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 های رازی، شیمیست نوآور، کلینیسین نواندیشویژگی

 م( 515 -565ق/  323-152)محمد فرزند زکریا رازی 

 ای کوته از رازینامهزیست

ن تریاز برجسته ویآرمید.  در آنو  برآمدری  اسالم ازجهان ایران و تمدن  آسمان تابناک اختررازی 

ه د. وی در فلسف، بلندآوازه شتمدن ایناوج شکوفایی در  ست کهگرااندیشمندان خردورز و آزمون

مانوی بر  ،افکار گنوسیزم هندووایرانیسایۀ پیرو سقراط و افالطون بود و از سوی دیگر 

 . افکنده بود اش سایهیهادیدگاه

ِخرد و فلسفه است و  ، تنهارازی بر این باور بود که جهان جایگاه بدی و رنج است و راه رهایی از آن

 باشد. های این گیتی، تنها فلسفه میهای این جهان و رهیدن نفس از رنجشدن روان از تیرگیپاک

فراگیری ناپذیرانۀ او در زمینۀ کیمیاگری و دانش شیمی، رازی را به های خستگیپژوهش

بیماری و درمان  ترر تشخیص درستد آورد آن برتری اوو داروسازی رهنمون کرد و رهداروشناسی 

/  طبیب مارستانجالینوس عرب، رو، او را ازاینشد. بیماران بر پزشکان همتراز و همگنش جاتر به

  .اندبه شمار آوردهکلینیسین 

اوج  درق(، 444 -361ابوریحان بیرونی محمد فرزند احمد )ای است، به اندازهرازی  مقام واالی

های رازی هها و رسالدربرگیرندة نام کتابپردازد که کتابی میِگردآوری  به ،و در سن باال بلندآوازگی

. او دآور شمار یافته به نهایت علم به کرد و وی را اندیشمندی بزرگ، با هوش سرشار و دستاقدام 

را جزو افتخارات خود [ زکریا الرازیرساله البیرونی فی فهرست کتب ابن]ِگردآوری این کتاب 

 . شمرد

رازی  هایبردهنامها و یا آن و خواندن یدیدنهای جوییپیها را از راه با دشواری نام کتاب گوید:

 .کردمبندی و دستهیادداشت  ،هایشدر ضمن کتاب

ام ن های ابوبکر آغاز و بابا نام کتاب ،من این کتاب را با خواست تو گوید:را بیرونی شاگردش 

که از عمرم  ، هنگامیامق نوشته414تا سال  اندهاییکتاب ،هاهایم به پایان رساندم که اینکتاب

 خورشیدی گذشته است. 63سال قمری و  65

را  چنین کاریو بود اگر نزدم بزرگ و ارزشمند نبودی، داشت من، ترا نمی :گویدرا رازی  بیرونی،

من  ،رندبگمان می که استمایة برانگیختن دشمنی مخالفان  ،رساندم؛ زیرا این کاربه انجام نمی
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انگیز و افکار رسوابر  داشت پیروانشهای مانی و به کتاب ویژه ؛ زیرا رازی توجهیو هستمتاز پیروان 

  اختیار کرد.

  ق یادکرده است.323 نجم شعبانق و درگذشتش را پ152زادروزش را یکم شعبان  ،بیرونی

نگاران خبینی تاریپرنویسی، از تیررس نازکرازی با داشتن این مرتبت علمی و با این توان باالی 

برخی انگیزۀ آن را دوری او در اوج  ،دور ماند و بدین جهت بخش زیادی از ریززندگیش نگاشته نشد

را  گویند و آنتری را برای آن بازمیدانند و گروهی عامل مهمبلندآوازگی از پایتخت خلیفگان می

، است توجهی بدو بودهای بسیار نیرومند در بید که انگیزهآورنآزادگی و دگراندیشی او به شمار می

بداندیشان عرصه را در بغداد بر او تنگ کردند و با آن که دو کتاب خود را به فرمانروای ری پیشکش 

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

 .فروبست

در  ابوریحان ؛264 الفهرست/  فوز العلومق( در کتاب 345-154ندیم )ابنهای او را نوشته

 تاریخ الحکماء/  إخبار العلماء به أخبار الحکماءقفطی در  ؛254 الرازی زکریاابن فهرست کتب

در کتابی که نام  1، النگله دوفرنوا135 عیون االنباء فی طبقات االطباءاصیبعه در ابیابن ؛233

مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریا در کتاب  آبادینجم ؛116های رازی را گردآورده، نگاشته

در میان همة او  یییکتااین نیز یک ویژگی که  اندیادکردهکتاب، مقاله و رساله  154 رازی

دانش  ردگیگست نیز روشنگر و نداردکسی به این اندازه نگاشته و  آیدبه شمار مینویسندگان جهان 

ناپذیری در آموختن، آموزاندن و نوشتن و خستگی سراسر گیتیو واالجاهی او در میان دانشمندان 

  بود.

 56 کتاب در کیمیا، 11 :کرده استبندی تقسیمموضوع  بخش و یازدهدر را او کتاب  254بیرونی 

کتاب در ریاضیات  24کتاب در منطق،  4کتاب در طبیعیات،  33، و داروشناسی کتاب در پزشکی

کتاب  24های فلسفی یا طبی دیگران، کتاب در تفسیر و تلخیص و مختصر سازی کتاب 4و نجوم، 

کتاب در الهیات، دو کتاب در  24در علوم فلسفی و تخمینی، شش کتاب در مافوق الطبیعه، 

 است.کتاب در فنون مختلف  24کفریات، 

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



7 
 

 زیهای علمی و فردی راویژگی

 کیمیاگر شیمیست

 میاگر. رازی کیبه ویژه دانش کیمیاگری نشان دادرازی توانمندی خویش را در زمینۀ علوم طبیعی، 

به پژوهش و کنکاش برای یافتن حجرالفلسفی و دوران جوانی را  ،شروزگار دانشیمیبزرگ و

توان آن را گذار مکتب نوینی در دانش کیمیا شد که میساز و پایه. او شگفتیگذرانیداکسیر اعظم 

علمی رازی را پدر شیمی ،ژولیوس روسکای که اگونهنامید، بهشیمی امروزین تجربی مکتب علمی

ها، به ویژه شیمی را در . او پیشرفت همۀ دانششناساندگذار مکتب نوینی در این دانش و پایه

برگرفته از تاثیر فرهنگ و تمدن چند هزارساله ایرانی و  رهنگ و تمدن جهان اسالمرونق ف دوران

 آورد. شاپور به شمار افزون برآن دانشگاه گندی

 ای کهشد، به گونه بلندآوازهآورد و دستای در زمینۀ علوم طبیعی و فیزیک بهچنین آوازههم

سنجی زر و سیم، های خود را در زمینۀ چگالیها و پژوهشابوریحان و خیام نیشابوری، بررسی

 های رازی به شمار آوردند. ها و دانستهبرپایۀ گفته

: رازی براین باور است، فیلسوف گوید فهرستدر ق( 333محمد فرزند اسحاق )ز: ندیم ابن

و  گردداز نیز دانش کیمیا داشته باشد تا از وابستگی به مردم بیکسی است که آگاهی بسنده ا

ای بسیار هاو به جهت آگاهی گسترده به هنر کیمیا، نگاشته دیگران نیازمند دانش و هنر او باشند.

 در این زمینه دارد، مانند کتابی دربرگیرندۀ دوازده کتاب است.

 طبقات االطباء و الحکماءدر کتاب ق( 333)ز: اندلسی  سلیمان فرزند حسان جلجلابن

شت. )طبقات داشت و چهارده مقاله در این زمینه نگاهایی در دانش کیمیا رازی پژوهش گوید:

 (253االطباء و الحکماء، برگردان امامی، 

به را دانست و آن ا را نیکو میرازی دانش کیمی گوید: 1تاریخ الحکماءدر ق( 646)د: قفطی 

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

 ( 344)تاریخ الحکما، 

او در آغاز زندگی به فراگیری دانش سیمیا و  گوید: عیون االنباءدر ق( 665)د: اصیبعه ابیابن

ان هم ،شهره شدتر در دسترس همگان گذاشت و نیز به صیرفی کیمیا روی آورد و آن را گسترده
                                                           

براهیم الدین علی فرزند یوسف فرزند اکتاب تاریخ الحکماء برگردان به پارسی کتاب إخبار العلماء به أخبار الحکماء قفطی، جمال 1

ند محمد خطیبی روزنی آن را به پارسی ترجمه و خالصه م( است که محمد فرزند علی فرز 2145 – 2241ق / 646 – 565شیبانی )

 کرد.
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ای از کتاب منصوری دیدم سپس از بلمظفر ]ابوالمظفر[ فرزند معرف همان گونه که در نسخه

ندیم در مورد تعریف فیلسوف از زبان رازی یادکرده است. )عیون، برگردان روایتی را آورده که ابن

 (424، 1ذاکر، ج

نزهه ] تاریخ الحکماءدر کتاب خود  ق(635الدین محمد شهرزوری فرزند محمود )ز: شمس

 یو ناگزیر دیدن چشمانهای پشینیان و داستان آسیبهمان گزارش[ االرواح و روضه االفراح

آوری رازی به فراگیری دانش پزشکی آوردش رویکه ره کندرا یاد میآن دو و گفتگوی میان درمان 

. وی رازی را از پزشکان بزرگ پس از دوران کهن شود، میاست ترپزشکی، کیمیایی بزرگ و این که

 کند: سینا رازی را بدین گونه توصیف میبه شمار آورده و گوید: ابن

 گر و کنجکاو بود و توانایی بررسی پیشاب و پیخال ]بیمار[ را داشت واشکاو مردی خودکار، کن

های پزشکی به باالترین اندرست و به جا بود؛ زیرا او در درم بیماریدیدگاهش در تشخیص  هماره

ادان دنیاپرست و ناپزشکان نهای پزشکان اخالقیها و بیمرتبت دست یافت و سخن دربارۀ پلیدی

باید تنها به کار پزشکی  گوید:کند و میرا نکوهش می در ادامه رازی روزگارش بسیار گفت. او

گفته  همینسینا ابن د؛ البتهکه ورای ظرفیتش بو آوردروی میپرداخت و نباید به موضوعاتی می

 .را دربارۀ خودش نیز آورده است

رازی، دانشمندی بزرگ و دانا،  گوید: مجمع النفایسق( در 2331الدین حموی )ز: سالک

، به ویژه کیمیا، داروسازی هاهای درست و راستین در همۀ دانشفیلسوفی واالجاه و دارندۀ دیدگاه

اوي حالمعارف سترگ بود. او بسیار کاردان و کارآزموده، نویسندۀ کتاب بزرگ و دایره و پزشکی

ب ها داشت و در ترکیو مرتبتی باال در درمان بیماری بودکار سخن و جالینوسبود. او بقراط 1الکبیر

ر ب هماره فراگیر و شانگیز های شگفتدرمانآوازۀ . بود کارآزموده بسیار و ساخت دارو زبردست و

 های مردم مانده است. )مجمع النفایس(سر زبان

رکن ق( نویسندۀ 146 - 254ق( و ذوالنون مصری )164از مکتب جابر فرزند حیان )د: رازی 

توانست برخی از مواد شیمیایی ( و 644بهرۀ بسیار برد )فهرست، تجدد،  ثقه فی الصناعهو  االکبر

 تر شناسایی کند. را بهتر و کاربردی

                                                           
الحاوي في الطب رازی را اینجانب محمدابراهیم ذاکر پس از ده سال به پایان رساندم و در برگردان کامل بیست و پنج جلد کتاب  1

ر معاونت علوم و فناوری ریاست به مناسبت سال رازی از سوی یونسکو در کتابخانۀ ملی ایران در حضو 2355بیست و هشتم آذرماه 

غر اصایران و دکتر علی و اسالم تمدن و فرهنگ جمهوری دکتر سورنا ستاری و معاون وزیر ارشاد دکتر صالحی و ریاست کمیتۀ

پیوندی ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر محمود مصدق ریاست دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه شهید بهشتی 

 رونمایی شد.
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ر راستای دکوشش او و پیشینیانش در دانش کیمیا، این است که های رازی، گویای بررسی نگاشته

ها بوده است که بخشی از دانش شیمی کانی و ذوب فلز آوری آلیاژ آنذوب برخی از فلزات و فراهم

 آید. به شمار می

الکل را به رازی نسبت  تقطیرسازی جوهر گوگرد و فراهم 1فردیناند هوفر اندیشمند فرانسوی

آورد. گروهی دیگر همانند ژولیوس روسکا هرچند وی ها را از نوآوری وی به شمار میدهد و آنمی

ند، ولی خدمات او را در راه پیشرفت دانش شیمی مورد توجه به شمار را مبتکر این دو ماده نمیدان

  آورند.می

آن است و زآنسوی آموزگارش جابر، از  ویژگی رازی در دانش شیمی، برخورد علمی و مادی با

 .کندهای جابر است، پرهیز میهای نگاشتهکه از ویژگی جادو و علم متافیزیکینمادگرایی و باور به 

تار ای که خود در پیشگفروشنگری بسیار گستردۀ او از این دانش است به گونهدیگرش، ویژگی 

 ،، مانند: آغاثاذیمون، هرمسپیشین فیلسوفانحکیمان و  چه را کهکتاب سر االسرار گوید: من آن 

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

مقراطیس، جرجس، هرقل، مریانس، خالد فرزند یزید و آموزگارم جابر فیثاغورس، بقراط، ذی

که  هایی استدارای بخشهایم کتاب. نهان کرده بودند، آشکار ساختمپدر این دانش فرزند حیان 

ها را گرد نیاورده است. )سر آن یتا کنون همانندش را کسی ندیده و پس از آغاثاذیمون، کس

 (13االسرار، 

ن های کیمیایی خود را ساده و روشکتاب مصری، یونانی، چینی و ایرانی، نسوی پیشینیانرازی زآ

بینانه از هایی نازکیگانه به همراه گزارش موزشینامۀ آبندی و ترتیبی ویژه و با آیینو با تقسیم

پژوهان در دسترس دانش های گوناگون شیمیایی در البراتوار،کردن ترکیب فرمولهای پیادهروش

گسترش و  بقراط درروش همانند  توان کاری کوچک به شمار آورد، چوننمیگذاشت که این را 

، گیاهی یبندی مواد او به خاکتقسیم .بود نشیدانش پزشکی نسبت به همگنان پیش آشکارسازی

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

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

 و الرد علی منکریها؛ ةکتاب االثبات الصنع -

 ؛الکیمیاء ةرده علی الصناع يالکندی فکتاب الرد علی  -

                                                           
1  ّّ Ferd. Hofer, Hisoire de la Chimie, paris 1842 
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 .رده علی الکیمیایین يف يکتاب الرد علی محمد بن اللیث الرسائل -

 نگاررازی شیمی

  نگاری رازی، همانند امروزه بر سه پایه استوار بود:شیمیروش 

، یمواد طبیعی، مانند خاک( یکم دربرگیرندۀ: / معرفت العقاقیر ( شناخت مواد شیمیایی2

  آمده از ترکیب مواد طبیعی با هم.دست( مواد بهدوم ؛گیاهی و جانوری

های هر مادۀ شیمیایی، تنها آگاهی از خصوصیات آگاهی اندیشمندان دانش کیمیا از ویژگی

ها آگاهی بسنده نداشتند، این بنیادترین فیزیکی هر ماده بوده و از خصوصیات شیمیایی آن

آید. رنگ، شفافیت، جال، سختی، سنگینی، مزه، بو، شمار میاختالف دانش کیمیا و شیمی به 

های هر مادۀ شیمیایی بوده ویژگی ،چگونگی شکستن سوختن،اشدن، فراریت، سوختن، نذوب

ها را گزاره کرده است و شاید نسبت به امروز تفاوت چشمگیری های خود آنکه رازی در نوشته

 باشد. نداشته 

 مواد طبیعی خاکی / ترابی دربرگیرندۀ:  الف(

 ارواح: جیوه، نوشادر، گوگرد، زرنیخ

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

ک )مرگ موش(، طلق
ُ

 احجار: مرقشیشا، مغنیسیا، دوص، توتیا، الژورد، دهنج، فیروزه، شادنج، ش

 ]دریایی، یمانی، کوهی[، سرمه، گچ، سکته، راتنج

گ سپید ]منجانی و ِشّب[، زاگ زرد ]مرکب، کفشگران[، زاگ خاکستری ]قلقدیس[، زاجات: زا

 زاگ زرد و سرخ ]قلقطار[، زاگ سبز ]قلقند[، زاگ سرخ ]سوری[، 

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

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

 مرغی، نمک قلی، نمک پیشاب، نمک نوره، نمک خاکسترتخم

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

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

  دربرگیرندۀ:ساز / عقاقیر المولده دوم( مواد شیمیایی دست
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جوش؛ ای قلع، اسفیدرویه / سپیدروی؛ طالقون / هفتاجساد / فلزات: شبه / برنج؛ گونه الف(

 بطرویه؛ مفرغ.

ک؛ سکته؛ خبث الفضه فلزاتغیر / غیر االجساد  ب(
ُ

: زنگار؛ زنگ آهن؛ اقلیمیا؛ دوص؛ توتیا؛ ش

 مسحقونیا. ]ریم نقره[؛ مرتک ]مرداسنج[؛ سرنج؛ اسفیداج ]سپیناک[؛ روسختج؛

گزارشی از ابزارهای یک ، یا معرفت اآلالت ( شناخت وسایل و ابزار عملیات شیمیایی1

 که در دو بخش است: و کارگاه ذوب فلز آزمایشگاه شیمی 

 ، دربرگیرندۀ:االجسادکردن فلزات یا آالت التذویب ابزار و وسایل گداختن و ذوب یکم(

 بربوته؛ کور / کوره؛ منفاخ یا منفخ الزق /بربوط / بوتهبوطالماشو / چمچه؛ بوطقه / بوتۀ زرگری؛ 

بری؛ ُمکّسر / دم یا دمندۀ خیک؛ ماشقه یا ماشک / انبر همان کلبتان؛ ُمَقّطع / قیچی آهن

 خوردکن.سنگ

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

توان ینم ،های شیمیالعقاقیر آزمایشهای شیمیایی یا آالت التدبیر ابزار و وسایل اجرای فرمول

زارۀ بینی و گ، ولی سادگی بیان، دقت، نازکبه شمار آوردکدام این ابزارها را از ابتکارات رازی هیچ

، ستزار و وسایل بوده ای از این ابورکم نمایشگر توانایی باالی رازی از بهرهفراگیر از هرکدام، دست

 دربرگیرندۀ:

ونه خود که چهار گآتون / تنور، کوره؛ اثال افزار فرازیدن است؛ مکبه / درپوش اثال؛ انبیق / کاله

ای؛ حمام الرطب، حمام الحکماء / حمام دارد؛ برمه / دیگ سنگی؛ برنیه / ظرفی سفالی یا شیشه

ن بانوان؛ صالیه / سنگ ساییدن دارو سنگ دابرای حل کردن مواد؛ درج / جعبه گلی، پیرایه

پزی؛ فهر / سنگ زبرین آسیا؛ قاروره، دان؛ طنجیر / دیگ بزرگ خوراکزیرین؛ طابشدان / تابش

دار؛ قرع و االنبیق قواریر / پیاله، شیشۀ دهان تنگ آزمایش پیشاب؛ قدر، اقدار / دیگ دسته

لخطم و القابله / کدو و کاله خودداری، میزاب، خود کور؛ قرع و االنبیق ذات ااالعمی / کدو و کاله

 -ای؛ قنینه، قنانی / شیشه گرد با گردن دراز؛ کره / گویدار و گیرنده؛ قمع / قیف شیشهلوله

د / اجاق؛ قدح 
َ
گلوله؛ کوز / کوزه؛ ماوردیه / شیشه گالب؛ مرجل یا دیگ مسین یا سنگی؛ ُمستوق

/ تنور خودبادزن؛ نساب یا نصاب / دسته هاون؛ هاون / جام؛ منخل یا غربال / الک؛ نافخ نفسه 

 یا مهراس / هاون؛ 
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 رازی همۀ کارهای آزمایشی شیمی را که :های ترکیبی شیمی یا معرفت التدابیر( فرمول3

که  های خود بازگوکردهدر نگاشتهها را آنبه گستردگی و روشنی آید تا به شمار میهفت

 : دربرگیرندۀ

/  االثقال االصداف و القشور و االمالح و االجساد و االرواح و تکلیس االحجار وتنظیف  الف(

ردگونه ؛پاکسازی ارواح )جیوه، نشادر، گوگرد و زرنیخ(
َ
ها، هها، پوست، نمکهاکردن سنگآهکی و گ

 باران؛ ها و گرانصدف

و  کردنکردن، نمکینکردن ارواح، گردگونه/ نرم االمالح و غیره االکالس و تشمیع االرواح و ب(

  ؛جزآن

 شده وکردن ارواح نرم/ حل االمالح و غیر ذلک االکالس و البوارق و تحلیل االرواح المشعمه و ج(

  ؛کردن و جزآنکردن، نمکینگردگونه ها وبوره

  ؛شده/ آمیختن مواد ساخته تمزیج المخلوقات د(

شده از محلول که پایان کار کردن جسم حل/ بستن و خارج تمام العملبه  عقد الذی یکون (ه

  ؛عملیات شیمیایی است

زات ها و فل/ فرازیدن، متصاعدکردن سنگ ساد لتقویم الرصاص و غیرهااالج تصعید االحجار و و(

 برای پایدار و استوارکردن ارزیز / رصاص و جزآن؛ 

 کننده.های سرخ/ کاربرد آب میاه المحمره ز(

 های رازی در زمینۀ دانش کیمیاگری و شیمیکتاب

مدخل دهد: ش کیمیاگری بدو نسبت میندا دو کتاب و رساله را در زمینة و بیست بیرونی

 المعادن ؛ التعلیمی
ُ

ل
َ
کتاب  ؛کتاب التدبیر ؛کتاب الحجر ؛اثبات الصناعه ؛مدخل البرهانی یاِعل

 ؛اب الشواهدکت ؛کتاب التدابیر ؛ةکتاب الراح یا کتاب الترتیب ؛ةشرف الصناعکتاب  ؛ االکسیر

 ةرسال؛ هادو کتاب در آزمایش ؛سّر السّر کتاب  ؛الحکماء سرکتاب  ؛ةن الذهب و الفضمحکتاب 

؛ التبویب کتاب الوزیر القاسم بن عبیدالله؛ لیإ رساله ؛منیه المتمنی؛ )ت نقطه ندارد( الی فاتن

الرد  يف کتاب ؛(643، ش112، 24)ذریعه، ج رده علی الکیمیایین يف يعلی الکندکتاب الرد 

 علی محمد بن اللیث رسائلی فی رده علی الکیمیائیین.

 يمدخل التعلیمکتاب 
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توان تنها همین کتاب رازی را یک دورۀ تاریخ علم شیمی می .درآمد دانش کیمیاگری استپیش

کامل خود این دانش، به شمار آورد که با تیزبینی و کارآزمودگی بستر از آغاز تا روزگارش و نیز گزارۀ 

 پیشرفت این دانش را هموار کرد و شتابی بسیار زیاد بدان داد.

و  هادانشمندان آن هنر با نامصناعتی را ابزار و آالتی است که هنر و بدان! هر  رازی گوید:

ا اهل این که تنه است وسایلینیز ابزار و  را ها. این دانشآشنایند و دیگران ناآگاه بدان شانکارکرد

و  دونآشنا ش ،های آغازینند و باید برای ورود به این دانش با این آگاهیی دار دانش از آن آگاه

امة چگونه ننآیی د.نها مرا دریابد تا ناگفتهند و هر روز بر دانش خود بیفزایها بیازماینپیوسته آن

 کند.های این دانش را به زیبایی و گستردگی یاد میشدن و گذراندن مرتبتوارد

  يمدخل البرهان

رازی در آغاز کتاب مدخل التعلیمی گوید: جویندة کیمیا باید پس از آموختن مدخل تعلیمی 

نامیدیم تا شناختی درست از چگونگی  علل المعادنافکند که ما آن را  برهانیالمدخل نگاهی به 

کیمیا را به  ،علوم کنندگانبندیدست آورد. رده ها و معادن به، سنگاجسادح، ارو اگیری شکل

 (215)مفاتیح، خوارزمی،  .اندهدشمار آور  جزو علوم طبیعی به ،جهت بررسی معدنیات

 ةاثبات الصناع

 و الرد علی ةاثبات الصنع، کتاب المعادن عللدانش کیمیا، پس از  ۀباید جویند رازی گوید:

 کند. را بخواند. رازی ردکنندگان این دانش را نقض می منکریها

ل رد علی من ابط یا ةاثبات الصناعجابر فرزند حیان نیز کتابی با نام البرهان دارد که همانند 

  .(246)فهرست بیرونی،  است. ةالصناع

ی الوجوب الکیمیا ال ةان صناع يکتاب فباشد.  همین کتابگویا کتاب االبیات،  گوید: ندیمابن

 ( 531)فهرست، تجدد،  نگاشته است.اقرب منها الی االمتناع را در کیمیا 

گوید: یادکرده و میلی الوجود اقرب من االمتناع إالکیمیا  ةن صناعإ يکتاب ف اصیبعه آن راابیابن

 (5؛ مدخل التعلیمی، 353، 1)عیون، ج رازی آن را کتاب االثبات نامید.

ا الکیمیاء إلی الوجوب اقرب منه ةان الصناع يکتاب فای با نام رازی نوشته حاجی خلیفه گوید:

 (.2443، 1دارد که آن را کتاب االثبات نام نهاد. )کشف الظنون، ج  لی االمتناعإ

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

 ه است.جابر تأثیر بسیار گرفت ارکانرازی در نوشتن این کتاب از کتاب  گوید: آلمانی کراوسپاول 

کند و نشان قول میجابر نقل کتاب المجرداتدر چند جا از  ةمفاتیح الرحمطغرایی در کتاب 

 را نوشته است. کتاب الحجرآن  ۀکتاب را از آن خود دانسته و بر پایدهد رازی این می

 کتاب التدبیر

زیرا در آن تدبیرهای  ؛دهد، خواندن این کتاب را سفارش میکتاب الحجررازی پس از خواندن 

 گوناگون این فن آمده است.

 کتاب االکسیر

 گونهچو آن است که با چه نیرویی و با چه اندازه از آن  ۀکنندشده است که بازگو ر دو نسخه یافتد

 ( مدخل التعلیمی ۀمقدم)شود. میکننده چیره بر نیروهای دگرگون

نیروهای  ۀاکسیر یعنی نیروی خردکنند ۀواژ اکسیر گفته است: ۀمجریطی دربارة واژ

 ردنشان است )غایهشکل کها در راستای همسازی آنها و دگرگونکننده با چیرگی بر آندگرگون

 (.5الحکیم، مجریطی، 

  ةشرف الصناعکتاب 

کند تا شرف و فضیلت این صناعت و اهل آن و نیز رازی خواندن این کتاب را پس از اکسیر یاد می

  . )مدخل التعلیمی(شودنمایان  ]متکل[ ندهدهبهرهبر  آورنده ]مکتسب[به دستفضیلت 

تاب گویا ک کنند، ناآگاه هستند.هایی که مکاسب را تحریم میآن گوید: شواهدچنین در آغاز هم

 (253اشته است. )بیرونی، در راستا نگرا نیز  فی الرد علی تحریم مکاسب

  کتاب الترتیب

تا دعاوی رییسان اهل صنعت و  دهدسفارش می شرف الصناعهرازی خواندنش را پس از 

 نیز بدان داده است. کتاب الراحهدانسته شود و نام  گرایانآزمون

شت. او را نو ةالراحکه همان کتاب  الکیمیا يکتاب الترتیب فرازی  حاجی خلیفه چلبی گوید:

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

 ةالرحم های کتابود و کاستیگران یاد نمها و صنعتترتیب کار کیمیاگری را برای البراتواریست



15 
 

، 1)کشف الظنون، ج  هایی از آن کتاب را در این جا گزاره نمود.را در آن کامل کرد و بخشجابر 

2443.) 

 کتاب التدابیر

ار حکیمان تدبیر را در موارد تدبیر به ک شود، چراترتیب خوانده شود تا دانسته از کتاب باید پس 

بردند و چه چیز آنان را بدین واداشت و در موارد نیاز چگونه باید تدبیر جسته شود. او در این کتاب 

 .، سخن گفته استبه کار بسته شوند ةکتاب الراحباید در و  اندآزموده شدهاز تدابیری که 

 ةالفض محن الذهب وکتاب 

گوید: شناختی از آزمایش زر و سیم دهد و میتدابیر پیشنهاد میرازی خواندن آن را پس ازکتاب 

 بیرونی( فهرست ) آید.و بازشناخت آن از اجسام دیگر با خواندن این کتاب، به دست می

، )عیونآورده است.  يو المیزان الطبیع ةالذهب و الفض ةمحن يفاصیبعه آن را کتاب ابیابن

 (425، 1برگردان ذاکر، ج

  [، ندیم]نکت الرموزکتاب الشواهد 

اد خواندن و پیشنه ایمنوشته را بدین ترتیب یش از این، هفت کتابپما  رازی در آغاز کتاب گوید:

، کتاب حجر، کتاب التدابیر،کتاب اکسیر، ةاثبات الصناع: هر کدام را یکی پس از دیگری دادیم

های و هشتم همین کتاب شواهد است که در آن نکته کتاب تدابیر، ةاحالر ، کتاب ةشرف الصناع

و شده اند، بازگرمزدار حکمیان و دیگران نوشته شده و حقیقتی را که آنان از گفتارشان اراده کرده

 است. 

دهد و گوید: با خواندن آن دانسته می محنالرا پس از کتاب  شواهداو سفارش خواندن کتاب 

  اند.حکیمان و گذشتگان در رأی ما با ما موافق بوده ۀشود که هممی

 الحکماء سرکتاب 

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

ان ویژه نزدیک چگونه عامة مردم، به ،را خواند تا دانست های کاری حکیمانروشو رازها : باید گوید

آورند، دور سازند و اگر ناگزیر از برخورد با شاهان و عوام هایی را که به ایشان روی میخود را و آن

 الناس باشند، چگونه خود را برهانند. 
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آن چه را که یاد گردید، بداند، حکمت او در این صناعت پایان  ۀکیمیا هم ۀاگر جویند رازی گوید:

نر و هاین فراگیرد، شناخت او به  را که بازگو کردیم، کیمیا، همۀ آن چهاگر پژوهشگر  پذیرد.می

 کامل شده است. )مقدمه مدخل تعلیمی( دانش

 کتاب سّر السّر/ رازنامه/  کتاب السر

 شاگردش نوشت.  برایاو آن را 

  (245رونی، . )بیمگذاشت سر االسرارنوشته به او پیشکش کردم و نام آن را کتابی کوته رازی گوید:

  .کندمیدر زیرمجموعة دوازده کتاب صنعت یاد  نامد ومی االسرارکتاب آن را اصیبعه ابیابن

ه نام ب از مردم بخارا امشایسته یکی از شاگردانام در نوشتن این کتاب خواهش انگیزه رازی گوید:

سیار بو مرا  توانا بودبسیار  اندیشمندیریاضیات و علوم طبیعی  دربود که  محمد فرزند یونس

 کرد و حقش بر من واجب شد. خدمت 

کندی و محمد  بر یردای رسالهصنعت و این در  گانههای دوازدهکتاب رساندنبه پایانپس از او 

 صنعت مطالبی را ِگرداین اسرار اعمال  درکرد که مطالبی را  خواستدر، از من رسائلی فرزند لیث

و آن را به هیچ شاه و فرمانروایی پیشکش  من این کتاب را نوشتم دستور باشد و آورم تا او را راهنما و

 نکردم. 

ر ها و آن را سنیاز از خواندن دیگر کتابای برایش گزاره کردم تا بیدانش کیمیا را به گونهمن 

 .(11 - 12االسرار نامیدم )سر االسرار، 

 قطه ندارد( )ت ن رساله إلی فاتن

 وی ق باشد که از سوی155د خلیفه عباسی در سال معتض غالم ق(156شاید فاتک )ک: 

ته داشرا رازی ها نگارینامهن هایی از ایشام بود، چون نمونهفرمانروای موصل و جزیره ]دیاربکر[ و 

 .وای آذربایجان و ارمنستانر الساج فرمانابیبرای ابن اواز است کتابی نوشتن مانند  است،

 .نویسدمی قاسم فرزند عبدالله ،برای وزیر معتضدای رسالهبدین گونه  چنین رازیهم

 تجاربکتاب 

 نوشته است. هاآزمایشها و آزمودهدو کتاب در  او

 يالمتمن ةمنی

 نام کتابی در دانش کیمیا و کیمیاگری است. آرزوی آرزوخواه
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 لی وزیر قاسم فرزند عبداللهإ ةرسال

والحسن الدوله ابولیگونه دربرگیرندۀ مطالبی در دانش کیمیاگری برای وزیر ی نامهارازی کتابچه

نوشت. قاسم فرزند عبدالله  ق(155فرزند وهب فرزند سعید )د:  [عبیدالله] قاسم فرزند عبدالله

  روزگار مکتفی درگذشت.به ق به وزارت رسید و 155در زمان خالفت معتضد در سال 

 تبویبکتاب 

ویب های گوناگون: تنویر، تبویب، ترتیب، تنکراوس این را با نام کتاب جابر سنجیده است که با نام

ه ندیم به گونۀ تبویب یادشده، برآن پایو تتویب یادشده است و از آن جا نام کتاب رازی توسط ابن

 کتاب جابر را به تبویب یادکرده است.

  ءرده علی الکیمیا يف يد علی الکندکتاب الر 

رده  يف يکتاب رد علی الکندندیم(، فهرست ابن) ةرده علی الصنع يکتاب الرد علی الکندی ف

  )عیون(. الممتنع يالکیمیاء ف ةعلی الصناع

ق( فیلسوف و اندیشمند بزرگ جهان 151فرزند صباح کندی )د:  یعقوب فرزند اسحاقکندی: 

 الممتنع يالکیمیا ف ةادخاله صناع يف يرد علی الکند رااصیبعه نام کتاب ابیاسالم است. ابن

 یاد کرده است. 

نسته ب داشمار آورده و اعمال کیمیاگران را نیرنگ و فری به ]غیر ممکن[ وی دانش کیمیا را ممتنع

 ةصنع يابطال دعوی من یّدع يکتاب فو  بیه علی خدع الکیمیائیینتناست و دو کتاب به نام 

(. 35، 1، امتاع و الموانسه، ج 345را در این زمینه نوشته است. )اخبار الحکماء،  الذهب و الفضه

 گویا رازی کتاب دوم را نقض و رد کرده است. 

 ،ستا ناشدنیای در دو مقاله در زمینة کیمیا نوشت و در آن گفت: کندی رساله مسعودی گوید:

 دهند.  دهد، انجام را که طبیعت باید به تنهایی انجاممردم بتوانند آن چیزی 

المدعین صنعت  يابطال دعورا آشکار ساخت و آن را  هنر و دانشچنین نیرنگ و فریب اهل این هم

 نامید.  من غیر معادنها ةالذهب و الفض

شمار آورد )مروج  پذیر بهآن را امکان ندی را نادرست دانست و انجامو باور ک رازی آن را رد کرد

 - 254)بیرونی، هر دو کتاب رازی و کندی در جهان اسالم پرآوازه شدند.  (.155، 4الذهب، ج

252) 



18 
 

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

 روباره مشهکتابش در این بر بطالن کیمیا و ابطال دعاوی اصحاب آن سخن گفت، کندی بود و

 (.116. )هوائل و السوائل، توحیدی، باشدمیآن را رد کرد و این کتاب نیز بلندآوازه نیز رازی  است،

، يالمعن ةاالسم، باطل ةمعروف ق( دربارة کیمیا گوید:365نباته مصری )د: الدین ابنجمال

ند و کسپس اشارتی به دو کتاب کندی و رازی می ،ی استنامی بلندآوازه دارد، ولی بیهوده گوی

گوید: رّد رازی سودی دربر ندارد )سرح العیون فی شرح مخالف دانش کیمیا بود، میچون خودش 

 (.115نباته، زیدون، ابنرساله ابن

  رده علی الکیمیائیین يف يالرد علی محمد بن اللیث رسائل يفکتاب 

رد ی در گویا رسائلی کتابدست نیامده است.  محمد فرزند لیث رسائلی در رد دانش کیمیا بهکتاب 

و نکوهش دانش کیمیاگری و کیمیاگران داشته و رازی، او و کتابش را در این نگاشته، نقض و رد 

 کرده است.

از شخصی به نام  گوید: ةتثبیت دالئل النبودر کتاب  ق(314 - 423) 1قاضی عبدالجبار

 . )مغنیبرداز کسی دیگر به نام محمد فرزند لیث کاتب نام می مغنیمحمد بن لیث و همو در کتاب 

  (.44فرق غیر االسالمیه،  ؛5فی ابواب التوحید و العدل، ج

  ()بیرونی الخواص، عیون(، کتاب ندیم) ةرساله الخاص

 ید الخواصمفهای کیمیایی رازی یاد کرده است که نباید با در پیوست کتابرا  کتاب نایندیم ابن

  اشتباه شود. خواص االشیاءو 

ای در مصر وجود دارند که از زیر آن دو، روغن زیتون دو مرده در کنیسه گوید: خواصبیرونی از 

 ( 41شود. )جماهر فی معرفه الجواهر، روان می

کوهی در سرزمین ترک است، مردم چون بدان جا روند، سم  مقدسی از این کتاب رازی گوید:

ردی برمیستوران را با نمدی بپو
َ
بدء شود. )خیزد که موجب ریزش باران میشانند و گرنه از سم گ

 (255 – 254؛ بیرونی، 54، 4و التاریخ، ج

  ، بیرونی، عیون(ندیمابن) رسائل الملوک

 های کیمیایی رازی بازگو کرده است.ندیم این را نیز در پیوست کتابابن

                                                           
 ق(.215 - 212همدانی فرزند احمد ) القضاتالجبار، قاضیقاضی عبد 1
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  ، بیرونی(ندیم) حجر االصفر کتاب

 حجرلاهای کیمیایی رازی بازگو کرده است. شاید همان کتاب ندیم این را نیز در پیوست کتابابن

 (425، 1دو را یادکرده است. )عیون، برگردان ذاکر، ج اصیبعه هرابیباشد که یاد شد. ابن

 کتاب االحجار 

است، در این کتاب  هاها و کانیۀ شناخت سنگرازی هرآن چه را که بایستۀ دانستن در زمین

 (.165داده است. )عیون؛ مؤلفات،  هانآای از گزارش گسترده

 کردن کتاب االس جابرمنظوم

/ کتاب اس جابر را به گونۀ سروده  االس لجابر الی الشعرنقل کتاب »اصیبعه با عنوان ابیابن

 (. 355، 1یادکرده است )عیون، ج« درآورد

ا در ر  اسطقس االس الثانی الیهمو  االس االول الی البرمککتاب اسطقس جابر فرزند حیان دو 

 .1(. گویا رازی این دو کتاب را به شعر درآورده است634دانش کیمیا نوشته است )فهرست، تجدد، 

 نوگراداروساز 

های کتابای زیرمجموعۀ شیمی است نیز در دانش داروسازی و داروشناسی که به گونهرازی 

ایه وی داروها را برپ .دباشدرباره داروهای ترکیبی می که قرابادین نام مانند:، شماری نگاشتبی

به ی های داروهای تکگونهبرپایۀ  هابیشتر قرابادین ، در حالی کهکرده استیاد بیماری  هایگونه

  .تر بودکاربردیزیرا  قرارگرفت؛پزشکان  مورد توجهرازی بیشتر ترتیب اند. تنظیم شده

از پدرم ]مویدالدین حمویی[ شنیدم که محمد فرزند  ق( گوید:2331مویی )ز: الدین حسالک

زکریای رازی نخست خود به درمان بیماری چشمش پرداخت که سودمند نیفتاد، پس روزی 

پزشک هستم، رازی آواز او را شنید و او را خواست و نزدش ای در بازار آواز برداد که من چشمبیگانه

 نشست. 

این پیامد ای، و تو چون در کار اکسیر بوده» های رازی را بدید، او را گفت:چشمدرمانگر چون 

ای درآورد و دارویی از کیسه بیرون کشید و پس از درون آستینش کیسه ،«بخار داروهای آن است!

                                                           
را که نسخۀ آن به شماره  الکیمیاءچنین کتاب (. هم12، شماره 2، 1)ذریعه، ج آثار االمام الفاضل المعصومآقابزرگ کتاب  1

 (.1211، شماره 111، 12دهد )ذریعه، جشود، به رازی نسبت میداری میدر کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران نگاه 1121
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درنگ سودمندی آن هویدا شد. سپس سه بار دارو را به چشم او کشید. به چشمانش مالید. بی

 میان رفت. بیماری چشمش از

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

رازی 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 ، توانستین دارو از نوزده بخش ترکیب شده است، ولی او از راه چشیدنا اورا گفت:

 آن را شناسایی کند.

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

س پ ،یکی تا هژده بخش آن را بازگو کردها را یکیاند و آنهای آن چنینبخش رازی به وی گفت:

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

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

 های خودهایش آگاهی داری و و همۀ دانستهکردم؛ زیرا تو به خوبی از دارو و ترکیبترا درمان نمی

 «.ایرا وقف مردم کرده

و  گیاهی، کانیکه دربرگیرندۀ: سه بخش یا مفردات  ؛های رازی در بخش داروهای تکیهنگاشت

ست. اگسترده . این نیز دانشی بسیار دیآبه شمار می ای جداگانه در داروسازیشاخهنیز  ،جانوری

بردن داروهای تکی و ترکیبی مجلد، افزون بر نام 14جلدی در  15 الطب يف ياوالحدر کتاب او 

 1444نزدیک به  11تا  14در سه جلد  صفحۀ وزیری چاپ دکن( 5544سراسر کتاب )بیش از در 

المعارف این دایرههمۀ مجلدات  دارممن افتخار دهد. صفحه گزارشی فراگیر از این داروها می

 . برگرداندمرا به پارسی بزرگ و جهانی پزشکی 

های پزشکی او انباشته از و دیگر کتاب 2، مرشد1، قولنج1چنین گفتار سوم کتاب منصوریهم

های پرکاربرد در تاریخ پزشکی های ارزشمند از جمله کتاباین کتاب دانش داروسازی است که

  .باشندمیهای طب سنتی ایران دانشکده از منابع درسیاست و امروز نیز  و جهان بوده ایران

                                                           
المنصوري في الطب، برگردان پارسی آن را اینجانب ]محمدابراهیم ذاکر[ با همیاری موزۀ تاریخ علوم پزشکی ایران وابسته به دانشگاه  1

 خ به چاپ رساندیم.1387علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در سال 
براهیم ذاکر[ با همیاری مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات سینا، را اینجانب ]محمداابن قولنجرازی و رسالۀ  قولنجبرگردان پارسی کتاب  2

پزشکی دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در 
 خ به چاپ رسانیدیم.1385سال 

مدابراهیم ذاکر[ با همیاری موزۀ تاریخ علوم پزشکی ایران وابسته به دانشگاه برگردان به پارسی کتاب المرشد او الفصول، را اینجانب ]مح 3

 خ به چاپ رساندیم.1381علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در سال 
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 :ده در زمینۀ دارویی و خوراکی، مانندنویسی شکتاب دیگر جداگانه 15رازی افزون برآن بیش از 

 الدواء يالعین و عالجها و مداواتها، خواص الشراب، ف ةاالدوی يبه بکل مکان، ف ةادویه الموجود

 .است و جزآنة المومیائی، کتاب الصیدل يالطین، ف ي، ابدال االدویه، فيءمقالمسهل و ال

 اللبن، دفع ياتخاذ ماء الجبن، ف يالسکنجبین، ف يفها، مانند: در زمینۀ خوراکیچنین هم

 و جزآن. 1اطعمة المرضی -االغتذاء،  ة، کیفیةالمضار االغذیه، مایقدم من الفواکه و االغذی

 فرااندیشپزشک 

از  یکی داردتجارب  کتابی به نامهای یادشده افزون بر کتاببالینی  پزشکیدر زمینه رازی 

 های تشخیصها و دشواریپیچیدگی رازی. ش آن را گردآوری و رونویسی کرده استشاگردان

 د و شاگرداندهمی ها ارائهدر برخورد با بیماران در بیمارستان را به زیبایی و رساییبالینی 

دیدند و می گونگی معاینۀ بیماران، تشخیص بیماری و درمانچزبردستی و توانایی باالی او را در 

از آن در ملک و  ایشده و نسخه ها گردآوریآموزهخوشبختانه این داشتند که یادداشت برمی

ن بالینی ای بینی و مهارتنازکاین  جهان وجود دارد که نمایشگرهای برخی دیگر در کتابخانه

 آید.ایرانی به شمار می زبردستپزشک 

گونگی چ بیشتر شد. او به شیوایی جدری و الحصبهکتاب شناسایی و پخش با  جهانرازی در آوازۀ 

گزاره کرد و به زیبایی نگاشت به را  و درمان هریک آبله و سرخکشناسایی و تشخیص افتراقی 

 پ شد.ترجمه و چازبان چندین به  مارشکه بیبود هایی دوران رنسانس یکی از کتاب تا ای کهگونه

 .ها بوده استرستانها و بیمازیاد او در درمانگاه رد کارهای بسیارآوتوانایی او در این جداسازی، ره

نامۀ پایان م2525 آننهم  گفتار شد.بسیار مشهور  باختردر نیز رازی  يالمنصور يطب فکتاب 

که به گستردگی این گفتار را پژوهش کرد و اندیشمند  شدآناتومی  دانشآندریاس وسالیوس پدر 

 يف کاملسینا و ابن قانون فی الطبفرانسوی بخش آناتومی آن را به همراه این بخش در کتاب 

 اهوازی با ترجمه به چاپ رساند. ةالطبی ةالصناع

وان تها و داشتن هوش باال و اطالعات علمی گسترده، به جهت کار پیوسته در بیمارستانرازی 

، بود هدر زمینهایی آورد آن نوآوریداشت و ره هاافتراقی دردها و بیماری هایباالیی در تشخیص

 یک سده پس از او دانشمندان باختر گزارشی از مهر کرد که شناساییپاسخ مردمک به نور را  مانند

 . آن را دادندتایید 

                                                           
 (. 221، شماره 117، 1اطعمة المرضی )ذریعه، ج 1
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یا  زیر الجنب یا پلوذات/  جنب ۀپرد التهاب هایگونهافتراقی  در تشخیصمهارت بسیار رازی 

با دیگر  ،دهسینه را پوشان ۀقفس فضایها و ای که سطح ریهالتهاب در غشای نازک دوالیه

. توان دیدهایی از آن در کتاب حاوی و منصوری و جزآن می، نمونهداشتهای این ناحیه بیماری

رست توانایی تشخیص دکه هیچ پزشکی  درپیپیهای سرفه فردی با بیمارینمونۀ آن تشخیص 

 د.ان کر داد و درموی تشخیص التهاب کبد  الجنب دانسته بودند،آن را نیافته و تنها آن را ذات

 هایپیشرفتتشخیص التهاب کبد و جداکردن آن از التهاب پرده جنب اکنون نیز با وجود 

ی ، ولی رازدآیبه شمار می دشوارکار بسیار  گوناگون تشخیصی، و وسایل ابزار ها وزمایشگاهآ

 با ورزیدگی به انجام رساند. توانست امکانات پیشرفته،بی

تشخیص افتراقی دردهای شکمی از یکدیگر و جداسازی درد چنین توانایی باالی او در هم

های گوارشی با ای، دردهای معده، جداسازی بیماریهای رودههای درونی، گرفتگیاندام

ای همرشد، قولنج و چه در کتاب :های جدانویسی شده مانندهای گوناگون چه در کتابخاستگاه

 اش یادشده است.گونهناشکُ 

 بسیار توانا دروی  .ویژه داشت هاییهای سیستم پیشابی دیدگاهاریرازی در تشخیص بیم

حث به گرده و پیشابراهه بود و این مب درد همان با خاستگاه پیشابدان نسبت سنگ ازتشخیص درد 

هایی جداگانه نگاشت. او هماره نخست به دارودرمانی با داروهای به گستردگی در کتاب

 کرد. اقدام به کارددرمانی می شکن و در صورت پاسخ نگرفتنسنگ

، است شایان توجه های هریک، ارزشمند ونشانهو  هاشکستگیشناخت  بارۀدرهای رازی دیدگاه

 شود.بندی پیاده میهم امروزه الگوهای اولیۀ آن در شناسایی و درمان شکستهی که هنوز ابه گونه

های ای و نشانههای ماهیچهکرامپ رازی تاثیر جیوه بر روی تن میمون را آزمود و سیر پیدایش

 کرد و روند آن را بازنویسی نمود. ها بررسیمسمومیت را در آن

 پروابی گرد نق

رازی پذیرندۀ بنیان دانش پزشکی ایرانی و به ویژه پزشکی یونانی است، ولی نظریات گذشتگان را 

 ه بازگوکردن مطالب ایشانکردن دانش پیشینیان، تنها بسازد. وی در گزارهبا نقد خود همراه می

فلسفی  کشد و نظریاتاندیشی و خردمندی به نقد میکند؛ بلکه سخن ایشان را با ژرفبسنده نمی

دهد، کند و به خوبی دیدگاه مستقل خویش را نشان میها یادآوری میو پزشکی خود را در کنار آن

 نشان تادیدند در خود نمیکاری که بسیاری از آموزگاران دانش فلسفه و پزشکی توان آن را 

 ، بگذارند. و فیلسوفان گرانه در جلوی این نظریات استوارشده در میان پزشکانپرسش



23 
 

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

به سادگی نگذشت و این باور، او را از رد و جرح و تعدیل برخی از نظریات بزرگان  ،استوارشده

ا های استوار را بارزشی برخی این پایهباکانه، بیسخت و بی و. اگذشتۀ این دانش، بازنداشت

 کرد. ها و دالیل هوشمندانه ثابت نشانه

ها که جداگانه آن ردیابی کرد لطبحاوی فی ادر کتاب توان نقد پزشکی او را میاز  صدها نمونه

 ام.گردآوری کرده

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

 دربرگیرندۀ: 

  نقد و نقض مخالفین دانش شیمی و کیمیاگرانالف( 

  ؛الممتنع يالکیمیاء ف ةرده علی الصناع يف يکتاب رد علی الکند -1

  .رده علی الکیمیائیین يف يالرد علی محمد بن اللیث رسائل يف -1

های داروشناسی و زمینهاز یا در برخی  ؛نقد و نقض مخالفین دانش پزشکی (ب

  درمانیخوراک

رام  يشر التالع ةمسئل يف يالرد علی الناش يفکتاب یا  ؛نقضه الطب يکتاب نقض الناشی ف -2

 (؛ ق111عبدالله فرزند محمد ناشی )د:  ،بها نقض الطب

جاحظ، ابوعثمان عمرو بصری کتانی والء  ،الطب ةنقض صناع يکتاب الرد علی الجاحظ ف -2

 ؛ (ق155 - 122)

 يانکاره مشورته علی االمیر احمد بن اسماعیل، ف يأبان فیها خطأ جریر الطبیب ف يف ةمقال -5

نه و یا فیما جری بی )عیون(؛ حاله، و ایضاح عذره فیها يتناول التوت الشامی علی أثر البطیخ ف

 .یرونی(ب)فهرست  التوت عقیب البطیخ يبین جریر الطبیب ف

  علوم طبیعی های پیرامون( نقد و نقض دیدگاهج

  ؛ةأمر اللذ يفیما ناقضه به ف يبن شهید البلخ ينقضه علی عل يکتاب ف -2

ا کتاب ی عیون(؛و  فطیق) رده علی اصحاب الهیولی يالمتکلم ف يالرد علی الَمْسَمع يکتاب ف -7

 ؛ رده علی القائلین بقدم الهیولی يف يالرد علی الَمْسَمع يف

  ؛()فهرست بیرونی و مناقضه من قال ان التغیر، کمون و ظهور ةتثبیت االستحال يکتاب ف -2
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  ؛اتمام ما ناقض به القائلین بالهیولی يکتاب ف -1

 ةفضیله الکالم و ما غلظ فیه علی الفلسف يکتابه ف يتناقض قول الجاحظ ف يکتاب ف -11

  ؛الکالم ةفضیله صناع يفیما وقع للجاحظ من التناقض فیا  یون(؛ع)

 ؛ جو االسراب في الرد علی حسین التمار يف -11

م امر الطع يفیما رد به علی جالینوس ف يالرد علی احمد بن الطبیب السرخس يف ةمقال -11

 ؛ المّر 

 ؛ الهیولی ينقضه علی المسمعی ف يعلی بن الیمان ف[ الرد علیکتاب ] -12

. رازی ون()عی کتب جالینوس يف يکتاب الشکوک و المناقضات التیا  شکوک علی جالینوس -12

ها، همانند منافع های گوناگونش در همۀ زمینههای جالینوس را در نگاشتهدر این کتاب دیدگاه

 ؛کنداالعضاء وی نقد و بررسی می

  های علوم فلسفه و حکمت( رد و نقد دیدگاهد

 اللهیالعلم ا يشرح مذاهب ارسطوطالیس ف ينقض کتاب انابو الی فرفوریوس ف يکتاب ف -15

  ؛نقض کتاب فرفوریوس إلی انابو المصری یا )عیون(؛

ن جوابه ع یا)عیون(؛  علی جوابه و جواب هذا الجواب ةو الزیاد يالقاسم البلخيکتاب الی أب -12

  ؛القاسم علیهيانتقاد اب

العلم  يه فمن کتاب ةالثانی ةالمقال يفیما ناقض به ف يالقاسم البلخيالرد علی اب يکتاب ف -17

  ؛االلهی

  ؛البلخی للعلم االلهی و الرد علیهنقض کتاب  -12

فهرست ) رقلسابیا  شکوک علی  ندیم(؛هرست ابنف) الشکوک التی علی برقلس يکتاب ف-11

  ؛بیرونی(

  ؛کتاب فی نقض کتاب التدبیر -11

یر علی ذکتاب االنتقاد و التحیا  یرونی(؛ب)فهرست  یر علی أهل االعتزالالتحذکتاب االنتقاد و  -11

 ؛ )فهرست بیرونی( ةالمعتزل

 ؛ ةنقض کتاب الوجود لمنصور بن طلح يکتاب ف -11
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 ؛ العلم االلهی يایضاح غلط المنتقدین علیه ف يف -12

 ؛ االشفاق علی المتکلمین ةرسال -12

 .[العلم االلهی يف] کتابان إلی الحسن بن محارب القمی -15

 برخی از اندیشمندان عرصۀ دانش الهیات های دیدگاه( رد و نقد ه

سبب احداث العالم، انما جاز  يبین أهل الدهر و أهل التوحید ف يالت ةأن المناقض يکتاب ف -17

  و بعضه علی القائلین بقدم العالم؛ هاسباب الفعل، بعضه علی التمادی يف ةمن نقصان السم

 يد فکتاب الرد علی شهییا  ندیم()فهرست ابن، تثبیت المعاد يف يکتاب علی سهیل بلخ -12

 ؛ )عیون( اثبات المعاد يکتاب الرد علی سهیل فیا  )فهرست بیرونی(؛، لغز المعاد

 ؛ من عیوب االولیاء يکتاب فیما یرومه من اظهار ما یدع -11

  [؛)قفطی(]سقلیس،  يرد علی سیسن الثنویا  يکتاب الرد علی سیس المنان -21

 يالکالم ف يالفضل ف ما استدرکه منفی کتاب -21 ؛ةنقض کتاب الوجود لمنصور بن طلح -21

الجسام و قدم ا يیا کتاب ف ؛ندیم()فهرست ابنالقائلین بحدوث االجسام علی القائلین بقدمها، 

  ؛)قفطی( صورتها

 ؛ ةاالمام يالنقض علی الکیال ف يکتاب ف -22

قض نیا کتاب  یون(؛و ع )فهرست بیرونی، الیمانعلی ابن يقض الطب الروحانن يکتاب ف -22

  ؛)قفطی(ي الطب الروحان

 های ریاضیات، اخترشناسی ( رد و نقد دیدگاهو

فی مقدار ما یمکن أن یستدرک من أحکام النجوم علی رأی الفالسفه الطبیعیین، و من  ةرسال -25

 ؛ لم یقل منهم أن الکواکب أحیاء و ما یمکن أن یستدرک علی رأی من قال انها أحیاء

من  يکتاب ف ،(ندیمفهرست ابن)ة بفضول الهندس[ اشتغل] کتاب رد علی من استعمل -22

  ؛من الموسومین بالهندسه ةاستعمل تفضیل الهندس

 ؛)عیون( لی بن وهبان فیه باب الشمسإلی عکتاب  -27
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 دل ( نقد روزگار، نادانی برخی پزشکان ناآگاه و مردم سادهز

  يالعله الت يف ةرسال -22
 
)فهرست  لها ترک بعضی الناس و رعاعهم الطبیب و إن کان حاذقا

  ؛بیرونی(

 .لها ینجح جهال االطباء و النساء أکثر من العلماء يالت ةالعل يف ةرسال -21

ور او ، شاید منظجمیع العلوم معدوم ياّن المبّرز ف يفبیرونی کتابی از رازی یادکرده، به نام  -21

ه حالی کدانست، در جالینوس باشد که خود را در دانش پزشکی و فلسفه برجسته و برتر می

  د.کنای تلویحی ادعای آموزگار خود را رد میرازی به گونه های فلسفی وی پربها نبودند.آگاهی

 های او را در منطق، فلسفه و الهیاتمیمون نیز دانستهصالح و ابنگویا ابوالفرج فرزند طیب، ابن

 (151بیرونی، فهرست دانستند )نارسا می

های کفر و ها و تهمتها و ناسزاگوییساز سرازیرشدن مالمتهای او، زمینهگویینقدها و رک

ق( 222بینیم: ناصر خسرو، مسعودی )د: دینی به سوی او شد. نمونه آن را در بخش فلسفه میبی

ا هبودن اشیاء پنجگانه به زرتشتیان و دوآلیستبه قدیمرا ق(، باور فلسفی او 211و مقدسی )د: 

 . نددادمیپیوند 

 اگر آزمون اندیشمند

های شخصی است و به این ویژگی های پزشکی رازی در راستای بهادادن به آزمودههمۀ کتاب

سازد. وی رو، داشتن این ویژگی رازی را از هم همگنانش متفاوت میباوری ژرف دارد، ازاین

هنگام یادآوری  1خواص االشیاءیش ها در پیشگفتار کتاب خودلبستگی خود را به آزمون و آزموده

های هر چیز چنین آرمان خود، از نگارش این کتاب در گردآوری سخنان مردم دربارۀ ویژگی

ها باید خودداری کرد، ولی ها، از پذیرش این ویژگیکردن هر کدام آنگوید: پیش از آزمایشمی

ها ممکن است برابر از یکی از آنخواند، چون در کنار گذاشتن ها همه را فرامیبرای گردآوری آن

 رفتن یک ویژگی سودمند به شمار آید. دست

 بیند؟ ها میپرسد: آدمی چه زیانی از گردآوری همه اینرازی می

 کند. داشتن آن میدهد: هیچ، جز تالشی که در راستای نگاهخودش پاسخ می

نار بینیم کگوید: سزاوار نیست چیزی را که در آن سودی نمیرازی در پیشگفتار کتاب می

بگذاریم، چون برخی از مردم آن را نشناختند و از آن گذشتند، ما نیز چنین کنیم. چنانچه دارای 

ی ااندیشه و نظرند، چیزی که برایش دلیل و نشانی ندارند، نباید کنار بگذارند، چون نبود دلیل، بر 
                                                           

 (712، 1؛ برگردان ذاکر، ج212، 1اصیبعه، جابی؛ عیون االنباء، ابن211ندیم، نوشتۀ رازی است )فهرست، ابن خواص االشیاء 1
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دیگر  ایباشد، اگر در این مسئله جز این نشانهآگاهی ما، نشانۀ آن نیست که هرگز دلیلی نمی

نباشد، بایسته است دربارۀ چیزهایی که برای کنار گذاشتنشان، دلیلی ندارند، درنگ کنند و 

 بیاندیشند، و رهاکردن آن را وابسته به پیداکردن دلیلی شایسته بگذارند. 

ان یابیم که خرد ما توی که برای این مواد، کارکردهایی بسیار سودمند میهنگام گوییم:می

تواند به طور کامل آن را احاطه کند و چون خرد ما توان درک های آن را ندارد و نمیشناخت علت

ها بسیاری از چیزهای ها را ندارد، نباید کنار گذاشته شوند، با کنار گذاشتن هر کدام آنآن

بریم و مردم نیز بر خواهیم ریخت، ولی موادی را که با آزمون به شناختشان پی میسودمند را دور 

 1 افزاییم.مان میهایدهند را به مجموعۀ آگاهیها گواهی میآن

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

 باشد.

گذارند، ما نیز وسیله سنجش ز این مواد را کنار میآید، گروهی نادان برخی اگاهی پیش می

ها را نداریم، جز بوته آزمایش که پذیرش این ادعاها را آسان و قطعی ادعای درستی و نادرستی آن

 کند.می

باشد، ولی نتیجه این گردآوری، و در گردآوری این چیزها جز بودجه نوشتن، هزینه دیگری نمی

  1آوردها را تایید نماید.بتواند هر کدام از این دست باشد تا آزمایشآوردی میدست

گونه داربودن اندیشه و عملکرد خود را در زندگی کاری بدینجهت الطبیب ةمحندر کتاب  رازی

گر است و با ایشان کار و آزمایشدهد که همواره جایگاهش در کنار پزشکان بالینینشان می

ود، گرایان پیدا شپردازان و عملگاه اختالفی میان نظریهکند، باور او این است که هر همنوایی می

کاران را می گیرد باور خود این چنین آشکار می کند: بیشتر اشتباهات در دانش او جانب بالینی

 دهد تا تجربی ...نظری رخ می

شایسته است دو کارکرد نظری و عملی در یک کس گرد آید، و یا این دو  چنین گوید:هم

ای در دانش نظری پزشکی و دیگری گام درمان در کنار هم باشند، یکی فرزانههمواره، هن

گری ورزیده و کارآزموده، درمان با نظر هر دو انجام پذیرد و اگر اختالفی پیدا شود آن را به درمان

 پردازان رسیدند، رایداوری گروهی از کارآزمودگان بگذراند و اگر ایشان به توافق برعلیه نظریه

                                                           
، دار الکتب مصر، 121نوشتۀ پزشکی م؛ دست1121لبنان،  –، بیروت 52، سال 127های خاوری، مجلۀ مشرق، مجلۀ کاتولیک 1

 ..1-2، پشت، سطر 111برگ 
، برگ 121نوشتۀ دارالکتب مصر، پزشکی م؛ دست1121لبنان،  –، بیروت 52های خاوری، سال مجلۀ مشرق، مجلۀ کاتولیک 1

 . 2، پشت، سطر111و برگ  12، رو، سطر 111
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روه دهد تا گآمیز بیشتر در بخش نظری رخ میشود، چون تردیدهای اشتباهپذیرفته می ایشان

 1 عمل گرایان.

 گفتگوگرو  نگارنامه

  :با اندیشمندان همروزگار در علوم گوناگون داشته است، مانند پانزده گفتگو و مناظرۀ مدونرازی 

 الف( دانش و هنر کیمیاگری 

ق( غالم معتضد خلیفه عباسی در سال 156)ت نقطه ندارد( شاید فاتک )ک:  إلی فاتن ةرسال

ه فرزند لالدوله ابوالحسن قاسم فرزند عبیدال: ولیرساله الی وزیر قاسم فرزند عبداللهق باشد؛ 155

 ق(؛ 155وهب فرزند سعید )د: 

 پزشکیب( 

 ؛  ؛لربیع عند شمه الوردفصل ا يف يزید البلخيأجلها یعرض الزکام الب يالت ةالعل يف ةمقال

لمایحتاج  ةادویه العین و عالجها و مداواتها، و ترکیب األدوی يالی تلمیذه یوسف بن یعقوب ف ةرسال

 ؛ الیه من ذالک

 فلسفه و حکمتج( 

  ؛يبکر الرازيو اب يحاتم الرازيمناظرات بین اب

  ؛يالی الحسن بن اسحاق بن محارس القم ةرسال

  ؛ةالحکم يبن دلف فالقاسم يکتاب الی اب

 ؛ ةالحکم يالساج فيابکتاب الی ابن

  ؛ةالحکم يالطروش ف يکتاب الی الداع

 ریاضیاتد( 

 ؛ الشمس يبن وهبان  فیه باب واحد ف يکتاب الی عل

 ( طیبیعیاته

 ؛ الزمان يف يالقاسم الکعبيکتاب فیما جری بینه و بین اب

                                                           
، پژوهش و برگردان غالمرضا جمشیدنژاد اول، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی دانشگاه 121 - 121محنه الطبیب، رازی،  1

 .1222لوم پزشکی شهید بهشتی، ع
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 ؛حدوث العالم يف يکتاب کالم جری بینه و بین المسعود

 الهیاتو( 

یز ، هدف کتاب نقد کسانی است که روز رستاختثبیت المعاد يف يبن شهید البلخ يکتاب الی عل

  کردن آن است؛کنند و ثابت را رد می

علی  ةاالعالل الحادث يف 1يبن عیسی بن داؤد بن الجراح القنائ يالحسن عليالی الوزیر اب ةرسال

 ؛ الجسد

کتابی  ،یریه خطأ موضوعاته و فساد ناموسه]مانوی[  بینه و بین سیسن المنانیکتاب فیما جری 

است در بارۀ برخوردها و گفتگوهای دو جانبه میان رازی و سیسن مانوی برای بازگوکردن 

  های این دین و تباهی قوانین ]دین مانوی سیسن[ در هفت مبحث و گفتار گرد آمده است؛اشتباه

 نویسیرفرنس

های های گوناگون آن در بخشهای یونانی، سریانی، پهلوی و دری و گویشآگاهی از زبانرازی 

فرارودان داشت. آگاهی او به زبان یونانی و سریانی بدان جهت است که اقدام به نوشتن کتابی 

ق( از آن یاد نکرده 164-254کند که حنین فرزند اسحاق )های جالینوس میدربارۀ فهرست کتاب

 يف يحاوالکتاب  11ن نیاز به دانستن یونانی و سریانی داشته است و افزون برآن او جلد است و ای

آورد و به شناسایی ریشۀ زبانی ها در میای برای نام داروها و بیمارینامهخود را فرهنگ الطب

مۀ ناگوید: من ]رازی[ آن را به سبک فرهنگاصیبعه از قول او میابیپردازد که ابنها میواژه

رو، او دسترسی به منابع گوناگون در زمینۀ پزشکی، ششقماهی در روزگار گندیشاپور نوشتم. ازاین

 15هایش بهره برده است. او تنها در ها برایش نوشتن کتابکیمیاگری و داروسازی داشته و از آن

اب یا کتاب و صدها بار نام مجهول / ناشناخته ]کت 156اندیشمند و  224نام  حاویجلد کتاب 

های تاریخ پزشکی یاد نشده کتاب آن در هیچ یک از کتاب 25نفر و  35شخص[ آورده است که نام 

آید. رازی در داشتن این ویژگی های رازی به شمار میاست که این نیز خود یکی از برتری

 وی پدر توانآوری، به این گستردگی، در میان همگنان پیش و پس، یگانه و یکتاست و میرفرنس

 نویسی نامید.رفرنس

دار دانش پزشکی ایرانی، یونانی، مصری ]گروه پزشکان اسکندرانی[ و هندی توان پاسرازی را می

آورد و در کنار آن گردهای خود، به ویژه کتاب حاوی ها در نوشتهدارانه آندانست که امانت

های خود از دیگران قوله در نقلای کهای خود را بازگو کرد، به گونهها و یافتههای، آزمودهدیدگاه

                                                           
 م( 546ق / 334)د:  قنائیجراح ابوالحسن علی فرزند عیسا فرزند داود فرزند جراح بغدادی ابن -1
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کند تا جایی که به جهت نام نویسنده و کتاب و باب و فصل برداشت کردۀ خود را یاد می

برد نویسنده و یا کتاب و یا هردو، از واژۀ مجهول ]ناشناس یا ناشناخته[ بهره می کردن نامفراموش

با واژه لی = دیدگاه من  حاوین در کتاب آورد که نمونۀ آهای خود را جداگانه میو آراء و آزموده

 است.

  گراگر سنجشدرمان

گیری در درمان بیماری، باوری راستین داشت و در این راه کتابی رازی همواره به ارزش خون

 نگاشت. 1شرف الفصد يکتاب فرا با نام 

ارزش  دهد بههایی که انجام میاش، به دنبال بررسیهای درمانیرازی در یکی از آزمایش

 برد.گیری در درمان بیماری سرسام پی میخون

های سنجشی و داند، از روشگونه که خود را همواره پیرو راه پزشکی کهن میوی همان

 کند تا بدین شیوه، کارآمدی درمان، بر روی هرتابد و آن را دنبال مینمیروی بر  آزموگرایانه

 گزیند. با روشبه دو گروه شاهد و گروه مورد برمیبیماری، برایش روشن گردد. وی بیماران خود را 

پردازد سپس با بررسی و کاوش به کارآمدی و بازدهی این شیوه خونگیری به درمان گروه مورد می

 رسد.گونه میدرمانی و یا هر درمان دیگر بدین

ب تدهد که با قرانیطس همانندی دارد، جز این که ای بیماری رخ میگاهی گونه دیدگاه من:

ارد گر است و نفس تنگی دبه همراه ندارد و تن بیمار داغ نیست. بیمار بسیار ناآرام بوده و پرخاش

نگ چرود و به هر چیز جایی میبهماند پیوسته از جاییقرار است یک جا آسوده نمیتاب و بیو بی

دهد پیآمد را انجام میآویزد و خواستار باالرفتن از دیوارها بوده و پیوسته آن خود را میزند و می

آشامد؛ زیرا به جهت ها و انجام کارهای دشوار، تشنگی بسیار خواهد بود، ولی نمیاین جنبش

کشیدن با آشامیدن آب دچار خفگی خواهد شد. بایسته است بگویم که آن نیاز بسیار به نفس

غ نیست. باید آب را ای آماس گرم پردۀ دیافراگم است که تب به همراه ندارد و تن بیمار داگونه

ا اندازد. من ]رازی[ کسی ر آلود بیرون میدرنگ آن را کفاندک به او بنوشانید، ولی بیمار بیاندک

میرند و چنانچه نیرومند باشند، در روز ندیدم که از آن رهایی یابد و بیشتر ایشان درهمان روز می

گ سیاه شود، چون دچار خفگی بسا زبان و چهرۀ ایشان پیش از مر چهارم خواهند ُمرد و چه

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

ی[ کند که آن را به نام امیر ابوعلی فرزند اسماعیل فرزند ]سامان، یاد میء البتهيد الیمنعه عند االحتیاج الیه شاالبانه علی اّن الفص

 ةآورد )رسالمی الفصد يکتاب ف(. بیرونی در کتاب خود نام آن را 712، 1؛ برگردان ذاکر، ج211، 1نوشته است )عیون االنباء، ج

 (.12، شماره 2م، صفحه 1122کراوس، چاپ پاریس،  یا الرازی، پژوهشگر پلفهرست کتب محمد بن زکر يف يالبیرون
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آمیز ندیدم، هر چند درمان تشنج خشک را هند شد. من هیچ درمانی را دربارۀ ایشان موفقیتاخو

ن بینانه شود. همواره من درمادهم. بایسته است که این بیماری آزموده و بررسی نازکپیشنهاد می

زگونۀ بیماری دارای جهندگی نبض اگونه گزینم. بیشتر گرفتاران اینآن را به گونۀ سنجشی برمی

دارند چشمان خشک شده و  پذیر هستند سپس که در زمان مرگ نبض منقضیدم موشی برگشت

 ، قرانیطس(2خیلی بادناک دارند. )حاوی، ج

نسبت دور چهارم از ]تب[ ربع به دور هفتم آن همانند  ، گوید:ةالمعرفةتقدمبرداشت از کتاب 

نسبت روز چهارم به روز هفتم است؛ زیرا دور چهارم هشداردهنده به ]آمدن بحران در دور[ هفتم 

 .است

بنابراین، باید بر این پایۀ سنجشی منظور سنجش روز بحران، هشدار به ]آمدن بحران  دیدگاه من:

 های تب ربع(، نشانه26ج در[ تب ربع خواهد بود. )حاوی،

تب غب که مدت نوبۀ آن کمتر از مدت غب خالص، منظورم کمتر از دوازده ساعت باشد، گوید: 

 تر از تب ]غب[ خالص خواهد بود.یافتن آن نیز به اندازۀ کاهش نوبۀ آن، سریعپایان

بۀ آن، ازۀ زیادی نویافتن آن به اندتب غبی که زمان نوبۀ آن بلندتر از زمان غب خالص باشد، پایان

 ُکندتر خواهد بود.

کنندۀ دیدگاه من است، در این که وضعیت تنها یک نوبه، این سخن، تاییددیدگاه من: 

ای های چهارگانه است، به گونهو نیز شناسانندۀ هیات و فرم زمان دهندۀ زمان کلی بیماریگواهی

 ها همانند همان یک نوبه است.که حالت همۀ آن

شود، دورۀ رسیدن آن بیماری به زمان پایان خود نزدیک می اگر تب به ُکندی به زمان پایان اوج

های دیگر آن نیز با همین ویژگی پیموده خواهد شد؛ اوج دور و با تاخیر خواهد بود و دورۀ زمان

شدن اغد یافتن آن، به جهت دوری خلط از پذیرش گرمی وشدن یک نوبه و پایانزیرا به درازاکشیده

است و نیز آن خلط از رسیدن به پختگی دور خواهد بود، چون پایان نوبۀ نخست، آغاز پختگی برای 

آن اندازه از خلطی است که دچار گندیدگی در آن روز شده است پس این سنجشی برای یک 

 های سخت(، بیماری26)حاوی، جها نیز گواه این سخن هستند. مرحله ]نوبه[ است و آزمون

بر پایة دست آوردم از راه قیاس: اگر خانمی باردار افشرة حنظل تازه و یا پختة آن که  گاه من:دید 

چگونگی کمک ، 5نیرومند است، به خود برگیرد، رویان خود را به آرامی خواهد انداخت. )حاوی، ج

 (به باردار در هنگام زایمان

و یا پارگی یک بخش کوچک از آن خوردن یک سوراخ رو، دور از خرد است که آدمی از جوشازاین

 رگ یک اندامی نرم و نمور است.رگ[ نومید شود، در حالی که سرخ]سرخ
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 ها گواه سنجش / قیاس این مسئله است.آزموده

ام که به جهت نموری و نرمی تن رگ زنان و کودکان دیدهها در سرخهایی از این پارگیمن نمونه

 اند.ایشان، جوش خورده

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

همواره و هرگاه رگ جهنده دچار پارگی شود، بهبودیافتن آن دشوارتر از پارگی رگ ناجهنده خواهد 

 بود. 

داروهای کاربردی در درمان هردو گونه ]پارگی رگ جهنده و ناجهنده[ خیلی با هم تفاوت چشمگیر 

 ها بستگی به گونۀ بافتی هرکداماند و تنها اختالفات آنند؛ بلکه یک گونه و از یک خانوادهندار 

خواهد بود، چون بر پایۀ برتری بافت رگ جهنده نسبت به ناجهنده نیازمند داروهای 

 تر است. کنندهخشک

یک  رمان، نیازمنداند؛ هر دو برای دهر دو گونه نیازمند، رویاندن گوشت تازه پیرامون جایگاه پارگی

گونه دارو برای رویش گوشت تازه در پیرامون دریدگی پدیدآمده هستند که ما آن را در بخش 

 الدم(، ام11ایم. )حاوی، جهای قرار گرفته در ژرفا یاد کردهرگ

ن برای شناساندن دررفتگی استخوا برجستگی گرد و سخت پدیدآمده در زیر بغل، نشانۀ بسنده

آید؛ زیرا هرگز این شناسایی نادرستی برای این دررفتگی نخواهد بود و افزون بر یبازو به شمار م

 تواند، انگشتگر و یا هرکس میشود، چون درمانآن راه شناسایی بسیار آسانی نیز شمرده می

 دیده فروکند و آن را آشکارا لمس نماید و دررفتگی را بشناسد.خود را در زیر بغل آسیب

ر به تها، شتابندهتواند با دیدن این نشانهرا / صاحب القیاس به خوبی میگگر سنجشدرمان

 شناخت درست از گونۀ آسیب، دست یابند.

رسند و هرگز نیاز نیست ها به شناخت میگرانی از روی طبیعت چیزها و سنجش آنچنین درمان

ودش و فرورفتن آن در شدن سر استخوان بازو از جایگاه ختا منتظر التیام آن بمانند، چون خارج

 جا نسبت به قرینۀ آن کهناحیۀ زیر بغل و هویداشدن آن در این جا با حالت یک برجستگی نابه

، 23ای گویاست، چون به طور معمول جایگاهی نرم است. )حاوی، جصاف و هموار است، نشانه

 زانو(

نگران باید بسیار دل امکان ندارد بحران این بیماری کامل و ستودنی و خوب شکل گیرد و گویم:

 خیم باشد، کمترینویژه زمانی که بیماری تهی از خطر نباشد. اگر بیماری خوشبیمار بود، به

نگرانی نسبت به آن، زمانی است که بحران همراه با پیامدهای بد و ضعیف باشد و یا بحرانی کامل 
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گر ی پختگی خواهد بود. اشدن بازگردد، این نشانۀ نیرومندکننباشد و چنانچه تب پس از ریشه

های نیرومند به شمار آوریم پس پایان اوج بیماری نیز نشانۀ بزرگی پختگی را از بزرگترین شناسه

نیرو خواهد بود. بنابراین، هر بیماری که بحران آن در زمان پایان اوج بیماری ]مرحلۀ سوم[ آشکار 

 حله چهارم[ بیماری رخ دهد.گذاشتن ]مرفروکششود، ممکن نیست بحران آن در زمان روبه

آن  یافتن کاملهر بیماری که از زمان پایان اوج خود گذر کند و یا بحران در آن شکل نگیرد، پایان

 اوج اندک خواهد بود و نگرانی برای مردن بیمار پس از گذرکردن از مرحلۀ سوم، زمان پایاناندک

ان در زمان رود گروهی از این بیمار های من ]جالینوس[ نخواهد بود. گمان میآن بر پایه یافته

گذاشتن، چشم از جهان فروبستند که این از راه آزمون و قیاس و سنجش در مرگ به فروکشروبه

ام که کدام بیمار و با چه بیماری در زمان ام و دریافتهدست آمده است و من آزموده

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

 میرند، بیشتر به جهت رویدادگذاشتن بیماری میفروکشبیمارانی که در مرحلۀ چهارم زمان روبه

گرایی و کارآزمودگی به دست آمده است. شان است که همیشه این با آزمونخطایی در درمان

های سازندۀ بیماری و چیرگی شدن خلطسنجش و قیاس بازگوکنندۀ آن است که پس از پزانیده

ریزی بایستۀ پزشک که خطایی در آن پیدا نشود و نیز خطایی از بیمار در طبیعت با برنامهنیروی 

ترین پاییدن خودش سر نزند، دیگر امکان رخداد مرگ برای بیمار نخواهد بود، چون طبیعت سخت

 رسانهای بیماری را تحمل کرده و پذیرا شده است و تالش و کوشش کرده، هر آن چه آسیبزمان

کدام ه بوده را شکست داده است پس زمانی که پختگی و رسیدن شکل گرفته دیگر هیچو آزرد

 تواند مرگ روی دهد. ها وجود ندارند پس از گذر از این مرحله دیگر نمیآزاررسان

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

ها، بیماری بر طبیعت نیست. بنابراین، سنجش و مقایسۀ همۀ شناسهچون مرگ جز چیرگی کامل 

آورد که باید بیشترین توجه به شناخت پایان اوج ]مرحلۀ سوم[ این سخن را بایسته به شمار می

ین چنمیرد یا نه؟ همآگهی حال بیمار در راستای این که آیا میبیماری باشد و در کنار آن پیش

 اوج بیماری، شناسایی کنید.  ناخت مرحلۀ سوم، زمان پایانتوان آن را پیش از شمی

دام کگر ناتوان از شناخت آغاز زمان بیماری باشد، ممکن نیست هیچچنین تا زمانی که درمانهم

های چهارگانه[ را بشناسد که در آن زمان بیماری بر طبیعت چیرگی کامل های ]مرحلهاز زمان

د بود که اگر میان آمدن بحران و بیماری جز یک روز نباشد، بایسته گونه خواهیافته باشد و آن بدین

شدن بیماری بر طبیعت، در اندیشۀ بازپروری و بهسازی باشد، چون و بهتر است پیش از چیره
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وی، )حا بیماری او تا پیش از ]روز[ بیستم به پایان نخواهد رسید و ممکن است از آن تجاور کند.

 (بحران دشوار و هولناکگفتاری پیرامون ، 24ج

جش میرند و سنگذاشتن بیماری از گونۀ جزوی میفروکشگروهی از بسیار از بیماران در زمان روبه

انگیز نیست که نیروی ضعیف شده را در آغاز نوبه و و قیاس نیز گواه آن است؛ بنابراین، شگفت

رنده گینی چنگ درزننده و سختزمان افزایش آن ]زمان دوم[، نیرو ببخشید؛ زیرا، تن در چنین زما

گذاشتن بیماری فروکششود و چون زمان روبه)متماسک( است و همانند آن است که جمع می

ن سرک گوشۀ تبیاید، شیوۀ تن در برخورد با آن زآنسوی حالتی است که در بحران بوده و به گوشه

 نیرو خواهد کرد. رفتنشدن و ازمیانرفتن و فروهشتهخواهد کشید و تن شروع به تحلیل

باره خواهند مرد، ولی شوند و به یکگونه بیماران دچار بیهوشی میگران گمان دارند، ایندرمان

گمان آرام مرگ به سراغ آنان خواهد رفت و این بیباره ندارند؛ بلکه، آرامبرخی از ایشان مرگ به یک

ند کنشوند و گمان میمتوجه آن نمیشود ولی بیشتر مردم اوج نوبه شروع می از آغاز زمان پایان

اشتن گذفروکشاوج ]مرحلۀ سوم[ و زمان روبه تر از زمان پایانجایی بسیار سریعدگرگونی و جابه

دهد که برخی از ناآگاهان گمان دارند، زمان پایان اوج تب بسیار کوتاه ]مرحلۀ چهارم[ رخ می

گفتاری پیرامون بحران ، 24)حاوی، ج رسد.گذاشتن فرامیفروکشاست و به سرعت زمان روبه

 (دشوار و هولناک و زآنسوی آن

گری بخواهد این شناسایی را از راه سنجش و قیاس بیازماید، ]قانونمندی چهارم:[ هرآینه درمان

بایسته است که دانش طبیعت را خوب بداند که دانشی وابسته به چگونگی جانورشناسی است و 

ا هامی محدود استوار است و نیز از کتاب ما دربارۀ سودمندی اندامهای آن بر پایۀ نظاین حرکت

اش[ [ و جز آن، برداشت گردد. چنانچه حرکت طبیعی از نظام ]همیشگیفی منافع االعضاء]کتاب 

شدن زا بر روی آن ]طبیعت[ بود که ناتوان از چیرهخارج شود، انگیزۀ آن، اثر مادۀ بیماری

شود و طبیعت زا بر روی آن اثر کرده و چیره مید پس مایۀ بیماری]طبیعت[ بر روی آن خواهد بو

کند؛ بنابراین از شناخت این چیزها هایش را محدود میرا از انجام کارهای روزمره بازداشته و حرکت

توان دست یافت که هشدار به آمدن بحران در روز هفتم است و به شناخت بحران از راه آزمون می

ن ها در ایباشد و این که بیشتر بحران بیماریکامل و سالم و دور از خطر میآن بحرانی درست و 

چنین خواهید دانست که گیرند و روز چهاردهم نیز همانند آن ]روز هفتم[ است. همروز شکل می

دهد و در جا معلوم روز چهارم هشدار به آمدن بحران در روز هفتم و روز یازدهم به روز چهاردهم می

 گفتاری پیرامون زمان مرگ(، 24)حاوی، ج باید دربارۀ روز هفتم کنکاش کند. شود کهمی
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 شناسیپیشاب

 شناسی دربرگیرندۀ:پیشاب

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

 و قوام و رنگ آن گواه چه چیزی هستند. -

د باشد، ماننگرایی ]قیاس[ می]تجربه[ و سنجشگرایی ها از راه آزمونیابی به این آگاهیدست

مزاجان در بیشتر موارد چرکین و پرمایه همانند پیشاب بانوان باردار دانستن این که پیشاب تباه

ی دیگر نیز هایها گواه ناپختگی است و گاهی انگیزهاست. پیشاب سپیدرنگ آبکی در بیشتر زمان

ردهها، نمایشگر وضعینشیندارد. برخی از ته
ُ
نشین ماسه و شنی باشند، مانند تهها میت گ

نشین سبوس پدیدآمده در پیشاب، نشانۀ وضعیت های گوشت. تهنشین همانند تکهرنگ و تهسرخ

لط نشین خامی نشانۀ گردآمدن خای پرمایه نشانۀ زخم است. تهنشین چرکابهپیشابدان است. ته

نشین کمک به شناسایی پرمایه و خام و ته خام در تن است. شناخت و جداسازی میان چرکابۀ

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

چنین باید دربارۀ چگونگی قوام، رنگ، مزه و بوی آن از پزشک دهد. هموضعیت بیماری می

شود؟ ت؟ از چه چیزی جدا میچنین دربارۀ پیشاب که چیسوجو کرد. همدهنده، پرسآزمون

ها، از ها در این زمینه که باید دربارۀ آنگونه پرسشگیرد؟ و از اینچگونه و از کجا رنگ می

های دانش پزشکی یک پزشک است و جز با ها از بایستهدهنده پرسید؛ زیرا دانستن آنآزمون

ها به فراتر از این آگاهی شمار نخواهد آمد و چنانچهها هیچ کس پزشک بهداشتن از آنآگاهی

باشد  1گرایانزده خواهد شد، مگر آن که جزو گروه آزموندست آورد، فرزانگی او در این هنر رقم

رسند که باید در این زمینه از چیزهایی از او پرسش کنند به تنهایی از راه آزمایش به شناخت می

 ر را در نظر داشته باشند.های دیگآن که انگیزهکننده بر آن باشد، بیکه داللت

 ها دربرگیرندۀ:گرایان باشند، باید نخستین پرسشاگر از گروه سنجش

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

رایی گسنجش ای است که بتوان او را جزو پیرواناین زمینه در چه جایگاهی قراردارد؟ آیا به اندازه

؛ های برای آزمودن پزشکان باید: دربارۀ تبقرار داد؟ من ]رازی[ بر این باورم که بیشتر پرسش

 های سخت؛ و پیرامون بحران و روزهای آن باشد. بیماری

                                                           
گروه  -1پیمودند؛ گزایی / تجربه را میگروهی که مسیر آزمون -1شدند: بندی میپزشکان کهن در سه گروه تقسیم 1

 و اسقی اندیشۀ پیروان و گرایانآزمون هایتئوری. ترکیبی از دو گروه پیشین هستند ای کهگروه -2گرایان / قیاسیون؛ سنجش

 (.157 و 22. 1ج عیون،[ )کاربردی پزشکی/  الحیل اصحاب] درمانی بردراه و تدبیر پیروان
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ها برپایۀ دور نخست و چگونگی تشخیص های تبچنین دربارۀ تشخیص افتراقی میان گونههم

ز ها، نشانۀ توجه پزشک و اداشتن شناخت بسنده از این آگاهی های ترکیبی پرسش شود کهتب

گویم، باید به چنین پزشکی ]که باشد. من در یک پیام میسوی دیگر نشانۀ فرزانگی و دانش او می

 توان باور داشت و به او اعتماد کرد.این آزمون را پیروزمندانه بگذراند[ در بیشتر موارد می

آورند و در راه خدمت ی دانش خود را بیشتر از راه آزمودن به دست میگرایپزشکان پیروان آزمون

گذارند؛ البته نباید تنها به مدت دراز کارکردن بسنده کرد؛ زیرا ممکن در این هنر زمانی بیشتر می

ای برسد کار، با تالش بسیار در دیدن و درمان بیماران بسیار در زمانی کوتاه به پایهاست جوانی تازه

 کار با توجه به درمان و بهبودی بیماران به دست نیاورد.شک پرآوازه و کهنهکه پز 

ور، آورد، باید در باالترین مرتبت سخنشمار میگرایان بهپزشکی که خود را جزو پیروان سنجش

پردازی، دانا در دانش کالم، جدل و منطق علوم طبیعی و ریاضی باشد و البته نباید تنها به تئوری

کارجویی بسیار و پرستاری از ها بسنده کند؛ بلکه افزون بر آن باید به کارورزی، راهاین دانش

دهایی آور گرایی که با آزمودن، دستبیماران بپردازد و در این راه بسیار تالش کند تا از هیچ آزمون

گرایی و داشتن دانش تئوری پزشکی، برتری ]بر ، کمتر نباشد و با سنجشرا به دست آورده

 گرایان[ داشته باشد.مونآز

چنین پزشکی، فرزانه است و آوازۀ او پوشیده نخواهد ماند؛ زیرا از یک سو از پیوسته خواندن و 

چ شود و هیشده است و از سوی دیگر از پرداختن به کار خسته و فرسوده میکردن خستهپژوهش

ا جایگزین آن چه برگزیده باشد و هیچ چیز دنیکاری دیگر برای او ارزش ندارد و خوشایندش نمی

 شود.نمی

فر را گری دو نها در یک کس ِگرد نیاید پس باید برای کارهای پزشکی و درمانچنانچه این ویژگی

 پزشکی و دیگری را کارآزموده،در کنار یکدیگر گذاشت که یکی فرزانه در بخش تئوریک دانش

رفت و ها پذیایی هر دو در بیشتر بیماریر گرا و کاروز برگزید سپس تشخیص و درمان را با همآزمون

 گرایی به رای بگذارندآوایی در میان آن دو پیش آید، مسئله را در میان پیروان آزمونچنانچه ناهم

گرایان[ پزشکی ]سنجشپردازان دانشها دیدگاهی زآنسوی دیدگاه تئوریچنانچه همگی آن

 انداز در بخش تئوریکک و تردیدهای غلطگرایان پذیرفته شود؛ زیرا شداشتند، دیدگاه آزمون

 دهد.گرایی رخ میبیشتر از بخش آزمون

را برگزیده گهرگاه از میان این دو نفر، ناگزیر از گزینش یک نفر باشد، باید برای درمان پزشک آزمون

گونه پزشک سودمندتر است، چون او از پزشک ]آگاه به شود؛ زیرا در هنر پزشکی این

چنین باید دربارۀ شناخت تجربه کارآمدتر است. همی[ خدمت نکرده و بیپزشکی، ولدانش
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، 11ها از یکدیگر آزمون گرفته شود. )حاوی، جهای گوناگون و جداسازی آنشکل

 .شناسی(پیشاب

شناسی رازی برای پی بردن به شناخت درست دانش پیشاب :سینا دربارۀ رازیابن دیدگاه

 سینای بلندآوازه در بارۀای است که نابغۀ دوران ابنتر به اندازهبیماری و به دنبال درمان درست

همتا گوید، ولی او را بیبینی سخن میکننده دربارۀ مسائل فلسفی و جهانرازی، هرچند نکوهش

 آورد.کوپی پیشاب به شمار میدر بررسی قاروه و شناخت ماکروس

 توانا و کنجکاو گر،کنکاش مردی :کندمی یاد گونهبدین را رازی از سیناابن توصیف شهرزوری

 در او رازی جابود؛به و درست بیماری تشخیص در دیدگاهش هماره. بود پیخال و پیشاب بررسی در

 یهااخالقیبی و هاپلیدی دربارۀ سخن و یافت دست مرتبت باالترین به پزشکی هایدرمان

 و کندمی نکوهش را رازی ادامه در او. گفت بسیار روزگارش نادان ناپزشکان و دنیاپرست پزشکان

 ورای هک آوردمی روی موضوعاتی به نباید و پرداختمی پزشکی کار به تنها باید: گویدمی ادامه در

 روضه و االرواح نزهه. )آورد نیز خودش دربارۀ را گفته همین بعدها، سینا،ابن البته بود؛ ظرفیتش

 (155 االفراح،

 نبض شناسی

 گران از یک پزشک بگیرند، دربرگیرندۀ:هایی که باید آزمونبایسته

 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؛درست رخداد دگرگونینیز شناخت  -

ر یاد ها در یک فرد یکسان است دو این که بتوانند جهندگی یک نبض طبیعی که در بیشتر زمان -

گر بتواند این دگرگونی رخداد را بازگو خود بگذارد سپس اگر دچار دگرگونی بزرگی شود، درمان

از دانستن آن است و کسی پزشک نخواهد ای است که هر پزشک ناگزیر نماید؛ بنابراین این اندازه

هایی بسیار دربارۀ ارزشمندی و سودمندهای دانش ها. گفتارها و کتاببود، جز با دانستن این

شناسی در دسترس است ]که باید خوانده شوند[. همواره بایسته است که شناسی و نبضرگ

، 11بگیرد. )حاوی، ج شناسی از پزشک آزمونگیرندۀ آگاه و کاردان در دانش نبضآزمون

 شناسی(نبض

 منش و رفتار

 یگانۀ روزگار بود و آگاه از همۀ علوم کهن، به ویژه پزشکی. ندیم گوید: رازی ابن
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از ابوالحسن وراق گوید: شیوۀ نشستن در کالس درس و پاسخ به پرسشگر بدین گونه بود  ندیمابن

ایشان قرارداشتند. پرسشگر  های پس ازکه در کنارش شاگردان مرتبت نخست سپس مرتبت

 گرفت، مرتبت باالترداد و چون پاسخ نمیپرسش خود را برای شاگردان مرتبت پایین ارایه می

هروز نیکوکار، مرسید. رازی رادمردی کریم، فرزانه، آموزنده، شد تا آن که به استاد میپاسخگو می

همواره در حال نوشتن و خواندن بود  و تیمارگر بیماران، به ویژه مستمندان و دستگیر ایشان بود.

گاه دستش تهی از کتاب نبود. همواره مهرورزانه به بالین بیماران، به ویژه مستمندان و هیچ

ان رفت و جویای حالشان تا زمرفت و در درمان ایشان بسیارکوشا بود و پیوسته به دیدارشان میمی

ها مقرری داد و برای آننان انجام میبود و هرچه در توان داشت برای تندرستی آبهبودی می

 ( 345؛ تاریخ الحکماء، بهین دارایی، 532گذاشت )فهرست، برگردان تجدد، می

ترکردن روشندر جهت هرچه پیگیر  رازی باهوش و زیرک بود. او کوشا و بعه گوید:اصیابیابن

یگر رازهای ناگفته و پنهان آن و دها و کردن نادانستههای دانش پزشکی و آشکار پیچیدگی ها وتاریکی

ان های گذشتگیافتن به نوشتهشدن و دستگونه توجهی جز آگاهای که هیچها بود، به گونهدانش

 فرهیخته و اندیشمند نداشت.

گری های آن و روشنکردن پیچیدگیاو بیشتر وقت خود را برای آموزش و فراگیر پزشکی و روشن

ی به یابهای پیشینیان و دستیافتن از نوشتهفراوان برای آگاهیراز و رمز آن گذاشت و کوشش 

 (421)عیون، برگردان ذاکر،  های گوناگون دوران خود داشت.دانش

های فراوان دارد. زادگاه و جایگاه بالندگیش ری بود و پزشکی را نزد او نگاشته شهرزوری گوید:

لحکمه، فراگرفت. رازی پیوسته به ق( نگارندۀ کتاب فردوس ا136علی فرزند ربن تبری )ز: 

دادِن شهرهای گوناگون گشت و گذار داشت. او مردی با سری بزرگ  بود. او در هنگام آموزش

 نشستند. تر از او مینشست و شاگردان پایینای میشاگردان، روی چهار پایه

ن را رو بیماراخوشوی با تهیدستان و ثروتمندان یکسان برخورد داشت و بسیار سخاوتمندانه و 

 کنندۀ نهانی به ایشان بود.کرد و نیکیدرمان می

 گر در همۀ دوران زندگیش بود.دیدگاه، تیزهوش، و تالش گرا و مادیرازی 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؟یبه جانم سوگند! نم



39 
 

 من الهیکل المنحل و الجسد البالي؟ ----و أین محل الروح بعد خروجــه 

  ام، کجا خواهد بود؟آمدن از تن نابودشدنیو جایگاه روحم پس از بیرون

 زیستی بیمارستان

گذراند. فرمانروایان و ها خود را در بیمارستانرازی پزشکی است که بیشتر دوران درمانگری 

خوانند، ولی او از خلیفگان بغداد او را به جهت ورزیدگی در دانش و هنر پزشکی به دربار فرامی

کرد و تنها فرمان ایشان برای ریاست بیمارستان در بغداد و ری پذیرفت، چون رفتن خودداری می

مانگری، آموزش و پرورش شاگردان، پژوهش و آزمایش خانۀ نخست او بود تا بتواند به کار در

 بپردازد.

هماره بیمارستان از یک سو جایگاه درمان و از سوی دیگر کالس درس و بحث با شاگردانش بود و 

پرداخت و در هر سه زمینه های کیمیاگری و داروسازی خود میدر ضمن کنار آن به آزمایش

ش در بیمارستان بود، هماره بیشتر بیمارانش، تهیدستان داد. از آن جا که کارشاگردانی پرورش 

ها، بودند، چه در بغداد و چه در ری، چه به عنوان پزشکی ساده و یا رییس بیمارستان، کمتر به خانه

 رفت. به ویژه کاخ امیران، فرماندهان و فرمانروایان می

هر  رسد:این سخن به پایان می داستان فراخوانی او به نزد فرمانروایی و خودداری وی از رفتن با

کرنشی را خواهشی در پی ُبَود و مرا خواهشی نیست، پس ایستاده خواهم بود نه بر خاک افتاده، 

 .مگر در پیشگاه مردم میهن خودم
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 نامهکتاب

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

 ّّ Ferd. Hofer, Hisoire de la Chimie, paris 1842 

 م؛2541 قاهره، ،ق(444ی )ز: توحید ابوحیان ،ةالمؤانس و متاعاال

 مصر، پورسعید، الدینیة، الثقافة مکتبة ،(ق355: ز) طاهر فرزند مطهر مقدسی، التاریخ، و بدءال

 م؛1424

 ابراهیم فرزند یوسف فرزند علی الدینجمال قفطی، الحکماء أخبار به العلماء إخبار الحکماء، تاریخ

 روزنی خطیبی محمد فرزند علی فرزند محمد برگردان ،(م2145 – 2241/  ق646 – 565) شیبانی

 خ؛2344 تهران، دارایی، بهین کوشش به ،

 فرزند محمد شهرزوری، ،[االفراح روضة و االرواح نزهة] بعده و االسالم ظهور قبل الحکماء تاریخ

  م؛1444 فرانسه، پاریس، داربیبلیون، عبدالکریم، ابوشویرب، پژوهش ،(522: د) محمود

 خ؛2354 تهران، کتاب، خانۀ برگردان ،3 ج سزگین، فواد عربی، های نگارش تاریخ

 رضاغالم برگردان، و پژوهش ،(ق461-414) احمد فرزند صاعد ابوالقاسم االمم، بطبقات التعریف

  خ؛2353 تهران، اول، جمشیدنژاد

 ةمکتب ،يالمتنب ةمکتب ،(ق444 – 362) بیرونی ابوریحان الجواهر، ةمعرف يف الجماهر کتاب

 مصر؛ قاهره، ،ةالحدیث ةالشامل

 حجله و النفایس مجمع هـ،22 سدۀ تا دیرباز از جهان و ایران پزشکی نوشتاری میراث بر ایدیباجه

 و ذاکر محمدابراهیم پژوهش ،(ق2431 زنده – 551 زاده) حمویی محمد الدینسالک العرایس،

 خ؛2356 اسالمی، شورای مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه، جمشیدنژاداول، غالمرضا

ازهاق الباطل، آقابزرگ تهرانی، مطبعه  –الذریعة الی تصانیف الشیعة، الجزء االول، آب حیات 

 م؛1122ق / 1255الغری، نجف، عراق، 
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 مطبعه ی،تهران آقابزرگ مدائن، ایوان – الغلول و األساری الثانی، الجزء الشیعه، تصانیف الی ذریعه

 م؛1122/  ق1255/  خ1215 عراق، نجف، الغری،

 لیلی و مجنون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش –عشر، کشف ذریعة الی تصانیف الشیعة، الجزء الثامن

 م؛1127ق / 1227خ / 1222احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه، تهران، 

 ریس،پا چاپ کراوس، پل پژوهشگر الرازي، زکریا بن محمد کتب فهرست في البیروني الرسالة

 م؛2536

 عیون، ؛344 ؛253 امامی، برگردان الحکماء، و االطباء طبقات ؛642 تجدد، ندیم، فهرست

  ؛424 ،1ج ذاکر، برگردان

 للمایح و الدبیالت و الدمامیل و االورام و السرطان امراض يف عشر،يالثان جزء، الطب يف يحاوال

 مجلس ،(م515/  ق323: د) زکریا فرزند محمد ابوبکر رازی، غیرها، و الدشبذ و القروح جسأ

 ها،دمل و آماس سرطان، م،2561/  ق2352 هند، دکن، حیدرآباد، عثمانی، المعارف،دایره

 علوم هدانشگا پزشکی مفردات و سنتی طب تحقیقات مرکز ذاکر، محمدابراهیم برگردان و پژوهش

 .خ2354 تهران، بهشتی، شهید پزشکی

 القروح و داخالا  منه ینشق يالذ الفسخ و الرض امراض يف عشر،الثالث جزء، الطب يف يحاوال

 ،(م515/  ق323: د) زکریا فرزند محمد ابوبکر رازی، غیرها، و المقعده و التناسل االعضاء يف

 کوفتگی، عنوان م،2561/  ق2351 هند، دکن، حیدرآباد، عثمانی، المعارف،دایره مجلس

 اتتحقیق مرکز ذاکر، محمدابراهیم برگردان و پژوهش مقعد، و تناسلی دستگاه هایزخم پارگی،

 ؛خ2354 تهران، بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی مفردات و سنتی طب

 يالت الحمیات و النافض و الذبول و الدق الحمیات يف عشر،السادس جزء ،الطب يف يحاوال

 ابوبکر رازی، غیرها، و البارد الماء يسق و السدد عن ةالحادث و ةالحاد الحمیات يف و التسخن

 هند، دکن، حیدرآباد، عثمانی، المعارف،دایره مجلس ،(م515/  ق323: د) زکریا فرزند محمد

 آن، زج و وبایی تب و نیستند گرم که هاییتب لرزه،تب شدید، الغری دق، تب م،2564/  ق2354

 علوم هدانشگا پزشکی مفردات و سنتی طب تحقیقات مرکز ذاکر، محمدابراهیم برگردان و پژوهش

 ؛خ2354 تهران، بهشتی، شهید پزشکی
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بیماری آبله و حصبه و  ،و الطواعین ةو الحصب يالجدر يف ،عشرالجزء السابع، الطب يف يحاوال

و  524های شماره نوشتۀ بهدو دست از پژوهش( ق323: د) رازی زکریا فرزند محمد ،طاعون

 ،وزارت فرهنگ هند ،المعارف عثمانیکتابخانۀ دایره در کوریال و نسخۀ آشفته ]طبیب[اس 555

نظارت دکتر محمد عبدالمعید خان استاد زبان و ادبیات عرب در دانشگاه عثمانی و مدیر 

ق / 2354 ،درآباد دکن هندحی، المعارف عثمانیچاپخانۀ مجلس دایره ،المعارف عثمانیدایره

لبنان به سال  ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،دکتر محمد محمد اسماعیل؛ و پژوهش م2564

و مفردات  یطب سنت قاتیذاکر، مرکز تحق میپژوهش و برگردان محمدابراه م؛1444ق / 2412

 ؛خ2355تهران،  ،یبهشت دیشه یدانشگاه علوم پزشک یپزشک

 ،داروسازی المکاییل، و األوزان و األسماء استنباط جداول في و الصیدله في الطب في الحاوي

 پژوهش( ق323: د) رازی زکریا فرزند محمد ها،پیمانه و هاوزن داروها، نام جدول و داروشناسی

 محمد دکتر نظارت هند، فرهنگ وزارت ترکیه، و اسکوریال 525 شمارۀ نوشتۀدست از

 عثمانی، المعارفدایره مدیر و عثمانی دانشگاه عرب ادبیات و زبان استاد خان عبدالمعید

 و پژوهش م؛2542/  ق2354 هند، دکن آباد حیدر عثمانی، المعارفدایره مجلس چاپخانۀ

 زشکیپ علوم دانشگاه پزشکی مفردات و سنتی طب تحقیقات مرکز ذاکر، محمدابراهیم برگردان

 خ؛2355 تهران، بهشتی، شهید

 حمدعلیم تبریزی، مدرس القاب، و کنی یا اللقب؛ او بالکنیة المعروفین تراجم في االدب ریحانة

 خ؛2331/ق2343 ،

 حسنعلی برگردان ،(ق323: د) رازی زکریای محمد کیمیاء، صنعت رازهای یا االسرار سر

 خ؛2345 تهران، دانشگاه شیبانی،

 دمحمد فرزند محم نباته،ابن شارح ،احمد فرزند عبدالله زیدونابن رساله شرح يف العیون سرح

 ق؛2425، انتشارات مکتبة العصریة، بیروت، ابوالفضل محمد ابراهیم،، پژوهش (ق465 -656)

 محمد برگردان ،(ق344: ز) حسان فرزند سلیمان ابوداود جلجل،ابن الحکماء، و االطباء طبقات

  خ؛2345 تهران، دانشگاه امامی، کاظم

 ندفرز  امرؤقیس سنگی، چاپ خزرجی، احمد اصیبعهابیابن األطّباء، طبقات في األنباء عیون

 بیروت، رضا، نزار پژوهش ق؛2426/م2555 فرانکفورت، دانشگاه ق؛2155 قاهره، طحان،
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 انجمن ذاکر، محمدابراهیم برگردان م؛2554/  ق2445 بیروت، دارالثقافه، ؛2565

 .2353 درمانی،گیاه

 و پژوهش ،(ق355 ـ 154) اسحاق فرزند محمد ابوالفرج ندیم،ابن العلوم، فوز یا فهرست؛

 فهرست ←. خ 2346 تهران، چ تجدد، رضا برگردان

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

 خ؛2345 اسالمی، بزرگ المعارفدایره مرکز کیمیا، و داروسازی پزشکی، طبیعی،

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

 خ؛ 2335 تهران،

 نوشتۀدست م؛2561 لبنان، – بیروت ،56 سال ،134 خاوری، هایکاتولیک مجلۀ مشرق، مجلۀ

 ..5-4 سطر پشت، ،225 برگ مصر، الکتب دار ،242 پزشکی

 نوشتۀدست م؛2561 لبنان، – بیروت ،56 سال خاوری، هایکاتولیک مجلۀ مشرق، مجلۀ

 . 4سطر پشت، ،214 برگ و 26 سطر رو، ،214 برگ ،242 پزشکی مصر، دارالکتب

 تحقیقات مرکز اول، جمشیدنژاد غالمرضا برگردان و پژوهش ،242 - 244 رازی، الطبیب، محنه

 2355 بهشتی، شهید پزشکی علوم دانشگاه پزشکی حقوق و اخالق

. 

م(، 554 – 556/  ق346- 153) حسین فرزند علی مسعودی،؛ الجوهر معادن و الذهب مروج

 ؛ق2445 ،قم الهجره، دار هموسساسعد،  یوسف داغر،پژوهشگر 

، ق(215 - 212همدانی فرزند احمد ) القضاتالجبار، قاضیقاضی عبد العدل، و التوحید ابواب فی مغنی

پژوهشگر قاسم، محمود محمد و نجار محمد علی و زاید سعید، و عفیفی ابوالعالء و طویل توفیق و 

 سقا مصطفی و نجار عبدالحلیم؛ 

 ابوشویرب، پژوهش ،(522: د) محمود فرزند محمد شهرزوری، االفراح، روضة و االرواح نزهة

  م؛1444 فرانسه، پاریس، داربیبلیون، عبدالکریم،

 


