
17/ 1389ال اول، شماره اول، بهارس فرد مسوول مكاتبات*

ش و ايران، سال اول، 1389ماره اول، بهارفصل نامه طب سنتي اسالم

»الحاوي«منابع مورد استفاده رازي در تدوين كتاب

*ابوالقاسم سلطاني

و طب سنتي  فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران،گروه طب اسالمي

 چكيده

سي مورد برر"رازي"به منظور روشن شدن بخشي از سهم ايران در پيشرفت دانش پزشكي، كتاب الحاوي تأليف دانشمند مشهور ايراني

و 112اسامي. دقيق قرار گرفت شد286 پزشك و38از اين تعداد، اسامي. كتاب استخراج  كتاب در هيچ يك از كتب تاريخ20 پزشك

و يا در تشخيص هويت آن در اين مقاله با در نظر گرفتن قدمت تاريخي، به ترتيب نام پزشكان طبق نام. ها اشتباه شده است پزشكي نيامده

و باالخره ي، اسامي ذكر شده در ساير كتب تاريخي، زمان زيست،مندرج در الحاو  نام آثار مورد استفاده رازي، شماره جلد، شماره صفحه

و مطالعات بعدي ارزشمند است آمده است .منابع مورد استفاده كه براي تطبيق ها

 منبع شناسي الحاوي، رازي،:واژگان كليدي

 مقدمه.1
دريزي به رواابوبكر محمدبن زكرياي را ت ابوريحان بيروني

وق 251شعبان/ 865اوت 27  پا به عرصه وجود گذاشـت

در حالي ديده از جهان فروبست 313شعبان- 925در اكتبر

و رسـاله از خـود بـه يادگـار 273كه حـدود   كتـاب، مقالـه

.ه بودگذاشت

ــاب الحــاوي ــأليف رازي كت  كــه در اســت1مهمتــرين ت

و در شـود محسوب مـي شكي پز المعارف حقيقت يك دايره

و نظريـات متقـدمين از آن شرح تمام بيماري ها، طرز درمـان

م 580(هرمس مصري  تا هم عـصر خـود ابـوبكر رقـي)ق

هـاي رازي يكي از ويژگي. آمده است)ق 303/م 915وفات(

ه كردآن است كه در ابتدا نظريات دانشمندان گذشته را ذكر 

آن خود بالينيس تجربيات اسا سپس بر و ها را تأييد نظريات

 به عنـوان مثـال.كندميو عقيده خود را بيان نمايدمييا رد

بـه علـت) سـردرد(صـداع: هنـدي گويـد شرك:نويسد مي

باشـد كـه از حركـت آن درد عـارض وجود كرم در سر مـي 

مي. گردد مي ).1/1( چنين چيزي غيرممكن اسـت،ويمگ من

ا از جالينوس تعجب مي ز انواع ماليخوليا جز كنم كه چگونه

 طـرز 132و در صـفحه)1/2(يك نوع را ذكر نكرده اسـت

از،درمان ماليخوليا را كه جالينوس ذكر كرده است و  تأييـد

.دكنميآن دفاع

 در سردردي كه با التهاب شديد: آمده است2ندر جوامع اغلوق

هـا بـه سـوي ادرار به رنگ سفيد است چـون تلخي،سر همراه باشد

ميسر بيش ).1/3(به نظر من بايد بررسي شود. شود تر جذب

بـا)م606اسكندر طراليوس متـوفي( اسكندر،يالدر ماليخو

مي  وجـه داده است در حالي كه بـه هـيچ ايارجات قوي اسهال

من. نبايد چنين كرد  مي چون آنها را به ).1/4(كـشاند تهاي جنون

ازوبه هيچ ذكر نموده است كه در آسم داروهايي كـهجه نبايد

و خرو  ميجخلط را غليظ  استفاده نمود لـذا،سازد آن را مشكل

و همچنين مواد موادي نظير ترياك،  كـامالً بـراي قـابض يبروح
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 ))الحاوي((منابع مورد استفاده رازي در تدوين كتاب

و ايران/ 18  فصل نامه طب سنتي اسالم

و نبايد مانند پزشكان قديم اين مـواد را استاين بيماران مضر

 همچنـين ذكـر).1/5(ارد نمـودودر تركيبات داروئي ضدآسم

كه مي (الينوس غافل شده استج،به تحقيقنمايد ...1/6.(

 از جنبـه سـير نـه فقـط،هاي موجود در الحاوي نقل قول

 بلكه از نظر تاريخي نيز حائز اهميـت،تكامل دانش پزشكي

وونچ است  كتـب رازي افـزون بـر نقـل قـول از پزشـكان

مي نويس از دست،ايشانشناخته شده از د كنـ هايي نقل قول

كت كه نام آن ب تاريخي مانند طبقات االطباء ها در هيچ يك از

وو الحكماء، عيون االنبـاء فـي طبقـات االطبـاء، الفهرسـت

 بـه همـين جهـت محققـين يـا.ده اسـت نيامـطيقفحكماء

و يا بـا بيـان واژه بي هـائي تفاوت از كنار اين اسامي گذشته

.انـد دروغين مسئله را خاتمه دادهياو منحول،مجعولنظير 

از دليلبه هر ترتيب به ايـن وجود عناصر فارسي در بعضي

و با توجه به اين كه ابن نديمل نقل قو   378/م988متـوفي(ها

مترجمـان« ذيـل عنـوان،)2( الفهرسـت 446در صفحه)ق

را14اسامي،»فارسي به عربي  و نيـز خـانواده نوبخـت  نفر

و بعـضي چنـدين ذكر مي از نمايد كه برخي يـك كتـاب را

 تحقيق درباره منـابع مـورد.اند كردهفارسي به عربي ترجمه 

و تاريخي بـه ويـژه استفاده رازي از نظر سيرتكام ل پزشكي

ا .استيران حائز اهميت براي

و 112 اسـامي، كتاب الحاويدجل24از مطالعه دقيق  پزشـك

و38 اسامي، از اين تعداد. استه كتاب استخراج شد 286  پزشـك

و يـا در از كتـب تـاريخ پزشـ يـك كتاب در هـيچ 20 كي نيامـده

آن   ايـن پزشـكانة از جملـ؛ها اشـتباه شـده اسـت تشخيص هويت

در نـام بـرد» مجهـول«تـوان از فـردي ناشـناخته مي دجلـ24كـه

،25 صـفحات در در جلـد اول، بـراي مثـال موضـع 208،الحاوي

و نيــــز 491،492، 463، 450، 416، 255، 251  آمــــده اســــت

ق مورد 104 در بديغورس ي، قلهمان يا ، مـورد21ا پهلمان در هلمان

ج ج 147و5ص21مهراريس ص19، احمـدبن علـي الطبيـب

ج 46 ج سديلـ، ابوا173ص19ج، اربـوطس 156ص16، وازفي

ــوعس، ابو155ص2 ــقاالت9ص3جل ، 139ص19جوطس، اس

داود همچنــين بــهو5ص21جونين، ســمرا12ص8جاطــري

صب  ، لثاسـيوس)كتـاب(، الفائقي مجوسي، عزيز بشار كحال رومي،

ق از بويژهاشاره كرد رسطسقلوو توان نـام بـرد ديم مي كتاب طب

. به بقراط نسبت داده شده استكه به غلط

و كتـب ذكـر.2  تطبيق اسامي اشخاص معلوم الهويـه

 هاي متداولشده در الحاوي با نام
و يـا رازي در مواضع مختلف بدون ذكر نام كتاب از نويـسنده

م برعكس نق  و اغلب اين اسامي با ناميل قول هاي مندرج نمايد

 ثاوفرسطس، بولـونيس،:ان مثالبه عنو.در كتب ديگر فرق دارد 

به ترتيب در كتـبهانيس، اطهورسفس، يهودي، سند اركاغ شار

تئوفراســـت، آپولـــونيس، ارســـيجانس، صـــورت بـــه ديگـــر

و ورنده  و يا كسنوكراتس، ماسرجويه هاي كتاباسامي آمده است

ال  با، استحاله االخالط،يلابحعالج به ترتيب في المسهله كتاب

ال يحبلن«هاي نام و«،»عالج النساء اللواتي في اخـالط االربعـه

.آمده است» كتاب في االدويه المسهله«و»ماتشترك فيه

الهويه به ترتيـب قـدمت در زير به ذكر اسامي اشخاص معلوم

و در ابتدا  و سـپس نـام متـداول، نامي كه در الحا،تاريخي وي آمده

و سپس تأليفات مولـف بـا نـام ذكـر شـده در  و وفات تاريخ تولد

و باالخره منابع آمده است و داخل پرانتز نام متداول .الحاوي

3.Ĥم و  خذ شناخته شده مورد استفاده رازيمنابع
سيكمال.3-1

در قديمي،اولين معلم3لكمايونآ تـرين مكتـب پزشـكي يونـان

ت   580ت(ثرقريباً همزمان با مكتـب فلـسفي فيثـاغو كروتون،

م490ف ج)ق 19، كاشف عـصب بينـائي، رازي در الحـاوي

و اللـبن فـي المعـده اذا«، 410ص و... االنـسان يبردجمدالدم

ن ص»هبضيصغر . از وي نقل قول كرده است412و

.3/1،4/1:منابع

 بقراط.3-2

م355ف 460يا459ت(4قراط، بقراطيس، ابقراطيسبا ).ق

ه المسهله االدويفي،17ص5ج،80ص1ج اپيديميا: تأليفات

ــسان،155ص6ج ــه االنـ ــاطيطريون130ص8ج طبيعـ ، قـ

ــب( ــانوت الطي ــي138ص13ج،258ص1ج)ح ــاب ف ، كت

ج، تدبير االمراض الحاده 332ص10ج)كتاب االجنه(الجنين
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 سلطاني

19/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

، كتـاب106ص9) في حبـللحب(لحبالب، كتا 204ص 10

ج، صـرع 226ص13ج،)عكتاب الجبر، الكسر يا الخل(الجبر

ص1ج، مرض الهي67ص9ج اريذ، اوجاع الع251ص1

و البلــدان91ص9ج، منــي239 و(، االهويــه كتــاب االهويــه

و الب  و المياه ، 173ص5ج، اخـالط61ص6ج)دانلـ االزمنه

اال219ص10ج،173ص5ج فصول  الحـاده مـراض، كتاب

11ج كتـاب نفـخ 240ص19ج، كتاب البـول19ص15ج

.284ص1ج، حفظ الصحه186ص

.5/1،2/1،3/2،4/2،6/1: منابع

 افالطون.3-3

م347ف 409ت(5افالطون ).ق

45ص6ج،265و146ص1جطيماؤس يا تيماوس: تأليف

.5/2،7/1،3/3،4/3: منابع

 ديوجانس.3-4

م323ف 413ت(6جانس الكالبي، ديوگنسذيو ).ق

249ص1جكتاب درباره طبيعت: تأليف

7/2،3/5،8/1،4/3: منابع

 ارسطاطاليس.3-5

م322ف 384ت(7ارسطو )ق

من كتاب ينـسب«120ص5ج مسائل الطبيه يا مابال: تأليفات

ــه  ــسائل الطبيع ــي الم ــطاطاليس ف ــسائل54ص10ج»ارس ، م

في الباه طاطاليسار 263ص10س

5/3،2/2،3/6،4/4: منابع

 ذيمقراطيس.3-6

م300ف420ت(8ديمقراطيس، دموكريت )ق

به نقل از جالينوس: تأليف ندگان از رازيانه تازه برايزگ«رازي

مي  »من كتاب ديمقراطيس«نمايند زياد كردن ديد چشم استفاده

134ص19ج

5/4،2/3،3/7،8/2،4/5: منابع

 ثاوفرسطس.3-7

م287ف 372ت(9 تئوفراست )ق

 كتاب النفس، اسباب النبات: ليفاتتا

5/5،2/4،3/8،7/3،6/2: منابع

سيطااراسطر.3-8

ح310ت( 10طراطسساراسيتراتس، ارسي م247ف ).ق

66ص1جطراطس در تشريحسدر تشريح آراء ارسي: تاليف

5/6،3/9،8/3،4/6،6/3: منابع

 ذيوفيلس.3-9

م3احتماال سده(11ذيوفلس )ق

في«نقل قول: تأليف في االعضاء االلمه قال ذيوفيلس في الثانيه

73ص5ج»خوليانوصف المال

5/7،4/7: منابع

ساسقلبياذ.3-10

)مق قرن اول( 12اسكلپيادس

مـن كتـاب ارخيجـانس قـال،211ص15ج،نقل قول: تأليف

 استقلبياذس

5/8،4/8،7/4،6/4: منابع

 نيقالوس.3-11

م63ت( 13والي دمشقيقني )م20فق

)النبات(ه كتاب ادويه مفرد: تاليف

7/5،3/10،6/5:بعامن

 ميسوسن.3-12

م(14احتماالً مناسئاس ق )نيمه دوم قرن اول

في الق«كناش؛: تأليف صـاحب كتـاب» ابلومن كتاب ميسوسن

 182ص،142ص10جابلوالق

5/9،4/9: نابعم

 اثينائوس.3-13

م( 15اتنايوس )نيمه دوم قرن اول

 290ص20جحكي حنين؛: تأليف
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 ))الحاوي((منابع مورد استفاده رازي در تدوين كتاب

و ايران/ 20  فصل نامه طب سنتي اسالم

3/11،4/10: منابع

 اطهورسفس.3-14

م( 16كسنوكراتس )نيمه دوم قرن اول

ال: تاليف ص17جراحجـ من كتـاب كـسانو قـراطس فـي

 105ص2ج،30

5/10،4/11: منابع

 بولونيس.3-15

)قرن اول ميالدي( 17ار، آپولونيسنج ابلونيويس ابولونيوس،

116ص13جاتيفي الطبيع: تاليف

5/11،2/5: منابع

 اقريطن.3-16

ف52ت( 18اقريطون المزين، كريتون )م118م

ج»لبقاء الثدي علـي حالـه«) كتاب الزينه(كتاب اقريطن: تاليف

9ص11ج،6ص7

7/6،2/6،8/4،4/12،6/6: منابع

 هراوس الحكيم.3-17

م( 19هراوس، هوداس، هراس )قرن اول

98ص1ج،81و80ص3ج،66ص1جحاوي:اتتأليف

4/13: منبع

 وريدوسقدياس.3-18

)م56ت( 20وريدوس عين زربي، ديوسكوريدقيوسد

هوقالمقاالت السبع من كتاب دياس: تاليفات و هيـولي وريدوس

و السموم، 75و61ص1ج الطب في الحشائش

7/7،2/7،8/5،6/7: منابع

 روفس.3-19

) ميالدي110( 21روفوس افسوسي، روفس كبير

ال يحـ(د طبيبـاًجـالي مـن كتاب الـي: تاليفات رهضتـدبير مـن

ج تدبير النساء،86ص6ج في المالنخوليا،3ص4ج)الطبيب

15ج، كتاب تـدبير201ص7جلص، اوجاع المفا155ص6

ت 211ص ال، فيصدبير االطفال يا تدبير ج االطفـال تربيهبيان يا

ج65ص4 ، فـي 249ص14ج، كتاب البحران372ص19،

، اوجـاع42ص10ج، وجع الكلـي 191ص4ج ذات الجنب

،90ص15ج، فــي عــالج الحميــات79ص10جالخاصــره

نب، شراب الل238ص6ج، كتاب الحمام135ص6ج سموم

في8ص6ج ت11ص10ج ذكر ابقراط، 6جزيل الـسمينه،

21ج، كتـاب الـشراب238ص1ج، في عقار فاوانيا 281ص

ص3ج، شري الممالك250ص20ج، كتاب االطعمه90ص

109ص10ج كتاب الي العوام29

5/12،3/12،8/6،4/14: منابع

 سواريس.3-20

)م138ف98ت( 22سورنوس، سورانوس افسوسي

ص رازي بدون ذكر نام كتاب از وي نقل قول مـي:فتألي كنـد،

437و422

2/8،3/13،4/15: منابع

 اركيغانس.3-21

نيمـه اول( 23انسجـ اركاغانيس، ارخيجانس، ارشـيجانس، ارجي

م )قرن دوم

ص5ج)ادوار المزمنـه(اركاغانيس في بـاب االزمنـه: تاليفات

 كتـاب85ص6ج)اسقام المزمنـه(، في االمراض المزمنه 246

،48ص10ج، فــي اوجــاع الكلــي49ص6جبقي بــالخرقــ

 142ص1ج)كناش(طبيعت االنسان

7/8،2/9،3/14،8/7،4/16،6/8: منابع

 انطيلس.3-22

م( 24انتيلوس، انكيلوس )اواسط قرن دوم

6ص7ج،136ص2جكتاب انطيلوس: تاليف

5/13،8/8،4/17: منابع

ن اغلوق.3-23

 25اغلوقن

6ج، حـاوي)جوامع االنحطاط اغلوقن(جوامع اغلوقن: تاليف
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 سلطاني

21/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

66ص13و238ص

5/14،2/10،8/9،6/9: منابع

 جالينوس.3-24

)م210ف130ت( 26جالينوس

في االسطق(اتساسطق: تاليفات ج) علي راي بقراطاتسكتاب

، صـناعه الـصغيره يـا 393ص19ج، كتاب المـزاج45ص6

كتـاب(، تفسير كتاب نبض صغير 225ص10ج ناعه الطبيهص

اليف طص النبض و الي سـاير المتعلمـينثرغير الي ص7ج)ون

كتاب فـي(، اعضاء االلمه42ص5ج، في القوي الطبيعيه 199

كتاب(، نبض كبير19ص11ج)تعريف علل االعضاء الباطنيه 

ال107ص5ج)في النبض يا نبض الكبير  ج حميـات، اصـناف

17ج، ايـام البحـران118ص4ج كتاب البحـران35ص 17

، عمل التشريح يا تشريح كبير يـا1ص6ج، حيله البرء94ص

12ج،261ص2ج)عالج التشريح(تشريح يا صناعه التشريح

كتـاب فـي تـشريح(، تشريح االموات يا تشريح الموتي62ص

فـي االدويـه(ده، االدويه الموجـو 227ص3ج)حيوان الميت 

في كل مكـان  ص6ج)التي يسهل وجودها يا ادويه الموجوده

و االعــراض 86 ــل ــه(، العل ــباب اي از رســاله مجموع ــاي اس ه

،35ص10ج)االمراض، اصناف االعراض، اسـباب االعـراض 

، كتـاب حركـت15ص2ج)في تـشريح العـين(كتاب العين

ك66ص9ج، علل التـنفس155ص12ج العضل تـاب فـي،

ا( النبض منفعه،160ص3ج الصوت 17ج)نبضلالحاجه الي

و افالطـن113ص8ج كتاب العادات،36ص ج، آراء ابقراط

فـي(، ازمـان االمـراض43ص5ج، منافع االعـضاء24ص1

كتـاب فـي سـوء(، سوء المزاج58ص16ج)اوقات االمراض 

،15ص1ج، االدويه المفـرده280ص7ج)المزاج المختلف 

في الغلظ الخارج عن الطبيعيه62ص7ج كتاب االمتالء فـي(،

، مسائل186ص7جرام يا اصناف غلظ الخارج عن طبيعيهواال

كتـاب فـي تولـد الجنـين(عه اشـهرسبدولوو الم ... المولودين

ا158ص9ج)المولود سبعه اشهر  ،39ص5جادسولـ، المره

ا85ص9ج كتاب المني و تحصيلها، ادوار و عللها ج لحميات

اختـصار حيلـه(حيلـه البـرء) اختيـارات(، مختصر29ص 18

ــرء ال16و15ص3ج) الب ــي ــاب ف ــ، كت ،141ص2جصدف

2ج، تركيب االدويـه320ص19ج)الكيموسفي(الكيموس،

نسب الـيي، كتاب 202ص3ج، االدويه المقابله االدواء2ص

في السموم  تريـاق(، ترياق الـي قيـصر220ص7ج جالينوس

، فـي 113ص4ج، كتـاب الـذبول162ص7ج)الي فيـسون 

، االغذيه182ص11ج)في صفات لصبي يصرع(صبي يصرع

ص10ج، التـدبير الملطـف45ص5ج)في قـوي االغذيـه(

ص3جطال، كتـاب االخـ190ص4ج، تدبير االصـحاء 240

، فــي المــوت341ص19ج) التجربــه الطبيــه(، التجربــه 132

ا، 160ص2ج سريعلا ج، عالمات42ص10جصحهلسياسه

ال36ص13ج، رسم الطب بالتجـارب40ص5 ن حـب، كتـاب

به جالينوس ص10ج، كتـاب الحـدود46ص13ج منسوب

99ص11ج، عرق النساء278

2/11،3/15،8/10،6/10،4/18،،5/15: منابع

 شرك هندي.3-25

س ).م2قرن( 27كاارك، چرك، كركه، كارسيرك،

،69ص2ج)سمهتا(كركه سمهتا يا كتاب شرك هندي: تاليف

55ص5ج

5/16،3/16،8/11،4/19،6/11: منابع

 اسكندر االفروديسي.3-26

)193ت( 28اسكندر االفروديسي

(تاليفات س، تفـسيرا طاليس، تفسير ارمينيـا ايس الرسطيقاطيغور:

 118ص1ج حاوي بدون ذكر نام كتاب)اتساسطق،قايط آنالو

5/17،7/10،3/17،8/12،6/12: منابع

 تئودروس.3-27

، در زمان شاپور دوم379ف310ت( 29تيادروس

در: تاليفات خالصه الطـب بـه زبـان پهلـوي، كتـاب الحجـاره،

 342ص1جالحاوي بدون ذكر نام كتاب

5/18،3/18،8/13،7/11،6/13: منابع

 اوريباسيوس.3-28

)م400 تا 395ف335ت( 30اريباسيس
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 ))الحاوي((منابع مورد استفاده رازي در تدوين كتاب

و ايران/ 22  فصل نامه طب سنتي اسالم

55ص5جكناش يا كتاب السيعن: تاليف

5/19،2/12،7/12،3/19،4/20،8/14: منابع

 فريفوريوس.3-29

)م400ف 330ت( 31فرفوريوس، غرغوريوس

80ص2ج انسان، حاوي چاپ بيروتتكتاب طبيع: تاليف

2/13،3/20،8/15،6/14: منابع

 فيلغريوس.3-30

)م4ت نيمه دوم قرن( 32ريوسفيالگفيلغرغورس،

5ج،169ص5ج الي العوام، الي العامه كناش صغير،: تاليفات

،97ص6ج)وجــع نقــرس(، نقــرس297ص7ج،207ص

ص7ج، سرطان188ص5ج) مداواه االسقام(شفاء االسقام

في الحص89ص12ج،100 ص10ج)في الحصاه(ي، رساله

في ثـالث مقـاالت100ص7ج، ترياق 130 ص1ج، كناش

ص10ج، رساله في ذيـابيطس71ص5ج، وجع البطن 147

 رســاله،67ص9ج)اختنــاق االرحــام(، اختنــاق الــرحم 195

 159ص11جعرق النساء في

5/20،3/21،7/13،2/14،8/16،4/21،6/15: منابع

 اطالؤس.3-31

)م6قرن(33بن طالؤس، برطالؤس، انقيالؤس، نيقالؤسا

ص2ج الحاوي بدون ذكر نـام كتـاب،ها از اسكندراني: تأليف

233ص10ج،86ص3ج،185و58و51

5/21،2/15: منابع

 بالديوس.3-32

)نيمه دوم قرن ششم( 34پاالديوس، فالديوس

و،بدون ذكر نام كتاب: تأليف رم اربيه نقـل رازي از وي درباره

 157ص14ج كرده استلقو

5/22،3/22،4/22: منابع

 سرجيس راسي العيني.3-33

)م536ف( 35 الرأسيسسرخ

234ص7جقاءسكتاب است: تاليف

5/23،3/23،8/17،6/16: منابع

36اشليمن.3-34

م(اشليمن .)قرن ششم

 مـن كتـاب«16ص7ج، حاوي)نكتاب اشليم(اشنك: تاليف

»نبشلمين للزياده في اللا

4/23: منبع

 اسكندروس.3-35

)م606ف525ت( 37اسكندر طراليوس

ــاش: تاليفــات ،43ص16ج، كنــاش صــغير176ص2جكن

89ص5ج، كتاب المعده40ص6جماليخوليا

5/24،7/14،2/16،3/24،8/18،6/17: منابع

 بولس.3-36

 القوابلي، فـوليس االجـانيطي، فولس، فوليس، بولس االجا نيطي

م( 38سلپاو  آخرين نماينده طب يوناني). نيمه اول سده هفتم

ج، تـدبيرالحوامل52و53ص5ج)كناش ثريا(تاليفات كناش

242ص6ج، تهزيل السمان45ص5

5/25،9/1،7/15،2/17،3/25،8/19،6/18: منابع

صيممغنيس الح.3-37

 39ماگنوس حمصي

83و81و46ص19ج مقاله في البول:تاليف

2/17،4/24،6/19: منابع

 يوسذافال.3-38

)م6نيمه دوم قرن( 40فالذيوس، پاالديوس

 145ص7ج،116ص4جشرح كتاب الفصول جالينوس: تاليف

3/26،6/20: منابع

 ارساالوس.3-39

م( 41استفانوس آرنالدوس )قرن ششم

)نقل قول( درباره پيشاب38ص19جالحاوي چاپ بيروت: تأليف

3/27،6/21: منابع
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 سلطاني

23/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

 اهرن.3-40

اواخر قـرن(42اني، هارون، اهرن كشيشراهرون القس االسكند

م و اوايل قرن هفتم )ششم

 144ص6جكناش،: تاليف

5/26،9/2،2/18،3/28،7/16،8/20،6/22: منابع

 يهودي.3-41

بنرمعاص 43ماسرجويه، ماسرجيس )م623-684(حكم مروان

و مناف: تاليفات وعقوي االطعمه وعاقير منافقـ ارها، قوي العمضها هـا

و دو مقاله كه در دو قسمت به ترجمه كناش اهرن افـزوده  مضارها،

 255ص21ج،46ص5ج،166و148ص1جاست، حاوي

5/27،2/19،8/21،4/25،6/23: منابع

 هندي.3-42

م(واگيهطه 44گركره، آستانساست )قرن هفتم

الحاوي بدون ذكر نام كتاب از هنـدي نقـل قـول كـرده: تأليف

65ص11ج»الحرف يذهب البواسير«ت اس

4/26: منابع

45شمعون راهب.3-43

(طيبويه(شمعون راهب .)ق81/م700)

رازي بدون ذكر نام كتاب از وي نقل قول نمـوده اسـت: تأليف

45ص1ج»شه في اليدينقال شمعون، شفاء نافع للرع«

5/28،4/27،6/24: منابع

 تياذوق.3-44

)ق41/م661ت( 46ثياذوق

 148ص10جكناش: تاليف

5/29،7/17،8/22،6/25: منابع

بابوجريح راه.3-45

.)م8قرن(ابوجريح راهب

في المسهالت: تاليفات من100ص6ج كتاب ، تذكره للنقرس

 116ص6ج اصالح االدويه161ص11جعمل الراهب

5/30،4/28: منابع

 جورجس بن بختيشوع.3-46

.)ق153/م770ف(جورجس بن بختيشوع

، 112ص5ج، كنــاش112ص1جكتــاب اخــالط: تاليفــات

2ص10ج» ديابيطافيجورجس«ديابيطا

5/31،7/18،8/23،4/29،6/26: منابع

 ابن لجالج.3-47

)ق136-753/158-774(پزشك منصور خليفه

100ص7ج،109ص5جكناش: تاليف

5/32،7/19،2/20،4/30: منابع

 سندهشار.3-48

م(47سندهسار، ورنده )قرن ششم

 168ص5ج)سه هيوگه(سندهشار، سندهسار: كتاب

5/33،4/31: منابع

 ابوهالل حمصي.3-49

م(ابوهالل حمصي .)قرن هشتم

 ذكر عنوان كتاب نقل قول شـده اسـت در الحاوي بدون: تأليف

26ص15ج،52ص5ج

5/34،4/32،3/29،8/24: منابع

 محمدبن خالدبن برمك.3-50

م(محمدبن خالدبن برمك .)پايان قرن هشتم

ج، ترياق214ص6ج)محمدبن خالد(التجارب: تاليفات

 251ص 19

2/21،4/33: منابع

 جبرائيل.3-51

(ابوعيسي(جبريل بن بختيشوع )ق175/م791ف)

ص10ج» من كتاب جبريل للورم الحصي«ورم حصي: تاليفات

في العين243  179ص5ج، مقاله

5/35،7/20،9/3،3/30،6/27: منابع

 بختيشوع.3-52
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 ))الحاوي((منابع مورد استفاده رازي در تدوين كتاب

و ايران/ 24  فصل نامه طب سنتي اسالم

 جــورجسنايــشوع بخــت، بختيــشوع دوم، بختيــشوع بــ

(ابوجبرائيل( )ق183/م800ف)

ص1جن ذكـر نـام كتـاب كناش مختصر، تذكره بدو: تاليفات

 253ص6ج،99

5/36،7/21،9/4،8/25،6/28،4/34: منابع

 ابن بطريق.3-53

)ق200/م815ف(ابوذكريا يحيي بن بطريق

87ص6جكتاب السموم: تاليف

5/37،2/22،3/31،8/26،6/29: منابع

 ابن اسوبولس.3-54

)ق205/م820(ابولونيوس اسكندراني

...» قال ابـن اسـوبولس«ون ذكر نام كتاب در الحاويبد: تأليف

159ص13ج

4/35: منبع

 مسيح دمشقي.3-55

)ق225/م398ف(لحسن عيسي بن حكم مسيح دمشقي ابوا

نقـل قـول» مـسيح«كناش، بدون ذكر نام كتاب با عنوان: تاليف

34-35ص7ج،36ص4جكرده است حاوي

5/38،2/23،8/27: منابع

 ابن ماسويه.3-56

ف776ت( 48ابوذكريا يوحنابن ماسويه، ابوذكريا جنديشاپوري

)ق243ف160ت/م857

ج،49ص8ج)كنـاش المـشجر(كناش ابن ماسـويه: تاليفات

في اصالح المسهل76ص 10 5ج)اصالح االدويه المـسهله(،

، كتاب ماليخوليـا70ص5ج، حميات109ص6ج،234ص

ا(اعد، الص73ص1ج و و عللـه في الـصداع و كتاب وجاعـه

جـامع،39ص21ج، دفع مـضار الـسموم70ص5ج)ادويته

ج)الجامع يا جامع الطب مما اجتمع عليه اطباء فارس والـروم(

و التمـام 175ص5ج،60ص4 2ج،292ص1ج، الكمال

و(، خواص االغذيه190ص و البقـول كتاب خـواص االغذيـه

و االلب  و اعضاء الحيـوان اللحوم 3ج، حميـات21ص2ج)ان

تدبير االزمنـه،99ص6ج، كتاب ماءالشعير7ص5ج،9ص

ح كتــاب غريــب البــن ماســويهجالمــن،86ص6ج)االزمنــه(

و الـشكاوي( في التداوي مـن صـنوف االمـراض 7ج)المنجح

في االغذيه(، كتاب الغذا31ص ، الكامـل161ص5ج)كتاب

ص5ج)الكامل فـي االدويـه المنقيـه(في المنقيه البن ماسويه

ال 209 ص9ج)عالج النـساء اللـواتي اليحـبلن(باليح، عالج

9ج، كتـاب الـرحم 117ص5ج، كتاب االسـهال157و134

في وجع المفاصل228ص5جه، شراب الفاكه48ص ، كتاب

5، المـسائل39ص17ج)طبيـب(، في محنه االطبـاء 229ص

و186ص5جي دفع ضرر االغذيهف 243ص ، كتـاب الـسدر

57ص1جالدوار

5/39،7/22،2/24،9/5،3/32،8/28: منابع

 سلمويه.3-57

)ق226/م840ف(سلمويه بن بنان

ص9ج»اذا افرط الطمـث«27ص9ج تدبير الصحه: تاليفات

 125ص2ج،27

5/40،7/23،2/25،3/33،6/30: منابع

*ب ابرشايو.3-58

) ميالدي9اواسط قرن(ايوب ابرش ناقل

في الب: تاليف في كتابـه فـي«ول كتاب تفسير  قال ايوب االبرش

72ص15جحاوي» البول

5/41،3/34،4/36،8/29،6/31: منابع

و هـشتم مـيالديبوي ا ايوب رهـاوي كـه در قـرن هفـتم

به،ت فرق دارداسزيسته مي 2/26و5/42 رجوع شود

 بن طبرير.3-59

864ف809ت(ابوالحسن علـي بـن سـهل بـن ربـن طبـري

)ق250ف 194ت/م

وض الحـ كنـاش فـردوس الحكمـه،: تاليفات ره، منـافع االدويـه

و العقـا  ير رازي بـدون ذكـر نـام كتـاب در جلـد اولقاالطعمه

مي82و28ي صفحاتوالحا  نمايد از وي نقل قول
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 سلطاني

25/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

5/43،7/24،8/30،6/32: منابع

 ابن سرابيون.3-60

)ق250/م864ف( 49سرابيون) يحيي(يوحنا

، كنـاش 119ص19ج،129ص14ج كنـاش صـغير: تاليفات

، اقرابادين ابن سرابيون 119ص19ج يوحنا كبير يا كناش كبير

282ص6ج

7/25،4/37: منابع

 سابور.3-61

)ق256/م869ف(ن سهلبشاپور، سابور

 يا اوسطاقرابادين الكبير: تاليف

5/44،7/26،2/27،3/35،8/31: منابع

 كندي.3-62

 873ف( 50ابويوسف يعقـوب بـن اسـحاق بـن صـباح كنـدي

)ق260/م

اختيـارات ابـي يوسـف الكنـدي«اختيـارات الكنـدي: تاليفات

هي االقربادينمتالدويه الم  و ، اثبات281ص6ج»حنه المجربه

في النقرس174ص5ج الطب امـ، رساله 5ج لمعـدهع وجـع

ا(، كتاب في المسهله90ص 6ج)مـسهلهلكتاب فـي االدويـه

94ص5جدهع، تحرز من وجع الم51ص

5/45،3/36،8/32،4/38: منابع

 حنين.3-63

)ق864ف194ت/م877ف 809ت( 51حنين بن اسحاق

و امرالدواء المهـسل آالت الغ(آالت الغذا: تاليفات و تدبير )ذاء

في تدبير المطعم 170ص20جب االغذيه، كتا134ص6ج ،

و المشرب( في المطعم و118ص5ج)رساله في تدبير الصحه

،59ص5ج)كتـاب فـي اوجـاع المعـده(، كتاب المعـده 120

، فــي البــاه 103ص9جسبعه اشــهرلــمــسائل حنــين المولــود

(كناش في الباه( في البـاه) في اسرار الفالسفه ص10ج)كتاب

،256ص7ج قين،سكتاب فـي تـدبير المستـ(قاءسست، اال 263

في الحمام في تولد الحصاه( حصاه179ص4ج مقاله ج)مقاله

ص5ج، اقرابـادين65ص4ج، اصالح االدويـه124ص 10

و اللثهن، تدبير االس 81 في حفظ االس(ان و استصالحهانقول )ان

ال36ص6ج الح، مسائل كتـاب عهـا مـنزي انت تـ نين في البول

و جالينوس  ،79ص6ج، كتـاب الفـصد27ص10ج ابقراط

،46ص2ج ادويه العـين) اجناس(، اختيار96ص5ج ترياق

2ج)اختيـار ادويـه العـين(، اختيارات48ص3ج كتاب بصر

في تدبير من 160ص2ج، عالج الجرب 104ص لب عليهغ،

 الـداليل تابك،247ص6ج، تدبير الناقه238ص6ج اليبس

ــاده75ص5ج ــراض الح ــسائل ام ــاب87ص21ج، م ، كت

.343ص21جاالبدال منسوب لجالينوس

5/46،7/27،3/37،4/39،6/33: منابع

.)م9قرن(ابن ابي خالد الفارسي ابن ابي خالد الفارسي.3-64

10ج،47ص6ج» كناش فارسي هندي«كناش فارسي: تاليف

 133ص

4/40،8/33: منابع

 عيسي بن ماسه.3-65

)ق275/م888ف(ابن ماسه

في استعمال الحمام: تاليفات ، كتـاب التـدبير30ص6جرساله

132ص6ج، كتاب قوي االغذيه87ص6ج

5/47،8/34،4/41: منابع

 سرخسي.3-66

سرخسي، ابوالعباس احمدبن محمـدبن مـروان احمدبن الطيب

)ق288يا901/286 يا 899مقتول(يسرخس

104ص19جكتاب البول: تاليف

،5/48،7/28: منابع ،3/38،8/35،6/34

 ثابت بن قره.3-67

ــي ــروان حرانــ ــن مــ ــت بــ ــسن ثابــ ف 836ت(ابوالحــ

).ق289ف222ت/901

 245و235صص11جفي وجع المفاصل) رساله(كتاب: تاليف

5/49،3/39،8/36،4/42،6/35: منابع
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 ))الحاوي((منابع مورد استفاده رازي در تدوين كتاب

و ايران/ 26  فصل نامه طب سنتي اسالم

 عبدوس.3-68

)م10 يا اوايل قرن9اواخر قرن( زيد عبدوس بن

في الطب«تذكره عبدوس: تاليف 83ص6ج»التذكره

5/50،7/29،2/29،8/37،4/43: منابع

 حبيش بن حسن اعسم دمشقي.3-69

.)م9ف پايان قرن(حبيش بن حسن اعسم دمشقي

40ص8ج، اقرابادين343ص21جكتاب االغذيه: تاليفات

5/51،7/30،2/30،3/40،8/38،4/44،6/36: منابع

 اسحاق.3-70

به سـم سـاعه ق295 مـيالدي907(اسحق بن عمران معروف

به مرگ )محكوم

و85ص6ج،89ص3ج مقاله درباره غذا: تاليفات ، العنـصر

)با عنوان اسحق(82ص13جالتمام

5/52،4/45: منابع

)902ف(يوسف القس: ساهر

84ص6جالحاوي بدون ذكر عنوان كتابكناشه،: تاليف

5/53،7/31،2/31،3/41: منابع

 اسحاق بن حنين.3-71

ف830ت(ابويعقوب اسحق بن حنـين بـن اسـحاق العبـادي

)ق298ف215ت/م910

82صج180،13ص8جكتاب ترياق: تاليف

5/54،4/46،3/42،6/37: منابع

 حكيم بن حنين.3-72

.)م10ف اوايل قرن(ين حكيم بن حن

انـه... قـال حكـيم بـن حنـين«بدون ذكر عنوان كتـاب: تأليف

في السل المزمن) انيسون( 128ص20ج» يستعمل

 قسطا.3-73

)م10ف ابتداي قرن(اققسطابن لو

و مداواتـه:تاليفات و علـه ، فـي الـدم60ص8ج كتاب في البلغم

ما(ط، استحاله االخال36ص6ج)علل الدم( و في اخالط االربعه

ا161ص11ج)تشترك فيه  116ص16ج سودال، في المره

5/55،7/32،3/43،8/39،4/47،6/38: منابع

 بحث.4
و دايره المعارف ها، غالبـاً بـه اسـامي در مطالعه كتب تاريخ پزشكي

و كتبي برخورد مي  در برابر آنها سـكوت يم كه نويسندهكن اشخاص

با  و يا م واژه نموده  دروغين به بحـثياوولنحهايي نظير مجهول،

در. دهد خاتمه مي و كتـب با توجه به اين كـه نـام ايـن اشـخاص

آن كت و در نقل قولهاي حـاوي از هـا عناصـر اب الحاوي آمده است

ب  ميه فارسي و از طرف ديگر ابن نـديم چشم  988متـوفي(خورد

 فارسـي بـه مترجمـان« ذيـل عنـوان، الفهرسـت 466در صفحه)م

ميياسامي اشخاص» عربي د كه بعضاً برخي از اين كتـبكن را ذكر

و از آنجـا انـد كرده از فارسي به عربي ترجمه را در زمان ساسانيان

هاي بسيار ارزنده رازي نه فقط از نظر سير تكامل دانـش كه نقل قول

پزشكي بلكه از نظر تاريخي به خصوص براي ايران حـائز اهميـت 

لذ مي و كتب، مطالعه دقيـق باشد ا براي احراز هويت اين دانشمندان

.رسد كتاب الحاوي ضروري به نظر مي

و اختـصارات عالئ ف=ت:م م=موفـات= تولـد ق = مـيالد

 قبل از ميالد

 منابع
. جلـد24. الحاوي في الطب. رازي، ابوبكر محمدبن زكريا.1

جـ)الطبعه الثانيه( م، 1974. جزء االول: حيدرآباد دكن زء؛

و العشرون، القسم الثاني، الطبعه االولي .م1970. الثالث

ص1ج.1/1 ،415

ص1ج.1/2 ،126.

ص1ج.1/3 ،126.

ص1ج.1/4 ،133

ص4ج.1/5 ،8

ص16ج.1/6 ،168 

ترجمه. كتاب الفهرست. ابن نديم، محمدبن اسحاق النديم.2

.1346. چاپخانه بانك بازرگاني ايران: تهران. تجدد، رضا

 514ص.2/1
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 سلطاني

27/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

16ص.2/2

512ص.2/3

460ص.2/4

553ص.2/5

522ص.2/6

522ص.2/7

523ص.2/8

515ص.2/9

515ص.2/10

 515-7ص.2/11

521ص.2/12

462ص.2/13

520ص.2/14

521ص.2/15

523ص2/16

522ص.2/17

528ص.2/18

528ص.2/19

256ص.2/20

445ص.2/21

445ص.2/22

528ص.2/23

526ص.2/24

527ص.2/25

341ص.2/26

528ص.2/27

472ص.2/28

88ص.2/29

529ص.2/30

530ص.2/31

ترجمـه. جلـد اول. مقدمه بر تـاريخ علـم. سارتون، جرج.3

. انتشارات دفتر ترويج علـوم: تهران. صدري افشار، غالمحسين 

1353.

ج.3/1 ص1همان، ،128 

151ص3/2

،169و168ص3/3

84ص3/4

 150ص.3/5

 185ص.3/6

142ص1ج.3/7

 195ص.3/8

 212ص.3/9

283ص.3/10

312ص.3/11

332ص.3/12

 333ص.3/13

330ص1ج.3/14

352ص.3/15

334ص.3/16

365ص.3/17

425ص.3/18

425ص.3/19

382ص.3/20

426ص.3/21

448ص.3/22

485ص.3/23

517ص.3/24

547ص.3/25

448ص.3/26

547ص.3/27

547ص.3/28

693ص.3/29

664ص.3/30

647ص.3/31

664ص.3/32

664ص.3/33
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 ))الحاوي((منابع مورد استفاده رازي در تدوين كتاب

و ايران/ 28  فصل نامه طب سنتي اسالم

665ص.3/34

704ص.3/35

651ص.3/36

706ص.3/37

693ص.3/38

694ص.3/39

707ص.3/40

295ص.3/41

696ص.3/42

697ص.3/43

ترجمـه. جلد سـوم. هاي عربي تاريخ نگارش. سزگين، فؤاد.4

نـشر: تهـران.ي نشر فهرستگان به اهتمـام خانـه كتـاب مؤسسه

. 1380. فهرستگان

ص.4/1 47همان،

،49ص4/2

84ص.4/3

86ص.4/4

48ص.4/5

90ص.4/6

88ص.4/7

92ص.4/8

93ص.4/9

93ص.4/10

94ص.4/11

98ص.4/12

95ص.4/13

102ص.4/14

99ص.4/15

99ص.4/16

101ص.4/17

108ص.4/18

267ص.4/19

219ص.4/20

222ص.4/21

230ص.4/22

247ص.4/23

235ص.4/24

276ص.4/25

268ص.4/26

249ص.4/27

279ص.4/28

281ص.4/29

281ص.4/30

270ص.4/31

292ص.4/32

294ص.4/33

281ص.4/34

4/35.498

301ص.4/36

316ص.4/37

322ص.4/38

328ص.4/39

356ص.4/40

346ص.4/41

350ص.4/42

358ص.4/43

358ص.4/44

359ص.4/45

363ص.4/46

366ص.4/47

 عيون االنبـاء فـي.ابن ابي اصيبعه، موفق الدين ابي العباس.5

 هجـري1299. مطبعـه الوهبيـه: مـصر. مجلد2.طبقات االطباء

.ميالدي) 1882(

،24ص1ج.5/1

،23،49صص1ج.5/2

،54،67،69ص1ج.5/3
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 سلطاني

29/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

،36و35و19ص1ج.5/4

69ص1ج.5/5

22ص1ج.5/6

22ص1ج.5/7

36ص1ج.5/8

22ص1ج.5/9

36ص1ج.5/10

73ص.5/11

،85تا33ص.5/12

109ص1ج.5/13

،91ص1ج.5/14

،71ص1ج.5/15

32ص2ج.5/16

69ص.5/17

308ص.5/18

109ص1ج.5/19

103و98ص1ج.5/20

109ص1ج.5/21

103ص1ج.5/22

309ص1ج.5/23

36ص1ج.5/24

103ص1ج.5/25

109ص1ج.5/26

109ص1ج.5/27

109ص1ج.5/28

121ص1ج.5/29

109ص1ج.5/30

123و125ص1ج.5/31

152ص1ج.5/32

32ص2ج.5/33

240ص1ج.5/34

127-138ص1ج.5/35

 127،125ص1ج.5/36

205ص1ج.5/37

 120-121ص1ج.5/38

170ص.5/39

 170و164ص1ج.5/40

170ص1ج.5/41

204ص1ج.5/42

308ص1ج.5/43

161ص1ج.5/44

206ص1ج.5/45

184ص1ج.5/46

184ص1ج.5/47

214ص1ج.5/48

210ص1ج.5/49

160ص1ج.5/50

202ص1ج.5/51

35-36ص2ج.5/52

203ص1ج.5/53

200ص1ج.5/54

244ص1ج.5/55

تاريخ علـوم عقلـي در تمـدن اسـالمي تـا. صفا، ذبيح اهللا.6

. انتشارات دانـشگاه تهـران: تهران. مجلد اول. اواسط قرن پنجم 

1374.

115-114ص.6/1

97و83ص.6/2

 3،115ص.6/3

 332ص.6/4

97ص.6/5

 115ص.6/6

 115ص.6/7

 120ص.6/8

 237ص.6/9

116ص.6/10

27ص.،6/11
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 ))الحاوي((منابع مورد استفاده رازي در تدوين كتاب

و ايران/ 30  فصل نامه طب سنتي اسالم

،99ص.6/12

3ص.6/13

100ص.6/14

119ص.6/15

7ص.6/16

120ص.6/17

120ص.6/18

371ص.6/19

 117و8ص.6/20

72ص.6/21

37ص.6/22

37ص.6/23

6/24.16

38ص.6/25

52-3ص.6/26

55و54ص.6/27

52ص.6/28

62ص.6/29

130ص.6/30

82ص.6/31

60ص.6/32

64و63ص.6/33

139ص.6/34

75ص.6/35

73-4ص.6/36

70-1ص.6/37

71-2ص.6/38

تـاريخ. الـدين ابوالحـسن علـي بـن يوسـف قفطي، جمال.7

: تهـران. از قرن يـازدهم هجـري ترجمه فارسي. الحكماء قفطي 

.1374. انتشارات دانشگاه تهران

31ص.7/1

252ص.7/2

150ص.7/3

130و 127ص.7/4

97ص.7/5

 101ص.7/6

 253ص.7/7

 100ص.7/8

 171ص.7/9

80ص.7/10

60ص.7/11

102ص.7/12

359ص.7/13

101ص.7/14

359ص.7/15

113ص.7/16

7/17.147

217،ص.7/18

588ص.7/19

183ص.7/20

145ص.7/21

512ص.7/22

288ص.7/23

259ص.7/24

513ص.7/25

288ص.7/26

334ص.7/27

110ص.7/28

345ص.7/29

244ص.7/30

528ص.7/31

361ص.7/32

از: تاريخ طب در ايران پس از اسـالم. نجم آبادي، محمود.8

. انتـشارات دانـشگاه تهـران:نتهرا. ظهور اسالم تا دوران مغول

1353.

88ص.8/1
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 سلطاني

31/ 1389سال اول، شماره اول، بهار

746ص.8/2

12ص.8/3

26ص.8/4

 264و14و13صص.8/5

26ص.8/6

27ص.8/7

32و31صص.8/8

198ص.8/9

15ص.8/10

 106و 102صص.8/11

 260و198صص.8/12

65ص.8/13

27و28صص.8/14

 284و 256و 198صص.8/15

297و27صص.8/16

225ص.8/17

263ص.8/18

29ص.8/19

30و31ص.8/20

215ص.8/21

143ص.8/22

215ص.8/23

291ص.8/24

54-5صص.8/25

262ص.8/26

143ص.8/27

231-2ص.8/28

268ص.8/29

316ص.8/30

651ص.8/31

 410و266ص.8/32

181ص.8/33

369ص.8/34

8/35.، 181ص

271ص.8/36

409ص.8/37

260ص.8/38

266ص.8/39

و. ابن جلجل، سليمان بن حسان االندلسي.9 طبقات االطبـاء

و تعليقات از امام، سيد محمـد كـاظم. الحكماء : تهـران. ترجمه

.1319.1349شماره. انتشارات دانشگاه تهران

97ص.9/1

 134ص.9/2

135و68ص.9/3

 135-6صص.9/4

 137-9صص.9/5

 نوشتپي
1. Continents 
2. Glaucon 
3. Alcmaeon 
4. Hyppocrates 
5. Plato 
6. Diogenes 
7. Aristoteles 
8. Democritos 
9. Theophrastos 
10. Erasistratos 
11. The’O Phile 
12. Asklepios 
13. Nicolaos Damascenos 
14. Menaseas 
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 ))الحاوي((منابع مورد استفاده رازي در تدوين كتاب

و ايران/ 32  فصل نامه طب سنتي اسالم

15. Athenaeos 
16. Xnocrates 
17. Appolonis 
18. Criton 
19. Heras 
20. Dioscorides 
21. Rufus of Ephesos 
22. Soranos 
23. Archigenes 
24. Antyllus 
25. Glaucon 
26. Galien, Galenos 
27. Caraka 
28. Alexander of Aphrodisias 
29. Theodoros 
30. Oribasios 
31. Porphyros 
32. Philagrios 
33. Nicolaos D’Alexandreia 
34. Palladios Iatrosophist 
35. Sergios of Resaina 
36. Shlemon 
37. Alexandros De Tralleis 
38. Paulos  Aegineta 
39. Magnes 
40. Palladios 
41. Stephanus Arnaldus 
42. Ahron, Heron D’Alexandrie 
43. Masarjawai 
44. Astangahr 
45. Simeon 
46. Theodocos 
47. Varnda 
48. Mesue Major 
49. Serapion 
50. Alkindus 
51. Juannitius 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

http://jiitm.ir/article-1-189-fa.html
http://www.tcpdf.org

