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 لسوفیف یپزشک  ،یراز لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز
 

 منزوی  نقیعلی دکتر 

ِو الفصول رازی ) پیش
َ
دانشگاه علوم  ، انتشارات  برگرداننده به پارسی محمدابراهیم ذاکر  ق(، 313  –  250گفتار کتاب المرشد ا

 30 –  13برگۀ ، خ1384،  و موزۀ تاریخ علوم پزشکی پزشکی تهران 

  ، ابوبکر محمد فرزند زکریارازی
های خود در خاورمیانه، شاید از راه خودپسندی و غرور، وی  گینام وی محمد پسر زکریا پسر یحیی که عربان پس از چیره 

 شدنی نیست.  خواندند در صورتی که نسبت رازی به شهر خود پنهان  1را جالینوس عرب 

 آموزگاران رازی 
ها را بیاموخت. از این بزرگان رازی نزد دانشمندانی بزرگ از خراسان و فرارود و تبرستان، فلسفه و پزشکی و دیگر رشته

 توان فرزانگانی را نام برد: می

 ( ه3)پیرامون سدۀ  نیشابوریابوالعباس ایرانشهری   -1
 2که در محضرش فلسفه و طبیعیات را فراگرفت. 

 
م( در شهر دمشق در  1203ق  600الدین، ابوالعباس احمد پسر قاسم پسر خلیفه پسر یونس سعدی خزرجی به سال )اصیبعه، موفقابیابن  1

هایی م( درگذشت. وی کتاب1269ق =  668جهان گشود و در شهر صرخد از شهرهای کوهستان حوران به سال )خانه پدری چشم پزشک، دیده به  
. رازی در  415م، صفحه  1965« است. چاپ بیروت، عیون األنباء في طبقات األطباءآن کتاب » در رشته پزشکی و تاریخ نگاشته است که مهمترین

اصیبعه چنین گوید ]... حتی تصدی  ابیاش ابنانگیز دارای دو صورت و یک سر بوده که درباره پی علت ناهنجاری به دنیاآمدن نوزادی شگفت
 . 727  – 701، 2عیون األنباء، برگردان ذاکر، ج و کان جالینوس العرب...[. ةلتعلم الصناع

مروزی    2 )ع(  امام جواد  فرزند  پسر عیسی...  پسر حارث  خسرو  پسر  )ناصرخسرو دهلوی، علوی  بدخشانی  اعالم  381  -  394قبادیانی  ق(. 

 . 98م. صفحه 1941، چاپ برلین، 12،  10. نک: ذریعه، جزادالمسافرین ۀ کتابنویسند، 198، ه5، سدۀ الشیعه
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)... اصحاب هیولی چون ایرانشهری و محمد زکریا رازی و جز ایشان   1را اصحاب هیولی خوانده است.   ناصرخسرو هر دو  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

کرده است، یک هیولی، و دیگری زمان و سه دیگر مکان  گفتند که هیولی جوهری قدیم است، محمد بن زکریا پنج قدیم ثابت 

 و چهارم نفس، پنجم باری سبحانه و...(. 

های فلسفی را به الفاظ دینی عبارت کرده است ... و پس از او  )... حکیم ایرانشهری که مر معنی  گوید:و در ادامه می 

 2است...(   های ایرانشهری را به الفاظ زشت ملحدانه بازگفتهمحمد زکریا مر قول 

های آسمانی اطالع بسنده  بر آرای جهودان و ترسایان آگاهی بسیار داشته و از تورات و انجیل و دیگر کتاب  ایرانشهری 

 داشته است. وی به آیین مانویت آشنایی بیشتری داشته است.  

 3خوانده است. بدان فرا می ها نداشته؛ بلکه خود مذهبی نوساخته و مردم را که او وابستگی به هیچ کدم از آیین  گویند

  4آموزگار دیگر رازی، بوزید بلخی است:  -2

  5وی آشنایی کامل به فلسفه و علوم کهن داشته و نابغه روزگار خود بوده است.  ندیم در فهرست گوید:

ابوزید تنها کسی بود که میان حکمت و شریعت آشتی داد، وی مدعی بود که )...فاّنه ادعی أّن  ابوحیان توحیدی گوید: 

ّم و األخری ظئر...( فلسفه همپا و قرین شریعت و شریعت  
ُ
الفلسفة مقاودة للشریعة و الشریعة مشکالة للفلسفة و أّن أحدهما ا

 6است. باشد، یکی زاینده و دیگری بزرگ کننده دهندۀ فلسفه می شکل

 
 73همان جا، برگۀ   1
 98همان جا، برگۀ  2
 . 306 برگۀ، 1348. سال فرهنگ ایران زمینمجله  3
م( نام دیگر 995 -  909ق /  385  -   297ندیم )، نگارنده بوالفرج محمد پسر اسحاق مشهور به ابن 299«. چاپ فلوگل، صفحه فهرستندیم »   4

العلومآن   درباره    فهرس  و  گفته  سخن  شیمی  پزشکی،  فلسفه،  فقه،  کالم،  شعر،  انساب،  سیر،  آدب،  نحو،  مذهب،  لغت،  چون  علومی  از  است 

 ق سخن گفته است. 377و آثار ایشان، ز دوران کهن تا زمان نگارش کتاب به سال اندیشمندان هر رشته با شرح حال 
 ق( 675 -  626الدین ابوعبدالله پسر عبدالله رومی )، یاقوت حموی، شهاب125. جلد یکم، صفحه معجم االدباء 5
 ق(414 - 320نیشابوری )، نگارنده ابوحیان توحیدی 15، جلد دوم، صفحه  1942. چاپ قاهره، امتاع و الموانسة 6
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   1ق( خراسان خوانده است. 255  -  163و در جای دیگر او را سید اهل مشرق در حکمت و جاحظ )  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

 رازی فلسفه و حکمت را در محضر بزرگی چون او فراگرفت. 

 علی بن سهل ربن طبری  -3

ربن طبری  پسر  پزشکی علی  رازی در رشته  )   2آموزگار  مازیار  بر  تازیان  از چیرگی  ایرانی  ق( سر 224است. وی پس  دار 

ترین ملت  خواست دست بسته تسلیم اعراب شود، خود را ده سال تحت ذمه جهودان، که پست سرزمین تبرستان، چون نمی 

 زدگی دوری نماید. گونه از عرب آمدند، قرار داد تا بتواند بدین نامسلمان زمان خود به شمار می

ر مسند خلیفگی عباسی نشست و هدف خود رااحیای  ق( با کودتایی ضد گنوسیستی ب247که متوکل )د:    232تا سال  

متعصبانه به سنت و کتاب دانست، و برای زنده کردن آن و کوتاه کردن دست معتزله که قدرت را در  آوردن و روی   سلفیتسنن 

تا با این ترفند    کف داشتند، از هیچ جنایتی رویگردان نشد، از کشتار وزیران و قضات معتزله تا انتقال پایتخت از بغداد به دمشق

بتواند حکومت خود را از ایران و گنوسیسم ایرانی دور سازد و در شام از نیروهای سلفی امویان سود جوید که در هیچ کدام این  

 ها پیروز نشد. هدف 

 
 )... هو سّید اهل المشرق في انواع الحکمة ...( 38همان جا، برگۀ  1
که سال شکست مازیار پسر قارون سردار طبری از معتصم خلیفه عباسی است، وزیر وی    224ابوالحسن علی پسر سهل ربن طبری تا سال    2

، چاپ قاهره با  ق(252)نگارش:    و الدولة  یند  های وی آید. از کتابو متوکل در می بوده که پس از آن به خدمت خلیفه معتصم و پس از او واثق  

 است.  160،  16ق(. نک: ذریعه، 236)نگارش:  فردوس الحکمة في الطبو   ةحفظ الصحمنغانه و کتاب  Minganaکوشش 

Z:    محمدابراهیم ذاکر مترجم ترجمۀ  و    گونهمقاله گفتار  پیشمنزوی نویسندۀ این    نقیعلیدکتر  های  ا راهنماییب  فردوس الحکمة في الطبکتاب

خ و با همراهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی در نخستین کنگرۀ 1391این کتاب، به پارسی برگردانده شد و در بهار سال 

 جمهور رونمایی شد.گیاهان دارویی توسط ریاست

  یبانیش   یوسفاشرف    یپسر قاض  یبوالحسن علا  ین،الدجمال  یر وز.  231  برگۀم،  1903  یپزیکچاپ ل   ی،قفط، قفطی،  ماءتاریخ الحکچنین  هم

 ،خبار الحکماءأخبار العلماء بإ  کتاب  یسندهم( نو 1248  -  1167  /ق  646  -  577مصر )  ینسرزم»قفط«  نسبت به    «یقفطمعروف به »ابن  یقفط

 د. باش ی شرح حال و آثار حکماء و علماء، فالسفه، پزشکان از دوران کهن تا زمان نگارش م 
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بر ایرانیان مآب داشتند،  ها و آرامی نژادان را که تربیتی سنیرو، آشکارا عربگرا بود، ازاین وی بیش از برادرش، واثق، ُسنت  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

های نوساز ذمیان ویران شود  دستور داد نمازخانه   239و    235های  خویی متوکل همان بس که به سال از درشت   1داد.برتری می 

و ایشان نشانی بر پوشاک خود زنند و سوار اسب نشوند تا همه جا شناخته شوند. او علی بن جهم شاعر عرب نژاد سنی ناصبی  

 حضرت علی )ع(، معتزله و شیعه، شعر بسراید.  کرد بر ضد  را وادار می 

التاریخ  نگار در کتاب  تاریخ   اثیرابن  به شمار می الکامل في  ندیمان متوکل  از  را یکی  های  آورد که در نشست این شاعر 

مام علی  آمیز نسبت به ا های توهین کرد و تصنیفمیخوارگی بالش بر شکم عباده مخنث بسته او را به رقص و پایکوبی وادار می 

   2خوانده است. )ع( می

ورزید که به نظر او همه ایرانیان مسلمان شده برای سرپیچی از فرمان تازیان به  متوکل چنان به عربیت و ُسنت تعصب می 

نهادند. از آن جمله امام حسین )ع( سومین پیشوای شیعیان را که شهیدی بزرگوار  گرویدند و ایشان را ارج می خاندان پیامبر می 

آوردند، خارجی و دشمن اسالم دانسته  شمردند و آرامگاه او را در نینوای کربال زیارتگاه و کعبه آرزوهای خود به شمار مییم

   3بندد. دهد و زمینش را به آب میکردن آن زیارتگاه را می فرمان ویران 

 
 . 415  –  414خ، برگۀ  1370«، جشن دکتر زریاب خویی، چاپ  یکی قطره باران«، منزوی، » مون تا معتضدأ گنوسیسم اسالمی ایرانی از ممقاله »  1
خ، دانشگاه تبریز،  1370«، )منزوی( )یادنامه میرزا جعفر سلطان القرایی( آذر  مکتفی  گنوسیسم اسالمی ایران از مرگ متوکل تا مرگمقاله » 2
 ق. 239تا    235اثیر سال، ن، ابالکامل في التاریخچنین نک: . هم 266برگۀ 
ف اثیر، عزالدین بوالحسن علی »ابن  3 و    1414صفحه  ،  12ق، طبری چاپ وستنفلد، ج1353ق، چاپ قاهره،  237«، سال  التاریخ  يالکامل 

ق( 310  -   224بوجعفر پسر جریر پسر یزید آملی )ا« نگارنده محمد طبری  كتاریخ الرسل و الملو « یا »تاریخ طبری»  6041ترجمه فارسی پاینده  
 خ. 1354ترجمه فارسی تاریخ طبری، چاپ تهران، ابوالقاسم پاینده،  ؛250 ،ه4سدۀ  اعالم الشیعة، طبقات
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گزیند  آورد و نـام علـی را بـرای خویش برمی خواهد تسلیم عرب شـود، اسـالم مـی که می   1پسر ربن طبری جهود ترسا شده  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

 شناساند. و این چنین خود را به متوکل می

   رازیهای اندیشه
بینی و تفکر  بیند و به یک جهان یابد و آموزش می رازی در چنین دوران و روزگاران و در خدمت این آموزگاران پرورش می 

از یک سو ابن سد، اندیشمندی میر ویژه می  المصنفات  شود که  )... الطبیب العالمة في علم الوائل و صاحب  را  تغری وی 

 . 2نامندالمشهورة ...( می 

).. الرازي من أهل الري، أوحد دهره و فرید عصره قد جمع المعرفة    گوید:و از سوی دیگـر قفطی دربـارۀ او چنین می 

 3لطب ...( بعلوم القدماء لسیما في ا

ویژگی دیگر رازی بر خالف فیلسوفان و پزشکان هم دوره خود در این است که وی نظریات و آرای گذشتگان را با نقد و  

کند، بلکه گفتار ایشان را با ژرف اندیشی و  کند. در تشریح باورهای پیشینیان تنها به روایت کردن بسنده نمی بررسی بیان می 

 
، درباره لقب »ربن« چنین گوید: »... و هو ابن سهل 155ق، صفحه 1326و مصر   231م، صفحه  1903لیپزیک، قفطی چاپ  تاریخ الحکماء 1

مسیحی بودن خود را پیش از مسلمانی ق(،  252)نگارش:    دین و الدولة ه کان ربین الیهود...«. طبری در کتاب خود  نّ الطبری و ربن اسم سهل أل
 افزاید ربن به سریانی »بزرگ ما، آموزگار ما« آمده است.وان کاتب نصرانی مازیار یاد کرده است و می کند و طبری مورخ او را به عنتصریح می 

تهران،   افست،  507، 3و ج   608،  2معجم البلدان، ج  ،ق(675 -  626بوعبداله پسر عبدالله رومی )االدین  یاقوت حموی شهابچنین نک:  هم
 خ به صورت اشتباه به جای ربن »زین« و »زرین« آمده است.1383، چاپ تهران، 403، 2م و برگردان خودم )منزوی( ج1965
 . 330  -  329،  5جق( ترجمه خودم )منزوی(، پانوشت  421د:  بوعلی احمد پسر محمد پسر یعقوب )ا« مشکویه رازی  تجارب االممچنین نک:  هم

الدین بوالمحاسن جمالا  کتاب النجوم الزاهرة  ۀ ، نگارند209،  3جق،  1369  -   1348  ،چاپ قاهره  ، ةمصر و قاهر   ملوكبار  خأ  ي ف  ة هر انجوم الز ال  2

  16،  یالش  ینالدطرخان و جمال  یعل  یممحمد شلتوت، ابراه  یمجمال محمد محرز، فه  یقتحق  ق(.874  -  813یوسف پسر تغری بردی اتابکی )

 م. 1972 –  1971ق / 1392 – 1391ق؛ دیگر چاپ 1342، ةالعام ةالمصری ةسسؤ الرشاد القومي، الموزاره الثقافه و جلد، 
بإ  3 العلماء  الحکماءأخبار  ندیم.  179  برگۀق،  1326، قفطی، چاپ مصر  خبار  از  زوزن  یخ تار  ،یقفط  چنینهم  به نقل   به   ،ی الحکماء، اختصار 

 .م 1903 ،یپزیگل  ،یپرتل یولیوس کوشش
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کند و استقالل فکری خویش را نشان  کشاند و نظریات فلسفی و علمی خود را در کنار آن بازگو می ی تفکر نیرومند خود به نقد م لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

به خوبی    2هنگام بررسی اخالق فلسفی در اسالم در مقایسه با مشکویه   1دهد. این ویژگی رازی را خاورشناس بزرگ والزر می

 کند.آشکار می 

شود، که نمونه آن گفتگو با ابوحاتم  ها به وی می ها و ناسزاگویی ها و تهمت مالمت این ویژگی رازی موجب بیشتر شدن  

بودن زمان و مکان است که گویند: آن چه ابوحاتم در مخالفت با او بدان متمسک شده است سخن ارسطو  درباره قدیم   3رازی 

 باشد و آن چه رازی گفته، سخن افالطون است.  می

  .  4:صاعد اندلسی نیز گوید
ً
 علی ارسطوطالیس و تابعا

ً
الـذي یعتبـره مشنعـا الـرازي   عن الطـبیب 

ً
.. و یعطـی شرحـا

گیری کرده و بر او ایرادها گرفته و از افالطون و برخی دیگر از فیلسوفان قدیم  لتعلیم الفیثاغوري... / ... رازی از ارسطو کناره 

 5جدا شده و پیرو مکتب فیثاغورثی؛ یا مادی شده است. 

 
1 Richard Walzer  220 برگۀ، تأثیر فلسفه یونان در اسالم ،دایرةالمعارف اسالمنویسنده بخش اخالق در. 
  ؛ 188،  15چ  ،ذریعهنک:    االعراق   ةطهار یا    ق اعر خالق و تطهیر األ تهذیب األ ق(  421د:  بوعلی احمد پسر محمد پسر یعقوب رازی )ا،  مشکویه  2

 . 285 ،ه 5 سدۀة، طبقات اعالم الشیعنک: و  347، 3ج  ،ذریعهنک:  الهممم و تعاقب تجارب األو 
لسان ق( در  852  -  773بوالفضل احمد پسر علی )احجر عسقالنی  بوحاتم احمد پسر حمدان پسر احمد رازی، ورسامی )ورستانی(، ابنا  3

نام اسماعیلیه و از معاصران رازی است ه  کند. وی از داعیان بمی ق( بیان  322، درگذشت او را ) 164،  1ج  ،ق 1329چاپ حیدرآباد هند،    ،المیزان

و غالمرضا    یصالح الّصاو   ۀو مقّدم   یحو تصح  یقتحق  ،أعالم النبوةنک:    گردآوری کرده است.  ةاعالم النبو که گفتگوهای خود را با او در کتابی به نام  

و    307  برگۀ   ة،اعالم النبو چنین نک:  خ. هم1356ق /  1397فلسفه،    ، مؤسسۀ پژوهشی حکمت ونصر  حسین  یسِی انگل  ۀ مقدم  ه همراهب  یاعوان

 .پانوشت 252  ،10ذریعه، ج 
در شهر طلیله و  م( چشم به جهان گشود  1029  / ق  420اسپانیا در )  Cordebaبوالقاسم صاعد پسر احمد پسر صاعد اندلسی در قرطبه  اقاضی    4

Toledo  ( درگذشت. نویسنده  1069  /ق  462اسپانیا به سال )م توسط کشیش )پدر( لویس شیخو، برگردان 1917چاپ بیروت  ،  ممطبقات األم

 . خ1310الدین تهران ضمیمه گاهنامه جالل
 137و  22 برگۀم، 1985 ،صاعد اندلسی ممطبقات األ 5
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 2از آن جمله زمان و مکان دارد.  1بودن اشیاء خمسه زی عقیده به قدیم را لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

بینی و  رو است، برخی گمان دارند که جهان دهند ازاین این باور را به زرتشتیان و ثنویان نسبت می  4و مقدسی   3مسعودی 

وی را مورد حمله و اتهام    6« علم الهيو »   5« طب الروحاني های »دیدگاه فلسفی رازی به ثنویت و زرتشتی گرایش دارد. کتاب 

رسد  بودن این پنج اصل به نظر میبا وجود تناقضی که میان قدیم   7« رسائل الفلسفیةدهند، چون رازی آشکارا در »قرار می 

 کند. پذیرد و از آن دفاع می ( آن را می 9زمان و مکان هیولی و  8باری و نفس ) 

مرا از باور خود دربارۀ قدم اشیاء پنجگانه که باری، نفس، هیولی و مکان و زمان است  ... و به او گفتم    ابوحاتم رازی گوید:

 باشند؟ ... اند و یا مخالف می آگاه کن، که آیا فیلسوفان با تو در این باره همراه 

 
و    357  برگۀ«، تجدد،  الفهرست، ندیم »252،  10ج   ،ذریعهاست. نک:  رازی    ةرسائل الفلسفیبخشی از    برگه،  26  ،القدماء الخمسه  يالقول ف  1

358 . 
 . 213، 17ج  ریعه،ذ؛  252، 10، جذریعه« رسائل الفلسفیهاز » برگه 30 ،الزمان و المکان يالقول ف 2
پسر حسین  . نوشته مسعودی بوالحسن علی  ، هشت جلدم1893چاپ لیدن    ، به کوشش دخویه،4:389ذ    (،ق 344نگارش:  )  تنبیه و االشراف  3

م با تعلیقات بر چاپ دخویه در مصر چاپ شد و  1938ق /  1357چاپ دیگر به کوشش عبدالله اسماعیل صاوی  ق(،  345:  پسر علی بغددی )د
 . 87 برگۀخ، 1349چاپ تهران از روی آن انجام گرفت، برگردان ابوالقاسم پاینده 

 . م1899  - 1919مقدسی مطهر پسر طاهر، چاپ ،  25،  4ج،  البدء و التاریخ 4
 به   یه، فلسف  رسائل   ی،راز  یایزکر  فرزندمحمد    باشد.می   برگه  96که    15:142و ذ    10:252« رازی ذ  ةرسائل الفلسفی« از »طب الروحانی»  5

 .م1934، ، قاهرهکراوس پاول کوشش
 باشد. می  برگه 6و  10:252ذ   رازی ةرسائل الفلسفی« از علم الهی» 6
م در  1939در    Paul Krausبخش نخست آن را پاول کراوس    821شماره    252،  10، جذریعهبوبکر محمد پسر زکریا رازی  ا«  الفلسفیهرسائل  »  7

« و  ةفیما بعدالطبیع  »مقاله  برگۀ  22« و  ةالفلسفی  ةسیر »  برگۀ آن  16« و  يطب الروحانآن »  برگۀ  96است که    برگه  316مصر به چاپ رسانید. دارای  
« و ةالقدماء الخسم  يقول ف»   برگۀ آن  26« و  يعلم االلهکتاب »  برگۀ آن  6« و  لذتکتاب »  برگۀ آن  26« و  ةامارات االقبال و الدول  يف   ة»مقال  برگۀ  4

ا بوبکر  بوحاتم بامناظرات    برگه  26« و  قول فی النفس و العالمصفحه »   10« و  قول فی الزمان و المکان»   برگۀ آن  40« و  الهیولی  ي قول ف»  برگۀ آن  24
 باشد.آمده است، می 223، 10ج  ریعه،بوحاتم رازی، غیر از آنی که در ذا« ةالنبو  اعالمرازی که این بخش آخر، از کتاب »

 .252،  10ذریعه، ج نک:  « رازی، رسائل الفلسفیه» برگه 10« النفس و العالم يالقول ف» 8
 . 252،  10نک: ذریعه، ج« رازی، رسائل الفلسفیه» برگه 24« الهیولی يالقول ف» 9
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های  به پایه   های بسیارفالسفه کهن در این باره نظرات گوناگونی دارند، ولی من با گفتگو و پژوهش   گویدرازی در پاسخ می  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

 1توان آن را رّد نمود. باشد که نمی بودن( دست یافتم و بر این باورم که این حقیقتی میاین مسأله )قدیم 

»  ناصرخسرو کتب  راه  از  خمسه  اشیاء  قدم  در  رازی  باور  به  می  2« االلهی علم نیز  پیدا  باورهایش  دست  و  او  بـر  و  کنـد 

 3تازد. می

... ِخرد بزرگترین موهبت خداوند به ماست و هیچ چیز نیست که در سودرسانی و    4: یدرازی در ستایش ِخرد چنین گو 

 بخشی بر آن درآید.  بهره 

 گردانیم ...  ورزیم و آنان را به کام خود می ایم، چندان که بر آنان چیرگی می با ِخرد بر چهارپایان ناگویا برتری یافته 

 یابیم ...  کند، دست می انی ما را شیرین و گوارا می سازد و زندگبا ِخرد بدان چه ما را برتر می 

 رساند در پرتو ِخرد حاصل آمده است...  پزشکی با همه سودهایی که برای تن دارد و تمام فنون دیگر که به ما فایده می 

جنبش  ابعاد  و  اختران  دیگر  و  ماه  و  و عظمت خورشید  آسمان  و  زمین  دانستهشکل  را  آنان  شناخت  های  به  حتی  ایم. 

 5ایم... آفریدگار بزرگ نایل آمده 

 
 .پانوشت 252، 10ذریعه، ج، 6 برگۀبوحاتم رازی ا ،اعالم النبوة 1
 . 166 برگۀرازی،  ةالفلسفی ةسیر  ة،رسائل الفلسفی 2
 . 103،  102، 98، 73، 53، 52 برگهناصرخسرو  ،زادالمسافرین 3
 .166 برگۀخ، 1352دکتر مهدی محقق، چاپ تهران،  ،فیلسوف ری 4
  ي طب الروحانبوبکر حسین تمار دهری بر کتاب  اکتاب    رازی این کتاب را در رّد ،  بن التمار  ي عل  ينقض الطب الروحان  يف بخش نخست کتاب    5

 خود نوشته است. 
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اگمان می لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز آن رود  زیرا  آمد؛  بسیار گران  اسماعیلیه  ویژه  به  اندیشمندان اسالمی  از  بر گروهی  رازی  ها حتی ین دیدگاه 

رو، ایشان را گروه تعلیمیه ازاین  1دانستند. دانستند؛ بلکه آن را وابسته به آموزش امام می خداشناسی را نیز وابسته به ِخرد نمی 

 2اند. گفته

گونه کند. همان نیز آمده است که با آن پیامبری را رّد می  3راوندی برتری خرد آورده، در گفتار ابن همانند آن چه که رازی در  

راوندی نیز مورد نقد مؤیدالدین شیرازی از دعات بزرگ اسماعیلیه که سخن رازی مورد رّد و نقض ابوحاتم قرار گرفت سخنان ابن

 4گیرد.قرار می 

شود،  فضیلت ِخرد بیش از همه در آرای شیعیان و معتقدان به امامان بزرگ دیده میآشکار است که مسأله برتری عقل و  

گویند که ِخرد نباید در این امور نقش  اند و می چون اهل ُسنت و جماعت نیز برای دفاع از مسأله پیامبری به رّد ِخرد پرداخته 

باشد. چون ایشان آموزش از  با اهل ُسنت و جماعت می بنیادین داشته باشد. این آغاز اختالف دیدگاه پیروان خاندان پیامبر  

 دانند. پایگاه نبوت را در همۀ امور زندگانی در دنیا و آخرت برای همه، مورد نیاز می 

 بخش بزرگ از کتاب خود را ویژه اثبات مسأله پیامبری و رّد منکران آن قرار داده است.   5ماتریدی 

 
الله همدانی پسر خ، رشیدالدین فضل 1338به کوشش شادروان محمدتقی دانش پژوه تهران    46،  5ذریعه، ج و    3:269« ذ  جامع التواریخ  1

  .13 برگۀق( بخش اسماعیلیه، 718: بوالخیر )دا
 فانّ  ة]... و اما التعلیم 17 برگۀق(، چاپ قاهره، 505 - 450بوحامد امام محمد پسر محمد غزالی )االسالم ة، حجةفضائح الباطنی 2

ُ
بها   وابِ ّق هم ل

 .[. .. لی التعلیم من المام المعصومإالخلق  ةفساد التعلیم )تصرف العقول و دعو إبطال و إو  ي بطال الرأإمذاهبهم  ّن أل
 ق(245: بوالحسین احمد پسر حسین )یحیی( پسر محمد )داراوندی ابن 3
شیرازی در    ة هایی که توسط داعی الدعاپیامبری پرداخته است که اصل آن از میان رفته و تنها بخش   راوندی در آن به رّد ابن   الزمردکتاب    -4

 باشد.نقد شده، موجود می  ةمجالس المؤیدی
ق  333ای در سمرقند وابستگی دارد که آن را »ماتریت« نیز خوانند. وی به سال  ماتریدی که به محله   بومنصور محمد پسر محموداماتریدی:    5

بود که کتاب  در  الدول  رد  و    ؛المقاماتو کتاب    ؛التوحید گذشت، دانشمندی معروف و حنفی مذهب  المعتزل و    ؛ةاهل  اوهام  االصول    رد  و    ؛ةبیان 
 را نگاشته است.  ةعلی القرامط الرد  و  لبعض الروافض  ةاالمام رد  و  ؛ يمحمد البهلي الب ةالخمس

   .964، 2جبا تصحیح سعید نفیسی،  تعلیقات تاریخ بیهقینک: 



 

 

 

 با همگنانش  یراز یعلم ی و گفتگوها مناظره  ای ابوبکر محمد فرزند زکر  ،یراز 

 

10 

 کند: ی وی منکران پیامبری را به سه گروه بخش م لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

 گروه نخست منکران خدا هستند؛ -

 کند؛های او را رّد می پذیرند، ولی فرمان گروه دوم خدا را می  -

سازد. وی هر  نیاز می پذیرند، ولی گمان دارند که عقل، آدمی را از پیامبری بی و گروه سوم هم خدا و هم فرامین او را می  -

 1نهد. ند بر پایه آموزش پیامبران قرار می دهچه را که مخالفان به راهنمایی ِخرد نسبت می 

آشکار می  به خوبی  ماتریدی  و  رازی  وابسته میاز مقایسه گفتار  ِخرد  به  رازی  را  از  شود که هر چه  را  آن  ماتریدی  کند، 

 دهد.  وابستگی عقل بیرون ساخته به آموزش پیامبران نسبت می 

اندیشه بی  نمگمان  پسند  راستا، مورد  این  رازی در  واقع  ی های  و نقص مخالفین گنوسیسم هندوایرانی  رّد  و مورد  باشد 

 گیرد.رسد که مورد تاخت و تاز ناسزاگویان قرار می شود و تا به جایی می می

 با همگنانش  علمی رازی وهایگفتگ  و همناظر 
انجامد  قض یکدیگر می ویژگی دیگر رازی گفتگو و مناظره با پزشکان، فیلسوفان و متکلمان هم دوره خود است که به رّد و ن

 از آن جمله:

 
هم 179  برگۀماتریدی،    ،التوحیدکتاب   1 نک:  .  فاأل  ةنهایچنین  پسر  ا،  426  برگۀ  ،الکالم  علم  يقدام  محمد  عبدالکریم ابوالفتح  بوالقاسم 

  ق. 1425، بیروت،  الکتب العلمیة دار    ؛ دیگر:(تای قاهره )ب؛ افست  1934ق / 1312آکسفورد،    یوم،آلفرد گ  ، تصحیحق(548 -  479شهرستانی )
 . ملل و النحل ۀنگارند
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ق( رئیس معتزله بغداد با رازی درباره تفسیر  319)د:    1پسر احمد پسر محمود کعبی بلخی  ـ مناظره ابوالقاسم عبدالله  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

شود نقضی بر نقد وی  رازی را نقـد کـرده است کـه رازی ناگزیر می  2« االلهي علم فلسفی زمان است. او در جایی دیگـر رسالـه »

 .  3بنگارد

 رّد میبلخی را  نقد رازی 
ً
   4دهد. پاسخ می دوباره  کند و رازی رّد او را مجددا

بـه صـورت دست  و بـدل شـدن نقـدها  ایـن رد  از کتابخانه خوشبختــانــه  برخـی  ایــران و جهان  نوشتـه در  وجود  هـای 

   5دارد.

از متکلمان معروف معتزله و از یاران نظام بوده پسر حسن معروف به ابن   گفتگوی دیگر با احمد ِمسَمعیـ   زرقان که 

«  رد  بر ِمسَمعی در رد  او بر قائالن به قدم هیولیاست. رازی با وی درباره مسئله قدم هیولی مناظره دارد، رساله رازی با عنوان »

  6باشد. می

 
تغری در  ، سال درگذشت کعبی به روایت ابن89  برگۀق،  1380مرتضی، احمد پسر یحیی پسر مرتضی، چاپ بیروت،  ابن  ، طبقات المعتزله  1

 .الحفاظ ةتذکر .و به روایت ذهبی از  232 برگۀجلد سوم،  ة،نجوم الزاهر »
 ،الزمان  يف  يالقاسم الکعبيماجری بینه و بین ابم، 1936، به کوشش پول کراوس پاریس  62شماره    ،رست کتب الرازیفه  يرساله فبیرونی    2

 ق.1326، چاپ مصر،  180 برگۀ، خبار العلماءإ ،قفطی
فهرست، ؛  723،  2عیون النباء، برگردان ذاکر، ج  ،فی نقض کتاب البلخی للکتاب العلم االلهی»کتاب    425  برگۀ  55اصیبعه شماره  ابیابن  -3

 . 358 برگۀندیم، تجدد، 
 ، نک: «يالعلم االله  ي من کتابه ف  ةالثانی  ةناقض به المقال  يف   يالقاسم البلخي علی اب  الرد    يف، کتاب » 423  لرگۀ  92اصیبعه، شماره  ابیابن  4

 . 358 برگۀق، تجدد، 1348، چاپ مصر 418 برگۀالفهرست، ندیم،   181:10 181، 10ریعه، جذ ؛  718، 2عیون، برگردان ذاکر، ج
لی  إکتاب  :  180ق، برگۀ  1326، مصر،  إخبار العلماء؛ قفطی  718،  2عیون النباء، برگردان ذاکر، ج  ،423  برگۀ،  92اصیبعه شماره  ابیابن  5

 . علی جوابه و جواب هذا الجواب ةو الزیاد يالقاسم البلخياب
 .342 برگۀق، 1357، چاپ بغداد، االشراف تنبیه و ،مسعودی 6
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« و کتاب  في الرد  علی الِمسَمعي المتکلم علی اصحاب الهیولی ]... کتاب »  برد:گونه نام میی این رساله را بدینقفط لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

 1«...[ في الخالء والمالء و هما المکان« و » في المدة و هي زمان»

 بحث رازی دربارۀ لذت 

رازی مردی با شهرت شهید پسر حسین بود که  : در زمان  3گویدندیم می   2ـ گفتگوی دیگر با ابوالحسن شهید بلخی 

  4های مورد گفتگو ایشان مسئله لذت است. کرد. از جمله بحث در علوم، روش فلسفه را پیروی می 

 « پیدا کرد.  سیرت فلسفی« و »طب روحانی توان با کنکاش در تألیفات او چون »را می دیدگاه رازی دربارۀ لذت

]... وی لذت را برگشت به حالت اولیه و طبیعی،    گوید:از باور خود درباره لذت سخن می   هنوشترازی در این دو دست

 داند.  رسان می آمدن از آن، توسط فاکتورهای آسیب پس از بیرون 

از یادکردن نمونه می اند، زیرا لذت نزد ایشان برگشت به  گونه تعریف کرده فیلسوفان طبیعی لذت را این   گوید:او پس 

 .5تین آدمی است...[ طبیعت نخس

 نماید.  « تأکید می في ماهیه اللذه« به داشتن کتابی با نام »طب الروحانياو در »

 های رازی آورده است. « در لیست کتاب6في اللذه ای است که ابوریحان آن را با نام » رود این همان رساله گمان می 

 
الرد علی »، 179، 10. نک: ذزیعه، ج423 برگۀ، 84، شماره عیون االنباء، اصیبعهابیابن ؛ 58، شماره زيفهرست کتب الرا يف  ةرسالبیرونی،  1

  الرد  :    224:10ج   ریعه،ذ؛  358  برگۀق، تجدد، چاپ تهران،  1348، چاپ مصر،  418صفحه    الفهرست،ندیم،  ؛  ينقضه علی الِمسَمع   يابن الیمان ف

 «رده علی اصحاب هیولی يالمتکلم ف يالِمسَمع
 .114، 2، ترجمه خودم )منزوی(، ج168و   167،  2م، ج1866، چاپ لیپزیک، معجم البلدان ،یاقوت حموی 2
 .357 برگۀ، چاپ فلوگل، تجدد، تهران، 299 برگۀ الفهرست،ندیم،  3
و برگردان   425برگۀ  ،  114، شماره  عیون االنباءاصیبعه،  ابیابن  ؛ة اللذ  يف   يفیما جری بینه و بین شهید البلخ، با نام  65  ۀبیرونی، رساله شمار   4

 . 358 برگۀ، ندیم، تجدد، فهرست ة؛أمر اللذ يناقضه به ف یماف يالبلخ یدبن شه يعل ینقضه عل يکتاب ف :722،  2ذاکر، ج
 . 37 برگۀ، يطب الروحانرازی  5
 . 64، شماره يفهرست کتب الراز  يف ةرسالبیرونی،  6
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های خود رازی دربـارۀ  ازی با شهیـد بلخی و حتی نوشته چنین گفتگوهـای ر ها و هم متأسفانـه هیچ کدام از این کتاب لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

نـاصرخسرو موجود است که برای رّد و نقض    زادالمسافرینهـا در  نوشتههایـی از ایـن دسـت لـذت در دسـت نیسـت. تنهـا بخش 

 آرای رازی آمده است.  

محمدزکریا آن است که گوید    ... قول   گوید:ناصرخسرو در قول هجدهم کتاب، بخش »اندر اثبات لذات« چنین می 

 لذت چیزی نیست، مگر راحتی از رنج و لذت نباشد، مگر بر اثر رنج.  

 1گردد ...  چون لذت پیوسته شود، رنج می  و گوید:

)مادی طبیعی  فیلسوفان  و  افالطون  پیرو  لذت  مسألۀ  در  می رازی  دنباله نگر(  او  مخالفان  که  حالی  در  ارسطو  باشد،  رو 

 باشند. می

اند بر این که لذت عبارت از برگشت به  افالطون و سایر طبیبان اجماع کرده   2:گویدخود می   وك شکالدر کتاب  رازی  

 یافتن از درد و آسیبی است که به آدمی رسیده است. طبیعت به وسیله راحت 

باشد که رازی آن را رّد موضوع دیگری که در میان رازی و بلخی به بحث گذاشته شده نقد باور شهید بلخی درباره معاد می 

 3کند. می

ق در مصر چشم از جهان فروبست. وی  293که سال    4عبدالله پسر محمد است   گفتگوی دیگر با ابوالعباس ناشی بزرگ 

مانند  . وی  5عروض وارد کرده است کرده و شبهاتی بر قواعد  بسیار داشته چنان که نحویان را نقض می در ادبیات عرب مهارت 

 
 «، ناصرخسرو، قول هجدهمزادالمسافرین 1
 17 برگۀق، 1413خ،  1372، رازی، به کوشش دکتر مهدی محقق، تهران علی جالینوس كو شک 2
بن شهید البلخی    يلی علإ»کتاب    426  برگۀ،  164شماره    نباءعیون األاصیبعه،  ابی، ابن 141«، بیرونی، شماره  فی فهرست کتب الرازی  رساله  3

 کردن آن است و ثابت  کنندی م را رّد  یزاست که روز رستاخ یکسانبلخی و ، هدف کتاب نقد تثبیت المعاد يف
 ق 1380، بیروت، 93 برگۀمرتضی، ، ابنطبقات المتعزله 4
َبت بالَنقِل والَسماع و أثَبَتُه الِعیان   5

َ
ا ث الدین احمد پسر محمد پسر ابراهیم الربلی  خلکان شمسابن  ،وفیاَت األعیان و أنباِء أبناِء الزمان مم 

 .277، 3(، ج ق 681  – 608برمکی )
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که رّد او را  ناگزیرشده   پرداخته و رازی پزشکی  رّد دانش    به  ق( 255  -  163ول ) کنانی   بصری عمرو پسر بحر  جاحظ، ابوعثمان  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

 1نقد و نقض کند.   الرد  علی االناشي في نقضه الطبباعنوان »

م( اسـت کـــه آشنـایـی کـامل بر دانش  899ق =  286)   2احمـد پسـر محمـد ابـو طیـب  و گـفتگوی دیگـر بــا سـرخسـی

و ادب یـــادگــار  های گوناگون در رشتـــههـا و رسالهیـات عربـان داشتـه و کتاب گذشتـگان  بـــه  او  از  های مختلـــف علمــی 

 ق( بود. 260)د 4اسحاق کندی وی شاگــرد یعقــوب پســر  3مــــانـــده اســت. 

کند، در جالینوس یاد می   األدویة المفردة، هنگامی که نظریات خود را بر کتاب  وك علی جالینوسشک الرازی در کتاب  

از جهت »مزه« چنین می  الرّد علی احمد  راستای کارکرد دارو  افردنا لهذا المطالبات مقالة جعلنا رسمها في  و قد  گوید: ... 

 [5المّر ... طیب السرخسي في امر طعم بن 

کیال  پسر  احمد  با  دیگر  گفتگوی  می270)د  6و  گرایشات  ق(  که  است  هجری  سوم  سدۀ  اندیشمندان  از  وی  باشد. 

 داشته است.  7اسماعیلی و گنوستیکی 

 
و    ؛نقض الطب   ي علی الجاحظ ف  الرد  کتاب    180  برگۀق،  1326« قفطی، قاهره  اخبار العلماء، »5شماره    ۀو بیرونی رسال ؛  230،  10ج   ، ذریعه 1

 . 418  برگۀق، مصر، 1348 ،الفهرستو ندیم  ؛ 192، 10ج ،چنین ذریعههم
 . 158، 1ج م، 1924یاقوت حموی، قاهره،   ،یبرارشاد األ ؛ 136 برگۀم، 1985« صاعد اندلسی، بیروت، طبقات االمم 2
دستگیری سرخسی را توسط معتضد خلیفه عباسی به سال   ،242  برگۀاصیبعه،  ابیابن  ،عیون االنباء؛  ، چاپ فلوگل262ندیم، صفحه    فهرست  3

 .132 برگهبیرونی،  ،آثار الباقیه؛ نمایدق یاد می 286ق و کشته شدن او را در محرم  283
 . 137 برگۀم، 1985، صاعد اندلسی، بیروت طبقات االمم 4
اصیبعه، ابیابن  423  برگۀم،  1965، بیروت،  نباءاألعیون    ؛م، پاریس1936، بیرونی، پول کراوس  72، شماره  يفهرست کتب الراز  ي ف  ةرسال  5

؛مر طعم المأ  يفیما رد علی جالینوس ف  يالطیب السرخس  علی احمد بن  الرد    يف  ةمقال» ، رازی به کوشش دکتر مهدی  علی جالینوس  كو شکال  ر 

 . 51 برگۀخ، 1372محقق، چاپ تهران، 
 ؛ 124، 5م، ج 1919 –م 1899 ، پاریس ،مقدسی  ،بدء و التاریخ 6
 ، نوشته خودم )منزوی( 48 -  42 ،3ج ش، 1377، جلد سوم، چاپ تهران، های عین القضاتنامه  7
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 لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز
 

همه را مسیحیت   ، های مانوی، دیصانی، مرقیونی، در خاورمیانه بودم( به صورت7)اهـ    ۀ های گنوستیک ایرانی را که در سدگلذریهر اندیشه 

گنوسیسم   ،یابدها آریایی و ثنوی بودند. کاًل افکار هندوایرانی که از شرق دجله تا چین و ژاپن ادامه می در حالی که این مذهب   ،خاوری نامیده است

 باشد.ودایی در هند، بودایی در چین و ژاپن می  مانوی در ایران،نامند که شامل افکار زرتشتی، هندوایرانی می

رد، بینش و  دهند، واژه گنوس از ریشه یونانی، ِخ نشان می  Gnosسینا و سهروردی فلسفه ایران باستان را اشراق نامیده و آن را نوع گنوس  ابن

 و با پیروزی مسیحیت نابود شد. عرفان است و مسلکی بوده است که با میترائیسم از خاورزمین به اروپا رفت

پایه  با پوشش آئین زرتشتی    های گندی داد، در دانشگاهی ایدئولوژیک حکومت را تشکیل میدر دوران ساسانی گنوسیزم و عرفان ایرانی که 

در برخی مسائل فلسفی چون  شد. در آن زمان مخالفان، درست همان عرفان را با اندک اختالف  شاپور، بابل، تیسفون، حران و نصیبین تدریس می 

که پولس برسا برای انوشیروان    مختصر منطق ارسطو کردند. در کتاب  جبر و اختیار که جنبه سیاسی داشت در لباس مذهب مانی و مزدک تبلیغ می 

پس از یورش اعراب   (،ایران در زمان ساسانیانسن،  کریستن)شود  اسالم مطرح شده، دیده می   نخست  ۀنگاشت بیشتر مسائل کالمی که در سه سد

های زرتشتی جز تغییر زبان رسمی رخ نداده بود، گنوسیست ،ها گویی هیچ رویدادیبا فعالیت دوباره آن ولی ،ها تعطیل شدندمدتی این دانشگاه

خالفان خلفا آشکار های مخالف دولت به صورت مو زروانی موافق دولت ساسانی، از دوره عبدالملک مروان به نام صوفی شناخته شدند و گنوسیست

قضا و قدر در  گاه این دو گروه زیر یک نام درنیامدند )گشتند. با آن که اصول اشراقی در هر دو گروه یکی بوده به سبب اختالف شدید سیاسی هیچ  

ق  300 :خیاط )د .(168 ۀ، پس از برگXIV – I  یها با شمارگان رومخ، برگه1351، سال دهم، مرداد  42  -41 ۀشمار  یخ،کاوه، مون ،یفارس  یاتادب

یتیمة  )نامیده است    طریقه الساسانیةاند و ثعالبی تصوف را  را به معنی روح گرفتهو لطیف  این لطیفه    34  برگۀ،  1958، چاپ  االنتصارم( در  912  /

 .  (357و   356 ،3، ج الدهر

سهروردی تصوف را فلسفه خسروانی نامیده   (.342 – 337صفحه  ،کشف المحجوب)شیعه و قرامطه را روحانی خوانده است  ،ری هندوانهجوی

ها مانده است. عطار نیز فلسفه خویش نامند که این نام تا کنون هم بر آن کوههای لبنان خود را کسروانی می است. شیعیان پیرو این فلسفه در کوه

روحانی   ، ملل و نحلکتاب  م( در آغاز بخش دوم  1152  / ق  548  :، شهرستانی )د5و    2های  داستان الطیرمنطق  ۀ کتابخاتم)نامد.  ی می را روحان

پدیدار گشته   ،هاگرایی مسلکی بود که اندکی پیش از اسالم در اثر تماس عرب با جهودان و ترسایان در بیابان را در برابر حنیف نهاده است. حنیف

نیان مسلمان و جهودان دانسته، مخالف آن را »اصحاب چون واژه حنیف در چند جای قرآن به معنی یکتاپرست آمده، شهرستانی آن را شامل ُس   ،بود

ه را به صورت سپس او در آن جا مسائل حساس مورد اختالف میان این دو اندیش  ،ها( شمرده استالروحانیات« شامل هندوان، و صابئیان )ماندایی 

دهد. در یک سو اندیشه آریایی و سامی را نشان می   ۀای پرسش و پاسخ یاد کرده است. این گفتگو خود نمودار روشنی از اختالف در اندیشمحاوره 

 



 

 

 

 با همگنانش  یراز یعلم ی و گفتگوها مناظره  ای ابوبکر محمد فرزند زکر  ،یراز 

 

16 

آورند و اهل  های شیعه به شمار می باشد. دانشمندان اسالمی این فرقه را جزوگروه او بر پادارنده آیینی با نام »کیاله« می  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

  1رازی با وی درباره موضوع امامت مناظره داشته است.  دانند. ُسنت و جماعت ایشان را ملحد و گمراه می 

إخبار العلماء باشد، قفطی در  )سده سوم و چهارم( است که در راستای اثبات معاد می  گفتگوی آخر رازی با سهیل بلخی

وی با بلخی دربارۀ  آورده است. گفتگوی    الرد  علی سهیل البلخي في تثبیت المعاد، آن را با عنوان » 180، برگۀ  بأخبار الحکماء 

   2لذت است. 

الله شیخ آقابزرگ تهرانی دارنده دو دائرةالمعارف بزرگ  نگاری که از پدرما شادروان آیت در پایان با توجه به حرفۀ فهرست 

به من و برادرم، احمد منزوی، به ارث رسیده است، درباره    طبقات أعالم الشیعةو    الذریعة إلی تصانیف الشیعة جهان تشیع  

نگاری  گویم و آن جنبه فهرست شود، سخن می گی دیگر رازی که در میان پزشکان و فیلسوفان پیش و پس از او کمتر دیده می ویژ 

 در آثار رازی است. 

م( تعلق دارد 200  -  130های موجود به آموزگار رازی، جالینوس پرگاموسی ) ترین فهرست به طور خالصه باید بگویم کهن

شود. این فهرست شامل  شناخته می  3« فینکس« که در تازی به »پیناکس تهیه کرده است، به نام »های خود  که برای نگاشته

 دو بخش است: 

 یکی آثار پزشکی؛   -

 های فلسفی، منطقی و دستوری )گرامری( است.  و دیگری نگاشته  -

 
های  کوشش  ۀشود. با همروحانی و توحید اشراقی هندوایرانی و در سوی دیگر اندیشه مادی توحید عددی سامیان )جهودان و عربان( دیده می 

گرایی نخستین حنیفیان و متافیزیسم روحانیان را پنهان دارد. این نزدیکی شیعه به نی اشعری است باز هم نتوانسته ماده شهرستانی که خود نیز ُس 

گوید: می  اضحویه  سینا درشود، ابنروان و تن، در موضوع معاد و معراج و جاهای دیگر نیز دیده می   ۀلأنی به اندیشه یهود، در مسفکر هندی و ُس 

 اند. مجوسان معاد را روحانی و یهود آن را جسمانی شمرده
 ة.االمام يالنقض علی الکیال ف، با نام کتاب 180 برگۀقفطی،  ،العلماء؛ إخبار ق 1348، مصر، 419 برگۀ، ندیم، فهرست؛  201، 10ج  ،ذریعه 1
 ي.سهیل البلخکتاب نقض علی با نام  533 برگۀندیم، تجدد، ف،  ،فهرست 2
 ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران2066جالینوس، میکروفیلم شماره  فینکس، 3
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کند که در برگیرنده یک صد  وی سن خود را در هنگام نگارش هر اثر و انگیزه نگارش هر یک را در این فهرست یادآوری می  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

و بیست و ُنـه اثـر است که بـه دسـت ایـوب رهـاوی ُسریانـی معـروف بـه »ابـرش بغـدادی« از یونانـی بـه سریانــی ترجمه شـد  

 1و حنیـن پسر اسحـاق آن را از سریانی به عربی ترجمه و گزارش نمود. 

م(  873-  810/    260  -  194فهرست ابوزید حنین پسر اسحاق عبادی ) دومین فهرست کهن که رازی پیوستی بر آن دارد  

گذار ترجمه در دوران خالفت  های جالینوس گردآوری کرده، شایسته است در این جا بیوگرافی کوتاهی را برای پایه برای کتاب 

 مأمون بازگو نمایم. 

های یونانی، سریانی، پهلوی و عربی چیره ن وی پزشک عالی مقام و مترجم زبردست و ُپرکار سدۀ سوم هجرت است و به زبا

کیلومتری نجف کنونی که کمتر از دو سده پیش از تولدش پایتخت حکمرانان عرب وابسته    18بوده است. زادگاه او شهر حیره  

 باشد. چون خاندان منذریان و نعمان پسر منذر میبه خاندان ساسانی هم 

شکل که گوشۀ خاوری آن گندیشاپور و گوشه شمالی آن سورا در  است، مثلثیدر گوشه باختری ایران آن روز سرزمینی  

مرکز علمی جهان آن روز بوده است. او در این بخش چشم به جهان گشود، پرورش یافت و آموزش دید. وی به بغداد آمد و در  

های خود، ترجمه دانشمندان  خدمت مأمون خلیفه عباسی رهبری دارالترجمه خالفت را پذیرفت و در آن جا افزون بر ترجمه 

 2کرد.دیگر را نیز ویرایش  

 
 . فهرست جالینوسمقدمه حنین پسر اسحاق بر ترجمه عربی  1
االنباء   عیوناصیبعه »ابیو ابن  352  برگۀچاپ تجدد، تهران،    فهرستو ندیم در    455  ، برگۀوفیات االعیاننامه حنین را ابن خلکان در  زندگی  2

« با ایزیسای در مجله »های او را در مقاله نامه و نگارش یاند. و گابریلی زندگآرده   طبقات الحکماءو ابن جلجل در    184،  1ج«  فی طبقات االطباء

عشر مقاالت  گفتار پژوهش کارانه کتاب  نامه او را در پیشو دکتر ماکس میرهوف زندگانی   Isis Vol 6,1924, pp282-296 (Hunayn Ibn Ishaeq)نام  

« دکتر  های پزشکیاصطالحات و نام اند ترجمه انگلیسی و شرح »م، به دو زبان انگلیسی و عربی آورده 1928ین، چاپ قاهره،  نلیف حأت  فی العین

 ماکس میرهوف. 
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که از درباریان    1ق( 257ق برای علی بن یحیی پسر ابومنصور )د:  242ای است که به سال  یکی از آثار مهم حنین نامه لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

ناساند. گویا  ق( بود نگاشت و در آن آثار جالینوس را که به زبان سریانی و عربی ترجمه شده بود، ش247-232متوکل عباسی ) 

ترین فهرست در تاریخ اسالم معرفی کرد. حنین در ترجمه عربی این فهرست، آثار جالینوس را با ذکر مترجم توان آن را کهن می

 2هر یک و انگیزۀ نوشتن هر کدام را از سوی جالینوس بازگو کرده است. 

از فهرست  تاریخ علم نهاد.  رازی پس از حنین رّدی  تر بر فهرست حنین که او نیز پیوستی گستردهنگاری برای خود در 

 .  3های خویش نیز فراهم آورده است فهرست آثار جالینوس است، نوشت. افزون برآن فهرستی برای نگارش 

یاد    175بیرونی در فهرست خود این پیوست رازی را کتابی جداگانه برشمرده و آن را در بخش فنون گوناگون با شماره  

 کرده است. 

عشر فیما استدرکه... /  گوید: ... القسم الثاني رازی برشمرده،    جامع الکبیراصیبعه آن را بخش دوازدهم از کتاب  ابی ابن 

های جالینوس افزود که حنین یاد نکرده بود و در اصل فهرست خود جالینوس نیز  بخش دوازدهم آن چه رازی بر شماره کتاب 

 4نیامده است...[ 
 

« با ضمیمه ترجمه آلمانی آن به وسیله برگشتراسر ترجم من کتب جالینوس یعلمه و بعض مالم یترجمذکر ما    ي بن یحیی ف  يرساله الی عل»  1

Bergstraesetr  ،م، با نام:1925لیپزیک 

 Hunain ibn Ishaq: Uber die syrischen und arabischen Galen Ubersetzungen, Leipzig 1925 
است و برگشتراسر خاورشناس آلمانی آن را به آلمانی ترجمه و همراه   3631کتابخانه ایاصوفیه شماره  یگانه نسخه از این رساله عربی حنین در    -2

  برگۀ،  8م، مقالتی به انگلیسی در نقد آن، در مجله ایزیس، شماره  1926ماکس میرهوف،    .در لیپزیک چاپ کرد  1925با متن عربی آن به سال  

 چاپ کرد. 416 - 368  ، برگۀبیست گفتارسپس مهدی محقق آن رساله را به فارسی ترجمه نمود و در  ، پخش کرد 724 - 685
 .358ندیم، چاپ تجدد، صفحه  فهرست 3
است که   یده رس   ی تنها به دست راز  یااست که گو   ینوساز جال  ییهااز کتاب  یزگفتاری بخش دوازدهم: ر:  720،  2، برگردان ذاکر، جعیون األنباء  4

نموده    یآن را گردآور   ینوسکه خود جال  شودی م  یدهد  ینوسجال  ینیکسفکرده است و نه در فهرست کتاب    یادها را  آن  یفرزند اسحاق عباد  نینه حن

، الفهرست  (.424  ۀ، به کوشش نزار رضا، برگاألنباء   یون ع)   ینوسو ال هي في فهرست جال  ینحن  یذکرهاو لم  ینوساستدرکه من کتب جال  یماف  .است

 .532خ، برگۀ 1366چاپ امیرکبیر، 
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ترین  کنند. کهن های خود نیز فهرستی گرد آورده که ندیم و قفطی آن را نقل می ه، برای کتاب رازی افزون بر فهرست یاد شد  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

او ابوالفرج محمد    1« آورده است. فهرستفهرست آثار رازی که به دست ما رسیده از ندیم است که نیم سده پس از رازی در »

 ( بغدادی  وراق  اسحاق  فرزند  محمد  فرزند  اسحاق  ابویعقوب  آوازۀ 385ـ    297فرزند  با  کهنابن   ق(  که  است  و  ندیم  ترین 

شناسی و فهرست دارد. او به گستردگی نویسندگان جهان اسالم را شناسانده است.  ترین کتاب در زمینۀ کتابنویسی گسترده

 م به پایان رساند. 987ق / 377را در سال  فوز العلوم ،  الفهرستوی کتاب خود را با نام 

نگاری در تاریخ علم ق( پس از ندیم، رازی و حنین، چهارمین کس است که رّدی از فهرست 440  -   362ابوریحان بیرونی ) 

سالگی نگاشت. در سر آغاز آن    65ق در سن  427از خود به جا گذاشت. وی آثار رازی را فهرست کرد. او این کتاب را به سال  

گوید: ... من تا آن جا که بتوانم آن چه را از  ، می کند و خواهان شناسایی آثار رازی شده بودبه کسی که نامش را فاش نمی

 آورم...  هایش برخورد کردم، در این جا می های او دیدم و یا به راهنمایی خود وی، در کتابدست نوشته

می  غزنوی  متعصب  ترکان  دربار  در  که  پیشبیرونی  در  رازی  زیست  آثار  فهرست  ِگردآوری  از  را  خود  بیم  کتاب،  گفتار 

 2فکری و گرایش علمی با رازی را استشمام کند. گرای غزنوی از آن بوی هم کند که تا مبادا رژیم سنت آشکار می   گونهبدین 

کند، گفته شده که این شماره  بیرونی در بخش یکم فهرست، یکصد و هشتاد و چهار عنوان کتاب برای رازی شمارش می

 عنوان کتاب شمردم.   171،  423و    356  -   9های  پ تجدد صفحه باشد، ولی من در فهرست چاعنوان می  167در فهرست ندیم  

 
 باشد.کتاب می  171شمار آثار رازی را که ندیم بازگو کرده است  423و  356-59«، چاپ تجدد، ص فهرستندیم » -1
آثار  بخشی از آن را که در برگیرنده آثار بیرونی بوده در پیشگفتار »  W.Suchauزاخائو    در کتابخانه لیدن است. 133نسخه این کتاب به شماره   2

 م چاپ کرد. که عنوان مقاله چنین است: 1878در لیپزیک  48 -  38« بیرونی صفحه الباقیه

 Al.Biruni als Quelle Fuer das Leben und dei schriften al-Razi's 

م به آلمانی ترجمه 1925بخش آثار رازی به سال    Ruska.Jار بیرونی را، و روسکا  م، بخش آث1920به سال    E.Wiedemannمن«  سپس »ویده 

لفهرست کتب   يللبیرون  ة رسالصفحه به عنوان »  51م در  1936در پاریس به سال    P.Krawsکردند. سپس همه رساله با ویرایش و گزارش پل کراوس  

 « چاپ شد.يالراز

 Epitrede Beruni, Contenant des Covrage de Mohammad B.Zakariya Ar.razi 
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 شماره رسانیده است.  238« آن را به عیون االنباء ق( در کتاب خود »668 -   596اصیبعه ) ابی ابن  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

قفطی،   بیـرونی،  نـدیم،  فهرست  چهار  میان  سنجش  با  رازی  آثار  از  فهرستی  نیز  آبادی  نجم  محمود  دکتر  شادروان 

مؤلفات و مصنفات ابوبکر  عنوان رسانید و آن را با نام    271ها را به  ها، شماره آن تعیین جای هر یک از نسخه اصیبعه و  ابی ابن 

 1پخش کرد.  محمد بن زکریای رازی

سال  که  ذاکر  محمدابراهیم  دکتر  عزیزم  خواهرزاده  شدم  مطلع  که  در هنگامی  گسترده  بسیار  همکاری  من  با  هاست 

های دهم  مجلد سده   3« طبقات اعالم الشیعههای گوناگون برای »« و تنظیم فهرست 2فهرست اعالم الذریعه گردآوری و تنظیم »

های ایشان داشتم، او را در انجام این کار  « رازی را دارد، با توجه به شناختی که از ترجمه مرشدو یازدهم دارد قصد ترجمه »

  .کردن میراث فرهنگی ایران زمین از او باشیم ری در جهت زنده تشویق کردم و امیدوارم در آینده شاهد کارهای بیشت 

 
 چاپ شد. برگه 444خ توسط چاپخانه دانشگاه تهران در 9313به سال  مؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی کتاب 1
الذریعأفهرس    2 اإ  ة عالم  زیر نظر خودم 1419م،  1998خ،  1377در سه جلد در سال    ةشیعللی تصانیف  تهران  ق، توسط چاپخانه دانشگاه 

 )ع.ن.منزوی( چاپ گردید. 
طبقات  1361الله شیخ آقابزرگ تهرانی، چاپ دانشگاه تهران، توسط اینجانب )ع.ن.منزوی( تیرماه  ةشادروان آی احیاء الدائر من القرن العاشر  3

نویس و .منزوی( رویخ، زنده یاد حاج شیخ آقابزرگ تهرانی، توسط اینجانب )ع.ن1367چاپ اسماعیلیان قم  عشر  ة یاعالم الشیعه القرن الحاد

 های آخر کتاب توسط م.ا.ذاکر. لف و گردآوری همه فهرستؤ کردن جهت چاپ از روی خط منویسپاک 

گردآوری  و  خ  1372نشگاه تهران، توسط اینجانب )ع.ن.منزوی(  مرحوم صاحب الذریعه، چاپ دا  ةبعد العشر   يالقرن الثان   يف  ةالکواکب المنتشر 

 های آخر کتاب توسط م.ا.ذاکر.همه فهرست



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

21 

 نامه کتاب لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

 نمایۀ کتاب و مقاله
Al.Biruni als Quelle Fuer das Leben und dei schriften al-Razi's 

 Epitrede Beruni, Contenant des Covrage de Mohammad B.Zakariya Ar.razi 

 Hunain ibn Ishaq: Uber die syrischen und arabischen Galen Ubersetzungen, Leipzig 1925 

Hunayn Ibn Ishaeq) Isis Vol 6,1924, pp282-296 

الخالیة القرون  عن  الباقیة  ) آثار  بیرونی  احمد  فرزند  محمد  ابوریحان  آثار   440  –   363،  ترجمۀ  بنیاد  زاخائو،  تصحیح  ق(، 

 خ. 1321داناسرشت، م؛ دیگر: به کوشش اکبر 1869شرقی،  

منزوی،   نقیعلی خ(، پژوهش 1348  –  1255، طبقات اعالم الشیعه، آقابزرگ تهرانی ) إحیاء الداثر من مآثر أهل القرن العاشر

 خ. 1366دانشگاه تهران، 

  577قفطی ) الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی اشرف یوسف شیبانی قفطی،ابن ، وزیر جمال إخبار العلماء بأخبار الحکماء 

الحکماء   ق؛1326م؛ دیگر: چاپ مصر،  1903م(، چاپ لیپزیک  1248  -  1167ق /  646  - پارسی  تاریخ  إخبار  ، برگردان 

 خ. 1347ق به دستور شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی، تهران،  1099سال   از ناشناسی در العلماء،  
م؛ دیگر: چاپ قاهره،  1909م؛ قاهره  1907لیدن،  ، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت  إرشاد األریب إلی معرفة األدیب

 م. 2012خ / 1391م؛ برگردان عبدالحمید آیتی، تهران،  1924
النبوة و مقّدمۀ  322، بوحاتم احمد پسر حمدان پسر احمد رازی، ورسامی »ورستانی« )د:  أعالم  ق(،  تحقیق و تصحیح 

مقدمۀ   همراه  به  اعوانی  غالمرضا  و  الّصاوی  فلسفه،  صالح  و  حکمت  پژوهشی  مؤسسۀ  نصر،  حسین  /  1397انگلیسِی  ق 

 خ. ه 1356

الموانسة و  ) امتاع  نیشابوری  توحیدی  ابوحیان  قاهره،  ق(،  414  -   320،  امین،    م؛1942چاپ  احمد  کوشش  به  دیگر: 

 بیروت. 
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خیاط معتزلی، ابوالحسین  الروندي الملحد ما قصد به من الکذب علی المسلمین و الطعن علیهم،  و الرد علی ابن   االنتصار،  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

نگاری هنریک ساموئیل نیبرگ، قاهره،  م(، تصحیح، تعلیق و مقدمه 912ق /  300عبدالرحیم فرزند محمد فرزند عثمان )د: 

 م. 1981م؛ و دارقابس، بیروت، 1957م؛ دیگر: بیروت، 1925
م؛  1919،  1899ان هوار، پاریس،  م(، ابونصر مطهر فرزند طاهر مقدسی، چاپ کلم966ق /  355)نگارش:    البدء و التاریخ

 خ. 1374افست تهران؛ آفرینش و تاریخ برگردان به پارسی محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، 
 ق(.  333بومنصور محمد فرزند محمود ماتریدی )د: ا ، بیان اوهام المعتزلة

جعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب  ابو   ،تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك، تاریخ االَُمِم و الُملوك، تاریخ الطبری

م؛ دیگر: تصحیح  1901  –   1879م(، به کوشش دخویه  923  -   839ق /  310  -   224طبری آملی مازندرانی، جریر طبری ) 

ابراهیم، قاهره،   ابوالفضل  انتشارات بنیاد فرهنگ،  1967  –  1960ق /  1387  –  1380محمد  پاینده،  ابوالقاسم  م؛ برگردان 

انتشارات بنیاد فرهنگ،  1352جلد    15تهران،   پاینده،  ابوالقاسم  جلد،    16خ؛ چاپ سوم،  1353جلد،    16خ؛ چاپ دیگر: 

 خ. 1365تا    1362انتشارات اساطیر، تهران، 

َویه رازی ) تجارب األمم و تعاقب الهمم 
َ
به  مشکویه،    ق(،421  –   326یا    320، ابوعلی احمد فرزند محمد فرزند یعقوب ُمسک

 خ. 1376منزوی، انتشارات توس، تهران،  نقیعلی؛ برگردان جلد پنج و شش 1914کوشش آمدرز، قاهره، 
دارالکتب العلمیه، منشورات محمد    ق(،748الدین محمد فرزند احمد فرزند عثمان ذهبی )متوفی  شمس ،  تذکرة الحفاظ

 م.  2007ق / 1428علی بیضون، 
 سی،  ، تصحیح سعید نفی تعلیقات تاریخ بیهقی

االشراف   و  )د:  344)نگارش:  تنبیه  بغددی  فرزند علی  حسین  فرزند  ابوالحسن علی  به کوشش  345ق(، مسعودی  ق(، 
م، هشت جلد؛ چاپ دیگر به کوشش عبدالله اسماعیل صاوی با تعلیقات بر چاپ دخویه، مصر،  1893دخویه، چاپ لیدن  

 . 87خ، برگۀ  1349روی آن انجام گرفت، چاپ تهران م  چاپ شد و برگردان ابوالقاسم پاینده از  1938ق /  1357
چاپ بغداد،  م؛ دیگر:  1893م(، به کوشش دخویه، لیدن،  957ق /  346حسین مسعودی )د:  فرزند   التنبیه و الشراف، علی

 ق. 1357
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د فرزند  م(، مشکویه، ابوعلی احم 985  –  982ق /  375  –  372)نگارش:    طهارة االعراقیا    تهذیب األخالق و تطهیر األعراق لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

 های فراوان در قاهره، تهران و استانبول. م(، چاپ 1030ق / 421محمد فرزند یعقوب رازی )د:  
 ق(.  333بومنصور محمد فرزند محمود ماتریدی )د: ا،  التوحید 

رشیدی، التواریخ  فضل   جامع  رشیدالدین  ) خواجه  همدانی  تاریخ    ق(،718  –  645الله  نیویورک،  کتابخانۀ  خطی،  نسخۀ 

 های ادنبرک و لندن و نیویورک. لوحۀ نقاشی مینیاتور آن در میان موزه  80ق، 726و   716و  714و  707رونویسی 

التواریخ رشیدی ) ، خواجه رشیدالدین فضل جامع  اقبال، 718  –   645الله همدانی  انتشارات  ق(، تصحیح بهمن کریمی، 

 خ. 1373خ؛ چاپ دیگر: انتشارات البرز،  1338تهران،  

الت  رشیدی،جامع  فضل   واریخ  رشیدالدین  ) خواجه  همدانی  تاریخ    ق(،718  –  645الله  نیویورک،  کتابخانۀ  خطی،  نسخۀ 

 های ادنبرک و لندن و نیویورک. لوحۀ نقاشی مینیاتور آن در میان موزه  80ق، 726و   716و  714و  707رونویسی 

التواریخ رشیدی ) ، خواجه رشیدالدین فضل جامع  اقبال، 718  –   645الله همدانی  انتشارات  ق(، تصحیح بهمن کریمی، 

 خ. 1373خ؛ چاپ دیگر: انتشارات البرز،  1338تهران،  

ق( به کوشش شادروان محمدتقی  718الله همدانی پسر ابوالخیر )د:  ، بخش اسماعیلیه، رشیدالدین فضل جامع التواریخ

 خ.  1338ق(، تهران، 718الله همدانی پسر ابوالخیر )د:  دانش پژوه رشیدالدین فضل 

 م( 867ق / 252ابوالحسن علی فرزند سهل ربن طبری )ز:  حفظ الصحة، 

 ، ریچارد والزر. تأثیر فلسفه یونان در اسالم، دایرةالمعارف اسالم

الدولة  و  النبي محمد   الدین  نبوة  اثبات  )نگارش:    في  /  252)ص(.  ربن طبری،  867ق  سهل  فرزند  ابوالحسن علی  م(، 

 برگه.  239م، 1973م؛ به کوشش عادل نویهض، بیروت  1923، قاهره Mingana تصحیح و تعلیق از مغنانه
منزوی، چاپخانه    نقیعلی سازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش  چینی  – نامه  ، الجزء الخامس، ثابت الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1944ق / 1363خ / 1323بانک ملی ایران، تهران،  
منزوی، دانشگاه    نقیعلی عیون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    – عشر، صابون  لخامس ، الجزء االذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  
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آقابزرگ تهرانی، به کوشش    –عشر، صابون  ، الجزء الخامس الذریعة إلی تصانیف الشیعة لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز منزوی، دانشگاه    نقیعلیعیون، 
 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  

تصانیف إلی  التخاطب  الشیعة  الذریعة  الرابع،  الجزء  کوشش    -،  به  تهرانی،  آقابزرگ  چاپخانه    نقیعلی التیمیة،  منزوی، 
 م. 1941ق / 1360خ / 1320مجلس، تهران،  

الکسوف و الخسوف، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد    – عشر، قائد القوات العلویه  ، الجزء السابع الذریعة إلی تصانیف الشیعة
 م. 1967ق / 1387خ /  1346میه، تهران، منزوی، چاپخانه اسال

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

 م. 1966ق /  1386خ / 1345تهران،  

خ(، به کوشش  1348  –  1255زرگ تهرانی ) الرسائل و المکاتیب، آقاب  – ، الجزء العاشر، ذائقه ماتم  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1956ق /  1376خ / 1335خ(، چاپخانه مجلس، تهران، 1389  – 1302منزوی )  نقیعلی
 ق(.  333بومنصور محمد فرزند محمود ماتریدی )د: ا ، محمد البهلي رد  االصول الخمسة البي 

 ق(. 333ماتریدی )د: بومنصور محمد فرزند محمود ارد  االمامة لبعض الروافض،  
 ق(. 313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،الرد  الِمسَمعي المتکلم في رده علی اصحاب هیولی 

 ق(. 333بومنصور محمد فرزند محمود ماتریدی )د:  ا  رد  اهل الدولة 
 ق(.313 –  251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) الرد علی ابن الیمان في نقضه علی الِمسَمعي

،  الفهرستو ندیم    192،  10نک: ذریعه، ج  .ق( 313  –  251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) الرد  علی الجاحظ في نقض الطب
 . 418ق، مصر، برگۀ 1348

 ق(. 333بومنصور محمد فرزند محمود ماتریدی )د: ا  الرد  علی القرامطة
ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی  جالینوس یعلمه و بعض مالم یترجم رساله الی علي بن یحیی في ذکر ما ترجم من کتب    ،

 م.1925، لیپزیک،  Bergstraesetrبا ضمیمه ترجمه آلمانی برگشتراسر   ،ق( 313 –  251) 
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، تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد  رسائل فلسفیة ألبوبکر محمد بن زکریا الرازي مع قطع بقیت من کتبه المفقودة  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

ق(، به کوشش ُپل کراوس، ترجمۀ مهدی  313  – 251م؛ السیرة الفلسفیة، شرح احوال و آثار و افکار رازی ) 1939ره،  اول، قاه

 خ. 1371محقق، تهران،  

الحادیة  المائة  علماء  في  النضرة  یَعة،  عشرةالروضة  الش  ْعالِم 
َ
ا ) َطَبقاُت  تهرانی  آقابزرگ  و  1348  –   1255،  تصحیح  خ(، 

) منز   نقیعلی نگاری  مقدمه قم  1389  –   1302وی  اسماعیلیان  تهران،  1367خ(، چاپ  دانشگاه  و  و  روی   خ.1372خ؛  نویس 

 های آخر کتاب توسط محمدابراهیم ذاکر. کردن جهت چاپ از روی خط مؤلف و گردآوری همه فهرست نویس پاک 

انی، چاپ برلین،  ق(، پسر خسرو پسر حارث مروزی علوی قبادیانی بدخش381  -   394. ناصرخسرو دهلوی) زادالمسافرین

 م.  1941

 . ق( 245راوندی ابوالحسین احمد پسر حسین )یحیی( پسر محمد )د: ابن   الزمرد،
 م 1939تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد اول، قاهره، رازی،   رسائل الفلسفیةاز برگه،   16، سیرة الفلسفیة

 ق. 1413خ، 1372، رازی، به کوشش دکتر مهدی محقق، تهران  علی جالینوس وك شک
، تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد اول، قاهره،  97  –  1رازی، برگۀ    رسائل الفلسفیةبرگه از    96  طب الروحانی،

 م. 1939
هو   الرابع،  القرن  الشیعة  أعالم  المئاتطبقات  رابعة  في  الرواة  )   ، نوابغ  تهرانی  و  1348  –   1255آقابزرگ  تصحیح  خ(، 

 م. 1971خ(، دارالکتب العربی، بیروت، 1389 –  1302زوی ) من  نقیعلی نگاری مقدمه
نابس في القرن الخامس؛ یا إزاحة الحلک الدامس بالشموس المضیئة في القرن الخامس، آقابزرگ    طبقات أعالم الشیعة

ت،  خ(، دارالکتب العربی، بیرو1389  –   1302منزوی )   نقیعلی نگاری  ، تصحیح و مقدمه 5خ(، سدۀ  1348  –   1255تهرانی ) 
 م. 1971

ابوالقاسم صاعد فرزند احمد فرزند صاعد اندلسی  ،  طبقات األمم  م(، به کوشش  1029  -   1069ق /  462  –   420) قاضی 

خ؛ ، برگردان دکتر غالمرضا جمشید نژاد اول، تهران،  1310الدین تهران، گاهنامه  م؛ برگردان جالل 1917لویس شیخو، بیروت  

فرهنگ مطالعات  و  انسانی  علوم  ابن   1383ی،  پژوهشگاه  اول،  خ؛  جمشیدنژاد  غالمرضا  کوشش  به  اندلسی،  صاعد 

 خ. 1376تهران،
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 ق،  1380مرتضی، احمد پسر یحیی پسر مرتضی، چاپ بیروت، ، ابن طبقات المعتزله لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز
 ، ثعالبی. طریقه الساسانیة

 م 1939قاهره،   تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد اول، رازی،   رسائل الفلسفیةبرگه برگه از   6  علم الهی،
الطب   في  الحکمة  )د:  ( ق236نگارش:  ) فردوس  طبری  ربن  سهل  فرزند  ابوالحسن علی  زبیر  260،  پژوهش محمد  ق(، 

برلین،   فرانکفورت  1928صدیقی، چ  العربیة السالمیة، دانشگاه  العلوم  تاریخ  برگردان  1416م /  1996م؛ دیگر: معهد  ق؛ 

ی شهید بهشتی،  منزوی و محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقیات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشک  نقیعلی

 خ. 1391

الباطنیة ) فضائح  غزالی  محمد  پسر  محمد  امام  ابوحامد  حجةالسالم  بدوی،  505  -   450،  عبدالرحمان  کوشش  به  ق(، 

ق /  1421م؛ چاپ دیگر به کوشش محمد علی القطب، مکتبة العصریة، بیروت، لبنان،  1962ق /  1383دارالقومیة، بیروت،  

 م. 2001

إلی تص  الذریعة  أعالم  ابن الشیعةانیففهرس  نظر  احفاده، تحت  و  اصهاره  و  المؤلف  اولد  فه جمع من 
ّ
أل الدکتور  ،  المؤلف: 

 م. 1998ق /  1419خ /  1377منزوی، انتشارات دانشگاه تهران،  نقیعلی

یا  الفهرست العلوم ؛  ابن 987ق /  377)نگارش:    فوز  ابویعقوب اسحاق فرزند محمد وراق  م(،  ابوالفرج محمد فرزند  ندیم، 

)د:  بغ /  385دادی  فلوگل،  995ق  گوستاو  تصحیح  چاپ  1872  –   1871م(،  مصر،  رحمانی  چاپخانۀ  دیگر:  لیپزیک؛  م، 

 خ. 1366خ؛ انتشارات امیرکبیر، تهران، 1346ق؛ برگردان محمدرضا تجدد، تهران، بانک بازرگانی ایران،  1348
  251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) الثانیة من کتابه في العلم االلهيالقاسم البلخي في ناقض به المقالة  في الرد  علی ابي 

 . 418ندیم، الفهرست، برگۀ   181:10 181،  10؛ ذریعه، ج 718، 2ق( نک: عیون، برگردان ذاکر، ج313 –
  لروحاني طب ا، رازی این کتاب را در رّد کتاب ابوبکر حسین تمار دهری بر کتاب  في نقض الطب الروحاني علي بن التمار

 خود نوشته است. 
ق(. نک: عیون النباء، برگردان  313  –  251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) فی نقض کتاب البلخی للکتاب العلم االلهی 

 . 723، 2ذاکر، ج
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  . نک: ق( 313  –   251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) في نقضه علی علي بن شهید البلخي فیما ناقضه به في أمر اللذة  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

 . 358، ندیم، تجدد، برگۀ  ستفهر 

 خ. 1352گیل شعبه تهران، فیلسوف ری دکتر محقق، مهدی، موسسه مطالعات دانشگاه مک 

، به کوشش نزار رضا، برگۀ  عیون األنباء )  یذکرها حنین و ال هي في فهرست جالینوسفیما استدرکه من کتب جالینوس و لم 

 . 532خ، برگۀ 1366، چاپ امیرکبیر، الفهرست(. 424

عیون اصیبعه،  ابی ابن   . نک:ق( 313  –   251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) یما جری بینه و بین شهید البلخي في اللذة ف

 . 722، 2و برگردان ذاکر، ج 425، برگۀ 114، شماره  االنباء 

 ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران 2066جالینوس، میکروفیلم شماره    فینکس،

،  XIV – Iها با شمارگان رومی   خ، برگه1351، سال دهم، مرداد  42 - 41کاوه، مونیخ، شمارۀ    ،قضا و قدر در ادبیات فارسی

 (.  168پس از برگۀ 
، تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد  281  –   242برگۀ  رازی،    رسائل الفلسفیةبرگه از    30،  القول في الزمان و المکان

 م. 1939اول، قاهره،  
تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد  ،  126  –  191رازی، برگۀ    رسائل الفلسفیةبرگه از    26،  الخمسه القول في القدماء  

 م 1939اول، قاهره،  
، تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد  126 –  191رازی، برگۀ رسائل الفلسفیة برگه از  10، القول في النفس و العالم 

 م. 1939اول، قاهره،  
، تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد اول، 126  –   191رازی، برگۀ  رسائل الفلسفیة  برگه از    24لی،  القول في الهیو

 م. 1939قاهره، 
التاریخ  في  ابن الکامل  علی،  ابوالحسن  عزالدین  )   اثیر،  جزری  شیبانی  قاهره،    13ق(،  630  -  555محمد  چاپ  جلد، 

 م. 1965ق / 1385ق؛ دارالصاد، بیروت،  1353
، تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد اول، قاهره،  126  –   191رازی، برگۀ    رسائل الفلسفیةبرگه از    26،  ذةاللکتاب  

 م. 1939
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 ق(. 333، ابومنصور محمد فرزند محمود ماتریدی )د: المقاماتکتاب  لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز
 .ق( 313 –  251فرزند زکریا رازی ) ابوبکر محمد ، القاسم البلخي و الزیادة علی جوابه و جواب هذا الجوابإلی ابي کتاب 
 ق(. 313 –  251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) إلی علي بن شهید البلخی في تثبیت المعادکتاب 

نج کشف المحجوب 
َ
م؛  1926گراد،  َبخش، زوکوفسکی، چ لنین، علی فرزند عثمان فرزند علی جالبی ُهجویری َغزَنوی، داتا گ

خ؛ دیگر: تصحیح محمود  1374آباد،  مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسالم دیگر: تصحیح محمدحسین تسبیحی،  

 خ. 1383عابدی، انتشارات سروش، 

مرحوم صاحب الذریعه، چاپ دانشگاه تهران، توسط اینجانب )ع.ن.منزوی(   الکواکب المنتشرة في القرن الثاني بعد العشرة 

 مدابراهیم ذاکر. های آخر کتاب توسط مح خ و گردآوری همه فهرست 1372

 خ. 1310گاهنامه 
خ،  1370منزوی، یادنامه میرزا جعفر سلطان القرایی، آذر  نقیعلی، گنوسیسم اسالمی ایران از مرگ متوکل تا مرگ مکتفی

 .  266دانشگاه تبریز، برگۀ 
خ،  1370، چاپ ، جشن دکتر زریاب خویییکی قطره بارانمنزوی،   نقیعلی ، گنوسیسم اسالمی ایرانی از مأمون تا معتضد

 . 415 –  414برگۀ 
المیزان ) ، ابن لسان  فرزند محمد فرزند احمد فرزند حجر  فرزند علی  ابوالفضل احمد  به  852  -  773حجر عسقالنی  ق(، 

 م.1971ق /1390ق؛ دیگر: مؤسسۀ اعلمی، بیروت، چاپ دوم،  1329کوشش دائرة المعارف النظامیة، چاپ حیدرآباد هند،  
 ق(.  313  – 251، ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) القاسم الکعبي في الزمانابي ماجری بینه و بین  

 . 306، برگۀ 1348. سال فرهنگ ایران زمینمجلۀ 

 ، پولس برسا برای انوشیروان نگاشت.  مختصر منطق ارسطو

الفصول،   او  رازی المرشد  زکریا  فرزند  محمد  مجلۀ  313  –   251)   ابوبکر  اسکندر،  زکی  البر  پژوهش  م،  1961مشرق،  ق(، 

 خ. 1384برگردان به پارسی محمدابراهیم ذاکر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، موزۀ تاریخ علوم پزشکی، تهران، 

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  إرشاد األریب إلی معرفة األدیب؛ یا  معجم األدباء 

 م. 2012  خ /1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 
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م(  1866-1873الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی، چاپ لیپزیک ) ( شهاب 626 -  574، یاقوت حموی ) معجم البلدان لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

تهران،   دکتر  1965افست  پارسی  به  برگردان  و   نقیعلی م،  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  سازمان  پژوهشگاه  منزوی، 

خ و جلد دوم آن را تا  1380گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال 

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383پایان حرف "ز" در سال 

 م. 1928، حنین فرزند اسحاق، به کوشش ماکس مایرهوف، چاپ قاهره، العین  مقاالت فی

،  مقالة في الرد  علی احمد بن   ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی  الطیب السرخسي فیما رد علی جالینوس في أمر طعم المر 

 ق(. 313 –  251) 
، تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه  126  –   191گۀ  رازی، بر   رسائل الفلسفیةبرگه از    4،  في امارات االقبال و الدولةمقالة  

 م. 1939فؤاد اول، قاهره، 
 م. 1939رازی، تصحیح ُپل کراوس، مطبوعات دانشگاه فؤاد اول، قاهره،    رسائل الفلسفیةبرگه از    22،  مقالة فیما بعدالطبیعة

ل و الِنَحل
َ
م؛ چاپ دیگر: دارالمعرفة للطباعة 1945ق(، چاپ مصر،  548  –   479، محمد فرزند عبدالکریم شهرستانی ) الِمل

 خ؛ دیگری پژوهش گیالنی. 1364م؛ انتشارات شریف رضی، قم، 1972و النشر، بیروت، لبنان، 

م(،  1221  –   1146ق /  618  –  540فریدالدین ابوحامد محمد عطار، شیخ عّطار نیشابوری ) منطق الطیر، مقامات الطیور،  

 خن. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات س

 برگه.  444خ توسط چاپخانه دانشگاه تهران،  1339به سال   مؤلفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریای رازی

عین نامه بیروت،    نقیعلی ،  القضاتهای  عسیران،  عفیف  دوم،  جلد  اساطیر،  1972منزوی،  انتشارات  تهران،  سپس  م، 

 خ. 1377

 خ. 1377منزوی، جلد سوم، تهران، انتشارات اساطیر،  نقیعلی، القضاتهای عین نامه

عین نامه بیروت،    نقیعلی،  القضات های  عسیران،  عفیف  یکم،  جلد  اساطیر،  1969منزوی،  انتشارات  تهران،  سپس  م، 

 خ. 1377
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  ق(،874  -  813الدین یوسف پسر تغری بردی اتابکی ) ، ابوالمحاسن جمال النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر و قاهرة لسوف ی ف ی پزشک  ،یراز

الدین  تحقیق جمال محمد محرز، فهیم محمد شلتوت، ابراهیم علی طرخان و جمال ق؛ دیگر:  1369  -   1348چاپ قاهره،  

 م. 1972 –  1971ق /  1392  –  1391المؤسسة المصریة العامة،  جلد، وزاره الثقافه و الرشاد القومي،  16شیال، 

 . ق( 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) النقض علی الکیال في االمامة، 

 . ق( 313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) نقض علی سهیل البلخي،  

 ؛  188، 15، چذریعهنک: 
ق(، تصحیح آلفرد گیوم،  548  -   479ابوالفتح محمد فرزند ابوالقاسم عبدالکریم شهرستانی ) ، الکالم  نهایة األقدام في علم 

 . ق1425، بیروت،  تا(؛ دیگر: دار الکتب العلمیة؛ افست قاهره )بی 1934ق / 1312آکسفورد،  
َبت بالَنقِل والَسماع و أثَبَتُه الِعیان

َ
ا ث   608لکان احمد فرزند محمد برمکی اربلی ) خ، ابن وفیاَت األعیان و أنباِء أبناِء الزمان مم 

برگرداند. وفیات العیان در سال  ق(، میرزا محمدحسن خان شیخ جابری انصاری به دستور ظل681  – به فارسی  السلطان 

افزوده 1284 با ویرایش و  هایی به عربی چاپ شد؛ چاپ دیگر به کوشش احسان  ق توسط معتمدالدوله فرهاد میرزا همراه 

 لفکر، بیروت، لبنان.عباس، دارا

َبت بالَنقِل والَسماع وأثَبَتُه الِعیان، ابن 
َ
الدین، ابوالعباس احمد فرزند  خلکان، شمسوفیاَت األعیان و أنباِء أبناِء الزمان مّما ث

 احسان عباس، دارالفکر، بیروت، لبنان. ق(، پژوهش 681 –  608ابراهیم فرزند ابوبکر فرزند خلکان ) 

الدهر میتیمة  فرزند  عبدالملک  ابومنصور   ، ( نیشابوری  ثعالبی  قاهره،  429  -   350حمد  بالزهر،  الحسینیة  مکتبة  ق(، 

 . م1934ق /  1352
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