
 

 

 

 

 

 پزشکیهای رازی در دانش دنداندیدگاه 
  ۀموزه و کتابخان ران، یا  یپزشک، دانشگاه علوم1401 ورماه یدوم شهر  ،یو راز یبه مناسبت روز داروساز   یسخنران

 ی ملک و فرهنگستان علوم پزشک

 محمدابراهیم ذاکر

 و پژوهشگر تاریخ پزشکی پزشکدندان
 



 
 

 

 ریزگفتار 

 
 1 ........................................................................................................... ی پزشکدر دندان  یراز یها دگاهید 

 1 ................................................................................................................ ی راز ۀنامستیاز ز یادهیچک 

 2 ............................................................................................. ی راز ۀدربار  نگارانیپزشک  خیتار یتوجهیب

 4 ............................................................................................................................ شیپزشک فرااند

 6 ................................................................................................................................. داروساز نوگرا 

 6 ....................................................................................................................... ستیمیو ش  اگریمیک

 6 ...................................................................................... نهاد  ادیرا بن یعلم یمی ش یهاهیکه پا یاگریمیک

 8 ........................................................................................................... ی پزشک به دانش دندان ینگاه راز

 8 ........................................................................................................... ی ریشگیپ یپزشک الف( دندان

 8 ........................................................................................................ ی ریشگیو پ  دنییپا

 10 ............................................................................................... نرم و سخت دهان یهاب( درمان بافت 

 10 ............................................................................................................... ی دارودرمان

 10 ........................................................................................... نرم دهان یهادرمان بافت

 10 .................................................................................................. به همراه کاربرد دارو  یدرمان دست

 11 ....................................................................................................... سخت دهان  یهادرمان بافت 

 11 ................................................................................................................................ درمان دندان

 11 ........................................................................................ ( یکانال تراپُپرکردن و درمان درد دندان )روت

 12 .......................................................................................................................... دندان  دنیکش

 13 .......................................................................................................... زکردن یو تم دی ، سپی ریجرمگ 

 13 ..................................................................................................................... هادندان ییدرمان دارو

 14 ................................................................................................................... دندان  یدرازا شیافزا

 15 .................................................................................................................. ها جنبان بستن دندان



 
 

 
 15 ....................................................................................................................... ن ییفک پا یشکستگ 

 15 ..................................................................................................... ن ییپا ۀشکست ۀآروار  یبندشکسته

 21 ...................................................................................................................................... ابزار 

 25 ................................................................................................................... ی از راز یسخنانکوته

 27 .................................................................................................................................... نامه کتاب

 27 ...................................................................................................................... کتاب و مقاله  یۀنما

 

 



   

 ی راز ۀدربار  نگارانیپزشک  خی تار یتوجهیب ی راز ۀنامستیاز ز یادهیچک
 

1 

 پزشکی های رازی در دندان دیدگاه  ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید
 گفتارپیش

ی فیلسوفگر،  م(، اندیشمندی ِخردگرا و آزمون925  -  865ق /  313  -   251رازی )  یحییابوبکر محمد فرزند زکریا فرزند  رازی  

دانش شیمی و پدر    گزارپایه نواندیش،    یگردرمان پزشک و  ،  گراییو متهم به مانی بینی هندوایرانی  هواخواه جهانو  گنوسیست  

 به جا نهاده است.   پزشکی نیز آثاری نوشتاری بسیارداروسازی نوآور است که در دانش دندان نوین و 

یونان و اسکندریۀ مصر و از سوی دیگر از سراسر جهان، از یک سو  پزشکی  دانش دندان   درهای پیشینیان خود را  او دیدگاه

هایش ِگردآورده و افزون  و دیگر کتاب  تقاسیم العلل؛ یا  التقسیم و التشجیر،  المنصوري،  الحاوي في الطبهند و ایران در کتاب  

 های خود را در کنار هرکدام به نشان تأیید؛ یا رّد و نقض و یا نوآوری خود ثبت کرده است. برآن دیدگاه

 نامۀ رازی ای از زیستچکیده

زاده و بالیده شد و در همین شهر چشم از جهان فروبست و در آن   ری  براین باورند که رازی دررازی  نگاران  همۀ تاریخ پزشکی

 . رو است که او را رازی خوانندخاک آرمید، پس ازاین 

چون دانشمندی بزرگ هم  کهست که دربارۀ آن همین بسنده است وال ای جاه و جایگاه رازی در میان اندیشمندان به اندازه

فرزند احمد ) ابوریحان محمد  بلندآوازگی، در س440  -  362بیرونی،  اوج  ِگردآوری نام کتابخ(  63)ق  65  نق(، در  و به  ها 

 آورد. شمار یافته به نهایت علم به ق اقدام کرد و وی را اندیشمندی بزرگ، با هوش سرشار و دست427هایش در سال  رساله

برانگیختن دشمنی   ۀاندم؛ زیرا این کار، مایرساگر نزدم بزرگ و ارزشمند نبودی، چنین کاری را به انجام نمی  دیدگاه بیرونی:

 .برد که من از پیروان تو هستم مخالفان با من است، ایشان گمان خواهند 
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 . 1های مانی و پیروانش داشت و افکار رسوابرانگیز برگزید توجهی ویژه به کتابرازی زیرا  گوید:بیرونی در ادامه می ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

کند: نویسندۀ پرتالش است که توانایی بالیی در بررسی سینا از رازی را یاد میشهرزوری توصیف ابن  سینا:دیدگاه ابن

های پزشکی به بالترین مرتبت جابود؛ زیرا او در درمانپیشاب و پیخال بود. هماره دیدگاهش در تشخیص بیماری درست و به

پلیدی  دربارۀ  سخن  و  یافت  بیدست  و  پزشکااخالقیها  او های  گفت.  بسیار  روزگارش  نادان  ناپزشکان  و  دنیاپرست  ن 

آورد که ورای ظرفیتش بود؛ البته  پرداخت و به موضوعات روی نمیتنها به کار پزشکی میدهد که کاش  ادامه میگرانه  نکوهش 

 . 2سینا، بعدها، همین گفته را دربارۀ خودش نیز آوردابن 

 رازی  دربارۀنگاران توجهی تاریخ پزشکیبی

 نگاران دور بماند؟ بینی تاریخ رنویسی، از تیررس نازک چرا باید ریز زندگی رازی بزرگ، با این مرتبت علمی و با این توان بالی پُ 

دانند و آن را به تقریب آغاز سالی میها آموزش پزشکی او را در میان زنیدیرآمدن و زودرفتن از پایتخت، برخی گمانه  -1

 شمرند و او پس از کسب شهرت، در اوج بلندآوازگی از پایتخت خلیفگان دور شد؛ آمدنش به بغداد می

دانند. صدها طبیعیات، پزشکی، شیمی و داروشناسی می  پروایی او را در انتقاد از بزرگان فلسفه، حکمت،گروهی بی  -2

 ام.ها گردآوری کردهردیابی کرد که جداگانه آن  الطب يف يحاوتوان در کتاب نمونه از نقد پزشکی او را می 

 .های گوناگون علمی داردپیشینیان و همگانان خود در زمینه  رازی بیش از چهل کتاب و رساله در نقد و نقض

که   ، مانند باور او به قدماء خمسه  گویند و آن آزادگی و دگراندیشی او بوده استتری را برای آن بازمی و گروهی عامل مهم   -3

شود، مانند ابوحیان رازی و بسیاری دیگر که پس برای مخالفت بسیاری از اندیشمندان درباری و غیردرباری با او می ای انگیزه

 آمد.نویسان به او به شمار میتوجهی تاریخ پزشکیدر بیبی از او آمدند. این اتهامات سب
 

ریحان محمد بن احمد بیرونی / از ابو های بیرونیهای كتابهای رازی و نامفهرست كتاب، البیروني في فهرست كتب ابن زكرياء الرازيرسالة  1

،  خ 1366اسحق ابراهیم بن محمد معروف به غضنفر تبریزی ; تصحیح و ترجمٔه و تعلیق از مهدی محقق، تهران،  / از ابو  المشاطة لرسالة الفهرستو  

 فهرست ←. 64و  46
روضال   ةنزه  2 و  تجدد،  ابن،  فهرست؛  295،  فراحال  ةرواح  ال ؛  641ندیم،  الحکماءطبقات  و  بابن ،  طباء  امامی،  جلجل،  تاريخ ؛  153رگردان 

 . 333 - 326، مجمع النفايس؛ 710، 2، برگردان ذاکر، جعیون؛  374 قفطی ،ءالحکما
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از یک سو بداندیشان خانۀ فکر نظام حاکم عرصه را بر او در پایتخت تنگ کردند و او را با داشتن ریاست بیمارستان    بهررو ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 میهنان مخالفش، یگر هم ناگزیر به جداشدن از پایتخت و کانون دانش آن روزگار و به بازگشت به زادگاهش کردند و از سوی د

که دو کتاب خود را به امیر منصور فرزند با آن  نیز دست از فشارآوردن بر او نکشیدند و آزادی بیان و گفتار را از او سلب کردند.

ق( فرمانروای ری پیشکش کرد، ولی بازهم شرایط زیستی را برایش دشوارتر کردند، در پایان کسی  296  –  292اسحاق سامانی )

 کسان و مستمندان بیمار بود، خود در تهیدستی و بیماری، چشم از جهان فروبست. مانگر، یار و یاور بیکه در

ق( 462اندلسی )د:    صاعد؛ ابن طبقات الطباء و الحکماءق( در کتاب  377)ز:    جلجلابن :  فهرستق( در  377)ز:    ندیم ابن 

 ؛ شهرزوری عیون االنباءق( در  668)د:    اصیبعهابی؛ ابن تاريخ الحکماءق( در  646)د:    التعریف بطبقات المم؛ قفطیدر کتاب  

مجمع النفائس ق( در  1032)ز:   الدین حموییسالک[؛  نزهة الرواح و روضة الفراح]  تاريخ الحکماءق( در کتاب خود  678)ز:  

   و حجلة العرائس 

گذراند. نوجوانی را به یادگیری ادبیات، سرودن، فراگیری موسیقی می  :اندبازگفتهرا  رازی    هایی از زندگیگوشه هرکدام  

آغاز جوانی را به پژوهش گسترده در دانش کیمیا گذراند تا کجایی که سرآمد روزگار شد و دچار آسیب چشم گشت و ناگزیر از  

ی برای کارآزمودگی بالی او در داروسازی شد ابرتر است و زمینه پزشک و دانستن پزشکی کیمیا درمان و گفتگوی وی با چشم 

انگیزش فراگیر و هماره بر های شگفتها گشت. آوازۀ درمانجاتر آن ها و درمان بهتر بیماریو نیز عاملی برای تشخیص درست

کنند. او را یتحسین م  حاوي الکبیرالمعارف سترگ  های مردم مانده است. همگی او را به گردآوری کتاب بزرگ و دایرهسر زبان

دیدگاه دارای  را  او  همگی  نامیدند.  مارستان  طبیب  و  عرب  جالینوس  اوایل،  علوم  به  آگاه  روزگار،  از  یگانۀ  دور  بسیار  هایی 

 دانستند. لوژی حاکمیت و عامۀ مردم میایده

و پیوسته تا زمان بهبودی به  درازی رادمردی کریم، فرزانه، آموزنده، نیکوکار، مهروز و تیمارگر بیماران، به ویژه مستمندان بو

 . 1گذاشت ها مقرری میداد و برای آن رفت و هرچه در توان داشت برای تندرستی آنان انجام میدیدارشان می

 گاه دستش تهی از کتاب نبود.  همواره در حال نوشتن و خواندن بود و هیچ 

 
 . 375، بهین دارایی، تاريخ الحکماء؛ 531، برگردان تجدد، فهرست 1
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ها و رازهای ناگفته ای دانش پزشکی و آشکارکردن نادانسته ه ها و پیچیدگی ترکردن تاریکی او کوشا و پیگیر در جهت هرچه روشن  ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

های گذشتگان فرهیخته و یافتن به نوشته شدن و دست گونه توجهی جز آگاه ای که هیچ ها بود، به گونه و پنهان آن و دیگر دانش 

 اندیشمند نداشت. 

و روشن فراگیر پزشکی  و  آموزش  برای  را  بیشتر وقت خود  پیچیدگیاو  و روشن  هایکردن  و آن  و رمز آن گذاشت  راز  گری 

 . 1های گوناگون دوران خود داشتیابی به دانش های پیشینیان و دستیافتن از نوشته کوشش فراوان برای آگاهی

گری برایش بود و از سوی دیگر کالس درس و بحث با شاگردانش بود و در ضمن کنار آن به  هماره بیمارستان جایگاه درمان

جا که کارش در بیمارستان داد. از آنپرداخت و در هر سه زمینه شاگردانی پرورش  های کیمیاگری و داروسازی خود میآزمایش 

و یا رییس بیمارستان،   ؛بود، هماره بیشتر بیمارانش، تهیدست بودند، چه در بغداد و چه در ری، چه به عنوان پزشکی ساده

 . 2رفت ان، فرماندهان و فرمانروایان میها، به ویژه کاخ امیر کمتر به خانه

 پزشک فرااندیش 

 کمک بزرگی به این دانش کرد.  ،او با گردآوری دانش پزشکی از سراسر جهان از دیرباز تا زمان خودش

 ان ، هندی انشاپور، یونانیگندیدانشگاه او به جهت آشنایی با زبان پهلوی، یونانی، سریانی توانست به خوبی منابع پزشکی 

م به 1279گردآوری کند. نخستین برگردان آن را فرج فرزند سالم در سیسیل به سال    الطب  يف  يحاورا در کتاب    انسریانی  و

ثیر به سزایی أالمعارف تاین دایره  Liber Dictus Elhaviجلد با عنوان  25م در 1486لتین انجام داد. دومی ناشناس به سال 

جلد به انجام    23و پس از ده سال در    خ1395  به سال   ذاکر،  را   پزشکی دارد. برگردان پارسی آندر روشنگری بیشتر و بهتر تاریخ  

 رسانید.

]بیماری  طبال  في  يالمنصورکتاب   نهم  گفتار  مشهور شد.  بسیار  باختر  در  نیز  آن  رازی  پایان1519های سرتاپا[  نامۀ م 

ار را پژوهش کرد و اندیشمند فرانسوی پیتر د. کونینگ در  آندریاس وسالیوس پدر دانش آناتومی شد که به گستردگی این گفت
 

 . 712، برگردان ذاکر، عیون 1

، برگردان عیون؛  374  ، قفطی،ءتاريخ الحکما؛  153برگردان امامی،  جلجل،  ابنطباء و الحکماء،  ؛ طبقات ال 641ندیم، تجدد،  ابن  ،فهرست  2

 . 333  - 326، مجمع النفايس؛ 710،  2ذاکر، ج
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بخش آناتومی آن ]منصوری[ را به    سیناالتشريح لمحمد بن زكريا و علی بن العباس و ابن   يثالث رسائل عربیه فکتاب خود   ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

ترجمه به زبان فرانسه چاپ  اهوازی با    ة الطبی  ةالصناع  ي کامل فالسینا و  ابن   الطب  ي قانون فهمراه بخش کالبدشکافی از کتاب  

 . 1رساند

 بیشتر شد.   2ةو الحصب يدرج  الآوازۀ رازی در جهان با شناسایی و پخش کتاب 

ها و داشتن هوش بال و اطالعات علمی گسترده، توانست  رازی در زمینه پزشکی بالینی به جهت کار پیوسته در بیمارستان

ها، شناسایی های تشخیص بالینی را به زیبایی و رسایی در برخورد با بیماران در بیمارستان دشواری ها و  بسیاری از پیچیدگی

بالی خود را در تشخیص  توان  و  بیماریو روشنگری کند  و  افتراقی دردها  گِ ها نشان دهد که رههای  آن  ردآمدن کتاب آورد 

 ای را دنبال کرد، مانند: های درمانی ویژهو روشتوسط شاگردانش بود و افزون برآن متدها  تجارب البیمارستان

افتراقی   درونتشخیص  گرفتگیشکمی  دردهای  رودهو  بیماری   ایهای  جداسازی  گوارشی  و  و  های  قولنج  فراگیر  نام  با 

پیشرفت وجود  با  جنب،  پردۀ  التهاب  از  آن  جداسازی  و  کبد  دستگاه  التهاب  و  و آزمایشگاهی  تشخیصی  گوناگون  های 

 توانست با ورزیدگی به انجام رساند.امکانات پیشرفته، میداشتن  آید، ولی رازی بی پاراکلینیکی، کار بسیار دشوار به شمار می

بیماری  شناخت  در  توانا  بسیار  دیدگاه رازی  زمینه  این  در  و  بود  پیشابی  سیستم  در های  نیرومند  وی  داشت.  ویژه  هایی 

از سنگ پدیدآمده  به با خ  تشخیص درد  را  این مبحث  و  بود  پیشابراهه  از  یا  از گرده؛  به درد همان  پیشابدان نسبت  استگاه 

شکن در گام نخست داشت و در هایی جداگانه نیز نگاشت. او هماره باور به دارودرمانی با داروهای سنگ گستردگی در کتاب

 کرد. نگرفتن، اقدام به کارددرمانی میصورت پاسخ

 
1 Trois traites danatomie arabes par muhammaed ibn zakariyya alrazi, ‘ali ibn al’abbas et ‘ali ibn sina.texte inedit de deux 

trietes. Traduction de p. De koning. 

E. J. Brill- leide. 1903. 

 . خ1387آن، ذاکر،  یبرگردان پارسعیون، 1115، شماره 141، 18؛ و ج7991، شماره 48، 23ج ،عةيالذرنک: 
،  5، جةذريعالها و درمان بیماری آبله را بازگو کرده است )ها، نشانهنوشتۀ محمد فرزند زکریا رازی که در آن انگیزه يآقابزرگ گوید: کتاب الجدر 2

 (.  368، شماره 89
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 داروساز نوگرا ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

شماری نگاشت، مانند: های بی ای زیرمجموعۀ شیمی است نیز کتابدانش داروسازی و داروشناسی که به گونه   رازی در 

می  قرابادينکتا ترکیبی  داروهای  درباره  گونه که  برپایه  را  داروها  وی  بیشتر  باشد.  که  حالی  در  است،  یادکرده  بیماری  های 

 تر بود. اند. ترتیب رازی بیشتر مورد توجه پزشکان قرارگرفت؛ زیرا کاربردیههای داروهای تکی تنظیم شدها برپایۀ گونه قرابادین

ای جداگانه در داروسازی به شمار های رازی در بخش داروهای تکی یا مفردات گیاهی، کانی و جانوری که شاخهنگاشته

بردن داروهای تکی و ترکیبی در ممجلد، افزون بر نا  24جلدی در    25  الطب  يف  ي حاوآمد نیز گسترده است. او در کتاب  می

صفحه گزارشی فراگیر از این    2000نزدیک به    22تا    20صفحۀ وزیری چاپ دکن( در سه جلد    8500سراسر کتاب )بیش از  

چنین گفتار سوم کتاب منصوری، قولنج، مرشد و دیگر  دهد. من افتخار برگردان همۀ مجلدات را به پارسی دارم. هم داروها می

های پرکاربرد در تاریخ پزشکی  های ارزشمند از جمله کتابزشکی او انباشته از دانش داروسازی است که این کتابهای پکتاب

 باشند.  های طب سنتی ایران میایران و جهان بوده است و امروز نیز از منابع درسی دانشکده

   ة الموجود  ةدويأو خوراکی، مانند    نویسی شده در زمینۀ داروییکتاب دیگر جداگانه  25رازی افزون برآن بیش از  
 

 ؛ مکان  بکل

، شماره  261، 17)ذریعه، ج إبدال الدويةالدواء المسهل و المقئ،  يالعین و عالجها و مداواتها، خواص الشراب، ف ةدويال  يف

 يالطین، ف  ياللبن، ف  يتخاذ ماء الجبن، فإ  يالسکنجبین، ف  يفها، مانند:  است و در زمینۀ خوراکی  ، كتاب الصیدله(176

 .و جزآن المرضی ةطعمأاالغتذاء،  ة، كیفیةغذي، مايقدم من الفواكه و ال ةغذي، دفع المضار ال يالمومیائ

 شیمیست و کیمیاگر

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

تجربی   گذار مکتب علمیعلمی و پایهژولیوس روسکا او را پدر شیمیاعظم گذرانید.    و اکسیر  يالفلسف   یافتن حجرکنکاش برای  

 نوین این دانش شناساند. 

 های شیمی علمی را بنیاد نهاد کیمیاگری که پایه

ق(، از 260فرزند حیان )د:  ویژگی رازی در دانش شیمی، برخورد علمی و مادی با آن است. او زآنسوی آموزگارش جابر  

 کند. های جابر و پیشینیان اوست، پرهیز میهای نگاشتهنمادگرایی و باور به جادو، طلسم و متافیزیک که از ویژگی 
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گوید: من  سر االسرارای که خود در پیشگفتار کتاب ویژگی دیگرش، روشنگری بسیار گستردۀ او از این دانش است به گونه ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

و فیلسوفان پیشین، مانند: آغاثاذیمون، هرمس، والطوس، ویلینوس، افالطون، رسموس، اسطونس،   آن چه را که حکیمان

ذی بقراط،  فیثاغورس،  اسطفن،  ماریه،  ارسطاطالیس،  و  جالینوس،  یزید  فرزند  خالد  مریانس،  جرجس، هرقل،  مقراطیس، 

ک ساختم.  آشکار  بودند،  کرده  پنهان  دانش  این  از  حیان  فرزند  جابر  بخش تابآموزگارم  دارای  کنون هایم  تا  که  است  هایی 

 (23ها را گرد نیاورده است. )سر السرار، همانندش را کسی ندیده و پس از آغاثاذیمون، کسی آن

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

های گوناگون شیمیایی  کردن ترکیب فرمول های پیادهبینانه از روشهایی نازکۀ آموزشی یگانه به همراه گزارشنامویژه و با آیین 

بندی مواد او به خاکی،  توان کاری کوچک به شمار آورد. تقسیم پژوهان گذاشت که این را نمیدر لبراتوار، در دسترس دانش 

 کنونی به کانی و آلی امروزین است. بندی مواد شیمیاییگیاهی و جانوری پایۀ تقسیم 

علی   و الرد    ةثبات الصنعإرازی باوری راستین به دانش شیمی داشت و چندین کتاب در رّد ردکنندگان آن نوشت، مانند:  

الرد    ؛نکريهام   الک    كتاب  الصناعرد    يف  يندعلی  الرد  و    الکیمیاء  ةه علی  ف  كتاب  الرسائلی  اللیث  بن  ه علی  رد    يعلی محمد 

  .ینئالکیمیا

؛ يمدخل التعلیم:  ، بخش از آن، ماننددهدو دو کتاب و رساله را در زمینة دانش کیمیاگری بدو نسبت میبیرونی بیست  

المعادن  
 

ل
َ
ل الصناع  ؛ع  الحجر؛  ةاثبات  الصناعه؛ کتاب    كتاب االكسیر؛  كتاب  الشواهد؛  شرف  و  ؛ کتاب  كتاب  الذهب  محن 

(؛ 643، ش221،  10، جةذريعال)ین  ئرده علی الکیمیا  يف  يعلی الکند  كتاب الرد  ؛  يالمتمن  ةمنی؛  سر  السر  ؛ کتاب  ةالفض

 1رده علی الکیمیائیین.  يف يعلی محمد بن اللیث رسائل الرد   يف كتاب

  

 
نۀ در کتابخا 1289را که نسخۀ آن به شماره   الکیمیاءچنین کتاب (. هم24، شماره 6، 1، جالذريعة) آثار االمام الفاضل المعصومآقابزرگ کتاب  1

 (. 1412، شماره 199،  18، جالذريعةدهد )شود، به رازی نسبت میداری میمرکزی دانشگاه تهران نگاه
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 پزشکی نگاه رازی به دانش دندان ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید
ۀ اسکندریپزشکان گروه اسکندرانی ساکن  چون دانش پزشکی و داروسازی از منابع یونانی،  پزشکی را هم رازی مطالب دندان

التقسیم  ،  المنصوري،  الحاوي في الطبهای خود  گیرد و در کتاب زمین برمیشاپور از ایران ، هندی و دانشگاه کهن گندی مصر

های خود را در کنار هرکدام هایش ِگردآورده و افزون برآن دیدگاهدیگر کتابو    یمارستانتجارب الب  ،تقاسیم العلل؛ یا  و التشجیر

 به نشان تأیید؛ یا رّد و نقض و یا نوآوری خود ثبت کرده است.

،  است درمان  و در گام دوم    پیشگیری  در مرتبت نخستپزشکی  چه در دانش پزشکی و چه دندان   گنانش رازی و هم توجه  

 . ها کمتر تأثیر داشتندها نارسا بوده و به دنبال آن درمان تشخیصچون 

 ی ریشگیپ ی پزشکدندانالف( 
 پاییدن و پیشگیری 

از هرگونه واردشدن   را  ها ]پریودنتیم[دارندۀ دندانهای سخت و نرم نگاهپزشکی پیشگیری، پایش بافتدندانرازی در بخش  

خیلی از دانش دربرگیرندۀ بایدها، نبایدها و برخی پرهیزهایی است که    کند کهرابازگو می یی  هاها و سفارش، آموزشآسیب

 پزشکی نوین، دور نیست، مانند: دندان

ها شتابان نمایان کردن و ناگواریدن خوراک در معده که زیانی بسیار گسترده دارد و واکنش آن بر روی دندانپرهیز از رودل   -

 داند.می  ترتیب درست خوردن خوراک برپایۀ زودگواری و دیرگواریی جلوگیری از آن را  هاراهیکی خواهد شد. او 

گزین از آن وری میانهدهد که بهرههای ِگردآمده در آن است. دستور میبالآوردن )قئ( برای پاکسازی معده از خلط  دیگری

 . سازی بلغم در معده استداشته باشند، چون هدف تهی

 چیزهای چسبنده و شیرین، مانند: شیرینی ناطف ]شیرینی باسلق ترکی از بادام و پسته[؛ خودداری از جویدن -

 زند؛ خودداری از شکستن چیزهای سخت که آسیب به تاج و ریشۀ دندان می -

 .درنگ نوشیدنی سرد پس از گرم و زآنسوی آنخودداری از نوشیدن بی -
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با مسواک  ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید و دندان  بهداشت دهان  و  دیگری  و    کاربرد خالل زدن  تمیزکردن بخش میان دندانی  به کاربردن داروهای برای 

 باشد.می)غراغر( ها گردانای )سنون( و دهان شویهای، دنداندهانشویه

  ۀ دو گونها را به است و آن های امروزین شویهبیش از دهانای درمانی ای و دهانشویه شویهداروهای دندان شمار و گوناگونی 

 کند. بندی میبخش  Pasteسرشتۀ نمور ؛ Powderخشک 

دندان  از  گروهی  داروییشویهالف(  برایها،  که  بافت  اند  براینیرومندکردن  و  سخت  و  نرم  دردهای    های  فرونشاندن 

 نیز کاربرد دارند؛ ها دندانُکندی و لقی های لثه و برای درمان بیماریچنین روند. هم به کار می دندانی نیز دهانی

ساختن دهان و دندان و خوشبوکردن آن و از میان بردن بوی بد دهان به کار ها برای پاکیزه شویهگروهی دیگر از دندانب(  

 د. نشوبرده می

بهترین، سودمندترین گونۀ مسواک   که  ددهمی   ersica Palvadora S  1از چوب درخت أراک   را   مسواکرازی پیشنهاد گزینش  

 آید.به شمار می

ها به کار شویهها را در ترکیب دندان گوید که خاکستر آنش نام بسیاری از داروهای تکی سوزانده شده را بازمیاو در این بخ

های ساخت دارو در های داروسازی و فرمول سوزانند )احراق( که جزو شیوههایی ویژه میبرد. این داروهای تکی را با روشمی

بازگو شده است، نمونۀ آن خاکستر شاخ گوزن؛ و یا شیشۀ سوزانده شده است که در (  قرابادینهای داروشناسی کهن )کتاب

  .برندکننده به کار میترکیب داروهای زداینده و پاکسازی

با آتش    یتنور  درآن ِگل را  نهاده شده، سپس  درون ِگل ُرس )طین الحّر(  که  خاکستر نمک سوزانده شده با عسل  کاربرد  

 . نهاده باشندخموش 

 پیشنهاد شده است. ای نیز  شویهمیوۀ طرفا در داروهای دندان  خاکستر بردکار

 
اراک: درختی است که قامت او درازست و سبز و خرم، بسیار برگ و بسیار شاخ. و چوب او سست باشد و از وی مسواک کنند. او را جهاص،   1

 ابوریحان،  صیدنهجهار، عفس، حسر، غلیه، کباث و بریرگویند. از میوۀ او آن را که رسیده باشد و پخته شده، و آن چه نارسیده بود او را مرد گویند )

47 ،746 .) 
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 های نرم و سخت دهانبافت ب( درمان ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید
 ؛ دارودرمانی -

 .به همراه کاربرد دارو درمان دستی -

 ی دارودرمان
 دهان های نرمدرمان بافت

 ی هایتا مرز گلو، آزردگ یدهان یهازخم   ۀدر بار  ییهایدانستن :نگاردی گونه م نیکتاب را بد ن یبخش از ا کی تریت یراز

دهان، خوره،  نرم و سخت  یهاآمده در بافتدیپد یها)نفث الدم( و آماس ی دهان یهابرآمدنقالع، خون ایلثه، برفک و آفت؛ 

 1ی دهان گرید یهابیسوزه و آس

الع  ؛ یا ؛ آفت206  برگۀ  های دهانی،م خز
ُ
شدگان و غرق درمان خفه  ستد،یفرورود و در راه آن بازالو و آنچه در گلو  ؛  209،  ق

  یزبان  ی پلشت و ناهنجار  یهامزه   دنیها و آماس آن و چشها و سوزهرفتن حس و حرکت آن، زخم و از دست  زبان؛  223،  شدگان

ناهنجار و  لکنت  و  کُ م  ت    یزبان  یفافاء  و  سخن  یندتام  در  زخم   آماس؛  236،  ییچشا  حسگر؛  228،  ییگوزبان  نغانغ   و 

 ی گلو از نمور  یگرفتگ؛  238،  یراه مر  یشدگان و تنگو غرق  یکوچک و خفگآن و زبان و زبان   ی[ گلو و گرفتگی هاچهی]ماه

 2؛ 276های لوزه، ؛ بیماری266های زبان کوچک، بیماری ؛256، اریبس

 دستی روی آورده شود.های پزشکیدرمانل دیگر ممکن بود که به حهای نرم بیشتر دارودرمانی بوده و در مرادرمان بافت

 درمان دستی به همراه کاربرد دارو

 دربرگیرندۀ: و کاردپزشکی  دستی درمان 

 ؛بازکردن نوک آبسه، درناژ چرک از درون آماس -

 
 . 206، 3، ج ذاکر برگردان ،يحاوال 1

 . 276 – 206همان جا، برگۀ  2
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شود راه که ُشل، دراز و برجسته می   ها و زبان کوچک یافته، مانند: لوزهشده و گسترشهای آماسیده و بزرگ درمان بافت  - ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 ؛آوردکشیدن را بند مینفس 

 های قرارگرفته در ژرفای تن )فصد(؛ خونگیری از رگ  -

 گذاری )حجامت(؛های رویین تن و بادکش خونگیری از رگ  -

 گردن های قرارگرفته در سر و ها و استخوانهای سخت رخساره و دهان، مانند: دنداندیدگی بافتدرمان آسیب -

   های سخت دهاندرمان بافت

بافت بخش درمان توان  شده است. میدستی گنجانیده میهای سخت دهان و رخساره در بخش پزشکیهمواره درمان 

 : بندی کردرا در دو گروه دندانی و استخوانی بخش  های سخت دهانبافت

دندانی:  - آبسه  بخش  و  درد  پوسیدگی،  پریدرمان  و    20اپیکال  های  شیری  و دائمیدندان    32دندان  جرمگیری  ؛ 

 ؛ ساختن دندانکشیدن و های زرین و سیمین، های جنبان و لق با سیم ، بستن دندان سپیدکردن دندان

استخوانی:- ضربدررفتگی،  درمان    بخش  و  دهان،  استخواندیدگی  شکستگی  و  رخساره  های  دررفتگیمانند:  های 

دستی درمان پزشکی  های بینی و گونه است که بااستخوان  و  شکستگی ماندیبول، ماگزیال،  (T. M. J)    مفصل گیجگاهی فکی

 . شوددنبال می)کارددرمانی( همراه با دارودرمانی 

 درمان دندان 

 کانال تراپی(ُپرکردن و درمان درد دندان )روت
 ها یفزون   ا یو    ؛)رطوبات(  های ( را ِگردآمدن نمورdental caries or cavitiesدندان )  یدگیپوسخوردگی و    ش یدایپ  ۀز یانگ  رازی

ها آسیب دیگر دندان   نهگر و برده شوند،    انیرا از م  هایفزونها و  آن نموری  گوید: باید  با آن  ییارویرو  یو برا  داندی)فضولت( م

  گرفتارکه بیمار   دنکتوجه می  ،هنگامی به درمان دندان دچار پوسیدگی شده  ،پزشکان کهناو نیز همانند دیگر    .خواهند دید
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تراپی کانال درمانی(؛ یا روتکشی )ریشهدرمان عصبدیده به  دندان آسیب، منظور  شده استرسیدن آن  به عصبسخت  درد   ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 .بودپیدا کرده  نیاز

دندانهمۀ   چنین  درمان  برای  سدۀ  پیشینیان  آغاز  تا  و  دیدگاههم م  19های  جهان  ها  نآدرمان  اند  سراسر  ن  چنیدر 

 :پنداشتندمی

سپس ُپرکردن دندان با موادی که در پایان بازگو   ،سوزاندن عصب درون تاج دندان با ابزاری که با آتش گداخته شده باشد  -

 خواهد شد؛ 

 ؛میراننده، سپس ُپرکردن دندان با داروهای ُپرکنندۀ دندان دارای پوسیدگی استگدازنده و میراندن عصب با داروهای  -

های به روز رازی به هنگام کاربرد دارو برای میراندن عصب دندان؛ و یا ابزار گداخته برای سوزاندنش، جداکردن دیدگاه یکی از  

 توان همانندسازی کرد.هاست که در این روزگار آن را با رابردم می دیده به هنگام کاربرد دارو از دیگر دنداندندان آسیب

 کشیدن دندان 
به    یتا مانند خلوق بشود. دارو  ندیسای را م  ساندهیمر( خل خ  )ِخ سرکۀ نارس  سه روز در    یاعاقرقرح  الف( روش نخست:

که  دی دندان را جنبان نما ،آن یآن را آب کند و در پ یۀ تا پا مالندیدندان م  یۀبار به پا  نیآمده را دو تا سه روز و هر روز چنددست

پس    د،یکه شما خواست  دیرس  یاکه به اندازه  ی. هنگام دیآیدرم  ش ی و از جا  شودیجا م جابه  یسانحالت دندان به آ  نیدر ا

 کرد. ادهیپ توانی م زین  نبرشار یخ ۀشیکار را با ر  نیبوده است. ا یشدنانجام دردیکار شما ب دیبدان

سرشته را روی دندان بگذارید، درد بکشید، نخست آرد را با شیرابۀ یتوع بسرشید و  اگر خواستید دندانی را بی   ب( روش دوم:

 شود. خود متالشی میسپس برگ لبالب بزرگ و تند را روی آن بگذارید و ساعتی رها کنید که به دنبال آن خودبه 

سوم:    ج( مییکش  یبرا  ییدارورازی  روش  پیشنهاد  دندان  گوید:دن  ساییده  دهد،  بر  مازریون  دندان   را  ریشۀ  روی 

 دهند تا کشیده شود. را با ابزاری تکان می  دندان چسبانند و پس از ساعتی آنمی
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 تمیزکردن و  ، سپید جرمگیری ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید
انجام   کار  نی ا  ۀژ یو  یاز ابزارها  یکمک برخای از داروهای گیاهی، کانی و جانور و با  کاربرد پارهها با  از دندان  ییزداجرم

 گرفته است. می

 ها دندان داروییدرمان 
مزۀ بد دهان، و    ؛ یا بو التهاب حاد لثه، ژنژویت و پریودنتیت، نفس بدبو، هالیتوزیس  مانند:های نرم  های بافت بیماری  رازی

دادن قورت  ی ها، احساس مزۀ فلز در دهان، تراوش بسیار زیاد بزاق، دشوارآبسۀ لثه، خونریزی و درد لثه، تحلیل لثۀ بین دندان 

ها برخی از آن  .کندها توجه ویژه میشناساند و به درمان دارویی هر کدام آن های ابتدایی می را به شکلو سخن گفتن هر چیز 

 گوید:گذاری نزدیک به امروزه بدین گونه بازمیرا با نام 

 دندان  یُکند

. دی نما  ی دارد، دور  یو بندآورندگ  یاز ترش  یبی که ترک  ی زیترشک و هر چ  ،از خوردن غوره  دیها بادندان   بیمار در هنگام ُکندی 

 ( 107. )1کند  زیها پرهبه دندان  خ یمانند  ار یبس یسرد دنیاز رسان

 گندند ی م  یکه به تند  ییزهایکند. از خوردن چ  یگرم، دور  یزها یبه دنبال چ  ژهیسرد به و  یهاوه یاز خوردن م  نیچنهم 

و   ینیزب ی ها به جا مانده را با تدندان  ان یآن چه از خوراک م  دی. بادینما  زیها پرهکامهنمکسود و صحنات و آب   یو ماه ر یمانند ش

  ی را زخم   با لثه، آن  کردنیکردن و بازخالل   وستهیپ  رایلثه در آورد؛ ز  کردنیو زخم   دندان رساندن به    بیآسیب  اریتالش بس

 . کندیم

 جرمگیری، سپید و تمیزکردن

گرفته  ای از داروهای گیاهی، کانی و جانور انجام می کاربرد پاره ها با  دندان   بر روی  و جلوگیری از نشستن جرم  ییزداجرم

 است. 

 
 . 107، 3، ج ذاکر برگردان ،يحاوال 1
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خاکستر شیشۀ چهار درم و خاکستر قیسور چهار درم و نمک سرشته شده با    زدا از دندان:کننده و جرم ۀ پاکیشودهان ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 برند. کنند، سپس به کار میای ابریشمین الک میو با پارچه سایند عسل سوخته سه درم همه را می

ند ی پامیمالند و  میجرم دندان    یآمده را بر روبه دست  یند، دارویسامیسور را نرم  یشه و قیشجرم دندان:    یبرا  ییدارو

 که دارو به بافت نرم برخورد نکند. 

 ۀ رد و بخش مردبمی   میانجرم، آن را از    یسنباده )سنباذج( روده سنگ  ییسا  ۀن روز یدن چندیمالجرم:    یگر برای د  ییدارو

 کند. میبافت لثه را جدا 

شستن و خشک نرم  کند،یم  ی ریجرم دندان جلوگ  دآمدنیکه از پد  ییکارها  از ساخت جرم دندان:  یریجلوگ  یهاروش

ها را هنگام خفتن دندان  شودیم  رهیچ  یکه سرد  ی هنگام  ایو    ؛هادر زمستان   . بایدباشدیم  یاها با پارچه کردن دندانو پاک 

  اندند رونیگرما درون و ب یرگ یهنگام چ ا یو  ؛کنند و در تابستان یمالبا روغن بان، روغن
ُ
 .کنند  یمالسرخ روغنل را با روغن گ

 افزایش درازای دندان 
و  ؛و یا کناری، آن هم به جهت پیری ؛( به هنگام کشیدن دندان روبروovereruption of teethپدیده افزایش رویش دندان )

 گوید.ها را بازمی شدن دنداندیدگی و نیز جنبان یا ضرب
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 ها جنبانبستن دندان ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید
گشادی   ایو    ؛دندان  گاهیجا  یسوراخ استخوان  یگشاد  انگیزۀ لقی دندان:  1با سیم زرین؛ و یا سیمین  ها جنبانبستن دندان 

 )قبض(  یدرمان آن بندآورندگ  ، پس نمور و سست شده است این که دندان و عصب    باشدیعصب چسبنده به دندان م  سوراخ

 دارد. هم  ییبه گرمازا ازیاست جز آن که مورد دوم ن

به شکل قرص درآورده و هنگام   دهییبرابر برداشته به همراه سرکه سا  یاو نمك را به گونه  دیزرد، و نوره، و مازو و زاگ سپ  خیزرن

  . 2ببندد  یگاهه یبه تک  نیزر  یمیها را با سآن   ، بایدلق باشند  ار یها بسدندان لق بمالند. چنانچه دندان   شهیرا به ر   دهییآن سا  ازین

 شکستگی فک پایین 

 ن ییآروارۀ شکستۀ پا یبندشکسته 
ن  یا ایکنند که آ  ید بررسیاش جدا نگردند، باشکسته  یهابشکند که بخش   یااش به گونه یرونین از بخش بییاگر آروارۀ پا

و سبابۀ دست چپ خود را در    یانید انگشت میگر بار؟ اگر در سمت چپ باشد، درمانیاخیدر آروارۀ چپ است؟    یشکستگ 

 
ها دارندۀ دندان شدند و ناگزیر از ببستن آنهای نگاهروایتی گزارش شده از امام صادق )ع( از پدشان امام محمدباقر )ع( که دچار آسیب بافت  1

عن محمد   ن،یمحبوب، عن العالء بن رزابنلسراد شدند. این روایت در چندین کتاب روایی معتبر شیعه بازگوشده است، بدین گونه: ابا سیم زرین  

. ِع  ُغ ض  م  ی  أباجعفر )ع(  ُت یرأ قال:، بن مسلم
ً
کا

 
 ل

م  ت  الو  ض  ق  محمد! ن   ای :فقال   ةُ س 
 
راسي ف ت هذا العِ ض  م  أض   لک لُشّدها. غ 

، فشّدها بالذهب.  قال  : و کانت  استرخت 

تا آن را   دمی[ کرده است، سقز جوشیسا  یا]گونه    کیرا سست و بار  میهامحمد! وسمه دندان  یا  فرمود:  د،یجویسقز م  دم،یباقر )ع( را د  امام

 استوار سازد. 

؛  482،  6ج  ،يکافالشد. )  نی[ زرمیها با ]سآن  به بستن  ریسست و جنبان شدند، پس ناگز  شانیا  یها[ دندانی]پس از گذر مدت  :دیگو  یراو

 ، باب السواد و الوسمه( 34 ثی، حد298، 48، نواربحار ال؛  642، 6، جالوافي
 . 309، 3الحاوي، برگردان ذاکر، ج  2
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ب ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید پدیدهان  برجستۀ  فروکند و بخش  برجستگیب  یفك را به سودآمده در  یمار  و  از نظر شکل  برابر  و  تا هموار  و   یرون بکشند 

 د با دست راست انجام دهند. یرا با  ین کار همسان سازیشود که ا یفرورفتگ

را انجام   ی مار کند و همان کارید انگشتان دست راست خود را در دهان ب یدر آروارۀ راست باشد، درمانگر با  یاگر شکستگ

 ن بازگو کردم.یش از ایدهد که پ

ها خواهد شناخت که جدا شده را با مرتب قرارگرفتن دندان  یهاف هم قرارگرفتن بخش یو در رد یو همسان ی گر برابردرمان

 د. اناش بازگردو گذشته یسرشتطبیعی و د به حالت یبا

 درست خودش بازگردانند. یاران خود آن را به جاید با کمك دستیدو سو باشد، باهر آوراره از  یاگر شکستگ

ها د آنیگر ببندند و اگر نتوانند، بایکدین به یمیا سین و یزر یمی آروارۀ شکسته را با س یهاد دندان ین اگر بتوانند، بایچنهم 

ببندند که به پشت گردن از   یاهمۀ فك را به گونه   یسپس با روبان  ،گر ببندندیده به هم دیچین خوب به هم پیشمیرا با نخ ابر

 ی چیاش بازگرداند سپس دوباره روبان باندپ یشگیهم  یگذر کند تا آرواره را به جا  یادو گوش به گونه   یده و از رویدو سمت کش

افوخ( ی شود و به بخش بال و جلو سر )دو گونه رد    یر آرواره گذر کند و ادامۀ باند از رویپشت ببرد و در برگشت از ز   یکننده به سو

ن گذر کند تا آن را استوار  یشیباند پ یگردد که باند آن از روبانداژ  یاز به گونهین یشانیشود و به همراه آن پرفته در آنجا بسته 

 خود نگاه دارد.   یدر جا

ا با  آرواره  نگ  یوه سر جاین شیاگر  بایخودش قرار  برگیبار  یاد تسمهیرد،  آواره  اندازۀ  به  نازك  و  پیك  و  با  یرند  را  آن  رامون 

 ند.ی چ نمایهر دو را نوار پ  یببندند و آن تسمه را به آرواره بچسبانند و رو یاپارچه

آرواره   یبمالند و بالشتك را بر رو  یبالشتک  یرا رو  یبندشکسته  ید داروهایخودش باز گشت، اکنون با  یاگر آرواره به جا

رد و  ید به او دستور داده شود که همواره آرام گیمار بسته شد پس بایکه آروارۀ ب  یهر دو را با هم بانداژ کنند. هنگامبگذارند و  

د شده باشد و یند که نان در آن تریرا برگز ییهاد خورشتیبخواهد، با ید و نجود و اگر خوراکیشه کند و سخن نگویپ یخاموش

ده یشکل در د یکند که دگرگون ی وسته آروارۀ بانداژ شده وارسید پین بایساخته شده از نشاسته و آرد باشد. همچن یهارهیحر

 اش باز گرداند و آن را دوباره و استوار ببندد. یو سرشت یشگید آرواره را باز کند و به حالت همین شود، با ینشود و اگر چن 
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درمانیبا ی کپزشدر دندان یراز یهادگاهید همۀ  بهد  دوران  که  بدانند  ب  یبودگران  شکسته  اندکیآروارۀ  و  روز  و  یب  یست  کمتریشتر  ز  ا  را یاست؛ 

 کند. ی مغز استخوان است که درون آن را پر م ی باشد و داراینرم م یاستخوان

 یروبخش درمان کند سپس از داروهایبازدارنده و ن  ید آماس را با داروهایز سر رسد پس بایآماس ن  ین هنگامیاگر در چن

 مند شوند. م، بهرهیگزاره کرد کننده که ما در گذشته در بخش آماسآب

نماید و استوار  رفته بازسازی میکند، لثۀ تحلیل ها را پاکسازی و درخشان میگوید که دندانشویۀ جالینوس را بازمیاو دندان

 آورد.انی آن را بند میچکبرد و خوندارد، نموری آن را از میان میو پابرجا در کنار دندان نگاه می

دیدگی و نیز برای درمان های جنبان به جهت پیری؛ یا ضربکند که برای درمان دندانهایی یاد میشویهاز دندان   رازی

 شدگی و آماسیدن بسیار سودمند هستند. رنگ لثه و داغ های پدید آمده در لثه و برای رویارویی با سرخی زیاد  زخم 

 آورد.ارآمد و بسیار سودمند در درمان لثه و دندان به شمار میای کعسل را ماده  رازی

نماید و استوار  رفته بازسازی میکند، لثۀ تحلیل ها را پاکسازی و درخشان میدندان   :گویدشویۀ جالینوس  دنداندربارۀ  او  

 آورد.ند میچکانی آن را ب برد و خوندارد، نموری آن را از میان میو پابرجا در کنار دندان نگاه می

دیدگی و نیز برای درمان های جنبان به جهت پیری؛ یا ضربکند که برای درمان دندانهایی یاد میشویهاز دندان   رازی

 شدگی و آماسیدن بسیار سودمند هستند. رنگ لثه و داغ های پدید آمده در لثه و برای رویارویی با سرخی زیاد  زخم 

های دهان ها از میان برندۀ بوی بد دهان، خوشبوکنندهشویهمانند دانۀ شن را در ترکیب دنداناو داروهای تکی زبر و درشت،  

برد. خاستگاه داروهای تکی برندگان زردی و جرم نشسته بر سطح دندان، درخشنده و سپیدکردن دندان به کار می و از میان 

 کننده، بیشتر جانوری؛ یا کانی است.زداینده و درخشان

های گوناگون هر گیاه دارد، مانند: دانه، ریشه، شاخ و  ای ویژه به نیرو و کارایی بخش اربرد داروی گیاهی، توجهدر ک  رازی

ل، میوه، افشرده و شیرابه. او بخش 
ُ
کند، مانند: میوۀ طرفا، ها مورد نظرش را بدین گونه یاد می برگ، ساقه، غنچه، شکوفه، گ

 بینی علمی اوست. یرابه و صمغ گردو، برگ توت و جز آن که نشان ریز ریشۀ هلیون، پوستۀ ریشۀ کبر، آب کدو، ش

بیماری توجه  رازی به  ویژه  بافتای  نشانههای  دارد،  دهان  و سخت  نرم  نیز  های  و  پیآمدهایشان  به همراه  را  های هرکدام 

و پریودنتیت، مانند نفس بدبو،   هایی از التهاب حاد لثه، ژنژویتگوید، نمونۀ آن نشانهتشخیص افتراقی میان هر یک را بازمی
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ها، احساس مزۀ فلز در دهان، تراوش بسیار  هالیتوزیس، مزۀ بد دهان، آبسۀ لثه، خونریزی و درد لثه، تحلیل لثۀ بین دندان  ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 و سخن گفتن است. هر چیز دادن قورت یزیاد بزاق، تب، دشوار

و یا  ؛یدن دندان روبرو و یا کناری، آن هم به جهت پیری( به هنگام کشovereruption of teethپدیده افزایش رویش دندان )

 گوید.ها را بازمیشدن دنداندیدگی و نیز جنبان ضرب

گوید. او انگیزۀ پیدایش آن را  ( و چگونگی درمان آن سخن میdental caries or cavitiesپدیدۀ پوسیدگی دندان )او دربارۀ 

 ها را از میان ببرند. داند و باید برای رویارویی با آن، فزونیفضولت( میها )ها )رطوبات( و یا فزونی ِگردآمدن نموری

 آورد.ای کارآمد و بسیار سودمند در درمان لثه و دندان به شمار میعسل را ماده  رازی

انگیزتر آن است که شمرد و شگفتمسواک را ابزاری برای پاکسازی دهان و دندان می  رازیشایسته است که بازگو شود،  

ای )معجون( را باید بر روی مسواک بگذارند و مسواک بزنند که روشی درست  و یا سرشته   ؛شویۀ پودریداند، دندانبایسته می 

 باشد. ها میهای لثه و دندان شویه به سراسر بخش به جا برای رساندن داروی دندان 

دمندترین گونۀ مسواک به شمار گزینند که بهترین، سوبرمی SALVADORA PERSICA 1مسواک از چوب درخت أراک

 آید. می

کند، پیش از گذاشتن  به هنگام دارودرمانی توجهی ویژه به چگونگی کاربرد دارو برای یک دندان دارد. وی سفارش می   رازی

 د.  های سالم نرسهای نرم پیرامونش را با گذاشتن موم جداسازی کرده تا دارو به بافتهای کناری آن و بافت دارو باید دندان 

دهد، مانند بنگ، تریاک، گردان را میکننده و رواندر ادامۀ پژوهش خود، آشکارا سفارش کاربرد کمتر داروهای کرخت  رازی

رساندن به دندان از یک سو و از سوی دیگر سرریزشدن آن ماده به درون ها، بیم آسیبپوستۀ یبروح، چون در کاربرد موضعی آن 

 شود. یده میتن و رسیدن زیان فراوان به تن بیمار د

 
اراک: درختی است که قامت او درازست و سبز و خرم، بسیار برگ و بسیار شاخ. و چوب او سست باشد و از وی مسواک کنند. او را جهاص،   1

 ابوریحان،  جهار، عفس، حسر، غلیه، کباث و بریرگویند. از میوۀ او آن را که رسیده باشد و پخته شده، و آن چه نارسیده بود او را مرد گویند )صیدنه

47 ،746 .) 
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دهندۀ دهد، چون داروهای آزاررسان و خراشاو در کاربرد داروهای تند و تیز، مانند حنظل، قثاء الحمار و خربق هشدار می ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 اند.  های درون شکمیبافت

هایی که بیمار از انجام آن بیزار است گونه، ناشناس و بیگانه و آن دسته از درماندرمانی نادرست و خرافهبرخی از روش  رازی

کند،  زند و رّد میها را تأیید نکرده است، کنار میباشد و آزمون و بوتۀ آزمایش، سودمندی و کارایی آنو برایش ناخوشایند می

 رفته است. الغ که برای فرونشاندن دردهای دندانی و استوار و پایدارسازی لثه به کار میگرداندن شیر مانند در دهان

تواند تأثیر  دانم با چه سازوکاری می ها نیستم، چون نمیکردن این گونه روشمن هرگز پیشگام پیاده  :گویداو آشکارا می

 درمانی داشته باشد.

شدن دندان را ِکرم مدند تا سدۀ نوزدهم انگیزۀ خوردگی، پوسیدگی و سوراخ او همانند پیشینیان و پزشکانی که پس از او آ

سپردن آن به  گزیند، یادنکردن و به فراموشیداند، دستکم در برابر نامبردن آن خموشی مینمی (  TOOTH  WORMدندان )

های دندانی پیدایش پوسیدگیپایۀ علمی و نادرست، ستونی بنیادین برای چگونگی  ، در زمانی که این تئوری بی رازیوسیلۀ  

کتاب دنداندر  و  پزشکی  انگیزههای  است،  بوده  روزگار  آن  او پزشکی  برای  تئوری  این  است  ممکن  است؟  بوده  چه  اش 

ای دیگر در نظر داشته توجهی کرده و پشت گوش انداخته است؛ یا برای آن انگیزهرو، بدان بیخوشنودکننده نبوده است، ازاین 

 توانسته به عنوان یک تئوری یاد کند.ای استواری برایش نیافته و آن را نیز نمیهکه هنوز پایه 

وری به  شناسی و فرهنگپزشکی، بسیار توامند است و با دانش بالی خود واژهدنداناو در روشنگری اصطالحات پزشکی و 

 کند.  را استخوان توُپر یاد می کردن بافت دندان است که آن پردازد، نمونۀ آن گزارهکردن هر اصطالح میگزاره

های نادرست پزشکی در گذر تاریخ است و از هرگونه درمانکتاب یادشده، به خوبی روشنگر چگونگی پیشرفت دانش دندان

مستندات و مالحظات حسی راستین    و خرافه به دور است؛ بلکه بر پایۀ علم، منطق آن روزگار و تشخیص افتراقی درست و

پزشکی را در دو بخش پیشگیری همراه  رو، دانش دندانکاران به دور است. ازایننه دوز، نیرنگ و دجالی فریباستوار و از هرگو 

گونه   چند دهداروی گیاهی، کانی و جانوری و چندین داروی ترکیبی و    هادهکند و بیش از  با نکات بهداشتی و درمان دنبال می

 دهد. شویه را برای هر دو بخش سفارش میدندان

 سویی دارد. پزشکی نیز هم بسیاری از نکات بهداشتی و پیشگیری او با دانش نوین دندان
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 م است. 9/  ه3پزشکی یونان، ایران، هند و مصر باستان تا سدۀ دانش دندان برگرفته از  های رازیداشته ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 : شایسته و بایسته است بدانیم

 ؟ پیشرفت این دانش چگونه دنبال شد  تکامل و  ؟نگاه داشتندهای نرم و سخت را  چگونه تندرستی دهان و بافت(  1

 های دهانی و دندانی چه بوده است؟ های تشخیصی ایشان دربارۀ آسیبپایه

نموری سرریزشدن  دهانی،  درون  زخم  هرگونه  پیدایش  انگیزۀ  که  بودند  باور  براین  فزونیپیشینیان  و  )رطوبات(  ها ها 

گِ  به سوی دهان است، چون  فزونی )فضولت(  و نموریردآمدن  پدیدآورندۀ ها  بلغم، صفرا، سودا و خون در دهان  از گونۀ  ها 

اند و  های یاد شدههای دندانی نیز همین فزونیهای ویژۀ هرکدامشان خواهد بود. انگیزۀ پیدایش پوسیدگیها و آماسزخم 

ای باکتری ها بوده است و امروزه آن را گردآمدن گونهی افزون بر آن جانوران )ِکرم( نیز فاکتوری بسیار مهم در رویداد این پوسیدگ

دانند که انگیزۀ بنیادین آغاز پوسیدگی دندان شناخته شده است. این باکتری ( میS.Mutansبه نام »استرپتوکوک موتانس« )

فلور میکروبی دهان خطر است، اما عدم رعایت بهداشت دهان و دندان باعث تغییر در  در حالت عادی در دهان وجود دارد و بی 

ها با چسبیدن به سطوح دندان شوند. این کلنیشده و منجر به تکثیر بیش از حد این باکتری و تجمع و تشکیل کلنی می

 گذار پوسیدگی خواهند شد.پایه

 ابزار و وسایل درمانی آنان چگونه بوده است؟ (2

 کردن دندان؛ ابزارهای بسیار ساده و ابتدایی جهت سوراخ الف( 

 جهت ُکشتن و میراندن عصب و ُپرکردن بخش گشادشدۀ دندان؛   ،ابزاری قاشقکی برای گذاشتن دارو درون سوراخ دندانب(  

 ُکشی؛ گذاری درون پوسیدگی دندان جهت عصبابزارهایی برای داغ ج( 

های  )حجامت( و نیشترزدن رگ  های سطحیگذاری به همراه نیشترزدن رگنیشترهایی برای بازکردن سر آبسه، بادکش   د(

 عمقی و خونگیری )فصد(؛ 

 ابزارهایی برای کشیدن دندان. (ه
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 ابزار ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید
گشایند زبان را با  نشانند دهانش را میکسی که زالو قورت داده است را در زیر روشنایی آفتاب می   :الف( ابن سینا گوید

گذارند ای میرا بر گردنش به گونه[  کالب/    قالب]انبر    ۀلو دهانفشارند با دیدن زاشود به پایین میقاشقکی که مالغه نامیده می

  .1کننداین انبر همانی است که با آن بواسیر را برمی . کشندسپس آن را بیرون می  ،ُبردن  را که آن 

عجین بسایند و بر    تند و تیز بخیسانند سپس آن را با نمک  ۀاگر چهل روز عاقرقرحا را در سرک : جالینوس گوید:میامرب(  

 بگیرند و بکشند. 2و یا افیوالی  ؛سپس دندان دردناک را با کلبتین ]فورسپس[ ،روی دندان دردناک بمالند و دمی رها کنند

 . 4دیبتراش 3در  ج  سپس با مِ  دی ببر کیو بار  ز یآن را با کارد ر :دیدر قانون گو نای ابن سج( 

گوید:  د:ر  ج  م  د(   رویش   پولس  گوشتی  میبافت  بیرون  آن  از  گاهی  بینی  در  چهیافته  و زند.  کند  نازیبا  را  بینی  فرم  بسا 

 شود.برانگیزاننده درد گردد؛ زیرا بینی کشیده می

این گونه زخم   گوید: از  آن  5هاهرچه  بیابید،  تیره رنگ  و  زبر  و  به را سخت و درشت  باید  و بدخیم هستند پس  نهاد  بد  ها 

گردند باشند و پخش میها نشوید؛ زیرا بافت سرطانی مین روی آورید و پیشتاز کارددرمانی و بریدن و تراشیدن آن دارودرمان آ

شدن ای از آن که سپید رنگ و یا نرم و شل و گوشتی است، درمانش بریدهها خواهد شد. گونهسخت و دشوارشدن آن ۀو انگیز 

 
 . ی، عرب198، 2ژار؛ قانون، ج، هه363، 3قانون، ج 1

 در  روز  چهل  سرکه  در  و  بسایند  را  عاقرقرحا  گوید  سینا  ابن  (.ذاکر)  است  بوده  دندان  کشیدن  ۀوسیل  .489  بیروت،  فیوالی، ؛153  دکن،  :افیوالی  -2

  تا یک  و  بچکانند [است شده خواسته  شدنشکشیده که دندانی پیرامون] اندداده شکاف  که جایی  روی بر  را  آمده دست به داروی  سپس گذارند آفتاب

 (.عربی ،192 ،2ج قانون، ژار؛هه  ،350 ،3ج قانون،) بکشند را [ دندان] آن سپس بپوشانند [ موم با] را  سالم هایدندان  البته .کنند رها ساعت دو
ر  مِ   3 درخت خرما،   ژه یشاخه از برگ به و  ایساقه از شاخه و    ی . ابزار پاکسازندیزدا  ِیها را مشکل که با آن جرم دندانیداس  یکاردپزشک  ی ابزار  : دج 

 )دهخدا( .چوب ی ابزار خراط

 . ی، عرب172، 2قانون، ج 4

 . است 426 بیروت، چاپ  پژوهشگر  پیشنهاد "خراجات" .71 دکن،  چاپ  "جراحات" -5
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جویانه  [ آن را به آرامی و نرم 1ای به نام مجردنی[ برده سپس آن را برید و ]با وسیله با کاردی تیز است که چاقو را به درون آن ]بی ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 بتراشید. 

گذاشتن یک ابزار ریز آن را داغ کننده و با آتش با داغاگر آماس ]گوشت زیادی[، بدخیم و بد نهاد باشد. باید با داروهای داغ

داروهای اگر  البته  کارسازعفونتکنید  ممانعتی  آب  زدا  و  سرکه  سپس  و   نباشند  یافت  بهبود  اگر  بریزید.  بینی  کانال  در 

به حالت سرشتی درآمد چه بهتر و گرنه بدانید که گوشت اضافی رویش یافته ریشه در ژرفا دوانیده است پس   2کشیدن نفس 

ببرید و از کام بیرون بیاورید سپس را برگزینید برآن گره بزنید و یک سوزن ُسربین خمیده به درون کانال    3برای درمان آن نخی

ای  با دو دست هم چون اره آنچه به جا مانده از گوشت رویش یافته در ژرفا را بیرون بکشید پس از آن پارچه یا پری را به سر لوله

ص اندرون و کشیدن جلوگیری نشود سپس پارچه را به قرُسربین ببندید و درون بینی فروکنید که راه بینی، باز بماند تا از نفس 

گوشت جلوگیری    ۀداروی کاغذ ]قرطاس[ و جز آن آغشته کنید ]و در بینی گذارید[ تا آن را به خوبی خشک کند و از رویش دوبار 

 نماید.

نیم رطل   ۀداد که به انداز ای انجام می سازی بینی را نیرومندانه و با میله پزشکی را در بیمارستان دیدم که پاک   دیدگاه من:

سپس    ،آوردای و گوشت شل بیرون می های بادکنکی و بلغم شیشهمرغ و بافت  ۀبنده و فشرده مانند دل و رودچیزهایی چس

دیدگاهم و آن چه ما دیدیم کار انجام گیرد    ۀبرد. بهتر آن است کار برپایزدن[ به کار مینخی از مو و یا چیزی زبر ]گویا برای بخیه 

شود و کام دست نخواهد سازی کف ]بینی[ به بال کشیده میو آن در هنگام کار، دست خود را بچرخاند؛ زیرا با این کار، پاک

ای فتیله   گونه پولس یاد کرده، در آن ماند سپس بر آن مرهم زنگار گذارند. همچنین بهتر آن است همانخورد و سالم خواهد  

 
 ابزار  .زدایند ِمی  را  هادندان  جرم آن  با  که شکل   داسی کاردپزشکی ابزاری]  مجرد  با سپس  ببرید باریک  و ریز کارد  با  را آن  گوید  قانون   در سینا  ابن -1

 (.عربی ،172 ،2ج قانون،) بتراشید ([دهخدا) چوب  خراطی ابزار خرما،  درخت ویژه به برگ از شاخه   یا و شاخه  از ساقه پاکسازی

 هنگامی   چنین  در که  است فرورفته ژرفا در آن  از  بخشی گرنه  و است  رفته میان  از گرفتگی  شد، سرشتی  ۀگون به کشیدننفس  اگر  گوید سینا  ابن -2

 (.عربی ،172 ،2ج قانون، ژار؛هه  ،316 ،3ج قانون،) برد بهره جا  این در اره ۀ گون به نخ از باید

 (.عربی ،172 ،2ج قانون، ژار؛هه  ،316 ،3ج قانون،) شود داردندانه اره مانند تا زنیدمی گره  چندین نخ  به گوید  سینا ابن -3
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بودن گوشت رویشی در بینی است  آن پنهان ۀباشد و نشانیافته[ بسیار بد و سرطانی میای از آن ]گوشت رویش بگذارند. گونه  ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

  .1شودتنگی و گرفتگی آوا در بیمار نمایان میگیرد که در پی آن نفس و آن در ژرفای بینی و بر روی کام قرار می

گاورس گرم شده،    وستهیکه در آن دندان دردناک است، پ  یاآرواره  یبر رو  دیبا  افت،ی  ش یافزااگر درد    :دیطالوس گوابن(  ه

 ۀز یکه انگ  دیدندان بگذار  رامون یپ  یآن را سه ساعت  د یشبرم بسرش  ۀراب یآن دندان خواسته شود، آرد را با ش  دنیو اگر کش  دیبگذار

 . شدآن دندان خواهد  شدندهیکش

 د یدرمانگر از آرام کردن آن نوم  یگروه افت،ییم ش یافزا اریبس  ی که درد دندان یهنگام دم،یمن دچه  آن ۀ یبرپا من: دگاهید

دارا  یابزار  نیبنابر  شدند؛یم که  نگار   یقاشقک  یسر  ی بلند  مانند  م  ۀاست  بر  )ف([  قاشک  دندیگزی ]حرف  سر  را    یو  آن 

پس   کردندی داغ م  نانهیو دندان را با آن نازک ب  گذاشتندیدندان دردناك م  یبر رو  ربا   نیسپس سر گداخته را چند  گداختندیم

را در    یاپارچه   یهاساخته شده از تکه  یتوپ  یحالت  نی در چن  دی. باگشتیدندان تباه و نابود م  یول  شدیدرد آن در جا آرام م

 دهان نگاه دارد.  گرید ۀگوش

گوش  یپاکساز یسپس با قاشق کوچک که برا باشدیآن و بستن آرامش م  یبر رو یا: گذاشتن سرشتهترانه یجونرم درمان

 دارد.  زیانگشگفت یکه درمان زندیبار درون دندان بر ن یداغ را چند تونیخوب است روغن ز

چسبانند و پس از ساعتی آن را با ابزاری تکان دندان می ۀ: مازریون ساییده را بر روی ریشدارویی برای کشیدن دندان و(

 دهند تا کشیده شود. می

تیز و باریک برگیرید که توان به درون بینی رفتن را داشته    ۀ هایم کاردی با یک لبآزموده  ۀدیدگاه من، برپای  گوید:  2انطیلس   ز(

 باشد و نوک آن نیز تیز نباشد مانند چاقوی کاغذفروشان در بینی فرو برید و بچرخانید. 

 
 . ینی، بخش بالحاوي 1

 میالدی   دوم  ۀسد  ۀمیان  (.12  ،2عیون،ج)  باشدمی   اسکندرانی  پزشکان   دوران  به  نزدیك   یا  روزگار  هم  ترسا   پزشکی  انطیلس،  :آنتیلیوس  -2

  قول  نقل  چند   تنها  وی  هاینوشته   از  .است  بوده  کاردپزشکی  ۀرشت  در  او  توانایی  .اندآورده  بسیار  سخن  او  از   جالینوس  و  ارخیگنس   .است  زیستهمی

 

 



   

 ابزار نییفک پا یشکستگ 
 

24 

چون سر میل  ای از جنس روی که مانند ناودانی ]قاشقی[ برای ریختن دارو در بینی است که سر آن، هم چنین وسیلههم  ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 بریده و مانند ناودانی درآمده تا داروی به بینی ریختنی به ته بینی برساند.  بینی نباشد بلکه

ای را پشت او بایستانید تا سر او را به پشت خم کند و باید بیمار را بر روی یک چهارپایه در برابر روشنایی بنشانید و گماشته

کشیم و اگر در سوی  گیریم و به بال و بیرون میما می بینی او را بال کشد. دو سوی بینی را آن که در سمت چپ است ۀپر  ۀکنار 

کشد؛ زیرا ما نیاز داریم که با دست راست خود کار کنیم  گیرد و میای که در پشت بیمار ایستاده، آن را می راست است گماشته

ریم و آن چه گوشت رویش سپس کارد یاد شده را به درون بینی می بیرون   1آن چه را بریده با انبرکیُبریم.  یافته در آن است را میب 

کنیم تا که در آن جا چیزی از آن به جا نماند سپس قلقطار و مازو  سازی میبه خوبی پاک   2د ر  ج  آوریم سپس درون آن را با مِ می

ندیم و پنبه را به دارو بای میی را به دور پری که بریده شده و یا لولهاریزیم. پنبهساییم و در بینی میگیریم ومیو زنگار را برمی 

کشیدن بیمار را هموار سازیم. البته پیش از گذاشتن آن بینی را خوب از گذاریم. باید پیوسته راه نفس آلییم و در بینی میمی

 تراشیم. دهیم و چنانچه چیزی به جا مانده باشد، دوباره میو سرکه شستشو می خون و هر بافت به جا مانده با آب

 برد )جامع لمفردات(.گیری را نام می بیطار به جای آن واژۀ لولب، دستگاه افشرهابن :ةکابسال ةآلح( 

با رویانی که دچار دشوارزایی شده است:    ط( ناتوانی دچاچگونگی رویارویی  به جهت  بارداری  ر دشواری در هر گاه 

 (، شراب، آب گوارا و خوش، نان و اندکی آرد سپید به کاربرید.2121ب  )الف   3زاییدن شود، بر شماست که تخم ]ماهی[ رعاد 

 
  های نوشته  در  حنین   و  ماسویهابن   زیرا  باشد؛  شده  آشنا   او   با  دیر  اسالمی  پزشکی   گویا  . شودمی  دیده   اسالمی  پزشکان   و  نیان یونا  هادرنگاشته 

 تازی   به  م9/ ق3  ۀسد  در  او  هاینوشته  از  یکی  شاید  .کنندمی   یاد  را  او  نام  بارها  آن  از  پس  و  رازی  رورگار  از  ولی  آورند،نمی  وی  از  نامی  خود،  پزشکیچشم

 (.101 ها،نگاشته تاریخ) کندمی  یاد او از کتابش نامبی رازی که باشد شده رگرداندهب

 .430 بیروت، چاپ   کوبش، "حفت "  دکن؛ چاپ (:جفت_متن) انبرک 1

د 2 ر   .هادندان یریجرمگ یبرا  یکاردپزشک ۀلیوس : ِمج 

ه  -3 ّعاد  هاست که در بالد مصر بوده و به هیأت آن، خرد است و  ای از ماهیرعاده: گونه (.  قاموس)   Silurus electruans, Electric ray fish  :ر 

خبر کند و حس او را کم گرداند و به همین معنی دردسر را رفع کند. چون او در دام افتد کشتی  چون گوشت او بر عضوی نهاده شود آن عضو را بی

 (. 318رد تا از آن موضع بگذرد و اگر چه مالحان در راندن کشتی مبالغت نمایند )صیدنه، را نگذا
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اگر دشوارزایی به   چنانچه بارداری به جهت رودل کردن دچار دشواری در زاییدن شود، باید آب زیره و سداب به او داده شود. ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

   باشد، باید آن را با روغن زیتون داغ مالش دهید.جهت سردی زهدان 

شود، خوشبو  اگر دشوارزایی به جهت گرمی و سستی باشد، باید باردار را در اتاقی خوشبو بگذارید و تا هنگامی که دلشاد می

ید، دهانة زهدان بی برو دهانة واژن را بگشای  1هنگام تکه تکه کردن رویان و بیرون آوردن آن، باید با لولب   کننده بر او بپاشید.

 برگرد بازگشایی خواهد شد. 

 2لولب ی(

و یا صمغ نمایید   (غراء البقر)اگر بینی به سویی بگراید، باید نواری پهن و یا تکه دوالی / سیر را آغشته به سرشیم گاوی   یا(

چنین توقی از پارچه به دور گردن و یا زیر  سپس آن را بر روی بینی بچسبانید سپس بینی را ]به زآنسوی گراییده[ بکشید. هم 

 بغل و یا درون گوش بگذارید و سپس آن دوال را به این توق ببندید.

ا  گوید: را  آن  سخت شود، شما  و شکستگی  کوفتگی  دچار  بینی  درد سوزناگر استخوان  روی  آن    (نخس)شوندۀ  سوزنز 

سپس جایگاه   ،بیرون بکشید  3خواهید شناخت پس باید به هموارسازی آن روی آورید. بخش تکه شدۀ آن را ببرید و با ابزار جفت

 را بخیه بزنید و بدوزید و دارو بر روی آن بپاشید.  

 

 رازی  ی ازسخنانکوته

نیاز گردد و دیگران نیازمند ش کیمیا داشته باشد تا از وابستگی به مردم بیفیلسوف کسی است که آگاهی بسنده از دان  -

 دانش و هنر او باشند. 

 
 (. قالب، انبر، فورسپس.1468؛ بیروت، 120، 9لولب: )حاوی، ج  -1

بِ . 1457 روت،ی؛ ب 100، 9جمتن عربی،  ،یحاو 2
 
ول

 
 (.قاموس) Spiral: یل

 (. 2087؛ بیروت، 202،  13، ج  يای فورسپس )حاوجفت: انبردست، پنس، گونه  3
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د و مرا خواهشی نیست، پس ایستاده خواهم بود نه بر خاک  - ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید افتاده، مگر در پیشگاه مردم هر کرنشی را خواهشی در پی ُبو 

 میهنم. 

 است. های آنشدن روان از تیرگیآور و پاک از جهان بد و رنج آدمی تنها راه رهایی دانش فلسفه رازی بر این باور بود که  -
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 نامهکتاب ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 قالهنمایۀ کتاب و م

 

Trois traités d'anatomie arabes par Muhammad ibn Zakariyya al-Razi, 'Ali ibn al-'Abbas, et 'Ali ibn Sina; 

text inédit de deux traités. Traduction de P. de Koning, by Rz, Ab Bakr Muammad ibn Zakary, 865?-925?; 

Avicenna, 980-1037; Koning, Pieter de; Majs, 'Al ibn 'Al ibn 'Abbs, 949-982E. J. Brill - Leide. 1903  . 

Trois traites danatomie arabes par muhammaed ibn zakariyya alrazi, ‘ali ibn al’abbas et ‘ali ibn sina.texte 

inedit de deux trietes. Traduction de p. De koning. E. J. Brill- leide. 1903 

Epitre de Beruni, Contenant des ouvrages de Muhammad B. Zakariya Al- Razi. 

Ferd. Hofer, Hisoire de la Chimie, paris 1842 

  م.925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،إبدال الدوية

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )، ةاثبات الصناع

 م. 925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )علی منکريها و الرد   ةاالثبات الصنع

    م.925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،حجارال 
ق / 646 - 577یوسف شیبانی )الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی اشرف قفطی، جمال ، ابن إخبار العلماء بأخبار الحکماء

از  إخبار العلماء، ، برگردان پارسی تاريخ الحکماء ق؛1326م؛ چاپ مصر، 1903 گچاپ لیپزی ؛پرتیم(، چ. ل1248 - 1167

 خ. 1347به دستور شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی، تهران،  (ق1099 )ناشناسی 

   م.925 – 865ق / 313 – 251فرزند زکریا رازی )ابوبکر محمد  ،به بکل مکان ةالموجود أدوية

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،طعمة المرض أ

ق / 1403، پژوهش زهیر بابا، چاپخانه دانشگاه حلب، ، بدرالدين محمد فرزند بهرام قالنسی سمرقندیأقرباذين القالنسی

 . م1983
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 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )اكسیر،  ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 . 24، شماره 6، 1ذریعه، جنک: م.925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) آثار االمام الفاضل المعصوم

رر أخبار الئمة الطهار، بحار النوار ق( فرزند مالمحمدتقی،  1111  –  1037، مالمحمدباقر مجلسی )بحار النوار الجامعة لد 

 ق. 1376تصحیح محمدباقر بهبودی، دار الکتب السالمیه، تهران، 

 ی مقصودعلبرگردان    ،(ق687ز:  )  محمود  فرزند  محمد  شهرزوری،  نیالدشمس ،  بعده  و   االسالم  ظهور   قبل  الحکماء  تاريخ 

)زیتبر مولئتصحیح    ق(،1011ی  علمی  محمدسرور  انتشارات  فرهنگ  یشرکت  یکم،  و  چ.  تهران،  دوم، 1365ی،  چ.  خ؛ 

 برگه.  510خ، 1384

  ق 646 –  568)  شیبانی  ابراهیم   فرزند  یوسف  فرزند  علی  الدینجمال   قفطی،  الحکماء،  أخبار  به  العلماء  إخبار  ،الحکماء  تاريخ

 خ؛ 1347 تهران، دارایی، بهین کوشش  به ، روزنی خطیبی  محمد فرزند علی فرزند محمد برگردان ،(م1248 – 1172 /

 خ؛ 1380 تهران، کتاب، خانۀ برگردان ،3ج سزگین، فواد ،عربی هاینگارش  تاريخ

 م. 925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )تجارب

 م. 925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )تدابیرال

 م. 925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )التدبیر

 تهران،   اول،  جمشیدنژاد  رضاغالم  برگردان،  و  پژوهش   ،(ق462  -   420)  احمد  فرزند  صاعد  ابوالقاسم   ،المم   بطبقات  التعريف

  خ؛1383

ق(، پژوهش، دکتر صبحی محمود 251  -  313، ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی )التقسیم و التشجیر؛ یا کتاب  العلل  تقاسیم 

 ها بندی و تشخیص افتراقی بیماریگروهم؛ 1992 –ق   1412حمامی، انتشارات دانشگاه حلب، سازمان میراث علمی عربی، 

( رازی  فرزند زکریای  محمد  ابوبکر  التشجیر(،  و  التقسیم  العلل،  /  313-251)تقاسیم  برگردان 925  –  865ق  و  پژوهش  م(، 

 خ. 1400محمدابراهیم ذاکر، زیر نظر حسن اتوکش، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران، 

م(، ابومحمد 1249ق /  647)د:   طاریبابن   نیاءالدیالبیطار، دارالمدینة، بیروت؛ ، ضابن ،  جامع لمفردات الدوية و الغذية

 . م1996ق؛ فرانکفورت به کوشش سزگین، 1291، قاهره، ینبات یعبدالله فرزند احمد مالق 
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، 5ج  عة،یآبله را بازگو کرده است )الذر ی ماریها و درمان بنشانه ها،زهیکه در آن انگ ی راز ا یمحمد فرزند زکر ۀالجدري نوشت ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 (. 368، شماره 89

، کی وان آلن وان دا  وسیکورنل، به کوشش م 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )، ةو الحصب يجدرال

/  1872بیروت،   محمود  1289م  متن عربی،  همراه  پارسی  ترجمۀ  تهران،نجم ق؛  محمود 1343آبادی،  پارسی،  ترجمۀ  خ؛ 

 . خ1371آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، نجم 

السنان  يحاوال و  النف  و  الذن  أمراض  في  الثالث  جزء  الطب  بیماری في  روی ،  از  پژوهش  دندان،  و  بینی  گوش،  های 

دایرهنوشتهدست مجلس  چاپخانۀ  هندوستان،  فرهنگ  وزارت  اسکوریال،  و  پهلواری  کتابخانۀ  کهن  عثمانی،  های  المعارف 

م؛ پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی  1955ق /  1375حیدرآباد دکن هند،  

 . خ1391دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

 زکریا  فرزند محمد ،بیماری آبله و حصبه و طاعون ،و الطواعین ةو الحصب يالجدر يف ،عشرالجزء السابع ، الطب يف يحاوال

دست  از  پژوهش (  ق313:  د)  رازی بهدو  ]طبیب[  855و    817های  شماره  نوشتۀ  آشفته  نسخۀ  و  کتابخانۀ    در  اسکوریال 

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

دکتر ؛ و پژوهش  م1964ق /  1384  ،درآباد دکن هندحی،  المعارف عثمانیچاپخانۀ مجلس دایره   ،المعارف عثمانیو مدیر دایره

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

   .خ1395تهران،  ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یو مفردات پزشک یطب سنت قاتیمرکز تحق 

 و   التناسل  العضاء  في  القروح  و  داخالا   منه  ينشق  الذي  الفسخ  و  الرض  أمراض  في  عشر،الثالث  الطب، جزء  في  الحاوي

 هند،  دکن، حیدرآباد، عثمانی، المعارف،دایره مجلس  ،(م925/  ق313: د) زکریا  فرزند محمد ابوبکر رازی، ،غیرها و المقعده

  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم   برگردان  و  پژوهش   مقعد،  و   تناسلی  دستگاه  هایزخم   پارگی،  کوفتگی،  عنوان  م،1962/    ق1382

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

الثان  ،الطب  يف  يحاوال العشرون  يجزء   داروسازی،   ،المکايیل  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  ها وزن  داروها،  نام  جدول   و  داروشناسی
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 مدیر   و عثمانی دانشگاه عرب ادبیات و زبان  استاد خان عبدالمعید محمد دکتر نظارت هند، فرهنگ وزارت  ترکیه، و اسکوریال  ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 برگردان  و  پژوهش   م؛1971/    ق1390  هند،  دکن  آباد  حیدر  عثمانی،  المعارفدایره  مجلس   چاپخانۀ  عثمانی،  المعارفدایره

 خ.1395 تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مفردات و سنتی طب تحقیقات مرکز ذاکر، محمدابراهیم 

 و  الدشبذ و القروح جسأ مايحلل و الدبیالت و الدمامیل و الورام و السرطان أمراض في  عشر،الثاني الطب، جزء في الحاوي

  ق 1381  هند،  دکن،  حیدرآباد،  عثمانی،  المعارف،دایره  مجلس   ،(م925/    ق313:  د)  زکریا  فرزند  محمد  ابوبکر  رازی،  ،غیرها

  پزشکی   مفردات  و  سنتی  طب  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم   برگردان  و  پژوهش   ها،دمل  و  آماس  سرطان،  م،1962  /

 .خ1394 تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه

 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، لغری 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 / 313البول و غیرهما، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    ي مراض الکلی و مجارأ  يجزء العاشر، ف  ،الطب  يف  يحاوال

های کلیه و مجاری م، کتاب دهم، بیماری1961ق /  1380المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره925

پزش علوم  دانشگاه  پزشکی  مفردات  و  طب سنتی  تحقیقات  مرکز  ذاکر،  محمدابراهیم  برگردان  و  پژوهش  شهید ادراری،  کی 

 خ. 1393بهشتی، تهران، 

 . م 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )حجر االصف، 

   م.925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )الحجر

ة  م. 925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )الخاص 

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )خواص الشراب، 

 م. 925 – 865ق / 313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،ةغذيدفع المضار ال 
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  الدینسالک  العرایس،  حجله  و  النفایس   مجمع  هـ،11  سدۀ  تا  دیرباز  از  جهان  و  ایران  پزشکی  نوشتاری  میراث  بر  ایدیباجه ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 اسناد   مرکز  و  موزه  کتابخانه،  جمشیدنژاداول،  غالمرضا  و  ذاکر  محمدابراهیم   پژوهش   ،(ق1032  زنده  –  952  زاده)  حمویی  محمد

 خ؛ 1396 اسالمی، شورای مجلس 

 ورماه یدوم شهر  ،یو راز  یبه مناسبت روز داروسازمحمدابراهیم ذاکر    یسخنران،  ی پزشکدر دانش دندان   ی راز  یهادگاهيد

 ی ملک و فرهنگستان علوم پزشک ۀموزه و کتابخان ران،یا یپزشک، دانشگاه علوم1401

 1293ازهاق الباطل، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء )  –، الجزء الول، آب حیات الذريعة إلی تصانیف الشیعة

الغطاء و تقریظ حسن صدرعاملی، مطبعةالغري، نجف مقدمه و تصحیح محمدعلی اردوبادی، محمدحسین کاشفق(،  1389  –

 برگه. 450، ازهاق الباطلتا شناسۀ  آب حیاتعنوان کتاب از  1608م، 1936ق / 1355الشرف،، 

، تصحیح و تحقیق احمد خ(، مقدمه1348  – 1255، الجزء الثالث و العشرون، آقابزرگ تهرانی )الذريعة إلی تصانیف الشیعة

  9180  – 7811، شناسۀ کتاب از  1370م، 1975ق / 1395خ / 1354خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران، 1394  – 1304منزوی )

 برگه. 362میوه شیرین،  –المنتزع المختار 

، تصحیح و تحقیق احمد منزوی خ(، مقدمه1348  –  1255عشر، آقابزرگ تهرانی )، الجزء الثامن الذريعة إلی تصانیف الشیعة

( 627، ل  280، گ  1343شناسه ) ک    2250م،  1967ق /  1387خ /  1346خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  1394  –  1304)

 برگه. 436، لیلی و مجنون - كشاف اصطالحات الفنوناز عنوان 

ایوان مدائن، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء   –، الجزء الثاني، الساری و الغلول  الذريعة إلی تصانیف الشیعة

ايوان    -  الساري و الغلول کتاب از    2045م،  1936ق /  1355خ /  1315ق(، مطبعةالغري، نجف الشرف،  1389  –  1293)

 برگه. 524، مدائن

نقی منزوی ، تصحیح و تحقیق علیقدمهخ(، م 1348  –  1255، الجزء الخامس، آقابزرگ تهرانی )الذريعة إلی تصانیف الشیعة

تهران،  1389  –  1302) بانک ملی ایران،  و  1944ق /  1363خ /  1323خ(، چاپخانه  از    1514م،  شناسۀ   -  نامهثابتکتاب 

 برگه.  520، سازیچینی
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، تصحیح و تحقیق احمد منزوی خ(، مقدمه1348  –  1255عشر، آقابزرگ تهرانی )، الجزء السابع الذريعة إلی تصانیف الشیعة ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

( از عنوان 380، ک  1348شناسه )ق    1728م،  1967ق /  1387خ /  1346خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  1394  –  1304)

 برگه. 329، في الکسوف و الخسوفرسالة  - قائد القوات العلوية

نقی منزوی ، تصحیح و تحقیق علیخ(، مقدمه1348  –  1255رانی )، الجزء العاشر، آقابزرگ تهالذريعة إلی تصانیف الشیعة

 -   ذائقه ماتم شناسۀ از    885م،  1956ق /  1375خ /  1335خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران،  1389  –  1302)

 برگه. 272 الرسائل و المکاتیب،

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )الممتنع،  يالکیمیا ف ةدخاله صناعإ يف يعلی الکند رد  ال

 م. 925 – 865ق / 313 – 251) یراز ای، ابوبکر محمد فرزند زکرینئالرد  علی الکندي في رده علی الکیمیا

 م. 925  – 865ق /  313  –   251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )ینئالکیمیاه علی  رد    يف  يعلی محمد بن اللیث الرسائل  الرد  

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

ریحان محمد / از ابو  های بیرونیكتابهای  های رازی و نامفهرست كتاب،  رسالة البیروني في فهرست كتب ابن زكرياء الرازي

اسحق ابراهیم بن محمد معروف به غضنفر تبریزی ; تصحیح و ترجمٔه و / از ابو   المشاطة لرسالة الفهرستبن احمد بیرونی و  

 خ. 1366تعلیق از مهدی محقق، تهران، 

ریحان محمد / از ابو  های بیرونیی كتابهاهای رازی و نامفهرست كتاب،  رسالة البیروني في فهرست كتب ابن زكرياء الرازي

اسحق ابراهیم بن محمد معروف به غضنفر تبریزی ;  / از ابو  المشاطة لرسالة الفهرستو    ق(440  -  362بن احمد بیرونی )

 فهرست  ←.  خ1366تصحیح و ترجمٔه و تعلیق از مهدی محقق، تهران، 

    م(925 – 865ق /  313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )رازی، ، يإلی الحسن بن اسحاق بن محارس القم ةرسال

اللقب او  باللکنیة  المعرفین  تراجم  في  الدب  جالقاب  و  کنی  یا  ؛ريحانة  تبریزی،  مدرس  محمدعلی  ج  1،  از  6تا  تهران،   ،

 خ. 1333ق / 1375خ تا 1328ق / 1369

فرزند زکریا    کیمیاء،  صنعت  رازهای  یا  ؛السرار  سر   )ابوبکر محمد  /  313  –  251رازی  برگردانم 925  –  865ق   حسنعلی   ، 

 خ؛ 1349 تهران، دانشگاه شیبانی،
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 م. 925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )الحکماء سر   ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

فرزند محمدابن   ، شارحزيدون احمد بن عبداللهابن   رسالة  شرح  في  العیون  سرح پژوهش  (ق768  -686)  نباته، محمد   ،

 ق؛ 1419ابوالفضل، انتشارات مکتبة العصریة، بیروت،  محمد ابراهیم،

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )، ةشرف الصناع

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )شواهد، 

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،ةالصیدل

 ی راز ایمحمد فرزند زکر ،الصیدله

برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات  ، ق(440 - 362محمد فرزند احمد )، یرونیب حانی، ابور هصیدن

 . خ1387اخالق و حقوق پزشکی وابسته به دانشگاه شهید بهشتی، 

 دانشگاه   امامی،  کاظم   محمد  برگردان  ،(ق377:  ز)  حسان  فرزند  سلیمان  ابوداود   جلجل،ابن   ،الحکماء  و  الطباء  طبقات

  خ؛1349 تهران،

 المعادن
 

ل
َ
ل   م.925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )ع 

اء  طبقات  في  النباء   عیون  ق؛ 1299  قاهره،  طحان،  فرزند  امرؤقیس   سنگی،  چاپ  خزرجی،  احمد  اصیبعهابیابن   ،الطب 

 برگردان  م؛1987/    ق1408  بیروت،  دارالثقافه،  ؛1965  بیروت،  رضا،  نزار  پژوهش   ق؛1416/م 1995  فرانکفورت،  دانشگاه

 .1393 درمانی،گیاه انجمن ذاکر، محمدابراهیم 

ق؛ دیگر: 1348ق(، چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ 385ـ  297ندیم )، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابنالنديم فهرست ابن

 فهرست   ←  خ.1366بگلو، امیرکبیر، تهران،  خ؛ به کوشش مهین جهان  1346دارالمعرفة، بیروت؛ برگردان رضا تجدد، تهران،  

  و  داروسازی  پزشکی،  طبیعی،  از  تجربی  هایدانش   پزشکی،  بخش   پنجم   جلد  منزوی،  احمد  فارسی،  هایکتاب  فهرستواره

 خ؛ 1379 اسالمی، بزرگ المعارفدایره مرکز یا،کیم

 م. 925 – 865ق / 313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،اتخاذ ماء الجبن يف

  م.925 – 865ق /  313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،العین و عالجها و مداواتها ةدويال  يف
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 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،يءالدواء المسهل و المق  يف ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

   م.925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،السکنجبین يف

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،الطین يف

   م.925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،اللبن يف

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،المومیائی يف

سینا(، فرهنگ )معجم المصطلحات الطبیة و الدویة المفردة المستعملة في القانون في الطب ابن   قاموس القانون في الطب

ابن  الطب  في  قانون  دکتر   –سینا, عربی  لغات  ظهوری،  حکیم عبدالوهاب  کبیرالدین،  حکیم  حکیم عبدالحمید،  انگلیسی، 

اسالمی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران، الرحمان، موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب  محمد عبدالعزیز، حکیم فضل

 م. 1998تهران، بازنگری 

الطب،   في  ابن قانون  عبدالله  فرزند  )حسین  بیروت  428  –  370سینا  العربی،  التراث  داراحیاء  برگردان   –ق(،  لبنان؛ 

)هه شرفکندی  تهران،  عبدالرحمان  هشتم،  چاپ  سروش،  انتشارات  ابن 1385ژار(،  الطب،  في  قانون  ، دارصادر  -سیناخ؛ 

 م. 2005ق / 1425الدین، موسسه اعلمی، بیروت، لبنان، سینا، پژوهش ابراهیم شمس بیروت، د. ت؛ قانون في الطب لبن 

   م. 925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )قرابادين

تصحیح و تحقیق محمود حمامی، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات سینا،  قولنج رازی و رسالۀ قولنج ابن 

 خ. 1385مفردات پزشکی دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، طب سنتی و 

روایات فقهی؛ روضٔه کافی شامل احادیث متفرقه، ابوجعفر  : اصول کافی شامل روایات اعتقادی؛ فروع کافی حاویالکافي

اکبر غفاری، انتشارات آخوندی، دار الکتب  ق(، پژوهش علی329السالم کلینی رازی )د:  محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق ثقه

 ق. 1379السالمیه، 

الملکي الکناش  الطبیة،  الصناعة  )كامل  )ز:  مجوسی  اهوازی  عباس  فرزند  علی  قاهره،  983  /ق  372،  بولق،  چ.  م(، 

ق؛ دیگر: چ. تهران،  1417م/1996آلمان،    –های عربی و اسالمی، دانشگاه فرانکفورت  ق؛ دیگر: انجمن تاریخ دانش 1294

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



   

 کتاب و مقاله یۀنما نامهکتاب
 

35 

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،االغتذاء ةكیفی ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 دهد شود، به رازی نسبت میداری میدر کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگاه 1289را که نسخۀ آن به شماره  الکیمیاء

 یمرکز  ۀدر کتابخان  1289آن به شماره    ۀنسخ  م.925  –  865ق /  313  –  251)  یراز  ای، ابوبکر محمد فرزند زکراءیمیالک

 (. 1412، شماره 199، 18ج ،عةيالذر :کن) شود،یم یداردانشگاه تهران نگاه

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه   1289نسخۀ آن به شماره  ،  م925  –  865ق /  313  –  251بکر محمد فرزند زکریا رازی )، ابو الکیمیاء

 . 1412، شماره 199، 18، جةذريعالنک:  ،تهران

 .  Epitre de Beruni, Contenant des ouvrages de Muhammad B. Zakariya Al- Raziلنگله دوفرنوا  

 CD  و خ(1346ـ  1325خ(، چ تهران )1334دهخدا علی اکبر دهخدا )د  نامه،لغت

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،ةغذيالفواكه و ال مايقدم من 

 م. 925 – 865ق / 313 – 251فرزند زکریا رازی )، ابوبکر محمد ة محن الذهب و الفض

 م. 925 – 865ق / 313 – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )محن، ال

 م. 925 – 865ق / 313 – 251رازی )ابوبکر محمد فرزند زکریا ، يتعلیمالمدخل 

، تحقیق و تصحیح البر زکی اسکندر، پژوهش برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ تاریخ علوم پزشکی ایران المرشد او الفصول 

 خ. 1384وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، 

م؛ الطبعة الثانیة و  1937م(، چ یکم، المطبعة الکاثولیکیة، بیروت، 1946ـ  1867، لویس معلوف )عالمو ال  ةاللغ يمنجد ف

 منجد.  ←. CDم؛ و  1992الثالثون/ 

، تحقیق و تصحیح حازم بکری صدیقی، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ تاریخ علوم پزشکی  المنصوري في الطب

 خ. 1387ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، 

 م. 925 – 865ق / 313 – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )يالمتمن ةمنی

 . خ 1339 تهران، دانشگاه انتشارات محمود، آبادینجم  رازی، زکریای فرزند محمد ابوبکر مصنفات و مؤلفات
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الدین محمد فرزند محمود )ز: شهرزوری، شمس [،  تاريخ الحکماء قبل ظهور االسالم و بعده]نزهة الرواح و روضة الفراح   ی پزشکدر دندان یراز یهادگاهید

 . م2007م؛ دیگر: پژوهش ابو شویرب، عبدالکریم، داربیبلیون، پاریس، فرانسه، 1976ق(، حیدرآباد هند، 687

- 1892هلموت ریتر ) به کوشش  ق(،764 – 696فرزند ایبك سیفی صفدی ) الدین ابوالصفاء خلیل صالح الوافي بالوفیات، 

 جلد.  22ق، 1401لبنان،  –م(، دار النشر فرانز شتاینر، بیروت 1971

ف  ،يفاولا   ، ین یحس  ن یالداءیض   یآقا  قیتحق   ،(ق1091  –  1007)  یضتر مهاش  نیدلای ضر   دنز ر ف  یکاشان  ضیمالمحسن 

اشراف   ،ینیحس  نیاءالدیض  یآقا  قیتحق   :رگید  ؛ یگنس  .چ  یلحر  دلج  ه س  ،اصفهان  (ع )  نیرالمؤمنیخانه امام امانتشارات کتاب

 . دلج 26 ،خ1388  / ق1430 ،ناهفصا ،ترتع رطع رشن ،یمانیاهین فق یالدکمال  دیس

ی سخنران ، م(925 - 865ق/  313 - 251) یراز  ا یفرزند زکر محمد ش ينواند ن یسینی نوآور، كل ستیمیش ،یراز یهایژگيو

بن زکر  یالمللنیب  ش ی هما،  ذاکر  م ی محمدابراه راز  س یپرد  ،یراز  یایبزرگداشت محمد  آذر   22و    21،  کرمانشاه  یدانشگاه 

1396 . 
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