کرده است. السموم ،  السمائم کتاب 

پزشک و مترجم یونانی به سریانی و عربی و  ترین چشم م( بزرگ 873  -   809ق /  260  -  194اسحاق، ) ( حنین فرزند  61

وة اللَبن؛ تدبیر الیا    کتاب اللبن؛  دویة المفردة لجالینوسجوامع کتاب ال سمجون از  سریانی به عربی بود. ابن 
 
مراض معرفة ق

(؛ إبدال الدویة)   ل کتاب اإلبدا؛  رازی[  ي حاوده در الشیاد]از  دویة؛ کتاب الثبت  ار ال ختی إیا    ختیاراتإ ؛  کتاب التریاق  ؛الحادة

دیگر  و شاید از  عمله علی طریق المسأله و الجواب    ي دویة الذإصالح الدویة؛ کتاب ال ؛ لی جالینوسإالمنسوب   کتاب اإلبدال 

 های حنین بهره برده باشد.  کتاب

اعثم  62 فرزند حسن  یاد ه 3)اواخر سدۀ  ( حبیش  بن حسن  حبیش  اعثم،  بن  حبیش، حبیش  و شاگرد حنین.  داماد   )  

ةرساله  های او مانند:  کند. شاید از کتاب می
َ
سِهل برداشت    کتاب الدویة المفردة،  أقراباذین  ؛الغذیة  کتاب؛  إصالح الدویة الم 

 . کرده باشد 

، داروهای تکی است. شاید پسر سوم حنین فرزند  يوحالا  22،  21،  20( حکیم فرزند حنین، رفرنس رازی در کتاب  63

 اسحاق باشد. 

وی برداشت کرده   دویة البسیطةال ماسه، او از کتاب  ماسه البصری و عیسی بن  م(، ابن 888ق /  275ماسه بصری ) ( ابن 64

 . است 
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ابن 65 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما فرزند  (  یوحنا  شاید  ) ُبختیشوع،  /  300بختیشوع  موفق 912ق  ویژۀ  پزشک  برادر  م(،  جعفر،  فرزند  طلحه  بالله 

تقویم الدویة فیما اشتهر  کرد. شاید از کتاب  م( بود. وی از یونانی به سریانی نیز ترجمه می 892ق /  279معتمدبالله خلیفه )د:  

 . رداشت کرده باشداو ب  من العشاب و الَعقاقیر و الغذیه

66 ( ونند دینوری  فرزند  بن داود  احمد  ابوحنیفه   )222  -  282  / به  م( گیاه889  -   828ق  آگاهان  بزرگترین  از  و  شناس 

داودویژگی بن  احمد  نام  با  را  وی  است،  تکی  داروهای  بی   ؛های  داود  بن  احمد  دینوری،  ابوحنیفه  ابوحنیفه،  کتاب  یا  نام 

   .نماید یاد می  حنیفهکتاب ابی کند. او یک جا از  یادمی

   باشد.   احمد فرزند داود دینوریاحمد فرزند ابوداود. شاید ابوحنیفه  طعمةکتاب ال ( 67

ره حرانی ) ( ثابت فرزند  68
ُ
هأبي إبن م( باید بیشتر فیلسوف شمرد تا پزشک.  901  -  836ق /  288  -  221ق ع  ْیب  ص 

ُ
داوری    ا

.  1خواند نظیر می دیگری دارد و وی را هم در عرصۀ طب و هم در قلمرو سایر علوم طبیعی و نیز در فلسفه، در عصر خود بی 

   وی یادکرده است.   کتاب الحصاة  سمجون از ابن 

غلب )فرمان:  الله فرزند  ساعه در بغداد زاده شد و از طرف زیاده عمران با آوازۀ سّم ( اسحاق فرزند  69
 
  907ق /  290 -  296ا

کتاب  ؛  المفردةکتاب الدویة  م کشته شد، شاید برداشت او از  907  /ق 296م( به قیروان فراخوانده شد و پیش از سال 903  -

نصر و التَّمام  باشد؛  العقاقیر ي کتاب فو  الع 

  -   826ق /  300  -  211)  ]خرداذبه[  ْ ُخْرداْدِبه خردادبه عبیدالله فرزند خدادبه، ابوالقاسم ُعبیدالله بن عبدالله ِاْبن ( ابن 70

 . کتاب الشراب؛ کتاب الطبیخ؛ کتاب المسالک و الممالکشناس خراسانی، نویس و موسیقی دان، تاریخ م( جغرافی 912

س ساهر پزشکی فرزا(  71
 
های ریاضِی یونانی از زبان سریانی به عربی بود.  دان و مترجم کتاب نه، ریاضی ساهر، یوسف ق

  -   908ق /  289  -  295ندیم وی گویا در زمان حکومت خلیفه مکتفی ) تر از او بود به گفتۀ ابن همروزگار رازی اندکی سالخورده

 . ساهر باشد کناش م( هم زنده بوده است. شاید برداشت او از 902

 
 . 215، 1، امرؤالقیس، جعیون 1
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، کتاب  ي، کتاب صیدلة من الحاو 1الطب   يف   ي الحاوم(  925  -   865  /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ( ابوبکر محمد  72 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

ل؛  و الَحصبة  ي کتاب الِجَدر؛  2الطب   ي ف  يمنصورال؛  کتاب الجامع الکبیر؛ يسماء الهندیة کتاب الحاوأ
َ
کتاب   یا   ؛تقاسیم الِعل

ه الطبیب؛   ؛إبدال الدویةکتاب   شیاء؛حجار؛ خواص ال الغذیة؛ کتاب ال إصالح کتاب  التقسیم و التشجیر؛ ر  کتاب من الَیحض 

ناعه الطّب   يمقاله ف]الصناعة    يکتاب نکت الرموز من کتابه ف   ؛الطب؛ تلخیص حیلة البرء   يف  ي کتاب الکاف دفع مضار  [؛  سّر ص 

   ي.الملوک  ؛علل المعادن ؛کتاب الشراب  ؛طعمة المرضیأ ؛ يکتاب المدخل التعلیم؛ دویة المسهلةأصالح إ ؛ذیةغال 

  ه یمن الفواکه و الغذ  قَّدمی  کتاب ما(؛  أقراباذین الکبیر)   کتاب القراباذینهای دیگر رازی همانند:  سمجون از کتاب ابن شاید  

ری و ما ت   يرسالة ف ؛  أدویة العین و ِعالجها  ي رسالة ف؛  ؤخَّ
ّ
ت ؛  إلیها دون غیرها  ة الحاج  ي الدویة المرکبة ال

ّ
تَنَفع     يکتاب الدویة ال

راباذین الصغیر؛ الَقییء و اإلسهال 
َ
   . نیز بهره برده باشدأثقال الدویة المرکبة  ي کتاب ف؛ الصیدنة؛ ق

مصر به دنیا آمد. وی به دربار  ای یهودی در م( در خانواده 932 /ق  320( ابویعقوب اسحاق فرزند سلیمان اسراییلی )د: 73

 /ق  297  -  322م( اغلبیان، به قیروان آمد و بعد به خدمت عبیدالله مهدی ) 903  -  909  /ق  290  -  296اغلب ) الله فرزند  زیاده 

   .الِتریاق  يکتاب ف  ؛کتاب الغذیةاسراییلی و با نام کامل و نیز با برداشت از دو م( راه یافت. ابویعقوب، ابن 910 -   934

ق(. پزشک بلندآوازه و  328  -  263( یحیا فرزند بطریق، اوطوقیوس یا افتیخوس سعید بن بطریق فسطاطی ترساآیین ) 74

 . بطریق اسکندریه است

در دربار عبدالرحمان سوم در قرطبه   عمرعمران، عمران بن ابی م(، عمران بن ابی961ق /  350عمرو )د:  ابی ( ِعمران ابن 75

ّناشسمجون از بود. ابن 
 
   . قول کرده استاو نقل  ک

 
را اینجانب ]ذاکر[ به پارسی برگرداندم و در بیست و سه جلد توسط دانشکدۀ طب سنتی   الحاوي في الطب رازیبیست و پنج جلد کتاب    1

در کتابخانۀ ملی ایران و در سال   1395دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مدت نزدیک به ده سال به چاپ رسید و به تاریخ بیست و هشتم آذر  

اکبر والیتی و وزیر  و یونسکو در حضور دکتر سورنا ستاری معاون علوم و فناوری، دکتر علیرازی از دیدگاه یونسکو و از سوی دانشگاه شهید بهشتی 

 ارشاد رونمایی شد.
خ توسط موزۀ علوم پزشکی دانشگاه 1387برگردانده شد و به سال    پارسی  به[  ذاکر]  اینجانبکتابی دیگر از رازی که توسط    المنصوري في الطب  2

 تهران به چاپ رسید.
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لی ُعذری ) ( محمد فرزند  76 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما ب  سمجون، غافقی و  م( در قرطبه به دنیا آمد. گویا ابن 970  -   923  /ق  360  -   311عبدون ج 

 . اند او یاد کرده  التکسیر ي کتاب فبیطار از ابن 

سمجون  ق(، دونس بن تمیم، دوشن بن تمیم اخترشناس و پزشک. ابن 360  –   281م /  971  –   894)   تمیم فرزند ( ُدن س  77

 قول دارد.  وی نقل  تریاق الاز کتاب 

خالد جزار قیروانی یکی از شاگردان اسحاق فرزند سلیمان اسراییلی بود.  ابراهیم فرزند ابوجعفر احمد فرزند جزار،  ( ابن 78

عارف،   )د:  پزشک،  جغرافیادان  و  مورخ  غیةم(  979  /ق  369زاهد،  فیا    الب  المرکبة  يکتاب  السمائم ؛  الدویة  کتاب  )   کتاب 

و نیز ممکن است    إعتماد الدویة المفردة؛ کتاب  عجایب البلدان؛ کتاب  کتاب الطعمة؛  کتاب البدیع؛  الدهان(؛ کتاب  السموم

   . کتاب الحجار؛ دال الَعقاقیرإب کتاب  از دو کتاب دیگر او نیز بهره برده باشد: 

ابن 79 فرزند  (  ابوایوب سلیمان  ابوداود،  فرزند  جلجل،  )ز:  حسان  اندلسی  /  384ُجلُجل  بن  994ق  م قرطبه(، سلیمان 

، او آن را در ماه  دویة المفردة من کتاب دیسقوریدوس ماء ال س أکتاب تفسیر  کند که گویا برداشت از دو کتاب وی  می   حسان یاد

سال   دوم  م372ربیع  زمامداری  روزگار  و  قرطبه  شهر  در  نوشت؛  ؤق  حکم  فرزند  هشام  فیدبالله،  ال   ي مقالة  الت ذکر    ي دویة 

جلجل بر این  ؛ ابن صناعة الطب و ینتفع به و ما الیستعمل لکیال یغفل ذکره  يکتابه مما یستعمل ف  يیذکرها دیسقوریدوس فلم 

ها نداشته است و یا  گمان بود که دیسقوریدوس برخی از داروها فراموش کرده و نام نبرده است و یا از نزدیک برخوردی با آن 

 . اندها در روزگارش کاربردی نداشته و هرگز نبوده آن 

بن هیث 80 فرزند  ( عبدالرحمان  فرزند  م، عبدالرحمان  نیمۀ دوم سدۀ  اسحاق  پزشکی که در  /  4هیثم  م در قرطبه 10هـ 

سِهلة و المقیئة  يکمال و التمام ف]  المسهالت و المقیئاتزیست. کتاب  می  [؛  الدویة الم 

ّتانی،  ( ابن 81 کتانی پزشکی را فراگرفت  کتانی )ِکنانی( نزد عموی خود ابوولید ابن حسین فرزند  ابوعبدالله محمد فرزند  ک 

ابن 1008ق /  399)ز:   بود.  به دانش منطق  آگاه  و  از کتاب تفهیم  م( در سرقسطه درگذشت. پزشک، اخترشناس  سمجون 

سِهلة   ي الکمال و التمام فکتاب ؛ ء من خواّص الشیاء کتاب اإلکتفاء بالّدوادربارۀ داروهای تکی و نیز ممکن است از  الدویة الم 

 . بهره برده باشد  و المقیئة
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ق  404  - 325( خلف فرزند عباس، ابوالقاسم خلف فرزند عباس زهراوی قرطبی از پزشکان نامدار قرن چهارم هجری، ) 82 آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 . لیفأالتصریف لمن عجز عن الت م( در الزهراء از روستاهای اطراف قرطبه دیده به جهان گشود، 1013 –  936 /

 یادشده است.  يحمد بن الحسن بن الننطوکتانی باشد؛ البته یک جا با شکل مابن ← محمد فرزند حسن: نک 

 ماسه و ماسرجویه ابن   ←بصری: شاید نک  

 سمجون بخشی منابع کتاب خود را با واسطه از رازی گرفته باشد، مانند: شاید ابن 

 شاید تحریف شدۀ حنین فرزند اسحاق باشد؛   ←فرزند اسحاق و یوحنا فرزند اسحاق  ی ( یحی 83

   .محمد، گویا پزشک یا داروسازی است که بیش از بیست و هفت بار نام او یادشده، ولی ناشناخته ماند ( علی فرزند  84

 . صیدالنی، شناخته نشد( محمد فرزند سکاف 85

 . ( زیاد یاقوتی گویا پزشک یا داروسازی است که بیش از هفت بار نام او یادشده، ولی ناشناخته ماند86

شده  های رازی برداشت کرده و در ضمن تحریف علی فارسی؛ علی فرزند محمد فارسی شاید از رفرنس ( محمد فرزند  87

 . است 

اهوازی(  88 می شناخته  فرزندحسن  ،  ابونواس 
 
ک ) هانی ح  ایرانی   815یا    -  747  /  ق196  -  133شده    میالدی(، شاعر 

 بود.  سراعرب 

  فرزند بکر    فرزند   هثعلب   فرزند ُضبیعة    فرزندسعد    فرزند عوف    فرزند شراحیل    فرزند جندل    فرزند قیس    فرزند میمون    اعشی، (  89

 . کور، شاعر شب م( 628)  ، اعشی کبیروائل

   .ابان، او را در ردیف داروشناسان بزرگ یادکرده است، ولی شناخته نشد فرزند  ( محمد 90

   .شناسابومحمد ثابت فرزند ابوثابت سعید )محمد یا علی( واژه ←محمد، نک:  ( ثابت فرزند  91

ادب، فقه،    ق(، از بزرگان علم و 322( سجستانی، ابوحاتم سهل فرزند محمد فرزند عثمان فرزند یزید سجستانی )د:  92

  . آمدحدیث و لغت و از شاگردان ابوزید بلخی و ابو عبیده و اخفش بود. محمد فرزند جریر طبری یکی از شاگردانش به شمار می

 پنج بار 

 قتیبه ابن  ← عبدالله فرزند مسلم 
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 شاید عمران فرزند ابوعمرو باشد؛ موسیعمران فرزند  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

   . بندی مدرسه کوفه استشناسان سومین رده ق( از نحویان و واژه 220)د:    علی فرزند مبارک لحیانی( ابوالحسن لحیانی،  93

   . باشدمی و سراینده  نحوی  ،شناسمحمد فرزند حسن اندیشمند لغت ( 94

   . بوالحّجاج تمیمی لغوی ( ا 95

بی خاِزم ، شاعر بزرگ    ؛ دو بار است  ، محمد فرزند حسن برایش سرودهخازمبشر بن ابی (  96
 
قبیلة بنی اسد در پایان  ِبشربن ا

مرو« است19،ص 2میالدی (. نام پدرش به نقل ابن شجری )ابن شجری،ج  595ـ525دورة جاهلی )ح    . ( »ع 

   .ثاجاسیوس سزار ( 97

   . ( ارطامس سزار98

ری،  ق( آموزگار احمد بین محمد طب 350سیارشیرازی )ز:  فرزند یوسف فرزند سیار ابن   موسی ( ابوماهر ابوعمران ابوماهر  98

   . ابوعلی مندویه اصفهانی و علی فرزند عباس مجوسی اهوازی بود

 . احمر، عمرو فرزند احمر باهلی گویا از سدۀ دوم هجرت بوده است ( ابن 99

ّیاده ) ( ابن 101 ْحبیل رّماح بن أبرد )اسود( فرزند ثوبان؛  766-694م   م( ابو ُشر 

گر امویان، عباسیان م( نخست ستایش 786  -  708فرزند علی فرزند سلمه ُکنانی قرشی حجازی )   هرمه، ابراهیم ( ابن 103

 و در پایان علویان شد؛  

 . نیمۀ یکم هجرت  ( ابومحجن ثقفی عبدالله ]مالک[ فرزند حبیب سرایندۀ104

ریش  105 عرابی با نام اصلی عبدالوّهاب بن ج 
 
ل ا شناس و شاعر بدوی نجدی  شناس نحوی، قرائت م( زبان 839  :د) ( ابوِمسح 

 در سدۀ دوم و اوایل سوم هجری بود. 

 است.  ها کتاب را به عنوان منابع کاربردی خود یاد کرده سمجون افزون بر نام کسان یاد شده در باال، نام ده ابن 
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 نویسیروند تاریخی کتاب أدویة مفرده آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
 فیثاغورس 

 الطین   الُصموغ و األشجار و لمفردة و إبدال األدویة يکتاب ف
 .  1ها و خاک، به ترجمۀ حنینهای داروهای ساده، درختان )یعنی گیاهان(، صمغ کتابی دربارۀ جانشین 

 بقراط 
 کتاب األدویة الُمسِهلة  

کند. چنین کتابی از بقراط در یونانی شناخته  می   یاد   223،  6؛ برگردان ذاکر، ج 155،  6ج  دکن،   ،ي الحاورا در  رازی آن  

 . 2اندازد نیست. عنوان آن ما را به یاد اثر جالینوس در این زمینه می 

 روفس 
 أدویة الكلی و المثانة يکتاب مقالة ف

   .3آمده است  ي الحاوهایی از آن در قول نقل

موم  ؛مراتب الدویة  ي کتاب ف؛ کتاب الدویة القاتلةچنین ممکن استهم  ؛ کتاب الطعمة؛  َعقار فاوانیا  ي کتاب ف؛  کتاب الس 

   .4باشد  کتاب الشراب 

 
 . 47،  3ج  یعرب یهانگارش  خیتار 1

   .79همان جا، برگۀ  2

 . 105همان جا، برگۀ  3

ص  أبيإبن ،ونیع  م؛یندابن فهرستنک:  4
ُ
هیْ ا ع   . ب 
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 جالینوس آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
 کتاب المیامر 

  ي کتاب ف که آن را یعقوبی بدین گونه یاد کرده است که با عنوانی که حنین اختیار کرده، یعنی  قوی الدویة المرکبة،    کتاب

 . 1تفاوت دارد ترکیب الدویة بحسب المواضع اآللمة

 کتاب قوی األدویة الُمسِهلة  
شود و در آن روشن ساخته است  : »این کتاب نیز از یک مقاله تشکیل میگویدحنین دربارۀ کتاب و ترجمۀ آن چنین می 

آورد و  خورد، به طبیعت خود در میها، آن چه را که در بدن به آن بر میآور داروها نه چنان است که هر یک از آن که اثر اسهال 

 کند.  شابه خود را به خود جذب می شود؛ بلکه هر دارویی یکی از اخالط موافق و مگردد و از بدن دفع می سپس باز می 

را به سریانی نیز ترجمه کردم. عیسی فرزند  را دارم و آن نویس یونانی آن ایوب ُرهاوی این مقاله را به سریانی در آورد. من دست 

 را به عربی در آورد«.  نیز آن   یحیی

؛  4،  12؛ ج 54،  6ج   دکن،  ،يالحاوی از آن در  قولشناسد. نقل می الدویة المسهلة    يمقالة فیعقوبی این کتاب را با عنوان  

 . 2آمده است  47، 12؛ ج85،  6برگردان ذاکر، ج 

 األدویة المفردة  يکتاب ف
گونه که بیان  »جالینوس این کتاب را در یازده مقاله تدوین کرده است، و همان  گوید:حنین دربارۀ محتوا و ترجمۀ آن می 

های  آید. در دو مقالۀ نخست خطای کسانی را که در تشخیص نیروهای داروها، به راه می کتاب المزاج  کردم، به دنبال مقالۀ سوم  

   . دهداند، نشان می نادرست افتاده

 نهد.  های مربوط به خواص اولیۀ داروها بنا می نستنیمقالۀ سوم پایۀ درستی را برای همۀ دا

 
 . 111برگۀ ، هانگارش  خیتار 1

 . 153همان جا، برگۀ  2
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کند، و آن چه را که به کمک این نیروهای  ها را بیان می ها و بوی مقالۀ چهارم موضوع مربوط به خواص ثانوی، یعنی خوراک  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 کند.  توان دریافت، ذکر می ثانوی، دربارۀ نیروهای نخستین می 

کند.  ها در بدن، یعنی افزایش گرمی و سردی و رطوبت و یبوست را بررسی می ر آن مقالۀ پنجم خواص سوم داروها، یعنی تأثی 

 . اند در سه مقالۀ بعدی خاصیت هر یک از داروهایی را که از گیاه گرفته شده 

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

 . آیند ا که در بدن جانوران به وجود میر 

 کند.  آیند، بیان می های شور به وجود می مقالۀ یازدهم خواص داروهایی را که در دریا و آب 

مقاله است، به شکل بسیار بدی به سریانی در آورده بود. پس از او، ایوب   5یوسف الخوری بخش اول این کتاب را که شامل 

را برای سلمویه به سریانی در  ورد، اما آن گونه که شایسته است از عهدۀ کار بر نیامد. سپس من آن ترجمۀ بهتری از آن فراهم آ

 آوردم و در درستی ترجمه بسیار کوشیدم.  

را با بخش دوم )اصل یونانی( مقابله و  ماسویه از من خواست آن سرِجس بخش دوم این کتاب را ترجمه کرده بود و یوحنا بن 

 کردم.  را )دوباره( ترجمه میز این کار را انجام دادم، اما بهتر آن بود که آن تصحیح کنم و من نی 

یش آن  ای از این کتاب را به سریانی تهیه موسی به عربی در آورد. ]پس از این گزارش، حنین خالصهفرزند  را برای احمد ُحب 

 .1یحیی ترجمه کردرا نیز برای علی بن مقالۀ نخستین آن  پنج کرد. 

 وجودها؛ یا األدویة الموجودة ف  ياألدویة الت يفکتاب 
ُ

  ي َیسَهل
 

 مكان   کل
شود و مراد او از عنوان اثر علوم است.  این کتاب از دو مقاله تشکیل می  گوید:حنین دربارۀ محتوا و ترجمۀ آن چنین می

با جدیت بسیار در پی این کتاب بودم، دست رغم آن به را داشته  را هرگز نیافتم و نیز نشنیدم که کسی آن نویس یونانی آن که 

 باشد.  

 
 . 159 برگۀ ،هانگارش  خیتار 1
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ترجمه کرد،   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما را  این کتاب  اکنون در دست سریانی   ولی سرِجس  ترجمه که  پریشان است.    ، زبانان استحاصل  و  نادرست 

از    ،شودچنین مقالۀ دیگری در همین مبحث به آن افزوده شده است که به جالینوس نسبت داده می هم  او بلکه  ولی نه از 

 فلغریوس ]فیالگریوس[ است.  

 ام.  من آن مقاله را دیده و همراه با مقاالت دیگری از فلغریوس برای ُبختیشوع به سریانی ترجمه کرده 

های عجیب و غریب و داروهایی که جالینوس هرگز  بلکه سخنان یاوۀ بسیار و نسخه  ؛ها به این نیز اکتفا نکردهمفسران کتاب 

 اند.  ها افزودهها نشنیده بود، به آن ها را ندیده و چیزی دربارۀ آن آن 

 ه است.  نویسی از این کتاب نیافت در روزگار خویش دست  :اوریباسیوس در جایی گفته است

 . 1را تصحیح کنم. من نیز چنین کردمرا بخوانم و بر پایۀ نظر جالینوس آن یکی از دوستان از من خواست ترجمۀ سریانی آن 

 کتاب األدویة المقابلة لألدواء 
وی این کتاب را در دو مقاله تدوین کرده است، در مقالۀ اول تریاک و در    گوید:حنین دربارۀ محتوا و ترجمۀ آن چنین می 

نویس یونانی آن  ها را مورد بحث قرار داده است. این کتاب تا همین اواخر ترجمه نشده بود، من دست مقالۀ دوم دیگر معجون 

 یوحنا فرزند  را در میان کتاب 
ً
  عیسیدر آورد و در این کار از من نیز کمک گرفت.  را به سریانی    ُبختیشوع آن های خود دارم. بعدا

 . 2به عربی در آورد موسی را از روی ترجمۀ او برای احمد فرزند آن   یحییفرزند 

 األدویة المنقیة   يکتاب ف
هأبي إبن کننده )نک: کتابی دربارۀ داروهای پاک  ع  ْیب  ص 

ُ
 (.  87، ش544؛ مایرهوف، همان،  103، 1، جامرؤالقیس، ا

  ر( 79)گ    Marsh. 215(6)آکسفورد، بادلیان    الذبول،   ي جوامع من کتاب جالینوس ف  ای از کتابنسخه   ای از آن در قطعه

 . شوددیده می 

 
 .175  – 174 برگۀ ها،نگارش  خیتار 1
 . 176 –  175همان جا، برگۀ  2
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   إبدال األدویة کتاب  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
هأبي إبن کتابی دربارۀ جانشین داروها.   ع  ْیب  ص 

ُ
یاد می  ا آن  ) سلیم . نسخه:  1کند از    سدۀ ر،    547  -  پ 551)گ    883  ( 3آغا 

   .2هـ، 10

 تقویم األمراض باألدویة   يالمختصر ف
 .  3هـ( 11 سدۀر، 283  -  پ297)گ  1169 ( 23نسخه: رئیس الکتاب ) 

 اوریباسیوس 

 کتاب األدویة المستعملة 
هأبي إبن را به عربی ترجمه کرد.  استفان فرزند باسیلیوس آن   ندیم گوید:ابن  ع  ْیب  ص 

ُ
 .  4بردنیز از آن نام می  ا

 آهرون 
 کناش 

  کتاب(، منقول در  276  ۀگر ب)ترجمۀ گوسیوس سوری از یونانی( در سی کتاب، ترجمه از ماسرجویۀ بصری )نکـ: پس از این،  

. به احتمال زیاد این کتاب به صورت  241،  220  -  21/    مIslam  ،6    /1915ماسویه، نکـ: مایرهوف، در:  از ابن   َدَغل العین

 .5کامل در اختیار رازی بوده است 

 
 . 102، 1، امرؤالقیس، جونیع 1

 . 189 برگۀ ،هانگارش  خیتار؛  5/286 ،یةمعهد المخطوطات العرب  ةمجلنک:  2
 . 189 برگۀ ،هانگارش  خیتار 3
 . 310، 1، امرؤالقیس، جونیع 4

 . 197، 19؛ برگردان ذاکر، ج393، 19ج  ،دکني، الحاو  5
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 ماسرجویه آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
 و ما یقوم مقام غیرها   إبدال األدویة رسالة 

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

را نشان داده که آغاز آن  و ما یقوم مقام غیرها    إبدال األدویة این کار مهم اوست که اهمیت رسالة   اثر ماسرجویه 

 اند«.  ها داروهایی هستند که از طرف پزشکان یونانی، هندی و ایرانی مطرح و آموخته شده : »این چنین است

  ؛م مطمئن گردید8  سدۀ   نخست ها در نیمۀ  مایرهوف به دنبال تعیین دوران زندگی این پزشک، از تأثیر مآخذ مزبور بر عرب 

 زیسته، روی داده است.  م می 8 سدۀه در دومین نیمۀ جا خطایی در تعیین تاریخ زندگی ماسرجویۀ مسیحی کالبته در این 

دوران انتقال پزشکی    تعیین م( اشتباه گرفته شده، با این وجود این امر در  7  /  ه 1وی آشکارا با ماسرجویۀ کلیمی )سدۀ  

 .  1ایرانی و هندی به پزشکی عربی تأثیری ندارد 

ق
ُ

یاذ
َ
 ت

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

 دو شاگرد برجسته تربیت کرده است.  714ق / 95یوسف )د: بن 
ً
 م( درآمد. تیاذوق ظاهرا

ثا و   حن  رات فرزند ش 
ُ
هایی  قول که تا پس از دوران حکومت نصور هم در قید حیات بودند. قطعات و نقل موسیفرزند  عیسی ف

 .  2شوند ها مربوط میاز آثار وی بیش از همه به داروها و طرز تهیۀ آن 

 األدویة   ء من تفسیر أسماءيیقاعها و إذاَبتها و شإو کیفیة َدقها و  إبدال األدویة کتاب 
ع  أبي إبن  عیون یادشده در  ْیب  ص 

ُ
 . 1/123، ها

 
 .246  – 245 برگۀ ،هانگارش  خیتار 1

ص  أبي؛ إبن113)دوم(،    یعبر؛ ابن105  ،یقفط،  حکماءتاریخ ال  ؛303  م،یندابن  فهرست  2
ُ
ه،یْ ا ع  برگۀ ، وستنفلد،  پزشکان عرب؛  121  -  4/123  ب 

 . 277 برگۀ ،هانگارش  خیتار ؛3/95 ر،یما ،یشناس اهیگ خیتار ؛ 9
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 الطب  ي کتاب الفصول ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
 خالصه 

ً
 .1ای است از ُکناش وی است ظاهرا

 (ق200د: جابر فرزند حیان ) 
 کتاب األدویة المفردة 

 دهد. خود اغلب به آن ارجاع می   السمومجابر در کتاب 

 انتخاب األدویة    ياآلراء ف  کتاب الَجَمل و
 .2حیان /ذیل مدخل جابر بن 4های عربی، جتاریخ نگارش  نک:

 ماَسرَجَویه
در مآخذ ما به صورت پزشک و مؤلف    عیسی م( بوده است. از پسرش  815ق /  200ماسرجویه از معاصران ابونواس شاعر )د:  

حارُبخت پزشک بوده که نامش در اثِر به جا مانده از وی ص  یاد می  رجیس  حارُبخت فرزند  شود. به احتمال زیاد وی پدر ص  ماس 

 .  3کندآمده است. رازی از ماسرجویه مهتر با عنوان یهودی یاد می 

 و ما یقوم مقام غیرها    إبدال األدویة يرسالة ف 
 . 4ق( 641، پ  191  -  ر202)گ  4838نسخۀ آن در کتابخانۀ ایاصوفیه 

 
 . 278 برگۀ ،هانگارش  خیتار 1

 . 292 برگۀ ،همان جا 2

ص  أبي؛ إبن 324،  حکماء  ، ی؛ قفط4/192؛  3/323  ،وانیحجاحظ،  نک:    3
ُ
ه،یْ ا ع  ؛  417/ 1  ل یذ؛ بروکلمان،  112)دوم(،    یعبر؛ ابن1/163  ب 

 . 293، هانگارش  خیتار

 . 293، هانگارش  خیتار؛ 831والتسر،  – ترینک: ر 4
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 مسیح ِدَمشقی  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
م(، یکی از نوادگان ابوالحکم، پزشک مخصوص معاویه بود.  840ق /  225حکم مسیح دمشقی )د:  فرزند    عیسی ابوالحسن  

خود را، به هارون الرشید پیشکش    رسالة الهارونیةبوده است.    يُکناش وی و شاید یک کتاب دیگر او مورد استفادۀ رازی در الحاو

 .1کرد

 األعشاب و الَعقاقیر  يرسالة ف 
 .  2( 153  -  156برگۀ )  938 ( 7بخانۀ رباط، کتانی ) نسخۀ آن در کتا

 ماَسَویه 
شاپور به کار طبابت مشغول بود تا جبراییل، پزشک ویژۀ هارون الرشید که مسئول  ندی گسال تمام در    30ابویوحنا ماسویه  

ربیع )د:  مهر و توجه فضل بن بیمارستان آن جا بود، به دالیل شخصی وی را معزول کرد. ماسویه به بغداد رفت و در آن جا مورد 

م( قرار گرفت. قدرت ماسویه در چشم پزشکی بود. وی روزگار حکومت مأمون را نیز درک کرد و گویا در در آغازین  824ق /  208

 .3شاپور بود پیچ گندیم درگذشته باشد. او داروکوب و نسخه 9/ه 3دهه سده 

 ماسویه ابن
شاپور بود که در  م(، از خاندان پزشکان سریانی زبان گندی 857  –  776ق /  243  –   160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن 

   . ای پر کار بودهمان جا زاده شد و با پدرش به بغداد آمد. او نویسنده 

 
ص  أبي؛ إبن37؛ صاعد، طبقات، 297 م،یندابن 1

ُ
ه،یْ ا ع   . 249  – 250حکماء  ،ی؛ قفط120 -  121، 1ج ب 

 . 299 – 298، هانگارش  خیتار 2

ص  أبي؛ إبن328  - 329، حکماء ،یقفط 3
ُ
ه،یْ ا ع   .300، هانگارش خی تار؛ 170 - 75، 1ج ب 
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هأبي إبن  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما ع  ْیب  ص 
ُ
وی    ا می  42از  یاد  پزشکی  کتابچۀ  و  را  کند.  کتاب  آناتومیست،  چشم او  داروشناس،  داروساز،  پزشک، 

   .1آوردبه شمار می ده از پزشکان  گیرنآزمون 

 جواهر الطب المفردة بأسمائها و ِصفاتها و معادنها  يکتاب ف
،  گر ب   6)   1569  ( 6(؛ تهران، ملک ) 114، ش20/ 1نسخه، نک: سباط، فهرس،    5(؛ حلب ) ه590)   (2)2154نسخه: گارت  

 (. 763ر، نک: فهرست، ش 31 -   ر51 ۀگبر )  DC 62(2)چنین: الیپزیگ (؛ هم ه 11سدۀ  

 کتاب إصالح األدویة الُمسِهلة  
   .4102 برگۀم،  1876، دورۀ جدید، فلورانس، .Bolletino Ital. degli Studi Orنسخه: جنوا، نک: 

 کتاب خواص األغذیة و البقول و الفواکه و اللحوم و األلبان و أعضاء الحیوان و األبازیر و األفاویة  
(. مذکور  46برگۀ  های انتقادی،  چنین نک: ِدِرنبورگ، یادداشت ، هم ه 9گ، سدۀ  5)   (8)601نسخۀ آن کتابخانۀ ملی مادرید  

 .  3، پانویس2/64خود استفاده کرده باشد، قس: کراوس،   الخواصکتاب ؛ شاید وی از این کتاب هم در 21/2،  يدر الحاو 

 کتاب ماءالشعیر 
(؛ نیز  ه 10  ۀ دس نویس خصوصی سباط ) (؛ قاهره، دست ه 10  ۀد س ،  76-113)گ    1746( 2نسخۀ آن در کتابخانۀ الجزیره ) 

 است.   167، 6؛ برگردان ذاکر، ج99، 6، جي الحاویادشده در  

 صفاتها و صفة الغواصین و التجار کتاب الَجواهر و  
 (.ه 11ر، سدۀ  35  -  پ48)گ 363نسخه: قاهره، تیمور، مجموع 

 
ص  أبي؛ إبن65  -  66ُجلُجل،  ؛ ابن295  -  296  م،یندابن  1

ُ
ه،یْ ا ع    228(،  کمی)  یعبر؛ ابن380  -  391،  الحکماء  خیتار  ،ی؛ قفط175  -  183،  1ج  ب 

 . 303، هانگارش  خیتار؛ 263  - 264، 13ج ؛ کحاله، 279،  9ج ،ی؛ ِزِرکل131 -  132)دوم(  ، 227 -
 . 306  – 305، هانگارش  خیتار؛ 718برگۀ ، 465مارۀ ش  ،یعبر  یهاترجمه در،یاشنانی؛ اشتا4استراسبورگ، ص فهرستنک:  2
 .306  – 305 برگۀ ،هانگارش  خیتار 3
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 األغذیة   يکتاب ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
  دکن،   ،6؛ ج161،  5ج  دکن  ، يالحاو(. و یادشده در  99، ش19/ 1نسخۀ آن در کتابخانۀ حلب، بازیل )نک: سباط، فهرس،  

 است.   187، 6ج ؛177، 5ج  ؛ برگردان ذاکر،123

 األشربة    يکتاب ف
 ۀگبر اثر الرقیق الندیم )   قطب السرور (، از آن در  100، ش1/19نسخۀ آن در کتابخانۀ حلب، بازیل )نک: سباط، فهرس،  

 .1شود ( یاد می 225

 کتاب السموم و ِعالجها  
 (.  108 ۀ ر امش، 1/19نسخۀ آن در کتابخانۀ حلب، حکیم )نک: سباط، فهرس،  

 کتاب دفع مضاَراألدویة 
 .  2( پ144 -  ر 147)گ  6408نسخۀ آن در کتابخانۀ آلوارت  

 األدویة المنقیة   يالكامل ف
الحاو   یادشده ؛  233-234/ 10؛  6/114؛  209- 5/210؛  280-281،  228،  225-226،  3/27؛  259،  217/ 2  ،يدر 

 . 115/ 21، همان، ة، با عنوان اصالح الُمسِهل19/407

 کتاب اإلبدال 

 3إبدال الدویة 

 
 . 307 برگۀ ،هانگارش  خیتار 1

 . 308 برگۀ ،همان جا 2
 . 310 برگۀ ،همان جا 3
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 َربن طبری علی فرزند   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
ایران زاده شد. پدرش دانشمندی سریانی و مسیحی مذ  د ابوالحسن علی فرزن  ن طبری، در  ب  ر  به گفتۀ سهل  هب بود که 

 داند.  م می 809ق / 193پسرش در پزشکی و فلسفه دستی داشت. مایرهوف برخالف صدیقی تاریخ تولد او را 

قاِرن در طبرستان به عنوان منشی  م نزد مازیار بن 830ق /  214ربن در  وی به استناد برخی قرائن بر آن است که علی بن 

زیرا تألیف    ؛ متولد شده باشد  ق، 185ق، یا  180خالف این فرض نیست که وی در  هیچ چیز    افزون برآن کرده است.  خدمت می 

 .  1های قمری( تألیف کرده باشد سالگی )سال  55یا  50اصلی خود را باید در 

 کتاب منافع األدویة و األطعمة و الَعقاقیر  
م(  1834ق /  1250متطبب اسراییلی یمامی )تألیف    موسیندیم آمده است، از آن یک اختصار توسط  ابن   فهرست نام آن در  

  ۀ ر اشم،  2/133ق آمده است. نک: سباط، فهرس،  1250در دست است. نسخۀ آن در کتابخانۀ حلب، بازیل به خط مؤلف،  

2229  . 

 سرابیون ابن
هأبي إبن زیست. اما در خبری از  ندیم در آغاز دوران عباسیان میسرابیون به گفتۀ ابن یوحنا )یحیا( ابن  ع  ْیب  ص 

ُ
،  1)عیون، ج  ا

 در سدۀ  ( که به مطلب دیگری مربوط است ابن 174  -  175
ً
اسحاق از  زیسته است. حنین فرزند  م می9/    ه 3سرابیون ظاهرا

 م بوده است. 864 /ق  250رازی توانسته از آثار وی استفاده کند. شاید مرگ او در  جمله مآخذ اوست و از طرف دیگر 

ناشهای مترجمان یک  سرابیون کلیۀ آثار خود را به زبان سریانی تألیف کرده است. نام ابن   گوید:ندیم  ابن 
 
تر را  کوچک   ک

هأبي إبن  ع  ْیب  ص 
ُ
بهلول که  یونس، ابوالحسن فرزند ِبشر متا فرزند ابو  ( برای ما حفظ کرده است. این اثر توسط1/109)عیون، ج   ا

   .2ت نفیس متطبب ترجمه کرده بود، به زبان عربی برگردانده شده اس م برای ابوالحسن فرزند  930ق /  318در 

 
 .311  – 310 برگۀ ها،نگارش  خیتار 1
 . 380، حکماء ، ی؛ قفط296 م،یند؛ ابن316، هانگارش  خیتار 2
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 أقراباذین   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
در کتاب    ی رون ی . احتمال دارد که نقل قول ب85،  11ج ؛  73،  9ج ؛  100،  8ج؛  170،  7ج ؛  282،  6ج  ، ي در الحاو  یادشده 

 .1کتاب مربوط باشد  ن یر( به ا 94 ۀگر ب)  ة دنی الص

 فرزند َصهارُبخت  عیسی
سه مقالۀ آخر را از سریانی به    فصول بقراطگانۀ حنین دربارۀ  اسحاق بود و از مقاالت هفت روزگار حنین فرزند  گویا وی هم 

هأبيإبن عربی ترجمه کرد )نک:   ع  ْیب  ص 
ُ
فرزند    عیسی( دوران زیستی او را با ایام زندگی  247،  حکماء لا  خی رات(. قفطی ) 1/199،  ا

فای 
 
 . 2زیسته، اشتباه کرده است شاپور، که در روزگار منصور خلیفه میندی گُشهل

َوی األدویة المفردة علی الحروف  
ُ

 کتاب ق
هأبي إبن ندیم و  ابن  ع  ْیب  ص 

ُ
   3. 222، 197برگۀ  بیرونی،   جماهراند، منقول در آن را یاد کرده  ا

 جبراییل فرزند بختیشوع ُبختیشوع فرزند  
هایش به آسیای صغیر همراهی کرد و  او پس از درگذشت پدرش پزشک ویژۀ مأمون خلیفه شد. وی خلیفه را در لشکرکشی 

در   مرگش  زمان  /  256تا  به  870ق  واثق  روزگار  در  بار  یک  وجود  این  با  داشت.  فعالیت  خلیفه  دربار  پزشک  عنوان  به  م، 

)   شاپور گندی هأبي إبن فرستاده شد و بار دیگر در دورۀ متوکل به بحرین تبعید گشت  ع  ْیب  ص 
ُ
  خ یتار ؛ قفطی،  138  -  1/144،  ا

 (. 143 -  144)دوم(،   عبری؛ ابن 102  -  104، الحکماء 

 
 . 318 برگۀ ،هاتاریخ نگارش  1
ص  أبي؛ إبن 298 م،یندابن 2

ُ
ه،یْ ا ع   .319، هانگارش  خیتار؛ 203، 1ج ب 

 . 320 برگۀ ،هانگارش  خیتار 3
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هبان ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما  األدویة المرکبة   ي نصائح الرُّ
،  ةمعهد المخطوطات العربی   ةمجل. نک:  246، ناقص(؛ همان  ه 11، ق  پ 6-182)گ  72ای از در کتابخانۀ تیمور، طب  نسخه 

 .  1؛ این نسخه در حال حاضر مفقود است 5/279

 م( 869ق / 255شاپور فرزند سهل )
 .2م( پیوست 861ق /  247شاپور بودند. او سپس به دربار متوکل )د: خود و پدرش سهل کوسج از داروسازان به نام گندی 

 کتاب األقراباذین الكبیر 
  17]مرکب از    6/74، نک: مجله معهد المخطوطات العربیه،  ق734)   4234ترکیبی. نسخه: تهران، ملک  کتاب داروهای  

 (. 348 ۀ ر امش،  46/ 1([(؛ حلب، مانوک )نک: سباط، فهرس، هگر ب 134باب، ) 

 ترجمة کتاب صنعته األدویة المرکبه از سریانی  
َبَعهأبي إبن  َصی 

ُ
؛ الَفرق بین الغذاء و الدواء المسهل  ي کتابه ف   ي علی حنین ف   کتاب الردّ   کند:عناوین زیر را هم ذکر می   ا

 .  3إبدال الدویة کتاب 

 ِکندی
 اختیاراتهای پزشکی ارزشمندی دارد کتاب م( کتاب 870ق / 256صباح کندی )د: اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند  

ها آگاهی نبود. کندی که از پیشتازان در عرصۀ احکام نجوم  ، او دارای منابع ارزشمندی که تا کنون کسی دربارۀ آن اقراباذینیا  

  74ُجلُجل،  ؛ ابن 323  -  322ها،  جایگاهی خاص در نظر گرفته است )تاریخ نگارش  است، برای پزشکی مبتنی بر احکام نجوم

هأبي إبن ؛ 73 - ع  ْیب  ص 
ُ
 ( 206 -  1/14، ا

 
 همان جا. 1

ص  أبي؛ إبن297 م،یند)ابن 2
ُ
ه،یْ ا ع   . 147 ،یعبر؛ ابن207حکماء،  ،ی؛ قفط1/161  ب 

 .321، هانگارش  خیتار 3
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َوی األدویة المرکبة   يرسالة ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
ُ

 معرفة ق
 (.ه 13  ۀ دس،  28 -  38)گ 838ای از آن در کتابخانۀ مونیخ نسخه 

 قراباذین  األ   يلألدویة الممتحنة المجربة و ه يیوسف الكندي إختیارات أب
شود که گویا از  داری می نگاه   91  -   130)گ    3603(  2ای از آن در کتابخانۀ ایاصوفیه در استامبول ترکیه به شمارۀ ) نسخه 

 نویس مؤلف، رونویسی شده است. روی دست 

 الِعطر   يکیمیاء الِعطر والتصعیدات؛ یا کتاب الَتَرفق ف يکتاب ف
 این اثر در این باب است:  

   ؛هایی برای تهیۀ »ُسک« و »راِمک«هایی برای تهیۀ بدل بعضی از أدویة یا تقلب دارویی، که از آن جمله است نسخه نسخه ـ  1

   ؛های خوشبو و پمادهاهایی برای ساختن روغنـ نسخه 2

؛ سرای،  ( 371برگۀ  ، نک: ریتر، همان،  ه 405گ،  99)   3594های خوشبو. نسخه: ایاصوفیه  هایی برای تقطیر آب ـ نسخه 3

دهد(؛  را به دست می  1932که شمارۀ    787،  3ج( قس: فهرس المخطوطات،  ه 10  سدۀ،  1  -  ر  81)گ  1992( 1احمد سوم ) 

(؛  990، ش1/113(؛ حلب، حکیم ج. )نک: سباط، فهرس،  1/156، نک: ذیل،  ه 14، ق  142ل )ص5760قاهره، دارالکتب  

 (.ه 11 سدۀ ،  هگر ب 5)بخشی از آن،  1569( 4تهران، ملک ) 

 األطعمة   يلة ف رسا
هأبي إبن عنوان کتاب در   ع  ْیب  ص 

ُ
 .رسالة فی تدبیر الطعمة؛ 1/212، ا

)بخشی    1569  ( 3، تهران، ملک ) طعمةکیمیاء ال (؛ با عنوان  985  ۀ ر امش،  113/ 1: سباط، فهرس،  نسخه: حکیم ج. )مک 

 (.ه 11 سدۀ گ،  6از آن، 

 األدویة الُمسِهلة   يکتاب ف
،  6/47چنین نک: الحاوی،  ، به احتمال قوی، هم 7/100ج   ؛225،  6برگردان ذاکر، ج  ؛156،  98،  51/ 6،  ينک: الحاو

بعه ) ابی . ابن  109،  67 ُصی 
ُ
 برد:( از عناوین کتب پزشکی زیر نیز نام می 211 -   1/212ا
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 األدویة المشفیة من الروائح الموذیة   يرسالة ف  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 کیفیة إسهال األدویة و انجذاب األخالط يرسالة ف 

 کتاب األدویة الممتحنة  

 جوامع کتاب األدویة المفردة لجالینوس 

فَعل بخواصتها ف ياألدویة المفرده الت يرساله ف 
َ
موم  يت  السُّ

به شمارۀ  نسخه  تهران،  کتابخانۀ مجلس شورا،  در  آن  از  فهرست،    1538ای  نک:  نگاه 272/ 4)در یک مجموعه،  داری  ( 

 شود. می

 کتاب السمائم  
 . 1های ِکندی هستندکند. همگی از نوشته( از آن یاد می پ  198ر،  198،  پ  161پ،    75/گ  2سمجون ) دربارۀ زهرها. ابن 

 ابو ُجَریج راهب 

  –   251و رازی ) د  کن م( می 870  / ق  256)د:    ی صباح کنداسحاق فرزند  فرزند    عقوب ی  وسف یابو   االختیارات  قول از وی نقل

   .2ق( از او 313

 الُمسِهالت   يکتاب ف
 . 225، 167،  6؛ برگردان ذاکر، ج159،  100 دکن، ، 6، جي الحاویادشده در  

 کتاب إصالح األدویة  
 . 186 -   185؛ برگردان ذاکر، 116 –  119، 6، جيالحاوکم دو نسخه از آن در اختیار رازی بوده است، نک:  دست 

 
 .328  – 326 برگۀ ،هانگارش  خیتار 1
 . 109، 1ج ،امرؤالقیس ،ونیع ؛136،  12برگردان ذاکر، ج  ؛144، 12ج دکن،  ،يالحاونک:  2
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 م(  878  –  809ق /  264 – 194اسحاق ) حنین فرزند   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
رود. از  ترین مترجم کتب یونانی به سریانی و عربی بود و از پرکارترین پزشکان کهن در آفرینش اثر به شمار می بزرگ   حنین

اند؛ بر اهمیت  های مربوط به چشم پزشکی مورد تحقیق قرار گرفته آثار پزشکی وی که به دست ما رسیده تا به حال بیشتر کتاب 

اند. داوری شایسته دربارۀ جایگاهی که وی در تاریخ پزشکی دارد باید  کید ورزیده »مدخل در طب« او نیز در مغرب زمین تأ 

 . 1موضوع کار محققان آینده قرار گیرد

 کتاب األغذیة  
 ( 2)   3ای عکسی از آن در قاهره، نک: فهرس المخطوطات،  ، نسخهه 8، سدۀ  1  -   109  ۀگر ب)   2، ش  5/ 4پور،  نسخه: بانکی 

 متکی است به کتاب  19/
ً
از جالینوس که خود آن را ترجمه کرده است. از آن گذشته وی به بقراط،    قوی الدویة(. حنین اصوال

یوکلس کاریستیوس، آتنائیوس  روفس، فیلوتیموس، یکی از شاگردان پراکساگوراس، منسیتئوس آتنی، نومیسیانوس کرنتی، د

 . 170، 20، جيدر الحاو یادشدهکند؛ آتالیایی، تئوفراستوس، آنتیلوس و کسان دیگر استناد می 

مس المقاالت األ   يجوامع معان
َ

قوی األدویة المفردة المنسوقة علی    ي ولی من کتاب جالینوس فالخ

 الجواب  طریق المسألة و
 نیز از کتاب داروهای سادۀ جالینوس تدوین کرده باشد.   آید که حنین یک تحریر دیگربه نظر می 

 األدویة المفردة   يجوامع إحدی عشرة مقالة من کتاب جالینوس ف 
 .  2ر 15 -   ر35برگ  Hunt. 600 (2)ای از آن در کتابخانۀ آکسفورد، بادلیان نسخه 

 کتاب فی الُبقول و خواصها  
 (. 318، ش 1/43سباط، فهرس، ای در کتابخانۀ حلب، حکیم ج. )نک: نسخه 

 
عامر    فی، تألإسحاق   بن  نیآثار حن  نیچن ؛ هم EI2  ،3/578-81  ر،ی؛ اشتروما60  -  61  ،یشناس کتاب؛ حمارنه،  330و329،  هانگارش   خیتار  1

وج  دیعبدالحم ،ییسامرا دیرش 
ُ
ل ب وسفی فی، تألإسحاق بن  نیحنم؛ 1974بغداد،  ،یع   . م1974بغداد،  ،یح 

 .339، هاتاریخ نگارش  2
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 ماءالُبقول  يمقالة ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
 (. 322، ش 1/43ای در کتابخانۀ حلب، حکیم ج. )نک: سباط، فهرس، نسخه 

   الفواکه و منافعها يف کتاب
 (. 319، ش 1/43ای در کتابخانۀ حلب، حکیم ج. )نک: سباط، فهرس، نسخه 

 رسالة ما مثال )األدویة؟( 
کیال ( = ؟ کتاب  565/ 6، نک: نشریه،  ه 1009)   3190( 48) ای در کتابخانۀ سنای تهران،  نسخه  : ایاصوفیه الوزان و ال

 (. پ  64 -  ر 68)گ 3711

 تلخیص؛ یا ویرایش از کتاب األدویة المفردة جالینوس  

 إصالح األدویة  
 . 65، 4، جي الحاودر   یادشده 

 األقراباذین
 . 265،  199، 43،  10؛ ج297، 206،  7؛ ج 244، 6؛ ج81، 5، جي الحاودر   یادشده 

 أجناس أدویة العین  
 ( 341، هاتاریخ نگارش )  46 –  28، 2، جي الحاودر   یادشده 

 ختیارات  إ
 . 295 فلوگل،  ندیم، ابن  فهرست ، نک: ختیار الدویةإ

 کتاب التریاق  

ناح ر تلخیص، گر، و مروان بن 170، پ 108ر،  21/گ2سمجون، ابن   اند. ر، از آن نقل کرده  87ج 
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 (  إبدال األدویة)یعنی کتاب اإلبدال آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
هأبي إبن چنین هم  ع  ْیب  ص 

ُ
رص العود  يرسالة ف کند: ( عناوین آثار پزشکی زیر را از حنین یاد می 198  -  200/ 1)  ا

 
  ي رسالة ف؛ ق

رص الَورد
 
رص الَبَنفَسج  يمقالة ف ؛  ق

 
کتاب  ؛  الجوابِثمار تفسیر جالینوس لکتاب قاطیطریون إلبقراط علی طریق المسألة و  ؛  ق

تفسیر کتاب الدویة المکتومة ؛  تسمیة العضاء علی ما رتبها جالینوس  ي کتاب ف؛  أسماء الدویة المفردة علی حروف المعجم   ي ف

 . 1اختیار الدویة المحرقة  ي مقالة ف؛ لجالینوس

 ُبختیشوع یوحنا فرزند  
ق  279بالله طلحه فرزند جعفر، برادر معتمدبالله )د: الموفق م( پزشک ویژۀ خلیفه 912ق / 300بختیشوع )ز: یوحنا فرزند  

 در بغداد درگذشت م( بود. او به عنوان مترجم نیز فعالیت داشت و از یونانی به سریانی ترجمه می 892 /
ً
 .2کرد. احتماال

 تقویم األدویة فیما اشتهر من األعشاب و الَعقاقیر و األغذیة  
 ( 348،  هاتاریخ نگارش ( ) ق1252، 1 –  پ  127)گ    A. 4904 (1)گاه استانبول ای از آن در کتابخانۀ دانشنسخه 

ره )ثابت فرزند  
ُ

 م( 901 -  836ق /  288  –  221ق
ره را باید بیشتر فیلسوف شمرد تا پزشک.  ثابت فرزند  

ُ
 ق

هأبي إبن  ع  ْیب  ص 
ُ
طبیعی و نیز در فلسفه،  ( داوری دیگری دارد و وی را هم در عرصۀ طب و هم در قلمرو سایر علوم  1/215)   ا

 خواند. نظیر« می»در عصر خود بی 

 علم الطب   يذخیرة ف
م(،  976/ق 365سنان )د:  ( به نظر ابوالحسن ثابت فرزند  120تقدیم به ِسنان، پسر ثابت. بر پایۀ گزارش قفطی )حکماء،  

ره، گویا نیای وی مؤلف این کتاب نبوده است.  نوادۀ ثابت فرزند  
ُ
 ق

 
 . 345 – 344، هاتاریخ نگارش  1
ص  أبيإبن ون،یع 2

ُ
ه،یْ ا ع   . 1/202 ب 
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  ق، قس: 651گ،  129) 2098، ناقص(،  ه 7گ، سدۀ  38) 2073های سرای، احمد سوم ترکیه  آن در کتابخانههایی از  نسخه  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

المخطوطات،  3/804فهرست،   فهرس  ترکیه  89-88(/2) 3،  علی  شهید  کتابخانۀ  سدۀ  95) 2028(؛  بورسه،  ه 9گ،  (؛ 

  4935ق(،  850گ،  83)   4128(؛ چستربیتی  85م/Oriens  ،3/1950، نک: ریتر، در:  ه 9گ، سدۀ  129) 1117خراجچی  

(؛ تهران، ملک  456- 64م/Muséon  ،79/1966، نک: ِابید، در:  ه 8، سدۀ  1-112)گ  871(؛ اسکوریال  ه 8گ، سدۀ  214) 

نکـ: مجله 10گ، سدۀ  114) 4543 العربی   ة ،  المخطوطات  تهران، دانشگاه  75/ 6،  ةمعهد  (؛ ه 11گ، سدۀ  135) 7930(؛ 

؛ موصل،  6768(؛ دمشق، ظاهریه  ق 607(؛ قاهره، کتابخانۀ بطریقی ) 2/295گ، نک: فهرست،  159) 502تهران، مجلس  

فهرست،   )نک:  یاسین  آل  ضیاء  رامپور،  289  ۀگر ب،  2کتابخانۀ  طب  476/ 1(؛  (،  ق1076) 80ق(،  1021گ،  154) 79، 

لنینگراد، کتابخانۀ عمومی  ق(؛ دست 1156گ،  57) 81   –   ’  13)گ    F. 130 (Gosudarstvennaja Bibli.)نویسی دیگر در 

 ق. 396ر، 11

ة
َ
وی األدویة الُمسِهل

ُ
 جوامع کتاب جالینوس فی ق

 . 153 ۀگر ب(. نک: پیش از این،  832والتسر،  – ، نک: ریتر ه 6ر، سدۀ   27  – ’  33)گ 3631نسخۀ آن ایاصوفیه  

 ُکناش 
 ( مورد استفاده است. پ 92)گ 3716در کتابخانۀ ایاصوفیه تقدیم به معتضد. 

کتاب  ، که به سریانی نوشته شده است؛  أجناس ما ت قَسم به الدویة  يکتاب ف؛  َوصف الق رص  ي کتاب ف؛  الطعمة  يکتاب ف

 .1، به سریانی نوشته است أجناس ما توَزن به الدویة  يف

 هاویُر علی اسحاق فرزند  
کند. او در ُرها )ادسا / اورفه( ماسه روایت میفرزند    عیسیم، فعالیت داشته است. بیشتر از  9/    ه 3وی در نیمۀ دوم سدۀ  

 . 2زاده شده است 

 
 .349، هانگارش  خیتار 1
ه، أبيعیون، إبن 2 ع  ْیب  ص 

ُ
 . 1/254ا
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 ُکناش  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
ترکیب الدویة بحسب أمراض العضاء    ي المیامر ف  گانۀ جالینوس تلفیق کرده است و در عربی به که وی آن را از مقاالت ده

 .1ت موسوم اس من الرأس إلی القدم 

 حسن اعسم دمشقیُحَبیش 
یش خواهرزاده و شاگرد و داماد حنین فرزند    .  2م، درگذشت 9/ه 3اسحاق بود که در پایان سدۀ ُحب 

ة  
َ
 رسالة إصالح األدویة الُمسِهل

کتابخانهنسخه  در  آن  از  مجلس  هایی  تهران،  فهرست،    1538  -  1547های  دانشگاه  249  -  4/250)نک:  تهران،  (؛ 

 (.  6/565، نک: نشریه، ه 1006) 3190( 51(؛ تهران، سنا ) 718-4/719، نک: فهرست، ه989، پ114-ر 130)گ460

 کتاب األدویة المفردة

 أقراباذین   

 ِعمران اسحاق فرزند  
ه« می  غلب )حک:  الله فرزند  خوانند، در بغداد زاده شد و از طرف زیادة او را »سم ساع 

 
م( به  903  -   907  /   ق 290  -   296ا

بیطار ذکر کرده همه حاکی از اطالعات  قیروان خوانده شد. یکی از آثار او به مبحث مواد دارویی مربوط است. مواضعی که ابن 

گیاه بدگما ممتاز  سبب  به  وی  است.  از  شناسی  پیش  در  او  به دستور  شد.  907  /  ق296نی حامی خود  به مرگ محکوم  م 

هأبيإبن ؛ 163/ 1ِعذاری، البیان، ؛ ابن 84 -  87ُجلُجل،  )ابن  ع  ْیب  ص 
ُ
 ( 360 -  359ها، ؛ تاریخ نگارش 35 -  2/36، ا

 
ص  أبيإبن 1

ُ
ه،یْ ا ع   . 357، هانگارش  خیتار؛ 1/254 ب 

ص  أبيإبن ،ونیع 2
ُ
ه،یْ ا ع   . 358، هانگارش خیتار؛ 1/202 ب 
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 ( ای دربارۀ غذامقاله مقالة في األغذیة ) آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
حیره، کتابخانۀ ر. خیری معهد    ة، نک: مجلق 993،  167  -  173  هگر ب)در مجموعه،    خطاب به یکی از دوستان. نسخه: ب 

، قس: مجله  1/464ل )نک: فهرست، ذیل،  5636(؛ رونوشتی عکسی از آن در قاهره، دارالکتب  6/63،  ةالمخطوطات العربی 

به،  ابن   ِعقد الفرید (؛ قسمتی از آن در  5/307معهد المخطوطات العربیه،   ر  قول موجود د. به احتمال نقل 332  -   334/ 6عبدر 

 ، مربوط به همین کتاب است. 233  -  236برگۀ ر اثر الرقیق الندیم، روقطب الس 

مام    ُعنصر و التَّ
قول از  نقل   150بیطار از آن در الجامع فی األدویة المفردة نقل کرده است، به احتمال زیاد افزون بر  »دربارۀ داروها«، که ابن 

 همین کتاب است. 

 پیچی نسخه  ای ناقص و بدون عنوان دربارۀمقاله 
 (. 25 -  40)گ  (5)887نسخه: اسکوریال  

 کتاب األدویة المفردة 

 کتاب فی اإلیاَرجات 
 أغلب.  دربارۀ داروهایی که به صورت شربت هستند، تألیف برای زیادةالله فرزند  

ین عبادی )ابویعقوب اسحاق فرزند  
َ

 م( 830 -  910 /  ق215 –  298ُحن
کرد، ولی به جای آن  رسد. در کار ترجمه هم وی به آثار طبی عنایت زیادی نمی نمی در عرصۀ علم پزشکی به پای پدرش  

اند باید مورد بررسی و تحقیق  های طبی او که به دست ما رسیده دلبستگی بسیار زیاد به تاریخ پزشکی داشت. اهمیت کتاب

 .1قرارگیرند 

 
ه، أبيإبن ؛ 298ندیم، ابن 1 ع  ْیب  ص 

ُ
 . 200  - 1/201ا
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ر و بعض أمر استعماله   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
ُ

 رسالة فی َسَرالَبالذ
 ( احمد سوم  با عنوان  ه 761ر،  42-ر 73)گ    1941( 3نسخه: سرای،  ف(؛  و    ي ماقاله جالینوس  و منفعته  البالذر  ثمر  ِسّر 

 ر(. 57  -  ر60 ۀگر ب)  2819( 7ه، آنکارا صائب ) تدبیر 

 أدویة النسیان   يرسالة الشافیة ف
مقالة ؛ و با عنوان  211م/Bull. Of Hist. of Med.  ،11/1942، مایر، در:  ه 913نسخه: کلیولند، کتابخانۀ پزشکی ارتش ) 

 (. 193، ش1/28لی )نک: سباط، فهرس،  ، حلب، شوکت تفید  الصحه و الحفظ و تمنع من النسیان  يالشیاء الت   يف

 تاریخ األطباء  
،  پ 86  -   ر 88)گ  4850(؛ ایاصوفیه  ه 811ر،  125  - پ  126)گ  691 ( 4های حکیم اوغلو ) هایی از آن در کتابخانهنسخه 

(؛ تهران،  188 ۀ ر ام ش، 28/ 1(؛ حلب، بازیل )نک: سباط، فهرس، JAOS  ،81  / 1961  / 11   - 10زنتال در:  ، نک: روق631

 (. ق557)قسمتی از آن،  5469دانشگاه 

 مكان  
 

 کتاب األدویة الموجودة بكل
 (. 192 ۀ ر امش،  1/28نسخۀ آن در کتابخانۀ حلب، مانوک )نک: سباط، فهرس،  

 کتاب األدویة المفردة 
 ( 191 ۀ ر امش،  1/28کتابخانۀ حلب، مانوک )نک: سباط، فهرس،  نسخۀ آن در 

 کتاب الِتریاق  
 .  15،  17؛ ج 180-181، 8؛ ج38،  1، جي های آن در الحاوقول نقل

ة  
َ
 کتاب إصالح األدویة الُمسِهل

هأبي إبن  ع  ْیب  ص 
ُ
 برد. های پزشکی اسحاق نام می چنین از آن به عنوان یکی از کتاب هم  201، 1در عیون، ج ا
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سطا فرزند   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
ُ

 م(9/ه 3لوقا بعلبكی )سدۀ  ق
ابن  مانند  پزشکی  ص مورخان  )طبقات،  و  76ُجلُجل  هأبي إبن (  ع  ْیب  ص 

ُ
ج  ا فرزانه  244،  1)عیون،  و  کارآمد  پزشکی  را  وی   )

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

ة و الِعالج باإلسهال  يرسالة ف 
َ
 األدویة الُمسِهل

 (.  833والتسر،  – ق، نک: ریتر 721ر، 76- ر96)گ3724ای از آن در ایاصوفیه نسخه 

ة و نف  يرسالة ف 
َ
 ضرورها و مقدار الشربة منها و ضروب استعمالها   ي ذکر إصالح األدویة الُمسِهل

روان  پاکداروهای  و  شکم  دورساخت ساز  چگونگی  و  مزاج  و  کننده  یک  هر  کاربردی  و  نوشیدنی  اندازۀ  و  هرکدام  زیان  ن 

 (.  833والتسر،  –، نک: ریتر ق721ر،  123 -   پ127 ۀگر ب) 3724های کاربرد هرکدام. نسخه: ایاصوفیه چگونگی و شیوه 

 الوزن و الكیل   يکتاب ف
والتسر،    –ساخ کرده، قس: ریتر  بیطار آن را استن ، ابن ه 7، سدۀ  ر68  –  پ 74)گ    3711ای از آن در کتابخانۀ ایاصوفیه  نسخه 

 (.  479، ش 1/59(؛ حلب، جراح )نک: سباط، فهرس، 833

ر،  11 -  ر 16)گ  F 163 (.Gosudarstvennaja Bibl)، لنینگراد، کتابخانۀ عمومی األوزان و المكاییل الیونانیة  يکتاب ف

 (. 166م/1973(/1) 2، نک: المورد، 302  -  321  ۀگر بها )مجموعه، (. بغداد، صومعۀ کرملیه 6سدۀ  

 األغذیة   يکتاب ف
هأبي إبن (، عنوان آن نزد  451، ش 58/ 1ای از آن در کتابخانه حلب، حکیم )نک: سباط، فهرس،  نسخه  ع  ْیب  ص 

ُ
(  1/245)   ا

 ُسنباط.  ، تألیف برای بطریق البطارقه ابوغاِنم العباس بن القوانین الکلیةالغذیة علی طریق   ي فعبارت است از: کتاب 

 دفع ضرر السموم  يکتاب ف
 (.  474، ش 1/59ای در کتابخانۀ حلب، جراح )نک: سباط، فهرس،  نسخه 

 تحرز عن السموم الحیوانیة و النباتیه و المعدنیة المشروبة أو الَملدوغة أو غیرها  
 (.  6/564، قس: نشریه،  ه 1004گ، 2)  3190( 37ن، سنا ) ای از آن در تهرانسخه 
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 زید َصحارُبختابیابونصر بن  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
حارُبخت )چهاربخت( که گویا در پایان سدۀ ابن   زیسته است. م می9  / ه 3ص 

 أقراباذین  
 آورد. قول می ( نقلپ 20 ۀگر ب)  الصیدنةوی در کتاب   أقراباذینبیرونی از کتاب  

 م(925  – 865ق /  313  – 251زکریا رازی )رازی، ابوبكر محمد فرزند  
سالگی به بغداد رفت و پزشکی را فراگرفت. گویا میان   30او در ری موسیقی، کیمیا و دیگر علوم طبیعی را آموخت و در  

را نوشت در این زمان به فرماندار   يطب الروحانو  1الطب  ي ف ي المنصورق به ری بازگشت و هر دو کتاب  296-  290های  سال 

 اسد سامانی پیشکش کرد.  احمد فرزند  اسحاق فرزند  منصور فرزند   ری

 الطب   يف يکتاب الحاو
  22و    21و    20کرد، سه جلد  بیماری داروهای درمانی آن را یاد می   المعارف بزرگ پزشکی است. افزون بر بازگوکردن هر دایره 

 های گوناگون آورده است. زبان های داروهای تکی با نام آن در ویژۀ داروشناسی تکی و جدول نام 

 کتاب األقراباذین  
 (. 13م، شIsis ،5/1923، نک: روسکا، در: القراباذین الکبیر)یا کتاب 

بادلیان   آکسفورد،  یوری،  Marsh. 537(3)   (68نسخه:  نک:  ش  143برگۀ  گ،   ،611 ( وهبی    -   ر278)گ  1488( 28(؛ 

؛ تهران، ملک و از  239/ 2(؛ ونیز، نانیانا، 79برگۀ ، نک: فهرست،  ق 597ر، 4- ر26)گ Or. 9(؛ لندن؛ ولکام ق1058ر، 271

(؛ تونس، کتابخانۀ شخصی ح. حسنی عبدالوهاب  82برگۀ آبادی، های بازماندۀ از میرزا طاهر طبرسی )نک: نجم جمله کتاب 

(؛ دیوبند،  229، نک: فهرست،  ه 941)در یک مجموعه،  595( 1چنین تونس، کتابخانۀ حسن ُحسنی ) )در یک مجموعه(؛ هم 

 
خ با همیاری موزۀ تاریخ 1387: پژوهش و برگردان به پارسی توسط اینجانب ]محمدابراهیم ذاکر[ به انجام رسید و در  المنصوري في الطب  1

ای یاد دکتر شمس شریعت تربقان مقدمه زندهعلوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران چاپ شد. آموزگارانم، استادعبدالله انوار و  

 ارزشمند نوشتند.
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گفته شده درست نیست؛    1860  /   ( 4)   10(، ولی آن چه در فهرست مجلس  234/ 2ق، نک: فهرست،  1234گ،  14) 46طب   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 ( 390  -   391/ 5، نک: فهرست،  ق1115گ،  21)   4125ای دیگر از آن، در رامپور، رضا  ای از آن در آن جا نیست. نسخه نسخه 

 خواص االشیاء
 . 188برگۀ  آبادی، (، قس: نجم ه 7 سدۀ ،  هگر ب 93) 103نسخه: مشهد، طب  علم الخواص ي مفید الخاص ف

األشیاءیا    الخواصکتاب   طب    خواص   قاهره،  المخطوطات،  ه 913،  پ119  –  پ  136)گ  141نسخه:  فهرس  نک:   ،

 (. پ77 -  90)گ 1836( 12(=؟ مراد مال ) 79(/2) 3

دانشگاه،    الخواص   يفرسالة   تهران،  ش749/ 4نسخه:  علومی  557،  پ99  -  ر 109)گ  5469،  1033،  یزد،  ق(=؟ 

 (. 4/395ق، نک: فهرست، 1232ر، 410 -  ر 440)گ  2864(؛ تهران، سپهساالر 449/ 4ق، نک: نشریه، 557) 

 ( 390ها،  . )تاریخ نگارش 264نسخه: قاهره، تیمور، طب  خواص  األشیاء المقاومه لألمراض 

 . 122 -  123م/Virchow’s Archiv  ،86/1881شنایدر، در: ا ، نک: اشتاین 2/237نسخه: ونیز، نانیانا،   خواص  األشیاء

   إبدال األدویة کتاب 
(؛ تهران، مجلس  834والتسر،    – ، نک: ریتر  ه 6ر، سدۀ  40  -   ر50)گ3744دربارۀ مواد جانشین داروها نسخه: ایاصوفیه  

(؛  714/ 4فهرست،  ق، نک:  989،  پ   130  –   پ 133)گ   460(؛ تهران، دانشگاه  250-4/251( )نک: فهرست،  1548)   1538

) 1311، پ21-ر 28)گ8051همان   سنا  تهران،  نشریه،  1004گ،  2)   3190(  27ق(؛  نک:  نانیانا،  6/563ق،  ونیز،  (؛ 

هم 2/234 نجم ،  نک:  ) ؛ هم 311،  100آبادی،  چنین  ر.  فهرست،  ه 11)سدۀ  964( 1چنین مشهد، گوهرشاد،  نک:  برگۀ  ، 

 (. 350 -  5/351ق، نک: 1303،  پ 47 -   ر 63)گ 4036ای دیگر نیز در: رامپور، رضا (. نسخه 204

دم من الفواکه و
َّ

ر   کتاب ماُیق
َّ

 األغذیة و ما یؤخ
تقدیم الفواکه قبل (، عنوان کتاب به این صورت آمده است:  36ها پیش و پس از غذا )روسکا، همان، ص دربارۀ مصرف میوه 

(؛  834والتسر،    –ق، نک: ریتر  721،  پ  152  -  پ  156)گ    3724یا رسالة في ترتیب أکل الفاکهة. نسخه: ایاصوفیه    الطعام

  (3)870ق(؛ اسکوریال  1058ر،  197  -   پ 198  ۀ گر ب)   1488( 21(؛ وهبی ) ق915ر،  97  -   ر 101  ۀ گر ب)   2095( 8شهیدعلی ) 
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)در    3258  ( 3(؛ تهران، سنا ) ه 9گ، سدۀ  5)   (4)601(؛ مادرید، کتابخانۀ ملی  12  -   19  ۀگر ب)   887(؛  ه 9، سدۀ  73  -   77  ۀگر ب)  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

چنین تهران، کتابخانۀ  ق(؛ هم 1086،  برگ   2)   4573  ( 29(؛ تهران، ملک ) 244/ 2ک: نشریه،  ، نه 11، سدۀ  هگر ب  3مجموعه،  

 . 1ق( 1269، 46  -  59برگۀ  )  871خصوصی نصیری 

  ياألدویة المشهورة الموجودة ف ِعالج األمراض باألغذیة و
 

 مكان   کل
   ي الدویة المسهلة الموجودة فچنین آمده:    12این عنوان در فهرست بیرونی، ش

ّ
. نسخه: قاهره، دارالکتب، طب  ل مکانک

 .  2( ه 13، سدۀ هگر ب  16)  4282( 2(؛ تهران، ملک ) ه 9گ، سدۀ  73)  1118

 کتاب الشامل  
گ، نکـ: فهرست،  250) 26شکدۀ پزشکی  دهد. نسخه: تهران، دانداروها و أدویة را از لحاظ نظری و عملی مورد بحث قرار می 

 (. 73/ 3، ةمعهد المخطوطات العربی  ة؛ مجل283 -  91آبادی، ؛ نجم 46 ۀگر ب

 أدویة العین و ِعالجها  يرسالة ف 
(؛ حلب، حکیم ج. )نک: سباط، فهرس،  4/273)فهرست    1567(  1538های تهران، مجلس ) هایی از آن در کتابخانه نسخه 

با عنوان  864، ش1/100 العین و معالجتهاالمشجرة  (؛  أمراض  ) فی معرفة  ق، قس:  1007گ،  5) 3190( 30، تهران، سنا 

 . 296 -  97، 156آبادی، (، نک: نجم 6/562نشریه،  

تی الحاجة إلیها دون غیرها   يرسالة ف 
 
 األدویة المرکبة ال

 ق(.1006پ،  237  -  ر242برگ ) 3821کتابخانۀ مجلس شورا در تهران،    ای از آن درنسخه 

 مرض و تعیین مقدار شربة منها علی رأیه  قوی 
 

ة و طریق استعمالها فی کل
َ
 األغذیة الُمسِهل

 (.  6/563ق، قس: نشریه،  1004، برگ 3) 3190( 26تهران، سنا )  نسخه: 

 
 .394، هاتاریخ نگارش  1

 . 397 برگۀ ،هانگارش  خیتار 2
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ت  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
 
ییء و اإلسهال  يأدویة ال

َ
ُع الق

َ
نف

َ
 ت

ُعّواد، در    ورکیس، قس: ک ه 9سدۀ  پ،    51  -   ر 67)گ  649  ( 2آور. نسخه: بغداد، متحف ) دربارۀ داروهای مسهل و تهوع 

 .  1( 4م/ 78/1971 -  79مکتبه، 

 الرسم المذکور   االیارجات المختبرة من القدیمة و الحدیثة المجربة المصلحة علی يکتاب ف
 (. ق999)در مجموعه،  Or. 157دربارۀ داروهای تجربه شده. نسخه: ونیز، نانیانا 

راباذین الصغیر  
َ

 ق
 (.  14)بیرونی،  

 صیدنة  کتاب ال
ه أبي إبن ؛  29)بیرونی،   ع  ْیب  ص 

ُ
 (.ا

 الِعطر واألنِبجات واألدهان   يکتاب الكبیر ف 
 (. 36برگۀ  ؛ قس: روسکا، 35ها، بیرونی، )کتاب بزرگ وی دربارۀ أدویة، مرباها و روغن 

 أثقال األدویة المرکبة   يکتاب ف
هأبي إبن )  ع  ْیب  ص 

ُ
 ( 410،  هاتاریخ نگارش؛ ا

شَعث يبأبن إاحمد،  
َ
 اال
م( ایرانی بود. ناگزیرانه به موصل گریخت و در همان جا به  970  /ق  360اشعث )د:  ابو محمد فرزند  ابوجعفر احمد فرزند  

هأبي إبن فراگیری دانش پزشکی پرداخت. )  ع  ْیب  ص 
ُ
 (. 245 -  1/247، ا

 
 . 404، همان جا، برگۀ  1
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 کتاب األدویة المفردة   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
 .Orجا(؛ کتابخانۀ بریتانیا  ، نکـ: دیتریش، همان ق636،  هگر ب  190)دومین »مقاله«،    1785سه گفتار دارد. نسخه: مغنیسا  

)نیمۀ دوم،    291(؛ رباط، اوقاف، طب  81م/ Br. Mus. Qly.  ،11 /37-1936، نکـ: فولتن، در:  ه 7)نیمۀ اول، سدۀ    11615

   (.732 ۀ ر امش،  1/87[(؛ حلب، زبیدی )نکـ: سباط، فهرس، ه 7، سدۀ هگر ب  153، ]333نکـ: قائمة لنوادر المخطوطات، ش

 کتاب ترکیب األدویة  

 م( 10/   ه4نصرانی )سدۀ  رومان یزید فرزند  خالد فرزند  
هأبي إبن زیست و با پزشک مصری، ن سطاس مکاتبه داشت ) خالد در قرطبه می ع  ْیب  ص 

ُ
 (. 2/41، ا

َجریة   يرسالة ف 
َ

 األدویة الش
 (.  2559 ۀ ر امش،  15، نکـ: سباط، فهرس، ذیل،  ق671کتاب را برای ن سطاس نوشت. نسخه: قاهره، حبشی ) 

 م( 979ق / 369خالد جزار قیروانی )ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن
دانست وی بسیار متدین و زاهد  سلیمان اسراییلی بود. افزون بر پزشکی، تاریخ و جغرافیا را خوب میشاگرد اسحاق فرزند  

 بود. 

  کتاب إعتماد األدویة المفردة
 استنساخ و  

ً
کتابی که به خصوص در مغرب زمین انتشار بسیار یافت. استفانوس ساراگوستایی آن را به التین ترجمه، مکررا

ایاصوفیه   )عربی(:  برگرداند. نسخه:  نیز  و عبری  یونانی  از مقالۀ    3)   3564به  ،  هگر ب  140خبری نیست،    4مقالۀ نخستین، 

  216  ۀگر ب)   1746 ( 3(؛ الجزیره ) 811ق، نکـ: ذیل، ش 1081، 41 -   57  ۀگر ب ای از آن،)قطعه   Or. 3832(4)تانیا  یق، بر 539

 (. 617 ۀ ر امش،  76/ 1(؛ حلب، جراح )نکـ: سباط، فهرس،  ه 10، سدۀ113 -
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 بدال الَعقاقیر إکتاب   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
، بحیره، کتابخانۀ احمد خیری؛ نسخۀ عکسی،  بدل العقاقیرر(؛ با عنوان  61  -  63  ۀگر ب)   (5)896نسخۀ آن در اسکوریال  

 .1( 254/ 5، ةمعهد المخطوطات العربی  ة، نکـ: مجل158 -  166برگۀ )  5636دارالکتب، طب ل 

 کتاب الخواص   
هأبي إبن به نقل از   ع  ْیب  ص 

ُ
های التینی و عبری به دست ما رسیده است در این کتاب سخن از داروهایی است  ، که در ترجمه ا

تأثیر آن می  اسرارآمیزها را داروهای  نامیدند و ما آن ها را "ویژه" می که آن  از نظریۀ  ها دارای ویژگی نامیم، زیرا  هایی است که 

 توان برد.  ها پی نمی بدان ها و داروهایی مربوط عمومی طبی به خصوصیات بیماری 

 .  2ق( 827ر،  158  -  ر162 ۀگر بنسخه: صنعا، غربیه، بدون نشانه ) 

 کتاب الُبغیة
  الدویة المرکبة  يکتاب فیا 

ناح، تلخیص  ر( و مروان بن 191ر،  76/گ  2سمجون ) (. ابن 618، ش76/ 1حلب، جّزار )نکـ: سباط، فهرس،    نسخۀ آن در  ج 

 کنند. ر( از آن نقل می83پ،   63پ )؟(،   60پ،  57 ر، 44ر،  41ر، 15ر،  14پ، 13پ،  6 ۀگر ب) 

   کتاب األحجار
 به عنوان مرجع استفاده کرده است.   المرشد اثری است که تعمیمی از آن در 

 
 . 428 برگۀ ،هانگارش  خیتار 1
 . 429 برگۀ ،هانگارش  خیتار 2
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 م( 987ق /  377ُجلُجل اندلسی )ز:  حسان فرزند  ُجلُجل، ابوداود سلیمان فرزند  ابن آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
م( را یافت. آوازۀ او به جهت نگارش کتاب  1009  –  976ق /  399  –   366او پس از فراگیری پزشکی به دربار مؤیدبالله هشام ) 

ذوه،  است که یکی از کهن   طباء طبقات ال  اّبار،  ؛ ابن 81؛ صاعد، طبقات،  208ترین کتاب تاریخ پزشکی است )ُحمیدی، ج 

هأبي إبن ؛ 190؛ قفطی، حکماء، 1/297تکمله،   ع  ْیب  ص 
ُ
 (. 46  -  2/48، ا

 تفسیر أسماء األدویة المفردة 
)نکـ: فهرست،    1545  /   1538(؛ تهران، مجلس  30گ، نکـ: ِدِرنبورگ، ص10)یک قطعه،    233نسخه: مادرید، کتابخانۀ ملی  

 (. 38ق، نکـ: سباط، فهرس، ذیل 693(؛ حلب، نّحاس ) 4/247

هأبيإبن اند. از آن گذشته بیطار از این کتاب بسیار استفاده کرده رسد غافقی و ابن به نظر می  ع  ْیب  ص 
ُ
ای  ( قطعه47 -   2/48)  ا

 مهم را از آن برای ما حفظ کرده است. 

ت ي مقالة ف
 
ایستعمل ف  يلم یذکرها دیسقوریدس ف يذکر األدویة ال    الطب   صناعة ي کتابه مم 

هأبي إبن )به نقل از   ع  ْیب  ص 
ُ
 باشد.   کتاب االستدراک علی کتاب الحشائش لدیسقوریدس(. احتمال دارد همان 2/48، ا

ل،  573، ش  136برگۀ  )نکـ: یوری،    Hyde 34(3)نسخۀ آن در کتابخانۀ آکسفورد، بادلیان  
ُ
  3589(؛ نور عثمانیه  587؛ نیک

 (. 186برگۀ  ، Medicinalia، نکـ: دیتریش، ه 668ر، 128 -  پ 129 ۀگر ب) 

 أدویة الِتریاق   يمقالة ف
ل، 573، ش  136برگۀ  )نکـ: یوری،  Hyde 34(3)نسخۀ آن در کتابخانۀ آکسفورد، بادلیان  

ُ
 (. 587؛ نیک

 العقاقیر يرسالة ف 

 م( 990ق / 380کیسان )د: عثمان  ابوالحسن َسهالن  
هأبي إبن عزیزبالله بود ) فاطمی مصر به ویژۀ  پزشکی ترساآیین در دربار خلیفگان  ع  ْیب  ص 

ُ
 (. 2/89،  ا
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 أکثر األمراض   ياألدویة المرکبة ف  يمختصر ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
 .  1ه 7در مصر، تاریخ استنساخ، سدۀ   نسخۀ آن 

 کتاب األقراباذین  
   2. 356، ش1/47ق، نکـ: سباط، فهرس،  472نسخۀ آن در کتابخانۀ حلب، در کتابخانۀ خصوص گ. عّقاد ) 

رجانی )سدۀ ابوزید  
َ
 م( 10ق / 4ا

رجانی طبیب باشد که در خدمت بهاءالدوله در بغداد بود و در  
 
م درگذشت. نکـ: قفطی، حکماء،  994ق /  384شاید ابوسعید ا

 ؟(. 408

پ،  55ر،    54ر،    51ر،  46پ،  35پ،  17ر،  15  ۀگر بکند:  قول می نقل   الصیدنةبیرونی، بدون ذکر عنوان کتاب از او در کتاب  

پ، قس:  131ر،  129ر،  126ر،  124ر،  120پ،  105ر،  103پ،  102ر،  101پ،  100ر،  73پ،  71ذ،  65پ،  62ر،    59ر،    58

 3. 176م/Quell. u. Stud. ،3 /1933( بیرونی«، در:  الصیدنةمایرهوف، »مقدمه بر داروشناسی ) 

َوری )سدۀ 
َ

 م( 10/  ه 4ابوالقاسم دین
  42/  ( 3)   4،  ر هدل ا  ةیتیمزیست )ثعالبی،  اف بود. در خراسان می االطر عبدالرحمان از شمار دانشمندان جامع عبدالله فرزند  

   کند.پ( از او نقل می 10برگۀ  )  الصیدنة(. بیرونی در کتاب 4/231، ِزِرکلی،  136 -

 م(10/  ه 4ابوسعید ُجرجانی )سدۀ 
   کند.ر( از وی نقل می 50  ۀگر ب)  الصیدنةزیست، بیرونی در کتاب می  ه 4گویا در سدۀ 

 م(10/  ه 4یوسف ِاسِفزاری )سدۀ ابی محمد، ابن
 زیست. می  ه 4گویا در سدۀ 

 
 . 438 برگۀ ،هانگارش  خیتار 1

 . 439، همان جا، برگۀ  2
 . 441 برگۀ ،هانگارش  خیتار 3
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   .1کندقول می ر( نقل 120ر، 113پ، 56برگۀ )  الصیدنةبیرونی از وی در کتاب  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 م(10/  ه 4ابوُمعاذ َجوازکانی )سدۀ 
ر،  31پ،  27پ،  24پ،  21پ،  18ر،  18  ۀگر بکند:  نقل می   ةالصیدنزیست. بیرونی از وی در کتاب  می  ه 4گویا در سدۀ  

پ،  99ر،  99پ،  98ر،  93پ، 92پ،  84پ، 82پ،  71پ، 68ر،    67ر،    65پ،  61پ،  56پ،  52پ،  46ر، 45پ،  35پ، 33

ر،  126کند(،  قول می ماسویه نقل بن   جا از یحییر )که در آن 124پ،  108ر،  108ر،  106پ،  104پ،  102پ،  100ر،  100

 پ.  130

ُرنجی )سدۀ 
ُ
 م(10/  ه 4ابوالحسن ت

از وی در کتاب  می  ه 4گویا در سدۀ   ر، قس:  106پ،  50ر،  47ر،  41پ،  18  ۀگر بکند:  نقل می   ةالصیدنزیست. بیرونی 

  2. 176 -  177برگۀ مایرهوف، همان، 

 م(10/  ه 4احمد )سدۀ قاسم فرزند  
نقل شده است )تاریخ    حبیب الَعروس و ریحان النفوسزیست. از کتاب دارویی او به کرات در کتاب  می  ه 4گویا در سدۀ  

 (. 442ها،  نگارش 

كی )سدۀ 
َّ

ش
ُ

 م( 10/  ه 4ابوالعباس خ
 کتاب الِعطر

کی گویا در سدۀ    محمد فرزند 
َّ

شود:  بیرونی نقل می   ةالصیدنوی در کتاب    الِعطر زیست. از کتاب  می  ه 4عباس ابوالعباس ُخش

 مرجع اصلی کتاب  128پ، 37پ، 20پ، 10 ۀگر ب
ً
 . همین اثر بوده است  حبیب الَعروس و ریحان النفوسپ، احتماال

 
 . 441 برگۀ ،همان جا 1

 . 441 ۀهمان جا، برگ 2
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 م( 10/  ه 4یعقوب )سدۀ ابیاحمد ابن  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
 قول شده است. نقل  حبیب الَعروس و ریحان النفوسزیست. از کتاب دارویی وی اغلب در کتاب  می  ه 4گویا در سدۀ 

 م(10/   ه 4علی )سدۀ صالح فرزند  عبدالله فرزند  
  .1کند قول می ر( نقل 70 ۀگر ب)   الصیدنةزیست. بیرونی از وی در کتاب می  ه 4گویا در سدۀ 

 م(10/   ه 4ابویوسف )سدۀ 
 کتاب المشاهیر 

کند ولی بسیار کم از مؤلف  قول میاو نقل   المشاهیرموضع از کتاب   30زیست. بیرونی در حدود م می 10/ه 4در سدۀ  گویا 

 «. المشاهیر پ: »ابویوسف صاحب 126پ،  125ر،  109 ۀگر ب،  الصیدنة المثل در کتاب  برد. فی آن نام می 

 ابونصر نیشابوری 
 کند.  قول می ر( نقل 116برگۀ )   الصیدنةزیست. بیرونی از وی در کتاب می  ه 4گویا در سدۀ 

زاریِبشر فرزند  
َ
 عبدالوهاب ف

 تفاسیر األدویة 
پ،  26پ،  24پ،  15پ،  14  ۀگر ب) ة  الصیدن  وی در کتاب   تفاسیر الدویةزیست. بیرونی از کتاب  م می 11  /  ه 5او پیش از سدۀ  

 کند. قول می ر( نقل 51  ر، 50ر،  46ر، 45ر، 44ر، 38

 هیثماسحاق فرزند  عبدالرحمان فرزند  
هأبي إبن زیست ) م در قرطبه می10/ه 4گویا در سدۀ  ع  ْیب  ص 

ُ
 (. 513/ 1، هدیة العارفین ؛ 2/46، ا

 
 . 442همان جا، برگۀ  1



   

 ی سینو مفرده   ةی کتاب أدو ی خیروند تار سمجونابن   ۀمفرد  ةی کتاب أدو ی مندارزش 
 

54 

واء من خواص  األشیاء   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما  إکتفاء بالد 
بیطار اغلب از آن  باقی مانده است. ابن عامر حاجب نوشت. ترجمۀ عبری آن  ابی او آن را برای ابوعامر محمد فرزند محمد بن 

 کند. قول می نقل

یدع    ْن م    ّن إ(. آغاز: » ه 914پ،  41- پ67است )گ  (4)9770نویس عربی موجود این کتاب در تاشکند  نسخه: تنها دست 

 ...«.  شیاء خواّص ال   ي فببقاء الحاجب المنصور ایده الله فانه یدعو... فالقت للحاجب... الکتاب 

ص  أبي إبن 
ُ
ها ع   کند:چنین از دو کتاب زیر یاد می هم  ْیب 

   ة و المقیئ ة األدویة الُمسِهل يکتاب الكمال و التمام ف

ار فخطأ ابن  يکتاب اإلقتصار و االیجاد ف  اإلعتماد  يالجز 

 کتاب الُمسِهالت  
قول  آن نقل  ر( از 123پ،  122  ۀگ ر ب  /2سمجون ) زا هستند، ابن ساز و شکمروش ها که همان داروهای روان دربارۀ مسهل 

 کند.  می

 (ه4سعید تمیمی )سدۀ احمد فرزند  تمیمی، ابوعبدالله محمد فرزند  
مله عبیدالله فرزند  المقدس بود. پزشکی را نزد پدربزرگش سعید فراگرفت. نخست به خدمت حسن فرزند  او از بیت  ُطُغج در ر 

ی جا از توجه یعقوب فرزند  در آمد سپس به مصر رفت و در آن 
ّ
( برخوردار  267/ 9م، ِزِرکلی،  990ق /  380س وزیر فاطمی )د:  ِکل

را برای وی تألیف کرد. گویا قدرت وی بیشتر در ترکیب    البقاء باصالح فساد الهواء و التحرز من ضرر االوباء   ةمادشد و کتاب  

بیطار قرارگرفت که هفتاد  ابن   داروها و مبحث پرهیز غذایی بوده است. اوصافی که از گیاهان به دست داده بسیار مورد استفادۀ

پذیرد،  کند و آراء آنان را نسنجیده نمیقول می گاه از آنان نقلشناسد و گه قول کرده است یونانیان را نیز می بار از تمیمی نقل 

 باید در    ، ولیکند. سال وفات تمیمی معلوم نیستالمثل نظر جالینوس را در یک جا رد می فی 
ً
  ه 4  سدۀآخر   چهارمیک ظاهرا

 م درگذشته باشد.  10/
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،  برگه  478نیز هست، این کتاب در    حبیب العروس و ریحان النفوس سعید تمیمی مؤلف کتاب  احمد فرزند  محمد فرزند   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

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

هایی از کتاب تمیمی تشکیل شده، وارسی کنیم. این را  جلد دوازدهم آن از قطعه   %90که حدود    الرب  ةنهایالمعارفش  دایره 

هایی از حبیب العروس تشکیل شده  قول از نقل   الرب  ةایهن ور در جلد مورد بحث از  نیز باید افزود که بخش اعظم منابع مذک 

م  11 /  ه 5 سدۀ نخست   چهارم یک ام که سال وفات تمیمی را باید در  است. بر مبنای منابع مورِد استفاده چنین استنباط کرده 

 أبيإبن ؛  105  -   106،  حکماء ل ا  خیر ات؛ قفطی،  448  -  447،  هاتاریخ نگارش قرار داد ) 
ُ
ها ع  ْیب  دی، وافی،  87  -   2/89،  ص  ف  ؛ ص 

؛ ِلکِلر،  174  -  3/176،  شناسیتاریخ گیاه؛ مایر،  112  ۀر امش ،  پزشکان عرب؛ ووستنفلد،  2/49،  هدیة العارفین؛  81  -  2/82

 (. 263- 8/264؛ کحاله،  6/203؛ ِزِرکلی،  1/679؛ سارتن، 2/211؛ نویبورگر،  237/ 1؛ بروکلمان 1/391-388

َوی المفردات من األدویة  مرشد إلی جواهر األغذی 
ُ

 ة و ق
دربارۀ    14و    13دربارۀ قیر    12هاست. فصل  ای در زمینۀ رژیم خوراکی و مواد دارویی و کانی کتاب المرشد دارای اهمیت ویژه

 بردجزار، بهرۀ ویژه می ابن  حجارِ ال هاست که از کتاب فلزها و سنگ 
  (4)54(؛ پترزبورگ، مؤسسۀ شرقی  512، نکـ: واژدا،  ه 947،  1- 126، گ 11- 14های  )فقط »مقاله  2870نسخه: پاریس  

در لندن، کتابخانۀ بریتانیا    14تا    8(«. نسخۀ دیگری با نبود فصول  182، نکـ: روزن، ش  ه 8پ، ق  204- 272، گ4)»مقالۀ  

Or. 9010  (98  موجود است. 74-75، نکـ: حمارنه، فهرست، صه 7گ، سدۀ ) 

انیابن  َکت 
ُجلُجل،  کتانی )ابن کتانی )ِکنانی( اطالعات طبی خود را نزد عموی خود ابوالولید ابن ابوعبدالله محمد فرزند حسین فرزند  

هأبي إبن ؛  109 ع  ْیب  ص 
ُ
م( و فرزندش مظفر )د:  1002ق /  392عامر وزیر )د:  ابی ( کسب کرد و مورد توجه منصور بن 2/45،  ا

به سرقسطه رفت. غیر از طب در منطق و نجوم نیز دست داشت. سال وفات او معلوم  م( قرار گرفت. بعدها  1008  / ق  399

هأبي إبن ؛ 82نیست. )صاعد، طبقات،  ع  ْیب  ص 
ُ
دی، وافی، 2/45، ا ف   (. 9/251؛ کحاله، 16 -  3/17؛ ص 
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 کتاب التفهیم   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
ابن  است.  تکی  داروهای  همان  که  مفرده  ادویۀ  ابن دربارۀ  ادریسی،  غافقی،  ابن سمجون،  آن  میمون،  از  دیگران  و  بیطار 

 .  ( 451،  هاتاریخ نگارش) اند قول کرده نقل

 خالدعباس فرزند  

کی  از طریق کتاب ابوال  حبیب العروس و ریحان النفوس زیست. در کتاب  م می 10/ه 4م یا  9  /  ه 3گویا در سدۀ  
َّ

عباس ُخش

 .1قول شده است ( از کتاب ادویۀ وی نقل 478  ۀگر ب)نکـ: پس از این، 

ار ابن  خم 
م(، طبیب و فیلسوف بزرگ ایرانی است که در طب  943ق /  331خّمار )د: بابا، با آوازۀ ابن ُسوار فرزند  ابوالخیر حسن فرزند  

 . 2نظری و هم در طب عملی دست داشت 

 کتاب األغذیة  
 نقلر( یاد می 103)گ  الصیدنةبیرونی از آن در کتاب  

ً
پ،  35پ،  33پ،  11  ۀگر بند:  اهای زیر مربوط به آن قول کند، احتماال

پ،  113پ،  112ر،  112پ،  109ر،  108ر،  106پ،  105ر،  102ر،  101ر،  99پ،  97ر،  87پ،  83ر،  78ر،  71ر،  70ر،  43

 .1753 ۀگر بپ، قس: مایرهوف، همان، 130

 ق(375اهوازی )ز: عباس َمجوسی علی فرزند  
سیار فراگرفت سپس به دربار عضدالدولۀ دیلمی  یوسف، ابن زادۀ اهوازی پزشکی را نزد ابوماهر موسی فرزند  این زردشتی 

را به وی پیشکش کرد. سال درگذشت وی روشن نیست، ولی    ةکامل الصناعم( راه یافت و کتاب  949-983/ه 372-338) 

 م به شمار آورد.  10/   ه 4پایانی سدۀ  چهارم توان درگذشت او را در یک می

 
 . 459برگۀ ، هاتاریخ نگارش  1

ه، أبي؛ إبن 265ندیم، ابن 2 ع  ْیب  ص 
ُ
 . 455 برگۀ ،هاتاریخ نگارش ؛ 354  - 356/ 1؛ ِلکِلر، 115؛ ووستنفلد، پزشکان عرب، ش322-1/323ا

 . 456 برگۀ ،هانگارش تاریخ  3
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 کامل الصناعة الطبیة آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
ّناش الَمِلکیا  

 
   ي الک

است که کتابی درسی به شمار آمد. بخشی گسترده دربارۀ داروهای تکی و    کامل الصناعةکتاب    به جهت نگارشآوازۀ وی  

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

 . 1تری دارددرخشان 

 ابوَسهل ِسجزی 
احمد خلف دانیم که وی اثر خود را به امیر ابو ب ِسجزی تنها این را می اسحاق متطب یعقوب فرزند دربارۀ ابوسهل ِبشر فرزند 

 م در جرجان( پیشکش کرده است. 1009 / ق 399احمد )د: بن 

 ةالرسائل الطبی 
ّناشیا  

 
   الک

ُکّناش  به  است  آهرون متکی  ابن های  یوحنا  هارُبخت(،  ابویزید ص  تفسیر  )با  و، جورِجس  دیگران »کتاب متشکل    سرابیون 

»رساله«، که از آن میان   11ها از شماری »رسائل«. اولین »مقاله« مشتمل است بر  است... از چهار »مقاالت« و هر کدام از آن 

 »انواع« داروهای مرکب است.   27رسالۀ نخستین )دربارۀ سردرد( از یک »فصل« و 

،  ه 6، سدۀ  هگر ب  293) 3578(؛ نور عثمانیه  ق620،  هگر ب  324)   2704های سرای، احمد سوم  هایی از آن در کتابخانه نسخه 

(؛ قونیه، یوسف آغا  90(  2)   3ق؛ ناقص، قس: فهرس المخطوطات  665گ،  309)   4213جا(؛ بایزید  نکـ: دیتریش، همان 

]اکنون شمارۀ   88، طب 1/477، قسمتی از آغاز آن افتاده است، نکـ: دیتریش، همان(؛ رامپور، ه 6، سدۀ هگر ب  412)  4984

 . 91( 2)  3،  فهرس المخطوطاتق، نکـ: 670، هگر ب 223را دارد و شامل سه »مقاله« است[ )  4018

 
ه، أبي؛ إبن 232 ۀگر ب ،حکماءل ا خیراتقفطی، ابن 1 ع  ْیب  ص 

ُ
 .456، هاتاریخ نگارش؛ 1/236ا
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 م( 1019ق / 410َمنَدَویه )د: ابن آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
کرد.  جا به عنوان ادیبی معتبر زندگی می مندویه در اصفهان زاده شد. پدر وی در آن عبدالرحمان فرزند  ابوعلی احمد فرزند  

م( وی  949 - 983ق / 338  -   372عضدالدوله فناخسرو ) ابوماهر موسی بن یوسف بن سیار شیرازی است.  یکی از شاگردان  

ق  410( در  573،  1، ج کشف الظنونرا به بغداد خواند تا در بیمارستان جدیدالتأسیس خدمت کند. طبق اظهار حاجی خلیفه ) 

هأبي إبن م درگذشت.  1019 / ع  ْیب  ص 
ُ
 . 1داند ۀ آثار جالینوس میت سبرج وی را طبیبی ممتاز و مفسر  ا

 کتاب األطعمة  
 شود.داری می ( نگاه ه 10، سدۀ  26- 67)گ 2040( 2نسخۀ آن در کتابخانۀ سرای، احمد ) 

 بیان الَتكمید بالَجوارش  يرسالة ف 
هأبي إبن ، در حاشیه(، به اعتقاد  334  ۀگر ب)   1447نسخه: حمیدیه   ع  ْیب  ص 

ُ
ده است  این رساله برای ابومحمد مدنی تألیف ش  ا

 (. 464ها، )تاریخ نگارش 

صول و المرکبات الِعطریة  يرسالة ف
ُ
 ا

 .( 40  ۀگر ب، نکـ: فهرست، ه 11)سدۀ  253نسخه: تهران، دانشکدۀ ادبیات، ج 

 م( 1030ق / 421ِمسكویه )د: ابن
داشت. وی پس از یک  مسکویه غیر از تاریخ، فلسفه و لغت در طب نیز دست  یعقوب ابن محمد فرزند  ابوعلی احمد فرزند  

هأبي إبن م درگذشت ) 1030ق / 421زندگانی دراز در  ع  ْیب  ص 
ُ
 (. 1/245، ا

 
إبن438  ،حکماءلا  خیراتقفطی،  ابن  1 ه،  أبي؛  ع  ْیب  ص 

ُ
ووستنفلد،  21-2/22ا عرب؛  شپزشکان  ِلکِلر،  135،  بروکلمان،  477- 1/478؛    ذیل ؛ 

 . 269/ 1؛ کحاله، 1/423
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   ة کتاب األدویة المفرد آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
مسکویه آمده به احتمال زیاد از همین کتاب  پ( که در دنبال نام ابن 59- ر50)گ  ةهای بیرونی در کتاب الصیدنقول نقل

 است. 

 کتاب األشربة
داری  پ( نگاه 1  -  ر9  ۀگر ب)   2057نسخۀ آن در آنکارا، صائب    .الشربة  يتیارات من کتاب مسکویة ف إخای از آن با عنوان  گزیده 

 شود می

 کتاب الطبیخ 
   الطعمة ترکیب الباجات من  يکتاب فیا 

،  Medicinalia، قس: دیتریش،  ه 700ر،  1-ر 3    ۀگر ب)   2125( 1نسخۀ آن که به احتمال زیاد در مجموعۀ سرای، احمد سوم ) 

 . 1کندر( نقل می 31 ۀگر ب)  الصیدنة ( موجود است. بیرونی از آن در کتاب 73 ۀگر ب

د فرزند   رابیمحم 
َ

حوی ش
َ
 احمد ن

 زیسته باشد. م  11/  ه 5آید که وی دیرتر از نیمۀ اول سدۀ  به نظر نمی 

 أقرباذین  
مغنیسا   در  آن  نسخۀ  دارد.  فصل  پنج  و  بیست  دیتریش،  693گ،  133)   1835کتاب  نکـ:  ص Medicinaliaق،   ،153 -

511 )2. 

 
 . 473 برگۀ ،هانگارش  خیتار 1

 . 474همان جا، برگۀ  2
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 ابوالحسن بصری آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
هأبي إبن م درگذشت ) 11/    ه 5  ۀدس  ابوالحسن بصری در نیمۀ نخست ع  ْیب  ص 

ُ
هایی بسیار زیاد از کتاب  قول (. نقل 1/242،  ا

 شده است.  حبیب العروس و ریحان النفوستاب  ادویۀ او در ک

د فرزند    ( م11/  ه 5 ۀسد ) تمیمی احمدمحم 
 کتاب حبیب العروس و ریحان النفوس 

 احمد، که هنوز هویت او معلوم نشده، به جا مانده است. جلد سوم کتاب یادشده از دانشمندی به نام محمد فرزند  

 (.ه 7  سدۀ، هگر ب  170ح 0 2294تهران، مجلس  نسخه: 

  الِعطر زیسته است. در کنار کتاب  م می11  /  ه 5بیرونی شباهت بسیار دارد. گویا مؤلف در سدۀ    الصیدنةمطالب آن به کتاب  

اند.  رفته  های دارویی متعددی بهره برده است که همه از بین ماسویه که نام آن را ذکر نکرده از کتاب کندی و کتابی دیگر از ابن 

کی یاد شده است.  در صیدنۀ بیرونی تنها از یکی از منابِع ناشناختۀ این کتاب، یعنی اثری از ابوالعباس محمد بن 
َّ

عباس ُخش

کند. بررسی  قول می خالد برمکی نقل جالب توجه این که وی از بعضی از دانشمندان اوایل دورۀ عباسی و از جمله یحیی فرزند  

  ای برای بررسی تاریخ داروشناسی عرب تواند امکانات تازه می   همه جانبۀ این کتاب 
ً
ها به دست دهد. محّمد فرزند احمد بعدا

 .1احمد فرزند سعید تمیمی است توسط خود سزگین شناسایی شده. او همان محّمد فرزند  

 

  

 
 . 478 برگۀ ،هانگارش  خیتار 1
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 نامه کتاب  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 نمایۀ کتاب و مقاله 

   .م( 873 -  809ق / 260 -  194اسحاق، ) حنین فرزند  ، ابوزید  ( إبدال الدویة)  دال باإل 

    . م( 200 –  129جالینوس ) ، لی جالینوسإالمنسوب  إبدال الدویة 

   .( ه 1  ۀدس)  قوذای ت  ،الدویة  ء من تفسیر أسماء يیقاعها و إذاَبتها و شإو کیفیة َدقها و   إبدال الدویة 

   . یدوه ی ه یوج رس ام ،و ما یقوم مقام غیرها إبدال الدویة 

 . م( 857 –  776ق /  243  – 160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن  ، إبدال الدویة

   .هـ 10  سدۀر،  547 -   پ551)گ  883 ( 3آغا ) سلیم   ۀناخب ا ت ک ،سون ی لاج  ، إبدال الدویة

ر، سدۀ  40-ر 50)گ3744ایاصوفیه    . م( 925  -   865ق /  313  -  251زکریا رازی ) رازی، ابوبکر محمد فرزند    ، إبدال الدویة

ریتر  ه 6 نک:  مجلس  834والتسر،    –،  تهران،  فهرست،  1548)   1538(؛  )نک:  تهران،  251-250/ 4(    460دانشگاه  (؛ 

 . ق( 1311، پ21-ر 28)گ8051(؛ همان 4/714ق، نک: فهرست،  989، پ  130  – پ 133)گ

 . م( 869ق / 255شاپور فرزند سهل ) ، إبدال الدویة

فرزند  ابن   ، الَعقاقیربدال  إ احمد  ابوجعفر  فرزند  جزار،  ) ابراهیم  قیروانی  جزار  /  369خالد    (5)896اسکوریال    ،م( 979ق 

 ر( 61 -  63)گ

   . م( 873  -  809ق / 260 -  194اسحاق، ) حنین فرزند  ، ابوزید لی جالینوسإبدال المنسوب اإل 

 . ق( 170ابوزیاد اعرابی، یزید فرزند عبداهللا فرزند حر کالبی )ز: ،  االبل

   ، بقراط. ابیذیمیاء 

 . م( 878  –  809ق /  264 –  194اسحاق ) حنین فرزند    ،أجناس أدویة العین

 . م( 979  /ق  369 خالد جزار قیروانی )د:ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن  ،الحجار 

 . م( 925 -  865 /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد   ،حجار ال 
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صباح کندی  اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند    ،قراباذینال  يلألدویة الممتحنة المجربة و ه   يیوسف الکندإختیارات أبی  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 . 91 -  130)گ  3603( 2کتابخانۀ ایاصوفیه در استامبول ترکیه به شمارۀ )  ، م( 870ق / 256)د: 

آنکارا،    ،م( 1030ق /  421ِمسکویه )د:  ابن یعقوب  محمد فرزند  ابوعلی احمد فرزند    ،الشربة  يإختیارات من کتاب مسکویة ف 

 . پ( 1-ر 9)گ  2057صائب 

 . 295 فلوگل،  ندیم، ابن   فهرستنک:   .م( 878 –  809ق /  264 –  194اسحاق ) حنین فرزند    ، ،ختیار الدویةإ  ، تختیاراإ

زِمنة زِمنة( المراض)  السقام/ کتاب   الدواء الم     .سو ن ی لاج  ،الم 

 . م(، عیسی888ق / 275ماسه بصری ) ابن  ، دویة البسیطةال 

     .م( 200  –  129جالینوس ) ، دویة البسیطةل ا

ت 
ّ
متحف بغداد،    ، م( 925  -  865ق /  313  -  251زکریا رازی ) رازی، ابوبکر محمد فرزند    ،تَنَفع  الَقییء و اإلسهال   ي أدویة ال

   . ( 4م/78/1971 -  79ُعّواد، در مکتبه،  ورکیس ، قس: ک ه 9پ، سدۀ   51 -  ر 67)گ 649 ( 2) 

   .م( 6آهرون فرزند اعین اسکندرانی )سدۀ ، دویة القاتلةل ا

   . روفس، الدویة القاتلة

    . م( 200 –  129جالینوس ) ،  ةدویة المرکب ل ا

 . م 4سدۀ    اوریباسیوس، اوریباسیس، اریباسیس  ،الدویة المستعملة

   يالدویة المسهلة الموجودة ف 
ّ
قاهره،    ،م( 925  -  865ق /  313  -  251زکریا رازی ) رازی، ابوبکر محمد فرزند    ، ل مکانک

 .  ( ه 13گ، سدۀ  16)  4282( 2(؛ تهران، ملک ) ه 9گ، سدۀ  73)  1118دارالکتب، طب  

سِهل  . بقراط  ،ةالدویة الم 

   .م( 1002ق / 392)ز:  ی سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسابن ، دویة المفردةال 

المفردة لْخِمی  وافدابن   ، الدویة  فرزند مهند  وافد  فرزند  یحیا  فرزند  فرزند عبدالکبیر  أبومطّرف عبدالرحمان فرزند محمد   ،

   . ق( 460  – 387اندلسی ) 
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گ،  190)دومین »مقاله«،    1785مغنیسا    ،( م970  /ق  360اشعث )د:  ابو محمد فرزند  ابوجعفر احمد فرزند    ،الدویة المفردة آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 .  ( 81م/Br. Mus. Qly. ،11 /37-1936، نکـ: فولتن، در: ه 7)نیمۀ اول، سدۀ  Or. 11615(؛ کتابخانۀ بریتانیا ق636

   م( 1030ق / 421ِمسکویه )د: ابن یعقوب  محمد فرزند  ابوعلی احمد فرزند   ، ةالدویة المفرد

  کتابخانۀ حلب، مانوک )نک: سباط،   ،م( 830-910/ه 215-298)   یعباد  نی ُحن  اسحاق فرزند    عقوب یابو   ، الدویة المفردة

 . ( 191، ش 1/28فهرس، 

 (. م907 /ق  296)ز: ساعه عمران با آوازۀ سم اسحاق فرزند  ، الدویة المفردة

 . ( ق200د: جابر فرزند حیان )  ، األدویة المفردة

   . م( 200 –  129جالینوس ) ، دویة المفردةل ا

یش   ، الدویة المفردة  . ( م9/ه 3سدۀ )  حسن اعسم دمشقیُحب 

 استفانوس فرزند باسیلیوس ، ترجمۀ به عربی دیاسکوریدوس، دیسقوریدوس )سدۀ یکم م(  ، دویة المفردةل ا

المفردةال  سید  ،  دویة  فرزند  احمد  فرزند  محمد  فرزند  احمد  ابوجعفر  ) غافقی  غافقی  /  560  –  494)خلید(    –   1101ق 

   .م( 1165

    . م( 200 –  129جالینوس ) ، دواء دویة المقابلة لألل ا

   .سون ی لاج  ،الدویة المقابلة لألدواء 

   .م( 870ق / 256صباح کندی )د: اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند   ،الدویة الممتحنة

 مکان
ّ

کتابخانۀ حلب، مانوک    ، م( 830-910/ه 215-298)   ی عباد  نی ُحن  اسحاق فرزند    عقوب یابو   ، الدویة الموجودة بکل

 (. 192، ش1/28)نک: سباط، فهرس، 

   . م( 200 –  129جالینوس ) ،  دویة الموجودة بکل مکانال 

  ي الدویة الموجودة ف
ّ

   .س ون ی لاج ،مکان کل

 . م( 979  /ق  369خالد جزار قیروانی )د: ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن ، الدهان
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ق  377)ز:    یُجل اندلسُجلحسان فرزند  فرزند    مان ی ُجلُجل، ابوداود سلابن ،   االستدراک علی کتاب الحشائش لدیسقوریدس آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

بادلیان    .( م987  / آکسفورد،  یوری،    Hyde 34(3)کتابخانۀ  ش  136برگۀ  )نکـ:  ل،  573، 
ُ
نیک عثمانیه  587؛  نور    3589(؛ 

 (. 186برگۀ ، Medicinalia، نکـ: دیتریش، ق668ر، 128-پ 129)گ

   . م( 925 -   865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد  ،  يسماء الهندیة کتاب الحاوأ

    . م( 869ق /  255شاپور فرزند سهل ) ،  الشربة و منافعها و مضاَرها 

 م( 1030ق /  421ِمسکویه )د: ابن یعقوب  محمد فرزند  ابوعلی احمد فرزند   ، الشربة

سِهلة  .Bolletino Italجنوا، نک:    م(،857  –   776ق /  243  –  160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن   ،إصالح الدویة الم 

degli Studi Or.  ،410برگۀ  م، 1876، دورۀ جدید، فلورانس.   

ة
َ
سِهل الم  یش    ،إصالح الدویة  فهرست،    1538-1547مجلس    ،( م9/ه 3سدۀ  )   حسن اعسم دمشقیُحب  - 4/250)نک: 

تهران، دانشگاه  249 ) 718-4/719، نک: فهرست،  ه 989،  پ114-ر 130)گ460(؛  تهران، سنا  ،  ه 1006) 3190( 51(؛ 

 (.  6/565نک: نشریه، 

یج راهب ، إصالح الدویة  (. م9/  ه 3سدۀ ) ابوُجر 

   .م( 873 -  809ق / 260 -  194اسحاق، ) حنین فرزند  ابوزید ، إصالح الدویة

ن طبری )د: ابوالحسن علی فرزند  ،  غذیةصالح ال إ ب   . م( 864ق /  250سهل ر 

 . م( 925  -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،إصالح الغذیة

   .م( 925 -   865 /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد   ،طعمة المرضیأ

 . م( 979  /ق  369خالد جزار قیروانی )د: ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن  ،الطعمة

فرزند    ،هیودن من با   ،الطعمة احمد  فرزند  ابوعلی  /  410)د:    ی نا هفصامندویه  عبدالرحمان  کتابخانۀ سرای،    ،م( 1019ق 

 .( ه 10، سدۀ 26-67)گ 2040( 2احمد ) 

   .م( 889  -  828ق / 282 -  222ابوحنیفه احمد بن داود فرزند ونند دینوری )  ،طعمةال 

   .روفوس ِاِفسوسی ، الطعمة
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  3564ایاصوفیه    ، م( 979ق /  369خالد جزار قیروانی ) ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن   ، إعتماد الدویة المفردة آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 . ق1081، 41- 57ای از آن، گ)قطعه  Or. 3832(4)ق، برتانیا  539گ،  140،  4مقالۀ  ن ودبمقالۀ نخستین،   3) 

   . م( 200 –  129جالینوس ) ،  عضاء اآللمةل ا

م(،  1964- 1893)  ن یرالد ی خ  ،یزرکل ، نی و المسشرق ن ی شهر الرجال و النساء من العرب و المستعربعالم قاموس الرجال ل أ

 م؛1954ق/1373چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا، 

 . م( 943ق / 331خّمار )د:  ابن بابا، ُسوار فرزند  ابوالخیر حسن فرزند   ، الغذیة

 .م( 932 /ق  320سلیمان اسراییلی )د: ابویعقوب اسحاق فرزند  ، الغذیة

    . م( 200  – 129جالینوس ) ، غذیةال 

 .ه 8، سدۀ  1 -  109)گ 2، ش  4/5پور،  بانکی  ،م( 878 –  809ق / 264 –  194اسحاق ) حنین فرزند   ، الغذیة

 . ( م10/ه 4سدۀ  )  هیثم اسحاق فرزند  عبدالرحمان فرزند   ،اإلعتماد  يالجّزار فخطأ ابن  ياإلقتصار و االیجاد ف

م،  Isis  ،5/1923نک: روسکا، در:    .م( 925  -   865ق /  313  -  251)   یراز   ایزکر ابوبکر محمد فرزند    ،یراز ،  القراباذین الکبیر

ر،  271  -   ر278)گ  1488( 28(؛ وهبی ) 611، ش  143برگۀ  گ، نک: یوری،  68)   Marsh. 537(3)آکسفورد، بادلیان    (.13ش

 . ( ق1058

الکبیر )   ،القراباذین  سهل  فرزند  /  255شاپور  ملک    ه اگشن اد  ،م( 869ق  معهد  ق734) 4234تهران،  مجله  نک:   ،

 (. 348، ش 1/46گ([(؛ حلب، مانوک )نک: سباط، فهرس، 134باب، )  17]مرکب از  74/ 6المخطوطات العربیه، 

حارُبخت )چهاربخت( ابن  ، أقراباذین حارُبخت د یزی ابابونصر بن ص   . ( م9/ه 3سدۀ )  ص 

   . م( 925 -   865 /ق 313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد   ، القراباذین

یش    ، أقراباذین  . ( م9/ه 3سدۀ )  حسن اعسم دمشقیُحب 

 . م( 878 –  809ق / 264 –  194اسحاق ) حنین فرزند    ، القراباذین

 م(. 864ق /  250سرافیون )د: سرابیون ، ابن سرابیون، یوحنا )یحیا( ابن یوحنا فرزند  ، أقراباذین

 م( 1002ق / 392)ز:  یسمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلس ابن ، قرباذین ال
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رابی محّمد فرزند    ،أقرباذین  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما حوی ش  ق، نکـ: دیتریش،  693گ،  133)   1835مغنیسا    ،( م11/    ه 5نیمۀ اول سدۀ  )   احمد ن 

Medicinalia151-153، ص ). 

ّتانی، ابوعبدالله محمد فرزند  ابن  اإلکتفاء بالّدواء من خواّص الشیاء       .م( 1008ق /  399کتانی )ِکنانی( )ز: حسین فرزند  ک 

- پ67)گ  (4)9770تاشکند    ،( م10/ه 4سدۀ  )   هیثم اسحاق فرزند  عبدالرحمان فرزند    ،إکتفاء بالّدواء من خواّص الشیاء 

 (.  ه 914پ، 41

 . م( 1002ق / 392)ز:  ی سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسابن ، [ نیاقرباذ] ن یانقراباذ

مله دالله فرزند  عبی المقدس بود. پزشکی را نزد پدربزرگش سعید فراگرفت. نخست به خدمت حسن فرزند  او از بیت  ُطُغج در ر 

یس وزیر فاطمی )د:  جا از توجه یعقوب فرزند  در آمد سپس به مصر رفت و در آن 
ّ
( برخوردار  267/ 9م، ِزِرکلی،  990ق /  380ِکل

 شد و کتاب  

 .  پ.مAristoteles; Aristote  (323   - 374 )ارسطو  ، ةآثار العلوی

بحیره، کتابخانۀ احمد    ، م( 979ق /  369خالد جزار قیروانی ) ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن ،  بدل العقاقیر 

 . ( 5/254،  ةمعهد المخطوطات العربی  ة، نکـ: مجل158 -  166برگۀ )  5636خیری؛ نسخۀ عکسی، دارالکتب، طب ل 

 . م( 979 /ق  369قیروانی )د: خالد جزار ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن ، البدیع

المفردة  منابع  بررسی   الدویة  جامع  نسخۀ  رونمایی  ،  سمجونابن کتاب  آن گمشداز  ذاکر  سخنرانی  ،  ۀ  در  محمدابراهیم 

ششم  ،  م( 1002ق /  392)ز:    سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسیابن   دویة المفردةال همایش رونمایی نسخه نویافته  

 . در کتابخانۀ ملی ایران  1396شهریورماه 

تار   ةی بغ أبو   د نز ر فأحمد    د نز ر ف یحیی    د ن ز ر فأحمد    . رجال أهل األندلس  خ یالملتمس في   ،( ق599:  د)   یضب جعفر  عمیرة، 

 . م1967 ،ه قاهر   ،الکاتب العربيدار 

غیة    . م( 979 /ق  369خالد جزار قیروانی )د: ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن ، الب 

 . ( 1899 -  1808)  ووستنفلد ش ینریها  ، پزشکان عرب
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  126)گ   691  ( 4حکیم اوغلو )   کتابخانه  ،م( 830-910/ه 215- 298)   یعباد  نی ُحن  اسحاق فرزند    عقوب یابو   ،تاریخ الطباء  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

(؛ حلب،  JAOS  ،81  /  1961  /  11  -  10، نک: روزنتال در:  ق631،  پ86  -  ر88)گ  4850(؛ ایاصوفیه  ه 811ر،  125  -   پ

 (. ق557)قسمتی از آن،  5469(؛ تهران، دانشگاه 188، ش 1/28بازیل )نک: سباط، فهرس،  

الحکماء   ای ؛  الحکماء   خی تار بأخبار  العلماء  الد،  إخبار  عل  ن یجمال  قاض  ی ابوالحسن  ابراه  وسف ی  یفرزند  فرزند    م ی فرزند 

  ، یی دارا  ن ی به کوشش به  رد،ی گی انجام م  یصفو  مان ی ق به دستور شاه سل1099آن در سال    یبرگردان پارس  ،ی بانی عبدالواحد ش

 . خ 1347دانشگاه تهران، 

 . مایر  شناسی،تاریخ گیاه 

 . خ1380کتاب، تهران،   ۀ ، برگردان خان3ج    ن،ی فواد سزگ  ،ی عرب یهانگارش   خی تار

سطا فرزند    ،تحرز عن السموم الحیوانیة و النباتیه و المعدنیة المشروبة أو الَملدوغة أو غیرها
ُ
  م(، 9/ه 3  ۀ )سد  یلوقا بعلبکق

 (.  ق1004گ، 2)  3190(  37تهران، سنا ) 

    . م( 200 –  129جالینوس ) ، صحاء تدبیر ال 

   .م( 873 -   809ق / 260  -  194اسحاق، ) حنین فرزند  ابوزید    ،مراض الحادةتدبیر ال

 . م( 840ق /  225فرزند بنان )د:   هیسلمو   ،تدبیر الصحة

     .م( 200  –  129جالینوس ) ، تدبیر الملطفال

   . روفوس ِاِفسوسی، التدبیر

   .روفوس ِاِفسوسی، طفال ال   ةتربی 

   .م( 870ق / 256صباح کندی )د: اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند   ، الِعطر ي الَتَرفق ف

    . م( 200 –  129جالینوس ) ، دویةترکیب ال 

   .م( 200  –  129جالینوس ) ،  لی قیصر إتریاق 

   . م( 873 -  809ق / 260 -  194اسحاق، ) حنین فرزند  ابوزید ، التریاق

 . م( 830-910/ه215-298)  یعباد نی ُحن  اسحاق فرزند   عقوب یابو  ، الِتریاق
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 .  ق( 360 –  281م /  971 –  894)  تمیم فرزند  ُدن س  ، تریاقال آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

الت  از پزشکان نامدار قرن    ،لیفأالتصریف لمن عجز عن  خلف فرزند عباس، ابوالقاسم خلف فرزند عباس زهراوی قرطبی 

 . م( 1013  –  936ق / 404 -  325چهارم هجری ) 

  ی نژاد اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسان  د ی رضا جمشبرگردان غالم   ، یصاعد اندلس   ی ، ابوالقاسم قاضمم بطبقات ال  ف یتعرال

 . خ  1383  ،یو مطالعات فرهنگ

زارِبشر فرزند    ،تفاسیر الدویة
 
 . ( م11 / ه 5سدۀ )  ی عبدالوهاب ف

)ز:    یُجل اندلس ُجلحسان فرزند  فرزند    مان ی ُجلُجل، ابوداود سلابن   ،من کتاب دیسقوریدوس   تفسیر أسماء الدویة المفردة 

)نکـ:    1545  /   1538(؛ تهران، مجلس  30گ، نکـ: ِدِرنبورگ، ص10)یک قطعه،    233مادرید، کتابخانۀ ملی    ،( م987ق /  377

 (. 38ق، نکـ: سباط، فهرس، ذیل  693(؛ حلب، نّحاس ) 4/247فهرست،  

   . م( 878 –  809ق / 264 –  194اسحاق ) حنین فرزند    ،تفسیر کتاب الدویة المکتومة لجالینوس

    . م( 200 –  129جالینوس ) ،  فسیر لکتاب إبیذیمیات

   . م( 200 –  129جالینوس ) ، الفصول تفسیر لکتاب 

 . م( 1008ق / 399: ز ،کتانی )ِکنانیفرزند حسین فرزند  ابوعبدالله محمد   ،التفهیم 

التشجیر و  التقسیم  العلل،  بیماری گروه )   تقاسیم  افتراقی  ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی  ( هابندی و تشخیص   ، (251 -

313  / و    م(،925  –   865ق  پزشکی  انتشارات دانشگاه علوم  اتوکش،  نظر حسن  زیر  برگردان محمدابراهیم ذاکر،  و  پژوهش 

 خ. 1400خدمات درمانی ایران، 

ابخانۀ دانشگاه  کت   ،م( 912ق /  300بختیشوع )ز:  یوحنا فرزند  ،تقویم الدویة فیما اشتهر من العشاب و الَعقاقیر و الغذیة 

 ( 348ها، )تاریخ نگارش  .ق 1252، 1 –  پ  127)گ  A. 4904(1)استانبول  

 .م( 912ق /  300بختیشوع ) ُبختیشوع، شاید یوحنا فرزند  ابن   ، تقویم الدویة فیما اشتهر من العشاب و الَعقاقیر و الغذیه

الصلة  التکملة ابن لکتاب  ابوعبدالله ،  عبدالله   ابار،  ضاع  محّمد 
ُ
به 1199  /ق  658  -   595)   ی ق عطار    عزت   کوشش   م(، 

 . م 1955 /ق 1357، قاهره  ،نیی حس
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 . م( 878 –  809ق / 264 –  194اسحاق ) حنین فرزند   ،جالینوسلالدویة المفردة  تلخیص آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

   . م( 925 -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،تلخیص حیلة البرء 

   .م( 873 -  809ق /  260  -  194اسحاق، ) حنین فرزند  ، ابوزید رازی[ ي حاوده در الشیاد]از الثبت 

  809ق /  264  –   194اسحاق ) حنین فرزند    ،طریق المسألة و الجوابِثمار تفسیر جالینوس لکتاب قاطیطریون إلبقراط علی  

   . م( 878 –

حلب، نحاس،  نوشتۀ  دست ،  م( 1002ق /  392)ز:    ی حامد فرزند سمجون اندلسسمجون، ابوبکر  ابن ،  الدویة المفردةجامع  

   (. 2790، ش 40)نک: سباط، فهرس، ذیل،  ه 7سدۀ  

های مربوط به حروف  بخش ،  م( 1002ق /  392)ز:    ی سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسابن ،  الدویة المفردةجامع  

 . Bruce 47  -  48کتابخانۀ بادلیان ،  خ، ذ، غ، شح، ط، ی، ک، ل، م، ن، ص، ع، ف، ق، س، ت، ث، 

ح، ط،    های حرف بخش ،  م( 1002ق /  392)ز:    ی سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسابن ،  الدویة المفردةجامع  

 . Hunt. 159کتابخانۀ بادلیان ، ی، گ، ل، م

ن، ص،    هایبخش حرف ،  م( 1002ق /  392)ز:    ی سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسابن ،  الدویة المفردةجامع  

 . ( 2121کتابخانۀ احمد سوم،  ، ع، ف 

ز، ح، ط،  های  بخش حرف ،  م( 1002ق /  392)ز:    ی سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسابن ،  الدویة المفردةجامع  

 (. Or. 11614   لندن، در شهر  کتابخانۀ بریتانیا ، ی، ک، ل 

الف، ج، د، ض،    های حرف ،  م( 1002ق /  392)ز:    ی سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسابن ،  الدویة المفردةجامع  

 . ران یا یمل  ۀ کتابخان ۀافت ی نو ۀ نسخظ، و،  

 م( 1002ق / 392)ز:  سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون اندلسی ابن   ،دویة المفردةال جامع  

    . م( 925 -  865 /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،الجامع الکبیر

المفردات ) ،  جامع  غافقی  )خلید(  سید  فرزند  احمد  فرزند  محمد  فرزند  احمد  ابوجعفر  /  560  –  494غافقی    –   1101ق 

 . م( 1165
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 .  ینبات  ی م(، ابومحمد عبدالله فرزند احمد مالق1249ق /  647)د:   طاری بابن  ن یاءالدی ، ضدویة المفردةالجامع في ال  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

حَدثین من الطباء و المتفلسفین فی الدویة المفردة سمجون، ابوبکر حامد فرزند سمجون  ابن ، الجامع لقوال القدماء و الم 

 .م( 1002ق / 392)ز:  یاندلس

 . م( 7بولس، پولس، پاولس آیگینایی )سدۀ  ،  جامع

م دمشقی ابوالحسن عیسی بن عیسی فرزند  ، جامعال
 
ک  . م( 840ق / 225حکم مسیح دمشقی )د:  ح 

  ؛ ق1343  ،تور ی ب  ،کیوان دا   شهوژ پ  ،م( 925  -  865  /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،و الَحصبة  يالِجَدر 

 . خ 1371تهران   ،یمحمود نجم آباد ش ش وک و ملحقات به  یحواش  ه ا ر مه ی سر اف  هب  همجر ت  :رگید

ْزد  ی ورقیُ م    یدی محمد فرزند فتوح فرزند عبدالله ُحم    ،ی دی م، ُح المقتبس في تاریخ علماء الندلس  جذوة
 
)ز:    یاندلس   یا

 . 1429تونس،  ،یق(، پژوهش بشار عواد و محمد بشار، دارالغرب االسالم 448

 . قاهره، مصر   ثة،یق(، مکتبة المتنبي، مکتبة الشاملة الحد440  –  361)  یرونی ب حان یابورالجماهر في معرفة الجواهر،  

   .( ق200د: جابر فرزند حیان )  ،  ،انتخاب الدویة  ياآلراء ف الَجَمل و 

  ، م( 878  –  809ق /  264  –  194اسحاق ) حنین فرزند    ،الدویة المفردة  ي جوامع إحدی عشرة مقالة من کتاب جالینوس ف

 .  ر 15 -  ر 35برگ  Hunt. 600  (2)کتابخانۀ آکسفورد، بادلیان 

 . م( 873  -  809ق / 260 -   194اسحاق، ) حنین فرزند  ابوزید  ، دویة المفردة لجالینوسجوامع کتاب ال 

 . م( 870ق / 256صباح کندی )د: اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند   ،جوامع کتاب الدویة المفردة لجالینوس

   . گروه پزشکان اسکندرانی سدۀ ششم و هفتم میالدی، دویة المفردة لجالینوسجوامع کتاب ال 

ة  ي جوامع کتاب جالینوس ف
َ
سِهل وی الدویة الم 

 
ره ) ثابت فرزند    ، ق

ُ
  33)گ  3631ایاصوفیه    ،م( 901  -  836ق /  288  –   221ق

 . ( 832والتسر،  – ، نک: ریتر ه 6ر، سدۀ  27 –  ’

  ،الجواب  قوی الدویة المفردة المنسوقة علی طریق المسألة و   ي ولی من کتاب جالینوس فالَخمس المقاالت ال   ي جوامع معان

   . م( 878 –  809ق / 264  – 194اسحاق ) حنین فرزند  

 . ر( 79)گ  Marsh. 215(6)آکسفورد، بادلیان  : کن  الذبول، يجوامع من کتاب جالینوس ف 
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قاهره، تیمور،    م(، 857  –   776ق /  243  –   160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن   ، الَجواهر و صفاتها و صفة الغواصین و التجار آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 (.ه 11ر، سدۀ  35 -  پ 48)گ 363مجموع 

ن طبرفرزند    یابوالحسن عل  ،الَجوَهَرة ب   م( 864ق / 250)د:  یسهل ر 

م دمشقفرزند    یس ی ع ،لجوهرةا
 
ک  . م( 840ق /  225)د:  ی دمشق حی حکم مسبن  ی سی ابوالحسن ع یح 

های مری و معده و آن چه وابسته  در بارۀ بیماری  في الطب جزء الخامس في أمراض المری و المعده و ما یتعلق بذلک  يحاولا

، وزارت فرهنگ  کتابخانۀ اسکوریال مادرید  807نسخۀ شمارۀ    زام(،  925ق /  313رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  ها،  به آن  

ق؛ پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر،  1377م /  1957اد، دکن، هند  المعارف عثمانی، حیدرآبهند، چاپخانۀ مجلس دایره 

 . خ1390مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آن را در سال  

   .کنداز او یاد می   22رازی، جلد   الطب  ي ف ي الحاو

م(، کتاب  925  –   865ق /  313-251) ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی  ،  سنانال   نف وذن و المراض ال أ  ي حاوي في الطب ف

بیماری  بینی و دندان سوم  و  پهلواری و اسکوریال، وزارت فرهنگ هندوستان در چاپخانۀ    نویس دست   ،های گوش  کتابخانۀ 

نی و دندان، برگردان به پارسی  های گوش، بی ق؛ بیماری 1375  - م  1955المعارف عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  مجلس دایره 

محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی، دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  

 . خ1391

    . م( 925 -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد   الطب،  ي ف ي الحاو

الطب في  )د:  الحاوي  زکریا  فرزند  محمد  ابوبکر  رازی،  الرأس،  أمراض  في  األّول،  الجزء   ،313  / مجلس  925ق  م(، 

هند،  دایره  دکن،  حیدرآباد،  عثمانی،  /  1374المعارف،  بیماری 1955ق  یکم،  کتاب  برگردان  م،  و  پژوهش  سر،  های 

 خ. 1393مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،   محمدابراهیم ذاکر، 

ق  313البول و مایتعلق به و النهش و السموم، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    يعشر، ف ، الجزء التاسعالطب  ي ف  ي واحلا

شناسی و بررسی  م، کتاب نوزدهم، پیشاب 1966ق / 1386رف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  المعام(، مجلس دایره 925 /

  زهرها، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش 
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الماء البارد و غیرها،    يعن السدد و سق  ةو الحادث  ةو االمراض الحاد  ةالحمی المطبق  يعشر، فجزء الخامس،  الطب   يف  يحاولا آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

)د:   زکریا  فرزند  محمد  ابوبکر  /  313رازی،  دایره 925ق  مجلس  هند،  م(،  دکن،  حیدرآباد،  عثمانی،  /  1382المعارف،  ق 

های حاد و انسدادی و جز آن، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز  های مطبقه، بیماری م، کتاب پانزدهم، تب 1963

 . خ 1394تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

ب  ری قروح األمعاء و الزح  ي ف  ،نما ث لا  ء زجل ا  ،الطب  يف  يحاولا الفرق  الورم ف  نی ب  نهمای و    ي سائر اختالف الدم و المغص و 

  گر یکد یدو از    ن یا   ی جداساز  ۀوی [ و شری و شکمروش دردناک ]زح  ی اروده   یهازخم   ۀ بماء اللحم، دربار   هی األمعاء و االختالف الشب 

، رازی،  به جا مانده از شستن گوشت تازه   همانند آب   ی و شکمروش  ی او آماس روده   چی پو دل   نی خون   ی هاشکمروش   گر یو از د 

زارت  و  .چ  د،یمادر   ال یاسکور  ۀکتابخان  810  ۀشمار   نوشته بهدو دست از    ش هوژ پ  م(،925ق /  313ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  

هند دولت  دا   ۀچاپخان  ،فرهنگ  هند  درآبادی ح  ،یعثمان   المعارف ره یمجلس  /  1378  ، دکن  برگردان   ، م1959ق  و  پژوهش 

 . خ1392تهران،   ، یبهشت   دی شه  یدانشگاه علوم پزشک  یو مفردات پزشک یطب سنت  قاتی ذاکر، مرکز تحق م ی محمدابراه

م(، مجلس  925ق /  313)د:    ایابوبکر محمد فرزند زکر  ،یبه، راز   تعلق یالبحران و ما   يعشر، فالجزء الثامنالطب،    يف  يحاوال

بحران، پژوهش و برگردان    ی م، کتاب هژدهم، بحران و روزها1965ق /  1385دکن، هند،    درآباد، ی ح  ، یعثمان   المعارف، ره یدا

   خ.1395،  تهران  ، یبهشت   دی شه  یدانشگاه علوم پزشک  یو مفردات پزشک ینت طب س قاتی ذاکر، مرکز تحق م ی محمدابراه

ق /  313رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    ، های چشم دربارۀ بیماری أمراض العین    ي ف  ين ا ث لا  ء زج لا  ، الطب  ي ف  ي حاولا

و دست دست   زا   شه وژ پ  م(،925 ]پهلواری[ شریف  فهلواری  نظر    806  نوشتۀ شمارۀنوشتۀ  زیر  کتابخانۀ اسکوریال مادرید، 

دایرهشرف  مدیر  احمد  عثمانیالدین  دایره   ،المعارف  مجلس  عثمانیچاپخانۀ  هند  ،المعارف  دکن  /  1976  ،حیدرآباد  م 

  ی دانشگاه علوم پزشک  ی و مفردات پزشک  یطب سنت   قات ی ذاکر، مرکز تحق  م ی پژوهش و برگردان محمدابراه  ،چاپ دوم  ، ق1396

 خ. 1393تهران،   ، یبهشت   دی شه

عشر، في امراض الحیات و الدیدان في البطن و البواسیر و الحدب و النقرس و الدوالي و  ، الجزء الحاديالحاوي في الطب

المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره 925ق /  313داءالفیل و غیرها، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  

پایی، پژوهش و  ای، بواسیر، گوژپشتی، نقرس، واریس و پیلهای رودههای انگل دهم، بیماری م، کتاب یاز 1962ق /  1381
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تهران،   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  برگردان 

 خ. 1394

الرئ  ي ف  عب ا ر لا  ء زج لا  ، الطب  ي ف  ي حاولا ق /  313)د:    ای ابوبکر محمد فرزند زکر  ، یرازهای ُشش،  در بارۀ بیماری   ة أمراض 

از روی یگانه دست م(،  925 ، وزارت فرهنگ هند، چاپخانۀ مجلس  807شمارۀ  نوشتۀ کتابخانۀ اسکوریال مادرید به  پژوهش 

پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب    ، م1957ق /  1376المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  دایره 

 . خ1389سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

پستان و دل و جگر و    یهای ماری ب  ۀو القلب و الکبد و الطحال در بار   يأمراض الثد  ي ف  ، عباس لا  ء زجلا  ،الطب  ي ف  يحاولا

  ، دیمادر  ال یاسکور  ۀ کتابخان  810  ۀشمار   ۀ نوشت پژوهش آن از دست   م(، 925ق /  313)د:    ا یابوبکر محمد فرزند زکر   ، یراز،  سپرز

پژوهش و برگردان    ،م1958ق /  1378  ،دکن هند  درآبادی ح  ،یعثمان  المعارفره یمجلس دا   ۀچاپخان  ،وزارت فرهنگ هند   .چ

 خ. 1392تهران،   ، یبهشت   دی شه  یدانشگاه علوم پزشک  یو مفردات پزشک یطب سنت  قاتی ذاکر، مرکز تحق م ی محمدابراه

بیماری آبله و حصبه و طاعون، محمد فرزند زکریا    ، في الجدري و الحصبة و الطواعین،عشرالجزء السابع الحاوي في الطب،  

)د:  را دست 313زی  دو  از  پژوهش  به ق(  کتابخانۀ    855و    817های  شماره   نوشتۀ  در  ]طبیب[  آشفته  نسخۀ  و  اسکوریال 

المعارف عثمانی، وزارت فرهنگ هند، نظارت دکتر محمد عبدالمعید خان استاد زبان و ادبیات عرب در دانشگاه عثمانی  دایره 

م؛ و پژوهش دکتر  1964ق /  1384المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  ره المعارف عثمانی، چاپخانۀ مجلس دایو مدیر دایره 

پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر،   م؛2000ق /  1421محمد محمد اسماعیل، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان به سال  

 خ. 1395مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

التسم  يف   ،سداس ل ا  ء زجلا  ،الطب   ي ف  ي حاولا و  الهزال   ن ی االستفراغات  راز و  زکر  ، ی،  فرزند  /  313)د:    ا یابوبکر محمد  ق 

  ۀ کتابخان  810و    807  ۀر ام شنوشته  دو دست از    شه وژ پ  ، یو الغر  یفربگ   یتن و چگونگ  ی سازیته   یهاوه ی ش  ۀ دربار م(،  925

هند  . چ  ، دیمادر   ال یاسکور دولت  فرهنگ  دا  ۀ نچاپخا   ، وزارت  هند  درآبادی ح  ،یعثمان   المعارفره یمجلس  /  1377  ، دکن  ق 

برگردان    ، م1958 و  پزشک  یطب سنت   قاتی مرکز تحق  ، ر کاذ  م ی ها ر با دمحمپژوهش  پزشک   یو مفردات    د ی شه  یدانشگاه علوم 

 . خ 1391 ، یبهشت 
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م(، مجلس  925ق /  313، جزء التاسع، في أمراض الرحم و الحمل، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  الحاوي في الطب آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

های زنان و بارداری، پژوهش و برگردان  م، کتاب دهم، بیماری 1960ق /  1379المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  دایره 

 خ. 1393محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،  

النوم و الیقظه، و فی    ي، و ف ةشربو األ   ةطعمستعمال األ إ قوانین    يل ف وّ ، القسم األ ، جزء الثالث و العشرون الطب  ي ف  ي واحلا

لشعر  خضاب ا  ي فیما یعرض للجلد من البهق و البرص و الجذام و غیرها ف  ي القسم الثانتعدی و تتوارث و غیرها؛    يمراض الت األ

ق  1390المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره 925ق /  313و الید، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  

های مو و  های واگیر، ارثی، پوستی و رنگ کننده م، کتاب بیست و سوم، خوردن و آشامیدن، خواب و بیداری، بیماری 1970 /

محمدابراهیم  برگردان  و  پژوهش  شهید    دست،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر، 

 خ. 1395بهشتی، تهران، 

الطب،   الثالث الحاوي في  و  عشرجزء  التناسل  العضاء  القروح في  و  الذي ینشق منه داخالً  الفسخ  و  الرض  أمراض  ، في 

المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره 925ق /  313، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  المقعده و غیرها 

های دستگاه تناسلی و مقعد، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز  فتگی، پارگی، زخم م، عنوان کو1962ق /  1382

 خ. 1394تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

الثان   ، الطب  ي ف   ي حاوال العشرون   يجزء    داروسازی،   ، المکاییل  و   الوزان   و   السماء   استنباط  جداول   في  و   الصیدله   في ،  و 

  815  شمارۀ   نوشتۀدست   از   پژوهش (  ق313:  د)   رازی  زکریا  فرزند  محمد  ها،پیمانه   و   هاوزن   داروها،  نام   جدول   و   داروشناسی

  مدیر  و  عثمانی  دانشگاه  عرب  ادبیات   و  زبان  استاد  خان  عبدالمعید   محمد  دکتر   نظارت  هند،   فرهنگ وزارت  ترکیه، و  اسکوریال 

  برگردان   و   پژوهش  م؛ 1971/    ق1390  هند،  دکن  آباد  حیدر   عثمانی،  المعارفدایره   مجلس   چاپخانۀ  عثمانی،  المعارف دایره 

 خ. 1395  تهران، بهشتی،   شهید  پزشکی علوم  دانشگاه پزشکی مفردات  و سنتی  طب تحقیقات مرکز ذاکر،  محمدابراهیم 

  و  الدشبذ   و   القروح  جسأ   مایحلل   و   الدبیالت و  الدمامیل  و   الورام   و السرطان أمراض في   عشر، الثاني الطب، جزء  في   لحاوي ا

  ق 1381  هند،   دکن،   حیدرآباد،   عثمانی،   المعارف، دایره   مجلس  ،( م 925/    ق313:  د)   زکریا   فرزند  محمد   ابوبکر  رازی،  ،غیرها
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  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم   برگردان   و  پژوهش  ها،دمل  و  آماس  سرطان،  م،1962  / آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 .خ 1394 تهران،   بهشتی،  شهید پزشکی   علوم دانشگاه

ق  313الیاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    – ، السین  ةالمفرد  ةدویاأل   ي، فو العشرون   يجزء الحاد   ، الطب  ي ف  ي حاولا

م، کتاب بیست و یکم، داروهای تکی )س  1968ق / 1388المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره 925  /

ان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  ی(، پژوهش و برگرد  -

 خ. 1395تهران،  

  الحادة   الحمیات   في   و   التسخن   التي  الحمیات  و  النافض   و   الذبول   و   الدق   الحمیات   في   عشر، السادس  جزء   الطب،   في   الحاوي 

  المعارف، دایره   مجلس   ،( م925/    ق313:  د)   زکریا   فرزند  محمد   ابوبکر  رازی،   ، غیرها  و   البارد  الماء   سقي  و   السدد عن   الحادثة   و

  جز  و  وبایی  تب  و  نیستند  گرم  که  هاییتب   لرزه،تب   شدید،  الغری  دق،  تب   م،1964/    ق1384  هند،  دکن،  حیدرآباد،  عثمانی،

  بهشتی،  شهید  پزشکی   علوم دانشگاه پزشکی مفردات و سنتی طب تحقیقات  مرکز ذاکر،  محمدابراهیم  برگردان  و  پژوهش آن،

 خ. 1394  تهران،

ق /  313، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  البول و غیرهما  ي مراض الکلی و مجار أ  ي فجزء العاشر،    ، الطب  يف   ي حاوال

های کلیه و مجاری  م، کتاب دهم، بیماری 1961ق /  1380المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره 925

پزش علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  برگردان محمدابراهیم  و  پژوهش  شهید  ادراری،  کی 

 خ. 1393بهشتی، تهران، 

م(،  925ق /  313الزاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    –الف    ،المفردة  ةی، في األدوالعشرون ، جزء  الحاوي في الطب

بیستم، داروها1967ق /  1387المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  مجلس دایره  )ا  م، کتاب  و    -ی تکی  ز(، پژوهش 

تهران،   بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  برگردان 

 خ. 1395

م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن یحیی طبیب، چاپ چاپ  925  -  855ق /  313  -   251زکریا ) رازی، ابن الحاوي في الطب،  

، هشت  2002جلد و بیروت،    25م،  1970  –   1955ق /  1390  –   1374المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن هند،  مجلس دایرة 
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محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی  جلد؛ ترجمۀ   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 جلد.  23خ،  1395  – 1385شهید بهشتی، 

 .  15،  17؛ ج180-181،  8؛ ج 38،  1، جيالحاو

   46  –  28،  2، جيالحاو

 . 170، 20، جيوالحا

 . 65،  4، جيالحاو

 . 265،  199، 43،  10؛ ج 297، 206،  7ج، يالحاو

 است.   187، 6؛ ج177،  5؛ برگردان ذاکر، ج123 دکن،  ،6؛ ج 161، 5ج  دکن ، يالحاو

   47، 12ج   دکن،  ، يالحاو

 . 85، 10؛ برگردان ذاکر، ج 54،  10ج دکن،  ، يحاوال

 . 197،  19؛ برگردان ذاکر، ج393،  19ج ، دکني، الحاو
   223،  6؛ برگردان ذاکر، ج 155، 6ج دکن،  ، يالحاو

النفوس العروس و ریحان  تهران، مجلس    ،( ه 4  ۀ )سد  یمی تم   دی سعاحمد فرزند  ابوعبدالله محمد فرزند    ،ی می تم  ،حبیب 

 (.ه 7  سدۀگ، 170ح 0 2294

ره حرانی ) ثابت فرزند    ،الحصاة 
ُ
   . م( 901  -  836ق / 288 -  221ق

     .م( 200 –   129جالینوس ) ،  حیلة البرء 

 . 94 -  93برگردان ذاکر   ون،ی عنک:   .هرمس سوم   ،السمومالحیوانات ذوات  

 . ق( 170ابوزیاد اعرابی، یزید فرزند عبداهللا فرزند حر کالبی )ز: ، خلق االنسان

قاهره، تیمور،    ،م( 925  -  865ق /  313  -  251)   یراز  ایزکرابوبکر محمد فرزند    ، یراز  ،لألمراض  ةخواّص الشیاء المقاوم

 ( 390ها،  . )تاریخ نگارش 264طب 

 . م( 925  -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،شیاء خواص ال 
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  ه یماسو( ابن ای حی)   وحنا ی   ا یابوزکر   ،البازیر و الفاویة خواص الغذیة و البقول و الفواکه و اللحوم و اللبان و أعضاء الحیوان و   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 (160   –  243  / مادرید    م(، 857  –   776ق  ملی  سدۀ  5)   (8)601کتابخانۀ  هم ه 9گ،  یادداشت ،  ِدِرنبورگ،  نک:  های  چنین 

 (.  46برگۀ انتقادی،  

  136)گ   141قاهره، طب    ، م( 925  -   865ق /  313  -   251)   یراز  ا یزکرابوبکر محمد فرزند    ،یراز   ،خواّص الشیاء یا    الخواص 

 (. پ77- 90)گ  1836( 12(=؟ مراد مال ) 79(/2) 3، نک: فهرس المخطوطات،  ه 913، پ119 –  پ

فرزند  ابن   ، الخواّص  فرزند  جزار، ابوجعفر احمد  ) ابراهیم  بدون نشانه    ،م( 979ق /  369خالد جزار قیروانی  صنعا، غربیه، 

 .  ق( 827ر، 158 -  ر 162)گ

 ی. ن شهروی ←  ، 1381پورشاد، تهران، تهران  ، ین یمهربان شهرو ، خیدر گهواره تار  شاپور ی دانشگاه گند 

  -   ر147)گ  6408کتابخانۀ آلوارت    م(،857  –   776ق /  243  –  160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن   ، الدویة  دفع مضاَر 

 . ( پ144

   . م( 925 -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،ذیةغدفع مضار ال 

ره ) ثابت فرزند    ، علم الطب  ي ذخیرة ف
ُ
گ،  38) 2073سرای، احمد سوم ترکیه    کتابخانه   ،م( 901  -  836ق /  288  –   221ق

، نک:  ه9گ، سدۀ  129) 1117(؛ بورسه، خراجچی  ه 9گ، سدۀ  95) 2028(؛ کتابخانۀ شهید علی ترکیه  ، ناقص(،ه 7سدۀ  

در:   دانشگاه  (؛  85م/Oriens  ،3/1950ریتر،  سدۀ  135) 7930تهران،  مجلس  ه 11گ،  تهران،  نک:    گ،159) 502(؛ 

 . ( 2/295فهرست،  

 . م( 869ق /  255شاپور فرزند سهل )   ،الَفرق بین الغذاء و الدواء المسهل  يکتابه ف  يعلی حنین ف  الردّ 

ف  کلیولند، کتابخانۀ    ، م( 830-910/ه 215-298)   ی عباد  نی ُحن  اسحاق فرزند    عقوب یابو   ،أدویة النسیان   يرسالة الشافیة 

   . 211م/Bull. Of Hist. of Med. ،11 /1942، مایر، در: ه 913پزشکی ارتش ) 

  ر 202)گ    4838نسخۀ آن در کتابخانۀ ایاصوفیه    ،( ه 2  ۀدس)   هیو جرسام  ، و ما یقوم مقام غیرها  إبدال الدویة  يرسالة ف

 . ق( 641، پ 191 -

   م(. 9/  ه 3 ۀ )سد ماسرجویه بصری یهودی ، و مایقوم مقام غیرها  إبدال الدویة  ي رسالة ف
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   . م( 925 -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،أدویة العین و ِعالجها ي رسالة ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

(  1538مجلس )   ،م( 925  -   865ق /  313  -   251زکریا رازی ) رازی، ابوبکر محمد فرزند    ،أدویة العین و ِعالجها  ي رسالة ف

 . ( 864، ش 100/ 1، (؛ حلب، حکیم ج. )نک: سباط، فهرس4/273)فهرست   1567

الِعطریة  ي رسالة ف و المرکبات  صول 
 
ق /  410)د:    ی نا هفصامندویه  عبدالرحمان فرزند  ابوعلی احمد فرزند    ، هیودن من با   ، ا

 .( 40فهرست، ص ، نکـ: ه 11)سدۀ   253تهران، دانشکدۀ ادبیات، ج ،م( 1019

، نکـ: سباط،  ق671قاهره، حبشی )   ،م( 10/    ه 4رومان نصرانی )سدۀ  یزید فرزند  خالد فرزند    ،الدویة الَشَجریة  ي رسالة ف

 (.  2559، ش15فهرس، ذیل، 

ف إلیها دون غیرها  ي رسالة  الحاجة  تی 
ّ
ال المرکبة  فرزند    ، الدویة  ابوبکر محمد  ) رازی،  رازی  /  313  -   251زکریا    -   865ق 

 ق(. 1006پ، 237 -  ر 242برگ  ) 3821کتابخانۀ مجلس شورا در تهران،  ، م( 925

ت  ي رسالة ف
ّ
   .م( 925 -  865 /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،إلیها دون غیرها  ةالحاج ي الدویة المرکبة ال

ف باإلسهال   ي رسالة  الِعالج  و  ة 
َ
سِهل الم  فرزند    ،الدویة  سطا 

ُ
)سدۀ  ق بعلبکی  ر،  76- ر 96)گ3724ایاصوفیه    ،م( 9/ه 3لوقا 

 (.  833والتسر،   – ق، نک: ریتر 721

   .م( 870ق / 256صباح کندی )د: اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند   ، الدویة المشفیة من الروائح الموذیة ي رسالة ف

   . م( 870ق / 256صباح کندی )د: اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند    ، ، الطعمة ي رسالة ف

کتابخانۀ رباط، کتانی  م(،  840ق /  225حکم مسیح دمشقی )د:  ابوالحسن عیسی فرزند    ،العشاب و الَعقاقیر   ي رسالة ف

 .  ( 153  -  156برگۀ )  938 ( 7) 

م دمشقفرزند    یسی ع ، العشاب و الَعقاقیر ي رسالة ف
 
ک    .م( 840ق / 225)د:   یدمشق حی حکم مسبن   یسی ابوالحسن ع ی ح 

ق، نک:  557ق(=؟ یزد، علومی ) 557،  پ99- ر109)گ  5469،  1033، ش4/749تهران، دانشگاه،   ،الخواص  يف رسالة  

 (. 4/395ق، نک: فهرست، 1232ر، 410- ر440)گ 2864(؛ تهران، سپهساالر 4/449نشریه،  

 ، ( م987ق / 377)ز:   ی ُجل اندلسُجلحسان فرزند  فرزند    مان ی ُجلُجل، ابوداود سلابن   ،العقاقیر ي رسالة ف
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ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما بالَجوارش  ي رسالة  الَتکمید  فرزند    ،هیودن من با   ، بیان  احمد  فرزند  ابوعلی  /  410)د:    ین اهفصامندویه  عبدالرحمان  ق 

 ، در حاشیه(، 334)گ 1447حمیدیه   ،م( 1019

: سباط،  حکیم ج. )مک   ،م( 870ق /  256صباح کندی )د:  اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند    ،تدبیر الطعمة  يرسالة ف

 (.ه 11  سدۀگ، 6)بخشی از آن،  1569 ( 3، تهران، ملک ) طعمةکیمیاء ال (؛ با عنوان 985، ش1/113فهرس، 

ة و نف  يرسالة ف
َ
سِهل سطا فرزند    ،ضرورها و مقدار الشربة منها و ضروب استعمالها  ي ذکر إصالح الدویة الم 

ُ
  ۀ )سد   یلوقا بعلبکق

 (.  833والتسر،  – ، نک: ریتر ه 721ر، 123 -  پ 127)گ 3724ایاصوفیه  ،م( 9/ه 3

ر و بعض أمر استعماله  يرسالة ف 
ُ

الذ الب  ر  ین عبادی ) ابویعقوب اسحاق فرزند    ، س  سرای، احمد    ،م( 830- 910/ه 215-298ُحن 

   .( ق761ر، 42-ر 73)گ  1941( 3سوم ) 

رص العود ي رسالة ف
 
   . م( 878 –  809ق / 264 –  194اسحاق ) حنین فرزند    ، ق

 . م( 870ق /  256صباح کندی )د:  اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند    ، کیفیة إسهال الدویة و انجذاب الخالط  ي رسالة ف

َوی الدویة المرکبة  يرسالة ف
 
کتابخانۀ    ،م( 870ق /  256صباح کندی )د:  اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند    ،معرفة ق

 (.ه 13، ق 28- 38)گ 838مونیخ  

،  ه 1009)   3190( 48کتابخانۀ سنای تهران، )   ، م( 878  –   809ق /  264  –   194اسحاق ) حنین فرزند    ، ( رسالة ما مثال )األدویة

کیال: ایاصوفیه 6/565نک: نشریه،   (. پ 64- ر68)گ 3711( = ؟ کتاب األوزان و األ

   . م( 200 –  129جالینوس ) ،  لی اغلوقنإرساله 

ف الت   يرساله  المفرده  ف  يالدویة  بخواصتها  موم  يتَفَعل  شمارۀ    ،السُّ به  تهران،  شورا،  مجلس  یک    1538کتابخانۀ  )در 

 . ( 272/ 4مجموعه، نک: فهرست، 

   . ( م1009/ه 399:  ز) اسحاق متطبب یعقوب فرزند  ابوسهل ِبشر فرزند   ،ةالرسائل الطبی 

خ تا  1328ق /  1369، تهران، از  6تا ج   1ج   ،یزی مدرس تبر  ی، محمدعلو اللقبأ  ةی باللکن   نی تراجم المعرف  یدب فال   حانةیر

 . خ1333ق /  1375

 م.2سدۀ کالوبطره / قلوبطره / کلوپاترا،   /اقالوبطره ،  الزینة
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 . م5 ۀ بلیناس آپولونیوس تیانایی سد، سّر الخلیفه آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

     .م( 979 /ق  369خالد جزار قیروانی )د: ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن ، ( السمومکتاب )  السمائم 

   .م( 870ق / 256صباح کندی )د: اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند  ،  السموم ،  السمائم 

   .( م870/ ق 256)ز:  یعیسیا علی فرزند   ؛علیزند  فر   یعیس ، السمائم /   السموم 

کتابخانۀ حلب، حکیم )نک: سباط،    م(،857  –  776ق /  243  –  160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن   ،السموم و ِعالجها 

 (.  108، ش 1/19فهرس، 

موم    . روفوس ِاِفسوسی، الس 

   . ق(، امام الترمذی275  -  202بوعیسی محمد فرزند عیسی فرزند سوره ترمذی ) ، ا سنن ترمذی

  826ق /  300  -  211)  ]خرداذبه[  ْ ُخْرداْدِبه خردادبه عبیدالله فرزند خدادبه، ابوالقاسم ُعبیدالله بن عبدالله ِاْبن ابن ،  الشراب

 . م( 912 -

   .م( 925 -  865 /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،الشراب

 . روفوس ِاِفسوسی، الشراب
   . ابومحمد عبدالله فرزند احمد مالقی نباتی ،م( 1249ق / 647بیطار )د:  ضیاءالدین ابن ، دویة کتاب دیسقوریدوسأشرح  

 . م( 1204 –  1135ق /  601 -   530میمون اسراییلی قرطبی )  ِمْیمون، ابوعمران موسا فرزندابن   ،سماء العقار أشرح  

نام گیاهان دارویی  العقارأشرح  ، ترجمۀ  شرح  ) ابن   ، سماء  ابوعمران موسا فرزند میمون اسراییلی قرطبی    -   530ِمْیمون، 

 خ. 1392(، چ. تهران، م1204  – 1135ق / 601

 . م( 925 -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد  ، يصیدلة من الحاو

   بیرونی الصیدنة 

 . م( 925 -  865ق /  313  -  251زکریا رازی ) رازی، ابوبکر محمد فرزند   ، الصیدنة

 م( 925 -  865ق / 313 -  251)  ی راز ا یزکرابوبکر محمد فرزند   ،ی راز ، يطب الروحان

 . بقراط ،  طب القدیم 
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  885 -  828محمد جبلی ) قتیبه دینوری، ابومحمد عبداهللا فرزند مسلم دینوری مروزی یا ابو ابن،  خبارالطبائع من عیون ال  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

   . م( 885 -  828ق / 276-  213میالدی، 

 خ؛ 1349دانشگاه تهران،    ، یفرزند حسان، برگردان محمدکاظم امام  مان ی جلجل، ابوداود سل، ابنطباء و الحکماء ال   طبقات

  826ق /  300  -   211)  ]خرداذبه[  ْ ُخْرداْدِبه خردادبه عبیدالله فرزند خدادبه، ابوالقاسم ُعبیدالله بن عبدالله ِاْبن ابن ،  الطبیخ

   .م( 912 -

 م( 1030ق /  421ِمسکویه )د: ابن یعقوب  محمد فرزند  ابوعلی احمد فرزند   ،الطبیخ

سمات الروحانیة/ کتاب )تفسیر(   الطلسمات
َ
 م. 2)کریتون( سدۀ   طون یِاقر ای  طون یقر  الِطل

الطب  ف]  فلوطنل  يطیماوس  افالطون  ذکره  فیما  الطب  ي کتاب  علم  من  بِطماوس  المعروف  ) ،  [کتابه    –   129جالینوس 

 . م( 200

    . م( 200 –  129جالینوس ) ،  عاداتال

   .م( 979 /ق  369خالد جزار قیروانی )د: ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن   ،عجایب البلدان

 کندی    الِعطر

کعباس  محمد فرزند ابوالعباس  ، الِعطر
َّ

 م( 10/   ه 4)سدۀ  ی ُخش

به،  ِعقد الفرید ابن   .  332-6/334عبدر 

  يمشهورة الموجودة فالدویة ال  ِعالج المراض بالغذیة و
ّ

ق /  313 -  251)  یراز  ایزکرابوبکر محمد فرزند   ،یراز ،مکان کل

 . م( 925 -   865

   .م 2نیمۀ یکم سدۀ ، آرخیِگِنسارکاغانیس ،  علل المزمنة

   . م( 925 -  865 /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد   ،علل المعادن

     .م( 200  –  129جالینوس ) ،  عراضعلل و ال ال

 . م5 ۀ سد  بلیناس آپولونیوس تیانایی،  العلل

نصر و التَّمام  (. م907  /ق  296)ز: ساعه عمران با آوازۀ سم اسحاق فرزند  ، العقاقیر ي کتاب فو  الع 
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مام آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما ه ِعمران اسحاق فرزند   ، ُعنصر و التَّ    م(  903 /  ق 290:  ز)  سم ساع 

 . ق( 175 –  100خلیل فرزند احمد فراهیدی ) ،  العین

 . خلیل فرزند احمد فراهیدی،  العین

هأبي إبن ،  طباء الطبقات ال   ي نباء فال  ونی ع ع  ْیب  ص 
ُ
فرزند حسن عبدالصمد،    یهی فرزند طحان و احمد م  سی پژوهش امروالق  ،ا

ق؛ و به کوشش  1408م /    1987لبنان،  -روتی آن، دار الثقافه، ب  نی ق، چاپ نو1300  ،یوهب   یافند   یمصطف  ، یچاپخانه وهب 

 خ؛ 1393 ران،یتهران، ا  ،ی درمان اه ی انجمن گ ذاکر، م ی م، برگردان محمدابراه1965 روت، ی نزار رضا، ب

   .م( 200 –  129جالینوس ) ، الغذاء 

    . م( 6آهرون فرزند اعین اسکندرانی )سدۀ   ،الفائق

   .ق( 170ابوزیاد اعرابی، یزید فرزند عبداهللا فرزند حر کالبی )ز: ،  الفرق

  « ی کتاب »الحاو  ن یدر تدو  ی، منابع مورد استفاده راز89 نی، سال اول، فرورد1شماره  ،  رانیا  اسالم و یطب سنت  ۀنامفصل 

 ؛  19ص

 .( ه 1  ۀدس)  قوذای ت ، الطب ي الفصول ف

   ، بقراط.الفصول 

 . قسطس /قسطنطین  ،فالحة الرومیة

 م( 865ق / 246وحشیه، ابوبکر احمد فرزند علی فرزند قیس مختار کسدانی صوفی کلدانی ) ابن ، الصغیرة الفالحة 

 . م( 865ق / 246وحشیه، ابوبکر احمد فرزند علی فرزند قیس مختار کسدانی صوفی کلدانی ) ابن ،  الکبیرة الفالحة 

 . م( 865ق / 246وحشیه، ابوبکر احمد فرزند علی فرزند قیس مختار کسدانی صوفی کلدانی ) ابن ، النبطیة الفالحة 

 . قسطس/قسطنطین ، الفالحة

 . 292 فلوگل، برگۀ م، یندابن   ،فهرست

ق(، پژوهش و برگردان رضا تجدد، چ  385ـ    297)   م یند ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابن   م ی ند، ابن فوز العلوم  ا ی  ؛فهرست

 خ؛  1346تهران،  
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    . م( 200 –  129جالینوس ) ، قاطاجانس آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

   تلمیذابن ، قرابادین

راباذین الصغیر
َ
   .م( 925  -  865ق / 313 -  251زکریا رازی ) رازی، ابوبکر محمد فرزند   ، ق

    ق( 255شاپور فرزند سهل )د:  ،  البیمارستانات  يقرافاذین ف

 . ،233  -  236برگۀ ر اثر الرقیق الندیم، روقطب الس 

   جالینوس. قوی الدویة المرکبة،

سِهلة    ، جالینوس.قوی الدویة الم 

َوی الدویة المفردة علی 
 
هارُبخت  ی سی ع ،الحروفق  ( ه 3 ۀ دس)  فرزند ص 

َوی الطعمة و مضاَرها و منافعها
 
    . م( 869ق / 255شاپور فرزند سهل ) ، ق

ة و طریق استعمالها ف
َ
سِهل  مرض و تعیین مقدار شربة منها علی رأیه  ي قوی الغذیة الم 

ّ
  ا یزکرابوبکر محمد فرزند    ،ی راز  ،کل

 (.  6/563ق، قس: نشریه، 1004،  برگ   3) 3190( 26تهران، سنا )  م(، 925 -  865ق /  313  -  251)  یراز

   .م( 925 -   865 /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد   ،الطب   يف  ي الکاف

جوسی اهوازی )ز: علی فرزند   ،کامل الصناعة الطبیة  ق( 375عباس م 

   م(،857  – 776ق / 243  –  160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن  ،الدویة المنقیة  يالکامل ف

ة
 
 . م( 830-910/ه 215-298)  یعباد نیُحن  اسحاق فرزند   عقوب یابو  ،کتاب إصالح األدویة الُمسِهل

 . م( 873 -  809ق / 260 -  194اسحاق، ) حنین فرزند  ابوزید  ،  عمله علی طریق المسأله و الجواب يدویة الذکتاب ال 

 . اوریباسیوس ،کتاب األدویة المستعملة

 .( ه 3حبیش فرزند حسن اعثم )اواخر سدۀ  ، أقراباذین ؛الغذیة کتاب

هالن    ،کتاب األقراباذین کتابخانۀ حلب، در کتابخانۀ خصوص گ. عّقاد   ،م( 990ق /  380کیسان )د:  عثمان  ابوالحسن س 

   . 356، ش1/47ق، نکـ: سباط، فهرس،  472) 
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گ،  250) 26تهران، دانشکدۀ پزشکی    ،م( 925  -  865ق /  313  -   251زکریا رازی ) رازی، ابوبکر محمد فرزند    ،الشاملکتاب   آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 (. 3/73؛ مجله معهد المخطوطات العربیه،  283- 91آبادی، ؛ نجم 46نکـ: فهرست، ص

   . م( 925 -  865ق / 313 -  251زکریا رازی ) رازی، ابوبکر محمد فرزند   ، الدهان النِبجات و  الِعطر و  ي کتاب الکبیر ف

   .( م970 /ق  360اشعث )د:  ابو محمد فرزند  ابوجعفر احمد فرزند   ، کتاب ترکیب األدویة

، سال دوم،  5  ۀ شمار   ، ران یاسالم و ا  ینامه طب سنت فصل   ی ، ابوالقاسم سلطانآن  ۀ سندی نو  ت ی و احراز هو  م یکتاب طب قد 

 . 22 –  21برگۀ ، 1390اول، بهار   ۀشمار 

، سال دوم،  5شماره    –   ران یاسالم و ا   یفصلنامه طب سنت   ی، ابوالقاسم سلطانآن  ۀسندی نو  تی از هو و احر   م یطب قد  کتاب

 ؛ 22و   21، ص1390اول، بهار   ۀشمار 

 . ثاغورسی ف  ،الطین الُصموغ و  األشجار و  لمفردة و إبدال األدویة يکتاب ف 

   .م( 925 -  865 /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد  ،أثقال الدویة المرکبة يکتاب ف 

 . م( 925  -  865ق / 313 -  251)  ی راز ا یزکرابوبکر محمد فرزند   ، یراز ،أثقال الدویة المرکبة يکتاب ف 

ره ) ثابت فرزند   ،أجناس ما ت قَسم به الدویة يکتاب ف 
ُ
   . م( 901 -  836ق /  288 –  221ق

ره ) ثابت فرزند  ، أجناس ما توَزن به الدویة يکتاب ف 
ُ
 . م( 901 -  836ق /  288 –  221ق

   .م( 878  –  809ق / 264 –  194اسحاق ) حنین فرزند   ، أسماء الدویة المفردة علی حروف المعجم  يکتاب ف 

 وجودها   يالدویة الت  يکتاب ف 
 

   . سون ی لاج  ،َیسَهل

   .م( 979 /ق  369خالد جزار قیروانی )د: ابراهیم فرزند  جزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن ،  الدویة المرکبة يکتاب ف 

حلب، جّزار    ، م( 979ق /  369)   یروان ی خالد جزار قفرزند    م ی ابراهجزار، ابوجعفر احمد فرزند  ابن   ،الدویة المرکبة  ي کتاب ف

ناح، تلخیص )گ ر( و مروان بن 191ر،  76/گ  2سمجون ) (. ابن 618، ش76/ 1)نکـ: سباط، فهرس،   ر،  14پ،  13پ،    6ج 

 . ر( 83پ،  63پ )؟(،   60پ،  57ر، 44ر، 41ر، 15

 . م( 870ق / 256صباح کندی )د: اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند    ،  ،األدویة الُمسِهلة يکتاب ف 

   ، جالینوس.الدویة المفردة يکتاب ف 
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  1101ق /  560  –   494غافقی ابوجعفر احمد فرزند محمد فرزند احمد فرزند سید )خلید( غافقی ) ،  کتاب في االدویة المفردة آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 . م( 1165 –

   .سون ی ل اج  ،الدویة المنقیة يکتاب ف 

کتابخانۀ حلب، بازیل )نک: سباط،    م(،857  –  776ق /  243  –  160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن   ،الشربة  يکتاب ف

 . ( 100، ش 1/19فهرس، 

ره ) ثابت فرزند   ، الطعمة يکتاب ف 
ُ
 . م( 901 -  836ق / 288 –  221ق

سطا فرزند    الغذیة علی طریق القوانین الکلیة  ي فکتاب  
ُ
برای بطریق البطارقه ابوغاِنم العباس   م(،9/ه 3  ۀ)سد  یلوقا بعلبکق

 ُسنباط.  بن 

کتابخانۀ حلب، بازیل )نک: سباط،    م(، 857  –   776ق /  243  –  160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن   ، الغذیة  ي کتاب ف

 (.  99، ش 1/19فهرس، 

سطا فرزند    ، الغذیة  يکتاب ف 
ُ
   . ( 451، ش58/ 1کتابخانه حلب، حکیم )نک: سباط، فهرس،    .م( 9/ه 3لوقا بعلبکی )سدۀ  ق

ف الیونانیة  يکتاب  المکاییل  و  فرزند    ،الوزان  سطا 
ُ
)سدۀ  ق بعلبکی  عمومی    ،م( 9/ه 3لوقا  کتابخانۀ  لنینگراد، 

(Gosudarstvennaja Bibl.) F 163    بغداد، صومعۀ کرملیه 6ر، سدۀ  11-ر 16)گ ، نک:  302- 321، صها )مجموعه(. 

 (.166م/ 1973(/1) 2المورد، 

زکریا  رازی، ابوبکر محمد فرزند    ،الرسم المذکور  االیارجات المختبرة من القدیمة و الحدیثة المجربة المصلحة علی  يکتاب ف

 (. ق999)در مجموعه،   Or. 157ونیز، نانیانا   ، م( 925 -  865ق /  313  -  251رازی ) 

ه ِعمران اسحاق فرزند   ، اإلیاَرجات يکتاب ف     ( م903-907/ه 290- 296:  ز)  سم ساع 

قول و خواصها يکتاب ف کتابخانۀ حلب، حکیم ج. )نک: سباط،  م(،  878  – 809ق / 264 – 194اسحاق ) فرزند   نی حن  ،الب 

 (. 318، ش 1/43فهرس، 

   . م( 932 /ق  320ابویعقوب اسحاق فرزند سلیمان اسراییلی )د:  ، الِتریاق يکتاب ف 

لی ُعذری ) محمد فرزند   ،التکسیر يکتاب ف  ب   . م( 970 -  923 /ق  360 -  311عبدون ج 
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له و أوجاعه و أدویته يکتاب ف  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
َ
داع و ِعل  . م( 857 -  776ق /  243  -  160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن  ،الص 

 م(.9/  ه 3  ۀ)سد ماسرجویه بصری یهودی ، الِغذاء  يکتاب ف 

کتابخانۀ حلب، حکیم ج. )نک: سباط،    ، م( 878  –  809ق / 264  –  194اسحاق ) حنین فرزند  ، الفواکه و منافعها  ي ف  کتاب

 (. 319، ش 1/43فهرس، 

سِهالت يکتاب ف  یج راهب ، الم   (.  م9/  ه 3سدۀ  ) ابوُجر 

سطا فرزند    ، الوزن و الکیل  ي کتاب ف
ُ
،  ه 7، سدۀ  ر68  –  پ74)گ    3711کتابخانۀ ایاصوفیه    ،م( 9/ه 3لوقا بعلبکی )سدۀ  ق

 (.  479، ش59/ 1(؛ حلب، جراح )نک: سباط، فهرس، 833والتسر،  – بیطار آن را استنساخ کرده، قس: ریتر ابن 

 ، جالینوس.ترکیب الدویة بحسب المواضع اآللمة يکتاب ف 

سرای،   ، م( 1030ق /  421ِمسکویه )د: ابن یعقوب  محمد فرزند  ابوعلی احمد فرزند   ،الطعمة  ترکیب الباجات من  ي کتاب ف

 . ( 73 ۀگر ب، Medicinalia، قس: دیتریش،  ه 700ر، 1-ر 3)گ  2125( 1احمد سوم ) 

   . م( 878 –  809ق / 264 –  194اسحاق ) حنین فرزند    ،تسمیة العضاء علی ما رتبها جالینوس يکتاب ف 

ف  و معادنها  يکتاب  ِصفاتها  و  بأسمائها  المفردة  الطب  ابن   ،جواهر  )یحیا(  یوحنا  ) ابوزکریا  /  243  –   160ماسویه    –   776ق 

  1569( 6(؛ تهران، ملک ) 114، ش1/20نسخه، نک: سباط، فهرس،    5(؛ حلب ) ه 590)   (2)2154نسخه: گارت  م(،  857

 (. 763ر، نک: فهرست، ش 31 -  ر51)گ   DC 62(2)یپزیگ چنین: ال (؛ هم ه 11سدۀ  گ، 6) 

سطا فرزند  ،دفع ضرر السموم   يکتاب ف
ُ
،  59/ 1خانۀ حلب، جراح )نک: سباط، فهرس،  کتاب  ،م( 9/ه 3لوقا بعلبکی )سدۀ  ق

 (.  474ش

   . روفوس ِاِفسوسی، َعقار فاوانیا يکتاب ف 

   . م( 870ق / 256صباح کندی )د: اسحاق فرزند  ابویوسف یعقوب فرزند   ، التصعیدات کیمیاء الِعطر و يکتاب ف 

   .روفس، مراتب الدویة يکتاب ف 

ره ) ثابت فرزند    ،َوصف الق رص  يکتاب ف 
ُ
   .م( 901  -  836ق / 288  –  221ق

سِهل  . ( م10/ه 4سدۀ  ) هیثم اسحاق فرزند  عبدالرحمان فرزند   ،ةو المقیئ  ةالکمال و التمام فی الدویة الم 
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سِهلة و المقیئة  يمام ف الکمال و الت  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما ّتانی، ابوعبدالله محمد فرزند ابن   ،الدویة الم  ق  399کتانی )ِکنانی( )ز:  حسین فرزند ک 

 . م( 1008 /

سِهلة و المقیئة يکمال و التمام ف نیمۀ  ) هیثم پزشکی  اسحاق فرزند عبدالرحمان بن هیثم، عبدالرحمان فرزند  ،  الدویة الم 

 . ( م10هـ / 4دوم سدۀ 

 .  م( 857  -  776ق / 243  -  160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن ،  کمال و التمام 

ّناش الَمِلک
 
جوسی اهوازی )ز: علی فرزند   ، يالک   ق( 375عباس م 

ّناشا
 
   .( م1009/ه 399: ز) اسحاق متطبب یعقوب فرزند  ابوسهل ِبشر فرزند    ،لک

ناش
 
 .( م9/  ه 3نیمۀ دوم سدۀ  )  هاویرُ علی اسحاق فرزند   ،ک

 . م( 661ق /  41تیاذوق، ثیاذوق )د:  ، ناشک

ره ) ثابت فرزند   ،ُکناش
ُ
 . ( پ 92)گ 3716کتابخانۀ ایاصوفیه تقدیم به معتضد.  ،م( 901  -  836ق / 288 –  221ق

س ساهر  ،کناش
 
 . م( 908ق /  289 )ز: ساهر، یوسف ق

 
 
   .م( 961ق /  350عمرو )د: ابی ِعمران ابن ، ّناشک

    . م( 200  –  129جالینوس ) ، کیموسال

وة اللَبن یا  اللبن
 
 . م( 873 -  809ق / 260 -  194اسحاق، ) حنین فرزند  ، ابوزید  معرفة ق

   . ِاِفسوسیروفوس ، اللبن

ْغِرب في اختصار أخبار ملوك الندلس و   ،ی شک ار م  ی عذارابن   ،ی عذار  د نز ر ف   محمد  د ن ز ر ف  ابوالعباس احمد   ، المغرب  لبیان الم 

 . 1930 س ی، پارـ پرووانسال  ی لو  چاپ 

)گ   1746( 2آن در کتابخانۀ الجزیره )   نسخۀ  م(،857 –  776ق / 243  – 160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن  ،ماءالشعیر

 .( ه 10نویس خصوصی سباط )ق (؛ قاهره، دست ه 10، ق  113-76

  ۀ )سد  یمی تم  دی سعاحمد فرزند  ابوعبدالله محمد فرزند    ،یمی تم  ، البقاء باصالح فساد الهواء و التحرز من ضرر االوباء   ةماد

 فرزند   عقوب یبرای   ش راگن ،( ه 4
ّ
 .  ( م990ق /  380)د:   یفاطم ری وز سی ِکل
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  ،م( 830-910/ه 215-298)  یعباد نی ُحن  اسحاق فرزند   عقوب یابو  ه، ِسّر ثمر البالذر و منفعته و تدبیر ي ماقاله جالینوس ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 ر(. 57  -  ر60)گ   2819 ( 7آنکارا صائب ) 

دم من الفواکه و قَّ ر  مای  ایاصوفیه    . م( 925  -   865ق /  313  -  251)   یراز   ای زکرابوبکر محمد فرزند    ، یراز  ،الغذیة و ما یؤخَّ

 (؛  834والتسر،   – ق، نک: ریتر 721، پ  152 -   پ 156)گ   3724

 . 5/286 ،یةمعهد المخطوطات العرب  ةمجل

 .م( 857 -  776ق / 243 -   160ماسویه ) ابوزکریا یوحنا )یحیا( ابن ، )الطبیب(  ِمحَنة الطباء 

هالن    ،أکثر المراض يالدویة المرکبة ف  ي مختصر ف  . م( 990ق / 380کیسان )د:  عثمان ابوالحسن س 

 .م( 840ق / 225فرزند بنان )د:  ه یسلمو ، الطب ي مختصر ف

 .  هـ( 11  سدۀر، 283 -  پ 297)گ  1169  ( 23رئیس الکتاب )  ،س ونی لاج  ،تقویم المراض بالدویة يالمختصر ف

   . م( 925 -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد   ،يالمدخل التعلیم

ی المفردات من األدویةمرشد إلی جواهر األغذی و 
ُ
ق   ۀ )سد   ی می تم  دی سعاحمد فرزند  ابوعبدالله محمد فرزند    ،یمی تم   ، ة و 

)»مقالۀ   (4)54(؛ پترزبورگ، مؤسسۀ شرقی  512، نکـ: واژدا،  ه 947،  1-126، گ11-14های  )فقط »مقاله  2870پاریس    ،( ه 4

  Or. 9010در لندن، کتابخانۀ بریتانیا   14تا  8(«. نسخۀ دیگری با نبود فصول 182، نکـ: روزن، ش ه 8پ، ق 204-272، گ 4

 ( 74-75، نکـ: حمارنه، فهرست، ص ه 7گ، سدۀ 98) 

     .م( 200 –  129جالینوس ) ،  مزاج ال

  -   211)  ]خرداذبه[  ْ ُخْرداْدِبه خردادبه عبیدالله فرزند خدادبه، ابوالقاسم ُعبیدالله بن عبدالله ِاْبن ابن ،  المسالک و الممالک 

     .م( 912 -   826ق / 300

سماة ِبمابال ا  .  پ.مAristoteles; Aristote  (323  - 374 )ارسطو  ، لمسائل الطبیعیة الم 

   . ( م10هـ /  4نیمۀ دوم سدۀ  ) هیثم پزشکی  اسحاق فرزند  عبدالرحمان بن هیثم، عبدالرحمان فرزند  ،  المسهالت و المقیئات

 . ( م10/ه4سدۀ )  هیثم اسحاق فرزند  عبدالرحمان فرزند   ، الُمسِهالت

 م 10/   ه4 ۀ )سد وسف ی ابو  ،المشاهیر
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تهران،   ، م( 925  -  865ق /  313  -   251)   یراز   ایزکر ابوبکر محمد فرزند    ، یراز  ، معرفة أمراض العین و معالجتها  يالمشجرة ف  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما

 . 296  -  97، 156آبادی،  (، نک: نجم 562/ 6ق، قس: نشریه، 1007گ، 5) 3190( 30سنا ) 

ق(،  1408کحالة الدمشق )د:    یعمر رضا کحاله بن محمد راغب بن عبد الغن   ،ةی تراجم مصنفي الکتب العرب  نی المؤلف  معجم 

 . د لج  15  ،ق1376  روت،ی ب  ،ی التراث العرب  اء ی مکتبة المثنی، دار إح

غرب عن محاسن    . م( 1179  /ق  575)د:    یان ی ج  یغافق   سعی فرزند حزم فرزند    یس ی فرزند ع  سعی  یی حیابو  ،هل الَمغربأالم 

غرب    ي ف  الم 
َ
ل   .فی ض  ی شوق .چ  ،ی مغرب دی سعابن  ،المغرب  ي ح 

 .  ینبات  ی م(، ابومحمد عبدالله فرزند احمد مالق1249ق /  647)د:   طاری بابن  ن یاءالدی ض  ،دویة المفردةالمغني في ال 

ف  الخاص  الخواص  ي مفید  فرزند    ، یراز  ، علم  محمد  /  313  -   251)   ی راز   ا یزکر ابوبکر  طب    ،م( 925  -   865ق  مشهد، 

 . 188برگۀ  آبادی، (، قس: نجم ه 7 سدۀ گ،  93) 103

دیاسکوریدوس، دیسقوریدوس )سدۀ  ،  الحشائش و السموم  يمقاالت السبع من کتاب دیاسقوریدوس و هو هیولی الطب ف

   ، ویرایش حنین فرزند اسحاق. استفانوس فرزند باسیلیوس، ترجمۀ به عربی یکم م( 

 . م( 878 –  809ق / 264 –  194اسحاق ) حنین فرزند   ،اختیار الدویة المحرقة  يمقالة ف

ف الِتریاق  ي مقالة  سلابن   ، أدویة  ابوداود  فرزند  فرزند    مان ی ُجلُجل،  اندلس ُجلحسان  /  377)ز:    یُجل  کتابخانۀ    ، ( م987ق 

ل،  573، ش 136برگۀ )نکـ: یوری،   Hyde 34(3)آکسفورد، بادلیان 
ُ
 (. 587؛ نیک

 . روفس ، أدویة الکلی و المثانة  يمقالة ف

   جالینوس.، الدویة المسهلة  يمقالة ف

-910/ه 215- 298)   یعباد  نی ُحن  اسحاق فرزند    عقوبیابو   ،تفید  الصحه و الحفظ و تمنع من النسیان  يالشیاء الت   يمقالة ف

 (. 193، ش1/28لی )نک: سباط، فهرس،  حلب، شوکت  ، م( 830

ه   ِعمران اسحاق فرزند  ،   ( ای دربارۀ غذامقاله)   مقالة في الغذیة  حیره، کتابخانۀ ر.    ، م( 903-907/ه 290- 296:  ز)   سم ساع  ب 

   .( 63/ 6، ةمعهد المخطوطات العربی  ة، نک: مجله 993،  167-173خیری )در مجموعه، گ 

    . م( 200  –  129جالینوس ) ،  لی جالینوسإالسموم تنسب   يمقالة ف
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ت   يمقالة ف آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما
ّ
  مانیُجلُجل، ابوداود سل ابن  ،الطّب   صناعة  يکتابه مّمایستعمل ف  يلم یذکرها دیسقوریدس ف  يذکر الدویة ال

 .(م987ق / 377)ز:  یُجل اندلسُجلحسان فرزند فرزند 
صناعة الطب و ینتفع به و ما الیستعمل لکیال    ي کتابه مما یستعمل ف  يیذکرها دیسقوریدوس ف لم   ي دویة الت ذکر ال   يمقالة ف

 .م قرطبه( 994ق / 384ُجلُجل اندلسی )ز:  حسان فرزند  جلجل، ابوداود، ابوایوب سلیمان فرزند  ابن  ، یغفل ذکره

رص الَبَنفَسج يمقالة ف
 
   .م( 878  –  809ق / 264 –  194اسحاق ) حنین فرزند   ، ق

قول   ي مقالة ف کتابخانۀ حلب، حکیم ج. )نک: سباط، فهرس،   ،م( 878 –   809ق / 264  –   194اسحاق ) حنین فرزند  ، ماءالب 

 (. 322، ش1/43

ناعه الطّب   يمقاله ف    . م( 925 -   865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد   ، سّر ص 

 . م 1973 /  ق1393 روت ی ب ،ی مک یمحمود عل  . چ ،ان ی حابن ،  االندلس هل أنباء  أ من  المقتبس

   .م( 925 -  865 /ق  313  -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد  ، يالملوک

نسب إلی اِرسطاطالیس فمِ   پ.مAristoteles; Aristote  (323  - 374 .)ارسطو  ، المسائل الطبیعیة ي ن کتاب ی 

ه الطبیب ر     .م( 925  -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد    ،من الَیحض 

ن طبری )د: ابوالحسن علی فرزند  ر،  منافع الدویة و الطعمة و الَعقاقی  ب     .م( 864ق /  250سهل ر 

 . م( 9/    ه 3  ۀدوم سد  ۀمی )ن  یُرهاو  یعلاسحاق فرزند    ،ترکیب الدویة بحسب أمراض العضاء من الرأس إلی القدم   يالمیامر ف 

    . م( 200  – 129جالینوس ) ،  المیامر

   . م( 889 -  828ق /  282 -   222ابوحنیفه احمد بن داود فرزند ونند دینوری ) ، النبات

   . Theophrastos یا تئوفراست  ؛پ.م( 372  -  287ثاوفرسطس )  ،نباتال

پژوه، ایرج افشار، انتشارات  دانش   مدتقی دفتر ششم، زیر نظر مح  های خطی،مرکزی دانشگاه تهران، نسخه   نشریه کتابخانه

کثنوی یزدی، حسن بن علی )د: ،  )زمان نگارش: ( هدیة السماء في بیان کتب العلماء  برگه.   695خ،  1348دانشگاه تهران،  

 . 62 -  1برگۀ   ،پژوهگفتار، محمدتقی دانش ق(، پیش 1297
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هب  آن   ۀگمشد ۀاز نسخ یی رونما کتابخانۀ تیمور، طب    ،( م870ق /  256  :د)   جبراییل فرزند بختیشوعُبختیشوع فرزند    ،ةالدویة المرکب   ي ان فنصائح الرُّ

 . ، ناقص( ه 11  ۀدس ، پ6-182)گ 72

 . م1861  –  1855 دن ی ، لیمحمد مّقر احمدبن   ،بی الطنفح 

   . م( 925 -  865 /ق  313 -  251زکریای رازی ) فرزند  ابوبکر محمد  ،الصناعة  ينکت الرموز من کتابه ف 

 . ق( 170)ز:  ی فرزند حر کالب هللا فرزند عبدا د یز ی  ،یاعراب   ادیابوز ، النوادر

نوأحمد فرزند    نی الد، شهاب الرب في فنون الدب  ةینها المصر  ،یری عبدالوهاب  ق /  1356قاهره،    ة،یمطبعة دارالکتب 

 م؛1937

بالوف ا   لی خل  نی الد صالح   ات،ی الوافي  شکر   ،( ه 8  ۀ )سد  یصفد   بکیفرزند  کوشش  به  دوم،  دارالنشر    صل،ی ف  یچاپ 

 ق.  1411م / 1991اشتوتگارت،  ز یفرانزشتا

 . م( 840ق /  225حکم مسیح دمشقی )د: ابوالحسن عیسی فرزند   ، ةالهارونی 

زند محمدامین فرزند امیرسلیم با آوازۀ اسماعیل پاشای  ، اسماعیل پاشا فر هدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفین

 .  1951وزارت معارف ترکیه، استانبول،  م(، چ.1923  – 1839زاده ) بغدادی؛ یا اسماعیل پاشای بابان 

یا  یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر ثعالبی، ابومنصور عبدالملک نیشابوری )د: ،  یتیمة الدهر في شعراء أهل العصر؛ 

 م. 1934ق /  1352ق(، به کوشش علی محمد عبداللطیف، مطبعة المصاري، قاهره، مصر، 429
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