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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 ش ینواند نیسی نینوآور، کل ستیمیش ،یراز یهایژگیو
 م( 925 -  865ق/  313 - 251) ی راز  ایفرزند زکر  محمد 

زکر   یالمللن ی ب  شی هما بن  محمد  پرد 1396آذر    22و    21  ، یراز  ی ایبزرگداشت  راز  سی ،  ی  سخنران  ، کرمانشاه   ی دانشگاه 

 ذاکر  م ی محمدابراه

 گفتار پیش 

 رازی  ۀنامزیست از  نگاریکوته
 رازی اختر تابناک آسمان تمدن ایران و جهان اسالم از ری برآمد و در آن آرمید.  

 گراست که در اوج شکوفایی این تمدن، بلندآوازه شد.  ترین اندیشمندان خردورز و آزمون وی از برجسته

اش سایه  های وی در فلسفه پیرو سقراط و افالطون بود و از سوی دیگر سایۀ افکار گنوسیزم هندووایرانی، مانوی بر دیدگاه 

 افکنده بود.  

بدی جایگاه  که جهان  بود  باور  این  بر  پاک   رازی  و  است  فلسفه  و  ِخرد  تنها  آن،  از  رهایی  راه  و  است  رنج  از  و  روان  شدن 

 باشد.  های این گیتی، تنها فلسفه می های این جهان و رهیدن نفس از رنج تیرگی

ناپذیرانۀ او در زمینۀ کیمیاگری و دانش شیمی، رازی را به فراگیری داروشناسی و داروسازی رهنمون  های خستگی پژوهش 

رو، او را  جاتر بیماران بر پزشکان همتراز و همگنش شد. ازاینتر بیماری و درمان بهآورد آن برتری او در تشخیص درست رهکرد و  

 اند.  به شمار آوردهتوانا کلینیسین   و یکجالینوس عرب، طبیب مارستان 

، در اوج بلندآوازگی و در سن باال،  ق( 440  - 362ای است، ابوریحان بیرونی محمد فرزند احمد ) مقام واالی رازی به اندازه 

های رازی اقدام کرد و وی را اندیشمندی بزرگ، با هوش سرشار  ها و رسالهپردازد که دربرگیرندة نام کتاب به ِگردآوری کتابی می 

 آورد.  شمار  یافته به نهایت علم به  و دست 
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 [ را جزو افتخارات خود شمرد.  رازیزکریا الفهرست کتب ابن  ي ف يالبیرون ة رسالاو ِگردآوری این کتاب ]

هایش،  های رازی در ضمن کتاب بردهو یا نام   ؛هاهای دیدنی و خواندن آن جویی ها را از راه پی با دشواری نام کتاب   گوید:

 .بندی کردمیادداشت و دسته

هایم به پایان رساندم که  های ابوبکر آغاز و با نام کتاب من این کتاب را با خواست تو، با نام کتاب   بیرونی شاگردش را گوید:

 خورشیدی گذشته است.   63سال قمری و   65ام، هنگامی که از عمرم  ق نوشته427اند تا سال  هایی ها، کتاب این 

رساندم؛ زیرا  بود و چنین کاری را به انجام نمی را نمی اگر نزدم بزرگ و ارزشمند نبودی، داشت من، ت  بیرونی، رازی را گوید:

 .برند، من از پیروان تو هستم این کار، مایة برانگیختن دشمنی مخالفان است که گمان می

های  زیرا رازی توجهی ویژه به کتاب   گوید:بیرونی انگیزۀ نگرانی خود را از نیش زبان بدگویان و هتاکان بدین گونه بازمی 

 انش داشت و افکار رسوابرانگیز اختیار کرد.  مانی و پیرو 

  ق یادکرده است. 313ق و درگذشتش را پنجم شعبان 251بیرونی، زادروزش را یکم شعبان 

نگاران دور ماند و بدین جهت بخش  بینی تاریخ رازی با داشتن این مرتبت علمی و با این توان باالی پرنویسی، از تیررس نازک 

دانند و گروهی عامل  ته نشد، برخی انگیزۀ آن را دوری او در اوج بلندآوازگی از پایتخت خلیفگان می زیادی از ریززندگیش نگاش

توجهی بدو  ای بسیار نیرومند در بی آورند که انگیزه گویند و آن را آزادگی و دگراندیشی او به شمار می تری را برای آن بازمی مهم 

خود را به فرمانروای  ]طب منصوری و طب روحانی[  تنگ کردند و با آن که دو کتاب  بوده است، بداندیشان عرصه را در بغداد بر او  

 ری پیشکش کرد، ولی بازهم شرایط زیستی را برایش دشوار کردند و در تهیدستی و بیماری چشم از جهان فروبست. 

 اند:پزشکی نویسان بدین گونه بازگو کرده تاریخ  های او را شته گان

 کتاب، رساله و مقاله؛ 167  الفهرست  / فوز العلوم ق( در کتاب  375 -  297ندیم ) ابن   الف( 

 ؛ 184  [يالراز  ایزکر في فهرست کتب ابن  رونيی رسالة الب ]ي زکریا الرازفهرست کتب ابن ابوریحان در ب( 

 ؛ 133 تاریخ الحکماء و ترجمۀ فارسی آن به نام   إخبار العلماء به أخبار الحکماء   کتاب خود قفطی در ج( 

 ؛238 ،طبقات االطباء  ي عیون االنباء فاصیبعه در ابی بن ا د( 
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 ش ینواند  نیسینیکل

 ؛ 226ردآورده، های رازی را گِ در کتابی که نام نگاشته  1النگله دوفرنوا  ( ه

اند که این نیز یک  کتاب، مقاله و رساله یادکرده   284  لفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریا رازی ؤمآبادی در کتاب  نجم  و(  

آید و کسی به این اندازه نگاشته ندارد و نیز روشنگر گستردگی  ویژگی یکتایی او در میان همة نویسندگان جهان به شمار می

 .  ه استن بوددر آموختن، آموزاندن و نوشت  وی ناپذیری دانش و واالجاهی او در میان دانشمندان سراسر گیتی و خستگی

 بندی کرده است:کتاب او را در ده بخش و موضوع تقسیم  184بیرونی 

 ؛ کتاب در کیمیا 22 الف( 

 ؛کتاب در پزشکی و داروشناسی 56 ب( 

 ؛کتاب در طبیعیات 33 ج( 

 ؛ کتاب در منطق 7 د( 

 ؛ کتاب در ریاضیات و نجوم 10 ه

 ؛های فلسفی یا طبی دیگران کتاب در تفسیر و تلخیص و مختصر سازی کتاب  7 و( 

 ؛ شش کتاب در مافوق الطبیعه ؛کتاب در علوم فلسفی و تخمینی  17 ز( 

 ؛کتاب در الهیات 14 ح( 

   ؛دو کتاب در کفریات ط( 

 کتاب در فنون مختلف است.  10ی( 

 های علمی و فردی رازی ویژگی

 کیمیاگر شیمیست 

 به ویژه دانش کیمیاگری نشان داد.  رازی توانمندی خویش را در زمینۀ علوم طبیعی، 

 
1 Epitre de Beruni, Contenant des ouvrages de Muhammad B. Zakariya Al- Razi . 
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و اکسیر اعظم   ي الفلسف  دان روزگارش، دوران جوانی را به پژوهش و کنکاش برای یافتن حجرشیمیرازی کیمیاگر و بزرگ 

تجربی شیمی امروزین نامید،  ن را مکتب علمی توان آگذار مکتب نوینی در دانش کیمیا شد که می ساز و پایه گذرانید. او شگفتی

 گذار مکتب نوینی در این دانش شناساند.  علمی و پایه ژولیوس روسکا، رازی را پدر شیمی ای که گونه به

ثیر فرهنگ و تمدن چند  أ ها، به ویژه شیمی را در دوران رونق فرهنگ و تمدن جهان اسالم برگرفته از تاو پیشرفت همۀ دانش 

 آورد.  شاپور به شمار  ایرانی و افزون برآن دانشگاه گندی هزارساله 

ای که ابوریحان و خیام نیشابوری،  آورد و بلندآوازه شد، به گونه دستای در زمینۀ علوم طبیعی و فیزیک به چنین آوازه هم 

 زی به شمار آوردند.  های را ها و دانسته سنجی زر و سیم، برپایۀ گفتههای خود را در زمینۀ چگالی ها و پژوهش بررسی 

مقامش در دانش فلسفه و پزشکی، نزد همگان  :  گوید  فهرستق( در  385:  دمحمد فرزند اسحاق )ابوالفرج  ندیم  ابن 

رازی براین باور است، فیلسوف کسی است که آگاهی بسنده از دانش کیمیا داشته باشد تا از وابستگی به مردم  بلندآوازه اش. 

   دیگران نیازمند دانش و هنر او باشند.نیاز گردد و بی 

 .1است   رسالههای بسیار در این زمینه دارد، مانند کتابی دربرگیرندۀ دوازده  او به جهت آگاهی گسترده به هنر کیمیا، نگاشته

هایی در  رازی پژوهش   گوید:  طباء و الحکماءبقات ال طق( در کتاب  377جلجل سلیمان فرزند حسان اندلسی )ز:  ابن 

 .  2نش کیمیا داشت و چهارده مقاله در این زمینه نگاشت دا

)د:   در  646قفطی  الحکماءق(  می   گوید:  3تاریخ  نیکو  را  کیمیا  دانش  درست رازی  به  را  آن  و  و  دانست  بودن 

 .  4آورد و در این زمینه دوازده کتاب نگاشت بودن، نزدیکتر به شمار می شدنی انجام 

 
 . 641ندیم، ترجمۀ تجدد،  فهرست، ابن 1

 . 153 ، یبرگردان امامجلجل، ابن، طباء و الحکماءطبقات ال  2
  568الدین علی فرزند یوسف فرزند ابراهیم شیبانی )قفطی، جمال  إخبار العلماء به أخبار الحکماءبرگردان به پارسی کتاب    تاریخ الحکماءکتاب    3

که با تصحیح بهین دارایی،   م( است که محمد فرزند علی فرزند محمد خطیبی روزنی آن را به پارسی ترجمه و خالصه کرد1248  –  1172ق /  646  –

 .دانشگاه تهران چاپ شددر انتشارات   خ1348
 . 374 قفطی، ،ءالحکما خیتار 4
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 ش ینواند  نیسینیکل

او در آغاز زندگی به فراگیری دانش سیمیا و کیمیا روی آورد و آن را    گوید:   عیون االنباءق( در  668اصیبعه )د:  ابی ابن 

سپس    ،ای از کتاب منصوری دیدم در دسترس همگان گذاشت و نیز به صیرفی شهره شد، همان گونه که در نسخهتر  گسترده

 .1ندیم در مورد تعریف فیلسوف از زبان رازی یادکرده است از بلمظفر ]ابوالمظفر[ فرزند معرف همان روایتی را آورده که ابن 

[  فراحال  ةرواح و روضنزهه ال ]  تاریخ الحکماءکتاب خود    در  ق( 678الدین محمد شهرزوری فرزند محمود )ز:  شمس

آوردش کند که ره دیدن چشمان و ناگزیری درمان و گفتگوی میان آن دو را یاد می های پشینیان و داستان آسیب همان گزارش 

 شود.  آوری رازی به فراگیری دانش پزشکی و این که پزشکی، کیمیایی بزرگتر است، میروی

 کند: سینا رازی را بدین گونه توصیف می ابن  وی رازی را از پزشکان بزرگ پس از دوران کهن به شمار آورده و گوید:

گر و کنجکاو بود و توانایی بررسی پیشاب و پیخال ]بیمار[ را داشت و هماره دیدگاهش در تشخیص  او مردی خودکار، کنکاش 

درمان  در  او  زیرا  بود؛  جا  به  و  درست  پلیدی بیماری  دربارۀ  سخن  و  یافت  دست  مرتبت  باالترین  به  پزشکی  و  های  ها 

 های پزشکان دنیاپرست و ناپزشکان نادان روزگارش بسیار گفت.  اخالقی ی ب

آورد که  پرداخت و نباید به موضوعاتی روی می باید تنها به کار پزشکی می   گوید:کند و می او در ادامه رازی را نکوهش می

 سینا همین گفته را دربارۀ خودش نیز آورده است. ورای ظرفیتش بود؛ البته ابن 

رازی، دانشمندی بزرگ و دانا، فیلسوفی واالجاه و دارندۀ    گوید:  مجمع النفایس ق( در  1032لدین حموی )ز:  اسالک

 ها، به ویژه کیمیا، داروسازی و پزشکی بود.  های درست و راستین در همۀ دانش دیدگاه 

 بود.   2حاوي الکبیر المعارف سترگ  او بسیار کاردان و کارآزموده، نویسندۀ کتاب بزرگ و دایره 

 
 . 710، 2برگردان ذاکر، ج ،ونیع 1
رازی را اینجانب محمدابراهیم ذاکر پس از ده سال به پایان رساندم و در بیست و هشتم   الحاوي في الطببرگردان کامل بیست و پنج جلد کتاب    2

یونسکو در کتابخانۀ ملی ایران در حضور معاونت علوم و فناوری ریاست جمهوری دکتر سورنا ستاری و  به مناسبت سال رازی از سوی  1395آذرماه 

اصغر پیوندی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران و دکتر علی   و  اسالم  تمدن   و  فرهنگ  معاون وزیر ارشاد دکتر صالحی و ریاست کمیتۀ

 ی دانشگاه شهید بهشتی رونمایی شد.و دکتر محمود مصدق ریاست دانشکدۀ طب سنت
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

بقراط  و جالینوس او  بیماری سخن  درمان  در  باال  مرتبتی  و  بود  بسیار  کار  و  زبردست  دارو  ساخت  و  ترکیب  در  و  داشت  ها 

 .  1های مردم مانده است انگیزش فراگیر و هماره بر سر زبان های شگفت کارآزموده بود. آوازۀ درمان 

بهرۀ   ة الصناع ي ف  ةثقو  کبر رکن ال ق( نویسندۀ  246  -  180صری ) ق( و ذوالنون م260رازی از مکتب جابر فرزند حیان )د: 

 تر شناسایی کند.  ( و توانست برخی از مواد شیمیایی را بهتر و کاربردی 640بسیار برد )فهرست، تجدد، 

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

 آید.  ها بوده است که بخشی از دانش شیمی کانی و ذوب فلز به شمار می آوری آلیاژ آن فراهم 

ها را از نوآوری وی  دهد و آن سازی جوهر گوگرد و تقطیر الکل را به رازی نسبت می فراهم   2فردیناند هوفر اندیشمند فرانسوی 

او را در راه  به شمار می  آورد. گروهی دیگر همانند ژولیوس روسکا هرچند وی را مبتکر این دو ماده نمیدانند، ولی خدمات 

 آورند.  پیشرفت دانش شیمی مورد توجه به شمار می 

نش شیمی، برخورد علمی و مادی با آن است و زآنسوی آموزگارش جابر، از نمادگرایی و باور به جادو و علم ویژگی رازی در دا 

 کند. های جابر است، پرهیز میهای نگاشتهمتافیزیکی که از ویژگی 

   .است کیمیاگری  ویژگی دیگرش، روشنگری بسیار گستردۀ او از دانش 

پیش او   کتاب  در  هرمس،    گوید:  سرار ال   سر  گفتار  آغاثاذیمون،  مانند:  پیشین،  فیلسوفان  و  حکیمان  را که  چه  آن  من 

بقراط،   فیثاغورس،  اسطفن،  ماریه،  ارسطاطالیس،  جالینوس،  اسطونس،  رسموس،  افالطون،  ویلینوس،  والطوس، 

ن کرده بودند، آشکار  مقراطیس، جرجس، هرقل، مریانس، خالد فرزند یزید و آموزگارم جابر فرزند حیان در این دانش پنهاذی

ها را گرد نیاورده  هایی است که تا کنون همانندش را کسی ندیده و پس از آغاثاذیمون، کسی آن هایم دارای بخشساختم. کتاب 

 . 3است 

 
 ق(.1032الدین حمویی )ز: ، سالکمجمع النفایس 1

2  ّّ Ferd. Hofer, Hisoire de la Chimie, paris 1842 
 .23رازی، برگۀ ، سّر السرار 3
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

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

های گوناگون شیمیایی  کردن ترکیب فرمول های پیاده بینانه از روش هایی نازک نامۀ آموزشی یگانه به همراه گزارش و با آیین ویژه  

توان کاری کوچک به شمار آورد، چون همانند روش بقراط در  پژوهان گذاشت که این را نمی در البراتوار، در دسترس دانش

بندی مواد او به خاکی، گیاهی و جانوری پایۀ  به همگنان پیشینش بود. تقسیم گسترش و آشکارسازی دانش پزشکی نسبت  

 بندی مواد شیمیایی کنونی به کانی و آلی امروزین است. تقسیم 

 کنندگان آن نوشت، مانند: رازی باوری راستین به دانش شیمی داشت و چندین کتاب در رّد ردّ 

 ؛ علی منکریها  و الردّ  ةاالثبات الصنعکتاب  -

 ؛الکیمیاء  ة ه علی الصناعردّ   ي ف ي علی الکند کتاب الردّ  - 

 . ه علی الکیمیایینردّ  ي ف ي علی محمد بن اللیث الرسائل کتاب الردّ  -

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

   ( شناخت مواد شیمیایی / معرفت العقاقیر دربرگیرندۀ:1

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

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

های هر مادۀ شیمیایی، تنها آگاهی از خصوصیات فیزیکی هر ماده بوده و از  آگاهی اندیشمندان دانش کیمیا از ویژگی 

 آید.  الف دانش کیمیا و شیمی به شمار می ها آگاهی بسنده نداشتند، این بنیادترین اخت خصوصیات شیمیایی آن 

های  شدن، فراریت، سوختن، ناسوختن، چگونگی شکستن، ویژگی رنگ، شفافیت، جال، سختی، سنگینی، مزه، بو، ذوب 

ها را گزاره کرده است و شاید نسبت به امروز تفاوت چشمگیری نداشته  های خود آن هر مادۀ شیمیایی بوده که رازی در نوشته 

 باشد.  

 مواد طبیعی خاکی / ترابی دربرگیرندۀ:   الف( 
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 جیوه، نوشادر، گوگرد، زرنیخ  ارواح:

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

]دریایی، یمانی، کوهی[،   مرقشیشا، مغنیسیا، دوص، توتیا، الژورد، دهنج، فیروزه، شادنج، ُشک )مرگ موش(، طلق  احجار:

 سرمه، گچ، سکته، راتنج 

زاگ سپید ]منجانی و ِشّب[، زاگ زرد ]مرکب، کفشگران[، زاگ خاکستری ]قلقدیس[، زاگ زرد و سرخ ]قلقطار[،    :زاجات

 زاگ سبز ]قلقند[، زاگ سرخ ]سوری[،  

 بورۀ سرخ، نطرون، بورة سنعت، تنکار، بورة زراوندی، بورة درخت بید، بورة نان   بوارق:

مرغی، نمک قلی،  فتی، نمک اندرانی ]سرخ[، نمک هندی، نمک تخم نمک گوارا، نمک تلخ، نمک تبرزد، نمک ن  امالح:

 نمک پیشاب، نمک نوره، نمک خاکستر 

 ، سنا، حنا ّب الطویل الح   ي خب  اشنان الس   ب( گیاهی:

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

   ساز / عقاقیر المولده دربرگیرندۀ: دوم( مواد شیمیایی دست 

   اجساد / فلزات: الف( 

 جوش؛ بطرویه؛ مفرغ. ای قلع، اسفیدرویه / سپیدروی؛ طالقون / هفت شبه / برنج؛ گونه 

   غیر االجساد / غیر فلزات: ب( 

اسفیداج  زنگ سرنج؛  ]مرداسنج[؛  مرتک  نقره[؛  ]ریم  الفضه  خبث  سکته؛  ُشک؛  توتیا؛  دوص؛  اقلیمیا؛  آهن؛  زنگ  ار؛ 

 ]سپیناک[؛ روسختج؛ مسحقونیا. 

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

 فلز که در دو بخش است:  

 ، دربرگیرندۀ:  کردن فلزات یا آالت التذویب االجسادابزار و وسایل گداختن و ذوب  ( یکم



   

 نگار یمیش یراز  ی راز  یو فرد  یعلم ی هایژگ یو
 

9 

نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

بربوته؛ کور / کوره؛ منفاخ یا منفخ الزق / دم یا دمندۀ خیک؛ ماشقه بربوط / بوتهالماشو / چمچه؛ بوطقه / بوتۀ زرگری؛ بوط 

ّطع / قیچی آهن   خوردکن. ُمکّسر / سنگ بری؛ یا ماشک / انبر همان کلبتان؛ ُمق 

 :  آالت التدبیر العقاقیر  های شیمیایی یاابزار و وسایل اجرای فرمول دوم( 

کدام این ابزارها را از  توان هیچ نمی  ، های شیمییا آالت التدبیر العقاقیر آزمایش   ؛های شیمیاییابزار و وسایل اجرای فرمول 

کم نمایشگر توانایی باالی رازی  بینی و گزارۀ فراگیر از هرکدام، دست نازک   ابتکارات رازی به شمار آورد، ولی سادگی بیان، دقت، 

 ، دربرگیرندۀ: وری از این ابزار و وسایل بوده است از بهره 

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

 ای؛  الی یا شیشه برنیه / ظرفی سف

دان بانوان؛ صالیه / سنگ ساییدن حمام الرطب، حمام الحکماء / حمام برای حل کردن مواد؛ درج / جعبه گلی، پیرایه 

 پزی؛  دان؛ طنجیر / دیگ بزرگ خوراک دارو سنگ زیرین؛ طابشدان / تابش 

 فهر / سنگ زبرین آسیا؛  

دار؛ قرع و االنبیق االعمی  قدر، اقدار / دیگ دستهقدح / جام؛  شاب؛  قاروره، قواریر / پیاله، شیشۀ دهان تنگ آزمایش پی 

ای؛ قنینه، قنانی /  قمع / قیف شیشهخود کور؛ قرع و االنبیق ذات الخطم و القابله / کدو و کاله خودداری،  کدو و کاله   /

 گلوله؛   - شیشه گرد با گردن دراز؛ کره / گوی 

 یشه گالب؛  کوز / کوزه؛ ماوردیه / ش

د / اجاق؛ 
 
 رنده؛ ی دار و گلوله  زاب، ی ممنخل یا غربال / الک؛  ؛مکبه / درپوشمرجل یا دیگ مسین یا سنگی؛ ُمستوق

 نافخ نفسه / تنور خودبادزن؛ نساب یا نصاب / دسته هاون؛ هاون یا مهراس / هاون؛  

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

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

ثقال / پاکسازی ارواح )جیوه، نشادر،  صداف و المالح و القشور و ال جساد و الحجار و ال رواح و تکلیس ال تنظیف ال   الف( 

ردگونه 
 
 باران؛ ها و گران ها، صدف ها، پوستهها، نمک کردن سنگگوگرد و زرنیخ(؛ آهکی و گ
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 کردن و جزآن؛  کردن، نمکین کردن ارواح، گردگونه مالح و غیره / نرم کالس و الرواح و ال تشمیع ال  ب( 

کردن، گردگونه   ها وشده و بوره کردن ارواح نرم مالح و غیر ذلک / حل کالس و الال و البوارق و    ةرواح المشعمتحلیل ال   ج( 

 کردن و جزآن؛  نمکین 

 شده؛  تمزیج المخلوقات / آمیختن مواد ساخته  د( 

 شده از محلول که پایان کار عملیات شیمیایی است؛ کردن جسم حل یکون به تمام العمل / بستن و خارج  ي عقد الذ ( ه

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

 ارزیز / رصاص و جزآن؛  

 کننده. های سرخ / کاربرد آب  ة میاه المحمر  ز( 

 های رازی در زمینۀ دانش کیمیاگری و شیمیکتاب 

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

ل
َ
مدخل    یاِعل

؛  ةکتاب الراحیا    ؛کتاب الترتیب؛  ةشرف الصناع؛ کتاب    کتاب االکسیر؛  کتاب التدبیر؛  کتاب الحجر؛  ةاثبات الصناع؛  يالبرهان

  ة رسالها؛  ؛ دو کتاب در آزمایش سّر السّر ؛ کتاب  الحکماء   سّر ؛ کتاب  ةمحن الذهب و الفضتاب  ؛ ککتاب الشواهد ؛  کتاب التدابیر

  ي ف  يعلی الکند   کتاب الردّ ؛  لی الوزیر القاسم بن عبیدالله؛ کتاب التبویبإ  ةرسال؛  يمنیه المتمن )ت نقطه ندارد(؛    لی فاتنإ

 ه علی الکیمیائیین. ردّ  ي ف ي علی محمد بن اللیث رسائل الردّ  يف  کتاب؛ 1ه علی الکیمیایین ردّ 

 ي کتاب مدخل التعلیم
التعلکتاب   آغاز    ميی مدخل  آن پیش   ی درآمدپیش به معنی  است که  آموزش  آموزش  برای  دانش کیمیاگری است.  درآمد 

گزارۀ کامل خود این دانش، به شمار آورد  توان تنها همین کتاب رازی را یک دورۀ تاریخ علم شیمی از آغاز تا روزگارش و نیز می

 که با تیزبینی و کارآزمودگی بستر پیشرفت این دانش را هموار کرد و شتابی بسیار زیاد بدان داد. 

 
 643، ش 221، 10جخ(، 1348  – 1255آقابزرگ )  ،الذریعة 1
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

ها و کارکردشان آشنایند و دیگران  بدان! هر هنر و صناعتی را ابزار و آالتی است که دانشمندان آن هنر با نام   رازی گوید:

   ها.ناآگاه بدان 

های  این دانش را نیز ابزار و وسایلی است که تنها اهل این دانش از آن آگاهی دارند و باید برای ورود به این دانش با این آگاهی 

 ها مرا دریابند.  ها بیازمایند و هر روز بر دانش خود بیفزایند تا ناگفتهآغازین، آشنا شوند و پیوسته آن 

 کند.های این دانش را به زیبایی و گستردگی یاد می اندن مرتبت چگونه واردشدن و گذر  ۀنامآیین رازی  

   ي مدخل البرهان
مدخل  نگاهی به    يتعلیمالمدخل  کتاب  کیمیا باید پس از آموختن    ۀجویند  گوید:  يمدخل التعلیمرازی در آغاز کتاب  

ها و معادن گیری ارواح، اجساد، سنگ نامیدیم تا شناختی درست از چگونگی شکل   علل المعادنافکند که ما آن را    يالبرهان

 .1اند شمار آورده کنندگان علوم، کیمیا را به جهت بررسی معدنیات، جزو علوم طبیعی به  بندی دست آورد. رده به  

 ةاثبات الصناع
 را بخواند.   علی منکریها   و الردّ  ةاثبات الصنع، کتاب  علل المعادندانش کیمیا، پس از  ۀباید جویند  رازی گوید: 

 کند.  کنندگان این دانش را نقض می رازی ردّ 

 .  2است  ة علی من ابطل الصناع ردّ  یا  ؛ةاثبات الصناعدارد که همانند   البرهان جابر فرزند حیان نیز کتابی با نام 

  را لی االمتناع  إقرب منها ألی الوجوب  إالکیمیا   ةصناع  ّن إ  ي کتاب فباشد.    گویا همین کتاب کتاب االبیات،    گوید:  ندیم ابن 

   .3در کیمیا نگاشته است 

 است.   یادکردهن االمتناع  لی الوجود اقرب مِ إ ء الکیمیا  ةصناع ّن إ ي کتاب ف اصیبعه آن را ابی ابن 

   .4نامید  االثبات رازی آن را کتاب  گوید:می  اصیبعهابی ابن 
 

 . 128 برگه ،یخوارزم ،حیمفات 1

 .146 برگۀ ،یرونیفهرست ب 2

 . 532 برگۀ تجدد،ترجمۀ  ندیم،ابن ،فهرست 3

 . 9 ،يمیمدخل التعل؛ 353، 2ج ،ونیع 4
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

دارد که آن را    لی االمتناعإقرب منها أإلی الوجوب   اء ی می في إّن صناعة الککتاب  ای با نام  رازی نوشته  حاجی خلیفه گوید:

 .  1نام نهاد   االثباتکتاب 

 کتاب الحجر 
 رازی بر این باور است که باید این کتاب را پس از کتاب پیشین بخوانند.  

 جابر تأثیر بسیار گرفته است.  ارکان رازی در نوشتن این کتاب از کتاب   پاول کراوس آلمانی گوید:

کتاب را از  دهد رازی این  کند و نشان می قول می جابر نقل   کتاب المجرداتدر چند جا از    ةمفاتیح الرحمطغرایی در کتاب  

 را نوشته است.  کتاب الحجر آن  ۀ آن خود دانسته و بر پای

 کتاب التدبیر 
 دهد؛ زیرا در آن تدبیرهای گوناگون این فن آمده است. ، خواندن این کتاب را سفارش می کتاب الحجررازی پس از خواندن  

 کتاب االکسیر 
کننده  آن است که با چه نیرویی و با چه اندازه از آن و چگونه بر نیروهای دگرگون  ۀ شده است که بازگوکننددر دو نسخه یافت 

 .  2شودچیره می 

ها و  کننده با چیرگی بر آن نیروهای دگرگون   ۀ اکسیر یعنی نیروی خردکنند  ۀ واژ  اکسیر گفته است:   ۀ واژ  ۀ مجریطی دربار 

 .3شکل کردنشان است ها در راستای هم سازی آن دگرگون 

 
 . 1403، 2، ج کشف الظنون 1
 .يمیمدخل التعل ۀ مقدم 2
 .8 برگۀ ، مجریطی، غایه الحکیم 3
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

   ة کتاب شرف الصناع
آورنده  کند تا شرف و فضیلت این صناعت و اهل آن و نیز فضیلت به دست رازی خواندن این کتاب را پس از اکسیر یاد می 

 .  1دهنده ]متکل[ نمایان شود ]مکتسب[ بر بهره 

 کنند، ناآگاه هستند.  هایی که مکاسب را تحریم می آن  گوید: شواهد چنین در آغاز هم 

 .2را نیز در راستا نگاشته است  د علی تحریم مکاسب الّر  ي فگویا کتاب 

 کتاب الترتیب  
گرایان دانسته شود و نام  دهد تا دعاوی رییسان اهل صنعت و آزمون سفارش می   ةشرف الصناعرازی خواندنش را پس از  

 نیز بدان داده است.  ة کتاب الراح

 را نوشت.   ةالراحکه همان کتاب   الکیمیا ي کتاب الترتیب فرازی   حاجی خلیفه چلبی گوید:

 نیز نهاد.    ةالراحگران البراتورهای کیمیاگری فراهم ساخت و بر آن نام کتاب او آن را برای آزمایش 

جابر را در آن کامل کرد   ةالرحمهای کتاب  گران یاد نمود و کاستی ها و صنعت و ترتیب کار کیمیاگری را برای البراتواریست ا

 . 3هایی از آن کتاب را در این جا گزاره نمود و بخش 

 کتاب التدابیر 
باید پس از کتاب ترتیب خوانده شود تا دانسته شود، چرا حکیمان تدبیر را در موارد تدبیر به کار بردند و چه چیز آنان را بدین  

به    ةکتاب الراحاند و باید در  واداشت و در موارد نیاز چگونه باید تدبیر جسته شود. او در این کتاب از تدابیری که آزموده شده 

 سته شوند، سخن گفته است. کار ب

 
 .يمدخل التعلیممقدمۀ  1

 .153برگۀ ،یرونیب فهرست 2

 (.1403، 2کشف الظنون، ج  3
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 ةکتاب محن الذهب و الفض
گوید: شناختی از آزمایش زر و سیم و بازشناخت آن از اجسام  دهد و میپیشنهاد می   تدابیرالرازی خواندن آن را پس ازکتاب  

 .  1آید دیگر با خواندن این کتاب، به دست می 

 .  2آورده است  يو المیزان الطبیع ةالذهب و الفض ةمحن  ي فاصیبعه آن را کتاب ابی ابن 

 کتاب الشواهد 
 نکت الرموز  ندیم: ابن 

و پیشنهاد خواندن هر کدام را یکی پس از    ایم نوشته  را بدین ترتیب  یش از این، هفت کتابپما    رازی در آغاز کتاب گوید:

و هشتم   تدابیرال، کتاب  ةاحالر ، کتاب ةالتدابیر،کتاب اکسیر، شرف الصناع، کتاب حجر، کتاب ة اثبات الصناع:  دیگری دادیم 

های رمزدار حکمیان و دیگران نوشته شده و حقیقتی را که آنان از گفتارشان اراده  همین کتاب شواهد است که در آن نکته

 اند، بازگو شده است.  کرده

حکیمان   ۀشود که همبا خواندن آن دانسته می   دهد و گوید:می  محنالرا پس از کتاب    شواهداو سفارش خواندن کتاب  

 اند.  و گذشتگان در رأی ما با ما موافق بوده 

 الحکماء  کتاب سر  
 دهد.  می  يمدخل التعلیمآن نام آخرین کتاب است که رازی سفارش خواندن آن را در آغاز 

هایی را که  ویژه نزدیکان خود را و آن گونه عامة مردم، به  های کاری حکیمان را خواند تا دانست، چ: باید رازها و روش گوید

 آورند، دور سازند و اگر ناگزیر از برخورد با شاهان و عوام الناس باشند، چگونه خود را برهانند.  به ایشان روی می 

 پذیرد.  آن چه را که یاد گردید، بداند، حکمت او در این صناعت پایان می  ۀ کیمیا هم ۀاگر جویند رازی گوید: 

 
 .148، برگۀ بیرونیفهرست  1

 . 718، 2برگردان ذاکر، ج ،ونیع 2
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 . 1کامل شده است  هنر و دانشاگر پژوهشگر کیمیا، همۀ آن چه را که بازگو کردیم، فراگیرد، شناخت او به این 

 کتاب السر  
 رازنامه / سّر السّر کتاب 

 او آن را برای شاگردش نوشت.  

 (  149گذاشتم. )بیرونی،  سر االسرارشته به او پیشکش کردم و نام آن را نوکتابی کوته  رازی گوید: 

 کند.  نامد و در زیرمجموعة دوازده کتاب صنعت یاد می می  االسراراصیبعه آن را کتاب ابی ابن 

یونس بود  ام از مردم بخارا به نام محمد فرزند  ام در نوشتن این کتاب خواهش یکی از شاگردان شایستهانگیزه   رازی گوید:

 کرد و حقش بر من واجب شد.  که در ریاضیات و علوم طبیعی اندیشمندی بسیار توانا بود و مرا بسیار خدمت  

ای ردی بر کندی و محمد فرزند لیث رسائلی، از من  گانه در این صنعت و رساله های دوازده رساندن کتابپس از به پایان او  

ل این صنعت مطالبی را ِگرد آورم تا او را راهنما و دستور باشد و من این کتاب را  در اسرار اعماکرد که مطالبی را  خواست  در

 نوشتم و آن را به هیچ شاه و فرمانروایی پیشکش نکردم.  

 .2ها و آن را سر االسرار نامیدم نیاز از خواندن دیگر کتاب ای برایش گزاره کردم تا بی دانش کیمیا را به گونه من 

 رساله إلی فاتن  
ق باشد که از سوی وی  285ق( غالم معتضد خلیفه عباسی در سال  296شاید فاتک )ک:  ،  نقطه ندارد  «ت فاتن حرف »

است  کتابی نوشتن  ها را رازی داشته، مانند  نگاری هایی از این نامه فرمانروای موصل و جزیره ]دیاربکر[ و شام بود، چون نمونه

   . است  وای آذربایجان و ارمنستان ر فرمانالساج ابی از او برای ابن 

 . نویسدمی  ای برای وزیر معتضد، قاسم فرزند عبداللهرسالهبدین گونه  چنین رازی هم 

 
 .يتعلیمالمدخل  ۀ مقدم 1
 . 22 – 21 برگۀ ،سرارال  سّر  2
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 کتاب تجارب
 نوشته است.  هاآزمایش ها و آزموده دو کتاب در  او

 ي المتمن ة منی
 است. در دانش کیمیا و کیمیاگری  دیگر از رازی نام کتابی  آرزوی آرزوخواه 

 عبدالله بن وزیر قاسم اللی إ ة رسال
کتابچه  نامهارازی  وزیر  ی  برای  کیمیاگری  دانش  در  مطالبی  دربرگیرندۀ  ابوالحسن  ولی گونه  عبداللهالدوله  فرزند    قاسم 

 نوشت.  ق( 298فرزند وهب فرزند سعید )د:  [عبیدالله]

 ق به وزارت رسید و به روزگار مکتفی درگذشت.  288در زمان خالفت معتضد در سال قاسم فرزند عبدالله 

 تبویب کتاب 
های گوناگون: تنویر، تبویب، ترتیب، تنویب و تتویب یادشده است  کراوس این را با نام کتاب جابر سنجیده است که با نام ُپل  

 ه، برآن پایه کتاب جابر را به تبویب یادکرده است. ندیم به گونۀ تبویب یادشدو از آن جا نام کتاب رازی توسط ابن 

   ءه علی الکیمیاد  ر   يف  يعلی الکند  کتاب الرد  
 .1بازگو کرده است  ة عاه علی الصن ردّ  ي ف  يعلی الکند کتاب الردّ  ندیم آن راابن 

   یاد کرده است. 2الممتنع يالکیمیاء ف  ةرده علی الصناع يف  ي کتاب رد علی الکند اصیبعه آن را ابی ابن 

اصیبعه ابی ق( فیلسوف و اندیشمند بزرگ جهان اسالم است. ابن 252یعقوب فرزند اسحاق فرزند صباح کندی )د: کندی:  

 یاد کرده است.   الممتنع  يالکیمیا ف   ةدخاله صناعإ يف   يعلی الکند  ردّ  نام کتاب را

 
 . 641برگردان تجدد، برگۀ  ندیم،ابن فهرست 1

 . 716،  2، برگردان ذاکر، جالنباء ونیع 2
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

شمار آورده و اعمال کیمیاگران را نیرنگ و فریب دانسته است و دو کتاب به نام  وی دانش کیمیا را ممتنع ]غیر ممکن[ به  

 .  1را در این زمینه نوشته است  الذهب و الفضه  ةصنع يابطال دعوی من یّدع ي کتاب فو   تنبیه علی خدع الکیمیائیین

 کرده است.   گویا رازی کتاب دوم را نقض و رّد 

ای در دو مقاله در زمینة کیمیا نوشت و در آن گفت: ناشدنی است، مردم بتوانند آن چیزی را  کندی رساله  مسعودی گوید:

 که طبیعت باید به تنهایی انجام دهد، انجام دهند.  

من غیر  ةالذهب و الفض ةالمدعین صنع يبطال دعوإ را آشکار ساخت و آن را  هنر و دانشچنین نیرنگ و فریب اهل این هم 

 نامید.    معادنها

. هر دو کتاب رازی و کندی در جهان  2شمار آوردپذیر به  رازی آن را رد کرد و باور کندی را نادرست دانست و انجام آن را امکان 

 . 3اسالم پرآوازه شدند 

متقدمان و متأخران فالسفه در این باره اختالف دارند. آخرین ایشان که بر بطالن کیمیا و ابطال    ابوحیان توحیدی گوید: 

باره مشهور است، رازی نیز آن را رد کرد و این کتاب نیز بلندآوازه  دعاوی اصحاب آن سخن گفت، کندی بود و کتابش در این

 . 4باشد می

ابن جمال )د:  الدین  باطل  ةمعروف  یمیا گوید:ق( دربارة ک768نباته مصری  ولی  یالمعن   ةاالسم،  بلندآوازه دارد،  نامی   ،

 ه است. کند و چون خودش مخالف دانش کیمیا بودسپس اشارتی به دو کتاب کندی و رازی می  ،بیهوده گویی است 

 .5رّد رازی سودی دربر ندارد  گوید:می  او

 
 . 38، 2، ج ةانسؤ متاع و المإ، 375، اخبار الحکماء 1

 .258،  4ج  مسعودی، ،مروج الذهب 2

 . 151 – 150 برگۀ ،یرونیب فهرست 3

 . 226 برگۀ ،یدی، توح هوائل و السوائل 4

 . 225 برگۀ نباته،ابن ،دونیزشرح رساله ابن يف ونیسرح الع 5
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 ه علی الکیمیائیین رد   يف  يرسائلالعلی محمد بن اللیث  الرد   يکتاب ف
به   کیمیا  دانش  رد  در  رسائلی  لیث  فرزند  محمد  رّد کتاب  در  کتابی  رسائلی  گویا  است.  نیامده  دانش    دست  نکوهش  و 

 کرده است.  کیمیاگری و کیمیاگران داشته و رازی، او و کتابش را در این نگاشته، نقض و رّد 

از شخصی به نام محمد بن لیث و همو در کتاب    گوید:  ةدالئل النبو تثبیت  در کتاب    1ق( 415  -  324)  قاضی عبدالجبار

 .  2برداز کسی دیگر به نام محمد فرزند لیث کاتب نام می  مغنی

 )ندیم، عیون(    ة الخاص  ة رسال
های کیمیایی رازی یاد کرده است که نباید  در پیوست کتاب اند و آن را نامبرده  رسالة الخاّصةآن را  اصیبعهابی و ابن  ندیم ابن 

 .  3اشتباه شود  خواص االشیاء و  مفید الخواصبا 

کتاب  . او آن را  شودای در مصر وجود دارند که از زیر آن دو، روغن زیتون روان می دو مرده در کنیسه  گوید:  خواصبیرونی از  

   .4نامبرده است  الخواص 

با نمدی    این کتاب رازی گوید:   دربارۀ مقدسی   کوهی در سرزمین ترک است، مردم چون بدان جا روند، سم ستوران را 

ردی برمی
 
 .  5شودکه موجب ریزش باران می خیزد بپوشانند و گرنه از سم گ

 رسائل الملوک  
   ندیم، بیرونی، عیون( ابن )

 . اند های کیمیایی رازی بازگو کردهاین را نیز در پیوست کتاب اصیبعهابی ، بیرونی و ابن ندیم ابن 

 
 ق(. 415 - 324همدانی فرزند احمد )  القضاتالجبار، قاضی قاضی عبد 1
 .  5، ج ابواب التوحید و العدل  ي ف يمغن  2
 . 641ندیم، برگردان تجدد، برگۀ  ؛ فهرست، ابن715، 2، برگردان ذاکر، جعیون النباءکتاب الرسالة الخاّصة:  3

 .72 برگۀ ،الجواهر ةمعرف  يجماهر ف 4

 . 155  – 154 برگۀ ،یرونیبفهرست ؛ 94،  4ج  ،خیبدء و التار 5
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نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 کتاب حجر االصفر  
   )ندیم، بیرونی( 

کتاب ابن  پیوست  در  نیز  را  این  کتاب  ندیم  همان  شاید  است.  کرده  بازگو  رازی  کیمیایی  شد.    حجرالهای  یاد  که  باشد 

 .1دو را یادکرده است  اصیبعه هر ابی ابن 

 کتاب االحجار  
ها  ن آ ای از  است، در این کتاب گزارش گسترده   هاها و کانی ۀ شناخت سنگرازی هرآن چه را که بایستۀ دانستن در زمین 

 .  2داده است 

 کردن کتاب االس جابرمنظوم
 .  3/ کتاب اس جابر را به گونۀ سروده درآورد« یادکرده است  لی الشعرإاالس لجابر  اصیبعه با عنوان »نقل کتاب ابی ابن 

  .4را در دانش کیمیا نوشته است   لیهم إ ياسطقس االس الثانو   لی البرمکإکتاب اسطقس االس االول  جابر فرزند حیان دو  

 . 5گویا رازی این دو کتاب را به شعر درآورده است 

 داروساز نوگرا 

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

 باشد.  که درباره داروهای ترکیبی می  قرابادین

 
 . 715، 2برگردان ذاکر، ج ،ونیع 1

 (.265 آبادی، برگۀنجم مؤلفات،  ؛ 715، 2برگردان ذاکر، ج ،ونیع 2

 . 359، 2ج نزار، ون،یع 3
 . 637تجدد،  برگردان ، فهرست 4
در کتابخانۀ    1289را که نسخۀ آن به شماره    الکیمیاءچنین کتاب  (. هم24، شماره  6،  1، جةذریعال)  آثار االمام الفاضل المعصومآقابزرگ کتاب    5

 (1412، شماره 199،  18، ج ةذریعال ) .دهدشود، به رازی نسبت میداری میمرکزی دانشگاه تهران نگاه
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را در    او برپایۀ نام هر بیماری، داروهای ترکیبی درمانش  ، تا زمان زیستنش، یگانه است.قرابادین در نگارش کتاب  وی شیوۀ 

ب داروهای  نویسندگان قرابادین، داروها را برپایۀ ترتیب حروف الف، در حالی که بیشتر  زیر شناسۀ نام همان بیماری آورده است

 تر بود.  رازی بیشتر مورد توجه پزشکان قرارگرفت؛ زیرا کاربردی شیوۀ نگارشاند. دهکر تنظیم تکی  

]مویدالدین حمویی[ شنیدم که محمد فرزند زکریای رازی نخست خود  از پدرم    ق( گوید: 1032الدین حمویی )ز:  سالک

پزشک هستم، رازی  ای در بازار آواز برداد که من چشم به درمان بیماری چشمش پرداخت که سودمند نیفتاد، پس روزی بیگانه 

 آواز او را شنید و او را خواست و نزدش نشست.  

  ،ای، و این پیامد بخار داروهای آن است!« »تو چون در کار اکسیر بوده   :های رازی را بدید، او را گفتدرمانگر چون چشم 

درنگ سودمندی آن هویدا شد.  ای درآورد و دارویی از کیسه بیرون کشید و به چشمانش مالید. بی پس از درون آستینش کیسه

 سپس سه بار دارو را به چشم او کشید. بیماری چشمش از میان رفت. 

از   از گفتن ترکیب خودداری کرد. هنگامی که رازی از    یداروی چشم  تریب آن داوریفرمول  رازی  او پرسید؟ درمانگر  از 

دانستن 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  

 جزوهای ترکیب آن به دست آورد.  

 هژده بخش آن را شناسایی کند.  ، توانست وزده بخش ترکیب شده است، ولی او از راه چشیدن این دارو از ن  اورا گفت:

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

   .یکی تا هژده بخش آن را بازگو کردها را یکی اند و آن های آن چنین بخش  رازی به وی گفت:

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

کردم؛ زیرا تو  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 دانستهبه خوبی از دارو و ترکیب 

تکینگاشته  داروهای  در بخش  رازی  مفردات    ؛ های  بخش    کهیا  جانوریدربرگیرندۀ: سه  و  کانی  ای  شاخهنیز    ، گیاهی، 

 گسترده است. . این نیز دانشی بسیار دیآجداگانه در داروسازی به شمار می 
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بردن داروهای تکی و ترکیبی در سراسر کتاب )بیش از  مجلد، افزون بر نام   24جلدی در    25  الطب   ي ف  ياو الحاو در کتاب   

از این داروها می   2000نزدیک به    22تا    20صفحۀ وزیری چاپ دکن( در سه جلد    8500 دهد. من  صفحه گزارشی فراگیر 

 .  رونمایی شد 1395آذر  28و در  برگرداندم را به پارسی المعارف بزرگ و جهانی پزشکی این دایره همۀ مجلدات   دارم افتخار 

های پزشکی او انباشته از دانش داروسازی است که و دیگر کتاب  3مرشد ال ، 2قولنج ، 1ي منصورالچنین گفتار سوم کتاب  هم 

کتاب  کتاب این  از جمله  ارزشمند  منابع دهای  از  نیز  امروز  و  است  بوده  و جهان  ایران  پزشکی  تاریخ  در  پرکاربرد  رسی  های 

 باشند.  های طب سنتی ایران میدانشکده 

به بکل    ة ادویه الموجود  : نویسی شده در زمینۀ دارویی و خوراکی، مانندکتاب دیگر جداگانه   25رازی افزون برآن بیش از  

  يالطین، ف  ي، ف ةدویبدال ال إ،  يء الدواء المسهل و المق  يالعین و عالجها و مداواتها، خواص الشراب، ف  ةدویال   يمکان، ف

 . است  و جزآن ة المومیائی، کتاب الصیدل

، مایقدم من  ةغذیاللبن، دفع المضار ال   ي تخاذ ماء الجبن، فإ   ي السکنجبین، ف   ي فها، مانند:  در زمینۀ خوراکی چنین  هم 

 و جزآن.  4طعمة المرضی أاالغتذاء،   ة، کیفی ةغذیالفواکه و ال 

 
برگردان پارسی آن را اینجانب ]محمدابراهیم ذاکر[ با همیاری موزۀ تاریخ علوم تحقیق و تصحیح حازم بکری صدیقی  ،  المنصوري في الطب  1

 خ به چاپ رساندیم.1387زشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در سال پ
را اینجانب ]محمدابراهیم ذاکر[ با همیاری مرکز تصحیح و تحقیق محمود حمامی  سینا،  ابن  قولنجرازی و رسالۀ    قولنجبرگردان پارسی کتاب    2

طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشکدۀ  

 خ به چاپ رسانیدیم.1385و خدمات درمانی تهران در سال 
علوم را اینجانب ]محمدابراهیم ذاکر[ با همیاری موزۀ تاریخ  تحقیق و تصحیح البر زکی اسکندر  ،  المرشد او الفصولبرگردان به پارسی کتاب    3

 خ به چاپ رساندیم.1384پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در سال 
 (. 849، شماره  217،  2، جالذریعة) طعمة المرضیأ 4
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 پزشک فرااندیش 
یکی از شاگردانش آن را گردآوری    . گویادارد  تجاربالهای یادشده کتابی به نام  فزون بر کتاب رازی در زمینه پزشکی بالینی ا

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

دهد و شاگردان زبردستی و توانایی باالی او را در چگونگی معاینۀ بیماران، تشخیص بیماری و درمان  ها ارائه می بیمارستان 

برمی دیمی یادداشت  و  آموزه دند  این  خوشبختانه  که  نسخه داشتند  و  شده  گردآوری  در  ها  دیگر  برخی  و  ملک  در  آن  از  ای 

 آید. بینی و مهارت بالینی این پزشک زبردست ایرانی به شمار می های جهان وجود دارد که نمایشگر این نازک کتابخانه 

بیشتر شد. او به شیوایی چگونگی شناسایی و تشخیص    ةو الحصب   ي جدرالآوازۀ رازی در جهان با شناسایی و پخش کتاب  

هایی بود  ای که تا دوران رنسانس یکی از کتاب افتراقی آبله و سرخک و درمان هریک را گزاره کرد و به زیبایی نگاشت به گونه 

زبان ترجمه و چاپ ش که بی  این جداسازی، ره شمار به چندین  او در درمانگاهد. توانایی او در  زیاد  و  آورد کارهای بسیار  ها 

 ها بوده است. بیمارستان 

نامۀ آندریاس وسالیوس پدر  م پایان 1519رازی نیز در باختر بسیار مشهور شد. گفتار نهم آن    طب ال في    يالمنصورکتاب  

د و اندیشمند فرانسوی بخش آناتومی آن را به همراه این بخش در  دانش آناتومی شد که به گستردگی این گفتار را پژوهش کر 

 اهوازی با ترجمه به چاپ رساند.  ةالطبی  ةالصناع  يکامل ف سینا و ابن   قانون فی الطبکتاب 

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

هایی در زمینه بود، مانند پاسخ مردمک به نور را شناسایی کرد که یک  آورد آن نوآوری ها داشت و ره افتراقی دردها و بیماری 

 ز مهر تایید آن را دادند.  سده پس از او دانشمندان باختر گزارشی ا

گونه  افتراقی  تشخیص  در  بسیار  مهارت  ذات رازی   / جنب  پردۀ  التهاب  نازک  های  غشای  در  التهاب  یا  پلورزی  یا  الجنب 

هایی از آن در کتاب  های این ناحیه داشت، نمونهها و فضای قفسۀ سینه را پوشانده، با دیگر بیماری ای که سطح ریه دوالیه

درپی که هیچ پزشکی توانایی تشخیص  های پی توان دید. نمونۀ آن تشخیص بیماری فردی با سرفه و جزآن می   حاوی و منصوری

الجنب دانسته بودند، وی تشخیص التهاب کبد داد و درمان کرد. تشخیص التهاب کبد و  درست آن را نیافته و تنها آن را ذات 
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ها و ابزار و وسایل گوناگون تشخیصی، کار بسیار  های آزمایشگاه شرفت جداکردن آن از التهاب پرده جنب اکنون نیز با وجود پی 

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

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

های جدانویسی شده مانند:  های گوناگون چه در کتاب های گوارشی با خاستگاه ای، دردهای معده، جداسازی بیماری روده

 اش یادشده است. گونه های ُکناش مرشد، قولنج و چه در کتاب 

با خاستگاه    هایی ویژه داشت. وی بسیار توانا در تشخیص درد از سنگ های سیستم پیشابی دیدگاه رازی در تشخیص بیماری 

هایی جداگانه نگاشت. او هماره نخست  پیشابدان نسبت درد همان به گرده و پیشابراهه بود و این مبحث به گستردگی در کتاب 

 کرد.  اقدام به کارددرمانی می مناسب  پاسخ شکن و در صورت نگرفتن به دارودرمانی با داروهای سنگ

ای که هنوز هم  های هریک، ارزشمند و شایان توجه است، به گونه شانه ها و نهای رازی دربارۀ شناخت شکستگی دیدگاه 

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

ها بررسی  های مسمومیت را در آن ای و نشانههای ماهیچه ثیر جیوه بر روی تن میمون را آزمود و سیر پیدایش کرامپ أرازی ت

 را بازنویسی نمود. کرد و روند آن 

 پروانقدگر بی 

سازد.  رازی پذیرندۀ بنیان دانش پزشکی ایرانی و به ویژه پزشکی یونانی است، ولی نظریات گذشتگان را با نقد خود همراه می 

  اندیشی وکند؛ بلکه سخن ایشان را با ژرف کردن دانش پیشینیان، تنها به بازگوکردن مطالب ایشان بسنده نمی وی در گزاره 

کند و به خوبی دیدگاه مستقل خویش  ها یادآوری می کشد و نظریات فلسفی و پزشکی خود را در کنار آن خردمندی به نقد می 

گرانه در  دیدند تا نشان پرسش دهد، کاری که بسیاری از آموزگاران دانش فلسفه و پزشکی توان آن را در خود نمی را نشان می 

 پزشکان و فیلسوفان، بگذارند.   جلوی این نظریات استوارشده در میان 

از باور ژرف خود و دیگر پزشکان، نسبت به پزشکی یونان که در آن روزگار بر منطقی بی  انتقاد استوارشده، به سادگی  او 

از رد و جرح و تعدیل برخی از نظریات بزرگان گذشتۀ این دانش، بازنداشت. او سخت و بی او را  باور،  باکانه،  نگذشت و این 

 کرد.  ها و دالیل هوشمندانه ثابت  های استوار را با نشانهزشی برخی این پایه ار بی 
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 ام. ها گردآوری کرده که جداگانه آن  ردیابی کرد  الطب يف   يحاوالتوان در کتاب صدها نمونه از نقد پزشکی او را می 

 می دارد که دربرگیرندۀ:  های گوناگون علهمگان خود در زمینه رازی بیش از چهل کتاب و رساله در نقد و نقض 

 الف( نقد و نقض مخالفین دانش شیمی و کیمیاگران  

 ؛ الممتنع يالکیمیاء ف  ة ه علی الصناعردّ   ي ف  يعلی الکند کتاب ردّ   -1

 .  ه علی الکیمیائیینردّ  ي ف ي رسائلالعلی محمد بن اللیث  الردّ  ي ف  -2

 درمانی  های داروشناسی و خوراک یا در برخی از زمینه ؛ب( نقد و نقض مخالفین دانش پزشکی

عبدالله    رام بها نقض الطب،   يالعشر الت   ةمسئل  يف  ي علی الناش  الردّ   ي فیا کتاب    ؛نقضه الطب  ي ف  يکتاب نقض الناش  - 3

 ق(؛ 292فرزند محمد ناشی )د: 

 ق(؛  255  -  163جاحظ، ابوعثمان عمرو بصری کتانی والء ) الطب،  ةنقض صناع يعلی الجاحظ ف  کتاب الردّ   -4

علی    يتناول التوت الشام  ي میر احمد بن اسماعیل، فلانکاره مشورته علی ا يأبان فیها خطأ جریر الطبیب ف يف ةمقال  -5

 . 2التوت عقیب البطیخ  ي یا فیما جری بینه و بین جریر الطبیب ف ؛1حاله، و ایضاح عذره فیها  ي أثر البطیخ ف

 های پیرامون علوم طبیعی  ج( نقد و نقض دیدگاه 

 ؛  ةأمر اللذ ي فیما ناقضه به ف  يبن شهید البلخ  ينقضه علی عل ي کتاب ف  -6

  ي علی الَمْسَمع  الردّ   ي یا کتاب ف  عیون(؛و    فطی ق)   ه علی اصحاب الهیولیردّ   ي المتکلم ف  يعلی الَمْسَمع  الردّ   ي کتاب ف  - 7

 ؛  ه علی القائلین بقدم الهیولیردّ  يف

 ؛ )فهرست بیرونی(  التغیر، کمون و ظهور  ّن إو مناقضه من قال  ةتثبیت االستحال  ي کتاب ف  -8

 ؛  تمام ما ناقض به القائلین بالهیولیإ ي کتاب ف  -9

فیما وقع  یا    (؛716،  2، جیون ع)   ةم و ما غلظ فیه علی الفلسففضیله الکال  يکتابه ف  يتناقض قول الجاحظ ف  يکتاب ف   -10

   الکالم؛  ةفضیله صناع  يللجاحظ من التناقض ف
 

 . 717،  2عیون النباء، برگردان ذاکر، ج 1
 بیرونی.  فهرست 2
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 ش ینواند  نیسینیکل

 ؛  سرابال  جّو   في  علی حسین التمار الردّ  ي فکتاب  - 11

 ؛  مر الطعم المّر أ ي به علی جالینوس ف فیما ردّ  ي علی احمد بن الطبیب السرخس الردّ   يف  ةمقال - 12

 ؛  الهیولی ي ف ينقضه علی المسمع  ي بن الیمان ف  يعل علی  الردّ کتاب  - 13

 .  ( عیون النباء )  کتب جالینوس ي ف يکتاب الشکوک و المناقضات الت یا  شکوک علی جالینوس  - 14

الدویة ،  الغذیة،  المزاجها، همانند  های گوناگونش در همۀ زمینههای جالینوس را در نگاشته رازی در این کتاب دیدگاه 

 کند؛وی نقد و بررسی می و جزآن  ، طبیعیاتعضاء منافع ال ، المفردة

 های علوم فلسفه و حکمت  د( رد و نقد دیدگاه 

نقض    یا  (؛عیون النباء )   العلم االلهی  يشرح مذاهب ارسطوطالیس ف  يفرفوریوس ف  إلینقض کتاب انابو    يکتاب ف  -15

 ؛  يکتاب فرفوریوس إلی انابو المصر

القاسم ي بأنتقاد اجوابه عن    یا(؛  النباء   عیون)   علی جوابه و جواب هذا الجواب   ةو الزیاد  يالقاسم البلخي أب   إلی کتاب   - 16

 ؛  علیه

 ؛  العلم االلهی ي من کتابه ف ةالثانی  ة المقال يفیما ناقض به ف   يالبلخالقاسم ي بأ علی  الردّ  ي کتاب ف - 17

 ؛ علیه و الردّ  يللعلم االله ي نقض کتاب البلخ - 18

 ؛ بیرونی(  فهرست )  یا شکوک علی ابرقلس ندیم(؛هرست ابن ف)  علی برقلس   يالشکوک الت   يکتاب ف-19

 ؛  نقض کتاب التدبیر ي کتاب ف - 20

التح  - 21 و  االنتقاد  االعتزال کتاب  أهل  علی  المعتزلیا    یرونی(؛ ب)فهرست    ذیر  علی  التحذیر  و  االنتقاد  )فهرست    ةکتاب 

 ؛  بیرونی( 

 ؛  ةنقض کتاب الوجود لمنصور بن طلح ي کتاب ف - 22

 ؛  يالعلم االله ي ایضاح غلط المنتقدین علیه ف ي ف - 23

 ؛  االشفاق علی المتکلمین ة رسال - 24

 [. يالعلم االله  ي ف] ي محارب القمکتابان إلی الحسن بن  - 25
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 های برخی از اندیشمندان عرصۀ دانش الهیات  ( رد و نقد دیدگاه ه

  ي ف   ة سبب احداث العالم، انما جاز من نقصان السم  يبین أهل الدهر و أهل التوحید ف  يالت   ةأن المناقض  يکتاب ف   -27

 الم؛  و بعضه علی القائلین بقدم الع  هاسباب الفعل، بعضه علی التمادی

  فهرست ) ،  لغز المعاد   يعلی شهید ف  کتاب الردّ یا    ؛ندیم( )فهرست ابن ،  تثبیت المعاد يف  يعلی سهیل بلخالرّد  کتاب   -28

 ؛ ( عیون النباء )  اثبات المعاد ي علی سهیل ف کتاب الردّ یا  بیرونی(؛

 ؛ ولیاء من عیوب ال  يکتاب فیما یرومه من اظهار ما یدع - 29

 [؛  )قفطی( ]سقلیس،  يعلی سیسن الثنو  ردّ یا   يسیس المنانکتاب الرد علی  - 30

 ؛ةنقض کتاب الوجود لمنصور بن طلح - 31

  یا   ؛ندیم( ابن   فهرست) القائلین بحدوث االجسام علی القائلین بقدمها    ي الکالم ف  يفیما استدرکه من الفضل فکتاب    - 32 

   ؛)قفطی(  قدم االجسام و صورتها يکتاب ف 

 ؛  ةاالمام  يالنقض علی الکیال ف ي کتاب ف - 33

ف  - 34 الروحان  ي کتاب  الطب  ابن   ي نقض  النباء و    بیرونی   فهرست ) ،  الیمانعلی  کتاب    (؛عیون  الروحانیا  الطب  ي  نقض 

 ؛ )قفطی( 

 های ریاضیات، اخترشناسی  و( رد و نقد دیدگاه 

الفالسفه الطبیعیین، و من لم یقل منهم أن الکواکب    يفی مقدار ما یمکن أن یستدرک من أحکام النجوم علی رأ  ةرسال  - 35

 ؛ ها أحیاء أحیاء و ما یمکن أن یستدرک علی رأی من قال انّ 

من   ة من استعمل تفضیل الهندس ي کتاب ف(، ندیم ابن   فهرست) ة  بفضول الهندس[ اشتغل] کتاب رد علی من استعمل - 36

 ؛  الموسومین بالهندسه

 ؛ ( عیون النباء )  إلی علی بن وهبان فیه باب الشمسکتاب  - 37

 دل  ( نقد روزگار، نادانی برخی پزشکان ناآگاه و مردم ساده ز

  يالعله الت  ي ف ة رسال - 38
 
 ؛  بیرونی(   فهرست)  لها ترک بعضی الناس و رعاعهم الطبیب و إن کان حاذقا
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 . طباء و النساء أکثر من العلماء لها ینجح جهال ال  يالت   ةالعل ي ف ة رسال - 39

، شاید منظور او جالینوس باشد که خود را جمیع العلوم معدوم ي ّن المبّرز فإ يف بیرونی کتابی از رازی یادکرده، به نام   -40

 ربها نبودند.  های فلسفی وی پُ آگاهی دانست، در حالی که در دانش پزشکی و فلسفه برجسته و برتر می 

 کند.  می  ای تلویحی ادعای آموزگار خود را رّد رازی به گونه 

 . 1دانستندهای او را در منطق، فلسفه و الهیات نارسا میمیمون نیز دانستهصالح و ابن گویا ابوالفرج فرزند طیب، ابن 

دینی به سوی او شد. نمونه  های کفر و بی ها و تهمت و ناسزاگویی ها ساز سرازیرشدن مالمت های او، زمینهگویی نقدها و رک 

بودن  ق(، باور فلسفی او را به قدیم 420ق( و مقدسی )د:  346بینیم: ناصر خسرو، مسعودی )د:  آن را در بخش فلسفه می 

 دادند.  ها پیوند می اشیاء پنجگانه به زرتشتیان و دوآلیست 

 گرا اندیشمند آزمون 

رو،  های شخصی است و به این ویژگی باوری ژرف دارد، ازاین شکی رازی در راستای بهادادن به آزمودههای پز همۀ کتاب 

گفتار کتاب  ها در پیش سازد. وی دلبستگی خود را به آزمون و آزموده داشتن این ویژگی رازی را از هم همگنانش متفاوت می 

های هر چیز  هنگام یادآوری آرمان خود، از نگارش این کتاب در گردآوری سخنان مردم دربارۀ ویژگی   2خواص االشیاء خویش  

ها  ها باید خودداری کرد، ولی برای گردآوری آن ها، از پذیرش این ویژگی کردن هر کدام آن گوید: پیش از آزمایشچنین می 

 رفتن یک ویژگی سودمند به شمار آید.  ن است برابر از دست ها ممکخواند، چون در کنار گذاشتن یکی از آن همه را فرامی 

 بیند؟  ها می آدمی چه زیانی از گردآوری همه این   پرسد:رازی می 

 کند.  داشتن آن می هیچ، جز تالشی که در راستای نگاه دهد:خودش پاسخ می 

بینیم کنار بگذاریم، چون برخی از مردم  سزاوار نیست چیزی را که در آن سودی نمی   گوید:گفتار کتاب میرازی در پیش 

آن را نشناختند و از آن گذشتند، ما نیز چنین کنیم. چنانچه دارای اندیشه و نظرند، چیزی که برایش دلیل و نشانی ندارند،  

 
 .152برگۀ  ،یرونیب فهرست 1
 ( 716، 2؛ برگردان ذاکر، ج 316، 1ج نزار، اصیبعه،ابی، ابننباءعیون ال؛ 300ندیم، ، ابنفهرستنوشتۀ رازی است )  شیاءخواص ال  2
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باشد، اگر در این مسئله جز این  هرگز دلیلی نمینباید کنار بگذارند، چون نبود دلیل، برای آگاهی ما، نشانۀ آن نیست که  

و  نشانه  بیاندیشند،  و  کنند  درنگ  ندارند،  دلیلی  گذاشتنشان،  کنار  برای  دربارۀ چیزهایی که  است  بایسته  نباشد،  دیگر  ای 

 رهاکردن آن را وابسته به پیداکردن دلیلی شایسته بگذارند.  

های آن را ندارد یابیم که خرد ما توان شناخت علت بسیار سودمند می   هنگامی که برای این مواد، کارکردهایی   گوییم:می

ها را ندارد، نباید کنار گذاشته شوند، با کنار گذاشتن هر  تواند به طور کامل آن را احاطه کند و چون خرد ما توان درک آن و نمی 

بریم و مردم نیز  ا آزمون به شناختشان پی می ها بسیاری از چیزهای سودمند را دور خواهیم ریخت، ولی موادی را که ب کدام آن 

 1  افزاییم. مان میهای دهند را به مجموعۀ آگاهی ها گواهی می بر آن 

 کنیم، مگر آن که از بوته آزمایش گذر کرده باشد. ما چیزی را جایگزین مناسب چیزی دیگر نمی 

ما نیز وسیله سنجش ادعای درستی و نادرستی    گذارند،آید، گروهی نادان برخی از این مواد را کنار می گاهی پیش می 

 کند. ها را نداریم، جز بوته آزمایش که پذیرش این ادعاها را آسان و قطعی می آن 

باشد تا  آوردی میباشد، ولی نتیجه این گردآوری، دست ردآوری این چیزها جز بودجه نوشتن، هزینه دیگری نمی و در گِ 

   2وردها را تایید نماید. آآزمایش بتواند هر کدام از این دست 

دهد که همواره  گونه نشان می داربودن اندیشه و عملکرد خود را در زندگی کاری بدینجهت  الطبیب   ةمحن در کتاب    رازی

کند، باور او این است که هرگاه اختالفی میان  گر است و با ایشان همنوایی می کار و آزمایش جایگاهش در کنار پزشکان بالینی

ا می گیرد باور خود این چنین آشکار می کند: بیشتر اشتباهات  کاران ر گرایان پیدا شود، او جانب بالینیپردازان و عمل نظریه 

 دهد تا تجربی ... در دانش نظری رخ می 

 
،  119، دار الکتب مصر، برگ  141نوشتۀ پزشکی  م؛ دست 1962لبنان،    –، بیروت  56، سال  237،  های خاوریمجلۀ کاتولیک،  مجلۀ مشرق   1

 .. 9-4پشت، سطر 
، رو، سطر 120، برگ 141نوشتۀ دارالکتب مصر، پزشکی م؛ دست 1962لبنان،  –، بیروت 56، سال های خاوریکاتولیک مجلۀ مشرق، مجلۀ 2

 .  4، پشت، سطر120و برگ  16
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شایسته است دو کارکرد نظری و عملی در یک کس گرد آید، و یا این دو همواره، هنگام درمان در کنار    چنین گوید:هم 

ری ورزیده و کارآزموده، درمان با نظر هر دو انجام پذیرد و  گای در دانش نظری پزشکی و دیگری درمان هم باشند، یکی فرزانه 

پردازان رسیدند، رای  اگر اختالفی پیدا شود آن را به داوری گروهی از کارآزمودگان بگذراند و اگر ایشان به توافق برعلیه نظریه 

 1  ه عمل گرایان. دهد تا گروآمیز بیشتر در بخش نظری رخ می شود، چون تردیدهای اشتباه ایشان پذیرفته می 

 نگار و گفتگوگرنامه 

 روزگار در علوم گوناگون داشته است، مانند:  رازی پانزده گفتگو و مناظرۀ مدون با اندیشمندان هم 

 الف( دانش و هنر کیمیاگری  

رساله  ق باشد؛  285ق( غالم معتضد خلیفه عباسی در سال  296نقطه ندارد( شاید فاتک )ک:    « ت)حرف »  إلی فاتن  ةرسال

 ق(؛  298الدوله ابوالحسن قاسم فرزند عبیدالله فرزند وهب فرزند سعید )د:  : ولیوزیر قاسم فرزند عبدالله إلی

 ب( پزشکی

 ؛ ؛ ه الوردمّ الربیع عند شَ فصل  ي ف يزید البلخي ب أجلها یعرض الزکام ل   ِمن ي الت  ةالعل  يف ةمقال

 ؛  كلیه من ذالإلمایحتاج   ةدویه العین و عالجها و مداواتها، و ترکیب الدویأ  يتلمیذه یوسف بن یعقوب ف إلی  ةرسال

 ج( فلسفه و حکم

 ؛  يبکر الراز ي بأ و  ي حاتم الرازي ب أمناظرات بین 

 ؛  يالحسن بن اسحاق بن محارس القم إلی  ةرسال

 ؛  ةالحکم  يالقاسم بن دلف في بأ  إلیکتاب 

 ؛  ةالحکم ي الساج في أبابن  إلیکتاب 

 ؛  ةالحکم يالطروش ف  يالداع  إلیکتاب 

 
، پژوهش و برگردان غالمرضا جمشیدنژاد اول، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 141  -  140، رازی،  الطبیب  ةمحن  1

 .1388شهید بهشتی، 
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 د( ریاضیات 

 ؛  الشمس ي بن وهبان  فیه باب واحد ف  يعل إلیکتاب 

 ( طیبیعیاته

 ؛  الزمان  يف  يالقاسم الکعب يب أکتاب فیما جری بینه و بین  

 ؛حدوث العالم   ي ف ي کتاب کالم جری بینه و بین المسعود

 و( الهیات 

کنند و ثابت  ، هدف کتاب نقد کسانی است که روز رستاخیز را رد می تثبیت المعاد  يف  يبن شهید البلخ  يلی علإکتاب  

 کردن آن است؛  

 علی الجسد؛   ةاالعالل الحادث ي ف 1ي بن عیسی بن داؤد بن الجراح القنائ يالحسن علي لی الوزیر ابإ ةرسال

، کتابی است در بارۀ برخوردها و  ناموسهیریه خطأ موضوعاته و فساد  ]مانوی[    کتاب فیما جری بینه و بین سیسن المنانی 

های این دین و تباهی قوانین ]دین مانوی سیسن[ در  گفتگوهای دو جانبه میان رازی و سیسن مانوی برای بازگوکردن اشتباه 

 هفت مبحث و گفتار گرد آمده است؛  

 نویسیرفرنس 

های فرارودان داشت. آگاهی او  اگون آن در بخشهای گونهای یونانی، سریانی، پهلوی و دری و گویش رازی آگاهی از زبان 

ابوزید  کند که  های جالینوس می به زبان یونانی و سریانی بدان جهت است که اقدام به نوشتن کتابی دربارۀ فهرست کتاب

برآن او  ق( از آن یاد نکرده است و این نیاز به دانستن یونانی و سریانی داشته است و افزون  264  -  194حنین فرزند اسحاق ) 

ها  آورد و به شناسایی ریشۀ زبانی واژهها در می ای برای نام داروها و بیماری نامهخود را فرهنگ   الطب  ي ف  يحاو الکتاب    22جلد  

 . پردازدمی

 
 م(  946ق /  334)د:  قنائیجراح ابوالحسن علی فرزند عیسا فرزند داود فرزند جراح بغدادی  ابن 1
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رو،  در روزگار گندیشاپور نوشتم. ازاین  نامۀ ششقماهیفرهنگ من ]رازی[ آن را به سبک    گوید:اصیبعه از قول او میابی ابن 

هایش بهره برده  ها برایش نوشتن کتاب ترسی به منابع گوناگون در زمینۀ پزشکی، کیمیاگری و داروسازی داشته و از آن او دس

 است.  

کتاب و صدها بار نام مجهول / ناشناخته ]کتاب یا شخص[ آورده    286اندیشمند و    114نام    حاویجلد کتاب    25او تنها در  

های  های تاریخ پزشکی یاد نشده است که این نیز خود یکی از برتری کتاب آن در هیچ یک از کتاب   18نفر و    35است که نام  

 آید.  رازی به شمار می 

توان وی  گستردگی، در میان همگنان پیش و پس، یگانه و یکتاست و می   ، به این سیوی نرازی در داشتن این ویژگی رفرنس 

 نویسی نامید. پدر رفرنس 

دارانه  دار دانش پزشکی ایرانی، یونانی، مصری ]گروه پزشکان اسکندرانی[ و هندی دانست که امانت توان پاس رازی را می 

یافتههای، آزمودهن دیدگاه های خود، به ویژه کتاب حاوی گردآورد و در کنار آها در نوشتهآن  های خود را بازگو کرد، به  ها و 

کند تا جایی که به  های خود از دیگران نام نویسنده و کتاب و باب و فصل برداشت کردۀ خود را یاد می قول ای که در نقل گونه 

های  برد و آراء و آزمودهبهره می   نویسنده و یا کتاب و یا هردو، از واژۀ مجهول ]ناشناس یا ناشناخته[  کردن نام جهت فراموش 

 است.  « دیدگاه من /لی »  ۀبا واژ  حاویآورد که نمونۀ آن در کتاب  خود را جداگانه می 

 گرا  گر سنجشدرمان 

با نام  رازی همواره به ارزش خون  شرف    ي کتاب فگیری در درمان بیماری، باوری راستین داشت و در این راه کتابی را 

 نگاشت.  1الفصد 

 
، و فضله علی سائر االستفراغات و االبانه علی اّن ةو کمی  ةرداء  ةشرف الفصد عند االستفراغات االمتالئی  يکتاب فاصیبعه آن را با نام  ابیابن  1

، عیون االنباءکند که آن را به نام امیر ابوعلی فرزند اسماعیل فرزند ]سامانی[ نوشته است )، یاد می ء البتهيلیه ش إالفصد الیمنعه عند االحتیاج  

فهرست کتب محمد   ي ف يالبیرون ةآورد )رسالمی  الفصد  ي تاب فک(. بیرونی در کتاب خود نام آن را 724، 2؛ برگردان ذاکر، ج321، 1ج امرءقیس، 

 (.28، شماره 8م، صفحه  1936کراوس، چاپ پاریس،  بن زکریا الرازی، پژوهشگر پل
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گیری در درمان بیماری  دهد به ارزش خون هایی که انجام می اش، به دنبال بررسی های درمانی رازی در یکی از آزمایش 

 برد. سرسام پی می 

تابد و آن را  های سنجشی و آزموگرایانه روی برنمی داند، از روش گونه که خود را همواره پیرو راه پزشکی کهن می وی همان 

 کند تا بدین شیوه، کارآمدی درمان، بر روی هر بیماری، برایش روشن گردد.  دنبال می

 گزیند.  وی بیماران خود را به دو گروه شاهد و گروه مورد برمی

و یا   ؛سپس با بررسی و کاوش به کارآمدی و بازدهی این شیوه درمانی  ،پردازدوش خونگیری به درمان گروه مورد می با ر او  

 رسد. گونه می هر درمان دیگر بدین 

دهد که با قرانیطس همانندی دارد، جز این که تب به همراه ندارد و تن بیمار  ای بیماری رخ می گاهی گونه  دیدگاه من:

ماند پیوسته قرار است یک جا آسوده نمی تاب و بی گر است و نفس تنگی دارد و بی ار بسیار ناآرام بوده و پرخاش داغ نیست. بیم

آویزد و خواستار باالرفتن از دیوارها بوده و پیوسته آن را انجام  زند و خود را میرود و به هر چیز چنگ می جایی میبهاز جایی 

آشامد؛ زیرا به جهت نیاز بسیار به  کارهای دشوار، تشنگی بسیار خواهد بود، ولی نمیها و انجام  دهد پیآمد این جنبش می

 کشیدن با آشامیدن آب دچار خفگی خواهد شد.  نفس 

ای آماس گرم پردۀ دیافراگم است که تب به همراه ندارد و تن بیمار داغ نیست. باید آب را  بایسته است بگویم که آن گونه

 اندازد.  آلود بیرون می درنگ آن را کف ید، ولی بیمار بی اندک به او بنوشاناندک 

میرند و چنانچه نیرومند باشند، در روز چهارم  من ]رازی[ کسی را ندیدم که از آن رهایی یابد و بیشتر ایشان درهمان روز می

هیچ درمانی را دربارۀ  بسا زبان و چهرۀ ایشان پیش از مرگ سیاه شود، چون دچار خفگی خواهند شد. من  خواهند ُمرد و چه 

 دهم.  آمیز ندیدم، هر چند درمان تشنج خشک را پیشنهاد میایشان موفقیت 
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گزینم. بیشتر  بینانه شود. همواره من درمان آن را به گونۀ سنجشی برمی بایسته است که این بیماری آزموده و بررسی نازک 

سپس که در زمان مرگ نبض منقضی   ، پذیر هستندبرگشت گونه بیماری دارای جهندگی نبض ازگونۀ دم موشی  گرفتاران این 

 .  1دارند چشمان خشک شده و خیلی بادناک دارند 

نسبت دور چهارم از تب ربع به دور هفتم آن همانند نسبت روز چهارم به روز هفتم   ، گوید:ةالمعرف ةتقدم برداشت از کتاب  

 .است؛ زیرا دور چهارم هشداردهنده به آمدن بحران در دور هفتم است

 .  2بنابراین، باید بر این پایۀ سنجشی منظور سنجش روز بحران، هشدار به آمدن بحران در تب ربع خواهد بود  دیدگاه من:

یافتن آن نیز به اندازۀ  غب که مدت نوبۀ آن کمتر از مدت غب خالص، منظورم کمتر از دوازده ساعت باشد، پایان تب  گوید:  

 خالص خواهد بود.  تر از تب غب کاهش نوبۀ آن، سریع 

 خواهد بود. یافتن آن به اندازۀ زیادی نوبۀ آن، ُکندتر  تب غبی که زمان نوبۀ آن بلندتر از زمان غب خالص باشد، پایان 

دهندۀ زمان کلی بیماری و  کنندۀ دیدگاه من است، در این که وضعیت تنها یک نوبه، گواهی این سخن، تایید دیدگاه من:  

 ها همانند همان یک نوبه است. ای که حالت همۀ آن های چهارگانه است، به گونهنیز شناسانندۀ هیات و فرم زمان 

شود، دورۀ رسیدن آن بیماری به زمان پایان اوج دور و با تاخیر خواهد  ود نزدیک می خ   اگر تب به ُکندی به زمان پایان اوج 

یافتن آن، به  شدن یک نوبه و پایان های دیگر آن نیز با همین ویژگی پیموده خواهد شد؛ زیرا به درازاکشیده بود و دورۀ زمان 

ه پختگی دور خواهد بود، چون پایان نوبۀ نخست،  شدن است و نیز آن خلط از رسیدن بجهت دوری خلط از پذیرش گرمی و داغ 

آغاز پختگی برای آن اندازه از خلطی است که دچار گندیدگی در آن روز شده است پس این سنجشی برای یک مرحله ]نوبه[  

 .  3ها نیز گواه این سخن هستند است و آزمون 

 
 .قرانیطسبیماری  ، بخش215 –  188برگردان ذاکر،  ،1، ج يحاو ال 1

 .تب ربعهای  بخش نشانه 120، و 106 – 103،  16ج  ،، برگردان ذاکرالحاوي 2

 سخت یهای ماریب، بخش 220 – 216،  16ج  ،برگردان ذاکر، الحاوي 3
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حنظل تازه و یا پختة آن که نیرومند است، به خود    بر پایة دست آوردم از راه قیاس: اگر خانمی باردار افشرة   دیدگاه من:

خوردن یک سوراخ و یا پارگی یک  رو، دور از خرد است که آدمی از جوشازاین .  1برگیرد، رویان خود را به آرامی خواهد انداخت 

 رگ یک اندامی نرم و نمور است. رگ[ نومید شود، در حالی که سرخبخش کوچک از آن ]سرخ 

 سنجش / قیاس این مسئله است. ها گواه  آزموده 

 اند. ام که به جهت نموری و نرمی تن ایشان، جوش خورده رگ زنان و کودکان دیده ها در سرخ هایی از این پارگی من نمونه 

 خوردگی را در همان جوانی دیدم که پیش از این گزارۀ آن را بازگو کردم. چنین این جوش هم 

 ود، بهبودیافتن آن دشوارتر از پارگی رگ ناجهنده خواهد بود.  همواره و هرگاه رگ جهنده دچار پارگی ش

داروهای کاربردی در درمان هردو گونه پارگی رگ جهنده و ناجهنده خیلی با هم تفاوت چشمگیر ندارند؛ بلکه یک گونه و از  

رتری بافت رگ جهنده نسبت به  ها بستگی به گونۀ بافتی هرکدام خواهد بود، چون بر پایۀ باند و تنها اختالفات آن یک خانواده

 تر است.  کنندهناجهنده نیازمند داروهای خشک 

اند؛ هر دو برای درمان، نیازمند یک گونه دارو برای رویش  هر دو گونه نیازمند، رویاندن گوشت تازه پیرامون جایگاه پارگی 

 .  2ایم های قرار گرفته در ژرفا یاد کرده رگ گوشت تازه در پیرامون دریدگی پدیدآمده هستند که ما آن را در بخش 

آید؛ زیرا  برای شناساندن دررفتگی استخوان بازو به شمار می   برجستگی گرد و سخت پدیدآمده در زیر بغل، نشانۀ بسنده

شود، چون  می هرگز این شناسایی نادرستی برای این دررفتگی نخواهد بود و افزون بر آن راه شناسایی بسیار آسانی نیز شمرده  

 دیده فروکند و آن را آشکارا لمس نماید و دررفتگی را بشناسد. تواند، انگشت خود را در زیر بغل آسیبگر و یا هرکس می درمان 

تر به شناخت درست از گونۀ آسیب،  ها، شتابنده تواند با دیدن این نشانه گرا / صاحب القیاس به خوبی می گر سنجش درمان 

 دست یابند. 

 
 مانیکمک به باردار در هنگام زا یچگونگ، 188، 9ج  ،برگردان ذاکر ،الحاوي 1

 الدم ام ، بخش 171،  12ج  برگردان ذاکر، ،يحاو ال 2
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رسند و هرگز نیاز نیست تا منتظر التیام آن بمانند،  ها به شناخت می گرانی از روی طبیعت چیزها و سنجش آن مان چنین در

شدن سر استخوان بازو از جایگاه خودش و فرورفتن آن در ناحیۀ زیر بغل و هویداشدن آن در این جا با حالت یک  چون خارج 

 .1ای گویاست، چون به طور معمول جایگاهی نرم است وار است، نشانه جا نسبت به قرینۀ آن که صاف و همبرجستگی نابه

ویژه زمانی که  نگران بیمار بود، به امکان ندارد بحران این بیماری کامل و ستودنی و خوب شکل گیرد و باید بسیار دل  گویم:

 بیماری تهی از خطر نباشد.  

ی است که بحران همراه با پیامدهای بد و ضعیف باشد و یا  خیم باشد، کمترین نگرانی نسبت به آن، زماناگر بیماری خوش 

 شدن بازگردد، این نشانۀ نیرومندی پختگی خواهد بود.  کن بحرانی کامل نباشد و چنانچه تب پس از ریشه

  ؛های نیرومند به شمار آوریم پس پایان اوج بیماری نیز نشانۀ بزرگی نیرو خواهد بودرا از بزرگترین شناسه   ( جضن) اگر پختگی  

مرحلۀ سوم آشکار شود، ممکن نیست بحران آن در زمان  یعنی  نابراین، هر بیماری که بحران آن در زمان پایان اوج بیماری  ب

 رخ دهد.  است،  بیماری   مرحله چهارمکه گذاشتن فروکش روبه

اندک خواهد بود و  دک یافتن کامل آن انو یا بحران در آن شکل نگیرد، پایان   ؛ هر بیماری که از زمان پایان اوج خود گذر کند

 جالینوس[ نخواهد بود.  ]های من  اوج آن بر پایه یافته نگرانی برای مردن بیمار پس از گذرکردن از مرحلۀ سوم، زمان پایان 

گذاشتن، چشم از جهان فروبستند که این از راه آزمون و قیاس و فروکش رود گروهی از این بیماران در زمان روبه گمان می

گذاشتن  فروکش ام که کدام بیمار و با چه بیماری در زمان روبه ام و دریافتهبه دست آمده است و من آزموده سنجش در مرگ  

 میرد، انگیزۀ مرگ او همان بیماری نخواهد بود.  خواهد مرد و آن که می 

بیماری می فروکش بیمارانی که در مرحلۀ چهارم زمان روبه  به جهت رویداد خطای گذاشتن  بیشتر  شان  ی در درمان میرند، 

آزمون  با  این  همیشه  که  از  است  پس  که  است  آن  بازگوکنندۀ  قیاس  و  سنجش  است.  آمده  دست  به  کارآزمودگی  و  گرایی 

ریزی بایستۀ پزشک که خطایی در آن پیدا نشود و نیز  های سازندۀ بیماری و چیرگی نیروی طبیعت با برنامه شدن خلط پزانیده 

های  ترین زمان ش سر نزند، دیگر امکان رخداد مرگ برای بیمار نخواهد بود، چون طبیعت سخت خطایی از بیمار در پاییدن خود

 
 زانو.بخش  237،  17ج  برگردان ذاکر، ،يحاو ال 1
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رسان و آزرده بوده را شکست داده است پس  بیماری را تحمل کرده و پذیرا شده است و تالش و کوشش کرده، هر آن چه آسیب 

تواند مرگ  دارند پس از گذر از این مرحله دیگر نمی ها وجود ن کدام آزاررسان زمانی که پختگی و رسیدن شکل گرفته دیگر هیچ

 روی دهد.  

هرآینه بیماری نتواند بر طبیعت چیره شود، در هیچ شرایطی امکان رویدادن مرگ نخواهد بود، چون مرگ جز چیرگی کامل  

د که باید بیشترین  آور ها، این سخن را بایسته به شمار می بیماری بر طبیعت نیست. بنابراین، سنجش و مقایسۀ همۀ شناسه 

میرد یا نه؟  آگهی حال بیمار در راستای این که آیا می توجه به شناخت پایان اوج ]مرحلۀ سوم[ بیماری باشد و در کنار آن پیش 

 اوج بیماری، شناسایی کنید.   توان آن را پیش از شناخت مرحلۀ سوم، زمان پایان چنین می هم 

های  ]مرحله  یهاکدام از زمان ز شناخت آغاز زمان بیماری باشد، ممکن نیست هیچگر ناتوان اچنین تا زمانی که درمان هم 

گونه خواهد بود که اگر میان  را بشناسد که در آن زمان بیماری بر طبیعت چیرگی کامل یافته باشد و آن بدین بیماری  چهارگانه[  

بازپروری و  آمدن بحران و بیماری جز یک روز نباشد، بایسته و بهتر است پیش از چیره شدن بیماری بر طبیعت، در اندیشۀ 

   .1بهسازی باشد، چون بیماری او تا پیش از روز بیستم به پایان نخواهد رسید و ممکن است از آن تجاور کند 

میرند و سنجش و قیاس نیز گواه آن است؛  گذاشتن بیماری از گونۀ جزوی می فروکش گروهی از بسیار از بیماران در زمان روبه 

انگیز نیست که نیروی ضعیف شده را در آغاز نوبه و زمان افزایش آن ]زمان دوم[، نیرو ببخشید؛ زیرا، تن در  بنابراین، شگفت 

سخت  و  درزننده  چنگ  زمانی  می چنین  جمع  که  است  آن  همانند  و  است  )متماسک(  زمان گیرنده  چون  و  شود 

گوشۀ تن سرک  آن زآنسوی حالتی است که در بحران بوده و به گوشه گذاشتن بیماری بیاید، شیوۀ تن در برخورد با فروکش روبه

 رفتن نیرو خواهد کرد. شدن و ازمیان رفتن و فروهشتهخواهد کشید و تن شروع به تحلیل

باره خواهند مرد، ولی برخی از ایشان مرگ به  شوند و به یک گونه بیماران دچار بیهوشی میگران گمان دارند، این درمان 

آنان خواهد رفت و این بی ندارند؛ بلکه، آرام   بارهیک  پایان آرام مرگ به سراغ  از آغاز زمان  شود ولی  اوج نوبه شروع می   گمان 

اوج ]مرحلۀ سوم[ و زمان   تر از زمان پایان جایی بسیار سریع کنند دگرگونی و جابه شوند و گمان می بیشتر مردم متوجه آن نمی 

 
 .بحران دشوار و هولناک رامونیپ یگفتار، بخش 107،  17ج  ،الحاوي 1
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دهد که برخی از ناآگاهان گمان دارند، زمان پایان اوج تب بسیار کوتاه است و به  م[ رخ می گذاشتن ]مرحلۀ چهار فروکش روبه

 .  1رسد گذاشتن فرامی فروکش سرعت زمان روبه 

گری بخواهد این شناسایی را از راه سنجش و قیاس بیازماید، بایسته است که دانش طبیعت را  هرآینه درمان   قانون چهارم: 

های آن بر پایۀ نظامی محدود استوار است و نیز از  بسته به چگونگی جانورشناسی است و این حرکت خوب بداند که دانشی وا

اندام  سودمندی  دربارۀ  ما  ]کتاب  کتاب  االعضاء   يفها  نظام  منافع  از  طبیعی  حرکت  چنانچه  گردد.  برداشت  آن،  جز  و   ]

شدن طبیعت بر روی آن خواهد  ت بود که ناتوان از چیرهزا بر روی آن طبیعاش خارج شود، انگیزۀ آن، اثر مادۀ بیماری همیشگی 

هایش را محدود  شود و طبیعت را از انجام کارهای روزمره بازداشته و حرکت زا بر روی آن اثر کرده و چیره می بود پس مایۀ بیماری 

ار به آمدن بحران در روز  توان دست یافت که هشدکند؛ بنابراین از شناخت این چیزها به شناخت بحران از راه آزمون می می

گیرند  ها در این روز شکل میباشد و این که بیشتر بحران بیماری هفتم است و آن بحرانی درست و کامل و سالم و دور از خطر می

چنین خواهید دانست که روز چهارم هشدار به آمدن بحران در روز هفتم و و روز چهاردهم نیز همانند آن ]روز هفتم[ است. هم 

 .2شود که باید دربارۀ روز هفتم کنکاش کند دهد و در جا معلوم می یازدهم به روز چهاردهم میروز 

 شناسیپیشاب 
 شناسی دربرگیرندۀ: پیشاب 

 های آن آگاهی داشته باشد؛ های پیشاب و گونه نشینپزشک باید از چگونگی ته  -

 و قوام و رنگ آن گواه چه چیزی هستند.  -

آگاهی دست  این  به  آزمون یابی  راه  از  و سنجش ها  ]قیاس[ می گرایی ]تجربه[  پیشاب  گرایی  این که  مانند دانستن  باشد، 

ها گواه  مزاجان در بیشتر موارد چرکین و پرمایه همانند پیشاب بانوان باردار است. پیشاب سپیدرنگ آبکی در بیشتر زمان تباه

رده نشین ر نیز دارد. برخی از ته هایی دیگناپختگی است و گاهی انگیزه
ُ
نشین  باشند، مانند تهها میها، نمایشگر وضعیت گ

 
 همان جا. 1

 . زمان مرگ رامونیپ یگفتار، بخش 114،  81ج  ،الحاوي 2
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و شنی سرخ  ته ماسه  و  ته نشین همانند تکه رنگ  پیشابدان  های گوشت.  نشانۀ وضعیت  پیشاب،  پدیدآمده در  نشین سبوس 

 ای پرمایه نشانۀ زخم است.  نشین چرکابه است. ته 

نشین کمک به  لط خام در تن است. شناخت و جداسازی میان چرکابۀ پرمایه و خام و ته نشین خامی نشانۀ گردآمدن خته

دارازکشیده  به  زمانی  اندازۀ  بیماری  شناسایی  بدی وضعیت  و  خوبی  به  و هشدار  تندرستی  فرارسیدن  زمان  و  بیماری  شدن 

 دهد.  می

 وجو کرد.  هنده، پرس دچنین باید دربارۀ چگونگی قوام، رنگ، مزه و بوی آن از پزشک آزمون م ه

ها در  گونه پرسش گیرد؟ و از این شود؟ چگونه و از کجا رنگ میچنین دربارۀ پیشاب که چیست؟ از چه چیزی جدا می هم 

های دانش پزشکی یک پزشک است و جز  ها از بایستهدهنده پرسید؛ زیرا دانستن آن ها، از آزمون این زمینه که باید دربارۀ آن 

ها به دست آورد، فرزانگی او در این  شمار نخواهد آمد و چنانچه فراتر از این آگاهیها هیچ کس پزشک بهز آن داشتن ابا آگاهی 

رسند که باید در  باشد که به تنهایی از راه آزمایش به شناخت می   1گرایان زده خواهد شد، مگر آن که جزو گروه آزمون هنر رقم 

 های دیگر را در نظر داشته باشند. آن که انگیزه کننده بر آن باشد، بی داللت  این زمینه از چیزهایی از او پرسش کنند که

 ها دربرگیرندۀ: گرایان باشند، باید نخستین پرسش اگر از گروه سنجش 

وری، آوردن دلیل و برهان یا چیزهایی که به سود یا زیانش است، آگاهی دارد؟ او در این زمینه در چه جایگاهی  آیا از سخن 

 گرایی قرار داد؟  ای است که بتوان او را جزو پیروان سنجش ؟ آیا به اندازه قراردارد

 
 شدند: بندی می پزشکان کهن در سه گروه تقسیم 1

 پیمودند؛گزایی / تجربه را می گروهی که مسیر آزمون  -1

 گرایان / قیاسیون؛ گروه سنجش -2

 .  ترکیبی از دو گروه پیشین هستند ای کهگروه -3

  و  63 ،1ج برگردان عیون،) کاربردی پزشکی/  الحیل اصحاب ؛ یادرمانی برد راه و تدبیر پیروان و قیاس اندیشۀ پیروان و گرایانآزمون هایتئوری

257 .) 
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های سخت و  بیماری   ،دربارۀ تب   دربرگیرندۀ گفتگوهای برای آزمودن پزشکان  بیشتر پرسش باید    :من ]رازی[ بر این باورم

 پیرامون بحران و روزهای آن باشد.  

های ترکیبی پرسش شود  ها برپایۀ دور نخست و چگونگی تشخیص تب تب های  چنین دربارۀ تشخیص افتراقی میان گونه هم 

باشد. من در یک  ها، نشانۀ توجه پزشک و از سوی دیگر نشانۀ فرزانگی و دانش او می که داشتن شناخت بسنده از این آگاهی 

 توان باور داشت و به او اعتماد کرد. گویم، باید به چنین پزشکی که این آزمون را پیروزمندانه بگذراند در بیشتر موارد میپیام می 

آورند و در راه خدمت در این هنر زمانی بیشتر  گرایی دانش خود را بیشتر از راه آزمودن به دست می پزشکان پیروان آزمون 

ن و درمان کار، با تالش بسیار در دیدگذارند؛ البته نباید تنها به مدت دراز کارکردن بسنده کرد؛ زیرا ممکن است جوانی تازه می

 کار با توجه به درمان و بهبودی بیماران به دست نیاورد.ای برسد که پزشک پرآوازه و کهنه بیماران بسیار در زمانی کوتاه به پایه 

پردازی، دانا در دانش  ور، تئوری آورد، باید در باالترین مرتبت سخنشمار می گرایان به پزشکی که خود را جزو پیروان سنجش 

ها بسنده کند؛ بلکه افزون بر آن باید به کارورزی،  منطق علوم طبیعی و ریاضی باشد و البته نباید تنها به این دانش   کالم، جدل و

آزمون راه هیچ  از  تا  کند  تالش  بسیار  راه  این  در  و  بپردازد  بیماران  از  پرستاری  و  بسیار  آزمودن،  کارجویی  با  که  گرایی 

گرایان داشته گرایی و داشتن دانش تئوری پزشکی، برتری بر آزمون نباشد و با سنجش ، کمتر  آوردهایی را به دست آوردهدست 

 باشد. 

شده  کردن خستهچنین پزشکی، فرزانه است و آوازۀ او پوشیده نخواهد ماند؛ زیرا از یک سو از پیوسته خواندن و پژوهش 

باشد  دیگر برای او ارزش ندارد و خوشایندش نمی  شود و هیچ کاری است و از سوی دیگر از پرداختن به کار خسته و فرسوده می 

 شود. و هیچ چیز دنیا جایگزین آن چه برگزیده نمی 

گری دو نفر را در کنار یکدیگر گذاشت  ها در یک کس ِگرد نیاید پس باید برای کارهای پزشکی و درمان چنانچه این ویژگی 

گرا و کاروز برگزید سپس تشخیص و درمان را با  وده، آزمون پزشکی و دیگری را کارآزمکه یکی فرزانه در بخش تئوریک دانش 

گرایی  آوایی در میان آن دو پیش آید، مسئله را در میان پیروان آزمون ها پذیرفت و چنانچه ناهم رایی هر دو در بیشتر بیماریهم 

گرایان[ داشتند، دیدگاه  جش پزشکی ]سن پردازان دانش ها دیدگاهی زآنسوی دیدگاه تئوری به رای بگذارند چنانچه همگی آن 

 دهد. گرایی رخ می انداز در بخش تئوریک بیشتر از بخش آزمون گرایان پذیرفته شود؛ زیرا شک و تردیدهای غلط آزمون 
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گرا برگزیده شود؛ زیرا در هنر پزشکی  هرگاه از میان این دو نفر، ناگزیر از گزینش یک نفر باشد، باید برای درمان پزشک آزمون 

دانش   گونه این  به  آگاه  پزشک  از  او  چون  است،  سودمندتر  بی پزشک  و  نکرده  خدمت  ولی  است.  پزشکی،  کارآمدتر  تجربه 

 .  1ها از یکدیگر آزمون گرفته شود های گوناگون و جداسازی آن چنین باید دربارۀ شناخت شکلهم 

رازیابن   دیدگاه  دربارۀ  پیشاب   :سینا  به  دانش  بردن  پی  برای  رازی  درمان شناسی  دنبال  به  و  بیماری  درست  شناخت 

اندازه درست  نابغۀ دوران ابن تر به  بارۀ رازی، هرچند نکوهش ای است که  کننده دربارۀ مسائل فلسفی و  سینای بلندآوازه در 

 آورد. همتا در بررسی قاروه و شناخت ماکروسکوپی پیشاب به شمار می گوید، ولی او را بی بینی سخن می جهان 

  پیخال   و   پیشاب  بررسی  در   توانا   و  کنجکاو  گر،کنکاش   مردی  :کندمی  یاد   گونهبدین   را  رازی   از   سیناابن   صیفتو   شهرزوری 

  و  یافت   دست   مرتبت   باالترین   به  پزشکی  هایدرمان   در   او   زیرا   جابود؛به   و   درست  بیماری   تشخیص  در   دیدگاهش   هماره .  بود

  نکوهش   را  رازی  ادامه  در  او.  گفت  بسیار  روزگارش  نادان   ناپزشکان   و  دنیاپرست  پزشکان   هایاخالقی بی   و  هاپلیدی   دربارۀ  سخن

  البته  بود؛  ظرفیتش  ورای   که   آوردمی   روی  موضوعاتی   به  نباید   و   پرداخت می   پزشکی   کار   به   تنها   باید :  گویدمی   ادامه  در   و   کندمی

 .  2آورد  نیز  خودش دربارۀ  را  گفته همین بعدها، سینا،ابن 

 شناسی نبض 
 گران از یک پزشک بگیرند، دربرگیرندۀ: هایی که باید آزمون بایسته

 جداسازی میان نبض نیرومند و نبض سخت؛  -

 جداسازی میان نبض کوچک و نبض ضعیف؛  -

 میان نبض همسان و یکنواختبا نبض گوناگون است؛  -

 های بزرگی است؛ نیز شناخت درست رخداد دگرگونی   -

 
 . یشناس شابیپبخش ، 22ج برگردان ذاکر،  ،الحاوي 1

 . 295 برگۀ ،فراحال ةرواح و روضال  ةنزه 2
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ها در یک فرد یکسان است در یاد خود بگذارد سپس اگر دچار  بتوانند جهندگی یک نبض طبیعی که در بیشتر زمان و این که  

ای است که هر پزشک ناگزیر از  گر بتواند این دگرگونی رخداد را بازگو نماید؛ بنابراین این اندازه دگرگونی بزرگی شود، درمان 

هایی بسیار دربارۀ ارزشمندی و سودمندهای  ها. گفتارها و کتاب با دانستن این دانستن آن است و کسی پزشک نخواهد بود، جز  

گیرندۀ آگاه و کاردان  شناسی در دسترس است که باید خوانده شوند. همواره بایسته است که آزمون شناسی و نبض دانش رگ 

 .  1شناسی از پزشک آزمون بگیرددر دانش نبض 

 منش و رفتار 
 رازی یگانۀ روزگار بود و آگاه از همۀ علوم کهن، به ویژه پزشکی.   ندیم گوید:ابن 

در کالس درس و پاسخ به پرسشگر بدین گونه بود که در کنارش  رازی  شیوۀ نشستن    ندیم از ابوالحسن وراق گوید:ابن 

رتبت پایین ارایه  های پس از ایشان قرارداشتند. پرسشگر پرسش خود را برای شاگردان مشاگردان مرتبت نخست سپس مرتبت 

 رسید.  شد تا آن که به استاد می گرفت، مرتبت باالتر پاسخگو می داد و چون پاسخ نمی می

رازی رادمردی کریم، فرزانه، آموزنده، نیکوکار، مهروز و تیمارگر بیماران، به ویژه مستمندان و دستگیر ایشان بود. همواره در  

رفت  ی از کتاب نبود. همواره مهرورزانه به بالین بیماران، به ویژه مستمندان میگاه دستش تهحال نوشتن و خواندن بود و هیچ

بود و هرچه در توان  رفت و جویای حالشان تا زمان بهبودی می و در درمان ایشان بسیارکوشا بود و پیوسته به دیدارشان می

 .2گذاشت ها مقرری می داد و برای آن داشت برای تندرستی آنان انجام می 

های دانش  ها و پیچیدگی ترکردن تاریکی رازی باهوش و زیرک بود. او کوشا و پیگیر در جهت هرچه روشن   اصیبعه گوید: ابی ابن 

شدن و  گونه توجهی جز آگاه ای که هیچ ها بود، به گونه ها و رازهای ناگفته و پنهان آن و دیگر دانش پزشکی و آشکارکردن نادانسته 

 شتگان فرهیخته و اندیشمند نداشت. های گذ یافتن به نوشته دست 

 
 . یشناس نبضبخش ، 22ج برگردان، ،يحاو ال 1
 . 375 ،ییدارا نیبه قفطی،  ،الحکماء خیتار؛ 531برگردان تجدد، ندیم، ابن، فهرست 2
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گری راز و رمز آن گذاشت و  های آن و روشن کردن پیچیدگیاو بیشتر 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 

های فراوان دارد. زادگاه و جایگاه بالندگیش ری بود و پزشکی را نزد علی فرزند ربن تبری )ز:  او نگاشته   شهرزوری گوید: 

 ، فراگرفت.  2ة فردوس الحکمق( نگارندۀ کتاب  236

دادِن شاگردان، روی  رازی پیوسته به شهرهای گوناگون گشت و گذار داشت. او مردی با سری بزرگ بود. او در هنگام آموزش 

 نشستند.  تر از او می نشست و شاگردان پایین ای می پایه  چهار 

کنندۀ  کرد و نیکی رو بیماران را درمان میوی با تهیدستان و ثروتمندان یکسان برخورد داشت و بسیار سخاوتمندانه و خوش 

 نهانی به ایشان بود. 

 د. گر در همۀ دوران زندگیش بودیدگاه، تیزهوش، و تالش  گرا و مادی رازی طبیعت 

 ایی نیز از او به جا مانده است  سروده

 بعاجل ترحالي إلي أین ترحالي؟   لعمری ما أدری و قد أذن البلـي  

 دانم با اینهمه دردکشیدن، مرگ من چگونه و سفرم به کجا خواهد بود؟به جانم سوگند! نمی 

 ن الهیکل المنحل و الجسد البالي؟ مِ    و أین محل الروح بعد خروجــه 

   ام، کجا خواهد بود؟آمدن از تن نابودشدنی ه روحم پس از بیرون و جایگا

 زیستی  بیمارستان 

گذراند. فرمانروایان و خلیفگان بغداد او را به جهت  ها  رازی پزشکی است که بیشتر دوران درمانگری خود را در بیمارستان 

او از رفتن خودداری می ورزیدگی در دانش و هنر پزشکی به دربار فرامی  کرد و تنها فرمان ایشان برای ریاست  خوانند، ولی 
 

 . 712 ، 2ج برگردان ذاکر، ،اصیبعهابی، ابنالنباء ونیع 1
ی معهد م، چاپ دوباره 1928ق(، پژوهش محمد زبیر صدیقی، چ برلین،  260فرزند سهل ربن طبری )د:  ، علی  فردوس الحکمة في الطب  2

  –  1302)  نقی منزویعلیو    ق؛ برگردان محمدابراهیم ذاکر1416م= 1996آلمان    –تاریخ العلوم العربیه االسالمیه، زیر نظر دانشگاه فرانکفورت  

 خ. 1391مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ، مرکز تحقیقیات طب سنتی و خ(1389
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ون خانۀ نخست او بود تا بتواند به کار درمانگری، آموزش و پرورش شاگردان، پژوهش و  بیمارستان در بغداد و ری پذیرفت، چ 

 آزمایش بپردازد. 

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

داد. از آن جا که کارش در بیمارستان نه شاگردانی پرورش  پرداخت و در هر سه زمی های کیمیاگری و داروسازی خود می آزمایش 

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

 رفت.  ها، به ویژه کاخ امیران، فرماندهان و فرمانروایان میکمتر به خانه 

 :  تسا  هدشمی  ها ر مهبا این سخن   ه ر اوم ه ،فراخوانی او به نزد فرمانروایی و خودداری وی از رفتنداستان 

د  هر کرنشی را خواهشی در پی ُبو 

 مرا خواهشی نیست،   ه اگ چی ه

 ایستاده خواهم بود نه بر خاک افتاده، مگر در پیشگاه مردم میهن خودم.   هر او مه  پس

  



   

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 
 

44 

نوآور،   ستیمیش ،یراز  ی هایژگ یو

 ش ینواند  نیسینیکل

 نامه کتاب 

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

 ّّ Ferd. Hofer, Hisoire de la Chimie, paris 1842 

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

 . م925  –  865ق /  313  –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی  ،  من غیر معادنها  ةالذهب و الفض  ةالمدعین صنع  يبطال دعوإ

 . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، االبیات

 .  24، شماره  6،  1ذریعه، جنک:  .م925  –  865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  آثار االمام الفاضل المعصوم

 . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةاثبات الصناع

 . م925  – 865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  علی منکریها  و الردّ  ةاالثبات الصنع

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

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

   .م925 –  865ق /  313  – 251زکریا رازی ) ابوبکر محمد فرزند  ، به بکل مکان ة ادویه الموجود

 ق(. 200فرزند حیان )د: جابر  ، ارکان

 . 24، شماره 6، 1، جةذریعالق(، نک:  200)د:  ان ی جابر فرزند ح ،لی البرمکإل ّو سطقس االس ال ا

   .24، شماره 6، 1، جةذریعالق(، نک:  200)د:  ان ی جابر فرزند ح،  لیهم إ ي اسطقس االس الثان
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 . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،المرضطعمة أ

 جالینوس. ، الغذیة

 . م925 –  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. 

 . م925 –  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،  

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

 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

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

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

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

 . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  تبویب

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

 . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ب تجار

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

 . م 925 –  865 /

 . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، التدبیر

   . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  اء الکیمی   يالترتیب ف

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

  تهران،  اول،   جمشیدنژاد   رضاغالم   برگردان،   و   پژوهش   ، ( ق462  -   420)   احمد   فرزند   صاعد   ابوالقاسم   ،مم ال  بطبقات   التعریف 

  خ؛1383

 . بقراط  ،ة المعرفةتقدم

   .م925 –  865ق /  313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، تنبیه علی خدع الکیمیائیین

     ق( 246  -  180ذوالنون مصری ) ، ةالصناع ي ف ةثق

،  ک ی وان آلن وان دا  وسی کورنل، به کوشش  م925  –  865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ةو الحصب   يجدر ال

/  1872بیروت،   نجم 1289م  عربی، محمود  متن  همراه  پارسی  ترجمۀ  تهران،ق؛  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
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ال   ، الطب  ي ف  ي حاوال فوّ 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  برگردان  م،  و  پژوهش  سر،  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  ای، بواسیر، گوژپشتی، نقرس، واریس و پیلهای 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 

ذاکر،    م ی ژوهش و برگردان محمدابراهپ م؛2000ق /  1421لبنان به سال    ، بیروت  ،دارالکتب العلمیه  ، محمد محمد اسماعیل

 . 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 حمل، رازمراض الرحم و الأ  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
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  و   التناسل  العضاء   في   القروح  و   داخال    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،

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

 . 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
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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،  

    . م925 –  865ق /  313 –  251محمد فرزند زکریا رازی ) ابوبکر ، الحجر

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

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

 56 ۀ مشرق، شمار 

باباپور و کاوه    گی ب وسف ی  ، به کوشش م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) رازی،   ، اء ی شخواص ال 

   خ.1388 ، قم، یمجمع ذخائر اسالم ، یعباس

 . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  خواص الشراب، 

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

 . م925 –  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

 خ؛1396  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   29بزرگ است[.  ها( چهار مجلد است و جلد بیست و ششم مستدرکات ذریعه به خط آقا]جلد نهم )دیوان 

ق، به کوشش فرزندان صاحب الذریعه در نجف و تهران به چاپ رسید،  1406  - 1355م /  1986  –  1936خ /  1364  – 1315

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  ردهم در نجف زیر نظر نگارنده، جلد پانزدهم تهران به کوشش علی سیزدهم و چها

نقی و گریز به بیروت، برادر کوچکشان احمد  به جهت تحت پیگرد ساواک )سازمان امنیت و اطالعات کشور( قرارگرفتن علی 
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و چهار   به عهده گرفتند؛ جلد بیست  را  کار  منزوی مسئولیت چاپ  برای  رفتن استاد احمد منزوی  به جهت  پنج  و  و بیست 

نقی منزوی افتاد. جلد بیست و  آباد پاکستان، دوبار بر دوش علی 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  یعةالذریعة إلی تصانیف الش

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

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

، تصحیح و تحقیق احمد منزوی  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 - صطالحات الفنونکشاف ااز عنوان 

ایوان مدائن، آغابزرگ الطهراني، محمدمحسن نزیل سامراء   –، 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،  ائنمد

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،

 . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةاحلر ا

ابوبکر محمد فرزند    ، ق( 255  - 163جاحظ، ابوعثمان عمرو بصری کتانی والء ) الطب،   ةنقض صناع يعلی الجاحظ ف الردّ 

 . م 925 –  865ق / 313 –  251زکریا رازی ) 

 . م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  الممتنع يالکیمیا ف  ةدخاله صناعإ ي ف ي علی الکند ردّ ال

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

 . م925 –  865ق /  313 –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ،  الکیمیاء  ة رده علی الصناع ي ف ي الرد علی الکند
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 . م 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةعاه علی الصن ردّ  ي ف ي علی الکند الردّ 

   .م 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ء ده علی الکیمیاّر  ي ف ي علی الکند الردّ 

 . م 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  تثبیت المعاد  يف  يعلی سهیل بلخ  دّ ر لا

 . م 925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، اثبات المعاد يعلی سهیل ف  الردّ 

 . م 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ي علی سیس المنان الردّ 

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

 . م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، لغز المعاد  ي شهید فعلی   الردّ 

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

   .م 925

 . م 925  –   865ق /  313  –  251محمد فرزند زکریا رازی ) ابوبکر  ،  ه علی الکیمیایینردّ   ي ف  ي علی محمد بن اللیث الرسائل  الردّ 

 . م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةعلی من ابطل الصناع ردّ ال

 . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، ةبفضول الهندس[ اشتغل]  استعملعلی من   دّ ّر 

   . م925 –  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

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

 خ. 1366تعلیق از مهدی محقق، تهران، 

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

    ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) رازی، ، يالحسن بن اسحاق بن محارس القم إلی  ةرسال

ابوبکر محمد  رازی،  ،  علی الجسد  ةاالعالل الحادث   ي ف  ي بن عیسی بن داؤد بن الجراح القنائ  يالحسن علي الوزیر اب  إلی   ةرسال

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

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

 . م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، )ت نقطه ندارد(  لی فاتن إ ةرسال

 . ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) رازی، ، إلی فاتن  ةرسال

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

 . م 925 –

   يالعله الت   يف  ةرسال
 
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    ةالفالسف  يیستدرک من أحکام النجوم علی رأ  مقدار ما یمکن أْن   يف  ةرسال

   . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ها أحیاء و ما یمکن أن یستدرک علی رأی من قال انّ 

   . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  رساله إلی فاتن 

   ( م925 –  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

   . م925  –  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

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

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

 خ؛ 1349 تهران،   دانشگاه شیبانی،
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 . م 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، الحکماء   سّر 

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

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

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

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

 . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ةشرف الصناع

 . م925 –  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،

 المعادن
ُ

ل
َ
   . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  ِعل

  ق؛1299  قاهره،   طحان،   فرزند   امرؤقیس  سنگی،  چاپ   خزرجی،   احمد   اصیبعهابی ابن   ،الطّباء   طبقات   في  النباء   عیون

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

 .1393  درمانی،گیاه انجمن  ذاکر،  محمدابراهیم 

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    –دانشگاه فرانکفورت  ی معهد تاریخ العلوم العربیه االسالمیه، زیر نظر  دوباره

، 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
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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،  

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

 خ؛ 1379 اسالمی،  بزرگ المعارف دایره  مرکز کیمیا،

 . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،اتخاذ ماء الجبن  يف

   . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، العین و عالجها و مداواتها ةدویال   يف

 . م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ، يء الدواء المسهل و المق  يف

   . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،السکنجبین  يف

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

   . م925  –  865ق /  313 –  251رازی ) ابوبکر محمد فرزند زکریا   ،اللبن  يف

 . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،المومیائی  يف

   . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،العلم االلهی   يایضاح غلط المنتقدین علیه ف  يف

 . م925  –  865ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،التوت عقیب البطیخ  يفیما جری بینه و بین جریر الطبیب ف

 . م925 –  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  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) رازی، ، 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

 . م925  –  865

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

 ( م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) 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  – 251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ، إلی علی بن وهبان فیه باب الشمسکتاب 

   .م 925  – 865ق / 313  –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ، الذهب و الفضه ةصنع يابطال دعوی من یّدع يکتاب ف 

   . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،اتمام ما ناقض به القائلین بالهیولی  يکتاب ف 

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

 . م 925  –  865ق / 313 –  251) رازی 

  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، ه علی اصحاب الهیولیردّ  يالمتکلم ف  يعلی الَمْسَمع الردّ   يکتاب ف

 . م 925 –

  –   865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،رده علی القائلین بقدم الهیولی  ي ف  ي علی الَمْسَمع  الردّ   يکتاب ف 

 . م 925

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

 . م925 –  865ق /  313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، علی تحریم مکاسب دّ لر ا يف کتاب 

 . م925 –  865ق /  313 –  251فرزند زکریا رازی ) ابوبکر محمد  ، سرابال  جّو   في  علی حسین التمار الردّ  يف  کتاب

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

 . م925  –  865

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

 . م925  –  865

 . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ، الشکوک التی علی برقلس يکتاب ف 
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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 

   ،م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، جمیع العلوم معدوم  ياّن المبّرز ف  يف  کتاب

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

 . م925 –  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 ) ،  االمتناعلی  إ قرب منها  أإلی الوجوب    اء ی می کتاب في إّن صناعة الک

 . م 925

  865ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ، التغیر، کمون و ظهور  نّ إو مناقضه من قال    ةتثبیت االستحال  ي کتاب ف

 . 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 

 ( م925 –  865ق /  313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، رازی، شرف الفصد  يکتاب ف 

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

 . م925 –  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 

   .م925 –  865ق /  313  – 251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، نقض کتاب التدبیر  يکتاب ف 
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   .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

 . م925 –  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

 . م925  –  865

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

 . م925 –  865ق / 313 –  251) 

  –   865ق /  313  –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) رازی،  ،  الزمان  يف  يالقاسم الکعب يکتاب فیما جری بینه و بین اب 

   ( م925

ابوبکر محمد فرزند زکریا  رازی،  ،  ناموسهیریه خطأ موضوعاته و فساد  ]مانوی[    کتاب فیما جری بینه و بین سیسن المنانی 

 ( م925  –  865ق / 313 –  251رازی ) 

   .م 925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، من عیوب االولیاء  ي کتاب فیما یرومه من اظهار ما یدع

 . م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  [ يالعلم االله  يف]  کتابان إلی الحسن بن محارب القمی

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

 . م925  –  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

 . م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،ةغذیمایقدم من الفواکه و ال 

 ق(. 200فرزند حیان )د: جابر    ،المجردات 
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، دار الکتب  141نوشتۀ پزشکی  م؛ دست 1962لبنان،    –، بیروت  56، سال  237های خاوری،  مجلۀ کاتولیک ،  مجلۀ مشرق

 .. 9-4، پشت، سطر  119مصر، برگ 

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

 .. 9-4  سطر پشت،   ،119 برگ   مصر،

،  141نوشتۀ دارالکتب مصر، پزشکی  م؛ دست 1962لبنان،    –، بیروت  56های خاوری، سال  ، مجلۀ کاتولیک مجلۀ مشرق

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

  ، 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 

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

 . م925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ،  محن ال

  پزشکی   حقوق  و  اخالق   تحقیقات  مرکز  اول،  جمشیدنژاد  غالمرضا  برگردان   و   پژوهش  ، 141  -   140  رازی،  ،الطبیب  محنة

 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 

 . م925 –  865ق /  313 –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ،  يمدخل البرهان

 . م925 –  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

 ق؛1409 قم، الهجره،   دار موسسه

   جالینوس.   ،المزاج 
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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 –  251) ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی   ،  حاله، و ایضاح عذره فیها ي البطیخ ف

ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی    ،مر الطعم المّر أ  يبه علی جالینوس ف  فیما ردّ   يعلی احمد بن الطبیب السرخس   الردّ   يف  ةمقال

 . م925 –  865ق / 313 –  251) 

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

 ( م925  –  865ق / 313 –  251رازی ) 

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

ایران. مؤسسه مطالعات تاریخ    یدانشگاه علوم پزشک  ، ( ق264  –   194)   ق احس ا  د ن ز ر ف  نی ن ح  ۀمجر ت   ، ، جالینوسعضاء منافع ال 

 . خ1390  ،تهران  ،و مکمل ی . طب اسالمی پزشک

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

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

 . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، يالمتمن  ةمنی 

 خ؛  1339 تهران، دانشگاه انتشارات محمود،  آبادینجم   رازی، زکریای   فرزند  محمد ابوبکر  مصنفات و  مؤلفات
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الدین محمد فرزند محمود )ز:  [، شهرزوری، شمس 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 –  251فرزند زکریا رازی ) ابوبکر محمد  ،   نقض الطب الروحان 

 . م925 –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )  ،نقضه الطب  ي نقض الناشی ف

 . م925  –  865ق / 313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی )   ،نقض کتاب البلخی للعلم االلهی و الرد علیه

   .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

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

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 
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