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 نقد کتاب شرح مشکالت القانون الت القانون نقد کتاب شرح مشک 
،  ( 1209  -   1150ق /  606  –   544) ، امام فخر رازی  شرح مشکالت القانون برای نقد    در نشست سرای اهل قلم، سخنرانی  

 1397اسفندماه    12

ق( در دانش پزشکی  606م فخر رازی )د:  اما   شرح مشکالت قانونکارآمدی کتاب  بودن و  کاربردیگفتگو دربارۀ ارزشمندی،  

پزشکی  کهن   سدۀ    بالینیو  در  توسط  21سنتی  هم  آن  ادبیات،  و  فلسفه  بزرگان  برابر  در  و  شکوه  با  نشست  این  در  و  م 

نیازمند واکاوی    ن و، چ است  سخت و  بسیار دشوار  پزشکی دارد، کاری  دندان چشمی به تاریخ پزشکی پزشکی که گوشه دندان 

 است.   یاریزبینانهکنکاش بینانه و  نازک 

 شناسیه شناسی و نسخکتاب از منظر کتاب

 ی بیحب یقلنجفآشنایی با 
ای بزرگ، فیلسوف، متکلم، مفسر و آگاه به دانش  دیرینگی هزارساله از نویسنده موضوعی مقدس و واال و کتابی ارزشمند با 

های  باشد. ویراستار کتابپزشکی و بسیاری از علوم عقلی و نقلی است که افزون برآن اندیشمندی به نام امام فخر رازی می 

فرزانه   اندیشمند   ی گرپیرایش   ، خطی نجف گران   ایو  حبیبی،  دکتر  )ز سنگ  خوانسارزادگانی  پژوهشگر  خ1320:  ادۀقلی   )

اندیشمند، فیلسوف، عارف، ادیب و فرهنگ از چهل سال عهده فلسفه اسالمی،  از یک سو بیش  دار مناصب  وری است که 

 فرهنگی، همانند: سیاسی 

عالی در بخش علوم انسانی واحد تحقیقات و خدمات تخصصی ستاد پشتیبانی جنگ  نمایندۀ وزارت فرهنگ و آموزش    -

 ؛هادانشگاه 

 ؛هامسؤول بخش علوم انسانی واحد تحقیقات و خدمات تخصصی ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه  -

 ؛ خ136۸عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی  -

 نمایندگی مجلس در دورۀ سوم؛   -
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 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛عضویت در هیأت امنای  - نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 ریزی؛ ریزی الهیات شورای عالی برنامه عضویت در کمیتۀ برنامه  -

 عضویت در شورای گسترش آموزش عالی؛  -

 مدیریت گروه فلسفه و حکمت اسالمی، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه تهران؛ -

(؛ خ13۸4  –  1376انقالب اسالمی؛ دانشگاه الزهرا؛ تربیت مدرس؛ عالمۀ طباطبایی ) و ریاست پژوهشکده امام خمینی   -

 (  خ1362دانشکدۀ علوم قضایی ) 

محمد فرزند ابراهیم   شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا،   کتاب  برای ویرایش و پیرایش   22برندۀ جایزۀ سال دورۀ  

 صدرالدین شیرازی؛ 

العلوم االلهیة   يانیة ف علوم الحقائق الرب    يرسائل الشجرة االلهیة ف برای ویرایش و پیرایش کتاب    25برندۀ جایزۀ سال در دورۀ  

 الدین محمد فرزند محمود شهرزوری؛، شمس انیةسرار الرب  و ال 

 برخی از کارهای فرهنگی، نگارندگی و نوشتاری حبیبی 

 محمد فرزند ابراهیم صدرالدین شیرازی؛ مفاتیح الغیبهای کتاب

 ، قاضی سعید قمی؛  نوار القدسیاتأ  ربعینیات لکشفال و  شرح توحید الصدوق

 نوشتۀ شیخ اشراق است؛   التلویحات اللوحیة و العرشیةکمونه، سعد فرزند منصور که  ، ابن شرح التلویحات اللوحیة و العرشیة

 سه رساله از شیخ اشراق؛ ،اللمحات ، كلمة التصوف، االلواح العمادیة

 الدین محمود فرزند مسعود شیرازی؛قطب  ۀت شو نالدین یحیی فرزند حبش سهروردی،  منطق، شهاب  شرح حکمة االشراق 

   يایضاح المقاصد ف 
 

 ، جواد مصلح.  معضالت كتاب الشواهد حل

 ، اثیرالدین ابهری؛ الهدایة

 رانی ها مقاله و سخن ده  و کارشناسی ارشد و نامۀ دکتری پایان  چند ده 

 جزآن.  شرح مشکالت كتاب القانون سینا و ابن   الطب  يبرگردان قانون فتصحیح و 
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 نخستین فاکتور ارزشمندی کتاب شرح مشکالت قانون نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

گر متون خطی  نخستین فاکتور ارزشمندی کتاب شرح مشکالت قانون اقدام به جای این فیلسوف بزرگ و آرایش و پیرایش 

 گری این کتاب است. به ویرایش  ، حبیبی گرانمایه فلسفی

 بررسی کتاب از منظر تاریخ علم
 کتاب از منظر موضوعی تاریخ علم، ادبیات، کالم و پزشکی

با دالیل و براهین کالمی و شرحی فیلسوفانه که به گونه  تاریخ علم در زمینۀ دانش کالم،  کتابی بسیار ادیبانه  ای بازگوگر 

شده  گزاره  نویسندۀ کتاباز یک سو    آید، چون که ارزش افزودۀ دیگری برآن به شمار می   نگاهی پزشکی استفلسفه، منطق و نیم 

شیخ  سینا،  )مشروح(،  فرزند   ... عبدالله  فرزند  حسین  ابوعلی  /42۸  -  370) رییس  بی 1037  -  ۹۸0ق  هرگونه  م(  از  نیاز 

 های  گوناگون علمی است. شناسایی آگاهی و توانمندی او در زمینه

 سنگی کتاب شرح مشکالت قانون گران دومین فاکتور 

 . ست ا  فخر رازی زمین،مرد ایران گی بزرگ ند گار سنگی کتاب شرح مشکالت قانون، ن دومین فاکتور گران 

ابوعبدالله؛ یا ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی   گر کتاب قانون:گزاره 

 ( تبرستانی  رازی  /  606  –  544تیمی  آوازۀ 120۹  -   1150ق  با  متکلمین،  ابن   (  امام  المشککین،  امام  رازی،  فخر  خطیب، 

ای  ادبیات عرب و پارسی، فقیهی کارآمد و توانا، فرزانه االسالم، خطیب، محدث، فیلسوف، متکلم، راوی، بسیار آگاه به  شیخ

وری  همتا، سخن سنگ در دانش فلسفه، کالم، اصول، تفسیر قرآن، ریاضیات، اخترشناسی و اختربینی بود. آموزگاری بی گران 

 ای از دانش پزشکی نیز داشت.  زمین بود که آگاهی بسنده یگانه، خردورزی بزرگ و ادیبی توانا در ایران 

تا   مراغه، مرند، خراسان  به  را  او  بود. گذار  و شاهان  فرمانروایان  با  و دیدار  بالید. دلبستۀ گردشگری  و  زاده شد  او در ری 

جا گفتگوهایی با معتزلیان خوارزم داشت، راهی بخارا، هرات، سمرقند و هند شد، در بازگشت، هرات را  فرارودان رسید و در آن 

 ندگار شد. برای زندگی برگزید و در آن ما 
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های گوناگون  فرقه   هایدیدگاه چیرگی بر  جو داشت و در اندیشۀ  فکر ستیزهرازی شخصیتی مبهم و پیچیده داشت، هماره   نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

کالمی و مخالفت با  نگری، اشعری را با یکدیگر همراه و همسان سازد. فخر رازی با توجه به شافعی  همهاسالمی بود تا بتواند  

روش قیاسی و برهانی و برخی آرای  نگر داشت و از  های فیلسوفان یونانی مشایی رفی از دیدگاه دیدگاه جزء الیتجزا، شناخت ژ

گونه دانش کالم را از موضع تدافعی و جدلی بیرون آورد و از آن یک  های علم کالم بهره برد و بدین فلسفی برای تثبیت پایه 

 ثیرگزار پیدایش کالم فلسفی به شمار آورد.  أگذاران بسیار تاز پایه   توان او را یکیرو، می دانش جداگانه و سترگ پدید آورد. ازاین 

های فلسفی یونان مخالفت  ای که با بسیاری از دیدگاه دانند تا یک فیلسوف، به گونه گروهی او را بیشتر یک منتقد فلسفه می 

 پرداختند. یش از او به رد فلسفۀ مشایی می که متکلمان پساز روزگارش شد، در حالی ها را پذیرفت و شگفتی ای از آن ورزید و پاره 

پایه او در شکل  و  اندیشه گیری  بنیان  و سامان ریزی ساختار  اشعری  آن های  به  دهی  از خود  به سزا،  و  ارزشمند  نقشی  ها 

   جاگذاشت. 

رپایۀ کالمی  های باقالنی، غزالی، قاضی عبدالجبار همدانی و زمخشری بود و تفسیر خود را ببردار از اندیشهمفسری بهره 

 استوار کرد.  

بایسته است رّدکنندگان فیلسوفان و مخالفان اسالم، نگاهی    آورده و گوید:خلدون او را فیلسوف و متکلم به شمار  ابن 

 واحد ها ژرف های غزالی و فخر رازی داشته و در آن به کتاب 
ّ

لۀ حسن و قبح  أو مس 1اندیشی کنند. قاعدۀ الواحد الیصدر عنه اال

 ها داشته است. ای بر آن ]ذاتی یا ِخردی[ از مسائلی است که بازنگری ویژه 

کننده از یک سو، زندگی ناآرام و پرجنب و جوش  گرانه، طبع تشکیک گر و بیدار، اندیشۀ نقدگرانه و پرسش ذهن تیز، کنکاش 

 های اوست.  ای در نگاشتهو با فراز و فرود بسیار از سوی دیگر، انگیزۀ پیدایش گوناگونی فضاهای اندیشه 

 
، هفتمین  و قانون صدور  لطف  ۀو پس از اسالم، قاعد  یشپ  یرانمورد بحث مشترک در ا  ئلمسااز    یبرخ  (فلا  نقی منزوی:نک: مقالۀ دکتر علی  1

، جلد  2535  ور یشهر  5  -مرداد    30تهران،    ،یرانیا  قاتیتحق  ۀکنگر   هاییسخنران  ۀمجموع، جلد سوم  2535ی،  دانشگاه مل کنگرۀ تحقیقات ایرانی،  

 .www. Monzavi.irسایت منزوی  .375 – 365 ۀ، برگ127 ۀشمار  ران،یا یانتشارات دانشگاه مل اگشت،یش محمدرسول درسوم، به کوش 

حسین هفتاد مقاله ارمغان فرهنگی به دکتر غالم   ،(خ13۸۹  –   1302)  منزوی  نقیعلی دکتر    ،های سوم و چهارم هجریدوستی در سدهایران  (ب

 . 760 – 72۹، برگۀ 1371، تهران، اساطیر، 2صدیقی،ِگردآوری یحیی مهدوی و استاد ایرج افشار، ج
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ه پیشینیان، بسیار کارآزموده و توامند  شوار و پیچید های دگری کتاب گری کالمی، پیرایش و گزاره نویسی، روشن زیبا و آسان  نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 اند. گر نفس و روان دانستهگر یزدان و هماره نکوهشنگاران او را پیوسته نیایش بود. تاریخ 

 های فخر رازینگاشته
به جهت گستردگی دامنۀ اندیشه و  بود  ُپرکار در نوشتن  از اندیشمندان  او در زمفخر رازی  آگاهی باالی  و  ینۀ همۀ  هایش 

 ها، کتاب و رساله نوشت.  دانش 

  ۸فقه و اصول؛    1۹تفسیر؛    7پزشکی؛    ۸دهند که  اصیبعه هفتاد و شش کتاب و مقاله بدو نسبت می ابی و ابن   52قفطی  

و    نموذج العلوم أ   المعارف چنین در دو دایره ادبیات. هم   6اخترشناسی؛    5کالم؛    12فرق؛    3الهیات؛    24حکمت و فلسفه؛  

شناسی  توانایی و آگاهی خود را از دانش کیمیا و کیمیاگری، کانی   سرار ق ال ائ نوار في حقلحدائق ا؛ یا  الستینی؛ یا  علومجامع ال

های وی به زبان  بیشتر نوشتهاند که  برخی آثار وی را افزون بر دویست عنوان شمارش کردهگذارد.  شناسی به نمایش می و گیاه

   .هایی به زبان پارسی نیز دارد اندک نگاشته  . وی عربی است

 ( 8پزشکی )

 ، یک جلد. النبض ي فکتاب    -1

 ، به پایان نرسید. يملکالجامع الکبیر  ؛  طب الکبیر؛  الطب ي الجامع الکبیر ف  -2

اش  سینا، یک جلد، به پایان نرسید. او آن را برای شاگرد فرزانهابن  شرح مشکالت كتاب القانون ؛ یا  شرح كلیات القانون  - 3

 الدین عبدالرحمان فرزند عبدالکریم سرخی نگاشت. ثقة

 ؛شربةال کتاب    -4

 . مسائل الطب  ي ف  بات ك  -5
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 .1حفظ الصحة ؛  حفظ البدن  -6 نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 به پایان نرسید.   تشریح من الرأس إلی الحلق  -7

 . الطب   يمسائل ف  -۸

نویسی کردۀ کتاب فراست بقراط افزود و کتابی با همین نام  هایی ارزشمند بر کوته شناسی. او بخش قیافه ، دانش  فراسة -۹

 گردآورد.

 ( 7تفسیر )

. دوازده جلد است که با خامۀ زیبای خودش آن را نوشت. آن دربرگیرندۀ  مفتاح الغیب  یا؛  الکبیر  ( تفسیر) تیسیر    . کتاب 1

یا حمد است، چون کتابی جداگانه برای تفسیر سورۀ فاتحه نگاشت. آغاز آن: الحمد لله    تفسیر همۀ قرآن، به جز سورۀ فاتحه؛

  ي الذ
ّ
 قنا ... وف

 ردآورد، ولی نتوانست به پایان ببرد. انگیز و ناباورانه در آن گِ او چیزهای بسیار شگفت  خلکان گوید:ابن 

 هایی را برآن افزود.  ق( بخش 627الدین احمد فرزند محمد قمولی )د: نجم 

 تر کرد.  ق( آن را کامل 63۹الدین فرزند خلیل خویی دمشقی )د:  قضات شهاب قاضی

 نام نهاد که ده جلد است و چاپ شده است.  واضحکردۀ آن را ق( کوته 6۸7محمد فرزند محمد نسفی )د: 

 .تفسیر القرآن الصغیر ؛ یا  ویلألت نوار او أ سرار التنزیل أ.  2

 . الحسنی ء سماأ  تفسیر.  3

 ، یك جلد. تفسیر فاتحة الکتاب ؛ یا تفسیر الفاتحة. کتاب  4

 ، تفسیری بر وجه عقلی و نه نقلی آن، یك جلد. تفسیر سورة البقرة. کتاب  5

 . آیات البینات  -6

 
نویسی، ناشر مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ق(، پژوهش و مقدمه 606  - 544، پاییدن تندرستی، امام فخر رازی )حفظ البدن  یاحفظ الصحه    1

متن، قطع وزیری، برندۀ جایزه از سازمان حامیان نسخ خطی کتابخانۀ ملی جمهوری برگۀ    256مقدمه +    برگۀدر شصت و چهار    1390وزارت ارشاد،  

 .اسالمی
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 . بعض سور القرآن العظیم   يتنبیه علی بعض السرار المودعة ف  يرسالة ف -7 نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 ( 19فقه و اصول )

اصول دین است و    ن آ ع و ضوم. تس ا  ، دو جلد نهایة العقول في الکالم و في درایة الصول ؛ صول نهایة العقول في درایة ال .  1

 بیست اصل دارد.  

 اما بعد حمد الله علی تسابق آالئه و تالحق نعمائه ... .  غاز کتاب:آ

 ، یک جلد. صول اصول الفقهالمحصول في علم ال .  2

از مسائل کالمی در اصول دین که برای پسرش محمد نگاشت، سپس قاضی    مسألۀ، چهل  صول الدیني أالربعین ف .  3

 پرداخت.  لباب نگاری آن به نام ق( به کوته 6۸2الدین ابوالثناء محمود فرزند ابوبکر ارموی )د:  سراج 

 . صول االشارة في ال تنبیه . کتاب  4

 .صلینالمعالم في ال . کتاب  5

 ، بخش عبادات و نکاح آن به پایان نرسید و در سه جلد. ي شرح الوجیز للغزال.  6

 ، یک جلد. المحصلکتاب    -7

 سه جلد، به پایان نرسید. گویا آخرین کار نوشتاری او بوده است.   ، المطالب العالیةکتاب    -۸

 گزاره کرده است. زاده، عبدالرحمان آن را  جلی 

 های آخرین او است. نگاشته ، گویا یکی دیگر از کوچک المعالم کتاب    -۹

، آغاز آن:  مسألهنگاشته، دربرگیرندۀ پنجاه  ، پارسی مسائل الخمسون في أصول الکالم؛ یا  خمسین في أصول الدین  - 10

 ر العقول ...[. تحیّ   يالحمدلله الذ 

 ؛جوبة المسائل البخاري أ  - 11

 ؛ سراج القلوب - 12

 ؛فکار و عمدة النظارزبدة ال - 13

  رشادإ - 14
 

 ؛ سرارار إلی لطایف ال النظ
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 ؛ رسالة في السؤال  - 15 نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 ؛ كتاب جواب الغیالني - 16

 ؛الرعایة - 17

 ؛الرسالة الصاحبیة - 1۸

 ؛ المحمدیة؛ الرسالة المجیدیة - 1۹

 تا( حکمت، فلسفه و منطق   8)

 و المتکلمین.  ء خرین من الحکماأالمت فکار المتقدمین و أ  المحصل  -1

 الملخص في الحکمة.   -2

 سینا.ها ابن از نگاشته شرح كتاب عیون الحکمة    -3

 . المطالب العالیة في الحکمة  -5

 ؛رسالة الجوهر الفرد -6

 نویسی از او است. ای پارسی کتابچه  ،ةتعجیز الفالسف  -7

الدین محمد فرزند  و در دانش منطق و نجوم نگاشت و پیشکش کمال   ، او این کتاب را به زبان پارسیةالکمالی   ةالرسال  -۸

تاج  امام  بزرگ  آموزگارم دانشمند  را در سال  میکاییل کرد.  آن  ارموی  تازی  625الدین محمد  به  پارسی  زبان  از  ق در دمشق 

 .برگرداند. محمدباقر سبزواری آن را تصحیح و چاپ کرد

 ( 24الهیات )

 . مباحث الوجود و العدم  -1

است. دارای سه کتاب، یک    شرح المقاصداندازۀ  شناسی است. هم کتابی در علم الهی، خدا و طبیعت   مباحث المشرقیة  -2

 خاتمه و یک انجامه است.  

 داران؛ های جان کتاب نخست دربارۀ مسائل و امور همگانی و عام، گونه 

 اچه و دو گفتار است؛  چه امکان وجود دارد که یک دیب کتاب دوم شناخت احکام و اقسام هرآن 
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آراء  الوجود، خدا، صفات پیامبران، خردهای ده کتاب سوم دربارۀ واجد  نقد کتاب شرح مشکالت القانون  گانه و مردم است که در آن انتقاد های سختی به 

 .حکما وارد نموده است

 سبحان المنفرد بقّیومّیة الهوّیة و الوجود ...   آغاز آن:

 به چاپ رسید.   . در قاهرهشرح أسماء الله و صفاته   يلوامع البینات ف -3

 ، به پایان نرسید. شرح نهج البالغة  -4

 . القضاء و القدر  -5

 . رسالة الحدوث -6

 . نفثة المصدور رسالة   -7

   .الخلق و البعث کتاب    -۸

 به زبان فارسی  صول الدینأ ي الخمسین ف  -۹

 .  است  ای در چند گفتارکتابچه ، نبیاء لعصمة ا - 10

 الحمد لله بجالل احدّیته عن مسارح الخواطر ...   آغاز آن:

 . ذم الدنیا ي رسالة ف - 11

 خالق. ال  - 12

 تحصیل الحق.  - 13

 . النبوات ي رسالة ف - 14

 . مباحث الحدود - 15

   است.  ای در ده گفتارکتابچه  إحکام الحکام  - 17

   نویسی نمود. خسروشاهی آن را کوته 

 . النفس ي رسالة ف - 1۸

 او این کتاب را نیز به زبان پارسی نگاشته است.  ، البراهین البهائیة  کتاب -  1۹
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 ؛ التأثیرات( السماویة  يإعالمات )ف  ي اختیارات العالئیة ف - 20 نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

آورده و گوید: چهار گفتار دارد: یکم دربارۀ    1553نام نویسنده در برگۀ  خلیفه چلبی آن را بی .  كتاب اللطائف الغیاثیة  - 21

 فقه؛ سوم اخالق؛ چهارم دعا. اصول دین؛ دوم 

سینا شناخته  گزارۀ بخش الهیات اشارات شیخ که به شرح قسم اإللهیات من اإلشارات ابن ،  شاراتشرح ال   ينارات ف ال   - 22

 شود. او آن را به سبک قال ... أقول نگاشته است.  می

   گزارۀ او انباشته از انتقادها و ایرادهایی بر شیخ است. 

 . شارات لباب ال  کتاب  - 23

 ؛المباحث العمادیة في مطالب المعادیة - 24

 ( 3مناقب و فرق )

 . چهار گفتار دارد.  يعظم الشافعمناقب االمام ال  -1

 هو ...  يالحمد لله الذ   آغاز آن:
ّ

 ال خالق لألشیاء إال

   .فضائل الصحابة الراشدین   -2

 ؛ الملل و النحل  يالریاض المونقة ف  -3

 ، جدل و خالف( 12کالم )

 . الطریقة فی الجدل .  1

 . مباحث الجدل . 2

 چهار جلد.   ،الخالف  يالطریقة العالئیة ف.  3

 ؛ و الخالف يكتاب الشفاء الغ   ؛ یامن الخالف ي شفاء الغ.  4

 . الکالم  ي زبدة العلم ف. 5

 رساله في السؤال . 6

 علی اهل الزیغ و الطغیان.  البیان و البرهان في رد    -7



   

 ی فخر راز  یهانگاشته  یشناسو نسخه  یشناسکتاب از منظر کتاب 
 

11 

 در دانش خالف که چهار جلد است.  طریقة العالئیة -۸ نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 . ل و عیون المسائل ئتهذیب الدال  -۹

 براهین النهائیة  - 10

 بطال القیاس. إ كتاب في  - 11

الدین ابوبکر فرزند  آن را در دانش کالم و در یک جلد فراهم آورد و پیشکش شاه دادگر سیف  ، سیس التقدیستأ كتاب    -12

 ایوب نمود. شاه هزار دینار برایش فرستاد. 

 تا( اخترشناسی، اختربینی، ریاضیات و هندسه  5)

 . الرمل  ي كتاب ف  -1

 . شرح مصادرات اقلیدس  -2

 . رسالة فی الهندسة  -3

ر  المکتوم في مخاطبة الشمس و القمر و النجوم   -4 آن را از آِن ابوالحسن علی فرزند احمد مغربی حرالی  گویا برخی    ،الس 

 دانند.  ]حوالی[ می 

 داند که بیشتر جادو و اختربینی است.  می  أسرار النجوماو را نویسندۀ کتاب  میزانذهبی در 

اند.  است و فخر رازی نیست و بدو نسبت داده   مخاطبة النجوم  ي سر  المکتوم ف نام کتاب    نویسی آن گوید:تاج در گوشه 

 . دارد ي انقضاض الراز ي ف ي انقضاض الباز ای برآن به نام  ق( رّدیه 7۸۸الدین سریجا فرزند محمد ملطی )د: شیخ زین 

 . منتخب تنکلوشا -5

 نامه  تا( ادبیات و دانش  6)

 ند. در دانش نحو است، آن را به پایان نرسا، ي شرح كتاب المفصل للزمخشر  -1

ی ) شرح سقط الزند   -2  م(، به پایان نرسید. 1057ق / 44۹، گزارۀ دیوان سه هزار بیتی أبوالعالء احمد فرزند عبدالله َمَعِرّ

 ها. بندی دانش نامۀ طبقهدانش  . أنموذج العلوم  -3
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افزود و کتابی با همین نام  بقراط  ةفراس لاكتاب نویسی کردۀ  هایی ارزشمند بر کوته شناسی. او بخش ، دانش قیافه فراسة -4 نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 گردآورد.

 های بالغت است. . دربرگیرندۀ شگفتی علم البیان يدرایة االعجاز ف ي نهایة االیجاز ف  -5

 . سرارق ال ئنوار في حقا حدائق ال ؛ یا يالستین ؛ یا  جامع العلوم  -6

 سومین فاکتور ارزشمندی کتاب شرح مشکالت قانون 

 سومین فاکتور ارزشمندی کتاب شرح مشکالت قانون خود امام فخر رازی، نویسنده و گردآورندۀ آن است. 

 کالی، درمانی کتاب مشکالت القانون یانداز کاربردی، کلینچشم
ها به ویژه  کوشش فخر رازی در شرح کتاب   گوید:  سیناابن   شارات تنبیهات و ال   ح شرخواجه نصیرالدین توسی در آغاز  

 این کتاب، جرح است تا شرح و گزاره کردن آن.  

داند. تنها کار رازی را ناقص به شمار  سینا میمسیحی و فخر رازی چه در دانش عملی و چه نظری برتر از ابن   قطب مصری:

 آورد.  می

   الدین شیرازی:قطب 
ّ

 بود.  شرح امام عالمه فخرالدین محمد فرزند عمر رازی تنها جرح بعض بود، نه شرح کل

  پرداختند،   قانون   گری روشن   و  شرح   به  گوناگون   های زمان   در   علمی  بزرگان   از  بسیاری   :خود  شرح   آغاز   در  دیدگاه آملی

یات   شرح   و   بودند   رازی   فخر   از   برتر   که  قرشی  نفیسابن   و  خونجی   مانند 
 
  است   بهتر  و   برتر   همه   از  شیرازی   الدین قطب   ، القانون  كل

  کوشید،   بسیار  راه  این  در  و  کرد  روشن  و   گشاییگره   بودند،  ناتوان   هاآن   گشایش  از  دیگران   که  را  کتاب  هایپیچیدگی  از  بسیاری  و

  اندازه بی   و   گویی دوباره   از   پروایی   و   گذاشت   کنارهم   در   فارس   و   راحل   و   گردآورد  را  یابسی   و   رطب   هر   و   کشید   درازا   به  را   سخن   ولی

 . شدند  فراموش  هاخواسته  و رفت  دست از  مطلوب و شود   گم  هدف  که جایی  تا  نداشت  نوشتن 

 پزشکیفلسفه در 
اندیشمندان در گذشته  از دانش پزشکی بود. همۀ  آگاه  باید  فخر رازی فیلسوفی  بودند که هر پزشک  باور  براین  های دور 

های پزشکی پیشینیان رو، کتاب های فلسفه، ریاضیات، اخترشناسی و اختربینی داشته باشد. ازاین آگاهی بسنده از دانش 
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از سوأتبی  نقد کتاب شرح مشکالت القانون  و  این چند دانش نبود  از  از فیلسوفان بی ثیر  باشند، اظهار    که کار درمانی چشمگیری داشتهآن ی دیگر بسیاری 

 پرداختند.  کردند و گاهی به نوشتن کتاب و رساله می نظرهایی می 

ثیرگذاری فلسفه در پزشکی رهایی نداشته  أ کند که او نیز همانند دیگر همکارانش از تق( یاد می 313رازی )د:  نمونۀ آن را  

 شود.  نوا می گونه با ایشان هم پزشکی خود بدین در اندك نگاشته فلسفی است و ناچار 

های تابستان، و  هماهنگ )معتدل( در فصل ای که در این بخش باید بررسی شود وضعیت تن مسأله ]... نخستین  گوید:او 

اند و تن نامعتدل اعتدال خارج شده هایی که از حالت  معتدل در فصل   چنین باید به وارسی تن زمستان، بهار و پاییز است. هم 

 1اند، بازبینی کرد...[ هایی که ناهماهنگ نامعتدل و ناهماهنگ در فصل  های معتدل پرداخته شود، سپس تن در فصل 

فلسفی در کتاب گونه گفتهاین  نشان چیرگی روش  نمونه ها  پزشکی است که  را در کتاب های  آن  از  اندك  رازی  های  های 

 یابیم. می

نیاز بود. هماره کوشش ایشان برای  توان از آن بی آورند که نمی فان پزشك، پزشکی را به عنوان دانشی به شمار می فیلسو

 رسیدن به کمال سبب شده که به سوی پزشکی نیز کشانیده شوند. 

های  گیزهیعنی به شناخت بیماری و ان  ،کنندهای نخستین فهم خود را بر دانش پزشکی استوار می پزشکان فیلسوف پایه 

داشت آن تا زمان رسیدن به بهبودی و چگونگی  مادی پیدایش آن، درازای زمان ماندگاری آن، نیروی بیمار و چگونگی نگاه 

ای  پردازند. فلسفه برای این گروه از پزشکان گونه آوردن تندرستی میرویارویی با بیماری و در پایان درمان نهایی و به دست 

اش برساند. روش اندیشیدن دو گروه متفاوت است، هر کدام  ست که این هدف را به آرمان نهایی روش راهبردی و دستاویزی ا 

 گیرند. ابزار رسیدن به هدف و آرمان خود را جداگانه در نظر می 

های سندیت راستینی نداشته اندیشند، هرچند پایه فیلسوفان در نخستین مرتبه به ترتیب و تطبیق و تقسیم منطقی می

 باشد. 

 نمایند. ها معطوف می ها و وجه اشتراك و وجه افتراق آن های بیماریکان توجه اولیه خود را به مشاهدات و نشانه پزش

 
   .رو 174بودلیان، آکسفورد، برگ   Marsh 156، از مجموعه نسخ خطی 8-7، جلد دوم، صفحه های رازیمجموعه رساله  1
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توانسته به تجزیۀ و تحلیل آن بپردازد ای از بخشی از یک فن یا گفتار قانون برگزیده که می فخر رازی گزینشی واژه؛ و یا جمله نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

های واردکردۀ خویش را به بحث و گفتگو بگذارد و به قول  د را داشته باشد، سپس تشکیک های گوناگون خوزنیها گمانه و در آن 

تا آن خواجۀ توس بیشتر به جرح واژه  آورد  به شرح آن ها روی  از گزاره که  و به گمان من بخشی بسیار  بپردازد  نیز  ها  او  های 

توان  به فراوانی و گستردگی می  القانونکالت کتاب  های آن را در کتاب شرح مشکاربردی و بالینی برای پزشک نیست. نمونه 

 رّدیابی کرد. 

 قانونشارحان کتاب 
مجمع  کتاب  ق( در  1032الدین محمد حمویی )ز:  ؛ سالک تحفة السعدیةالدین شیرازی در  اصیبعه در عیون؛ قطب ابی ابن 

در  النفایس چلبی  الظنون؛  در  كشف  آقابزرگ  در  ةذریعال ؛  مهدوی   سیناابن مصنفات  ؛ 
ّ

ظل و  قانون الرحمان  ؛    شارحان 

 اند:  بدین ترتیب آورده قانون  کنندگان کتاب  گزاره

ریز رساله ابی ابن   یکم،  ابن اصیبعه در بخش  ) های شیخ  القانون ق(،  427  –   370سینا  نام    كتاب حواشي علی  از خودش 

 .  1بردمی

 .2ت قانون سینا، تفسیر مشکال، ابوعبید عبدالواحد جوزجانی شاگرد ابن دوم

الله فرزند ابوالعال صاعد فرزند ابراهیم فرزند  هبهم( ابوالحسن  1165- 1074ق /  560-466تلمیذ ) الدوله ابن امین ،  سوم

 .3سیناكتاب القانون للرئیس ابن  ی مختصر الحواشي عل تلمیذ،

 سینا.حواشي علی كتاب القانون البن م(،  11۸0ق /  575بذوخ، ابوجعفر عمر فرزند بذوخ قلعی مغربی )د: ابن   چهارم،

 
 . 747،  2برگردان ذاکر، جاصیبعه، ابیابن ،ونیع 1

 .تتمة صوان الحکمةبیهقی در  نک: 2
 . 64۸،  2، جبرگردان ذاکراصیبعه، ابیابن ،ونیع 3
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شرح كلیات  م( است؛  120۹ -  114۹یا   114۸ق /    606  –ق  544یا    543)   1، امام فخرالدین محمد فرزند عمر رازی مپنج نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

یا  القانون القانون؛  كتاب  مشکالت  بخ   شرح  نرسید،  پایان  به  ثق که  حکیم  برای  را  آن  او  کرد.  گزاره  را  کلیات  از  الدین  ةشی 

 .2ت عبدالرحمان فرزند عبدالکریم سرخسی نگاش 

است؛ بخشی از    3م( 124۸  -   11۹4ق/   646  -   5۹0الدین ابوالفضائل فرزند نامور فرزند عبدالملک خونجی ) ، افضل مشش

 کلیات را گزاره کرد. 

م( است؛ بخشی از کلیات را  1244ق /  641]کیلی[ )ک:    4عبدالواحد )عبدالله( جیلیالدین عبدالعزیز فرزند  ، رفیع مهفت

 . گزاره کرد

 است. بخشی از کلیات را گزاره کرد.  5الدین احمد فرزند ابوبکر فرزند محمد نخجوانی، نجم مهشت

از بزرگان کتاب قانون    یکی. القانونتنقیح المکنون من مباحث ،  محمد فرزند فرزند فرزند ابونصرفخرالدین ، خجندی،  منه

الله طبیب مصری  نامید لطف   تنقیح المکنوننگاری کرد و  نویسی کرد و آن را به نام مکنون خواند و خجندی آن را کوته را کوته 

 
یات القانونامام فخر رازی شافعی آیین.    1

 
(. 107،  2، جهدیه؛  45،  3ج  امرؤالقیس،  ؛ عیون،3۹۸او یك جلد ناپایان )تاریخ الحکماء،    شرح كل

و مقالتی به عنوان سرگفتارهای مهم دانش پزشکی، به زبان   ای در كالبدشناسیرسالهسینا و ابن قانونای بر کتاب و گزاره  نبضهایی در بارۀ کتاب

زد که نتوانست آن را به پایان رساند )الگود،   طب  الکبیریا    جامع الکبیراش دست به نوشتن کتابی با نام  پارسی بنوشت. همچنین در پایانۀ زندگی

322 .) 
 .322؛ الگود، 107، 2؛ هدیه، ج45، 3ج لقیس،امرؤا ؛ عیون،3۹۸تاریخ الحکماء، ؛ 7۹2، 2عیون، برگردان ذاکر، ج 2

نامافضل  3 فرزند  ابوعبدالله محمد  فرزند عبدالملک خونجی )الدین  و منطق است.  124۸  -  11۹4ق/   646  -  5۹0آور  بزرگان حکمت  از  م( 

های کتاب  (.344،  7اعالم زرکلی، جقضات آن دیار شد و در قاهره درگذشت )تباری است که مصر رفت و پس از برکناری شیخ عزالدین، قاضیایرانی

 )ُحسن المحاضرة سیوطی(. ، ادوار الحمیات سیناابن شرح قانوناو: 
م( پزشکان و فقیه بزرگ اسالمی و از فیلمان 1244ق /  641الدین جیلی، بوحامد عبدالعزیز فرزند عبدالواحد فرزند اسماعیل گیالنی )ک:  رفیع   4

سینا ابناختصار كلیات قانون  چنین کتاب  ق دمشق شد و پس از آن کشته شد. او هم63۸قضات بعلبک سپس در  گیالن است. او نخست قاضی

 (.146، 4)اعالم زرکلی، ج نیز نگاشت
 (.16۸، 4است )ریحانه االدب، ج شرح قانونو  شرح اشارات و تنبیهاتالدین احمد فرزند ابوبکر فرزند محمد نخجوانی دارای نجم 5
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ن را  الدین عبداللطیف فرزند یوسف موصلی بغدادی برآن حاشیه زد و آنامید و موفق  التصریح في شرح التنقیحآن را شرح کرد  نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

به خامۀ شاگرد حاشیه   حاشیة علی التصریح اسراییلی در سال  ة نویس هب نامید. این حاشیه  آن  616الدین جمیع  ق برروی 

 . 1نوشته شده است 

  المکنون   التصریح بر کتاب  الدین عبداللطیف فرزند یوسف موصلی بغدادی حاشیه  موفق   المکنون  حاشیة علی التصریح

 .2ق برروی آن نوشته شده است 616الدین جمیع اسراییلی در سال ةنویس هب د حاشیه. این حاشیه به خامۀ شاگر نوشت

می مصری )ک:  ، قطب مده
َ
شرح الکلیات من كتاب القانون  کتاب  وی    .3ق( 61۸الدین ابراهیم فرزند علی فرزند محمد ُسل

   را نگاشت.  سیناللشیخ الرئیس ابن 

تر از شیخ سینا هستند، چون مسیحی در دانش و هنر پزشکی آگاه مسیحی و فخر رازی برتر از ابن   او در این کتاب گوید: 

 ابوعلی بودند؛ زیرا بزرگان دیگری نیز چنین رایی دارند که در این هنر برتر از ابوعلی هستند.  

 تر و گویاتر است.  های شیخ روشن : »سخنان مسیحی نسبت به گفتهچنین گویدهم 

 باشد«.  های ناسودمندانه می گوییکردن شیوۀ پیچیده شیخ در گفتارش دنبال  هماره هدف 

 . 4»او در زمینۀ دانش نظری، عملی، اعتقادی و مذهبی برتر بود   رییس گوید:او در برتری فخر رازی بر شیخ

یعقوب فرزند اسماعیل فرزند جمیع  الله فرزند زین فرزند حسن فرزند افراییم فرزند  ، ابوالعشایر هبه جمیع مصریابن   یازدهم،

 .  5را نگاشت  التصریح بالمکنون في تنقیح القانون كتاب (، ه 6)سدۀ  اسراییلی 

 
 . 455، ش ۹۸، نسخ خطی پزشکی؛ 145، ش  25، 17، جةذریعال 1

 . 455، ش ۹۸ ،یپزشک ینسخ خط؛ 145، ش  25، 17ج  ،عةیالذر 2
 كلیات قانون قطب مصری از مغرب بود که به مصر آمد و در آن ماندگار شد، سپس به سرزمین پارسیان رفت و شاگرد فخر رازی شد. وی همۀ    3

،  3، جعیونسینا را گزاره کرده است. قطب مصری در شهر نیشابور هنگام چیرگی مغوالن بر سرزمین پارس / ایران و کشتار مردم، کشته شد )ابن

 (.46و45
 . 7۹3، 2برگردان ذاکر، ج ،ونیع 4

 . ۹63، 2، برگردان ذاکر، جعیون 5
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 .1را نوشت  تعالیق علی الکلیات من كتاب القانون  که کتاب ق( 612الدین حمصی )ز: ، کمال مدوازده نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

)د:  موفق   سیزدهم،  سامری  غنائم  فرزند  یعقوب  ابویوسف  /  61۸الدین  القانون  م(،  12۸2ق  كتاب  من  الکلیات  شرح 

ها  های فخر رازی و قطب مصری دربارۀ گزارۀ کلیات قانون را در یک جا گرد آورده و ریزبینانه به بررسی آن ، او نوشته سیناالبن 

 . را دارد منفاخ علی الکلیاتالدین ابن نجم حل شکوک چنین کتابی به نام  پرداخته است. هم 

  ي تعقب حواشم(، کتاب  1232  –   1162ق /  62۹  –  557الدین عبداللطیف فرزند یوسف موصلی بغدادی ) موفق   چهاردهم، 

 .  2را نوشت جمیع علی القانون ابن 

  –   564زند شجاع شیبانی حانوی ) رقیقه، سدیدالدین ابوالثناء محمود فرزند عمر فرزند محمد فرزند ابراهیم فر ابن  پانزدهم، 

 . 3هایی سودمند بیفزودآن را منظوم ساخت و برآن افزوده ،سینا شرح كلیات القانون البن م(،  123۸  – 116۹ق / 635

شاگر ابن   شانزدهم، خراسانی  رستم  فرزند  علی  فرزند  محمد  فرزند  رضوان  فخرالدین  )د: رضی   دساعاتی،  رحبی  الدین 

 .4را نگاشت  سیناحواشی علی كتاب القانون البن م(،  1233ق / 631

  ( م 1254  –   11۹7/    652  -   5۹3عالمه ) ، ابن فرزند حلوان   طبیب  اسعد  الدین ابوالعباس احمد فرزند ابوالفضلنجم   هفدهم،

 ؛( 1266،  3، ج عیون)  المهمالت في الکتاب الکلیاتکتاب 

سینا )عیون، برگردان  م(، حواشی علی القانون البن 126۹  –   11۸7ق /  667  –  5۸3الدین رحبی ) رحبی، شرف ابن   دهم،هژ 

 ( 1144، 3ذاکر، ج

این کتاب را بدو نسبت    فهرست های  برخی از کتاب   ، الحاشیة علی القانونق(،  672خواجه نصیرالدین طوسی )د:    دهم، نوز 

 (. ۹1۸، ش  16۹، 6، جالذریعةدهند ) می

 
 . 1146، 3، برگردان ذاکر، جعیون 1
 . 116۹، 3، برگردان ذاکر، جعیون 2

 . 1200، 3، برگردان ذاکر، جعیون 3
 . 111۸، 3عیون، برگردان ذاکر، ج 4
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ابوالفرج امینابن   تم،بیس نقد کتاب شرح مشکالت القانون  م(، 12۸6  -  1233ق /  6۸5  -  630)   1الدین یعقوب فرزند اسحاق مسیحی الدوله موفق قف، 

   .2نوشته است   در شش جلد سیناشرح من الکلیات كتاب القانون البن 

ْرشی،با آوازۀ  الدین ابوالحسن علی فرزند نفیسفیلسوف عالء   ، مبیست و یک
َ
ق( 6۸7  –  607نفیس ) ابن الدین ابوالحزم ق

 است. همۀ کتاب قانون را گزاره کرد؛

ق /  634-710)  3الدین کازرونی الدین مسعود فرزند شیخ مصلحالدین محمود فرزند ضیاء ، فرزانۀ بزرگ قطب مبیست و دو

او ارزش آن دارد که بر چشم دانشمندان نگاشته شود و نه در کتاب1236-1311 ها. او کتاب نخست  ها و کتابچه م( گزارۀ 

   . که گویا انجام نداده است 4امکلیات را به همراه بخش کالبدشکافی آن را گزاره کرده است، ولی من آن را ندیده 

فصول    مطران؛ وابن طباء  بستان ال تلمیذ؛ و  رازی ابن   ختیارات حاوي إهای گذشتگان از  رح بری از شگذشته از بهره   او گوید:

  بطالن درکه ابن جوبة المسائل  أ  ابوالفرج عبدالله فرزند طیب؛ وثمار مسائل الطبیة    که از مجلس شیخ استفاده شده؛ و  ةالطبی 

ال  و  طباء  دعوة  است؛  الطبیعیات؛  آورده  المسائل؛  و  قراضة  کتاب نوادر  و و  تشریح؛  در  جالینوس  ابن   های  صادق  ابیشرح 

م شرح را آغاز  1283ق /  682ابوسهل مسیحی بهره بردم و در سال    خلق االنسان  جالینوس؛ ونیشابوری بر منافع االعضاء  

 
ْف: حکیم و دانشمند بزرگ،  ابن  1

ُ
ف از ترسایان شهر َکَرک ـ  الدوله فرزند یگانۀ روزگار، موفق فرج امینالبو اق

ُ
الدین یعقوب فرزند اسحاق فرزند ق

داخت. لبنان بوده است. زادگاهش کرک است. وی در دژ قلعون سالیانی را به درمان گذراند. سپس به دمشق بازگشت و به درمان بیماران در آن جا پر 

كتاب العمدة في صناعة ،  مقالة في حفظ الصحةدر دو جلد،    شرح الفصولسینا در شش جلد،  ابن  لیات قانونشرح ك ،  شافي في الطباوراست:  

 (. 445، 3، جعیونکه در دسترس نیست ) حواشي علی ثالث القانوندر بیست مقالت،  الجراح
 . 127۹، 3، برگردان ذاکر، جعیون 2
فارسی کازرونی اشعری شافعی و شاگرد   الثناء محمود فرزند مسعود فرزند مصلح م(، ابو 1311  -   1236ق /  710  -   634الدین شیرازی )قطب   3

یات قانونخواجه نصیر طوسی است. 
 
 (. 30۸ - 307، 3، ج دبال  ةریحان؛ 66 -  65،  ۸سینا )اعالم زرکلی، جابن شرح كل

پزشک، در بیمارستان مظفری  سینا: پس از وفات پدرم در مقام پزشک و چشمابنشرح كلیات قانون  الدین شیرازی در آغاز  خود نگارۀ قطب4

 گذشت و مدت ده سال به همان سمت باقی ماندم.  شیراز به خدمت پذیرفته شدم، در حالی که بیش از چهارده سال از عمرم نمی
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، نامیدم که  طباء نزهة الحکماء و روضة ال   کتاب را کردم و آن را به سعدالدوله علی ساوی تقدیم داشتم و به همین مناسبت این   نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 .1است  تحفة السعدیةموسوم به 

، 2ق( 726الدین علی فرزند مطهر حلی )د:  مّطهر، حسن فرزند سدیدالدین یوسف فرزند زین الدین ابن، جمال بیست و سوم

 . 3دارد شرح القانون 

الدوله قتلغ ق به نام شهاب 733آن را در سال   ،حاشیة علی القانونضیاءالدین فرزند بهاءالدین شجاعی،   ، مبیست و چهار 

 .4های کتاب قانون را روشنگری کرد تیمور عادل به پایان برد و در آن پیچیدگی

ی بتوضیحات قانون(، ق745د:  سدیدالدین کازرونی )  بیست و پنجم،  نفیس را  قانون ابن او موجز ال ؛ شرح الکلیات المسم 

، عربی،  خوانده است  المغني في شرح الموجز القانون، شرح سدیدی، شرح الموجز القانون شرح کرده و بدین نام و نیز به نام 

،  771ق؛ و ابونصر حسن فرزند اسماعیل به تاریخ  106۸قلی به تاریخ  کننده حسین ها و درمان، کتابخانۀ ملی، رونویس بیماری 

 .  5کتابخانۀ ملک 

را به همراه بخش    كلیات قانوناست که    6ق( 753م /  1352الدین محمد فرزند محمود آملی )د:  شمس   ، مبیست و شش

گری قانون  های گوناگون به شرح و روشن کالبدشکافی بنوشت. او در آغاز شرح خود گوید: بسیاری از بزرگان علمی در زمان 

 
 .ده –هفت  ،یسهرورد  شرح حکمة االشراق  1

  -   64۸الدین علی فرزند مطهر حلی )الدین ابومنصور حسن فرزند سدیدالدین یوسف فرزند زینرا آیةالله عالمه جمال  سیناشرح القانون البن   2

ر المکنون في علم القانون،  مطهر حلی است. اوراست:  (. فقیه بزرگ و دارای شهرت ابن1461، ش  3۸۹،  13، جالذریعةق( بنگاشت )726 و د 

 (.2۸4، 2، جة)هدی وافیه بفوائد القانون و الکافیةمقاصد ال
 . 1461، ش 3۸۹، 13، جةذریعال 3
 .۹16، ش  16۸،  6، جالذریعة 4
 .1328ف ش 272؛ 370، ش 80، نسخ خطی پزشکی 5

م  1352خورانی انزانی )د:  الدین فرزند کاکیانی  الدین محمد آملی فرزند محمود فرزند علی فرزند شمس ، را شمسسیناشرح كلیات القانون البن6

،  13، جالذریعة( است )سیناحاشیة علی قانون ابن، به نام  ۹1۸، ش  16۹،  6، جالذریعةق( نوشته است. فرزانگانی مانند فخر رازی و خواجه )753  /

 (.  203،  ۸سدۀ  طبقات،؛ 1464، ش 3۹0، 3۸۹،  13، ج الذریعة؛ 1656، ش 47



   

 شارحان کتاب قانون  یشناسو نسخه  یشناسکتاب از منظر کتاب 
 

20 

یات القانون س قرشی که برتر از فخر رازی بودند و نفی پرداختند، مانند خونجی و ابن نقد کتاب شرح مشکالت القانون 
 
الدین شیرازی از همه برتر  ، قطب شرح كل

گشایی و روشن کرد و در این راه  ها ناتوان بودند، گرههای کتاب را که دیگران از گشایش آن و بهتر است و بسیاری از پیچیدگی

ر  یابسی  و  رطب  هر  و  کشید  درازا  به  را  سخن  ولی  کوشید،  از  بسیار  پروایی  و  گذاشت  کنارهم  در  فارس  و  راحل  و  گردآورد  ا 

 ها فراموش شدند. اندازه نوشتن نداشت تا جایی که هدف گم شود و مطلوب از دست رفت و خواستهگویی و بی دوباره

گری عبارات شیخ بسیار سودمند است و به طور کامل با متن،  ، در روشن نفایس الفنونشرح حکیم آملی، نویسندۀ کتاب  

 .1به شمار آورد  قانون های بر توان آن را از بهترین شرح پیوندی استوار دارد و می 

با آوازۀ زین ،  بیست و هفتم القانون،،  ق( 770)د:    العرب مصریعلی فرزند عبدالله  پایان  751آن را در سال    شرح  ق به 

 . 2رساند 

فرزند عبدالله آق مبیست و هشت )اقسرایی سدۀ  ، محمد    محمد   فرزند  محمد   فرزند   محمد   الدینجمال شاید    (؛۸سرایی 

نویسندۀ    ( م13۸۹/ق7۹1  د)   رازی  فخرالدین  فرزند  باشد که 
 

  موجز   معروف  کتاب  بر  است   شرحی   که  طب   در   ،الموجز  حل

 . است   ( م12۸۸  / ق 6۸7 د)  نفیسابن   به معروف  قوشی، حزمأبی   بن علی عالءالدین نگاشته القانون

شرح او در زمینۀ مباحث گوناگون است و در زمینۀ    ، شرح كلیات القانون(،  10، حکیم علی گیالنی )سدۀ  مبیست و نه

 . گری بخش آناتومی بسیار سودمند و کارآمد است روشن 

 .3آید المفردة / جلد دوم دربارۀ شرح داروهای تکی می دویة  و یتلوه الثاني في شرح ال ...   آمده:  ،آن   یپایان  بخش

 . 4است  مختصر القانون في الطب ، ق( ناظم و شارح قانون ۹100انطاکی )د: فرزند عمر ، داود امسی

 
 .1656، ش 42،  14؛ ج1464، ش 3۸۹، 13ج  ،عةیالذر 1
 . 1462، ش 3۸۹، 13، جالذریعة 2

 . 1657، ش  42، 14ج  ،عةیالذر 3
 . 25۸0، ش 20، جالذریعة؛ كشف الظنون 4
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باشد که در روشنگری  های بسیار خوب قانون می ( از شرح ه 11، شرح حکیم صدرالدین علی جیالنی )سدۀ  سی و یکم نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 .  1کاربردی است. شرح بزرگ و جامع است  قانونمشکالت مفهومی  

قانون شرح  شمس   حاشیه  آملی  شرح  بر  ابن که  قانون  بر  محمود  فرزند  محمد  مجلس،  الدین  عربی،  است،  نوشته  سینا 

   .2ق12۹0ق؛ و محمود حسینی طبیب 1023حمدافضل فرزند نامی تونی به تاریخ رونویسی م

 . فهوم في تدبیر المحموممغایة ال ها به نام گزارۀ بخش تب  12خان دهلوی سدۀ  خان فرزند اسماعیل اسحاق   ،سی و دوم

افی  حکیم   فرزند  خان شفایی  حکیم  یا  ؛الملکمسیح  شرح، ومسو  سی
ّ

 ( 13الملک )سدۀ مسیح خان عبدالش

الله اش آیت ، نواده الحاشیة علی القانونق( فرزند محمد فرزند ابراهیم،  1316الدین علی مرعشی )د:  ، شرف مچهار و    سی

 .3است   تعلیقات علی كلیات القانونمرعشی گوید: آن 

 الدین نخجوانی ، اکمل سی و پنجم 

 ، ابوعبدالله فضل فرزند ابونصر فرزند عبدالله  سی و ششم 

 فارسی محمد  ، سعدالدین و هفتم سی

 شرح عزیزالدین رازی  سی و هشتم،

 الله بن جمنی شرح هبه سی و نهم،

 الدین جوینیشرح افضل چهلم، 

 الدین عبدالعزیز چلپیشرح ربیع  چهل و یکم، 

ای  ق، گزاره ۹۸5کننده کمال فرزند نور فرزند کمال طبیب به تاریخ  الدین منصور دشتکی، رونویس ، غیاث حاشیه القانون 

 . 4، عربی، دانشگاه تهران كلیات قانونبر  

 
 . 1463، ش 3۸۹، 13، جالذریعة 1

 .456، ش ۹۸، نسخ خطی پزشکی 2

 .۹17، ش  16۹،  6ج  ،عةیالذر 3

 .454، ش 98، نسخ خطی پزشکی 4
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 . 1مجلس  عربی، ق،12 شدۀ رونویسی تاریخ مرعشی، علی الدینشرف ،القانون کتاب حاشیه نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 . 2فرزند محمد قاسم، بخش کلیات و حمیات، محمدمهدی بدایع الفنون في شرح القانون

 قانونهای کتاب شدهکوته
موجز  یا    ؛سیناختصار كتاب القانون البن إ ق(  536محمد فرزند یوسف ایالقی )د:  ابوعبدالله  الدین  از شرف   قانونشدۀ کوته 

 . القانون

 ؛  موجزال نفیس به نام از ابن   قانونشدۀ  کوته 

 کند. های شیخ را رد می که در آن برخی از دیدگاه  تنقیح القانونق( به نام یا  5۹4الله فرزند جمیع اسراییلی )د: ةهب 

   .3سینااختصار الکلیات من كتاب القانون البن م(، 1244ق / 641الدین جیلی )ک: رفیع

 السرور سامری عسقالنی اسراییلی. ابی از ابوسعید، ابن   قانون  خالصة

ب في القانونچي  یا  ؛قانونچهبا نام  ق( 745)د: چغمینی فرزند عمر  از محمود    قانونشدۀ  کوته     . الط 

 . الدین از ابوعلی محمد بن یوسف بن شرف  مختصر القانون 

 سینا، شارحان و مترجمان آن قانون ابن

 
ّ

 الرحمان به تازی است که عبدالقادر هاشمی آن را به پارسی برگرداند.  کتابی از حکیم ظل

شود،  های آن را گردآورد و این مایۀ شگفت بسیار که کمتر کتابی یافت مینگارندۀ آن کوشش دارد آماری از شرح و ترجمه 

ها  داشته باشد. زبان نوشتاری آن های دیگر، به جز قانون  شده، سروده و برگردان به زبان بیش از دویست عنوان: شرح، کوته 

 عربی، پارسی، اردو، پنجابی، التینی، آلمانی، فرانسوی، ترکی، عربی، روسی، انگلیسی و ازبکی است. 

  
 

 .45۹، ش ۹۹۸، پزشکینسخ خطی  1

 . 3313،  5، ج فهرستواره منزوی، یک نسخه؛ ۹7،  12و   11 مارۀ، ش نشریه 2

 . 10۹6، 2، برگردان ذاکر، جعیون 3
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 نامه کتاب  نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 نمایۀ کتاب و مقاله 

  یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  نیاءالدی محمد فرزند ض  نیفخرالد   یابوالمعال  ،جوبة المسائل البخاريأ

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

   .بطالن ابن ، جوبة المسائل أ

الحکام ض  نیفخرالد   یابوالمعال   ،إحکام  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    ی راز   یمی ت  یفرزند 

   . ده گفتار (،120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

 م(.  1244ق / 641الدین جیلی )ک: رفیع ، سینااختصار الکلیات من كتاب القانون البن 

 . ق( 536محمد فرزند یوسف ایالقی )د: ابوعبدالله الدین شرف ، موجز القانونیا  ؛سیناختصار كتاب القانون البن إ

  نی عمر فرزند حس  ن ی اءالدی محمد فرزند ض ن یفخرالد ی ابوالمعال  ، التأثیرات( السماویة  ي إعالمات )ف ي اختیارات العالئیة ف

   . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  ی می ت ی فرزند حسن فرزند عل

 . تلمیذرازی ابن  ختیارات حاوي إ

  یتبرستان  یراز  ی می ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  یابوالمعال  خالق، ال 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 

   .م( 124۸ -  11۹4ق/ 646  -  5۹0آور فرزند عبدالملک خونجی ) الدین ابوعبدالله محمد فرزند نام افضل ،  ادوار الحمیات

  یم ی ت  ی فرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  ن یاءالد ی محمد فرزند ض  نی فخرالد یابوالمعال ،صول الدیني أالربعین ف

 . برای پسرش محمد  ،چهل مسألۀ کالمی در اصول دین (، 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

 إ
 

  ی فرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال ،سرارار إلی لطایف ال رشاد النظ

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت
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ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی    ، ویلأنوار الت و أ  سرار التنزیل أ نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544رازی تبرستانی ) 

  یفرزند حسن فرزند عل   نی عمر فرزند حس نی اءالدی محمد فرزند ض نی فخرالد  یابوالمعال ،اختربینیجادو و ، أسرار النجوم

 .  ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت

ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی تبرستانی    ، شربةال 

 ( به پایان نرسید. 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 
م(، 1۹64- 1۸۹3خیرالدین زرکلی ) أعالم قاموس الرجال الشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المسشرقین،  

 م. 1۹54ق/1373چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا، 

 قلی حبیبی.تصحیح نجف،  ، سه رساله از شیخ اشراقاللمحات ، كلمة التصوف، االلواح العمادیة

فرزند حسن فرزند    ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  ی ، ابوالمعال،سینابنال   شارات شرح ال   ي نارات فال

 .( 120۹ -  1150ق / 606 –  544)  ی تبرستان ی راز یمی ت یعل

 ق(.7۸۸الدین سریجا فرزند محمد ملطی )د: شیخ زین  ، يانقضاض الراز يف  ي انقضاض الباز

العلوم فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ، هابندی دانش نامۀ طبقه. دانش أنموذج  فرزند حس  نی اءالدی محمد  فرزند    نی عمر 

 . ( 120۹  -  1150ق / 606 –  544)  یتبرستان ی راز یمی ت  یحسن فرزند عل

ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی   ،امام فخر رازی،  نموذج العلومأ 

   . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544تیمی رازی تبرستانی ) 

البینات رازی    ،آیات  تیمی  علی  فرزند  حسن  فرزند  حسین  فرزند  عمر  ضیاءالدین  فرزند  محمد  فخرالدین  ابوالمعالی 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544تبرستانی ) 

   يایضاح المقاصد ف 
 

 قلی حبیبی.تصحیح نجف ، معضالت كتاب الشواهد حل

،  12و    11، شمارۀ نشریه)نک:    ، محمدمهدی فرزند محمد قاسم، بخش کلیات و حمیات.بدایع الفنون في شرح القانون

 . ( 3313،  5، ج فهرستواره منزوی، یک نسخه؛ ۹7
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  ی راز   یم ی ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  ی ابوالمعال  ،البراهین البهائیة نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 به زبان پارسی.   (،120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

النهائیة ض  نیفخرالد   ی ابوالمعال  ،براهین  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  نی عمر  فرزند  حسن    یراز   ی می ت  ی فرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

، هفتمین کنگرۀ تحقیقات  و قانون صدور  لطف   ۀ و پس از اسالم، قاعد  یش پ  یرانمورد بحث مشترک در ا  ئل مسااز    ی برخ 

،  2535  ور یشهر   5  -مرداد    30تهران،    ، یرانیا  قاتی تحق  ۀ کنگر   هایی سخنران  ۀمجموع، جلد سوم  2535ی،  دانشگاه ملایرانی،  

به کوشش محمدرسول در برگ127  ۀشمار   ران،یا  یانتشارات دانشگاه مل  اگشت،یجلد سوم،  سایت منزوی   .375  –  365  ۀ، 

www. Monzavi.ir . 

   .مطران ابن طباء بستان ال 

فرزند   نی عمر فرزند حس  ن یاءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   یابوالمعال   ، علی اهل الزیغ و الطغیان  البیان و البرهان في رد  

 . ( 120۹  -  1150ق / 606 –  544)  یتبرستان ی راز یمی ت  یحسن فرزند عل

 خ. 1352، سیریل الگود، برگردان محسن جاویدان، انتشارات اقبال، تاریخ پزشکی ایران

  یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  ن یاءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   یابوالمعال  ، کالم،سیس التقدیستأ

 الدین ابوبکر فرزند ایوب.  پیشکش شاه دادگر سیف  ،یک جلد (، 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

نُدق، ظهیرالدین ابوالحسن علی فرزند ابوالقاسم زید بیهقی ) (، ابن تاریخ الحکماء ) تتمة صوان الحکمة  
ُ
ق /  565  –   4۹۹ف

 خ(. 131۸تهران )  .منشی یزدی، چ درة الخبار، م؛ ترجمۀ فارسی آن: 1۹76دمشق، م(، چ. 116۹ –  10۹7

الحق، ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  تحصیل  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    یراز  ی می ت  ی فرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

    ق(. 710)د:   شیرازی محمود الدینقطب  تحفة السعدیة

مسعود   ن یالد محمود فرزند ضیاء   نی الدم(، قطب 12۸3ق /  6۸2)نگارش:    زهة الحکماء و روضة الطباء ن  ،  السعدیة تحفة  

 . یساو  یبه سعدالدوله عل  شکشی م(، پ1311-1236ق / 710-634)  یکازرون  نی الدمصلح  خ ی فرزند ش
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ق(، دارالکتب العلمیه، منشورات محمد  74۸الدین محمد فرزند احمد فرزند عثمان ذهبی )متوفی  ، شمس تذكرة الحفاظ نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 م.  2007ق / 142۸علی بیضون، 

ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی    ،تشریح من الرأس إلی الحلق 

 به پایان نرسید.   ،( 120۹ -  1150ق / 606  – 544تیمی رازی تبرستانی ) 

 . ق1373  |خ 1332، ران یا  –تهران    ی،انجمن آثار ملصدیقی،  ن ی حسغالم  تصحیح

القانون الله فرزند زین فرزند حسن فرزند افراییم فرزند  جمیع مصری، ابوالعشایر هبه ابن ،  التصریح بالمکنون في تنقیح 

 .( ه 6یعقوب فرزند اسماعیل فرزند جمیع اسراییلی )سدۀ 

   .الله طبیب مصری لطف، التصریح في شرح التنقیح

 . ق( 612الدین حمصی )ز: کمال تعالیق علی الکلیات من كتاب القانون، 

الفالسف فرزند ض  ن یفخرالد  ی ابوالمعال  ،ةتعجیز  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  نی عمر  فرزند    ی راز   یمی ت  یفرزند حسن 

 نویسی. ای پارسیکتابچه  ،( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  –  1162ق /  62۹  –  557الدین عبداللطیف فرزند یوسف موصلی بغدادی ) موفق   ،جمیع علی القانونابن   يتعقب حواش

   (.م1232

،  16۹،  6ج  ، عةیالذر . نک:  ق( فرزند محمد فرزند ابراهیم 1316الدین علی مرعشی )د:  شرف تعلیقات علی كلیات القانون،  

 . ۹17ش 

تیمی    ، الحسنی  ء سماأ  تفسیر فرزند حسن فرزند علی  فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین  ابوالمعالی فخرالدین محمد 

 (. 120۹ -  1150ق / 606  – 544رازی تبرستانی ) 

فرزند حسن فرزند    نی عمر فرزند حس  نیاءالد ی محمد فرزند ض  نی فخرالد  ی، ابوالمعال تفسیر فاتحة الکتاب؛ یا  تفسیر الفاتحة

 یك جلد.  (،120۹ -  1150ق / 606 –  544)  ی تبرستان ی راز یمی ت یعل

ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی    ، تفسیر القرآن الصغیر

 .( 120۹ -   1150ق /  606  – 544تبرستانی ) 
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ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی    ،البقرةتفسیر سورة   نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 (، یك جلد. 120۹ -   1150ق /  606  – 544تبرستانی ) 

 .سیناابوعبید عبدالواحد جوزجانی شاگرد ابن ، تفسیر مشکالت قانون

 التلویحات اللوحیة و العرشیة نوشتۀ شیخ اشراق است؛ 

  یم ی ت  ی فرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  ن ی فخرالد  ی بوالمعالا  صول، تنبیه االشارة في ال 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

 ق(. 5۹4الله فرزند جمیع اسراییلی )د: ةهب   ،تنقیح القانون

از بزرگان کتاب قانون را    یکی.  محمد فرزند فرزند فرزند ابونصرفخرالدین  خجندی،  ،  تنقیح المکنون من مباحث القانون

 نامید آن را شرح کرد   تنقیح المکنوننگاری کرد و  نویسی کرد و آن را به نام مکنون خواند و خجندی آن را کوته کوته 

  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس ن ی اءالدی محمد فرزند ض ن ی فخرالد  یابوالمعال  ،ل و عیون المسائلئتهذیب الدال

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت

ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی    ،الکبیر  ( تفسیر) تیسیر  

   حة. ، به جز سورۀ الفاتدوازده جلد  ،( 120۹ -   1150ق /  606  – 544تبرستانی ) 

   . ابوالفرج عبدالله فرزند طیب ،ثمار مسائل الطبیة

العلوم رازی    ، جامع  تیمی  علی  فرزند  حسن  فرزند  حسین  فرزند  عمر  ضیاءالدین  فرزند  محمد  فخرالدین  ابوالمعالی 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544تبرستانی ) 

العلوم ض  نی فخرالد  ی ابوالمعال  ، جامع  فرزند  حس  ن یاءالد ی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    یراز   ی می ت  ی فرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

الکبیر ض  نی فخرالد  یابوالمعال  ،جامع  فرزند  حس  نیاءالد ی محمد  فرزند  عل  نی عمر  فرزند  حسن    یراز   یمی ت  یفرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان
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الکبیر ف نقد کتاب شرح مشکالت القانون  فرزند ضیاءالدین عمر فرزند    ،يملکالجامع الکبیر  ؛  الکبیرطب  ؛  الطب  ي الجامع  ابوالمعالی فخرالدین محمد 

 ( به پایان نرسید. 120۹  -  1150ق / 606 –  544حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی تبرستانی ) 

الغیالني ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ، جواب  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    یراز   یمی ت  یفرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

 الدین عبداللطیف فرزند یوسف موصلی بغدادی  موفق  المکنون  حاشیة علی التصریح

 . الدین عبداللطیف فرزند یوسف موصلی بغدادی موفق ، في شرح التنقیح  حاشیة علی التصریح

نک:    . الدوله قتلغ تیمور عادل شهاب برای  ضیاءالدین فرزند بهاءالدین شجاعی،  (،  ق733  )نگارش:   حاشیة علی القانون

 . ۹16، ش 16۸، 6، ج الذریعة

، ش  16۹،  6ج  عة، یالذرنک:    .ق( فرزند محمد فرزند ابراهیم 1316الدین علی مرعشی )د:  ، ، شرف الحاشیة علی القانون

۹17 . 

 .ق( 672، خواجه نصیرالدین طوسی )د:  الحاشیة علی القانون

ای  گزاره ،کننده کمال فرزند نور فرزند کمال طبیبالدین منصور دشتکی، رونویس ، غیاث ( ق۹۸5نگارش:  )   حاشیه القانون

 . 454، ش ۹۹۸ ، نسخ خطی پزشکی شناسیكتاب نک:  . ، عربی، دانشگاه تهران كلیات قانونبر  

قانون شرح  شمس   حاشیه  آملی  شرح  ابن بر  قانون  )سدۀ  ،  سیناالدین  جیالنی  مجلس،    ،( ه 11حکیم صدرالدین علی 

نسخ خطی    شناسی كتاب نک:    . ق12۹0ق؛ و محمود حسینی طبیب  1023تاریخ    ، رونویسی محمدافضل فرزند نامی تونی

 . 456، ش ۹۸، پزشکی

القانون تاریخ  ، شرف حاشیه كتاب  نسخ    شناسیكتاب نک:    . ق، عربی، مجلس12رونویسی شدۀ  الدین علی مرعشی، 

 . 45۹، ش ۹۹۸،  خطی پزشکی

ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی    ،سرارق ال ائ نوار في حقلحدائق ا

    . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544تیمی رازی تبرستانی ) 
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  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  ن ی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ،سرارق ال ئ نوار في حقاحدائق ال نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت

 ق(، ۹11  -  ۸4۹)   یبکر سیوطی شافع و اب   فرزندن  االدین عبدالرحمحافظ جالل ،  خبار مصر و القاهرةأ  يسن المحاضرة فح  

 . م 1۹۹7 / ق 141۸، لبنان  – روت ی ب،  بیضون  یالعلمیة، منشورات محمد علدارالکتب  

الصح پاحفظ البدن  ا ی  ة حفظ  ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند    ،ی تندرست   دن یی ، 

  راثی م  ی ناشر مرکز پژوهش  ، یسی نوپژوهش و مقدمه،  ( 120۹  -   1150ق /  606  –   544حسن فرزند علی تیمی رازی تبرستانی ) 

نسخ    ان ی از سازمان حام  زه یجا  ۀ برند  ،ی ریمتن، قطع وز   ۀبرگ  256مقدمه +    ۀدر شصت و چهار برگ  13۹0مکتوب، وزارت ارشاد،  

 . یاسالم ی جمهور  ی مل ۀکتابخان  یخط

، طبقات أعالم  [الحفاظ السادنة في المائة الثامنة]  الحقائق الراهنة في المائة الثامنة / حقایق ثابت و دائمی سدۀ هشتم،

  1975خ(، سال  13۸۹  –  1302نقی منزوی ) نگاری، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه 134۸  –   1255آقابزرگ تهرانی )    عة،ی الش

 برگه در بیروت.  271با  

 
 

  شرحی  که   طب   در   . ( م13۸۹/ق7۹1  د )   رازی   فخرالدین  محمد فرزند  فرزند   محمد   فرزند   محمد   الدین جمال  ، الموجز حل

 (. ۸سرایی )اقسرایی سدۀ محمد فرزند عبدالله آق ، ( م12۸۸ /ق 6۸7 د)  نفیسابن   القانون  موجزشرح  معروف  کتاب بر است 

 
 

 .م( 12۸2ق /  61۸الدین ابویوسف یعقوب فرزند غنائم سامری )د:  موفق  ، منفاخ علی الکلیاتالدین ابن شکوک نجم  حل

 م(، 126۹  –  11۸7ق / 667 –  5۸3الدین رحبی ) رحبی، شرف ابن  ،سیناعلی القانون البن  ي حواش

القانون احمد  ا  نیالد موفق ،  بعهی اصیاب ابن   ،حواشي علی    -   600)   یخزرج   یسعد  فهی خل  فرزندقاسم    فرزندبوالعباس 

 . ق( 66۸

 د ساعاتی، فخرالدین رضوان فرزند محمد فرزند علی فرزند رستم خراسانی شاگر ابن   ،،  سیناحواشی علی كتاب القانون البن

 . م( 1233ق / 631الدین رحبی )د:  رضی

 م(. 11۸0ق /  575بذوخ، ابوجعفر عمر فرزند بذوخ قلعی مغربی )د: ابن ، سیناحواشي علی كتاب القانون البن

 السرور سامری عسقالنی اسراییلی. ابی از ابوسعید، ابن   قانون  خالصة
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 . ابوسهل مسیحی ، خلق االنسان نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

  یم ی ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  ن یاءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   یابوالمعال  ، صول الدینأ  يالخمسین ف

 . به زبان فارسی (، 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

، مسائل الخمسون في أصول الکالم ؛ یا  خمسین في أصول الدین عمر    ن یاءالد ی محمد فرزند ض  نی فخرالد  یابوالمعال   ، 

ۀ  نگاشته، پنجاه مسألپارسی ،  ( 120۹  -   1150ق /  606  –   544)   ی تبرستان  یراز  یمی ت  ی فرزند حسن فرزند عل  نی فرزند حس

 کالم. 

ر المکنون في علم القانون،   الدین علی فرزند مطهر حلی  الدین ابومنصور حسن فرزند سدیدالدین یوسف فرزند زین جمال د 

 (.  10ج،  الذریعة؛  2۸4، 2، جة هدینک: )  . ق( 726  -  64۸) 

   .بطالن ابن  ،طباء دعوة ال 

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

ق(، پژوهش محمدابراهیم ذاکر و غالمرضا جمشیدنژاداول، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  1032زنده    –  ۹52محمد حمویی )زاده  

 . خ13۹6مجلس شورای اسالمی،  

، تهران، از  12تا ج   4ق؛ ج1355م /  1۹35، نجف، 3تا ج  1[ ج ی]منزو ی آقابزرگ تهران  خی . شعةی الش ف ی تصان ی لإ  عةیذر ال

تا   1344، تهران، 22تا   15م؛ ج1۹61م  تا 1۹5۹، نجف،  14و ج   13ج  ؛ یمنزو  ینقی خ، به کوشش عل1340خ تا 1321سال  

  ق، ی اعداد و تنس  ل ی، ذ26ج  ؛یمنزو  ینقی به کوشش عل  ،خ1357تا    1354،  25تا ج  23ج  ؛یخ، به کوشش احمد منزو1353

 خ. 135۸ مشهد،  ، یاحمد اشکور

الشیعة تصانیف  إلی  الثالث الذریعة  الجزء   ، ( تهرانی  آقابزرگ  آل 1348  –  1255عشر،  محمدحسن  تصحیح  طالقانی،  خ(، 

از کتاب    1477م،  1959ق /  1378خ /  1338مطبعة القضاء، نجف، عراق،   سینا  شرح قصیده ابن  –   شاپور و شهناز شناسه 

 برگه.   394، العینیه
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خ(،  134۸  –   1255الشینیة، آقابزرگ تهرانی )   – الفارض  عشر، شرح قصیدة ابن ، الجزء الرابع الذریعة إلی تصانیف الشیعة نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

شرح قصیدة  شناسه از    2574م،  1۹61خ /  1340ق /  13۸1تصحیح محمدصادق بحرالعلوم، مطبعة اآلداب، نجف، عراق،  

 برگه. 376، الشینیة  –  الفارضابن 

، تصحیح و تحقیق احمد منزوی  مقدمهخ(،  1348  –   1255عشر، آقابزرگ تهرانی ) ، الجزء السابع الذریعة إلی تصانیف الشیعة

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

 برگه.  329،  في الکسوف و الخسوف رسالة  -  قائد القوات العلویة 

الشیعة تصانیف  إلی  ) الذریعة  تهرانی  آقابزرگ  السادس،  الجزء  تحقیق علی خ(، مقدمه1348  –   1255،  و  نقی  ، تصحیح 

  الحائریات کتاب از شناسۀ    2473م،  1946ق /  1365خ /  1325خ(، چاپخانه بانک ملی ایران، تهران،  1389  –  1302منزوی ) 

 برگه.  412حزن المؤمنین،   –

الشیعة تصانیف  إلی  ) الذریعة  تهرانی  آقابزرگ  السادس،  الجزء  ت خ(، مقدمه134۸  –   1255،  و  نقی  حقیق علی ، تصحیح 

  الحائریات کتاب از شناسۀ    2473م،  1۹46ق /  1365خ /  1325خ(، چاپخانه بانک ملی ایران، تهران،  13۸۹  –  1302منزوی ) 

 برگه.  412حزن المؤمنین،   –

نقی منزوی  ، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه 134۸  –  1255، الجزء العاشر، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

  -  ذائقه ماتم شناسۀ از    ۸۸5م،  1۹56ق /  1375خ /  1335خ(، چاپخانه مجلس شورای ملی ایران، تهران،  13۸۹  –   1302) 

 برگه.  272 الرسائل و المکاتیب،

، تصحیح و تحقیق احمد منزوی  خ(، مقدمه 134۸  –  1255، الجزء العشرون، آقابزرگ تهرانی ) الذریعة إلی تصانیف الشیعة

  1۹77برابر    365۸تا    16۸1م، شناسۀ کتاب از  1۹70ق /  13۹0خ /  134۹خ(، چاپخانه اسالمیه، تهران،  13۹4  –  1304) 

 . الذریعةنامۀ صاحب برگه زندگی  12+  برگه   42۸، مسبل العبرات في رثاء السادات -  المجتبی في سیرة المصطفیعنوان از 

ستون به رونویسی محمدمهدی  116خ( در  134۸  –  1255، آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن فرزند علی ) ذیل كشف الظنون

 ق. 13۸7م / 1۹67، تهران،  كشف الظنونستون، جلد ششم   116بن محمد حسن خرسان موسوی نجفی، چاپ در 
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  یراز   یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی لدفخرا  یابوالمعال   ،رسالة الجوهر الفرد نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

الحدوث  ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ،رسالة  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  نی عمر  فرزند  حسن    یراز  یمی ت  یفرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  یراز   یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  ی ابوالمعال  ،الرسالة الصاحبیة

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

فرزند حسن فرزند    نی عمر فرزند حس  ن یاءالد ی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ،الحقائق اللهیة  في الرسالة الکمالیة  

/  606  –  544)   یتبرستان  یراز  یمی ت  یعل پارسی  (،  120۹  -  1150ق  به  تاج برگردان  ارموی  امام  محمد    )نگارش:الدین 

 .تصحیح محمدباقر سبزواری(،  ق625

  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ،المحمدیة   ، الرسالة المجیدیة

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت

  ی راز   ی می ت  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  ن ی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ، رسالة في السؤال 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  یراز  یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نیفخرالد   یابوالمعال   ،النبوات  ي رسالة ف

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  یراز   یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  ی ابوالمعال  ، النفس  ي رسالة ف

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  یراز   یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  یابوالمعال   رسالة فی الهندسة، 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  نی اءالد ی محمد فرزند ض  نی فخرالد  ی، ابوالمعالبعض سور القرآن العظیم   يتنبیه علی بعض السرار المودعة ف  يرسالة ف

 . ( 1209 -  1150ق / 606 –  544)  یتبرستان ی راز یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل ن ی عمر فرزند حس
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  ی راز   ی می ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  ن ی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد  یابوالمعال   ، ذم الدنیا  ي رسالة ف نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  ی راز   ی می ت ی فرزند حسن فرزند عل ن ی عمر فرزند حس  ن یاءالدی محمد فرزند ض  ن ی فخرالد یابوالمعال   ، نفثة المصدوررسالة 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  ی راز   ی می ت  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  ن ی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ، رساله في السؤال 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

الدین محمد فرزند محمود  ، شمس العلوم االلهیة و االسرار الربانیة  ي علوم الحقائق الربانیة ف  ي رسائل الشجرة االلهیة ف

 . قلی حبیبی، تصحیح نجف ، شهرزوری

فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال   ، الرعایة   یتبرستان   ی راز   ی می ت  ی فرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  ن یاءالد ی محمد 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 

فرزند حسن فرزند    نی عمر فرزند حس  نیاءالد ی محمد فرزند ض  نیفخرالد   یابوالمعال  ،الریاض المونقة فی الملل و النحل

 .( 120۹ -  1150ق / 606 –  544)  ی تبرستان ی راز یمی ت یعل

  ی م ی ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  ن یاءالد ی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ، فکار و عمدة النظارزبدة ال

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

  ی راز   یمی ت  ی فرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  یابوالمعال  ،الکالم  يزبدة العلم ف

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  ی تبرستان  ی راز  یم ی ت  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  ن یاءالد ی محمد فرزند ض  نی فخرالد  یابوالمعال   ،يالستین 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 

فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی تبرستانی  ابوالمعالی فخرالدین محمد    ،الستینی

   .( 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 
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النجوم نقد کتاب شرح مشکالت القانون  و  القمر  و  الشمس  المکتوم في مخاطبة  ر   فرزند حس   ن یاءالد ی محمد فرزند ض  نی فخرالد  یابوالمعال  ، الس    ن ی عمر 

 .  ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  ی می ت ی فرزند حسن فرزند عل

  یفرزند حسن فرزند عل ن ی عمر فرزند حس ن ی اءالدی محمد فرزند ض نی فخرالد  ی ابوالمعال ، مخاطبة النجوم ي سر  المکتوم ف

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت

القلوب  ض  نی فخرالد  یابوالمعال   ،سراج  فرزند  حس  نیاءالد ی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    ی راز   یمی ت  یفرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

و تنبیهات ) نجم   ، شرح قانونو    شرح اشارات  ابوبکر فرزند محمد نخجوانی  ،  4دب، ج ال   ةریحاننک:  الدین احمد فرزند 

16۸ .) 

  .قلی حبیبی، تصحیح نجف منصورکمونه، سعد فرزند  ، ابن شرح التلویحات اللوحیة و العرشیة

 .ق( 770)د:   العرب مصریعلی فرزند عبدالله با آوازۀ زین ، ( ق751 نگارش: )  شرح القانون

القانون البن  فرزند سدیدالدین یوسف فرزند زینجمال   ،سیناشرح  ابومنصور حسن  الدین علی فرزند مطهر حلی  الدین 

 (.  1461، ش 3۸۹،  13، جالذریعةنک: )  . ق( 726  -  64۸) 

ی بتوضیحات قانون  (،  ق745د: سدیدالدین کازرونی ) ، نفیساو موجز القانون ابن  ؛شرح الکلیات المسم 

 . م( 12۸2ق / 61۸الدین ابویوسف یعقوب فرزند غنائم سامری )د: ، موفق ناسی شرح الکلیات من كتاب القانون البن 

می مصری )ک:  قطب ، سیناشرح الکلیات من كتاب القانون للشیخ الرئیس ابن 
َ
الدین ابراهیم فرزند علی فرزند محمد ُسل

 ق( 61۸

المقاصد ض  نیفخرالد   ی ابوالمعال  ،شرح  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    ی راز  ی می ت  ی فرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  یم ی ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نیاءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  یابوالمعال  ، ،يشرح الوجیز للغزال

 سه جلد. ، ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

 ق. 137۹چ. تهران،  ق(،672 –  5۹2)  خواجه نصیرالدین توسی ،سیناابن   شاراتتنبیهات و ال   حشر 
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   .قلی حبیبی، تصحیح نجف، قاضی سعید قمینوار القدسیاتأ  ربعینیات لکشفال و  شرح توحید الصدوق نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

) مصلح الدین مسعود فرزند شیخ  الدین محمود فرزند ضیاء قطب   ،یشرح حکمة االشراق سهرورد  - 634الدین کازرونی 

 . م( 1311-1236ق / 710

االشراق حکمة  قطب شهاب   شرح  سهروردی،  حبش  فرزند  یحیی  شیرازیالدین  مسعود  فرزند  محمود  تصحیح الدین   ،

 قلی حبیبینجف 

ی ) شرح سقط الزند   ن یاءالد ی محمد فرزند ض  نیفخرالد   یابوالمعال  ،م(،  1057ق /  44۹، أبوالعالء احمد فرزند عبدالله َمَعِرّ

 به پایان نرسید.  ، ( 120۹ -  1150ق / 606 –  544)  یتبرستان ی راز یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل ن ی عمر فرزند حس

قانون نام افضل   ،سیناابن   شرح  فرزند  ابوعبدالله محمد  ) الدین  خونجی  عبدالملک  فرزند    -  11۹4ق/  646  -  5۹0آور 

   .م( 124۸

 . 1463، ش 3۸۹، 13ج  عة،یالذر  . )نک:( ه 11جیالنی )سدۀ حکیم صدرالدین علی  قانون،  شرح  

افی   حکیم   فرزند خان شفایی  حکیم   ،الملک مسیح ،قانون  شرح
ّ

 ( 13الملک )سدۀ مسیح خان عبدالش

یات القانون، 
 
  یراز   ی می ت ی فرزند حسن فرزند عل ن ی عمر فرزند حس  ن یاءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد یابوالمعال شرح كل

   (.120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

ْرشی،با آوازۀ ابن الدین ابوالحسن علی فرزند نفیس عالء ،  سیناشرح كتاب القانون في الطب البن 
َ
نفیس  الدین ابوالحزم ق

 ق(.  6۸7 –  607) 

فرزند حسن    ن ی عمر فرزند حس  نی اءالد ی محمد فرزند ض  ن ی فخرالد  ی ابوالمعال   ، ، دانش نحويشرح كتاب المفصل للزمخشر 

 . ( 120۹  -  1150ق / 606 –  544)  یتبرستان  ی راز یمی ت  یفرزند عل

فرزند حسن فرزند    نی عمر فرزند حس  نیاءالد ی محمد فرزند ض  ن ی فخرالد  یابوالمعال  ،سینابنال شرح كتاب عیون الحکمة  

 .( 120۹ -  1150ق / 606 –  544)  ی تبرستان ی راز یمی ت یعل

رقیقه، سدیدالدین ابوالثناء محمود فرزند عمر فرزند محمد فرزند ابراهیم فرزند شجاع  ، ابن سینا شرح كلیات القانون البن 

 . م( 123۸ -  116۹ق / 635 -  564شیبانی حانوی ) 
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البن  نقد کتاب شرح مشکالت القانون  القانون  كلیات  شمس سیناشرح  علی  ،  فرزند  محمود  فرزند  آملی  محمد  شمس الدین  کاکیانی  فرزند  فرزند  الدین 

الدین  شمس،  سیناحاشیة علی قانون ابن ، به نام  ۹1۸، ش  16۹،  6، جالذریعةنک:  ق(. ) 753م /  1352خورانی انزانی )د:  

؛  1464، ش  3۹0،  3۸۹،  13؛ الذریعة، ج1656، ش  47،  13)الذریعة، ج  .ق( 753م /  1352محمد فرزند محمود آملی )د:  

   (. 203، ۸سدۀ  طبقات،

ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی   ،شرح كلیات القانون

 ( به پایان نرسید. 120۹ -   1150ق /  606  – 544تبرستانی ) 

 . م( 120۹ -   114۹یا   114۸ق /  606  –ق 544یا    543امام فخرالدین محمد فرزند عمر رازی ) ،  شرح كلیات القانون

   .1657، ش  42،  14ج ، عةیالذرنک:   ( 10 ۀ )سد ی النی گ یعل م ی حک  ،شرح كلیات القانون

یات  شرح
 
   ق(.710)د:  شیرازی   محمود الدینقطب  ،القانون  كل

 قطب مصری  ، سیناابن  كلیات قانونشرح  

یات قانون
 
ابوالثناء محمود فرزند مسعود فرزند  م(،  1311  -  1236ق /  710  -  634الدین شیرازی ) قطب ،  سیناابن   شرح كل

 (. 30۸  -  307، 3، جدبال  ة ریحان؛ 66 -  65، ۸)اعالم زرکلی، ج فارسی کازرونی اشعری شافعی مصلح

 . م( 124۸ -  11۹4ق/ 646 -   5۹0الدین ابوالفضائل فرزند نامور فرزند عبدالملک خونجی ) افضل ،  قانونكلیات شرح  

 الدین احمد فرزند ابوبکر فرزند محمد نخجوانی. نجم ،  قانونكلیات شرح  

القانون ،ابن   شرح مشکالت كتاب  فرزند حسین فرزند حسن    سینا،  ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر 

شاگرد    یک جلد، به پایان نرسید. آن را برای،  ( به پایان نرسید120۹  -   1150ق /  606  –   544فرزند علی تیمی رازی تبرستانی ) 

 الدین عبدالرحمان فرزند عبدالکریم سرخی نگاشت. اش ثقةفرزانه 

القانون   یفرزند حسن فرزند عل   ن ی عمر فرزند حس  ن یاءالدی محمد فرزند ض  ن ی فخرالد  یابوالمعال   ،شرح مشکالت كتاب 

  ی کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراقلی حبیبی،  ، تصحیح نجف( 120۹  -  1150ق /  606  –   544)   یتبرستان  ی راز  یمی ت

   . خ1396، تهران،  یاسالم
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ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن    ، امام فخر رازی  ،شرح مشکالت كتاب القانون نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 .یب ی حب  یقلنجف  حی تصح ، ( 120۹  -  1150ق / 606 –  544فرزند علی تیمی رازی تبرستانی ) 

القانون  كتاب  مشکالت  ) ،  شرح  رازی  عمر  فرزند  محمد  فخرالدین  /    606  – ق  544یا    543امام    -   114۹یا    114۸ق 

   .م( 120۹

  یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  نیاءالدی محمد فرزند ض  نیفخرالد   یابوالمعال  ،شرح مصادرات اقلیدس

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

  630الدین یعقوب فرزند اسحاق مسیحی ) الدوله موفق قف، ابوالفرج امین ابن ، سیناشرح من الکلیات كتاب القانون البن 

   . شش جلد، م( 12۸6 -  1233ق / 6۸5 -

   . صادق نیشابوریابی ابن  ،جالینوسعضاء شرح منافع ال 

  یراز   یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  یابوالمعال   ، ،شرح نهج البالغة

 به پایان نرسید.   (،120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

 قلی حبیبی، تصحیح نجف محمد فرزند ابراهیم صدرالدین شیرازی شرح و تعلیقه صدرالمتألهین بر الهیات شفا،

  نی عمر فرزند حس  نیاءالد ی محمد فرزند ض  ن یفخرالد یابوالمعال  ،و الخالف   ي كتاب الشفاء الغ  ؛ یامن الخالف  يشفاء الغ

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  ی می ت ی فرزند حسن فرزند عل

  یتبرستان   ی راز  ی می ت  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  ن ی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد  ی ابوالمعال  ، طب  الکبیر

 . ( 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 

الحفاظ السادنة في المائة  ]هشتم،    ۀ سد  ی ثابت و دائم   ق ی الحقائق الراهنة في المائة الثامنة / حقا  عة، ی طبقات أعالم الش

  1975خ(، سال  1389  –  1302نقی منزوی ) نگاری، تصحیح و تحقیق علی خ(، مقدمه1348  –  1255آقابزرگ تهرانی )   [،الثامنة

 برگه در بیروت.  271با  

الحکماء ط  و  االطباء  ابنبقات  اندلسی،  ،  )ز:  جلجل  فؤاد سید، چاپخانه معهد  377سلیمان فرزند حسان  به کوشش  ق(، 

 خ. 134۹م؛ دیگر: برگردان محمدکاظم امام، چ دانشگاه تهران، 1۹55العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، قاهره،  
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ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند    ،يملکالجامع الکبیر  ؛  طب الکبیر نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 ( به پایان نرسید. 120۹ -  1150ق / 606 –  544علی تیمی رازی تبرستانی ) 

ف  العالئیة  فرزند حس  ن یاءالد ی محمد فرزند ض  نیفخرالد   ی ابوالمعال  ، الخالف   يالطریقة  فرزند عل  ن ی عمر    ی فرزند حسن 

 چهار جلد.   (،120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت

  یفرزند حسن فرزند عل   ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  دانش خالف،  ،طریقة العالئیة

 چهار جلد.   (،120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت

  ی راز   ی می ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  ن ی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد  یابوالمعال   ،الجدل   يالطریقة ف 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

ا ض  ن یفخرالد   یابوالمعال   ،نبیاء لعصمة  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    یراز  ی می ت  ی فرزند 

 .  ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

م(، پژوهش  1270  –  1204ق /  66۸  –   600الدین احمد خزرجی ) اصیبعه موفق ابی ، ابن عیون النباء في الطبقات الطباء 

ق، چاپ نوین  1300مصطفی افندی وهبی،  امروالقیس فرزند طحان و احمد میهی فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی،  

م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن  1۹65به کوشش نزار رضا، بیروت،  و    ق؛140۸م /    1۹۸7بیروت، لبنان،  دارالثقافه،  آن،  

 خ. 13۹3گیاه درمانی، تهران، ایران، 

 . ( ه 12سدۀ  ) خان دهلوی خان فرزند اسماعیلاسحاق ، فهوم في تدبیر المحموممغایة ال 

هایش و آگاهی باالی او در زمینۀ همۀ  فخر رازی از اندیشمندان ُپرکار در نوشتن بود و به جهت گستردگی دامنۀ اندیشه 

 ها، کتاب و رساله نوشت.  دانش 

 بقراط.   ةفراس

  یتبرستان  ی راز  یم ی ت  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد   ی ، ابوالمعال،  فراسة

 (. 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 
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  یتبرستان  ی راز  یم ی ت  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد   ی ابوالمعال  ، ،  فراسة نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 

الطبی  فرزند ضیاء قطب   ،ةفصول  ) فرزند شیخ مصلح الدین مسعود  الدین محمود  -1236ق /  710-634الدین کازرونی 

 . م( 1311

  ی م ی ت  ی فرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس ن ی اءالدی محمد فرزند ض ن یفخرالد ی ابوالمعال  ،فضائل الصحابة الراشدین 

   . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

 خ. 1333دانشگاه تهران،  ، یحیا مهدوی، سیناهای مصنفات ابن فهرست نسخه 

المعارف بزرگ اسالمی،  ، پزشکی، داروسازی، علوم طبیعی، احمد منزوی، مرکز دائره 5های فارسی، جفهرستواره کتاب 

 خ. 13۸2تهران،  

ابن  آن   نای سقانون  مترجمان  و  سید  شارحان  حکیم   ، 
ّ

ترجمۀ  الرحمان ظل هاشم،  مفاخر  ی عبدالقادر  و  آثار  انجمن   ،

 خ. 13۹5خ؛ دیگر: دانشگاه بوعلی سینا، همدان، چ. سوم،  13۸3فرهنگی، 

 .یب ی حب   یقلنجف  و برگردان  حی ، تصحسیناابن  الطب  ي قانون ف

ب في   القانونچي  یا  ؛قانونچه    .ق( 745)د: چغمینی فرزند عمر  محمود   ،الط 

 ق(، 42۸  -  370)  نای س فرزند  یعل  فرزند عبدالله  فرزند نی حس  نای س ی ابوعل ،نای سابن ،  سی الرئخ ی ش، قراضة الطبیعیات

القدر و  ض  ن یفخرالد   یابوالمعال   ، القضاء  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    یراز  ی می ت  ی فرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  ۸فقه و اصول؛   1۹تفسیر؛    7پزشکی؛    ۸دهند که  اصیبعه هفتاد و شش کتاب و مقاله بدو نسبت می ابی و ابن   52قفطی  

 المعارف چنین در دو دایره ادبیات. هم  6اخترشناسی؛  5کالم؛   12فرق؛    3الهیات؛   24حکمت و فلسفه؛  

  یراز   ی می ت  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد  یابوالمعال  ،الخلق و البعث کتاب  

   .( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان
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  ی می ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  نیاءالدی محمد فرزند ض  نیفخرالد   یابوالمعال  ،بطال القیاسإكتاب في   نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

ف فرزند ض  ن یفخرالد  یابوالمعال  الرمل،  يكتاب  فرزند حس  ن یاءالدی محمد  فرزند عل  نی عمر    ی راز   یمی ت  یفرزند حسن 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی    ،النبض  يف  كتاب

 یک جلد.   ،( 120۹ -   1150ق /  606  – 544تبرستانی ) 

فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی  ابوالمعالی    ، مسائل الطب  ي فکتاب  

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544رازی تبرستانی ) 

خند، زیر نظر رضا خانی  فر، زهرا چهره ، ارجح اکرم، فریده هادیان، صدیقه سلطانی شناسی نسخ خطی پزشکی ایرانكتاب

 . 1371جزنی، تهران،  

ق( 1067  –  1017شناسی از حاجی خلیفه مصطفی کاتب چلبی ترک ) خلیفه یک فرهنگ کتاب کشف الظنون حاجی  

  –   1255م، افست در تهران همراه با ذیل آقابزرگ تهرانی منزوی ) 1۹43تا    1۹41است. چ. چهارم تصحیح یالتقایا، استانبول  

 م. 1۹67م،  بزرگخ( پدر134۸

 ق(  536ند یوسف ایالقی )د: محمد فرز ابوعبدالله الدین از شرف   قانونشدۀ  کوته 

ال  ض  نیفخرالد   یابوالمعال  ،شاراتلباب  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    ی راز  ی می ت  ی فرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

 . ( ق6۸2ارموی )د: الدین ابوالثناء محمود فرزند ابوبکر قاضی سراج في خالصة الربعین لالمام فخر الرازي،  لباب

الغیاثیة،  فرزند ض  ن یفخرالد  ی ابوالمعال  اللطائف  فرزند حس  ن یاءالدی محمد  فرزند عل  ن ی عمر    یراز   ی می ت  ی فرزند حسن 

 . چهار گفتار  ،( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

كتاب في شرح أسماء الله الحسنی  الصفات    الصفات أو لوامع البینات شرح أسماء الله تعالی و  البینات في السماء و لوامع  

  544)   یتبرستان   ی راز  ی می ت یفرزند حسن فرزند عل ن ی عمر فرزند حس  ن یاءالد ی محمد فرزند ض  نی فخرالد یابوالمعال   ، صفاته  و
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  ، نفقة أحمد ناجي الجمالي  مکتبة الشرفیة بمصر لصاحبها الشیخ شرف موسی، طبع علی نفقته و   (، 120۹  -   1150ق /  606  – نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 . ق1323، قاهره

الجدل  ض  نیفخرالد   یابوالمعال  ،مباحث  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    یراز   یمی ت  یفرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

الحدود، ض  ن یفخرالد   یابوالمعال  مباحث  فرزند  حس  ن یاءالدی محمد  فرزند  عل  ن ی عمر  فرزند  حسن    یراز   یمی ت  یفرزند 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

فرزند حسن فرزند    ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد   ی ابوالمعال  ، المباحث العمادیة في مطالب المعادیة

 .( 120۹ -  1150ق / 606 –  544)  ی تبرستان ی راز یمی ت یعل

  یراز   یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  ی ابوالمعال  مباحث المشرقیة،

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  یمی ت  ی فرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  ن یاءالد ی محمد فرزند ض  ن ی فخرالد  یابوالمعال  ،مباحث الوجود و العدم 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز

الدین  ، سالک ( هـ11ای بر میراث نوشتاری پزشکی ایران و جهان از دیرباز تا سدۀ  دیباجه )   مجمع النفایس و حجله العرایس

ق(، پژوهش محمدابراهیم ذاکر و غالمرضا جمشیدنژاداول، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  1032زنده    –  ۹52محمد حمویی )زاده  

 . خ13۹6ورای اسالمی،  مجلس ش 

 .رو  174بودلیان، آکسفورد، برگ    Marsh 156، از مجموعه نسخ خطی 8- 7، جلد دوم، صفحه  های رازیمجموعه رساله 

المت أ   المحصل  و  الحکماأفکار المتقدمین  المتکلمین،  ء خرین من  عمر    نیاءالد ی محمد فرزند ض  نی فخرالد  ی ابوالمعال  و 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  –  544)  یتبرستان  ی راز یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل ن ی فرزند حس

  ی تبرستان   ی راز  ی می ت  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  ن یاءالد ی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ، ، المحصل

 یک جلد. ، ( 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 
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ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر فرزند حسین فرزند حسن    ، ،  صول اصول الفقهالمحصول في علم ال  نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

 یک جلد.  ، ( 120۹  -  1150ق / 606 –  544فرزند علی تیمی رازی تبرستانی ) 

عل الحواشي  ابن   یمختصر  للرئیس  القانون  ابن امین   ،سیناكتاب  ) الدوله  /  560  -   466تلمیذ  م(  1165  -   1074ق 

 .صاعد فرزند ابراهیم فرزند تلمیذ ء العالالله فرزند ابو هبهابوالحسن 

 . ( 25۸0، ش  20، ج الذریعة؛  كشف الظنون)نک:  .ق( 100۹انطاکی )د: فرزند عمر  ، داود مختصر القانون في الطب

 . الدینشرف  فرزند یوسف   فرزندابوعلی محمد ، مختصر القانون

فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی  ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین عمر    ،الطب   ي مسائل ف

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544تبرستانی ) 

الحکمة العالیة في  فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال   ، المطالب  فرزند حس  ن ی اءالدی محمد  فرزند عل  ن ی عمر    ی فرزند حسن 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت

  ی راز  ی می ت  ی فرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس  ن یاءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   ی ابوالمعال  ، ،المطالب العالیة

 سه جلد، به پایان نرسید. ،  ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  ی راز  یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  نی عمر فرزند حس ن یاءالدی محمد فرزند ض نیفخرالد  یابوالمعال  صلین،المعالم في ال 

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  یتبرستان   یراز   یمی ت  یفرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  ن یاءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد  یابوالمعال  ،المعالم 

 . ( 120۹ -  1150ق / 606 –  544) 

، کتابخانۀ ملی،  ( ق745د:  سدیدالدین کازرونی ) ،  المغني في شرح الموجز القانون، شرح سدیدی، شرح الموجز القانون

. )نک:  ، کتابخانۀ ملک771تاریخ    ،ابونصر حسن فرزند اسماعیل  دیگر رونویسی ق؛  106۸تاریخ    ،قلیکننده حسین رونویس 

   ( 132ف ش 272؛  370، ش 80، نسخ خطی پزشکی شناسی كتاب

 . قلی حبیبیتصحیح نجف   ،محمد فرزند ابراهیم صدرالدین شیرازی ، مفاتیح الغیب
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الغیب نقد کتاب شرح مشکالت القانون  الکبیر،   ، مفتاح  فرزند علی    تفسیذ  فرزند حسن  فرزند حسین  فرزند ضیاءالدین عمر  ابوالمعالی فخرالدین محمد 

 ، به جز سورۀ الفاتحة.دوازده جلد ،( 120۹ -  1150ق / 606  – 544تیمی رازی تبرستانی ) 

الدین علی فرزند  الدین ابومنصور حسن فرزند سدیدالدین یوسف فرزند زین جمال ،  وائد القانون و الکافیةمقاصد الوافیه بف

 (. 2۸4،  2، ج ةهدی نک:)   . ق( 726  -  64۸مطهر حلی ) 

  یراز   ی می ت  ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  ن یفخرالد   یابوالمعال  الملخص في الحکمة،

 . ( 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

 ی فرزند حسن فرزند عل  ن ی عمر فرزند حس  نی اءالدی محمد فرزند ض  نی فخرالد  یابوالمعال   ،يعظم الشافع مناقب االمام ال 

 چهار گفتار.    (،120۹ -  1150ق / 606  – 544)  ی تبرستان  یراز  یمی ت

تنکلوشا فرزند ض  ن یفخرالد  ی ابوالمعال   ، منتخب  فرزند حس  ن یاءالدی محمد  فرزند عل  ن ی عمر    یراز   ی می ت  ی فرزند حسن 

 (. 120۹ -   1150ق /  606  – 544)  یتبرستان

  5۹3عالمه ) ، ابن فرزند حلوان   طبیب   اسعد  الدین ابوالعباس احمد فرزند ابوالفضل نجم   ، ،  المهمالت في الکتاب الکلیات

 . ( م1254 –  11۹7/  652 -

 . ق( 536محمد فرزند یوسف ایالقی )د:  ابوعبدالله الدین شرف ، موجز القانون

اْیماز ذهبی ) حافظ شمس میزان االعتدال في نقد الرجال، 
َ
  1274ق /  74۸ - 673الدین محمد بن احمد بن عثمان بن ق

لکهنو،  134۸  -  چ.  ال 1301م(،  الطبعة  بیروت،  والنشر،  للطباعة  دارالمعرفة  بجاوی،  محمد  علی  تحقیق  دیگر:  ولی،  ق؛ 

م؛ دیگر: تحقیق و تعلیقات علی محمد معّوض و عادل احمد عبدالموجود و عبدالفتاح ابوسّنة، دارالکتب  1۹63ق /  13۸2

 م. 1۹۹5ق /  1416العلمیة، بیروت، 

الدین مسعود الدین محمود فرزند ضیاء قطب ،  ( م1283ق /  682نگارش:  )   تحفة السعدیة،  طباء نزهة الحکماء و روضة ال 

 . سعدالدوله علی ساوی، پیشکش به م( 1311-1236ق / 710-634الدین کازرونی ) شیخ مصلح فرزند 

های خطی، دفتر یازده و دوازده، زیر نظر: استاد محمدتقی  ، نسخه نشریۀ كتابخانۀ مركزی و مركز اسناد دانشگاه تهران

 . خ1362پژوه، استاد اسماعیل حاکمی، انتشارات دانشگاه تهران دانش 
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  ی انی فرزند کاک  نیالد فرزند شمس   یفرزند محمود فرزند عل  یمحمد آمل   ن یالد شمس ون في عرائس العیون،  نفائس الفن  نقد کتاب شرح مشکالت القانون 

الله مسترحمی، انتشارات اسالمیه، تهران،  م(، تصحیح و مقدمه ابوالحسن شعرانی و هدایت 1352ق/753)د:    ی انزان  ی خوران

 خ. 13۸1جلد،  3

،  شرح مشکالت القانونبرای نقد    نشست سرای اهل قلم،   محمدابراهیم ذاکر، سخنرانی  ، نقد كتاب شرح مشکالت القانون

 . 1397اسفندماه  12، ( 1209 -  1150ق / 606 –  544) امام فخر رازی 

 های فخر رازی نگاشته 

فرزند حسن    ن ی عمر فرزند حس  نی اءالد ی محمد فرزند ض  نی فخرالد  ی ابوالمعال  ،علم البیان  يدرایة االعجاز ف  ينهایة االیجاز ف 

 . ( 120۹  -  1150ق / 606 –  544)  یتبرستان  ی راز یمی ت  یفرزند عل

ابوالمعالی فخرالدین محمد فرزند ضیاءالدین    ، الکالم و في درایة الصول نهایة العقول في ؛ صول نهایة العقول في درایة ال 

 دو جلد.  ، ( 120۹ -  1150ق / 606 –  544عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزند علی تیمی رازی تبرستانی ) 

   . نوادر المسائل

 . قلی حبیبی، تصحیح نجف ، اثیرالدین ابهریالهدایة

، اسماعیل پاشا فرزند محمدامین فرزند امیرسلیم با آوازۀ اسماعیل پاشای  المصنفینهدیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار  

 .  1۹51وزارت معارف ترکیه، استانبول،  م(، چ.1۹23  – 1۸3۹زاده ) بغدادی؛ یا اسماعیل پاشای بابان 

 ق(. 6۸7محمد فرزند محمد نسفی )د: ، واضح
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