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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

 ی راز يبر نگارش کتاب الحاو شاپورگندی  یرگذاریتأث
بن    یعل  م یداشت حکو بزرگ   اسالمی  –  یپزشک  ییشکوفا  ،شاپورگندی کنگره حکمت و خِرد  در  سخنرانی  

  1395 ماهبهشت اردی 29 –  28اهواز،  شاپوری جند یدانشگاه علوم پزشک ،یعباس اهواز

 شاپور گندی  خیر ات

 ر و پاشی دنگ  ییافو کش

استخریا ابراهیم  ابراه  بواسحاق  فارس  م ی ابواسحاق  محمد  کرخ  یاصطخر  ی بن  به    م( ۹۵۷  /   ق346  :د)   ی مشهور 

 .  1آوردآباد و دایر و بزرگ به شمار می در زمان خود را  شاپور گندی

فرزند    یکم   شاپور شده به فرمان  هشهری ساخت نامد و  می سابور  جندی  آن را   م( 1228ق /  626یاقوت حموی بغدادی )د:  

شدۀ »به از اندیو  آن را پایگاهی برای ارتشیان خود و اسیران رومی قرارداد و آن تازی  او  که  داند یم م( 271)د:  اردشیر ساسانی 

شهری بزرگ با آب و دار و درخت فراوان است. من ]یاقوت[ بارها  . باشد می « و یا وندوشاور / شهر شاپور ؛شافور / به از انطاکیه

 .  چیزی ندیدم   ،آن گذشتم و جز ویرانهاز  

  ی بوموسابه فرماندهی  (  م644/    ق23)ک:  ها پایداری به دست سربازان عمر فرزند خطاب  پس از مدت  م640/    ق 19سال  

   .2د گشوده شاشعری 

 
 .تس ا کلامم  و  کلاسم و میلاقألا رو ص   :تس ار وا 1

 راستیافشار )و  رجی. به اهتمام ایششم هجر  -قرن پنجم    یترجمه فارس   ،(م ۹۵۷  /  ق 346  :دمحمد )  دنز ر ف  میابراه   ، یاصطخر  ،مسالک و ممالک

 . خ1368 ،یو فرهنگ یشرکت انتشارات علم  ،سوم(. تهران

 . خ1340 ،افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب رجیاهتمام ا هب ،( م۹۵۷ / ق 346 :د) میمحمد بن ابراه ،یاصطخر  ،مسالک و ممالک
 . ی، برگردان منزو88،  2، جمعجم البلدان 2
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

فرامانروایان خوزستان،  گویند   از  نام شا ،ق1050به سال  یکی  به  ویرانه   ،آباده روستایی  آن برروی  همینک    .ساخت ب   ،های 

شهری در هشت فرسنگی    شاپورگندی .  برپاستابوالقاسم در آن  شاه م با آوازۀ  879ق /  265قوب لیث صفاری در  آرامگاه یع

 است.   ستان شوشتر و شش فرسنگی شوش خوز 

 شده است. ه آباد نیز خواندگویند که بیل  طاالبسریانیان آن را بیت 

پیرامون سال  با سر در »دانش و فرزانگی برتر از بازو و شمشیر« است، در روزگار شاپور یکم    شاپور گندی دانشگاه و بیمارستان  

کشت و  پزشکی، به شناسایی گیاهان دارویی و آموزش  های گوناگون، به ویژه  دانش کار کرد و افزون بر آموزش    آغاز بهم  250

 .  1ه درمان بیماران شهر و پیرامون آن روی آورد آن پرداخت و ببرداشت و انبارکردن 

به  شهر دوباره جان گرفت. او م( 380)د: شاپور دوم   یکم، نیم سده از رونق افتاد تا به روزگاه با مرگ شاپور  شاپورگندی  رهش

برای  ای  انگیزه   خدمات این پزشک.  دانش پزشکی به کمک تئودروس پزشک خود و نویسندۀ ُکناش بزرگ پرداختگسترش  

و  از اسیران رومی شد که در میانشان    ی آزادسازی بسیار و بزرگ  اندیشمندانی  هنرمندان  برآن،  بودند  از    افزون  شماری زیاد 

هندی  پیشنهاد فراخوانی پزشکان    ،موبدان پزشک و کیمیاگر  در کنار آن رودان به سوی این شهر رخت بربستند و  میان سریانیان  

 . 2آموزشی بزرگ شد این کانون فرهنگی گسترش دانش و فناوری  سازهین زم همگی،و چینی را نیز دادند که 

(  م579د:  در روزگار خسروانوشیروان ) و    دوب م(  531از دوران قباد فرزند پیروز )د:  دانشگاه  شهر و  گسترش    دورۀسومین    زاغآ

رخ داد و شکوفایی و شکوه  و تبادالت فرهنگی با هندیان  به ایران  شده  فراگیرشد و این رویداد با آمدن نستوریان بیزانس پناهنده 

 . آن جهان را فراگرفت 

می  گویند: را  بیماری  هزار  چهار  بیش  روزگار  این  دستورهای  پزشکان  و  گیاه  هزاران  هریک  درمان  برای  و  شناختند 

 . 3پیشگیری و درمانی داشتندی بهداشت 

 
 . 8۵ ۀگر ب ،خ1831 ،رانهت ،ادورش پ تار اشت نا ،ینیروهش  انربهم  ،خیارت وارههدر گ  وراپش یدنگ اهگشدان 1
 .88، ۷2، ۷0، ۵8 ،اج نامه 2
 . ی، پهلو ۹ج  نکرد،ید 3
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

  ، نستوریان بیزانس یگد ن ها ن پ اب هژ ی و  هب جی ردت  هب  و دوب  یولهپانوشیروان،  رآموزش پزشکی از آغاز تا روزگازبان رود گمان می

پهلوی    ن ابز  به  ت ی رک سنا س و  ی نا یرس  ، ی نان وی  ی اهن ابز ز ا  ا ر  ا هکتاب  ه ر اوم ه . ت فر گر ار ق ی ولهپ  ن اب ز ر ان ک ر د ز ی نیونانی  سریانی و 

   یاهاش کتاب . نمونه دندر کی م  همج رت   زی ن
 
  ه س  که رازی از هر  ت سا  ةالفارسی   ة فالح  و  ةی مور ل ا  ة حالف و نیز کتاب  تئودروس    ناشک

 است.  قول کرده  بسیار نقل 

   م الس ا ناهج   گنهر ف   و ن دمت  ییافو کش

از دو سده سکوت تمدن و فرهنگ جهان اسالم    یی شکوفا   ی ساب ع  ن اد نا خ  .د ش  ز اغآ  روپ اشید ن گ  ی شاپ ور ف  زا  سپ   و  پس 

  یاهز ی گ نا   ن ی ا  و   د ن در ک  د ادغ ب  ه ب  ی راب جا  ت رجا هم  ه ب  ر اد او   هنا ر مآ  و   ح یر دت   ه ب  ا ر   ر وپ اشی دن گ  ه اگشن اد   ۀت خومآش ن اد  ن ادن مش ید نا

 . د ش  یخی رات  رهش  ن یا  ر د شرور پ  و  شزومآ ن دا ت فاق نو ر  زا  و ی ملع دوک ر  ی ار ب

 د ادغ ب هو کش ز ا غآ  و رو پاشی د نگ  یشاپور ف

گوید:  در    قفطی  درمان  و  پزشکی  اندازه   شاپور گندی دانش  که  به  کرد  پیشرفت  اندیشمندان   بسیاری ای  شیوهاز  های  ، 

ها نوشتند.  آوردند و کتاب هایی در این زمینه  ی دانستند و نوآور و هند برتر می  پزشکی یونان را بر    کانون   ن آموزشی و درمانی ای

بازگوکردن  او   از  امکاپس  و  شهر  گسترش  و  ساخت  آن روند  آموزشی  بهنات  آرام   ،  فراخوانی  اندی چگونگی  وران  شآرام 

 .1دپرداز میی به بغداد شاپورگندی

اندیشمندان    ی و ازخودگذشتگ  بایستۀ گفتن است! پیشرفت دانش و فناوری در شکوفایی تمدن جهان اسالم نتیجۀ تالش

ملت  فرزانگان  ایرانیان و  ویژه  به  ناعرب،  و    بوده   های  دارند ب  سهمی است  پیشرفت  این  در  سزا  وزیران   . ه  از  ،  بسیاری 

دانان و بزرگان فقه و  ، ادیبان، فیلسوفان، عارفان، اخترشناسان، اختربینان، پزشکان، ریاضی دیوانی  منصبان اداری،صاحب 

 ارسی بودند.  پ حدیث 

 
 . شوعیفرزند بخت لییجبرا ۀ، شناس 18۵ – 183، الحکماء خیتار 1



   

 و آغاز شکوه بغداد  شاپوری گند  یاشفروپ تمدن و فرهنگ جهان اسالم   ییشکوفا
 

4 

بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

و  شاپور، حنین، صهاربخت،  سهل، بختیشوع، ماسویه،  برمکی،    ،ت ار ف  ،دی ن ُج   ،نی طقی  ،لی ف رُ خاندان نوبخت،    :نمونۀ آن 

 . 1جزایشان هستند  شاکر ی موسبنی

  ن دشب ر ع  ، هدس   د ن چ  زا   پس   ی لو  ،است   ی دالی م  های شش و هفت کنم مربوط به اعراب تا سده بخشی هم اکنون بازگو می 

  ن اهج  ی اهن ی مزر ساندیشمندانی بزرگ در    ، برع  ه ب  ید اژ ن  ت ب سن   هب  ن آ  ل یدب ت  و  ی یال و   ت ب سن   ن در بن ای م  ز ا  ا ب  و   ن ار اب تی نا ر یا

 .  و نامشان در تاریخ ماندگار شد  دن ت فا ی  شرور پ  مال سا

خلی  )د:  حاجی  چلبی  پیشگفتار  1067فه  در  الظنونق(  پرچم گوید:    کشف  و  دانش برپادارندگان  اسالمداران  در    ، ها 

ا  یو    یرانیا   ، یو عقل  ی شمندان بزرگ اسالم در علوم شرعی شتر اندی ز است که ب ی انگشگفت   ی دادی ن رویاند ]ایرانیان[ و ا ناعربان 

احادیث را  و    قرآنی  تای آ  ،. تنها گروهی ویژه به دور بودند  دانش و هنر  از،  یگردابان ی برا عربان به جهت  ی؛ زهستندتبار  ی رانیا

  ی ن برایبنابرا   ؛بودندنسل پس از صحابه  ایشان  ن رسید که  ی ان دوران تابعیتا آن که روزگار به پا کردندیجا منه جابهی سبهنهی س

ان  ید و تاز گر پیدا شید  ی هان و دانش ی ه قواناز بی اب خدا و سنت نروزانه ]به روز[ از کت   ین و معانی نو  یهادگاه یدن دی کشرون ی ب

ان  ی رانین ویژگی در ای دارد که ا  ین ی از به بستر تمدن و شهرنشی دانش و هنر نهماره  را  یها بودند؛ زن سخن ی ن ملت از ایدورتر

مید تاری ده  و  یبو ی دانش نحو س  گذاران هیپا بینیم که  ما میرو،  ن یازا  . داشتند  ی گذشتۀ شکوهمند  ۀخچی شد که  بواسحاق  اه 

تازا و    ی فارس زبان  بودند که  با هم   ی بواسحاق زجاج  فراگرفته   ین ی نشرا  ادببا عربان  و  ای اند  نی ات  و  قانونمند کردند  را  ز  ی شان 

راو و  روایحافظان  اندت ی ان  و  پای ها  به یشمندان  و  کالم  دانش  تفسی گذار  همگی شتر  قرآن  و  ی ران یا   ی رکنندگان  پارسیاند  ان  ی ا 

 ین ی نشه یبادپس از  ان  یتاز   کردند، چون   یهنر را در جهان اسالم پاسدار  گسترۀ دانش و  بودند کهان  ی رانین ا یاند؛ بنابراشده ی تاز

به دنبال ر  ی رو  ی ن ی به شهرنشکه   زیبا  و یک راست وارد کاخ   شتافتند   یعباس   اموی واست در دولت  یآوردند    به  و شدند  های 

 .  پرداختند  گذرانیش خو

 ( 41  -  40 باچهی. )کشف الظنون، ددنبال کردند ی رانیشدگان ا ی ا تازیان و ی رانیز ای را ن  یعقل یهان دانش ی چن هم 

 
  یبه خواستار  رج،یا  ۀنامارج  ،(خ۹831  –  2031)  یمنزو  ینقیعل  دکتر  ،عرب  یروزیپ  نیآغاز  یهادر سده   یساسان  رانیبزرگ ا  یهاخاندان  1

 . ۷۵4 – ۷43 ۀبرگ ، 2خ، ج13۷۷به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران،  ،ییخو  ابیپژوه و عباس زردانش  یمحمدتق
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

 ث یدح و هقف
 هعیش 

 :هعی ش چهار کتاب مشهور ا ی ؛مانند کتب اربعه ، عهی شو حدیث فقه دانش  چون گوناگون هم  ی هانهی در زمایرانیان 

 ؛ق( 381: )د خ صدوقی ش هی حضره الفقیمن ل  -

 ؛ق( 460: )د یخ طوس ی ش  ما کحأل ا  بی تهذو  -

 ؛م( 1068ق / 460ابوجعفر محمد فرزند حسن شیخ طوسی، شیخ الطائفه )د:  ، خبارالستبصار في ما اختلف من األ   -

 .ق( 329: )د مال سال اةقث ،ین ی خ کل ی ش  یکاف اصول و فروع   -

  تن س   له ا
 : ۀدنر ی گر برد صحاح ستهگردآورندگان   ،فقه اهل سنت 

 ؛( ق256 -  194)  ی بخار زِدزِبهی   د نز ر ف لی اسماع د نز ر فمحمد  ،1ي ر اخب لا ح ی جامع الصح  -

 ؛ 2ق( 261)د ی شابوری مسلم ن ح ی صح -

 ؛ 3ق( 273-  209)  ی ن یقزو  ۀماج ، دی زفرزندی  بوعبدالله محمد ،  ماجهابن  سنن  -

 ؛4ق( 279: )د  ی ترمذ  یبوغ  اموس ه فرزندسور   فرزندعیسی  فرزند  محمد ،یترمذ جامع /   صحیح جامع  -

 
ّیاِمه،  صحیح بخاری  1

َ
ا و  َننه  َو س  ه )ص( 

ّ
الل مور َرسول 

 
ا ِمْن  ْخَتَصر  م 

ْ
ال ْسَند الّصحیح  م 

ْ
ال جامع  

ْ
ل
َ
، حافظ ابوعبدالله محمد فرزند اسماعیل فرزند ا

 م. 1932ق(، چاپ مصر،  2۵6–1۹4ابراهیم فرزند مغیرة فرزند بردزبه بخاری )
ق(، نصحیح حافظ طرابلسی اسماعیل فرزند  261 –  206، ابوالحسین مسلم فرزند حجاج نیشابوری قشیری )الجامع الصحیح،  صحیح مسلم  2

 ق. 1334تا  1329های العامرة، استانبول، سالاحمد، دارالطباعة 
عی   ، حافظ ابوعبداللهماجهسنن ابن  3 ب  ق؛ 1282، دهلی،  (، چ. سنگیم 88۷  -  824  /ق  2۷3  -   20۹)  ماجهقزوینی، ابن  محمد فرزند یزید ر 

ار عّواد معروف، دارالجیل، بیروت، 
ّ

 م. 1998ق / 1418دیگر: تصحیح و تحقیق بش
ق؛ 1292ق(، چ بوالق  279، ابوعیسی محمد فرزند عیسی فرزند سوره سلمی ترمذی )د:  الجامع الکبیر،  الجامع الصحیح،  صحیح ترمذی  4

 .1996دیگر: پژوهش بشار عواد، بیروت، 
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

 ؛1ق( 275: )د داودو اب سنن  -

 ؛2ق( 303: )دیینسا  سنن  -

 . 3ی مراد ن ن س -

 ن اف ر عو  ت مکح
فلسفه  و  عرفان  و  در حکمت  و ق(  427:  )د  نای سابن   ؛ق( 339:  )دیفاراب  ؛ق( 313:  )د  یراز  ؛( ه 3ۀ  )سد  یرانشهریا  ،و 

 د. وها و مغزها ب دل  ینی بو جهان  یشان منابع علمی هابودند و کتاب پر آوازه ق( 481:  )د قبادیانی ناصرخسرو 

 ب ر ع ت ایبدا

عربان باشد،    ۀژ ی د وی که باشوند  یعرب م  شناسیواژه نحو و صرف و    دانشگذار  رسد که ایرانیان پایه ی م  یی ن سخن به جایا

سخن  ق(  360:  )د  بزرگ و کوچك  یناش   ،ق( 255:  )د  جاحظ  ،ق( 177:  )د  هیبو ی س  ق(،175  -  100مانند خلیل فراهیدی ) 

 نخست را زدند.  

 ا یفار غج و خیرات

ق( و جغرافیا حمزه  421  –  320ق( در تاریخ تبری؛ و مسکویه رازی ) 310نگاری محمد فرزند جریر تبری )د:  مینۀ تاریخ ز

 . احسن التقاسیم ( در کتاب  ه 4و مقدسی )سدۀ  ه بدادر خن با  ،اصفهانی 

 
م(، تحقیق 888ق /  275ابو داود سلیمان فرزند اشعث سجستانی )د:    السنن للخطابی،  لم معا  بکتا  من  راتمختا   مشهو بهاداود،  سنن ابي  1

 . 2007ق /  1427بیروت، ، صدقی جمیل العطار؛ اشراف مکتب التوثیق و الدراسات في دار الفکر
المجتنیلمجتبیبا  المسمی  ئیالنسا  سنن  2 او،   ،( نسائی  شعیب  فرزند  احمد  ابوعبدالرحمان   ،303  / دارا  915ق  شاه  چ.  ،  Shahdaraم(، 

 . 2001ق / 1421ر، دارالفکر، بیروت، عطا جمیل صدقی ق؛ دیگر: به کوشش 1282
ق؛ دیگر: تحقیق 1293م(، ، کانپور، 869ق /  255  - 181، ابومحمد عبدالله فرزند عبدالرحمان فرزند فضل فرزند بهرام دارمی )سنن دارمی 3

 . 2000ق / 1421حسین سلیم اسدی دارانی، دارالمغني، ریاض، 
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی از کتاب الحاوي ر 

پی بردند؛ بنابراین گروهی را برای آموختن رهسپار آن شهر    شاپور گندی پزشکی پیشرفتۀ  دانش  امویان به  باری و به هررو،  

و   بازگشتند  به دمشق  فراگیری  از  پس  و  سال  کردند  در  و  دایر کردند  بیمارستانی  88کالس درس  عبدالملک  فرزند  ولید  ق 

 . ، بساختشاپور گندی الگوبرداشته از 

ناگزیر جرجیس فرزند بختیشوع را که پزشکی فرزانه و بلندآوازه و رییس    ق بیمار شد و 148منصور دوانیقی در  چنین  هم 

او به همراه دو شاگردش ابراهیم و    شاپورگندی بیمارستان و دانشگاه   بالین    فا فرزند شهال  عیسی بود، به بغداد فراخواند.  به 

خاندانش نزدیک به سه    وار ساخت.هم  ،به بغدادرا    شاپور گندیآموختۀ  و راه کشانیدن پزشکان و حکیمان دانش   خلیفه آمد

 .  سده به آموزش و درمان پرداختند

ده چند  از  پایه ل اس  پس  و  ،  حنین  بختیشوع،  خاندان  بردوش  پژوهش  و  ترجمه  کارهای  چرخش  و  دارالحکمه  گذاری 

 . و جزایشان گذاشته شدفرزند شاکر  ی ندان موسسه برادر از خا  و صهاربخت ]چهاربخت[ و شاگردانش،  یفرزندانش، عیس

بر پیشرفت فرهنگ و تمدن اسالمی در    ،شاپور گندی گذاری بسزای ایرانیان و به ویژه دانشگاه  تاثیر از    چکیده و دورنمایی 

آن در پزشکی و به ویژه برروی دانشنامۀ بزرگ پزشکی جهان    گذاری تاثیر   چگونگیاز  آماری  اینک  و    شدوناگون بازگو  های گهزمین 

 د شد. بازگو خواه ، الطب يف  ي حاولا ،زمیناسالم و ایران 

 در ِری چشم به جهان گشود.   ی بوبکر محمد فرزند زکریا فرزند یحی رازی،  

فرهنگ  و    لروس بزرگ  ، زندگی علمای مشهورهای  دیدگاه تاریخ نگاران درباره زایش و مرگ او بسیار متفاوت است. کتاب 

المعارف اسالمی و  و دایره   المعارف انگلیسی دایره و    249، سال قاموس العالم ترکیق و  240زایش او را سال    تاریخ و جغرافیا 

ق برابر با بیست و هفتم  251آغاز شعبان    ي کتب الراز  رساله فهرست ق( در  440  -  362بیرونی، بوریحان محمد قرزند احمد ) 

 اند.  م یاد کرده  865اوت  

  -   331ارزمی ) حسن فرزند سوار فرزند بابا فرزند بهرام خو  ابوالخیراصیبعه از فیلسوف و پزشک بزرگ  ابی درگذشت او را ابن 

و   عیانوفیات األ ق( در  681  -   608خلکان ) و ابن   معجم البلدانق( در  675  -  626ق، یاقوت حموی ) 290ق(، سال    440

 کنند.  ق یاد می  311سال  کشف الظنونق( در 1067حاجی خلیفه )د: 
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

و در پی    مم طبقات األق( در  462  -  420صاعد اندلسی ) م، و ابن 965ق برابر با پانزدهم اکتبر  313بیرونی روز پنجم شعبان  

وفات وی را سال    مختصر الدول بوالفرج ملطی در  ا و    تاریخ الحکمایا    اخبارالعلماء ق( در  646  -  568الدین قفطی ) او جمال 

 دانند.  ق می 320

بقراط زمان و جالینوس مسلمانان به شمار می  را  بالینی و کلینیکی میاو  پدر پزشکی  او  این کهآورند.  با  و    دانند.  دانش 

آمد. بیشتر زمان کاری خود را  ورزیدگی او مورد توجه شاهان و فرمانروایان بود، ولی درمانگر بینوایان و تهیدستان به شمار می 

های او برگیرندۀ یک  جست. او از نویسندگان پرکار جهان است که نوشتهگذراند و از دربار و درباریان دوری می در بیمارستان می 

 دویست و سی و اندی گفته شده است. تا  صد و هفتاد

 ي حاولا کتابدربارۀنگاران تاریخ دیدگاه
 م یدننبا  تسر هفلا

  : دیو گ   فوز العلوم و یا    فهرستدر کتاب خود  ق(  385ـ    297فرج محمد فرزند اسحاق وراق بغدادی)لابو ا   ، ندیمابن   -1

   شناساند:آن را در دوازده بخش می   سپ س  ،دن ناممی  الطب  ةکتاب جامع الحاصر لصناعو یا  ي حاولاکتاب  ن را  یا

 ها؛در درمان و شناسایی بیماری  خش نخست ب

   پاسداشت و پاییدن تندرستی؛چگونگی در   بخش دوم 

   ها؛بندی و زخم دربارۀ ُشش و شکست  بخش سوم 

   آن نیاز است؛زشکی به  ای که در رشتۀ پها و هر چیز و هر ماده کردن ارزش و نیروی داروها و خوراکی در بازگو  بخش چهارم

   دربارۀ داروهای ترکیبی؛ بخش پنجم

   دربارۀ هنر پزشکی ]صناعت الطب[؛ بخش ششم

   ها؛دربارۀ دانش داروسازی و داروشناسی و رنگ و بو و مزۀ آن  بخش هفتم

  در شناخت تن آدمی؛ بخش هشتم

   ها؛ها و پیمانهها و وزن دربارۀ اندازه  بخش نهم
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

   ها؛سی و فیزیولوژی و کارکرد اندام دربارۀ کالبدشنا بخش دهم 

   ها در دانش پزشکی نیاز است؛های طبیعی که به شناخت آن دربارۀ اسباب و انگیزه بخش یازدهم

   گنجانده شده است:  در دو گفتارکه درآمد دانش پزشکی است پیش  بخش دوازدهم 

   ؛های پزشکیها و واژه در برگیرندۀ نام گفتار نخست، 

 .1درآمد دانش پزشکی کهن ]اوائل الطب[ آغاز و پیش  گفتار دوم 

 ی سوجم یزاو ها  ، بطلا  ةعانصلا  يف لم اکلا

فرزند    -2 )ز: )علی  نیازهای    گوید:   حاوی م( دربارۀ کتاب  983  / ق  372عباس زرتشتی  این کتاب دربرگیرندۀ همۀ 

ها. او از یادکرد هیچ نیاز  های آن پذیرند و نشانه با دارو و خوراک درمان که  هایی  داشت و درمان بیماری پزشکان است، مانند: به

مزاج  و  اسطقس  شناخت  مانند:  طبیعی،  امور  از  برخی  دربارۀ  ولی  است،  نکرده  کوتاهی  پزشکی  و    دانشجوی  خلط  و 

و تألیف کتاب  های آموزشی  کالبدشکافی و کاردپزشکی سخن نگفته است و افزون برآن یادکردهایش نظم و ترتیب به شیوۀ کتاب 

کتاب را به گفتار و    و ا ، ولیاش در نوشتن کتاب نیستم توانایی   فرزانگی و دانش او را در دانش و هنر پزشکی و منکر  من    . د نندار 

 بندی نکرده است. های گوناگون بخشفصل و باب 

ش، از بقراط و جالینوس  روزگارها را از زبان پزشکان کهن و هم ها و شیوۀ درمان آن ها و نشانه ها و انگیزه او گزارۀ هر بیماری 

تا اسحاق فرزند   پزشکان میان این دو دوره میگرفته  نکتهحنین و  بازگوکردن هیچ  از  و  ازاین ای فرونمی آورد  همۀ  رو،  گذارد. 

   . ه استآوردهای پزشکی را در این کتاب گرد بکتا

پزشکان   که  دانست  بیماری   کردن گزاره در    کارآزمودهو    ورزیدهباید  و  طبیعت  نشانه  هاانگیزهها  آن و  درمان  و شیوۀ  ها  ها 

هایی که برای  قوانین و شیوه   چون و در میان ایشان جز اندکی فزونی و کاستی یا در برخی الفاظ اختالفی نیست،    اند ه دیدگاهم 

چه  دیگراست و وقتی چنین است،    همانندهای  برند، شیوه ها به کار می ها و موجبات و درمان آن ها و ناخوشی شناخت بیماری 

است و هرگاه نیز برخی از ایشان  یکدیگر  های ایشان همانند  گفتهباشد، چون  می ان قدیم و جدید  سخنان پزشک  نیازی به تکرار 

 
 . یعرب 3۵6و  ؛یفارس  ۵32 م،یندفهرست، ابن 1
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

ها نخواهد  در زمینۀ کاربرد انواع داروها سخنی برخالف دیگران گفته باشند، آن سخن وابسته به نیروی داروها و سودمندی آن 

نوع مختلف بو از نظر  و فلفل سیاه و فلفل سبز گرچه  یا زنگبیل  زالزالک،  و  ِبه و گالبی  نمونه:  از نظر نیرو و کارآمدی  د،  اند، 

کند و به  بازگو  اند و تنها در شدت و ضعف با یکدیگر تفاوت دارند پس شایسته آن بود که تنها برخی از سخنان ایشان را  مشابه 

در این  را ترین ایشان  ترین و ورزیده بیان ترین و خوش های دانشمندترین و پیشرفتهو گفته  نماید   آن چه مورد نیاز است، بسنده 

و در دسترس    شدهتر  و در نتیجه فراوان   گشتمی تر  د و کار تهیه و استنساخ آن آسان شمی تر  فن راهنما قراردهد تا حجم کتاب کم 

  1ام. دیده تمند وثر  اندیشمندان این کتاب را تنها نزد دو تن از  های همن تا کنون نسخگرفت. می قرار همگان 

 جلجلابن  ، طبقات األطباء و الحکماء
 بازگوکردن   از   پس   جلجلابن   :م( 987ق /  377ز:  )  بوداود سلیمان فرزند حسان پزشک اندلسی،  جلجلابن   هاگ د ید   -3

کند.  را در هفتاد مقاله یاد می  کتاب الجامع . او  است   کتاب الجامع جدا از    حاوی کتاب    آورد:می   رازی،چنین  برجستۀ  های ویژگی

   .2د نمای بازگو می  جامع الکبیرو   جامع الحاصر لصناعه الطب را  يحاو لاهای دیگر کتاب جلجل نام ابن 

 های رازی، بیرونی رساله فهرست کتاب 

  يحاو ل ا، کتاب  3فهرست کتب الرازی   ي رساله فدر کتاب خود  م(  1048  –  972ق /  440  –  362)   بوریحان محمد  ،بیرونی   -4

ها را  ، آن زی در زمان زندگانی خود نتوانست آورد که را شمار می هایی به  شناساند و آن را تعلیقات و گزاره میجامع الکبیر  را به  

به شمار  جداگانه    کتابی ،  یادکرده  الطب  ي مدخل ف،  ندیم ابن این کتاب را که    دوازدهم پایان برساند. بیرونی بخش  مرتب کند و به  

 .4دآور می

 
 . ۹ – 8، 1ج  ،ی؛ برگردان خالد ۵، 1ج ،ةیالطب ةکامل الصناع 1
 . 1۵۵ -  1۵3جلجل، ، ابنطبقات األطباء و الحکماء 2

 . م1936 س،یپل کراوس، چاپ پار شپژوه ،یالراز ا یفي فهرست کتب محمد بن زکر رونيیرسالة الب 3
فرزند محمد »غضنفر  می« ابراهمشاطة لرسالة الفهرستق( و »440)د:   یرون یب حانیابور ،یرونیب یهاکتاب  ی هاو نام   یراز ی هافهرست کتاب 4

 . 116، ۵ ،ققحم  ی دهم  شهوژ پخ. 1366محقق، تهران،   یبه کوشش مهد «یزیتبر
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

 یوجنگ  یماظ ن چهار مقاله

، چهار مقاله  کتاب   چهارم   گفتار   ،در بخش دانش پزشکی و راهنمایی پزشکان   ق( 552)  نظامی عروضی سمرقندی   -5

  الطب  يف  قانونبوسهل مسیحی و   صد باباهوازی و   کامل الصناعهو پس از آن    شانزده مقالۀ جالینوس پس از    کتاب حاوی را 

 .1دهد را برای آموزش و فراگیری پزشکی پیشنهاد می  ذخیره خوارزمشاهیسینا و ابن 

 یقفطإخبار العلماء بأخبار الحکماء، ابن
اکرم  جمال،  قفطی  -6 قاضی  فرزند  لابو االدین  علی  قاضی قاضی حسن  فرزند  یوسف  فرزند  اشرف  ابراهیم  اوحد 

رازی در  دانش  گستردگی  از    فراوان پس از تعریف و تمجیدهای    م( 1248  –1172/    ق646  –568)عبدالواحد شیبانی  

و جهان به    ،های گوناگون دانش  فکری  او می شیوۀ  نکوهش میبینی  را  او  و  پزشکی  کتاب   او :  گوید  ، کندتازد  بسیار در  های 

 است که در آن هفتاد مقاله گنجانیده شده است.   کتاب الجامعنگاشت که نمونۀ آن 

که دارای دوازده   آیدبه شمار می های او  از کتاب   نام دارد،   الطب  ةجامع الحصر لصناعکه    حاوی فی الطبچنین کتاب  هم 

   .2بخش است 

 
در مقاله چهارم کتاب خود درباب علم طب   یسمرقند  یعروض  یظامن  :801  ۀگر ب؛ چهار مقاله،  1۷  -  1۵  ،یآبادنجم   ،یلفات و مصنفات رازؤ م  1

»صد   ای»کامل الصناعة«    ای   ایمحمد زکر  «ی»حاو   ای  نوسیبه دست آرد چون »ستة عشر« جال  یکی: »پس از کتب بسائط  سدینو یم  ب یطب  تیو هدا

 کند« یهم  طالعتو به وقت فراغت م «یخوارزمشاه رهی»ذخ ای ؛نای س  ی»قانون« بوعل ای ؛یحیباب« بوسهل مس

مقاله  ، دنله   ،ندیل  لیرب   ۀناخپ اچ  ،ینیوز ق  دمحم   حیحصت،(ق ۵۵2  :شراگن)  ی سمرقند  یعروض  ینظام   یلع  دن ز ر ف  رمع  دنز ر ف  دمحا  ، چهار 

 ، یباز نا  اضر   و  و لگبه ر ق  دیع س   شش و ک  هب  ،ی نیوز ق   دمحم   حیحصت  :رگید  ؛نار هت  ،ناغمرا  تار اشتنا  ،نیعم  دمحم   شش و ک  هب  ؛م1۹10  /  ق 1328

 . هگر ب 2۵6  ،خ13۷۷ ،نار هت ،یماج تار اشتنا
م(، 1248  -  116۷ق /  646  -  ۵۷۷)  یبانیش   وسفیاشرف    یفرزند قاض  یابوالحسن عل  نیالدجمال  ،یقفط، ابنإخبار العلماء بأخبار الحکماء  2

  ،یصفو   مانیبه دستور شاه سل  (ق 10۹۹  :شراگن)  یناشناس   یالحکماء، برگردان پارس   خیق؛ تار1326: چاپ مصر،  گریم؛ د1۹03  کیپزیچاپ ال 

 . 373 – 376 ،خ134۷تهران،  ،ییدارا نیبه حیتصح
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

 بعه یاصیابابن  ،األنباء في طبقات األطباء   ونیع
ها فراوان است،  ها بسیار و تعریف گوید: »دربارۀ رازی سخن  طباء طبقات األ   ينباء فعیون األ اصیبعه در کتاب خود  ابی ابن   -7

گونه شک و  ، هیچ در دانش پزشکی کارآزمودگی باالیی داشته و در کار درمان بیماران یگانه و بسیار زبردست بودهاو  در این که  

 تردیدی نیست. 

 . است هر بیمار پیش از شناخت هر بیماری مورد نیاز پزشکی باور بوده که تاریخچۀ    و همواره براینا

 .  همتا بود ، یگانه و بی ها نداشتندآگاهی بدان که خیلی از پزشکان  یی ویژگی بسیاری از داروها در شناختو ا

درمان هر یک از    ن ات ساد  و  هچخیرا ت یو  .در اد  رظ ن  رد  ن ار امی ب  پروندۀ پزشکیرا برای    بخشی  ،خود  هایاز کتاب   رخیاو در ب

نیز  ها گذاشته و  را ویژۀ این داستان ]آخر کتاب شانزدهم[    ي حاولاگذاشته است. او بخشی از کتاب    ش خب  ن آ  ر د  ا ر   خود بیماران  

 . 1بازگو کرد   الطب  سّر را در کتاب   هاآن 

بوعبدالله حسین  افضل محمد خطیب فرزند عمید  لابوا،  عمیدروزگار ابنای زندگی کرد، تا به  رازی به اندازه  چنین گوید:هم 

  بویه الکفات وزیر آل اسماعیل طالقانی کافی قاسم  لابوا،  عبادآموزگار صاحب   م( 971/    ق360فرزند محمد کاتب خراسانی )د

 رسید.   ( 995 -  938ق / 385  –  326) 

های بسیار کرد؛ زیرا،  ش در میان مردم، کوش   يحاو لاکتاب  عمید بود که برای در دسترس قرارگرفتن و پخش  ابن   گویند:

آن درم و دینار فراوان هزینه کرد تا  آوردن  به دست برای  رو،  رازی دیده شده است، ازاین این کتاب در ری و نزد خواهِر    ،شنید

بیرون آورند و مرتب  شاگردان رازی را ِگرد آورد تا کتاب را از سیاهه    گروهی از عمید  سیاهۀ کتاب را از خواهر رازی بگیرد. ابن 

 . 2سامان رسد ریختگی بیرون آید و به  هم از این به  تا نمایند

های گسترده و  رازی آگاهی   .آید ترین کتاب پزشکی به شمار می نویسی ارزشمندترین و بزرگترین و گستردهالحاوي  کتاب  

های پزشکی کهن و باستانی  در دیگر کتاب را  ها و آن چه  های درمانی آن پراکندۀ دانش پزشکی خود را دربارۀ هر بیماری و روش 

 
 .۷0۵،  2؛ برگردان ذاکر، ج346، 2، جاألنباء ونیع 1
 .۷11،  2؛ برگردان ذاکر، ج3۵0، 2األنباء، ج ونیع 2
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

نام  دارانه  بسیار امانت و    در این کتاب گرد آورد   خویش  هایآزموده ها و  به همراه نوآوری ند، نویسندگانی که در پس ایشان آمد و  

آن  بازگو کردگویندگان  را  به سامان رساند ها  را  تا سیاهۀ کتاب خود  نیامد  پیش  فرصتی  رازی  برای  به  ، ولی هیچگاه  گونۀ    و 

 . 1های آن روزگار درآوردکتاب

پس    نیست   حاوی   پرآوازۀ برای کتاب    ، هااز بیماری   یبندی درست ، یک تقسیم کتاباین  بندی  بخش   :گوید  اصیبعهابی ابن 

  آگاهیگزارۀ این مجموعه از من هنگامی که رو، . ازاین باشدتواند سیاهه کتابی باشد که پس از درگذشت او پیدا شده  تنها می

ام و کسی را  ای از آن ندیده نوشتهالبته تاکنون نیز دست   ؛باشد  از کتاب جامع او  کتاب جداگانه یافتم، پنداشتم که باید یک  

   .2ه باشد ام که آن را دیدنیافته

 ی دابآم جن ،یراز یایمؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکر
 .3یاد کرده است  الطب  ةجامع الحاضر لصناعبه نام   آن را آبادی نجم   -8

ایشان را و نیز پزشکان و داروسازان و  های پس از  رازی دیدگاه بسیاری از بزرگان و اندیشمندان دانش پزشکی کهن و سده 

های خود را با واژۀ »لی« یاد  دنبال آن دیدگاه   کند و به داری بازگو می روزگاران خود را با استوارترین شیوۀ امانت داروشناسان هم 

 ام. کند که من آن را با واژۀ »دیدگاه من« آورده می

تکمیل و تایید و یا  به  و زمانی    کندمی شونده را بازگو  و دیدگاه رّد گاهی شیوۀ او رد و نقض سخنی است که پیش از آن نام  

 . پردازدمی جرح و تعدیل آرای بزرگان یادشده 

ق( عربان  50آثال مسیحی )ز: رمثه تمیمی و ابنابی ق( و ابن 2ق( و نضر فرزند حارث )ک:  13حارث فرزند کلده ثقفی )د: 

 اند. بوده   شاپورگندی آموخته پزشکی دانش 

 
 .13۷،  2؛ برگردان ذاکر، ج3۵2، 2، جاألنباء ونیع 1
 . ۷1۹  – ۷20،  2؛ برگردان ذاکر، ج3۵6 - 3۵۵، 2، جاألنباء ونیع 2
 . 8 ،یدابآم جن ، یراز یایمؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکر 3
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

 ي حاولا  عبان م آمار
کتاب در هیچ یک از کتب   20پزشک و  38 که کندکتاب را در این دانشنامه یاد می  286پزشک و فرزانه و نام  115نام  ازی ر 

از    گروهی  اند. تاریخ پزشکی نیامده و یا به نادرستی شناسایی شده  یا  یا شاگرِد آموزگاران ایرانی هستند و  از ایشان ایرانی و 

  ، جبراییل، بختیشوع   ،جورجیس  ،خوز و خوزیدانش پزشکی را آموختند، دربرگیرندۀ:    شاپورگندیدیدگان دانشگاه  آموزش 

  ، قسطا  ، کندی   ، یتبر   ، دامادش حبیش اعسم   و حنین فرزند اسحاق و پسرش اسحاق  ،  ، ماسویه و فرزندشسلمویه،  ن سرابیوابن 

و تیاذوق ]تئودکس[ هستند. جا دارد که در همین جا گفته شود که رازی    خاندان قرۀ حرانی   ،لجالج و بوجریح  ،اهرن   ،مسیح

 کند. نام یهودی را پیوسته دربارۀ ماسرجویه یاد می

ایشان  پاره  از  از  یونانی ای  و  بیزانسی  اسکندرانی گروه    و  مانند:  پزشکان  افالطون،  اند،  ارسطو،   / ارسسطراطیس  بقراط، 

فیلغرغور اغلوقن،  بدیغورس،  دی فالذیوس،  اریباسیوس،  پولس،  اطهورسفس،  ]فیالگریوس[،  جالینوس، اس   سکوریدوس، 

 دیگران هستند. اسکندر و  ی نحوییحیی ، شمعون، اهرن، اشلیمن ، انتیلس ، روفس

 تبار هستند. نام سیدهشار و سندهشار و شرک نیز که در چند جا آمده است که هندی 

 يحاول او شاگردانشان در کتاب  شاپور گندیپزشکان 
نفره اندیشمند و فرزانه بیش   یازدهخاندان اند. این  رازی خاندانی ایرانی بزرگ و ترساآیین نستوری خاندان بختیشوع:  -1

های  بودند و آگاه به زبان   شاپور گندیآموزگاران  از  ایشان    بیشتر ای به دانش پزشکی ایران کردند و  از دویست سال خدمات ارزنده 

 هایی که به بغداد آمدند با زبان عربی نیز آشنا شدند.  آن بودند و    پهلوی و پارسی و یونانی و سریانی

اسماء  ]   ثبتیک بار با کتاب    و  ششماهیبار آورده است که یک بار آن را با نام کتابی به نام    43نام بختیشوع به تنهایی را  

 راییل است.  دهد که گویا جب ی بختیشوع نسبت م[ و در کتاب بیست و دوم همین کتاب را به ابن الدویه

گوید:ی اببن ا دوم    اصیبعه  و  بیست  کتاب  است.    الطب  يف   يحاول ارازی  کرده  گردآوری  کتاب  این  از  الگوبرداری  نام  با 

 زیستند: ی روزگار و یا پیش از رازی مبختیشوع به سه نفر از این خاندان گفته شده است که هم 

 ؛  دوالف( بختیشوع یکم پدر جورجیس، شناسۀ شمارۀ 

 ؛  دووم فرزند جورجیس، شناسۀ شمارۀ ب( بختیشوع د
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

م  870ق /  256فرزند بختیشوع فرزند جورجیس که در هشتم صفر    ]شناسۀ شمارۀ چهار[  ج( بختیشوع سوم فرزند جبراییل

 . است م( 940ق / 329درگذشته است؛ بختیشوع چهارم فرزند یوحنا فرزند بختیشوع سوم )د: 

فرزند    -2 / گورگیس  بیمارستان    :بختیشوعجورجس / جرجیس  پزشکان  آغاز فرمانراویی    شاپورگندیرییس  بود که در 

سال   به  عباسی  /  148خلیفگان  سال  765ق  در  و  آمد  بغداد  به  درمانش  برای  دوانیقی  منصور  فراخوانی  با  به  152م  ق 

 اوست.   کناشنام کتاب   بار یاد کرده است که دو بار آن همراه 67با رونویسی جورجس بازگشت. رازی نام او را   شاپور گندی

. رازی در  شد   شاپور گندی ، رییس بیمارستان  به بغداد آمد  بود و پس از رفتن استادسرجیس دانشجوی برتر جورجیس    - 3

بدو نسبت    وسط اقربادین سابور األ   کتابکنندۀ آب که حب سرجیس نام دارد با برداشت از  کتاب هفتم بخش دل، حب روان 

 دهد. می

و رییس بیمارستان او از پزشکان برجستۀ مامون  .  م( 828ق /  213تیشوع دوم فرزند جورجس )د:  جبراییل فرزند بخ  -4

رازی یازده بار نام جبراییل را یادکرده است که هفت بار با نام  به تدریس پرداخت.    شاپورگندی بود. او نیز سالیانی دراز در  بغداد  

 . ششماهی، شوسماهی ،  شقشماهی ، شوشماهی  آورد.مطلبی می پدر و چهار بار تنها نامش را یادکرده و از او 

بود و چندین کتاب    شاپور گندی او به همراه پدرش از آموزگاران داروسازی  :  م( 869ق /  255)د:    شاپور فرزند سهل کوسه  - 5

کتاب  و دو بار آن با    بیرقرابادین الکچهار بار آن با کتاب  نام پدر یادشده است که  بار بی   26نام او  از پهلوی به تازی برگرداند.  

شاپور فرزند سهل کوسه از داروشناسان    به تنهایی و هژده بار بی نام کتاب یادشده است.   اقرابادین و دوبار آن با    الوسط   قرابادین 

شدۀ مهردادیسم است که  میتراداتوس ایجاد کرد که تحریف هایی در پادزهر  دگرگونی   ،شاپورگندیآموختۀ  جهان اسالم و دانش 

 مبتکر و نوآورش بوده و به روشی به نام میتراداتیسم شهرت یافته است.   ( م132  –   63مهرداد ششم اشکانی ) 

تازه فراهم آورد و از سوی این دانشگاه به سراسر بیمارستااو نسخه  . کتاب او  نامه شد های قلمرو جهان اسالم بخش ن ای 

 .1است  شاپور گندیهای ترکیبی در بیمارستان ای از داروکه برگردان ساده البیمارستانات  يقرافادین ف

 
 . 1۵3، 86 ،ینیشهرو 1
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

و بغداد    شاپور گندی یکی از بزرگترین داروسازان بزرگ  که    باشدمی های نستوری ایرانی  او از ترساآیین بویوحنا  ا،  ماسویه  - 6

 یک بار نام او به همراه خوز یادشده است. او پدر شناسۀ هفت است. بود  

فرزند ماسویه )د:    ،ماسویهابن   -7 زبان پهلوی،    م( 857ق /  243یوحنا  و  آناتومی سرآمد بود  زنان،  بالینی،  او در پزشکی 

 دانست.  پارسی میانه و تازی را خوب می

 .  دادپرورش می داشت و  ی را نگاه مبه نام حماحم او میمونی  اصیبعه گوید:ابی ابن 

نوشت که دشمنانش نیز وی را به جهت  کتاب التشریح  ،کتابی بسیار رسا و زیبا به نام  ها مطالعه و کالبدشکافیاو پس از مدت 

 . 1کرد ( ق227د: بالله ) معتصم و پیشکش نوشتن آن کتاب ستودند

فرزند    یحییویه و یک بار  بار به همراه کتاب و یا به تنهایی یاد کرده است که یک بار آن یوحنا فرزند ماس 1048رازی نام او را  

 . ماسویه بازگو شده است

التمام   : يحاول اهای یادشدۀ او در  کتاب   ة المنقی   ةدویأل ا  ي کامل فلا،  ( 3)   ةالطبی   مسائل،  طباء األ   ةمحن ،  ( 120)   کمال و 

دفع    يف   کتاب  ،ةزمن تدبیر األ   يفکتاب  ،  وجع المفاصل ،  ( 21  ،يمن صنوف األمراض و الشکاو   يالتداو  يف)   منجحلا،  ( 32) 

  جوامع الطب/    جامع   ، کتاب الصداع،  عالج الحبالی  يف کتاب  ،  رحامعالج األ   ي فکتاب  ،  دفع مضار السموم(،  4)   ةیغذ مضار األ 

 . ( 22)  ةسهلالم   ة دویصالح األ إ  (،9[ ) الحمیات]  تعرف(، 20)بیش از 

بوده است که    شاپورگندی و یکی از آموزگاران بزرگ پزشکی  ماسویه  ن روزگار ابفرزند ماسه، پیش و هم   عیسیماسه،  ابن   -8

 بار نامش را همراه با پدرش یاد کرده است.  13بار و    113 ماسهرازی نام او را با واژه ابن 

دوبار    22و حکیم بن حنین  فرزند اسحاق سه بار  و اسحاق  سه بار    ق( 264  –  194)   ابوزیدحنین فرزند اسحاق عبادی،    -9

  از مترجمان و  و اسکندریه    شاپورگندیآموختۀ  ش دان  اند. حنینههای حیر از ترساآیین ان پزشک، داروشناس و  یادکرده است ایش

کند که  یاد میبه تنهایی  را    او های  از موارد نام کتابنام حنین و در برخی  . رازی در بسیاری  برجسته و رییس دارالحکمه بود

تدبیر    يف  /ةسنان و اللث حفظ األ شود. ی بار م  پانصد پیرامون  دو    شمار هرو جزآن است که    المسائل و کتاب    العینبیشتر کتاب  

 
 . 451، 1، برگردان ذاکر، جعیون 1
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

  تدبیر   يف   کتاب(،  کتاب العین)   العین  ي و الجواب ف  ة لأسم  ، البول   ي ف  مسائل ،  العین ،  ( 14)   سنانصالح األ إ  /  ةسنان و اللث األ 

ثبت السماء  ،  کتاب الحصات  ، ةدویخواص األ   ، الحمام  ي کتاب ف،( 11،  بالمطعم و المشرب  ةحفظ الصح)   المطعم و المشرب 

 (. 8)  ة سهلالم    ةدویصالح األ إ(، 49[ ) العین  ةدویأختیار إ ] ختیاراتإ،  ( 53)  ة المفرد ةدویاأل 

  استاد پزشکی و مترجم از سریانی به عربی است. او خواهرزاده و داماد حنین است   / اعسم   م حبیش فرزند حسن اعث  -10

 . و هشت بار آن به تنهایی یادکرده است  قرابادین بار یادشده، چهار بار آن به همراه کتاب   12که 

زگار عمر  روماسرجویه / ماسرجیس یهودی بصری و مترجم کناش اهرن اسکندرانی از سریانی به عربی است. او در    - 11

یادشده  بار با واژۀ یهودی    197و  ی  نام کتابهمراهی با  بار بی 176،  زیستم( می 680) ه  ی فگان خاندان امی ز از خلی عبد العز  فرزند

 کند که پسرش نیز از پزشکان نامدار بوده است. است. رازی بیشتر او را با نام یهودی یاد می 

 ده است. شرک هندی نود و چهار بار از او نام برده ش - 12

 یادشده است.   بار و شندهشار چهار  43،  هندی سندهشار  - 13

 استاد پزشکی و داروسازی بود و هژده بار یادشده است.  ( م840/  ق225: د) سلمویه فرزند بنان  - 14

او به شکل 864ق /  249تبری علی فرزند سهل ربن )د:    - 15 بار یادشده است. م(. نام  ،  نبیذکتاب    های گوناگون شش 

 ، ثبات الطب إ ، يرقلا

چهارده بار یادشده است.  دان و اخترشناس سدۀ سوم هجرت،  پزشک و ریاضی ،  بوخالد فارسیاخالد فارسی /  ی ابابن   -16

 ( 11)  کناش فارسی شاید محمد فرزند خالد باشد که سه بار نیز بدین گونه آمده است.

دانست، ولی زبان التین که اکنون یونانی را خوب نمی دارالحکمه است. او زبان عربی و  از مترجمان  یحیی بطریق، ابن   - 17

های پیوسته به هم  دانست و نگارش آن را نیز خوب بلد بود. این زبان التین حرف شود را به خوبی می به زبان رومی شناخته می 

 ست. بار آورده شده ا 29دارد و نامش   سمومندارد نه مانند زبان یونانی کهن که جدا هستند، کتابی به نام 

از روستای باجرم پیرامون بلبخ دیاربکر بود. هرسه از  سرابیون. پدر  سرابیون / سرافیون و دو فرزندش داود و یوحنا، ابن  - 18

 بار نامشان یادشده است.    131پزشکان و مترجمان دوران اموی و دارالحکمه بغداد بودند.  
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

نوشته   تریاق سرابیون در کتاب  ابن  از  برگرفته  را  پادزهرها  از  برخی  برزویه مخود، ساخت  را  داند  ی های  آن  و نسخۀ التین 

  اقرابادین  بهره برده است.  يحاولادر کتاب    اندرزهای آن های او آشنا بوده و از  هاند و رازی با نوشت ه نامیده های برزویسرشته

 سرابیون ابن 

از    - 19 بیش  خوزی  خوزیان،  است  260خوز،  یادشده  اندیشمند    بار  و  کارآزموده  پزشکان  از  گروهی  رازی  منظور  که 

 . خوز  جامع کتاب   .بوده است  شاپور گندی

های  در زمینههایی بسیار  پزشک، اخترشناس، ادیب است که کتاب  م( 873ق /  260)د:  یعقوب فرزند اسحاق کندی   -20

و که    ة المجرب  ة الممتحن   ة دویالکندی األ   یوسف ي بأختیارات  إ]   ختیاراتإ  بیش از صد مورد نام او یادشده است. گوناگون نگاشت  

 ، الطب ثباتإ  ، ةالمعد ي کتاب ف، النقرس ي فکتاب ، [ 23است،  اقربادین کتاب 

شود. وی در دانش پزشکی بسیار وارد بود و در زمان متکفی  قس / یوسف ساهر شناخته مییوسف ساهر و به یوسف    - 21

 بار یادشده است.  73م( بلندآوازه و برجسته بود. نام او 908ق / 295) 

نام او به تنهایی یا به همراه    است.  الطب  يف  ةالتذکر کتاب  ( را کتابی به نام  م912/    ق300عبدوس فرزند زید )د:    -22

 ( 55)  الطب  ي ف ة تذکر   بار یادشده است. 64کتابش  

 بار و قهلمان چهار بار یاد شده است.  33قلهمان  - 23

هایی از زبان یونانی را به سریانی و  ایوب ابرش )سدۀ سوم هجرت( در هنر و دانش پزشکی و ترجمه به نام بود. او کتاب  -24

. یازده بار یادشده  1های دوران پایانی زندگیش بسیار بهتر و برتر از آن چه پیش از این ترجمه کرده بود ه عربی برگرداند. برگردان ب

 است. 

 .2نیز دارد   کتاب الحمیاتشش بار نام او یادشده است. او  تذکره یوسف تلمیذ نویسندۀ کتاب  - 52

 
 . 439، 1، برگردان ذاکر، جعیون 1
 .306، هانگارش  خیتار 2
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

عیون  داود دوبار نامش در کتاب نهم و دهم یادشده است. شاید فرزند داود فرزند سرابیون باشد که نامش سه بار در  ابن   - 26

 .1، شناسۀ جبراییل فرزند بختیشوع فرزند جورجس یادشده است نباء األ

 ه رازی نام او را چهار بار یادکرده است. ترمذی پزشکی است ک - 27

 یادشده است. سواده سه بار نام او  ابن  - 28

 رجاء کاردپزشک یک بار نام او در کتاب هفتم یادشده است. ابی ابن  - 29

 . پزشکی که یک بار نام او در کتاب دوم یادشده استنید چشم ُج ابن  - 30

 کتاب دوم یادشده است. پزشکی که یک بار نام او در چشم علی الکبیر  - 31

 پزشکی که یک بار نام او در کتاب دوم یادشده است. چشم   مرانا - 32

 است و یک بار نام او و سه بار نام این کتاب یادشده است.   جامع الکحالیننویسندۀ کتاب پزشک و واسطی چشم  - 33

از شاگردان حنین و مهتر    عیسیپزشک، گویا  علی چشم ابن   -34 ق /  279پزشکان در روزگار معتمدبالله )ز:  فرزند علی 

 م( باشد، یک بار در کتاب دوم یادشده است. 892

 مروانی یک بار یادشده است. فرزند عبدالملک  اسراییل پزشک ویژۀ سلیمان  - 35

عباس احمد فرزند محمد فرزند مروان سرخسی ]احمد فرزند طیب  لابو ا م( او  899ق /  286احمد فرزند طیب )ک:    - 36

 آموختگان مکتب کندی بوده است و دوبار نامش یادشده است. ز کسانی است که در جرگۀ دانش سرخسی[ ا

را نیز نگاشته است، سه بار که دو بار آن با نام قرص برمکی یادشده    ختصاراتإ برمکی که کتاب    یحییفرزند    عبدالله  -37

 است. 

 یک بار و آن نیز در کتاب دهم یادشده است.   اطرح هندی - 38

 پزشک یک بار نام او در کتاب چشم یادشده است. بشار کحال، چشم  - 39

 
 . 361، 1برگردان ذاکر، ج ،ونیع 1
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

فرزند صهربخت و از    یشناختند. او شاگرد عیسدرمانگر و مترجم بود و او را به ناعس می   عیسیبویعقوب یوسف فرزند  ا  - 40

 .1داری داشت ]آشنایی بسنده به زبان عربی نداشت[ گویی سکتهمردم خوزستان بود و سخن 

در هیچ کتابی یادنشده است،    الطب  ةماد(،  54)البیمارستان،    تجارب المارستان   هایش همانندرازی از برخی کتاب   -41

 . ( 5، تقسیم و التشجیر)  2عراض تقاسیم العلل و األ 

  533)   روان ی در اواخر زمان انوش  ورزنامه  ا ی  ة ی فالحه الرومکتاب  ند که کیاد می  ةالفارسی  ةفالحو   ةالرومی   ة فالحرازی از کتاب  

برگردان کتاب کشاورز579  - نام کاس  ی ونانیدانشمند    یم(  آن  5  ۀ)اواخر سد  کوسی اسکوالت  انوسی به  برگردان  م( است که 

 . 3بوده است   انهی م یسپس به پارس ی نخست به پهلو

 ي واحلا ب اتک یطخ یاهخسن

 های ایران و جهان در کتابخانه   الطب  يف يحاولاکتاب  های نوشتهردیابی دست 

پرداخته شود، در این راستا توانستم    ي حاو لاهای کتاب  نوشتهیابی دست شایسته دیده شد که در این بخش به بررسی و رّد 

های  های این کتاب در کتابخانه نوشتههای من در برگیرندۀ همۀ دست رو، باید بگویم که یافتهها دست یابم. ازاین به برخی از آن 

 ای از آن است. باشد؛ بلکه گوشه سراسر جهان نمی 

 
 . 2۵، 2برگردان ذاکر، ج ،ونیع 1

انتشارات دانشگاه حلب، سازمان    ،ید حماممحمو   ی ق(، پژوهش، دکتر صبح  2۵1-313)  یراز  ،ریو التشج  میالتقسکتاب    ا ی؛  العلل  میتقاس   2

  ی ای(، ابوبکر محمد فرزند زکرریو التشج  میالعلل، التقس   می)تقاس   های ماریب  یافتراق  ص یو تشخ  یبندگروه م؛  1۹۹2  –ق    1412  ،یعرب  یعلم  راثیم

برگردان محمدابراه۹2۵  –   86۵ق /  313-2۵1)  یراز و  پژوهش  ز  میم(،  پزشک  ر یذاکر،  انتشارات دانشگاه علوم  اتوکش،  و خدمات    ینظر حسن 

 خ. 1400 ران،یا ی درمان
 .177 ۀگر ب ،ینیور هش  ،خیدر گهواره تار شاپورگندیدانشگاه  3
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

 های ایران کتابخانه 

ترین آن رونویسی به تاریخ رمضان  ن شود که که داری می ه های ایران نگادر کتابخانه   الطب   ي ف  يحاو نوشتۀ  دوازده دست 

 تهران و مرعشی قم است.   - ق در کتابخانۀ ملک 840ق و  604ق  571

و یک نسخه در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، یکی  در کتابخانۀ مرعشی، شش نسخه در کتابخانۀ ملک    نوشتهسه دست 

 شود. ی داری مکتابخانه علیرضا بهرامی و یکی آستان قدس نگاه 

 های جهان نه کتابخا 

که    شودی داری مدر سراسر جهان در آسیا و اروپا و آفریقا و آمریکا نگاه   ي حاوکتاب  بیش از سی و دو نسخۀ ناقص و کامل  

ق و  610ق کتابخانۀ پزشکی ارتش آمریکا و سدۀ ششم در کتابخانۀ سرای احمد سوم استانبول و دیگری 489ترین آن از  کهن 

تاریخ وقف  884ق و  713ق لندن و  669ق اسکوریال مادرید و  824ق و  626ق و  623دیگری   ق و  886ق و دیگری دارای 

 ود.شداری می ق شهیدعلی استانبول نگاه 901ق و نیز 895

 الطب  يف يحاولاگانۀ  ریز سرگفتارهای جلدهای بیست و سه 
درآمدی برای سنجیدن آن با  آورده شود تا پیش   حاوی   ای از ریز سرگفتارهای جلدهای چاپ شدۀ کتاب شایسته است، گزاره 

 باشد. ای در دسترس خوانندگان مایۀ آمادهچنین دست ندیم در بیش از یازده سدۀ گذشته باشد. هم های ابن گفته

 های سر داردای گسترده و فراگیر دربارۀ بیماری گزاره  أمراض الرأس  الحاوي في الطب فيکتاب  یکم:

 . م شچ   یاهی ر امی ب ۀ ر ابرد هدر ت سگ  یاه ر از گ عین أمراض ال الحاوي في الطب في کتاب  دوم:

 . ن ادن د و ین ی ب  ،ش وگ ی اهیر امی ب  ۀر ابر د یاه ر از گ سناننف و األ ذن و األ أمراض األ   الحاوي في الطب فيکتاب  سوم: 

 های ُشش است  دربارۀ بیماری ةأمراض الرئ  الحاوي في الطب في کتاب  چهارم:

های مری و معده و آن چه وابسته  دربارۀ بیماری  و ما یتعلق بذلک   ة و المعد  ي أمراض المر  الحاوي في الطب في   کتاب   پنجم:

 گوید.  هاست، سخن می به آن  
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

سازی تن و چگونگی فربگی و  های تهیدربارۀ شیوه   الستفراغات و التسمین و الهزال   الحاوي في الطب فيکتاب    ششم:

 است. الغری سخن گفته 

های پستان و قلب و جگر و سپرز  دربارۀ بیماری  و القلب و الکبد و الطحال   ي أمراض الثد  الحاوي في الطب في  کتاب  هفتم:

 است.  

األمعاء   ي ف الدم و المغص و الورم فقروح األمعاء و الزحیر و الفرق بینهما بین سائر اختال   ي ف  الطب  ي ف  ي حاو لا  کتاب   هشتم:

ای و شکمروش دردناک ]زحیر[ و شیوۀ جداسازی این دو از یکدیگر و از  های روده ، دربارۀ زخم و الختالف الشبیه بماء اللحم 

 به جا مانده از شستن گوشت تازه است.   و شکمروش همانند آب  پیچه و آماس رودهخونین و دل   دیگر شکمروش 

 های زهدان و بارداری است.  دربارۀ بیماری  أمراض الرحم و الحمل   لحاوي في الطب فيا کتاب  نهم:

و    راههای گرده و پیشاب و غیرهما، گفتاری پیرامون بیماری   البول   يأمراض الکلی و مجار   الحاوي في الطب في  کتاب   دهم:

 گوید جز آن سخن می

الفیل و و داء   يالحدب و النقرس و الدوال  البطن و البواسیر و  يالحیات و الدیدان ف   الحاوي في الطب في  کتاب  یازدهم:

[  دوالی]  پا   واریس  و  نقرس   و [  حدب]  گوژپشتی   و   بواسیر  شکم،   درون [  انگل   ،کرم ]  جانوران   از   پدیدآمده   هایبیماری   دربارۀ  غیرها

 .  جزآن است   و[ الفیلداء ] پاییپیل  و

أمراض السرطان و األورام و الدمامیل و الدبیالت و ما یحلل جسأ القروح و الدشبد و    الحاوي في الطب في   کتاب  :دوازدهم

 .  جزآن  و  دشبد و  هازخم  برجستگی   و بزرگی  آن چه  و کفکیرک  و دمل و  آماس  و دربارۀسرطان  غیرها

  ة أعضا التناسل و المقعد  يو القروح ف ینشق منه داخالا   يأمراض الرض و الفسخ الذ  الحاوي في الطب في  کتاب سیزدهم:

اندام و در سوراخ نشمینگاههکه دربارۀ بیماریی که در برگیرندۀ فیستول و سینوس و زخم   و غیرها و درمان   هایی که در هر 

 باشد.  یها م شکستگی برخی از اندام 

کردن و باالآوردن و جز آن  پیخال ها و  دربارۀ تب   ء و غیرهايالحمیات و البراز و الق  الحاوي في الطب في  کتاب  چهاردهم:

 است.  
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غیرها    و الماء البارد    يعن السدد و سق  ة و الحادث  ةو األمراض الحاد  ةالحمی المطبق  الحاوي في الطب في   کتاب   پانزدهم:

 و پدیدآمده از هر گونه گرفتگی و نوشیدن آب سرد و جز آن.   های سخت ]حاد[دربارۀ تب مطبقه ]فراگیر[ و بیماری 

و   ةالحمیات الوبائی  يلتسخن و ف يحمیات الدق و الذبول و النافض و الحمیات الت  الحاوي في الطب في  کتاب   شانزدهم:

 کند و تب وبایی و جز آن.  و تبی که داغ نمی هلرز کننده و تب دربارۀ تب دق و الغر غیرها 

 گوید.  دربارۀ بیماری آبله و حصبه و طاعون سخن میو الطواعین  ةو الحصب  ي الجدر  الحاوي في الطب في  کتاب هفدهم: 

 آن.  دربارۀ بحران و آن چه وابسته به   البحران و ما یتعلق به   الحاوي في الطب في کتاب  هژدهم:

و آن چه بدان وابسته است و نیز    دربارۀ پیشاب  البول و مایتعلق به و النهش و السموم   الحاوي في الطب في  کتاب   نوزدهم:

 برخی از جانوران و زهر برخی از گزندگان و حشرات است.   گفتاری در نیش زدن 

اروهای تکی آبنوس تا  ز( دربارۀ داروهای تکی است. دربرگیرندۀ د  - )أ   ة المفرد  ة األدوی الحاوي في الطب في   کتاب   بیستم:

 زیتون البری و زیتون الماء است. 

آن دربارۀ داروهای تکی است. دربرگیرندۀ  ی  -  س)   ةالمفرد   ةاألدوی  الحاوي في الطب في  کتاب   بیست و یکم: بخش  ( 

 یتوع است.  پایان ق و بخش دوم از آغاز حرف ل تا داروهای تکی سابیرج تا بخست 

دربارۀ داروسازی و    جداول استنباط األسماء و األوزان و المکاییل يو ف  ة الصیدل  الحاوي في الطب في   کتاب   بیست و دوم:

 هاست.  ها و پیمانه داروشناسی و جدول نام داروها و وزن 

 ي األمراض الت   يو ف   ةالنوم و الیقظ  ي و ف  ةو األشرب  ةستعمال األطمعإقوانین    الحاوي في الطب في   کتاب  (:1بیست و سوم )

هایی که سرایت  و بیماری ی  وردن و نوشیدن و خوابیدن و بیداربخش یکم این کتاب، گفتاری دربارۀ چگونه خ و تتوارث و    ي تعد

 رسد؛ ارث میکند و به  می

خضاب الشعر و    يما یعرض للجلد من البهق و البرص و الجذام و غیرها و ف ب فی الحاوي في الط  کتاب (:  2بیست و سوم )

کردن مو و دست  های پوست مانند بهک و پیسی و جذام و جز آن و رنگ / قسم الثانی(: بخش دوم آن، دربارۀ بیماری   2)ق.  الید

 است.  
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کتاب پزشکی بود که در بیش از هزار و یک صد و  عنوان  لد  بیست و سه جبیست و پنج مجلد از  گزارۀ باال، گزارشی کوتاه از  

 نگارش درآمد. بیست و اندی سال پیش به دست یک ایرانی اندیشمند و یک پزشک فیلسوف به  

 ي واحلا یاههم جر ت و لیذ ،راصتخا

   يحاولا  کتاببر روی  هتفر گ  ماج نا یاهر اک
   يللراز  ي ختیار کتاب الحاوإ -1

صاعد فرزند ابراهیم   ابوعالء الله فرزند  هبه  ابوالحسن الدوله  الدین امینتلمیذ موفق نوشتۀ ابن   کتاب الحاوي للرازي  اری إخت 

م( است که یگانۀ زمان خود در هنر پزشکی و کارهای وابسته به آن بود. بر پایۀ  1165  -   1074ق /  560  -   466فرزند تلمیذ ) 

 دهندۀ بلندآوازگی او در این رشته است.  شان های پزشکی، ن های او بر کتاب نویسی ها و گوشههای ما از نوشته دیده 

   .1او بزرگ و سرپزشك بیمارستان عضدی بغداد تا زمان مرگش بود 

 ي ختصار الحاوی للرازإکتاب  -2
فرزند صائغ از سرزمین اندلس بود. وی اندیشمندی بزرگ و یگانۀ دوران خود بود. او از    یحییبوبکر محمد فرزند  ا باجه،  ابن 

 مردم ساده دل بسیار آزار دید و تا نزدیکی نابودی پیش رفت.  

   .2گذاشت  بر آن  ياختصار الحاو را کوتاه کرده و نام  ي حاولاوی از پزشکان برجسته روزگار خود بود. او کتاب  

   يختصار کتاب الحاو إ -3
از    م( 1288  –ق  687)   فرزند نفیس مصری قرشی   حسن علی فرزند بوحزم عالءالدین لابوا  ،نفیس قرشیهای ابن از نوشته

 زمین است.  تبار فرارودیان شمال خاوری ایران 

 
 .648  – 623، 2برگردان ذاکر، ج بعه،یاص یاب، ابننباءاأل ونیع 1
 . 8۵۹  – 863؛ برگردان ذاکر، 100 – 103، 3، جنباءاأل ونیع 2
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 ي واحلا راصت خإ -4
ر  153گ   3989(  2)   چستربیتی به شمارۀ  ۀنا خبات ک  در  و  تسا  سان شا ن  شانویسنده   هک  يواحل ا  بات ک  زا  رگید  یر اختصإ یک  

 . 1دوشی م یراده اگن ه 12، سدۀ پ 147 -

 الطب  ة جامع الحاضر لصناع -5

گذاری  نام   ي حاولایا    الطب   ةکتاب جامع الحاضر لصناع، آن را  لفات و مصنفات رازیؤم آبادی در کتاب  دکتر محمود نجم 

فداء چنین روایت کند: گروهی آن  لابوا گوید:  کند و چنین می اصیبعه یاد میابی های ابن کند و شیوۀ ِگردآوری آن را از گفتهمی

نگاران، این کتاب را  نویسان و تاریخ نامهاند. همواره زندگی ای هژده جلد گزارش کرده ای بیست جلد و دسته را سی جلد و پاره 

روزگار خود در آن ِگرد  اند که دانش پزشکی پیشینیان از ایرانیان ویونانیان را تا به  آورده شمار    المعارف بزرگ پزشکی به یک دایره 

 آورد و چندین سده کتاب آموزشی و پژوهشی پزشکان و دانشجویان و پژوهشگران این رشته بود. 

 قصص و حکایات المرضی  -6

های درمانی رازی برگرفته از کتاب  ای از پرونده رندۀ پاره که دربرگی   قصص و حکایات المرضیبه نام    يحاول ابخشی از کتاب 

سال  در کشور بلژیک به    Isisسی و سه بیمار را در مجله    ۀ پروند  Max Maeyerhof  ماکس مایرهوف دکتر    به کوشش  ي حاولا

 . به چاپ رسیدم  1935

M.Meyerhof, Thirty – Three Clinical Observation by Rezas (circa 900 A.D.) Isis xxIII (1935) 321 - 56: 

ArabicTexts 1 - 14. 

 ی المرض  اتیقصص و حکا -7
 خ پخش کرد.1352خ و چاپ دوم 1343ترجمه و به سال  قصص و حکایات المرضیآبادی آن را به نام دکتر محمود نجم 

 
 .382، هانگارش  خیتار 1
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 من قصص المرضی و حکایات لنا نوادر  ة مثلأ -8
، ترجمه  آثاره، حیاته و ي ابوبکر الرازدر کتاب خود به نام   من قصص المرضی و حکایات لنا نوادر  ةمثلأفرات فائق آن را به نام 

 م چاپ کرد.  1973و در بغداد 

 در برگیرندۀ هفتاد جلد است.  دست نوشتۀ موزۀ اسکوریال 

داری  م در آن نگاه 1395سال  یکی از ُنه کتابی بود که در هنگام تاسیس کتابخانۀ دانشکدۀ پزشکی پاریس به    ي حاول ا  گویا 

   .1شد می

 ی فی الطبحاونخستین چاپ متن عربی  

]کتاب بیست و یکم و بیست و دوم در دو مجلد و    حاوی نخستین چاپ متن عربی بیست و پنج مجلد از بیست و سه کتاب  

نوشتۀ حکیم آشفته و نسخۀ پهلواری شریف ]بهار[ و نسخۀ  های کتابخانۀ اسکوریال اسپانیا و دست نوشته بخش است [ از دست 

از ترکیه تنظیم و ای  گره و کتابخانۀ بریتانیا و کتابخانۀ ملی دهلی و کتابخانۀ موالنا ابوکریم آزاد ]هند[ و نسخه دانشگاه علی 

 پژوهش گردید. 

نوشتۀ اسکوریال انجام گرفته است و گروهی از جلدها از روی نسخۀ اسکوریال و  تنها از روی دست   حاوی پژوهش ده جلد  

م  1955  -   1970ق /  1374  -   1390های  اند که در میان سال های یاد شدۀ باال پژوهش شده نوشتهیک و یا چند نسخه از دست 

از  لس دایره در چاپخانۀ مج به کوشش گروهی  المعارف عثمانی در دانشگاه عثمانی شهر حیدرآباد، دکن در سرزمین هند، 

 . اندیشمندان هندی زیر نظر دکتر محمد عبدالمعیدخان چاپ شد

باحذف  ه کاری پژوهشی و تنها گونهیچبرپایۀ چاپ دکن و بی دکتر محمدمحمداسماعیل    چاپ دوم کتاب حاوی به کوشش

، آن را در  سینان های تایپی و با اندکی زیرنویس سنجشی با قانون اب و به جاگذاشتن برخی از نادرستی   ها پانوشت   بسیاری از 

 . شدبازچاپ لبنان  –در هشت مجلد و در شهر بیروت  م 2000سال 

 

 
 . ۵۷محقق،    یمهد ،یر لسوفیف 1
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 نامه کتاب 

 نمایۀ کتاب و مقاله 

M.Meyerhof, Thirty – Three  Clinical Observation by Rezas (circa 900 A.D.) Isis xxIII (1935) 321-56: 

ArabicTexts 1-14.   

 .  م 1973 ، بغداد ، فرات فائق،  آثاره، حیاته و يابوبکر الراز

 م.  1973بغداد  فرات فائق خطاب، ،، حیاته و آثارهيبوبکر الرازأ

 . م( 873ق / 260)د: یعقوب فرزند اسحاق کندی  فسو یو با  ، الطب ثباتإ

 م(.864ق / 249تبری علی فرزند سهل ربن )د:  ، ثبات الطبإ

 ( در کتاب ه 4 ۀ)سد یسدقم  ،احسن التقاسیم 

/    ق646  – 568)   ی بانی ش  وسف یاشرف    ی فرزند قاض  ی ابوالحسن عل  نی الدجمال   ، یقفط، ابن إخبار العلماء بأخبار الحکماء 

  :شراگن )   ی ناشناس   ی الحکماء، برگردان پارس  خ یق؛ تار1326: چاپ مصر،  گریم؛ د1۹03  ک یپز ی، چاپ ال م( 1248  –1173

 . 373  – 376 ،خ 134۷تهران،   ،ییدارا  نی به  حی تصح ، یصفو مان ی به دستور شاه سل  ( ق10۹۹

 .  ( م1139 / ق533 :د)  ُتجیبیفرزند صائغ  یحیی بوبکر محمد فرزند  اباجه،  ابن  ، يللراز  يختصار الحاوإ

 .  ه 12، سدۀ پ147 - ر 153گ 3989( 2)  چستربیتی به شمارۀ  ۀناخ بات ک ،سا ن شان  ، يللراز  يختصار الحاوإ

الحاو إ کتاب  قرشیابن   ،يختصار  عالءالدین لابو ا   ، نفیس  بوحزم  فرزند  علی  قرشی  حسن  مصری  نفیس    – ق  687)   فرزند 

 .  م( 1288

صاعد فرزند ابراهیم فرزند    ابوعالء الله فرزند  هبه  ابوالحسنالدوله  الدین امین تلمیذ موفق ابن   ، کتاب الحاوي للرازي  اری إخت 

 .  م1165 -  1074ق /  560  -  466تلمیذ ) 

     .ق( 264 –  194)  ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی،  ،[العین  ة دویأختیار إ]  ختیاراتإ
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األ   یوسفي بأ ختیارات  إ ]  ختیارات إ کندی    فسو یو با   ، ةالمجرب  ةالممتحن   ة دویالکندی  اسحاق  فرزند  /  260)د:  یعقوب  ق 

 . م( 873

 ؛ م( 1068ق / 460ابوجعفر محمد فرزند حسن شیخ طوسی، شیخ الطائفه )د:  ،خبارالستبصار في ما اختلف من األ 

 . ق( 264 –  194)  ابوزیدحنین فرزند اسحاق عبادی،   ،  ةسهلالم    ةدویصالح األ إ

 . م( 857ق /  243)د:  ه یفرزند ماسو  وحنای  ه،یماسو ابن   ،ةسهلالم    ةدویصالح األ إ

اصول کافی شامل روایات اعتقادی؛ فروع کافی حاوی روایات فقهی؛ روضٔه کافی شامل احادیث متفرقه، ابوجعفر محمد  

اکبر غفاری، دار الکتب  پژوهش علی م(،  941  -  872ق /  329  -  258) االسالم کلینی رازی  فرزند یعقوب فرزند اسحاق ثقه

 م. 1968ق /  1388ق؛ چاپ دیگر: 1379االسالمیه، 

 . سرافیون  / سرابیون ابن  اقرابادین 

 م( 869ق /  255شاپور فرزند سهل کوسه )د:    بیرالک قرابادین أ

 م( 869ق / 255شاپور فرزند سهل کوسه )د:   وسطقربادین سابور األ أ

 . م( 873ق / 260)د: یعقوب فرزند اسحاق کندی   فسوی وب ا  ،اقربادین 

 .  م 1973  ،بغداد ، فرات فائق ، من قصص المرضی و حکایات لنا نوادر ةمثلأ

  ، شاپورگندی کنگره حکمت و ِخرد  در    ر کاذ  م ی هار بادم حم  سخنرانی  ، یراز  يبر نگارش کتاب الحاو شاپورگندی   یرگذار ی تأث

  29  –  28اهواز،    شاپوری ندگ  یدانشگاه علوم پزشک  ،یبن عباس اهواز  یعل  م ی داشت حکو بزرگ   اسالمی  –  ی پزشک  ییشکوفا

 . 1395 ماهبهشت اردی

الحکماء ی تار الحکماء ا  ی   ؛خ  بأخبار  العلماء  الد  ، إخبار  عللابوان  یجمال    د نز ر ف م  ی ابراه  د ن ز ر فوسف  ی  یقاض  د نز ر ف   ی حسن 

شعبد پارسی بانی الواحد  برگردان  دستور  ( ق1099  :شرا گن)   سان شان   ی ،  سل  به  صفوی شاه  ن  ی به  قی قحت  و  حی حص ت  ، یمان 

 خ.  1347، دانشگاه تهران،  ییدارا

 خ. 1372کسایی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،   بک، برگردان، نوراللهی ، احمد عیسها در اسالمتاریخ بیمارستان

 خ. 1379، حسن تاجبخش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، های ایرانتاریخ بیمارستان
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 خ. 1352، سیریل الگود، برگردان محسن جاویدان، انتشارات اقبال، تاریخ پزشکی ایران

 خ1375 چاپ سوم،  آبادی، دانشگاه تهران،، محمود نجم تاریخ طب در ایران پس از اسالم

 خ.1341، دانشگاه تهران، چاپ یکم، یآباد، محمود نجم تاریخ طب در ایران پیش از اسالم

 خ. 1380کتاب، چ تهران،  ی، برگردان خانه 3ن، ج  ی فواد سزگ  ،های عربی اریخ نگارش ت

 . ق( 251 -  313)  ی راز یا یابوبکر محمد فرزند زکر (، )البیمارستان  تجارب المارستان

 ( م912/  ق 300عبدوس فرزند زید )د:   ، الطب ي ف  ةتذکر لا

   .سرابیون / سرافیون ن با  ، تریاقلا

 م( 857ق / 243)د:  هیفرزند ماسو   وحنای  ه،یماسو ابن التشریح 

 . م( 857ق /  243)د:   هیفرزند ماسو وحنا ی  ه،یماسوابن   ،[الحمیات]  تعرف

پژوهشگاه علوم انسانی، تهران،  قاضی صاعد اندلسی، تصحیح و برگردان غالمرضا جمشیدنژاداول،  ،  مم تعریف بطبقات األلا

 خ. 1383

د  محمو  یق(، پژوهش، دکتر صبح2۵1  -   313)   ی راز  ی ایر کز   دنز ر ف  د محم  ر کبو با   ، ری و التشج  م ی التقسکتاب    ای ؛  العلل  م ی تقاس

  ها یماری ب ی افتراق  صی و تشخ یبندگروه م؛ 1۹۹2  –ق  1412 ،یعرب  یعلم  راثی انتشارات دانشگاه حلب، سازمان م  ،یحمام

التقس  م ی )تقاس التشج  م ی العلل،  زکر ری و  فرزند  ابوبکر محمد  برگردان ۹2۵  –   86۵ق /  313- 2۵1)   یراز   ی ای(،  و  پژوهش  م(، 

 خ. 1400 ران،یا  یو خدمات درمان ی نظر حسن اتوکش، انتشارات دانشگاه علوم پزشک ر یذاکر، ز م ی محمدابراه

 ؛ق( 460: )د  ی خ طوسی ش م اک حأل ا ب یتهذ 

 م 870ق / 256که در هشتم صفر   سی فرزند جورج شوعی بخت [  اسماء الدویه]  ثبت

 . ق( 264 –  194)  ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی،   ،ةالمفرد ةدویثبت السماء األ 

   .م( 857ق /  243)د:  ه یفرزند ماسو وحنا ی  ه، یماسوابن  ، جوامع الطب/  جامع

 . ( م925ق / 313)د:  ای ابوبکر محمد فرزند زکر   ،ی، رازالطب  ةجامع الحاضر لصناع

 . م( 925ق /  313رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د: ، الطب ة جامع الحصر لصناع
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 .ل ا حک  یطسا و  ،جامع الکحالین 

 . خوز  جامع

 .  د ر ادهفتاد مقاله م(، 925ق / 313رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د: ، الجامع

  ل یرب   ۀناخ پاچ   ، ین یوز ق  د محم  حی حص ت ،( ق۵۵2  :شراگ ن)   یسمرقند  ی عروض  ینظام  یلع  د نز ر ف   رم ع  دن ز ر ف  دم حا   ،چهار مقاله

  ش شوک   هب  ، ین یوز ق  دم حم  حی حصت  :ر گید  ؛ن ار هت  ،ن اغمرا  تار اشت نا   ،نی عم  دمح م  ششوک   هب  ؛م1۹10  /  ق1328  ،دن له  ،ن دی ل

 . هگر ب 2۵6 ،خ13۷۷  ،ن ار هت ، یماج  تار اشت ن ا ، یبا ز نا  ا ضر  و و لگبه ر ق دی عس

های مری و معده و آن چه وابسته  در بارۀ بیماری  في الطب جزء الخامس في أمراض المری و المعده و ما یتعلق بذلک  يحاوال

کتابخانۀ اسکوریال مادرید، وزارت فرهنگ    807نسخۀ شمارۀ    ازم(،  925ق /  313رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  ها،  به آن  

براهیم ذاکر،  ق؛ پژوهش و برگردان محمدا 1377م /  1957المعارف عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند  هند، چاپخانۀ مجلس دایره 

 . خ1390مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آن را در سال  

م(، کتاب  925  –   865ق /  313-251) ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی  ،  سناننف و األ ذن و األمراض األ 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 

های گوش، بینی و دندان، برگردان به پارسی  ق؛ بیماری 1375  - م  1955المعارف عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  مجلس دایره 

مفردات پزشکی، دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و 

 . خ1391

الطب في  األّول،  الحاوي  الجزء  الرأس،  أمراض  )د:  في  زکریا  فرزند  محمد  ابوبکر  رازی،   ،313  / مجلس  925ق  م(، 

هند،  دایره  دکن،  حیدرآباد،  عثمانی،  /  1374المعارف،  بیماری 1955ق  یکم،  کتاب  برگردان  م،  و  پژوهش  سر،  های 

 خ. 1393محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،  

ق  313، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  البول و مایتعلق به و النهش و السموم  يف عشر،  ، الجزء التاسعالطب  ي ف  الحاوي 

شناسی و بررسی  م، کتاب نوزدهم، پیشاب 1966ق / 1386المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره 925 /

  کی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش زهرها، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزش
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الماء البارد و غیرها،    يعن السدد و سق  ةو الحادث  ةو االمراض الحاد  ةالحمی المطبق  يعشر، ف، جزء الخامسالطب   يف  يحاوال

)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 تاب پانزدهم، تب م، ک1963

 خ. 1394تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، 

الثامن،الطب  يف  يحاوال ب  ری قروح األمعاء و الزح  ي ف  ، الجزء  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 ، دربار بماء اللحم   هی األمعاء و الختالف 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 

وزارت    چ.  د،یمادر   ال یاسکور  ۀکتابخان  810  ۀشمار   نوشته بهاز دو دست پژوهش    م(،925ق /  313ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  

هند دولت  دا   ۀچاپخان  ،فرهنگ  هند  درآبادی ح  ،یعثمان   المعارف ره یمجلس  /  13۷8  ، دکن  برگردان   ، م1۹۵۹ق  و  پژوهش 

 . خ13۹2تهران،   ، 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.1395تهران،   ، یبهشت   دی شه  یدانشگاه علوم پزشک  یو مفردات پزشک ینت طب س قاتی ذاکر، مرکز تحق م ی محمدابراه

ق /  313ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  رازی،  ،  های چشم دربارۀ بیماری أمراض العین    ي ف  ، الجزء الثانيالطب  ي ف  ي حاوال

از    م(،925 و دست دست پژوهش  ]پهلواری[ شریف  فهلواری  نظر    806نوشتۀ شمارۀ  نوشتۀ  زیر  کتابخانۀ اسکوریال مادرید، 

دایرهشرف  مدیر  احمد  عثمانیالدین  دایره   ،المعارف  مجلس  عثمانیچاپخانۀ  هند،  المعارف  دکن  /  1۹۷6  ،حیدرآباد  م 

  ی دانشگاه علوم پزشک  ی و مفردات پزشک  یطب سنت   قات ی ذاکر، مرکز تحق  م ی پژوهش و برگردان محمدابراه  ،ومچاپ د،  ق13۹6

 خ. 13۹3تهران،   ، 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 ۹2۵ق /  313کر محمد فرزند زکریا )د:  داءالفیل و غیرها، رازی، ابوب

پایی، پژوهش و  ای، بواسیر، گوژپشتی، نقرس، واریس و پیلهای رودههای انگل م، کتاب یازدهم، بیماری 1۹62ق /  1381
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دا پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  تهران،  برگردان  بهشتی،  شهید  پزشکی  علوم  نشگاه 

 خ. 13۹4

الرابعالطب  ي ف  ي حاوال الرئ  ي ف  ، الجزء  ق /  313)د:    ای ابوبکر محمد فرزند زکر  ، یهای ُشش، رازدر بارۀ بیماری   ة أمراض 

از روی یگانه دست ۹2۵ ، وزارت فرهنگ هند، چاپخانۀ مجلس  80۷شمارۀ  نوشتۀ کتابخانۀ اسکوریال مادرید به  م(، پژوهش 

پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب    ، م1۹۵۷ق /  13۷6المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  دایره 

 . خ138۹پزشکی شهید بهشتی، سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم  

پستان و دل و جگر و    یهای ماری ب  ۀو القلب و الکبد و الطحال در بار   يأمراض الثد  ي ف، الجزء السابع،  الطب  ي ف  يحاوال

  ، دیمادر  ال یاسکور  ۀ کتابخان  810  ۀشمار   ۀ نوشت م(، پژوهش آن از دست ۹2۵ق /  313)د:    ا یابوبکر محمد فرزند زکر   ، یراز،  سپرز

پژوهش و برگردان    ،م1۹۵8ق /  13۷8،  دکن هند  درآبادی ح  ،یعثمان  المعارفره یمجلس دا   ۀچاپخان  ،وزارت فرهنگ هند   چ.

 خ. 13۹2تهران،   ، 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    الطواعین،، في الجدري و الحصبة و  عشرالجزء السابع الحاوي في الطب،  

)د:   دست 313رازی  دو  از  پژوهش  به ق(  کتابخانۀ    8۵۵و    81۷های  شماره   نوشتۀ  در  ]طبیب[  آشفته  نسخۀ  و  اسکوریال 

شگاه عثمانی  المعارف عثمانی، وزارت فرهنگ هند، نظارت دکتر محمد عبدالمعید خان استاد زبان و ادبیات عرب در داندایره 

م؛ و پژوهش دکتر  1۹64ق /  1384المعارف عثمانی، حیدرآباد دکن هند،  المعارف عثمانی، چاپخانۀ مجلس دایره و مدیر دایره 

پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر،   م؛2000ق /  1421محمد محمد اسماعیل، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان به سال  

 خ. 13۹۵ت پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردا

السادس،الطب   ي ف  ي حاوال الجزء  التسم  يف   ،  و  راز   ن ی االستفراغات  الهزال،  زکر  ، یو  فرزند  /  313)د:    ا یابوبکر محمد  ق 

  ۀ کتابخان  810و    80۷  شمارۀنوشته  از دو دست ، پژوهش  یو الغر  یفربگ   یتن و چگونگ  ی سازیته   یهاوه ی ش  ۀ م(، دربار ۹2۵

چ. دیمادر   ال یاسکور هند  ،  دولت  فرهنگ  دا  ۀ نچاپخا ،  وزارت  هند  درآبادی ح،  یعثمان   المعارفره یمجلس  /  13۷۷  ، دکن  ق 

برگردان    ، م1۹۵8 و  پزشک  یطب سنت   قاتی مرکز تحق  محمدابراهیم ذاکر، پژوهش  پزشک   یو مفردات    د ی شه  یدانشگاه علوم 

 . خ 13۹1 ، یبهشت 
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م(، مجلس  ۹2۵ق /  313جزء التاسع، في أمراض الرحم و الحمل، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  ،  الحاوي في الطب

های زنان و بارداری، پژوهش و برگردان  م، کتاب دهم، بیماری 1۹60ق /  13۷۹المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  دایره 

 خ. 13۹3نشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،  محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دا 

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  الحاوي 

خضاب الشعر    ي فیما یعرض للجلد من البهق و البرص و الجذام و غیرها ف  ي تعدی و تتوارث و غیرها؛ القسم الثان  يمراض الت األ

ق  1390المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره 925ق /  313و الید، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  

های مو و  پوستی و رنگ کننده  های واگیر، ارثی، م، کتاب بیست و سوم، خوردن و آشامیدن، خواب و بیداری، بیماری 1970 /

شهید   پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  برگردان  و  پژوهش  دست، 

 خ. 1395بهشتی، تهران، 

الطب،   الثالث الحاوي في  و  عشرجزء  التناسل  األعضاء  القروح في  و  الذي ینشق منه داخالا  الفسخ  و  الرض  أمراض  ، في 

المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره ۹2۵ق /  313، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  قعده و غیرها الم

های دستگاه تناسلی و مقعد، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز  م، عنوان کوفتگی، پارگی، زخم 1۹62ق /  1382

 خ. 13۹4وم پزشکی شهید بهشتی، تهران، تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه عل

الثان   ، الطب  ي ف   ي حاوال العشرون   يجزء    داروسازی،   ، المکاییل  و   األوزان   و   األسماء   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   األورام   و السرطان أمراض في   عشر، الثاني الطب، جزء  في   الحاوي 

  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  /

 .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 حاوال

م، کتاب بیست و یکم، داروهای تکی )س  1۹68ق / 1388المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره ۹2۵  /

پزشکی شهید بهشتی،    ی(، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم  -

 خ. 13۹۵تهران،  

  الحادة   الحمیات   في   و   لتسخن   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

تحقیقا مرکز  ذاکر،  برگردان محمدابراهیم  و  پژوهش  شهید  ادراری،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  سنتی  طب  ت 

 خ. 1393بهشتی، تهران، 

م(،  925ق /  313الزاء، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    –الف    ،المفردة  ةی، في األدو، جزء العشرون الحاوي في الطب

)ا  م، کتاب  1967ق /  1387المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  مجلس دایره  و    -بیستم، داروهای 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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جلد؛ ترجمۀ محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی  

   جلد. 23خ،  1395  – 1385شهید بهشتی، 

  ، اسکوریال های  نوشته دست   ، دلجم  24  رد  د ل ج  2۵  م(، ۹2۵ق /  313)د:    ا یابوبکر محمد فرزند زکر   ، یراز   ، الطب  ي ف   ي حاولا

کتابخانۀ موالنا    ،کتابخانۀ ملی دهلی  ، کتابخانۀ بریتانیا  ،گرهنسخۀ دانشگاه علی  ،نسخۀ پهلواری شریف ]بهار[  ،حکیم آشفته

چاپخانۀ    ، به کوشش گروهی از اندیشمندان هندی زیر نظر دکتر محمد عبدالمعیدخان   ،از ترکیهای  ابوکریم آزاد ]هند[ و نسخه 

 . م1955 -  1970ق /  1374  -  1390  ،هندحیدرآباد، دکن دانشگاه عثمانی المعارف عثمانی لس دایره مج

زکر  ، یراز   ، الطب  ي ف  ي حاولا فرزند  محمد  /  313)د:    ا یابوبکر  کوشش   ، دلجم  8  ر د  دل ج  2۵  م(، ۹2۵ق  دکتر    به 

 . م2000 ،ت ور ی ب ، احیاء التراث العربیدار  ،محمدمحمداسماعیل

 .ق( 264 –  194)  ابوزیدحنین فرزند اسحاق عبادی،   ،الحصات

  ، ق( 264  –   194)   ابوزیدحنین فرزند اسحاق عبادی،    ،سنانصالح األ إ  /  ةسنان و اللث تدبیر األ   يف  /  ةسنان و اللث حفظ األ 

سیری    ، رکاذ  م ی هار با دم حم یس ر اف هب ق، برگردان  141۷م/  1۹۹6القلم العربی، حلب، سوریه،  محمد فواد ذاکری، دار  ح ی حصت

پزشکی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و انجمن دندان   ،یک ش ز پ  ق وقح  و   قالخ ا  زکر م  ،رانیا  ی پزشکسه قرن دندان  رد

  700خ،  1389، و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، بهار  ریاست کنگرۀ پنجاهم   دکتر محمدرضا طاهریان همراهی    با  ایران 

 . ، قطع وزیریبرگه

   .ق( 264 –  194)  ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی،   ،بالمطعم و المشرب  ةحفظ الصح

 یوسف تلمیذ  ، الحمیات

  رج، ی ا  ۀنامخ(، ارج 138۹  –   1302)   یمنزو  ینقی ، دکتر علعرب  ی روزی پ  ن یآغاز   یهادر سده   یساسان   رانیبزرگ ا   یهاخاندان 

،  2خ، ج13۷۷به کوشش محسن باقرزاده، انتشارات توس، تهران،    ،یی خو  اب یپژوه و عباس زر دانش  یمحمدتق  یبه خواستار

 . ۷۵4 –  ۷43 ۀبرگ

     .ق( 264  –  194)  ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی،   ،ةدویخواص األ 

 خ. 1381، مهربان شروینی،  در گهواره تاریخ شاپور گندی  دانشگاه
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 . 58 ۀخ، برگ1381، ران هاد، ت ورشانتشارات پ  ،ین ی روهش  ان ربه م ،خی ارت  وارهه در گ  وراپ شی دن گ اه گشدان 

  –   1۹60  ، سیر اپ  ،سور ال   ،  Grand Larousse encyclopédique en dix volumesT  ،دانشنامٔه بزرگ لروس

 . خ136۵ ،ن ار هت ،ن ای ب ی ب ط  دی مح  ۀ مجرت  ؛م1۹64

 اسالمی  گ ر ز بالمعارف ة دایر 

   . م( 857ق / 243)د:   هیفرزند ماسو  وحنا ی  ه،ی ماسوابن  ، دفع مضار السموم

 .  م1936کوشش پاول کراوس، چ پاریس، به   ، های رازیدربارۀ فهرست کتاب  ي بیرونلا ةرسال

 م.1۹36 س،یپژوهش پل کراوس، چاپ پار ،یالراز ایفي فهرست کتب محمد بن زکر رونيی رسالة الب 

 برگه.  51م، 1936، تصحیح ُپل کراوس، چاپ پاریس،  رسالة البیروني في فهرست کتب محمد بن زکریا الرازي للبیروني

   م(.  864ق /  249تبری علی فرزند سهل ربن )د:  ، يرقلا

 . م( ۹2۵ق / 313)د:  ای ابوبکر محمد فرزند زکر  ،یراز  ،الطب   سّر 

 .( ه 3  ۀدس)  یحییبطریق، ابن  ، سموملا

ع  دیز یمحمد فرزند    ، حافظ ابوعبداللهماجهسنن ابن  ب    ، ی(، چ. سنگم 88۷  -  824  /ق  2۷3  -   20۹)   ماجه ابن   ،ین یقزو  ی ر 

   قی و تحق حی : تصح گریق؛ د 1282 ،یدهل
ّ

 م. 1998ق / 1418  روت،ی ب ل،ی ار عّواد معروف، دارالجبش

ق /  275)د:  یفرزند اشعث سجستان مان ی ابو داود سل ،ی السنن للخطاب لم معا  بکتا من  راتمختا مشه، و بها داودسنن ابي 

 . 2007ق / 1427  روت،ی و الدراسات في دار الفکر، ب قی العطار؛ اشراف مکتب التوث  لی جم  یصدق  ق ی م(، تحق888

م(، چ. شاه دارا  915ق / 303)   ینسائ بی ابوعبدالرحمان احمد فرزند شع  ،ی المجتن  وأ  ،یلمجتب با   ی المسم یئالنسا   سنن

Shahdara ،1282 2001ق / 1421 روت،ی ر، دارالفکر، بعطا لی جم  ی : به کوشش صدقگریق؛ د . 

دارم دارم  ، یسنن  بهرام  فرزند  فضل  فرزند  عبدالرحمان  فرزند  عبدالله  /  255  -   181)   ی ابومحمد  کانپور،  869ق   ، م(، 

 . 2000ق /  1421 اض،یدارالمغني، ر ، یداران ی اسد م ی سل نی حس ق ی : تحقگریق؛ د 1293

   شانزده مقالۀ جالینوس 
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ق  256که در هشتم صفر    سی فرزند جورج  شوعی بخت   شوعی بخت   یششماه   ، یشوسماه  ، یشقشماه  ،یشوشماه   ،ششماهی

 م 870 /

ْسَند الّصح  ،ی بخار  حی صح م 
ْ
جامع  ال

ْ
ل
َ
   ح ی ا

ْ
هال

ّ
مور َرسول الل

 
ْخَتَصر ِمْن ا  )ص(    م 

َ
َننه و ا حافظ ابوعبدالله محمد فرزند    ،اِمهیّ َو س 

 م. 1932ق(، چاپ مصر، 2۵6–1۹4)  یفرزند بردزبه بخار  رةی فرزند مغ م ی فرزند ابراه  لی اسماع

ق(، چ  279)د:    ی ترمذ  ی فرزند سوره سلم  ی سی محمد فرزند ع  ی سی ابوع  ر، ی الجامع الکب   ح،ی الجامع الصح   ، یترمذ  حی صح

 .1996 روت، ی : پژوهش بشار عواد، بگریق؛ د1292بوالق  

حافظ طرابلسی    حی ق(، نصح261  –  206)   یری قش  یشابوری مسلم فرزند حجاج ن  نی ابوالحس  ح،ی ، الجامع الصحمسلم   حی صح

 ق. 1334تا    1329های  فرزند احمد، دارالطباعة العامرة، استانبول، سال   لی اسماع

   .م( 857ق / 243)د:  هیفرزند ماسو   وحنای  ه،یماسو ابن  ، الصداع

 . م( ۹۵۷ق / 346)د:  یسر ا ف  فرزند محمد  م ی ابراهابواسحاق    ،ی اصطخر ،م ی صور األقال

ق(، برگردان محمدکاظم امام، دانشگاه تهران،  377مان فرزند حسان)زی ، سلیجلجل اندلس ابن، طباء و الحکماء بقات األ ط 

 . خ1349

ق / 3۷۷ز: )   بوداود سلللیمان فرزند حسللان پزشللک اندلسللی،  جلجلابن  هاگد ید  -3جلجلابن  ،طبقات األطباء و الحکماء 

. او اسلللت  کتااب الجاامعجدا از    حاویکتلاب    آورد:می  رازی،چنین  برجسلللتلۀ  هایویژگی  بازگوکردن   از  پس  جلجللابن  :م( ۹8۷

 جامع و  جامع الحاصر لصناعه الطبرا  يحاولاهای دیگر کتاب جلجل نامکند. ابنرا در هفتاد مقاله یاد می کتاب الجامع

ق(، برگردان محمدکاظم امام، دانشگاه تهران،  377فرزند حسان )زمان  ی ، سلیجلجل اندلسابن ، طباء و الحکماء طبقات األ 

 خ. 1349

 .ق( 264 –  194)  ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی،   ،العین

  ، سی ق لاؤ ر ما . چ  ، یخزرج  یعباس احمد فرزند قاسم سعد لابوان  ی الد بعه، موفق ی اصی اب، ابن طباء طبقات األ  ینباء ف ون األ ی ع

م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن  1965روت،  ی نزار رضا، ببه کوشش    :ر گیدق؛  1408  /   م  1987روت، لبنان،  ی الثقافه، بدار 

 خ. 1393گیاه درمانی ایران،  
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منابع مورد استفاده رازی در تدوین کتاب  ،  1389، فروردین  م کی ، سال  تس خ ن  ۀ ر امش،  نامه طب سنتی اسالم و ایرانصل ف

 . ی الحاو

 . م( 5 ۀ )اواخر سد کوس ی اسکوالت انوس ی کاس ،ةالرومی  ةفالح

   .م( 5 ۀ )اواخر سد کوس ی اسکوالت انوس ی کاس ،ةالفارسی  ةفالح

سامی حداد و هانس هیزش پیترفیلد، دانشگاه    ،ابراهیم حداد  یالدکتور سام   ةمکتب   یف  ةالعربی   ةفهرس المخطوطات الطبی 

 . م1984ق/1404حلب، 

، پژوهش مهدی محقق، دانشگاه تهران،  محمد فرزند احمد بیرونی  ،بیرونی  هایهای کتاب و نام   های رازیب کتافهرست  

 خ. 1366

  م ی ق( و »مشلاطة لرسلالة الفهرسلت« ابراه440)د:   یرونی ب  حان یابور  ،یرونی ب  یهاکتاب  یهاو نام  یراز  یهافهرسلت کتاب

 .116، ۵محقق،  یخ. پژوهش مهد1366محقق، تهران،  یبه کوشش مهد «یزیفرزند محمد »غضنفر تبر

تهران،    . ق( به کوشش و برگردان رضا تجدد، چ385ل    297م ) یندفرج محمد فرزند اسحاق، ابن لابوا،  فوز العلومیا    ؛ فهرستلا

 خ.  1366

 خ. 1353یل،گک دانشگاه م ، سسه مطالعات اسالمیؤم  ،محقق مهدی ، فیلسوف ری

 . دل ج 6 ، ق1306 ،ل وب نات س ا  ، ن ار هم هعب طم ،( ق1322 –  1266)  یر شار ف ی ماس ن یدلاس م ش ، عالم ترکیقاموس األ 

 .( ه 3 ۀدس )  / اعسم  م حبیش فرزند حسن اعث  ، قرابادین

   م( 869ق /  255شاپور فرزند سهل کوسه )د:    البیمارستانات  يقرافادین ف

 قرآن  

سی و سه    ۀپروند   Max Maeyerhof  ماکس مایرهوف دکتر    به کوشش  ، يحاول ابرگرفته از کتاب    قصص و حکایات المرضی

 . م 1935 ، بلژیک  ،Isisبیمار را در مجله 

 . خ1352چاپ دوم   ؛خ1343 ،ن ا ر هت ، آبادیمحمود نجم ترجمه  قصص و حکایات المرضی 
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: اصول کافی شامل روایات اعتقادی؛ فروع کافی حاوی روایات فقهی؛ روضٔه کافی شامل احادیث متفرقه، ابوجعفر  الکافي

یعقوب فرزند اسحاق ثقه اکبر غفاری، دار  پژوهش علی م(،  ۹41  -   8۷2ق /  32۹  -   2۵8) االسالم کلینی رازی  محمد فرزند 

 م. 1968ق / 1388ق؛ چاپ دیگر: 1379الکتب االسالمیه، 

 م(  983 /ق  372عباس زرتشتی )ز: ) علی فرزند   - 2  یسو جم ی زاوه ا  ،ب طلا  ةعان صلا  يف  لماکلا

الصناع الملک   ،یةالطب   ةکامل  اهواز  یعل  ، يالکناش  عباس  )   یمجوس   ی فرزند  قاهره،    ، ( م983  /ق  372)ز:  بوالق،  چ. 

؛ دیگر: چ. تهران،  ق141۷م/1۹۹6آلمان،    –دانشگاه فرانکفورت    ،یو اسالم  ی عرب  یهادانش   خ ی انجمن تارق؛ دیگر:  12۹4

 خ.  1400مؤسسۀ احیاء طب طبیعی؛ ترجمۀ محمدخالد غفاری، سفیر اردهال، تهران، 

     .ق( 264 –  194)  ابوزیدحنین فرزند اسحاق عبادی،    ،الحمام يکتاب ف 

 م(. 873ق / 260)د:   یفرزند اسحاق کند   عقوبی  وسفی ابو  ،ة المعد يکتاب ف 

 . م( 873ق /  260)د: یعقوب فرزند اسحاق کندی  فسو یو با ، النقرس يف کتاب 

 . م( 857ق /  243)د:  ه یفرزند ماسو وحنا ی  ه، یماسوابن   ،ةزمن تدبیر األ  يف کتاب 

 . ق( 264 –  194)  ابوزیدحنین فرزند اسحاق عبادی،   ، المطعم و المشرب تدبیر  يف  کتاب

 م(. 857ق /  243)د:  هی فرزند ماسو وحنا ی  ه، یماسو، ابن ةیغذ دفع مضار األ  يف  کتاب

 . م( 857ق /  243)د:  ه یفرزند ماسو  وحنای  ه،یماسو ابن  ، رحامعالج األ  يف کتاب 

   .م( 857ق /  243)د:  هیفرزند ماسو وحنا ی  ه، یماسوابن  ، عالج الحبالی يف کتاب 

الظنون خل، کشف  ) ی حاجی  کاتب  چلبی  شرف 1067فه  محمد  کوشش  به  بیالد ق(،  رفعت  معلم  و  کلی ن  چ ی شی گله   ،.  

 . ق 1360  / م 1941ه ، ی ترک ، استانبول 

به    ، ق( 106۷  –   101۷شناسی از حاجی خلیفه مصطفی کاتب چلبی ترک ) کشف الظنون حاجی خلیفه یک فرهنگ کتاب 

م، افست در تهران  1۹43تا    1۹41ل  چ. چهارم تصحیح یالتقایا، استانبو  ،یشی گله کلی ن و معلم رفعت بیالد کوشش محمد شرف 

 م. 1۹6۷م، گر ز بخ( پدر1348  – 12۵۵همراه با ذیل آقابزرگ تهرانی منزوی ) 
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بر نگارش   شاپور ی گند یرگذار یتأث

 ی کتاب الحاوي راز 

   م( 857ق / 243)د:  هیفرزند ماسو  وحنا ی   ه،یماسوابن   کمال و التماملا

 
 
 تئودروس   ناشک

 . ( م769 /  ق152  : ز)  شوعی فرزند بخت   سی / گورگ س ی جورجس / جرج کناش

 
 
 .( ه 3سدۀ  ) بوخالد فارسیاخالد فارسی /  ی ابابن   ،ناش فارسیک

 م(  680 :ز) ماسرجویه / ماسرجیس یهودی بصری  ،شان کُ 

ن  ی حسسعادت   ۀ، کاغذخانیحسن   ی، به کوشش محمد افند یمجوس  ی عباس اهواز  د نز ر ف  ی، علالطب  ي کامل الصناعة ف

مصر،  یحسن گ ی ب تار 1294،  انجمن  دانش یق؛  اسالم  یعرب   یهاخ  فرانکفورت  یو  دانشگاه  ق،  1417م/1996آلمان،    – ، 

 خ 1388گیل، برگردان محمدخالد غفاری، دانشگاه تهران، دانشگاه مک 

  ق( 251 -  313)  ی راز یای ، ابوبکر محمد فرزند زکرالطب ةماد

 م( 857ق / 243)د:  ه یفرزند ماسو وحنای  ه،یماسو ابن ، طباء األ  ةمحن 

 . ق( 264 –  194)  ابوزید حنین فرزند اسحاق عبادی،    ،العین  ي و الجواب ف ةلأسم

ششم    -قرن پنجم    یم(، ترجمه فارس۹۵۷ق /  346)د:    ی سر اف  فرزند محمد   م ی ابراه  ابواسحاق  ،ی، اصطخركو ممال  كمسال

 خ. 1368 ،ی و فرهنگ ی سوم(. تهران، شرکت انتشارات علم راست یافشار )و رج ی. به اهتمام ا ی هجر

افشار. تهران: بنگاه ترجمه و نشر    رجیم(، به اهتمام ا۹۵۷ق /  346)د:    م ی محمد بن ابراه  ، ی ، اصطخرمسالك و ممالك

 . خ1340کتاب، 

 . م( 857ق /  243)د:   هیفرزند ماسو وحنا ی  ه،یماسوابن  ،ةالمنقی   ةدویأل ا يکامل ف ل ا، ( 3)  ةالطبی   مسائل

 . ق( 264 –  194)  ابوزیدحنین فرزند اسحاق عبادی،   ، البول  ي ف  مسائل

 .ق( 264 –  194)  ابوزیدحنین فرزند اسحاق عبادی،   ، المسائل

م(  1866 -   1873)  گی پزی، چاپ ال یبوعبدالله فرزند عبدالله رومان یالد ( شهاب 626-574)   ، یاقوت حموی معجم البلدان

وابسته به    ی و گردشگر  ی ع دست یو صنا  ی راث فرهنگی ، پژوهشگاه سازمان میمنزو  ینقی م، برگردان عل1965افست تهران،  

 خ. 1383در سال  « ز» ان حرف ی پاخ و جلد دوم آن را تا  1380در سال   «الف» ان حرف یجلد اول تا پا  ی وزارت ارشاد اسالم
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محمد فواد    حی حصت،    ق( 264  –  194)   بوزید حنین فرزند اسحاق عبادیا ،  و استصالحها  ةسنان و اللث حفظ األ   يف  ةلاقم

دار  سوریه،  ذاکری،  حلب،  العربی،  برگردان  141۷م/  1۹۹6القلم  قرن    ردسیری    ،رک اذ  م ی هار با دمح م  یس ر اف  هبق،  سه 

گردآوری و پژوهش و برگردان بیش از بیست کتاب چاپی و خطی به زبان و عربی و پارسی آن دوران، از    ، رانیا   ی پزشکدندان 

  و   ق الخا   زکر م  جرجانی،   ةو مباحث العالئی   ةغراض الطبی أبری تا  فرزند سهل ربن ط علی    ةفردوس الحکماز   که  531ق تا  236

ریاست    دکتر محمدرضا طاهریان همراهی    با   پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و انجمن دندان   ،ی کشز پ  قوقح

 . ، قطع وزیریبرگه 700خ،  1389، و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، بهار  کنگرۀ پنجاهم 

ه  الَفقیه   ر  ق،  13۷1(، نجف، 381ل   306سین قمی ) بابویه، شیخ صدوق، ابوجعفر محمد فرزند علی فرزند حابن ، َمن لَیْحض 

 جلد وزیری. 4

 . م( 857ق /  243)د:  هیفرزند ماسو وحنا ی  ه، یماسوابن  ، يمن صنوف األمراض و الشکاو ي التداو يف )  منجحلا

 خ. 1339آبادی، دانشگاه تهران،  ، محمود نجم بن زکریای رازی  لفات و مصنفات ابوبکر محمدؤم

 خ. 133۹آبادی، دانشگاه تهران، ق(، محمود نجم 313)د:  مؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی 

 ا م(.  864ق /  249تبری علی فرزند سهل ربن )د:  ، نبیذ

   . م( 857ق / 243)د:  هیفرزند ماسو  وحنا ی  ه، یماسوابن  ، وجع المفاصل

 کنند.  ق یاد می  311سال   کشف الظنونق( در 1067و حاجی خلیفه )د: ق( در 681  -  608خلکان ) ابن  عیانفیات األ و

 .هگر ب  169  ،خ1353  ،ن ار هت  ،ران یفرهنگ ا   ادی بن   ،نوچهر ستودهم   ،سان شان   ،( ق748  :شراگن)   م ی لاقألا  روص  ای   ؛روش ک  تفه
M.Meyerhof, Thirty – Three  Clinical Observation by Rezas (circa 900 A.D.) Isis xxIII 

(1935) 321-56: ArabicTexts 1-14. 
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