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 یر لسوف یپزشک، ف ی  راز ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز
   .1397مرداد   25 ،یبه مناسبت روز پزشک و روز داروساز، انجمن آثار و مفاخر مل یبه مناسبت سخنران ی سخنران

 گفتارپیش
اسبت روز پزشک و روز داروساز، انجمن آثار و  به مناسبت به من ، ذاکر م ی محمدابراه یسخنران، یر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

   .1397مرداد  25، یمفاخر مل

  نامۀ پزشکی فیلسوفزیست
ابوبکر محمد فرزند زکریا فرزند  ،  کیمیا  دانش  گرگری نواندیش، داروسازی نوآور و دگرون درمان نامۀ پزشکی فیلسوف،  زیست 

 م( 925  -  865ق /  313  -  251یحیا رازی ) 

گراست. اختر تابناکی رازی برآمده از ری است و آرمیده در آن. او یکی از اندیشمندان برجسته و خردورزان آزمون

 است که در اوج شکوفایی تمدن ایران و جهان اسالم درخشید و بلندآوازه شد.  

مانویدیدگاه هندووایرانی،  گنوسیستی  افکار  سایۀ  و  سو  یک  از  افالطون  و  سقراط  بر    های  دیگر  سوی  از 

 اش سایه افکنده بود.  بینیجهان

ق(، که در اوج بلندآوازگی، به 440  - 362واالجاهی رازی را همین بس که بیرونی، ابوریحان محمد فرزند احمد )

ردآوری نام کتاب یافته  ق اقدام کرد و وی را اندیشمندی بزرگ، با هوش سرشار و دست 427هایش در سال ها و رسالهگ 

 آورد.  شمار ایت علم به به نه
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برانگیختن  ۀ  رساندم؛ زیرا این کار، مایاگر نزدم بزرگ و ارزشمند نبودی، چنین کاری را به انجام نمی   دیدگاه بیرونی: ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

های مانی  برد که من از پیروان تو هستم؛ زیرا توجهی ویژه به کتابدشمنی مخالفان با من است، ایشان گمان خواهند  

 . 1داشت و افکار رسوابرانگیز برگزید و پیروانش 

گر، کنجکاو و توانا در  کند: مردی کنکاش گونه یاد میسینا از رازی را بدینشهرزوری توصیف ابن سینا:دیدگاه ابن

 های پزشکی بهجابود؛ زیرا او در درمانبررسی پیشاب و پیخال بود. هماره دیدگاهش در تشخیص بیماری درست و به

های پزشکان دنیاپرست و ناپزشکان نادان روزگارش اخالقیها و بیباالترین مرتبت دست یافت و سخن دربارۀ پلیدی

پرداخت و نباید به گوید: باید تنها به کار پزشکی میکند و در ادامه میبسیار گفت. او در ادامه رازی را نکوهش می

 .2سینا، بعدها، همین گفته را دربارۀ خودش نیز آوردته ابنآورد که ورای ظرفیتش بود؛ البموضوعاتی روی می

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

 نگاران دور بماند؟  تاریخ

 دانند؛ برخی انگیزۀ آن را دوری او در اوج بلندآوازگی از پایتخت خلیفگان می -1

دانند. سی میپروایی او را در انتقاد از بزرگان فلسفه، حکمت، طبیعیات، پزشکی، شیمی و داروشناگروهی بی  -2

 ام.ها گردآوری کردهیابی کرد که جداگانه آنرد   حاوي في الطب توان در کتاب صدها نمونه از نقد پزشکی او را می

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

عامل مهم  -3 بازمیو گروهی  آن  برای  را  آز تری  آن  و  انگیزهگویند  که  بوده است  او  دگراندیشی  و  بسیار ادگی  ای 

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

 
 . 14 و 2 ،بیرونی فهرست 1

، ءالحکما   خیتار؛  153  ،یبرگردان امام  ،لجلجنب ا  ،طباء و الحکماءطبقات ال ؛  641تجدد،    م،یند  فهرستلا؛  295فراح،  ال  ةرواح و روضزهه ال ن    2

 .سیمجمع النفا؛  710، 2برگردان ذاکر، ج ،ونیع؛ 374
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کردند و را بر او در پایتخت تنگ کردند و او را با داشتن ریاست بیمارستان ناگزیر به جداشدن از پایتخت و کانون دانش  ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

که دو کتاب خود را  میهنان مخالفش او را رها نکردند و با آناو را وادار به بازگشت به زادگاهش کردند و از سوی دیگر هم

به منصور سامانی فرمانروای ری پیشکش کرد، ولی بازهم شرایط زیستی را برایش دشوارتر کردند، در پایان کسی که  

 ندان بود، خود در تهیدستی و بیماری چشم از جهان فروبست. درمانگر، یار و یاور بیکسان و مستم

صاعد اندلسی )د: ؛ ابن طبقات االطباء و الحکماءق( در کتاب  377جلجل )ز:  : ابنفهرست ق( در  377ندیم )ز:  ابن

 عیون ق( در 668اصیبعه )د: ابی؛ ابنتاریخ الحکماءق( در 646؛ قفطی )د: التعریف بطبقات االممق( در کتاب 462

الدین حمویی )ز: [؛ سالکنزهه االرواح و روضه االفراح]  تاریخ الحکماء ق( در کتاب خود  678؛ شهرزوری )ز:  نباءال

گویند: آغاز جوانی را به ای بازمیگویند: هرکدام چندین مطلب را دربارۀ رازی به گونه  مجمع النفایسق( در  1032

سرآمد روزگار شد و دچار آسیب چشم گشت و ناگزیر از درمان و  پژوهش گسترده در دانش کیمیا گذراند تا کجایی که  

ای برای کارآزمودگی باالی او در داروسازی شد  پزشک و دانستن پزشکی کیمیا برتر است و زمینهگفتگوی وی با چشم

راگیر و انگیزش ف های شگفت ها گشت. آوازۀ درمانجاتر آنها و درمان بهتر بیماریو نیز عاملی برای تشخیص درست 

زبان بر سر  دایرههماره  و  بزرگ  به گردآوری کتاب  را  او  مانده است. همگی  الکبیر المعارف سترگ  های مردم    حاوي 

رو، او را یگانۀ روزگار، آگاه از علوم کهن ]اوایل[، جالینوس عرب و طبیب مارستان نامیدند.  کنند. ازاینتحسین می

 دانستند.لوژی حاکمیت و عامۀ مردم میهایی بسیار دور از ایدههمگی او را دارای دیدگاه

تا زمان   ران، به ویژه مستمندان بود رازی رادمردی کریم، فرزانه، آموزنده، نیکوکار، مهروز و تیمارگر بیما و پیوسته 

می دیدارشان  به  میبهبودی  انجام  آنان  تندرستی  برای  داشت  توان  در  هرچه  و  آنرفت  برای  و  مقرری داد  ها 

 . 1گذاشتمی

 
 . 375 ،ییدارا نی، بهالحکماء خیتار؛ 531، برگردان تجدد، فهرستلا 1
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هیچ ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز و  بود  خواندن  و  نوشتن  حال  در  دستهمواره  نبود.  گاه  کتاب  از  تهی  هرچه  ش  جهت  در  پیگیر  و  کوشا  او 

ها  ها و رازهای ناگفته و پنهان آن و دیگر دانش های دانش پزشکی و آشکارکردن نادانسته ها و پیچیدگی ترکردن تاریکی روشن 

او مند نداشت.  های گذشتگان فرهیخته و اندیش یافتن به نوشته شدن و دست گونه توجهی جز آگاه ای که هیچ بود، به گونه 

گری راز و رمز آن گذاشت و های آن و روشن کردن پیچیدگیبیشتر وقت خود را برای آموزش و فراگیر پزشکی و روشن

 .1های گوناگون دوران خود داشت یابی به دانش های پیشینیان و دست یافتن از نوشتهکوشش فراوان برای آگاهی

گری برایش بود و از سوی دیگر کالس درس و بحث با شاگردانش بود و در ضمن  جایگاه درمانهماره بیمارستان  

جا که داد. از آنپرداخت و در هر سه زمینه شاگردانی پرورش  های کیمیاگری و داروسازی خود میکنار آن به آزمایش 

د و چه در ری، چه به عنوان پزشکی کارش در بیمارستان بود، هماره بیشتر بیمارانش، تهیدست بودند، چه در بغدا

 .  2رفتها، به ویژه کاخ امیران، فرماندهان و فرمانروایان میساده و یا رییس بیمارستان، کمتر به خانه

 پزشک فرااندیش 

های یادشده کتابی به نام تجارب دارد یکی از شاگردانش آن را گردآوری رازی در زمینه پزشکی بالینی افزون بر کتاب

های تشخیص بالینی را به زیبایی و رسایی در برخورد با بیماران در  ها و دشواریو رونویسی کرده است. رازی پیچیدگی

شاگردان زبردستی و توانایی باالی او را در چگونگی معاینۀ بیماران، تشخیص بیماری و   دهد وها ارائه میبیمارستان 

ای از آن در ملک و برخی ها گردآوری شد. نسخهداشتند که خوشبختانه این آموزهدیدند و یادداشت برمیدرمان می

نی این پزشک زبردست ایرانی به شمار بینی و مهارت بالیهای جهان وجود دارد که نمایشگر این نازکدیگر در کتابخانه

 آید. می

 
 . 712برگردان ذاکر،  ،ونیع 1
؛  710،  2، برگردان ذاکر، جعیون؛  374،  ءتاریخ الحکما؛  153، برگردان امامی،  طباء و الحکماءطبقات ال ؛  641ندیم، تجدد،  نبا  فهرستلا  2

 . مجمع النفایس
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بیشتر شد. او به شیوایی چگونگی شناسایی و   1ةو الحصب  يجدر لاآوازۀ رازی در جهان با شناسایی و پخش کتاب   ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

ای که تا دوران رنسانس یکی از تشخیص افتراقی آبله و حصبه و درمان هریک را گزاره کرد و به زیبایی نگاشت به گونه

آورد کارهای بسیار زیاد  شمار به چندین زبان ترجمه و چاپ شد. توانایی او در این جداسازی، رهبود که بیهایی کتاب

 ها بوده است. ها و بیمارستاناو در درمانگاه

نامۀ آندریاس وسالیوس  م پایان 1519رازی نیز در باختر بسیار مشهور شد. گفتار نهم آن    الطب في المنصوريکتاب  

کونینگ در کتاب خود    .ومی شد که به گستردگی این گفتار را پژوهش کرد و اندیشمند فرانسوی پیتر د پدر دانش آنات 

و ابنثالث   العباس  و علی بن  التشریح لمحمد بن زکریا  به همراه بخش  سینا  رسائل عربیة في  را  آن  آناتومی  بخش 

از کتاب   الطب کالبدشکافی  و  ابن  قانون في  الطبیةسینا  الصناعة  فرانسه چاپ    کامل في  به زبان  با ترجمه  اهوازی 

 . 2رساند 

،  18؛ و ج 7991، شماره  48،  23را کناش منصوری گویند. نک: ذریعه، ج  المنصوري في الطب   آقابزرگ گوید:

 . 1115، شماره 141

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

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

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

 
،  5، جةذریعلاها و درمان بیماری آبله را بازگو کرده است )ها، نشانهنوشتۀ محمد فرزند زکریا رازی که در آن انگیزه  ي الجدرآقابزرگ گوید: کتاب    1

 (. 368، شماره  89
2 Trois Traites Anatomie Arabes Par Muhammaed Ibn Zakariya Alrazi, ‘Ali Ibn Al’Abbas Ahvazi ‘Ali Ibn Sina.Texte Inedit 

De Deux Trietes. Traduction De P. De Koning. E. J. BRILL- LEIDE. 1903 

 



   

 لسوفیف ی پزشک  ۀنام ست یز گفتارشی پ
 

6 

الجنب؛ یا پلورزی؛ یا التهاب در غشای  های التهاب پردۀ جنب، ذاترازی مهارت بسیار در تشخیص افتراقی گونه ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

هایی از آن  های این ناحیه داشت، نمونهها و فضای قفسۀ سینه را پوشانده، با دیگر بیماریای که سطح ریهنازک دوالیه

درپی که هیچ پزشکی های پیتوان دید. نمونۀ آن تشخیص بیماری فردی با سرفهو جزآن می  منصوری  و   حاویدر کتاب  

 الجنب دانسته بودند، وی تشخیص التهاب کبد داد و درمان کرد.  توانایی تشخیص درست آن را نیافته و تنها آن را ذات

های آزمایشگاهی و دستگاه  وجود پیشرفت تشخیص افتراقی التهاب کبد و جداسازی آن از التهاب پردۀ جنب، با  

می شمار  به  دشوار  بسیار  کار  پاراکلینیکی،  و  تشخیصی  بیگوناگون  رازی  ولی  پیشرفته،  داشتن  آید،  امکانات 

 توانست با ورزیدگی به انجام رساند. می

اندامهم درد  جداسازی  و  یکدیگر  از  شکمی  دردهای  افتراقی  تشخیص  در  او  باالی  توانایی  درونی، چنین  های 

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

ناشو چه در کتاب 1القولنج، کتاب مرشد أو الفصولجدانویسی شده مانند:   اش یادشده است. گونههای ک 

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

با خاستگاه پیشابدان نسبت به درد همان از گرده؛ یا از پیشابراهه بود و این مبحث    در تشخیص درد پدیدآمده از سنگ

نخست  شکن در گامهایی جداگانه نیز نگاشت. او هماره باور به دارودرمانی با داروهای سنگرا به گستردگی در کتاب

 کرد. نگرفتن، اقدام به کارددرمانی میداشت و در صورت پاسخ

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

 شود. بندی پیاده میهم امروزه الگوهای اولیۀ آن در شناسایی و درمان شکسته

 
رساندن ترجمۀ دو  (. پس از به پایان 1171، شماره  215،  17ای از آن در کتابخانۀ ملک است )ذریعه، ج آقابزرگ گوید: هژده باب دارد. نسخه   1

الفصول  مرشدلاکتاب   بهشتی دقولنجو کتاب    او  شهید  و  تهران  پزشکی  دانشگاه علوم  سال،  به چاپ 1386و    1384های  ر  را  دو  آن  ترجمۀ  خ 

 (.3104،  305، 20، جةذریعلاق( است )364نوشتۀ رازی )د:  الطب يرشد فالمرسانیدند. 
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ها های مسمومیت را در آنای و نشانه های ماهیچهروی تن میمون را آزمود و سیر پیدایش کرامپ ثیر جیوه بر  أرازی ت ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 بررسی کرد و روند آن را بازنویسی نمود.

 کیمیاگر شیمیست

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

گذار مکتب علمی و پایهژولیوس روسکا او را پدر شیمیو اکسیراعظم گذرانید.    يالفلسف  و کنکاش برای یافتن حجر

 تجربی نوین این دانش شناساند.  علمی

آوازههم به  چنین  فیزیک  زمینۀ  در  شد،دست ای  بلندآوازه  و  گونه  آورد  پژوهش به  خیام،  و  بیرونی  که  های ای 

 اند. های رازی انجام دادهسنجی زر و سیم را برپایۀ دانستهچگالی 

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

ها کردن فلزات به یکدیگر، تغییردادن خواص فیزیکی آنبدیلها بوده است و نیز منظور از تآوری آلیاژ آنفلزات و فراهم

 آید. ها با یکدیگر است که بخشی از دانش شیمی کانی و ذوب فلز به شمار میآمیختن آنبا درهم

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

 آورد. ی به شمار مینوآوری و

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

 آورند.  دانش شیمی مورد توجه به شمار می

(،  ق260ویژگی رازی در دانش شیمی، برخورد علمی و مادی با آن است و زآنسوی آموزگارش جابر فرزند حیان )د: 

 کند.های جابر و پیشینیان اوست، پرهیز میهای نگاشتهاز نمادگرایی و باور به جادو، طلسم و متافیزیک که از ویژگی

 
1 Ferd. Hofer, Hisoire de la Chimie, paris 1842 
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ای که خود در پیشگفتار کتاب سر االسرار  ویژگی دیگرش، روشنگری بسیار گستردۀ او از این دانش است به گونه ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

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

مقراطیس، جرجس، هرقل، رسموس، اسطونس، جالینوس، ارسطاطالیس، ماریه، اسطفن، فیثاغورس، بقراط، ذی

هایم دارای مریانس، خالد فرزند یزید و آموزگارم جابر فرزند حیان از این دانش پنهان کرده بودند، آشکار ساختم. کتاب

 .  1ها را گرد نیاورده استهایی است که تا کنون همانندش را کسی ندیده و پس از آغاثاذیمون، کسی آنبخش 

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

های  کردن ترکیب فرمولهای پیادهبینانه از روشهایی نازکمراه گزارشنامۀ آموزشی یگانه به ه و ترتیبی ویژه و با آیین 

دانش  دسترس  در  البراتوار،  در  شیمیایی  نمیگوناگون  را  این  که  گذاشت  آورد. پژوهان  شمار  به  کوچک  کاری  توان 

 ی امروزین است. بندی مواد شیمیایی کنونی به کانی و آلبندی مواد او به خاکی، گیاهی و جانوری پایۀ تقسیمتقسیم

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

اش به کار برده است و آن،  های پزشکیگزیند که در نوشتن کتابکند. او همان روشی را در نگارش برمیعلمی می

کند و از  است و بدین گونه این دانش را از راه داروسازی وارد پزشکی میهمراه ساختن هر دانش با روح علم و تجربه  

 سازد. این منظر این دو دانش را عالمانه تجزیه و تحلیل کرده و همیار یکدیگر می

اثبات الصنعة و الرد رازی باوری راستین به دانش شیمی داشت و چندین کتاب در رد  ردکنندگان آن نوشت، مانند: 

علی محمد بن اللیث الرسائلي في    کتاب الرد  و    ه علی الصناعة الکیمیاءکتاب الرد علی الکندي في رد    ؛علی منکریها

 . ه علی الکیمیایینرد  

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

 ( شناخت مواد شیمیایی یا معرفت العقاقیر؛  1

 
 . 23، سرارال  سر   1
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 ( شناخت وسایل و ابزار عملیات شیمیایی یا معرفت اآلالت؛  2 ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 های ترکیبی شیمی یا معرفت التدابیر:( فرمول 3

   ( شناخت مواد شیمیایی یا معرفت العقاقیر دربرگیرندۀ:1

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

  آمده از ترکیب مواد طبیعی با هم.دست دوم( مواد به

های هر مادۀ شیمیایی، تنها آگاهی از خصوصیات فیزیکی هر ماده بوده  ندیشمندان دانش کیمیا از ویژگیآگاهی ا

آن شیمیایی  خصوصیات  از  بنیادیو  این  نداشتند،  بسنده  آگاهی  شمار ها  به  شیمی  و  کیمیا  دانش  اختالف  ترین 

سوختن، ناسوختن، چگونگی شکستن،  شدن، فراریت،  آید. رنگ، شفافیت، جال، سختی، سنگینی، مزه، بو، ذوبمی

ها را گزاره کرده است و شاید نسبت به امروز تفاوت های خود آنهای هر مادۀ شیمیایی بوده که رازی در نوشتهویژگی

 چشمگیری نداشته باشد.  

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

 ی خاکی یا ترابی دربرگیرندۀ:  مواد طبیع الف(

 جیوه، نوشادر، گوگرد، زرنیخ  ارواح:

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

ک )مرگ موش(، طلق  احجار:
 

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

 کوهی[، سرمه، گچ، سکته، راتنج 

[، زاگ زرد ]مرکب، کفشگران[، زاگ خاکستری ]قلقدیس[، زاگ زرد و سرخ   زاجات: ب  زاگ سپید ]منجانی و ش 

 ]قلقطار[، زاگ سبز ]قلقند[، زاگ سرخ ]سوری[،  
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َرب،   بوارق: ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز
َ

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

 بورة نان 

مرغی، نمک نمک گوارا، نمک تلخ، نمک تبرزد، نمک نفتی، نمک اندرانی ]سرخ[، نمک هندی، نمک تخم  :امالح

 قلی، نمک پیشاب، نمک نوره، نمک خاکستر 

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

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

   ساز یا عقاقیر المولده دربرگیرندۀ:مواد شیمیایی دستدوم( 

 جوش(؛ بطرویه؛ مفرغ. ای قلع، اسفیدرویه )سپیدروی(؛ طالقون )هفت اجساد یا فلزات: آلیاژ برنج؛ گونه الف(

نقره(؛    ب( )ریم  الفضه  ک؛ سکته؛ خبث 
 

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

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

یا معرفت اآلالت،  2 ابزار عملیات شیمیایی  و  و  ( شناخت وسایل  آزمایشگاه شیمی  ابزارهای یک  از  گزارشی 

 کارگاه ذوب فلزات که در دو بخش است:  

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

بوطال زرگری(؛  )بوتۀ  بوطقه  )چمچه(؛  )بوتهماشو  دمندۀ بربوط  یا  )دم  الزق  منفخ  یا  منفاخ  )کوره(؛  کور  بربوته(؛ 

ع )قیچی آهن َقط   خیک(؛ ماشقه یا ماشک )انبر( همان کلبتان؛ م 
َ
ک ر )سنگبری(؛ م   خوردکن(.س 

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

خود که چهار گونه دارد(؛ برمه )دیگ آتون )تنور، کوره(؛ اثال افزار فرازیدن است؛ مکبه )درپوش اثال(؛ انبیق )کاله 

 سنگی(؛ برنیه )ظرفی سفالی یا شیشه
 

عبه کردن مواد(؛ درج )جای(؛ حمام الرطب، حمام الحکماء )حمام برای حل

پیرایه لی،  )تابش گ  طابشدان  زیرین(؛  سنگ  دارو،  ساییدن  )سنگ  صالیه  بانوان(؛  بزرگ دان  )دیگ  طنجیر  دان(؛ 
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دهان آزمایش پیشاب(؛ قدر، اقدار )دیگ  پزی(؛ فهر )سنگ زبرین آسیا(؛ قاروره، قواریر )پیاله، شیشۀ تنگخوراک ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

؛ قرع و االنبیق ذات الخطم و القابله )کدو و کاله خودداری،  خود کور(دار(؛ قرع و االنبیق االعمی )کدو و کالهدسته

ای(؛ قنینه، قنانی )شیشه گرد با گردن دراز(؛ کره )گوی، گلوله(؛ کوز  دار و گیرنده(؛ قمع )قیف شیشهمیزاب، لوله

د )اجاق(؛ قدح )جام(؛ منخل )غربال
َ
ستوق ، الک(؛  )کوزه(؛ ماوردیه )شیشه گالب(؛ مرجل )دیگ مسین یا سنگی(؛ م 

 نافخ نفسه )تنور خودبادزن(؛ نساب یا نصاب )دسته هاون(؛ هاون، مهراس )هاون(. 

جا که رازی استادانه و  های رازی به شمار آوریم، ولی از آن کدام این ابزارها را از ابتکارات و ساختهتوانیم هیچنمی ما 

کردن فراگیر بینی بسیار باال به گزارهساده و با دقت، نازکبا کارآزمودگی بسیار باال در دانش و هنر کیمیا، به بیان بسیار  

کم بپذیریم که این نمایشگر توانایی  کند، باید دست هرکدام این ابزارها پرداخته و چگونگی کاربرد هریک را بازگو می

 است.  های شیمیایی بودهکردن فرمولجای این ابزار و وسایل در پیادهوری درست و بهباالی رازی از بهره

آید  تا به شمار میرازی همۀ کارهای آزمایشی شیمی را که هفت   های ترکیبی شیمی یا معرفت التدابیر:( فرمول3

 های خود بازگوکرده که دربرگیرندۀ: ها را در نگاشتهبه گستردگی و روشنی آن

پاکسازی ارواح،   ثقال:لصداف و امالح و القشور و ال جساد و الحجار و ال رواح و تکلیس ال الف( تنظیف ال 

ردگونهمانند: جیوه، نشادر، گوگرد، زرنیخ و جزآن. هم
َ
ها و  ها، صدفها، پوستهها، نمک کردن سنگچنین آهکی و گ

 باران؛  گران

 کردن و جزآن؛  کردن، نمکین کردن ارواح، گردگونهنرم  و غیره: مالحکالس و الرواح و ال تشمیع ال  ب(

   مالح و غیر ذلک:کالس و الالمشعمه و البوارق و ال رواح  تحلیل ال   ج(
 

و بورهکردن ارواح نرمحل   ها و شده 

 کردن و جزآن؛  کردن، نمکینگردگونه

 شده؛ آمیختن مواد ساخته د( تمزیج المخلوقات:
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ی  شده از محلول که پایان کار عملیات شیمیای کردن جسم حلبستن و خارج  یکون به تمام العمل:  يعقد الذ  (ه ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 است؛ 

ها و فلزات برای پایدار و  فرازیدن، متصاعدکردن سنگ  جساد لتقویم الرصاص و غیرها:حجار و ال تصعید ال   و(

 استوارکردن ارزیز )رصاص( و جزآن؛ 

 کننده. های سرخکاربرد آب میاه المحمره: ز(

 المعادن ؛  يمدخل التعلیمدهد:  و دو کتاب و رساله را در زمینة دانش کیمیاگری بدو نسبت میبیرونی بیست 
ُ

ل
َ
ِعل

  کتاب الترتیب؛  ةشرف الصناع ؛ کتاب    کتاب االکسیر؛  کتاب التدبیر؛  کتاب الحجر؛  ةاثبات الصناع ؛  ةمدخل البرهان  یا

؛ دو سر  السر  ؛ کتاب  الحکماء  سر  ؛ کتاب  ةمحن الذهب و الفضاب  ؛ کتکتاب الشواهد؛  کتاب التدابیر؛  کتاب الراحهیا  

الوزیر القاسم بن عبیدالله؛ کتاب إ  ةرسال؛  يالمتمن  ةمنی)ت نقطه ندارد(؛    لی فاتنإرساله  ها؛  کتاب در آزمایش  لی 

ی محمد عل  الرد    يف  کتاب(؛  643، ش221،  10، جةذریعلا)ه علی الکیمیایین  رد    يف  يعلی الکند  کتاب الرد  ؛  التبویب 

 1ه علی الکیمیائیین. رد   يف يرسائللا بن اللیث 

 داروساز نوگرا 

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

های بیماری یادکرده است، در حالی باشد. وی داروها را برپایه گونهکه درباره داروهای ترکیبی می  قرابادینمانند: نام  

اند. ترتیب رازی بیشتر مورد توجه پزشکان قرارگرفت؛ به تنظیم شدههای داروهای تکی  ها برپایۀ گونهکه بیشتر قرابادین

 تر بود.  زیرا کاربردی

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

 (.1412، شماره 199،  18، ج ةذریعل ادهد )شود، به رازی نسبت میداری میمرکزی دانشگاه تهران نگاه
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)ز:  سالک ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز حمویی  گوید:1032الدین  رازی    ق(  زکریای  فرزند  محمد  که  شنیدم  حمویی[  ]مویدالدین  پدرم  از 

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

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

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

کیسه آستینش  درون  از  پس  بیاست!«.  مالید.  چشمانش  به  و  کشید  بیرون  کیسه  از  دارویی  و  درآورد  درنگ  ای 

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

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

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

تواند  کیب شده است، ولی او از راه چشیدن میجزوهای ترکیب آن به دست آورد. اورا گفت: این دارو از نوزده بخش تر 

 هژده بخش آن را شناسایی کند.

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

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

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

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

 ای«.های خود را وقف مردم کردههایش آگاهی داری و و همۀ دانستهزیرا تو به خوبی از دارو و ترکیب 

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

بردن داروهای تکی مجلد، افزون بر نام   24جلدی در    25  الطب   يف  يحاولاآمد نیز گسترده است. او در کتاب  شمار می

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

 دهد. من افتخار برگردان همۀ مجلدات را به پارسی دارم. ین داروها میگزارشی فراگیر از ا
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های پزشکی او انباشته از دانش داروسازی است  چنین گفتار سوم کتاب منصوری، قولنج، مرشد و دیگر کتاب هم ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

ز نیز از منابع های پرکاربرد در تاریخ پزشکی ایران و جهان بوده است و امروهای ارزشمند از جمله کتابکه این کتاب

نویسی شده در  کتاب دیگر جداگانه  25باشند. رازی افزون برآن بیش از  های طب سنتی ایران میدرسی دانشکده

 زمینۀ دارویی و خوراکی، مانند:

 های دارویی رازی: ها و رساله بخش کتاب

 ل ا -
 

 ؛ مکان دویة الموجودة به بکل

 ؛ دویة العین و عالجها و مداواتهافي ال  -

 ؛اقرباذین -

 ؛ خواص الشراب -

 ؛في الدواء المسهل و المقيء -

 ؛ (176، شماره 261، 17، ج ةذریع ل ا)دویة بدال ال إ -

 ؛کتاب الصیدلة -

 ؛ في الطین -

 ؛المومیائی يف -

 ها، مانند:های رازی در زمینۀ خوراکیگروهی از کتاب

 ؛ في السکنجبین -

 ؛في اتخاذ ماء الجبن -

 ؛ في اللبن -

 ؛ غذیةغذیة، مایقدم من الفواکه و ال ال  دفع المضار -
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 ؛ کیفیة االغتذاء - ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 و جزآن.  1طعمة المرضی أ -

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

 نیازمند دانش و هنر او باشند.

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

 مردم میهنم.

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

  

 
  أطعمة المرضی )الذریعة، ج2،  217، شماره  849(. 1
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 نامه کتاب  ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 نمایۀ کتاب و مقاله 
Epitre de Beruni, Contenant des ouvrages de Muhammad B. Zakariya Al- Razi. 

Ferd. Hofer, Hisoire de la Chimie, paris 1842 

Trois Traites Anatomie Arabes Par Muhammaed Ibn Zakariya Alrazi, ‘Ali Ibn Al’Abbas Ahvazi ‘Ali 

Ibn Sina.Texte Inedit De Deux Trietes. Traduction De P. De Koning. E. J. BRILL- LEIDE. 1903 
   م(. 925 –  865ق / 313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، ةدویبدال ال إ

 م(. 925  –   865ق /  313  –   251فرزند زکریا رازی ) ابوبکر محمد  ،  من غیر معادنها  ة الذهب و الفض  ةالمدعین صنع  ي بطال دعوإ

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

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

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

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

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

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

از  إخبار العلماء، ، برگردان پارسی تاریخ الحکماء  ق؛1326م؛ چاپ مصر،  1903 گ چاپ الیپزی ؛پرت ی م(، چ. ل1248 -  1167

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

 جالینوس. ، الدویة المفردة

   م(.925 –  865ق /  313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، به بکل مکان ة ادویه الموجود

 ق(. 200فرزند حیان )د: جابر  ، ارکان
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 . 24، شماره 6، 1، جةذریعالق(، نک:  200)د:  ان ی جابر فرزند ح ،لی البرمکإل و  سطقس االس ال ا ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

   .24، شماره 6، 1، جةذریعالق(، نک:  200)د:  ان ی جابر فرزند ح،  لیهم إ ي اسطقس االس الثان

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

 جالینوس. ، الغذیة

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

م؛ دیگر: به کوشش احمد امین، دارمکتبة 1942ق(، قاهره،  414  -   320)   یشابور ی ن  ید ی توح  ان ی ، ابوحاإلمتاع و المؤانسة

 الحیاة للطباعة و النشر، بیروت. 

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةاالنتقاد و التحذیر علی المعتزل

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ،االنتقاد و التحذیر علی أهل االعتزال 

م؛  1919،  1899م(، ابونصر مطهر فرزند طاهر مقدسی، چاپ کلمان هوار، پاریس،  966ق /  355)نگارش:    البدء و التاریخ

آفرینش و تاریخ برگردان به پارسی محمدرضا شفیعی   م؛2010  مصر،  پورسعید،  الدینیة،  الثقافة  مکتبةدیگر:  افست تهران؛  

 خ. 1374کدکنی، تهران،  

   ق(.200)د:   ان ی جابر فرزند ح البرهان

(، 511[، شهرزوری، محمد فرزند محمود )د:  فراحرواح و روضة النزهة ال ]  تاریخ الحکماء قبل ظهور االسالم و بعده

  .م2007پژوهش ابو شویرب، عبدالکریم، داربیبلیون، پاریس، فرانسه، 
 یمقصودعلبرگردان    ،( ق687ز:  )   محمود  فرزند   محمد   شهرزوری،   نی الدشمس ،  بعده   و  االسالم   ظهور   قبل  الحکماء   تاریخ

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

 برگه.  510خ،  1384

ف فرزند ابراهیم  الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوس، قفطی جمال إخبار العلماء بأخبار الحکماء، تاریخ الحکماء

 .خ1347ق(، پژوهش بهین دارایی، تهران، 646- 563فرزند عبدالواحد شیبانی ) 
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  ق 646  –  568)   شیبانی  ابراهیم   فرزند  یوسف  فرزند  علی  الدینجمال   قفطی،  الحکماء،  أخبار  به  العلماء   إخبار  ،الحکماء   تاریخ ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

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

 . خ1380، برگردان خانۀ کتاب، تهران، 3، فواد سزگین، ج های عربیتاریخ نگارش
 م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  تبویب

 . ق( 200)د:   ان ی جابر فرزند ح  ،بویبت

النبوة دالئل  ) تثبیت  المعتزلی  أبوالحسین  اسدآبادی،  همدانی  عبدالجبار  فرزند  أحمد  فرزند  عبدالجبار  قاضی   ،324   -  

،  1966تصحیح دکتر عبدالکریم عثمان در بیروت    دیگر: ق؛  1427م(، دارالمصطفی، قاهره، مصر،  1024  –  936ق /  415

 برگه.   303جزء اول، 

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

) ،  تدابیر ال ) ،  شواهدم(.925  –  865ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی    –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی 

 م(. 925 –  865ق / 313

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

   م(. 925 –  865ق /  313 –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ،  اء الکیمی   يالترتیب ف

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

  رضا جمشیدنژاد اول، ق(، پژوهش و برگردان، غالم462-420، ابوالقاسم صاعد فرزند احمد )ممالتعریف بطبقات ال 

 .خ1383تهران، 
 . بقراط  ،ة المعرفةتقدم

   م(.925 –  865ق /  313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، الکیمیائیینتنبیه علی خدع  

     ق( 246  -  180ذوالنون مصری ) ، ةالصناع ي ف ةثق
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،  ک ی وان آلن وان دا  وسی کورنل، به کوشش  م925  –  865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ةو الحصب   يجدر ال ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

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

 . خ 1371آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، نجم 

 مصر؛  قاهره،  الحدیثة، الشاملة مکتبة المتنبي، مکتبة ،( ق440  –  361)  بیرونی ابوریحان   ،الجواهر  معرفة في  الجماهر

 م(. 925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ،القاسم علیهي جوابه عن انتقاد اب

ال   ، الطب  ي ف  ي حاوال فو  الجزء  )د:  أ  ي ل،  زکریا  فرزند  محمد  ابوبکر  رازی،  الرأس،  /  313مراض  مجلس  925ق  م(، 

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

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

م(، مجلس  925ق /  313)د:    ایابوبکر محمد فرزند زکر  ،یبه، راز   تعلق یالبحران و ما   يعشر، فالجزء الثامنالطب،    يف  يحاوال

بحران، پژوهش و برگردان    ی م، کتاب هژدهم، بحران و روزها1965ق /  1385دکن، هند،    درآباد، ی ح  ، یعثمان   المعارف، ره یدا

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

و    يالبطن و البواسیر و الحدب و النقرس و الدوال   يامراض الحیات و الدیدان ف  يعشر، ف يالجزء الحاد  ،الطب  يف  يحاوال

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

پایی، پژوهش و  شتی، نقرس، واریس و پیلای، بواسیر، گوژپهای رودههای انگل م، کتاب یازدهم، بیماری 1962ق /  1381

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

 خ. 1394

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

دست   از   پژوهش (  ق313:  د)   رازی به دو  ]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  ،حیدرآباد دکن هند،  المعارف عثمانیچاپخانۀ مجلس دایره   ، المعارف عثمانیو مدیر دایره 
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ذاکر،    م ی ژوهش و برگردان محمدابراهپ م؛2000ق /  1421لبنان به سال    ، بیروت  ،دارالکتب العلمیه  ، محمد محمد اسماعیل ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 . خ 1395تهران،   ،یبهشت  د ی شه ی دانشگاه علوم پزشک ی و مفردات پزشک یطب سنت  قاتی مرکز تحق

م(، مجلس  925ق /  313)د:    ای ابوبکر محمد فرزند زکر  ،ی مراض الرحم و الحمل، رازأ  يجزء التاسع، ف   ، الطب  ي ف  ي حاوال

پژوهش و برگردان    ،یزنان و باردار   یهای مار ی م، کتاب دهم، ب1960ق /  1379دکن، هند،    درآباد،ی ح  ، یعثمان  المعارف، ره یدا

 خ. 1393تهران،   ، یبهشت   دی شه  یدانشگاه علوم پزشک  یپزشک مفردات و  یطب سنت  قاتی ذاکر، مرکز تحق م ی محمدابراه

  و   التناسل  العضاء   في   القروح  و   داخالا   منه  ینشق   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/    ق 1382

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

الثان   ، الطب  ي ف   ي حاوال العشرون   يجزء    داروسازی،   ، المکاییل  و   الوزان   و   السماء   استنباط  جداول   في  و   الصیدله   في ،  و 

  815  شمارۀ   نوشتۀدست   از   پژوهش (  ق313:  د)   رازی  زکریا  فرزند  محمد  ها،پیمانه   و   هاوزن   داروها،  نام   جدول   و   داروشناسی

  مدیر  و  عثمانی  دانشگاه  عرب  ادبیات   و  زبان  استاد  خان  عبدالمعید   محمد  دکتر   نظارت  هند،   فرهنگ وزارت  ترکیه، و  اسکوریال 

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

 . خ1395  تهران، بهشتی،   شهید  پزشکی علوم  دانشگاه پزشکی مفردات  و سنتی  طب تحقیقات مرکز ذاکر،  محمدابراهیم 

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

  ق 1381  هند،   دکن،   حیدرآباد،   عثمانی،   المعارف، دایره   مجلس  ،( م 925/    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  /

 .خ 1394 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،  الغری  دق،  تب   م،1964/    ق1384  هند،  دکن،  حیدرآباد،  عثمانی،
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  بهشتی،  شهید  پزشکی   علوم دانشگاه پزشکی مفردات و سنتی طب تحقیقات  مرکز ذاکر،  محمدابراهیم  برگردان  و  پژوهش آن، ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 . خ1394  تهران،

ق /  313البول و غیرهما، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:    ي مراض الکلی و مجار أ  ي جزء العاشر، ف  ، الطب  يف   ي حاوال

های کلیه و مجاری  م، کتاب دهم، بیماری 1961ق /  1380المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن، هند،  م(، مجلس دایره 925

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

 خ. 1393بهشتی، تهران، 

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

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

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

 ۀ اسکندر، مجل  ی البر زک  به کوشش   ، م925  –  865ق /  313  –   251محمد فرزند زکریا رازی ) ابوبکر  رازی،    ،اء ی شخواص ال 

 56 ۀ مشرق، شمار 

باباپور و کاوه    گی ب وسف ی  م، به کوشش 925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) رازی،   ، اء ی شخواص ال 

   خ.1388 ، قم، یمجمع ذخائر اسالم ، یعباس

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

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

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

  الدین سالک   العرایس،  حجله  و  النفایس  مجمع   هـ،11  سدۀ   تا  دیرباز  از   جهان   و  ایران   پزشکی  نوشتاری  میراث  بر   ایدیباجه 

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

 . خ1396  اسالمی،  شورای مجلس

خ در بیست و شش جلد و یا بیست و نه مجلد  1348- 1255آیةالله شیخ آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی التصانیف الشیعة،  

های  جلد در میان سال   29ها( چهار مجلد است و جلد بیست و ششم مستدرکات ذریعه به خط آقابزرگ است[.  ]جلد نهم )دیوان 
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ه در نجف و تهران به چاپ رسید،  ق، به کوشش فرزندان صاحب الذریع1406  - 1355م /  1986  –  1936خ /  1364  – 1315 ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

نقی منزوی؛ جلد  جلد یکم تا سوم در نجف و زیر نظر نویسنده؛ جلد چهارم تا دوازدهم در تهران و به کوشش فرزندشان علی 

نقی منزوی؛ جلد شانزدهم تا بیست و سوم  سیزدهم و چهاردهم در نجف زیر نظر نگارنده، جلد پانزدهم تهران به کوشش علی 

نقی و گریز به بیروت، برادر کوچکشان احمد  ت پیگرد ساواک )سازمان امنیت و اطالعات کشور( قرارگرفتن علی به جهت تح 

کار   برای  رفتن استاد احمد منزوی  به جهت  پنج  و  و بیست  و چهار  به عهده گرفتند؛ جلد بیست  را  منزوی مسئولیت چاپ 

نقی منزوی افتاد. جلد بیست و  اد پاکستان، دوبار بر دوش علی آب قاره، به اسالمهای خطی و فارسی شبه نگاری نسخه فهرست 

 .ششم مستدرك الذریعة در آستان قدس مشهد و به کوشش احمد اشکوری به چاپ رسید 

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

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

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

الغری، نجف، عراق،   ةازهاق الباطل، آقابزرگ تهرانی، مطبع  – ، الجزء االول، آب حیات  لی تصانیف الشیعةإالذریعة  

 م؛ 1936ق /  1355

منتزع  ذ  العشرون،  و  الثالث  الجزء  الشیعة،  تصانیف  الی  منزوی،   -ریعة  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  میوه، 

 .م1975ق / 1395خ / 1354چاپخانه اسالمیه، تهران، 
و تحقیق احمد منزوی    ، تصحیح خ(، مقدمه1348  –  1255عشر، آقابزرگ تهرانی ) ، الجزء الثامن الذریعة إلی تصانیف الشیعة

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

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

لطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء ایوان مدائن، آغابزرگ ا  –، الجزء الثاني، الساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

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

 برگه.  524،  مدائن
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سازی، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چینی  –نامه  ، الجزء الخامس، ثابت لی تصانیف الشیعةإالذریعة   ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 م؛ 1944ق /  1363خ / 1323، چاپخانه بانک ملی ایران، تهران

نیه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه    – ، الجزء الرابع و العشرون، نائیه  لی تصانیف الشیعةإالذریعة  

 . م 1978ق /  1398خ / 1356میه، تهران، اسال

الشیعةإالذریعة   تصانیف  السابعلی  الجزء  العلویه  ،  القوات  قائد  به    –عشر،  تهرانی،  آقابزرگ  الخسوف،  و  الکسوف 

  . م1967ق / 1387خ / 1346کوشش احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران، 

الشیعةإالذریعة   تصانیف  الحائریات  لی  السادس،  الجزء  علینقی   – ،  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المؤمنین،  حزن 

 م؛ 1946ق /  1365خ / 1325منزوی، چاپخانه مجلس، تهران، 

احمد منزوی، چاپخانه    قائد، آقابزرگ تهرانی، به کوشش   -عشر، غارات  ، الجزء السادس لی تصانیف الشیعةإالذریعة  

 . م 1966ق /  1386خ / 1345اسالمیه، تهران، 
نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه1348  –  1255، الجزء العاشر، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

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

 برگه.  272 الرسائل و المکاتیب،

الشیعةإالذریعة   تصانیف  المجتبی  لی  العشرون،  منزوی، چاپخانه    – ،  احمد  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ  المسبل، 

 . م 1970ق /  1390خ / 1349اسالمیه، تهران، 
 م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةاحالر 

به مناسبت به مناسبت روز پزشک و روز داروساز، انجمن  ،  ذاکر  میمحمدابراه   یسخنران،  یر  لسوفیپزشک، ف  ِی راز

   . 1397مرداد  25، یآثار و مفاخر مل
ابوبکر محمد فرزند    ، ق( 255  - 163جاحظ، ابوعثمان عمرو بصری کتانی والء ) الطب،   ةنقض صناع يعلی الجاحظ ف الرد  

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251زکریا رازی ) 
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 .( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  الممتنع يالکیمیا ف  ةدخاله صناعإ ي ف ي علی الکند رد  ال ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 . ( م925  –  865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،الممتنع   يالکیمیاء ف  ةه علی الصناعرد    يف  يعلی الکند  رد  ال

 . ( م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  الکیمیاء  ة رده علی الصناع ي ف ي الرد علی الکند

 . ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةعاه علی الصن رد   ي ف ي علی الکند الرد  

   . ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ء ده علی الکیمیار   ي ف ي علی الکند الرد  

 . ( م925 –  865ق / 313 –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ،  تثبیت المعاد  يف  يعلی سهیل بلخ  الرد  

 . ( م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، اثبات المعاد يعلی سهیل ف  الرد  

 . ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ي علی سیس المنان الرد  

     .( م925  –  865ق / 313 –  251رازی ) ابوبکر محمد فرزند زکریا ، [)قفطی( ]سقلیس،  ي علی سیسن الثنو رد  

 . ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، لغز المعاد  ي علی شهید ف الرد  

) ،  الهیولی  ينقضه علی المسمعی ف  ي بن الیمان ف  يعل  علی  الرد     –   865ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی 

   م(. 925

 . ( م925  –   865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ه علی الکیمیایین رد    يف  يعلی محمد بن اللیث الرسائل  الرد  

 م(.925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةعلی من ابطل الصناع رد  ال

 م(. 925 –  865ق /  313 –  251زکریا رازی ) ابوبکر محمد فرزند ، ةبفضول الهندس[ اشتغل]  علی من استعمل د  ر  

   م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،االشفاق علی المتکلمین ةرسال

ریحان محمد  / از ابو   های بیرونی های کتابهای رازی و نام فهرست کتاب،  رسالة البیروني في فهرست کتب ابن زکریاء الرازي

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

 خ. 1366تعلیق از مهدی محقق، تهران، 

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

    ( م925 –  865ق / 313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، يالحسن بن اسحاق بن محارس القم إلی  ةرسال
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ابوبکر محمد فرزند  ،  علی الجسد   ةاالعالل الحادث   ي ف  ي بن عیسی بن داؤد بن الجراح القنائ  يالحسن علي الوزیر اب  إلی   ةرسال ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

   ( م925 –  865ق / 313 –  251زکریا رازی ) 

 م(. 925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، عبدالله بن وزیر قاسم  ال لی إ ةرسال

رازی،  ،  ه من ذالك إلی لمایحتاج    ةدویه العین و عالجها و مداواتها، و ترکیب الدویأ  يتلمیذه یوسف بن یعقوب ف   إلی  ةرسال

   ( م925 –  865ق / 313 –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی  

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، )ت نقطه ندارد(  لی فاتن إ ةرسال

  865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  العلماء طباء و النساء أکثر من  لها ینجح جهال ال   يالت   ةالعل  يف  ةرسال

 م(. 925 –

   يالعله الت   يف  ةرسال
ا
ق  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  لها ترک بعضی الناس و رعاعهم الطبیب و إن کان حاذقا

    م(. 925 –  865 /

الطبیعیین و من لم یقل منهم أن الکواکب أحیاء    ةسفالفال  يیستدرک من أحکام النجوم علی رأ  مقدار ما یمکن أن    يف  ةرسال

   م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ها أحیاء و ما یمکن أن یستدرک علی رأی من قال ان  

   م(.925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  رساله إلی فاتن 

   م( 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) رازی، ، وزیر قاسم فرزند عبدالله إلی رساله 

وان آلن وان    وسی ، چاپ کورنلم925  –   865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ، ةو الحصب   يالجدر  يرساله ف

 . 1872 روت ی ب ک، یدا

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

   .ق( 246 -   180ذوالنون مصری ) ، رکن االکبر 

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

 خ. 1333ق / 1375خ تا  1328ق /  1369

 . خ1332ق/ 1373؛ یا کنی و القاب، مدرس تبریزی، محمدعلی ،  دب في تراجم المعروفین بالکنیة او اللقبریحانة ال 
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 م(. 925 –  865ق / 313 –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ، سرارال   سر   ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

)   کیمیاء،  صنعت   رازهای  یا   ؛السرار  سر     حسنعلی   برگردان ،  م925  –  865ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی 

 خ؛ 1349 تهران،   دانشگاه شیبانی،

)د:    ؛سرارال   سر   رازی  زکریای  محمد  کیمیاء،  صنعت  رازهای  تهران،  313یا  دانشگاه  شیبانی،  حسنعلی  برگردان  ق(، 

 . خ1349

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

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

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

پژوهش  ( ق768  - 686)   نباته، محمد فرزند محمد ابن   ، شارحعبدالله  بن زیدون احمد  ابن   ةرسال  شرح  في   العیون  سرح   ،

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

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

 م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، شکوک علی ابرقلس

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ،شکوک علی جالینوس

 م(. 925 –  865ق / 313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، کتب جالینوس يف   يو المناقضات الت  شکوک ال

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

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

  خ؛1349  تهران،

ال  الحکماءطبقات  و  ابنطباء  )ز:  ،  حسان  فرزند  سلیمان  ابوداود  امامی، 377جلجل،  کاظم  محمد  برگردان  ق(، 

  .خ1349دانشگاه تهران، 
 المعادن

ُ
ل

َ
   م(.925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ِعل
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اء   طبقات   في  النباء   عیون ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز   ق؛1299  قاهره،   طحان،   فرزند   امرؤقیس  سنگی،  چاپ   خزرجی،   احمد   اصیبعهابی ابن   ،الطب 

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

 .1393  درمانی،گیاه انجمن  ذاکر،  محمدابراهیم 

اء الطب  طبقات  في  النباء  ابنعیون  قاهره، ابی،  طحان،  فرزند  امرؤقیس  سنگی،  چاپ  خزرجی،  احمد  اصیبعه 

ق /  1408؛ دارالثقافه، بیروت،  1965ژوهش نزار رضا، بیروت،  ق؛ پ1416م/1995ق؛ دانشگاه فرانکفورت،  1299

 .1393درمانی، م؛ برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن گیاه1987
م، چاپ  1928ق(، پژوهش محمد زبیر صدیقی، چ برلین،  260، علی فرزند سهل ربن طبری )د:  فردوس الحکمة في الطب 

ق؛ برگردان محمدابراهیم  1416م= 1996آلمان    –اه فرانکفورت  ی معهد تاریخ العلوم العربیه االسالمیه، زیر نظر دانشگدوباره

، مرکز تحقیقیات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  خ( 1389  –   1302)   نقی منزویعلی و    ذاکر 

 خ. 1391

   Ferd. Hofer, Hisoire de la Chimie, paris 1842  فردیناند هوفر فرانسوی

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

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

ق(، پژوهش و برگردان رضا تجدد، چ  385ـ    297ندیم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق )، ابنفوز العلوم، یا  فهرست لا

 فهرست  ←خ.  1346تهران، 
  و  داروسازی  پزشکی،  طبیعی،  از  تجربی  هایدانش   پزشکی،  شبخ   پنجم   جلد  منزوی،  احمد  فارسی،   هایکتاب   فهرستواره

 خ؛ 1379 اسالمی،  بزرگ المعارف دایره  مرکز کیمیا،

کتاب ففهرستواره  دانش ارسیهای  پزشکی،  بخش  پنجم  جلد  منزوی،  احمد  پزشکی، ،  طبیعی،  از  تجربی  های 

 خ؛ 1379المعارف بزرگ اسالمی، داروسازی و کیمیا، مرکز دایره 
 م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،اتخاذ ماء الجبن  يف
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   م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، العین و عالجها و مداواتها ةدویال   يف ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 م(.925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ، يء الدواء المسهل و المق  يف

   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 –  251فرزند زکریا رازی ) ابوبکر محمد    ،اللبن  يف

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

   م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،العلم االلهی   يایضاح غلط المنتقدین علیه ف  يف

 م(. 925  –   865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،التوت عقیب البطیخ  ي فیما جری بینه و بین جریر الطبیب ف

 م(.925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ، الکالم ةفضیله صناع يفیما وقع للجاحظ من التناقض ف 

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

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

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

   ( م925 –  865ق /  313 –  251فرزند زکریا رازی ) ابوبکر محمد  ،  ةالحکم ي الساج في ابابن  إلیکتاب 

ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،علی جوابه و جواب هذا الجواب   ةو الزیاد  ي القاسم البلخي کتاب الی أب

 م(. 925  –  865

    ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةالحکم  يالقاسم بن دلف في اب إلیکتاب 

   ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ةالحکم يالطروش ف  يالداع  إلیکتاب 

 ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، تثبیت المعاد  يف  يبن شهید البلخ  يعل إلیکتاب 

 ( م925 –  865ق /  313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) رازی، ، الشمس ي بن وهبان  فیه باب واحد ف  يعل إلیکتاب 

 م(. 925 –  865ق / 313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، إلی علی بن وهبان فیه باب الشمسکتاب 

ع يکتاب ف     م(.925  – 865ق / 313  –  251فرزند زکریا رازی ) ابوبکر محمد ، الذهب و الفضه ةصنع يابطال دعوی من ید 
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   م(.925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،اتمام ما ناقض به القائلین بالهیولی  يکتاب ف  ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

فرزند زکریا  ابوبکر محمد   ،ي العلم االله  يمن کتابه ف ةالثانی  ةالمقال ي فیما ناقض به ف ي القاسم البلخي علی اب الرد    يف  ابت ک

 م(. 925  –  865ق / 313 –  251رازی ) 

َمع الرد    يکتاب ف   865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، ه علی اصحاب الهیولیرد   يالمتکلم ف  يعلی الَمس 

 م(. 925 –

 ق(؛  292عبدالله فرزند محمد ناشی )د:  رام بها نقض الطب،  يالعشر الت  ةمسئل يف  ي علی الناش الرد   يف کتاب 

 م(. 925 –  865ق /  313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، علی تحریم مکاسب د  لر ا يف کتاب 

 م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، سرابال  جو    في  علی حسین التمار الرد   يف  کتاب

ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  رده علی الکیمیائیین  ي ف  يرسائل العلی محمد بن اللیث    الرد    ي کتاب ف

 م(. 925  –  865

ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،ه علی الکیمیائیینرد    ي ف  يرسائل العلی محمد بن اللیث    الرد    ي فکتاب  

 م(. 925  –  865

 م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، الشکوک التی علی برقلس يکتاب ف 

کراوس، چاپ پاریس،    فهرست کتب محمد بن زکریا الرازی، پژوهشگر پل   ي ف  يالبیرون  ةآورد )رسالمی   رازی ،  الفصد  يکتاب ف

 (.28، شماره 8م، صفحه 1936

    م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةاالمام  يالنقض علی الکیال ف يکتاب ف 

ز ف  يف  کتاب    .( م925  –  865ق / 313 –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ، جمیع العلوم معدوم  يان  المبر 

اسباب    ي ف  ة ما جاز من نقصان السمسبب احداث العالم، ان    ي بین أهل الدهر و أهل التوحید ف  ي الت   ة أن المناقض يکتاب ف

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ،و بعضه علی القائلین بقدم العالم  ه الفعل، بعضه علی التمادی

  –   865ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  لی االمتناعإ قرب منها  أإلی الوجوب    اء ی می في إن  صناعة الککتاب  

 م(. 925
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  865ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ، التغیر، کمون و ظهور  ن  إو مناقضه من قال    ةتثبیت االستحال  ي کتاب ف ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 م(. 925 –

  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، ةفضیله الکالم و ما غلظ فیه علی الفلسف ي کتابه ف ي تناقض قول الجاحظ ف ي کتاب ف

 م(. 925 –  865ق / 313 –

ن  الفصد  إ، و فضله علی سائر االستفراغات و االبانه علی  ةو کمی   ة رداء   ةشرف الفصد عند االستفراغات االمتالئی   ي کتاب ف

 (.  724، 2؛ برگردان ذاکر، ج321، 1عیون االنباء، جرازی، نک: ، ةلبت أء يه ش إلی الیمنعه عند االحتیاج 

 م( 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  شرف الفصد  يکتاب ف 

 م(. 925  – 865ق / 313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، قدم االجسام و صورتها يکتاب ف 

 م(. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، يو المیزان الطبیع ةالذهب و الفض  ةمحن  يف کتاب 

  –   865ق /  313  –  251زکریا رازی ) ابوبکر محمد فرزند  ،  من الموسومین بالهندسه  ةمن استعمل تفضیل الهندس  يکتاب ف 

     ،م 925

 م(. 925 –  865ق / 313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، الیمانعلی ابن  ينقض الطب الروحان   يکتاب ف 

   م(.925 –  865ق /  313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، نقض کتاب التدبیر  يکتاب ف 

   م(. 925 –  865ق / 313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،ةنقض کتاب الوجود لمنصور بن طلح  يکتاب ف 

ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی  ،  يالعلم االله  ي شرح مذاهب ارسطوطالیس ف  ي نقض کتاب انابو الی فرفوریوس ف  ي کتاب ف

 م(.925 –  865ق / 313 –  251) 

ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ، ةأمر اللذ  يفیما ناقضه به ف   ي بن شهید البلخ  ي نقضه علی عل  ي کتاب ف

 م(. 925  –  865

ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی  ،  القائلین بحدوث االجسام علی القائلین بقدمها  يالکالم ف  يفیما استدرکه من الفضل فکتاب  

 م(.925 –  865ق / 313 –  251) 

   ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  الزمان  يف  يالقاسم الکعب يبینه و بین اب کتاب فیما جری 
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ابوبکر محمد فرزند زکریا  رازی،  ،  یریه خطأ موضوعاته و فساد ناموسه]مانوی[    کتاب فیما جری بینه و بین سیسن المنانی  ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 ( م925  –  865ق / 313 –  251رازی ) 

   م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، من عیوب االولیاء  ي ه من اظهار ما یدعکتاب فیما یروم

 م(.925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  [ يالعلم االله  يف]  کتابان إلی الحسن بن محارب القمی

 . ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، حدوث العالم  ي ف يکالم جری بینه و بین المسعود

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

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

 . 1412، شماره 199، 18، ج ةذریعال نک:   ،تهران 

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

 م(.925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،ةغذیمایقدم من الفواکه و ال 

 ق(. 200فرزند حیان )د: جابر    ،المجردات 

  الکتب  دار   ،141  پزشکی  نوشتۀدست   م؛1962  لبنان،  –  بیروت  ،56  سال   ،237  خاوری،  هایکاتولیک   مجلۀ  مشرق،  مجلۀ

 . 9-4  سطر پشت،   ،119 برگ   مصر،

  ، 141  پزشکی  مصر،  دارالکتب  نوشتۀدست   م؛1962  لبنان،  –  بیروت  ،56  سال   خاوری،  هایکاتولیک   مجلۀ  مشرق،  مجلۀ

 .  4سطر   پشت،  ،120 برگ   و 16  سطر رو، ،120 برگ 

  ن یالدهـ،  سالک 11  ۀ تا سد  رباز یو جهان از د  ران یا یپزشک  ینوشتار  راث ی بر م یاباجهی، دمجمع النفائس و حجلة العرائس

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد    دنژاداول،ی ذاکر و غالمرضا جمش  م ی ق(، پژوهش محمدابراه1032زنده    –  952)زاده    ییمحمد حمو

 خ. 1396  ،یاسالم  یمجلس شورا

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

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



   

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب
 

32 

  پزشکی   حقوق  و  اخالق   تحقیقات  مرکز  اول،  جمشیدنژاد  غالمرضا  برگردان   و   پژوهش  ، 141  -   140  رازی،  ،الطبیب  محنة ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 1388  بهشتی،  شهید پزشکی   علوم دانشگاه

مجله ، به کوشش البر زکی اسکندر،  ( م925  –  865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) رازی،    ،بی الطب   ةمحن 

 . م1960، سال 511، صفحه  54مشرق، شماره 

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

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

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

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

اسعد،    یوسف  م(، پژوهشگر داغر،957  –   896/    ق346-   283حسین )   فرزند  علی  مسعودی،،  الجوهر   معادن  و  الذهب  مروج

 . ق1409  قم، ، ةلهجر  دار ةسسؤم

   جالینوس.   ،المزاج 

العدل   ي ف  يمغن  و  التوحید  )   اسدآبادی  القضات عبدالجبار، قاضی ابوالحسن  اضی  ق ،  ابواب  فرزند احمد    -   324همدانی 

   . ، تحقیق توفیق طویل، ابراهیم مکور، سعید زاید، زیر نظر طه حسینق( 415

، پژوهشگر قاسم،  ق( 415  -  324همدانی فرزند احمد )   القضاتقاضی عبدالجبار، قاضی   ،العدل   و  التوحید  أبواب  في  مغني

   .محمود محمد و نجار محمد علی و زاید سعید، و عفیفی ابوالعالء و طویل توفیق و سقا مصطفی و نجار عبدالحلیم 

  ن ی ق؛ برگردان حس1342ق(، قاهره،  372کاتب )ز:    وسف ی ابوعبدالله محمد فرزند احمد فرزند    ، یخوارزمالعلوم،    حی مفات

 خ. 1362چاپ دوم   ،یفرهنگ یجم، مرکز انتشارات علم  و یخد 

مصاب  الرحمةحی مفات طغرایی   ن یالد د یؤ م  لی ابواسماع،  الحکمةح ی و  اصفهان   فرزند   یعل  فرزند   ن ی سح  منشی    ی عبدالصمد 

 .  م(، نسخۀ حطی، ایاصوفیا، ترکیه1121  – 1061ق / 515 –  453) 

تناول التوت الشامی علی أثر    ي انکاره مشورته علی االمیر احمد بن اسماعیل، ف  يأبان فیها خطأ جریر الطبیب ف   ي ف  ةمقال

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،  حاله، و ایضاح عذره فیها ي البطیخ ف
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ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی    ،مر الطعم المر  أ  يبه علی جالینوس ف  فیما رد    يعلی احمد بن الطبیب السرخس   الرد    يف  ةمقال ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

 م(.925 –  865ق / 313 –  251) 

ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی  ، ه الوردم  فصل الربیع عند شَ   يف  ي زید البلخي بأجلها یعرض الزکام ل   ي ِمن الت   ةالعل  ي ف ةمقال

 .( م925 –  865ق / 313 –  251) 

     ( م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  يبکر الراز ي بأ و  ي حاتم الرازي ب أمناظرات بین 

ایران. مؤسسه مطالعات تاریخ    یدانشگاه علوم پزشکق(،  264  –   194، جالینوس، ترجمۀ حنین فرزند اسحاق ) عضاء منافع ال 

 خ. 1390  ،تهران  ،و مکمل ی . طب اسالمی پزشک

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

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

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

 . خ1339 تهران، دانشگاه انتشارات محمود،  آبادینجم   ،رازی  زکریای   فرزند  محمد ابوبکر  مصنفات و  مؤلفات

الدین محمد فرزند محمود )ز:  [، شهرزوری، شمس تاریخ الحکماء قبل ظهور االسالم و بعده] نزهة الرواح و روضة الفراح  

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

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،   نقض الطب الروحان 

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ،نقضه الطب  ي نقض الناشی ف

 م(. 925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،کتاب البلخی للعلم االلهی و الرد علیهنقض 

   م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ةنقض کتاب الوجود لمنصور بن طلح

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،ينقض کتاب فرفوریوس إلی انابو المصر 

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، لی الشعرإاالس لجابر  قل کتاب ن

 م(. 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، نکت الرموز
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ی  سخنران،  م( 925  -  865ق/    313  -  251)   یراز  ا یفرزند زکر  محمد  شی نواند  نی سی ن ی نوآور، کل  ست ی می ش  ، یراز  یهایژگیو ی ر لسوف ی پزشک، ف  ی  راز

بن زکر   یالمللن ی ب  ش یهما ،  ذاکر  م ی محمدابراه راز  س یپرد  ،ی راز  ی ایبزرگداشت محمد  آذر    22و    21،  کرمانشاه   ی دانشگاه 

1396 . 
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