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 معرّفي كتاب

����آشنايي با مجموعه پزشكي اسالمي،تدوين استاد سزگين؛ براساس كتابشناسي توصيفي����

 فرخنده اجاق

داي عضو بخش كتابشناسيو اطالع رسانيكارشناس ارشد كتابدار ي المعارف اسالمةري بنياد

 تـاريخي اي صد جلدي در حوزه پزشكي اسالمي مجموعه
هـاي اد سـزگين در خـالل سـال پزشكي است كـه توسـط فـو

با1374-1383 گردآوري ميالدي 2004-1995 شمسي معادل
ــورتيو در موســسه و اســالمي شــهر فرانكف ــي ــوم عرب  عل

به دانشگاه گوته آلمان( در واقع.به چاپ رسيده است)وابسته
هاي انجـام درهمكردي از پژوهش،توان گفت اين مجموعه مي

 تـاريخي كنـون در حـوزهاتـي بـسيار كهـن هـا شده از زمان 
بهي پزشكي دوره تـوان آن را صـورتي كـه مـي اسالمي است،

و پژوهش  و مفصلي از آثار قديمي هاي نوين كتابشناسي كامل
و مولفـان ايـن آثـار بـهي دوره آثار پزشكيي درباره  اسـالمي
 حاضـري مجموعـه به عنوان مثـال. دانست هاي گوناگون زبان

چاي دربرگيرنده قـانون"پ نخستين آثار پزشكي نظير تجديد
و ديگر پژوهش ابن"في الطب  ي هاي انجام شـده دربـاره سينا

و نيز خود ابن به اين اثر يكي از پيـشگامان حـوزه سينا ي عنوان
ــ. اســالمي اســتي پزشــكي دوره دريت مقالــهاهمي  حاضــر

ــه ــشتر مجموع ــي هرچــه بي ــه"پزشــكي اســالمي"ي معرف  ب
ــوزه ــشگران ح ــكي دوره تــي پژوه وي اريخ پزش  اســالمي

به رشته بنـابراين پـژوهش حاضـر بـا. اشدبميآن هاي مربوط
و بررسي محتوايي مجموعه بـه اجزاي كتابي مطالعه شناختي

بـدون ترديـد آشـنايي بـا. معرفي اثر مـذكور پرداختـه اسـت 
 پزشكي اسالمي استاد سزگين براي هـر پژوهـشگري مجموعه

و ضروري اسـت اسالي تاريخ پزشكي دوره  بـراي.مي واجب
در اين مقاله تالش شده است تا اجزاي هر تسهيل اين آشنايي

ترتيـب. شـود جلدي اين كتـاب معرفـي100ي از دوره جلد 
همان ترتيب منتشر شده توسـط اسـتاد به هاي مجموعه عنوان

 جلـدها مـشخص شـدهي كه براساس شماره باشدميسزگين 
ستين جـزء ذكـر شـده در ايـن ترتيبي نخـي اين شماره.است
و بر همين اساس وجـه مفـارق بوده شناسي از هر مجلد كتاب

همچنين در خـالل آن جلـدهايي.هر جلد از جلد ديگر است
 تـاريخي اي از مقـاالت در حـوزه مجموعـهيكه در برگيرنده 
پـس از ذكـر مشخـصات آورده شده اسـت كـه پزشكي است

و سايرش شناسي مجموعه، اطالعات كتاب كتاب ناختي مقاالت
. ذكر شده استنيز مندرجات آن جلد 

 پزشــكي اســالمي از ســري انتــشارات اســتادي مجموعــه
ي از جملـه كتابخانـه( مهـم تهـراني سزگين در چند كتابخانه

دايي ايران؛ كتابخانه ملّ وةري مركز  المعـارف بـزرگ اسـالمي
ــه داي كتابخان ــاد ــ بني ــالميةري ــارف اس ــود دارد) المع و وج
ي جهــت اســتفاده از ايــن مجموعــهتواننــد منــدان مــي عالقــه

.مراجعه نمايندي ياد شدهها به كتابخانهارزشمند از كتب
شناسـي است تمامي عناصر كتاب در اين مقاله تالش شده

ي ترتيب انتشار در مجموعـهي شامل شماره(معرفي مجموعه 
و شابك هر جلد سزگين، عنوان، ش) تعداد صفحات ،ودآورده

ــ مهام درما ــدات ــابي هــر كــدام از مجل تــرين عنــصر در بازي
 مسلـسلي انتشارات استاد سـزگين همـان شـمارهي مجموعه

هـا است كه در ابتداي معرفي هر كدام از كتـاب)100تا1از(
ــت  ــده اس ــا.درج ش ــه از آنج ــه هم ــهري ك ــه در ش  مجموع
- علـوم اسـالميي محل اسـتقرار موسـسه(فرانكفورت آلمان

 از ذكر محـل چـاپ ذيـل تـك تـك منتشر شده است،)عربي
.ه استها خودداري گرديد عنوان كتاب
اي حـاوي مقـاالت پزشكي اسـالمي مجموعـهي مجموعه
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و به زبان به عنوان. هاي گوناگون است متعدد زبان اين مقاالت
و در داخـل پرانتـزي آخرين نكته   اطالعاتي پس از نـام مقالـه

.ذكر شده است
مي صورت، جان كالم آن كه در هر يهر پژوهـش رسد به نظر
ــاره ــاريخ پزشــكي دورهي درب ــهي ت ــه ب ــدون مراجع  اســالمي ب
و نامعتبري مجموعه .باشد پزشكي اسالمي استاد سزگين ابتر
ت.1،2ج ليف احمـد بـن قاسـمأعيون االنبا في طبقات االطبا،

.ق.ه1299، چاپ آگوست مولر، قـاهره)ابن ابي اصيبعه(خزرجي 
؛IV، 1.4،328ج: تعداد صـفحات. 1995گردآوري فواد سزگين،

.3-8298-3001-7: شابك.IV، 274، 2.4،146ج
و كتـابشي مطالعاتي درباره.3ج عيـون" ابن ابي اصـيبعه

في طبقات االطبا  1299، چـاپ آگوسـت مـولر، قـاهره"االنبا
رت، ايگـ-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايـرج.ق.ه

،6،272: تعداد صـفحات. 1995مازن عماوي، اكهارد نويباور 
IV .3-8298-3002-5: شابك.

و تـصحيح مـتن(مولر، آگوست، ابن ابـي اصـيبعه.1 مقدمـه
). آلمــاني(ق.ه 1299، قــاهره)كتــاب فــي طبقــات االطبــا

.137-1صفحات
 متن كتاب ابـن ابـي اصـيبعه فـيي مولر، آگوست، درباره.2

ــا ــات االطب و طبق ــب ــت تركي ــوي آن از جه و روش لغ
.263-139صفحات). آلماني(اصطالحات

 چاپ مولر از كتاب ابن ابيي درباره. روزن، بارون ويكتور.3
1299قـاهره."عيـون االنبـا فـي طبقـات االطبـا"اصيبعه

.267-264صفحات).آلماني(
 چـاپ آگوسـتي اشتاينشنايدر، موريس، گزارشي دربـاره.4

ا عيـون االنبـا فـي طبقـات"بي اصـيبعه مولر بر كتاب ابن
.272-268صفحات ). آلماني(.1299قاهره."االطبا
و كتـابشي مطالعاتي درباره.4ج عيـون" ابن ابي اصيبعه

في طبقات االطبا  ق.ه 1299، چاپ آگوست مولر، قاهره"االنبا
 ايگـرت، مـازن-گرآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايـرج

.IV-308-6: تعـداد صـفحات. 1995باور،عماوي، اكهارد نوي
.3-8298-3003-3: شابك

هاي طبي متفرقـه از كتـاب رايسكه، يوهان ياكوب، نوشته.1
و غيــره  ). التــين(ابــن ابــي اصــيبعه فــي طبقــات االطبــا

.82-1صفحات
ي دتيس، فريدرخ راينهولد، نوشته ابن ابي اصيبعه دربـاره.2

.98-83صفحات). التين.( پزشكان هند
ــارهمــولر.3  طــب هنــديي، آگوســت، مراجــع عربــي درب

.190-99صفحات). آلماني(
اويهرمـولر، آگوسـت، دربـا.4 و كتـاب  ابـن ابـي اصـيبعه

.214-191صفحات). آلماني(طبقات االطبا
، طبقـات.5 سه فصل از كتاب ابن ابي اصـيبعه ولي، حامد،

(نامه دكتريپايان(االطبا  .259-215صفحات). آلماني)
ص.6 كتـاب ابـن ابـي اصـيبعه، طبقـات االطبـا. ادقعطااهللا،

(نامه دكتريپايان( .280-261صفحات). آلماني)
ا.7 ، طبقـاتي، درباره.ابوالغيث، احمد  كتاب ابن ابـي اصـيبعه

(رساله دكتري(االطبا .308-281صفحات ). آلماني)
و كتـابش عيـوني مطالعاتي درباره.5ج  ابن ابـي اصـيبعه

في طبقات االط .ق.ه 1299با، چاپ آگوست مولر، قـاهره االنبا
 ايگـرت، مـازن-چاپ فواد سزگين با همكـاري كـارل ايـرج

.IV،5،309تعـداد صـفحات.1995عماوي، اكهارد نويباور،
.3-8298-3004-1شابك

و ترجمـه(اي كيرتن ويليام، برگزيده.1 از) انگليـسيي متن
في طبقات االطبا"كتاب ين ابـي از موفق الد"عيون االنبا

العباس احمد بـن ابـي اصـيبعه، همـراه بـا مالحظـاتي از 
.15-1صفحات. هوراس هايمان ولسون

اي از كتـاب ابـن ابـي سانگنتي، بنيامين رافائيل، برگزيـده.2
 فرانــسوي همــراه بــاي ترجمــه. اصــيبعه، طبقــات االطبــا

.309-16صفحات. مالحظات
ج.8-6ج ،)مو دول كتاب او.(1قانون في الطب، ابن سينا،
ــسخه. 1593رم ــهي از روي ن ــاي مجموع ــي پاش ــهيد عل  ش

گردآوري فواد. استانبول- سليمانيهي، كتابخانه 2077ي شماره
-IV،281؛IV،12،280 ،4تعـداد صـفحات. 1995سزگين 

.3-8298-3006-8: شابك.V،85،63،268 ،5؛6، 610
 ادويــه مركبــه نــزد مــسلمانان از كتــاب پــنجم قــانون.9ج
 آلماني توسط جوزف سونتهايمر، فرايبـورگي سينا، ترجمه ابن

، XIVتعـداد صـفحات. 1996گردآوري فواد سزگين. 1845
.3-8298-3007-6شابك.5، 289
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و نوشـته ابني مطالعاتي درباره.10ج هـاي طبـي او، سـينا
 همكـاري كـارل ايـرگ ل، گردآوري فواد سزگين با بخش او-

تعـداد صـفحات. 1996. ارد نويباور ايگرت، مازن عماري، اكه
VI ،284 ،6.3-8298-3008-4شابك.

ي هـاي ابـن سـينا دربـاره نوشتهيف مجهول، ترجمهلّؤم.1
.8-1صفحات). آلماني(جذام

از ابـني ترجمـهي هاسه، يوهان گوتفريـد، دربـاره.2 سـينا
به آلماني .17-10صفحات. عربي

ي سـينا دربـاره ابـني وتخ، يوهان سيگسموند، شرح نوشـته.3
.49-19صفحات ). التيني(علي الحبل) الخمل(وقوع الحبل

 يوهــاني مقالــهي گرونــر، كريــستيان گوتفريــد، دربــاره.4
 وقـوعي سـينا دربـاره ابني شرح نوشته: سيگسموند وتخ

.51-50صفحات). آلماني(علي الحبل) الحمل( الحبل
اتي كـه بـه سينا بر عليه اتهام دفاع از ابن: شبرنگل، كورت.5

(او وارد شده است .56-52صفحات). التين.
و حـصبهي سينا، درباره لكلرك، لوسيان، از قانون ابن.6  آبله

.63-57صفحات). فرانسوي(
). آلمـاني(سـينا لنداور، ساموئل، علم الـنفس از ديـد ابـن.7

.148-65صفحات
صـفحات). انگليـسي(سـينا فيشر، جورج جاكسون، ابـن.8

149-166.
). آلمـاني(سـينا هرمان، جراحي جنگـي نـزد ابـن فرولخ،.9

.174-167صفحات
سگ.10 آن بيمـاريي هـا، معالجـه كاموسي، ه، هـا نـزد هـاي

(سينا بويژه ابن( پزشكان مسلمان  صـفحات). فرانـسوي)
176-284.
و نوشتهي مطالعاتي درباره.11ج هـاي ابن عبداهللا بن سينا

 همكـارين بـا م، گردآوري فـواد سـزگي پزشكي او، بخش دو
. 1996. ايگرت، مـازن عمـاري، اكهـارد نويبـاور-كارل ايرگ 

.3-8298-3009-2شابك.VI،354،6تعداد صفحات
سـينا بـر اسـاس كويوا، خـوان، چـشم پزشـكي نـزد ابـن.1

 التين كتاب قانون، در ونيز از اين كتاب در سالي ترجمه
.38-1صفحات)لقسمت او( آلمانيي م، ترجمه1564

سـينا بـر اسـاس نكي، پاول، چشم پزشكي نـزد ابـن اوسب.2

قـسمت( آلمـانيي ترجمـه. التين كتاب قـانوني ترجمه
88-39صفحات).مدو.

برنكوف، تئودور، چشم پزشكي نزد ابن سـينا بـر اسـاس.3
). قسمت سوم(ترجمه آلماني. ترجمه التيني كتاب قانون 

.124-89صفحات
ا.4 بـن سـينا بـر مخائلوفسكي، الياس، چـشم پزشـكي نـزد

قسمت(ترجمه آلماني. اساس ترجمه التيني كتاب قانون 
.160-125صفحات ). چهارم

هيرشبيرگ، ژوليوس؛ ليپرت، ژوليوس، چشم پزشكي نزد.5
. ابن سينا، ترجمـه از عربـي بـه آلمـاني همـراه بـا شـرح 

. 354-161صفحات
وي مطالعــاتي دربــاره.12ج ثــارآ ابــن عبــداهللا بــن ســينا

ب  همكـاري م، گردآوري فـواد سـزگين بـا خش سو پزشكي او،
. 1996 ايگـرت، مـازن عمـاري، اكهـارد نويبـاور-كارل ايرگ 

.3-8298-3010-6شابك.VIII ،315،7تعداد صفحات
ــالمي: اده، جــوزف.1 و طــب اس ــينا ــن س ــسوي(اب ). فران

.48-1صفحات
ج.2 و طب اسالمي ابن.: گاترد، صـفحات ). انگليـسي(سينا

49-52.
آي.3 ). آلمـاني(سـينا عمليـه الرويـه نـزد ابـن: لهاردويدمان،

.55-53صفحات
). انگليـسي(سـينا شـرح ابـن: گرونور، اوسـكار كـامرون.4

.60-56صفحات
ســينا اروپاييــان بــر آثــار ابــنلشــرح حــا: ولــي. اكالبــن.5

.84-61صفحات). آلماني(
ثــارآوري در پزشــكي كودكــان بــر اســاسآنــو:م.خليــل.6

. انگليسي(سينا ابن .87-85ت صفحا)
ب.7 وي سـينا دربـاره ديدگاه ابـن .: ونكزلي،  بيمـاري سـل

.94-89صفحات). فرانسوي(درمان آن
ب.8 كه ابن درس.: ونكزلي، ي سـينا در معالجـه هاي تجربي

.100-96صفحات). فرانسوي(سل ذكر نموده است
و كتـاب: گابريلي، جوزپه.9 شناسـي علـوم اسـالمي، تراجم

.114-102حاتصف). ايتاليايي(سينا ابن
ك.10 اي از تجربه: با همكاري سنگر، شارس. ستريتر، ادوارد
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ــاره ــانزدهم درب ــرن پ ــشريحي ق ــات ت از( عملي ــه برگرفت
.123-115صفحات). التين كتاب قانوني ترجمه

ــرايم.11 ــسوور، اف ــاره: بت ــني درب ــانون اب ). آلمــاني(ســينا ق
.138-125صفحات

ر ابن: داوسن، جوزف برنار.12 ). انگليسي(ن يس پزشكائسينا
.143-139صفحات

م.13 في الطب". اوسلكان، پاول ). انگليـسي(سينا ابن"قانون
.145-144صفحات

). فرانـسوي(سينا، پزشـك فيلـسوف ابن: دوكاستل، گيوم.14
.148-147صفحات

درباره شرحي از قـرن پـانزدهم بـر: وگرسهايمر، ارنست.15
 و كتـاب فـصول بقـراط كتاب او ل از قـانون فـي الطـب

.153-149صفحات). نسويفرا(
سه پژوهش در تاريخ پزشـكي: رنو، هانري پاول جوزف.16

(اسالمي در غرب .178-154صفحات ). فرانسوي.
هـاي مختلـف افعـي نـزد اسـم: رنو، هانري پاول جوزف.17

.184-180صفحات). فرانسوي(سينا ابن
سينا براساس نوشـته شـاگردش ابني سيره. پاول. كراوس.18

.197-185صفحات). لمانيآ(ابو عبيد جزجاني 
: سـم شناسـيي هاي عربي درباره كتاب: روسكا، يوليوس.19

.201-198صفحات). آلماني(سينا ،سموم در قانون ابن2
ســينا فــي الطــب از ابــنةقــصيد: يالتكيــا، شــرف الــدين.20

.204-202صفحات). فرانسوي(
). انگليـسي(سينا علم نفس نزد ابن: ولي الرحمن، معتضد.21

.228-205صفحات
و.22 و يوانيـدس، و بيمـاري .: مايرهوف، مـاكس هـاي زنـان

. 315-229صفحات). فرانسوي(سينا زايمان نزد ابن
و آثــاري مطالعــاتي دربــاره.13ج  ابــن عبــداهللا بــن ســينا

همكـاري پزشكي او، بخش چهارم، گردآوري فواد سزگين بـا
. 1996 ايگـرت، مـازن عمـاري، اكهـارد نويبـاور-كارل ايرگ 

.3-8298-3011-4شابك.IV،293،5صفحات تعداد
ر ابن: سوبران، آندره.1 و كارهـائسينا يس پزشـكان، زنـدگي

.168-1صفحات). فرانسوي(
ر.2 ر .: هفمـان، ـ ابـن ســينا يس پزشــكان در قـرون وســطي ئ

.171-170صفحات). آلماني(
ا.3 متن عربـي(سينا تدبير المسافر ابنةرسال: سهيل. رونوير،

.188-173صفحات). تركييو ترجمه
صـفحات).آلمـاني("يس پزشكانئر"سينا ابن: علي، زكي.4

189-190.
 تـدبيري سينا درباره هاي طبي ابن نوشته: كرويتس، رودلف.5

.195-192صفحات). آلماني(طبي
طب ارجوزه ابن: اوبتس، كارل.6 ترجمه از عربي بـه. سينا در

.266-196صفحات. آلماني
ي.7 و سـينا، ابـن آثـارو طب اسالمي.:ي.كنسبورگ، قـانون

في الطب در نسخه  ). روسـي( هاي خطي روسيه االرجوزه
.293-268صفحات

بقراط شرح جالينوس بـر آن براسـاس كتاب األسابيع،".14ج
و ترجمـه" حنين بن اسحاقي ترجمه  آلمـانيي چاپ متن عربي

تعـداد. 1996. گردآوري فواد سـزگين. 1914از براگشتسر، برلين
.3-8298-3013-0شابك.XXIV ،203 ،5صفحات
و مطالعاتي دربـاره.15ج  بقـراط نـزد مـسلمانان،ي متون

 ايگرت، مـازن-همكاري كارل ايرگ گردآوري فواد سزگين با
.VI،362،6تعـداد صـفحات. 1996. عماري، اكهارد نويباور

.3-8298-3014-9شابك
ي.1 و طب هندي در قرون وسطي .: هاس، ).آلمـاني(بقراط

.20-1صفحات
از نوشته: كلمروت، مارتن.2 هاي يعقوبي در كتاب تـاريخش

.92-21صفحات). آلماني(پزشكان يوناني 
دري زندگينامـه: اشتاينشنايدر، مـوريس.3  پزشـكان گذشـته

. 177-93صفحات). آلماني(متون اسالمي
صـفحات ). آلمـاني(حكايت ديگري از بقراط .: لتكه، ولي.4

179-180 .
 بثـوري كتاب منسوب بـه بقـراط دربـاره:لسودهف، كار.5

.218-181صفحات). آلماني(
به نام عالمات القضايا: مشل، يسايا.6 كتاب منسوب به بقراط

). آلماني(البقراطيه الداله علي الموت در ترجمه عبري آن 
.236-219صفحات

دريهتاريخچ: تمكين، اوسي.7  مطالعات مربـوط بـه بقـراط
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.316-237صفحات). آلماني(دوران گذشته
(1(بقراط) عهد(كتاب ايمان: سارتون، جورج.8 ). انگليسي)

.317ي صفحه
صفحات ). انگليسي(بقراط) عهد(ايمان: فريدنفالد، هاري.9

318-319.
ــد(ايمــان: ســارتون، جــورج.10 ــي) عه ــه عرب ــراط ب )2(بق

.320صفحه). انگليسي(
). انگليــسي(آثــار بقراطــي در قــرون وســطي: كبــره، پــرل.11

.362-321ات صفح
تحقيـق)15-9مقاالت( كتاب جالينوس در تشريح.16ج

ويو ترجمه   عربي از قرن نوزدهم مـيالدي همـراه بـا شـرح
:لجلـد او.1906اليپزيـك. آلماني از ماكس سيموني ترجمه

تعـداد صـفحات. 1996گـردآوري فـواد سـزگين. متن عربي
LXXXII ،362 ،4.3-8298-3015-7شابك.

تحقيـق)15-9مقـاالت(ب جالينوس در تشريح كتا.17ج
ويو ترجمه   عربي از قرن نوزدهم مـيالدي همـراه بـا شـرح
:مجلـد دو. 1906اليپزيك. آلماني از ماكس سيموني ترجمه
و شرحي ترجمه تعـداد.1996ويرايش فواد سـزگين. آلماني

.3-8298-3016-5شابك.LXVIII ،366 ،4صفحات 
و مطال.18ج . جالينوس نزد مـسلماناني عاتي درباره متون

گردآوري فواد سزگين با همكـاري كـارل ايـرج.لقسمت او-
و اكهارد نويباور تعداد صفحات. 1996. ايگرت، مازن عماوي

VI ،320 ،6.3-8298-3017-3شابك.
في.1 وتشتاين، يوهان گاتفريد، متن عربي كامل كتاب جالينوس

.4-1صفحات ). آلماني(عمل التشريح 
دري مقالـه)2(:متفرقـات: اشتاينشنايدر، مـوريس.2  جـالينوس

جــالينوس در بيمــاري يرقــاني مقالــه)3(هنگــاممــرگ زود
.11-6صفحات ). آلماني(

لـين او. مقاالت جالينوس السبع في التـشريح: بروكلمان، كارل.3
انتشار آن براساس ترجمـه از قـرن نـوزدهم مـيالدي، همـراه 

و شرحي ترجمه .17-12صفحات ). آلماني( آلماني
). آلمـاني( جـالينوس نـزد مـسلماناني درباره: سيمون، ماكس.4

.22-19صفحات 
ي محتـواي يـك مـتن التـين دربـارهي درباره: ترتس، تئودور.5

ــدن ــود در درس ــيالدي موج ــانزدهم م ــرن پ ــالينوس از ق  ج
.36-23صفحات ). آلماني(

م: رايــخ، هوگــو.6 ف منــسوب بــه جــالينوس در دســتلّــؤدو
وي موجـود در درسـدن دربـارهي نوشته  اسـتفاده از داروهـا

.44-37صفحات ). آلماني(استفاده از تنقيه براي درمان قولنج
كتــاب التجربــه"مالحظــه اي دربـاره: وكرسـهايمر، ارنــست.7

.49-45صفحات ). انگليسي( منسوب به جالينوس"الطبيه
ريه، بـا تاثير جالينوس در مدرسه پزشكي اسكند: كمبل، دونالد.8

و التينـي  اشاراتي به آثار او براساس نسخه هاي خطي يوناني
(و عربي .52-50صفحات ). انگليسي.

تـ.9 و . آن در قـرون وسـطي ثيرأكمبل، دونالد، پزشكي اسالمي
(پزشــكي(هــاي خطــي عربــينــسخه:2فــصل ). انگليــسي).

.71-53صفحات 
ي از نفايس خطي محفـوظ در ويـن، نـسخه: كاروت، ژوزف. 10

ســال خطــي مــيالدي 1200حــشائش ديــسقوريدس كتابــت
.80-73صفحات). آلماني(

و مدرسـه. 11 بحـث.اوي براگشتراسر، گاتلف، حنين بن اسحاق
و تاريخي درباره لغوي، او ترجمهي ادبي ). آلمـاني(هاي طبي
. 184-81صفحات

هـاي برگشتراسر، گاتلف، ديدگاه حنين بن اسحاق در ترجمـه. 12
و عربي از   حنين بـن اسـحاقي رساله( جالينوس ثارآسرياني

). الي يحيي بن علي في ذكر مـا تـرجم مـن كتـب جـالينوس
و ترجمه چاپ او .306-185صفحات ). آلماني(ل

 مقاله برگـشتراسر، ديـدگاهي مالحضاتي درباره: شاليفر، يول. 13
از حنين بن اسـحاق در ترجمـه و عربـي ثـارآهـاي سـرياني

ا(جالينوس  لي يحيي بن علي في ذكـر رساله حنين بن اسحاق
و ترجمـه چاپ او ). ما ترجم من كتب جالينوس  ). آلمـاني(ل

.326-307صفحات 
و مطالعاتي درباره.19ج . جالينوس نزد مـسلماناني متون

گردآوري فواد سزگين بـا همكـاري كـارل ايـرج.مبخش دو-
و اكهارد نويباور تعداد صـفحات. 1996ايگرت، مازن عماوي

VI ،304،6.3-8298-3018-1شابك.
 گـزارشي مطالعاتي جديـد دربـاره: براگشتراسر، گاتلف.1

بني رساله(حنين بن اسحاق  حنين بن اسحاق الي يحيي
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في ذكر ما تـرجم مـن كتـب جـالينوس (علي ). آلمـاني)
.106-1صفحات

شــرح جـالينوس دربــاره: پفـف، فـرانتس.2 ي بخــشي از تنهـا
.131-108صفحات ). آلماني(ها گيري همه

ــا.3 ــمته،يوزف ماري ــادات: ش ــي الع ــالينوس ف ــاب ج . كت
. حنـين بـن اسـحاقي آلماني براساس ترجمهي ترجمه
.244- 133صفحات

و نـسخهي نسخه: هولتر، كورت.4 ي خطـي كتـاب جـالينوس
 ملـي ويـني خطي مقامـات حريـري محفـوظ در كتابخانـه

.304-245صفحات ). آلماني(
و مطالعاتي درباره.20ج . نوس نزد مـسلمانان جاليي متون

گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايـرگ.مقسمت سو-
و اكهارد نويباور تعداد صـفحات.1996ايگرت، مازن عماوي

VI ،304 ،7.شابكX-3019-8298-3.
 حنـين بـني هـايي جديـد دربـاره دانسته: مايرهوف، ماكس.1

و دوران زندگي او .40-1صفحات).انگليسي(اسحاق
و عربــي از آثــار ترجمــه: مــاكسمــايرهوف،.2 هــاي ســرياني

.59-41صفحات ). فرانسوي(جالينوس
 اثـري عربـي از مـتن گمـشدهي ترجمـه: مايرهوف، مـاكس.3

.90-61صفحات ). فرانسوي(جالينوس
ازي درباره: مايرهوف، ماكس.4  بخش عربي موجـود در ليـدن

صـفحات).آلمـاني("فـي االسـماء الطبيـه"كتاب جالينوس
92-115 .

). آلمـاني(در تاريخ اصطالحات پزشـكي: مايرهوف، ماكس.5
. 117-116صفحات 

و يوزف شاخت.6  كتـاب االسـماءي درباره: ماكس، مايرهوف
و آلماني. الطبيه جالينوس . 184-119صفحات. چاپ عربي

و جعلي جالينوس بـري درباره. مايرهوف، ماكس.7  آثار اصلي
. 200-185 صفحات). آلماني(اساس منابع زبان عربي

دري درباره: مايرهوف، ماكس.8  آثار اصلي جـالينوس كـه
و منابع زبان عربي ذكر نشده (اند آثار صفحات ). آلماني.

201 -204 .
هاي چـشم نـزد بيماريي معالجهي درباره: مايرهوف، ماكس.9

). آلمـاني( ابـن ابـي اصـيبعهي جالينوس بـر اسـاس نوشـته 

.207-205صفحات 
ازي نامهگيزند: مايرهوف، ماكس. 10  جالينوس، متـون مختلـف

.222-208صفحات ). آلماني(منابع زبان عربي
پژوهـشي در تـاريخ. از اسكندريه تا بغداد: مايرهوف، ماكس. 11

و طـب نـزد مـسلمانان  صـفحات ). آلمـاني( تدريس فلسفه
223-263.
و مطالعاتي درباره.21ج . جالينوس نزد مـسلماناني متون

ف. قسمت چهارم -واد سزگين با همكاري كارل ايرج گردآوري
و اكهارد نويباور تعداد صـفحات. 1996ايگرت، مازن عماوي

VI ،304،6.3-8298-3020-3شابك.
و ريچارد والتـسر.1  عربـي از آثـاري ترجمـه: ريتر، هلموت

). آلمـاني( هـاي تركيـه پزشكان كهن محفوظ در كتابخانه
.48-1صفحات

در مايسنر، برونو، ديدگاه.2  والتـسر- ريتري مقالهي بارههايي
.57-49صفحات). آلماني(

). آلمـاني(كتاب جالينوس التجربه الطبيـه: والتسر، ريچارد.3
.61-59صفحات

). آلمـاني(كتاب جالينوس التجربه الطبيـه: والتسر، ريچارد.4
.63-62صفحات

كتاب جالينوس التجربه الطبيه، بازنويـسي: والتسر، ريچارد.5
.86-65حاتصف). آلماني(جديد 

آشـناي جـالينوس التجربه الطبيه كتاب نـا: والتسر، ريچارد.6
.94-87صفحات ). ايتاليايي(

التجربه الطبيه، كتاب جالينوس، چاپ متن: والتسر، ريچارد.7
به انگليـسي  و مالحظات -95صـفحات. عربي با ترجمه

268.
مقالـه جـالينوس، المولـود لـسبعه اشـهر: والتسر، ريچـارد.8

.304-269صفحات). آلماني(
تـةكتاب العشر.22ج ليف حنـين بـنأ مقاالت في العين،

و ترجمه   انگليسي مـاكس مـايرهوف، قـاهرهي اسحاق، چاپ
تعــداد صــفحات. 1996گــردآوري فــواد ســزگين. 1928

VI،LVI ،228،222،10.شابكX-3022-8298-3.
ــارهمتــون.23ج  حنــين بــن اســحاق،يو مطالعــاتي درب

 ايگرت، مـازن-د سزگين با همكاري كارل ايرج گردآوري فوا
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و اكهارد نويباور .VI،312 ،6تعداد صـفحات.1996عماوي
.3-8298-3023-8شابك

هـاي خطـي عربـي نـسخهي ديدگاهي درباره: شيخو، لويس.1
و ترجمه فرانـسوي(قديمي  ، ). انتشار متن حنين بن اسحاق

.18-1صفحات 
آن بينـي دربـاره ): ناشر(شيخو، لويس.2 و حقيقـت مقالـه. ايي

.28-19صفحات. حنين بن اسحاق
ترين كتب آموزشـي زبـان درباره قديمي: هرشبيرج، يوليوس.3

(عربي در موضوع چشم پزشكي .44-30صفحات ). آلماني.
و بروفـر، كـورت.4 تـشريح چـشم از نظـر: مايرهوف، ماكس

). آلماني(ر هاي خطي مصو حنين بن اسحاق بر اساس نسخه 
.73-45صفحات

و مايرهوف، ماكس.5 ي ارسطو دربـارهي نظريه: بروفر، كورت
وي ترجمه(بينايي از منظر حنين بن اسحاق  مقاله فـي الـضو

(حقيقته .86-75صفحات ). آلماني)
و بروفر، كورت.6  ابصار نزد حنـيني نظريه: مايرهوف، ماكس

(بن اسحاق .99-87صفحات ). آلماني.
 پزشـكي مـسلمانان هـاي چـشم نـوآوري: مايرهوف، ماكس.7

.101-100صفحات ). آلماني(
پل.8 . كتاب المسائل في العـين از حنـين بـن اسـحاق: سبات،

.112-103صفحات
و سبات، پـل.9 كتـاب المـسائل فـي العـين: مايرهوف، ماكس

و ترجمـه. حنين بن اسـحاق  صـفحات. فرانـسويي چـاپ
113-263 .

صـفحات ). ايتاليـايي(حنـين بـن اسـحاق: گابريلي، جوزپـه. 10
264-274.

م. 11 شناختي حنين بـن اسـحاق كتابي مطالعه.: سعدي، لطفي
.446-275صفحات ). انگليسي(عبادي 

و مطالعات درباره.24ج  محمد بـن زكريـا رازي،ي متون
 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرگ

و اكهارد نويباور .VI،298 ،6تعداد صـفحات.1996عماوي
.3-8298-3024-6شابك

). آلمـاني(در تاريخ پزشكي اسـالمي: هله، كارل آگوست.1
.9-1صفحات

و لنــوار، الكـساندر.2 و: لكلـرك، لوســيان كتــاب الجــدري
.38-11صفحات. فرانسويي ترجمه. الحصبه رازي

در: اشتاينشنايدر، موريس.3 و جادوگري نزد مسلمانان علم
رازي هـاي عربي كتـابي بر اساس ترجمه. قرون گذشته 

.61-39صفحات). آلماني(
و روول، شارل اميل.4 هاي رازي از اقتباس: دارمبرگ، شارل

و مقدمـه فرانـسوي بـراي اوي ترجمـه. روفس لـين بـار
.162-63صفحات. فرانسوي

هاي جنگـي قبـل از سـال زخمي درباره: فرولش، هارمن.5
.168-164صفحات). آلماني(هزار ميالدي 

اد.6 رازي از چشم پزشكي يوحنا بن هاي اقتباس.: برگنس،
( رازي"الحاوي"ماسويه در كتاب  صـفحات ). فرانسوي.

170-178 .
اد.7 هاي رازي از چشم پزشكي حنين بـن اقتباس.: برگنس،

صـفحات ). فرانـسوي( رازي"الحاوي"اسحاق در كتاب 
179-196.

اد.8 هــاي رازي در چــشم پزشــكي در پــژوهش.: بــرگنس،
.262-197 صفحات). فرانسوي("الحاوي"

كتاب"چشم پزشكي از نظر رازي، براساس: برنر، وولف.9
ــصوري  ــب المن ــه("الط ازي ترجم ــشي ــاني از بخ  آلم

.298-263صفحات). التين كتابي ترجمه
و مطالعات درباره.25ج  محمد بـن زكريـا رازي،ي متون

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهارد نوي ،VIII ،320تعـداد صـفحات. 1996باور عماوي

.3-8298-3025-4شابك.6
و كتـاب الفـصول: كولنگت، موريس.1 پزشكي در زمان خلفـا

.8-1صفحات ). عربي(رازي 
صـفحات. كتاب بـرء الـساعه: رازي، ابوبكر محمد بن زكريا.2

9-15.
ب.3 وي ترجمـه: كتـاب بـرء الـساعه رازي .: جيج،  فرانـسوي

.32-17صفحات. مالحظات
و حصبه از رازي: اوبتس، كارل.4 . آلمـانيي ترجمـه. الجدري

.71-33صفحات
ا.5 و آثــار او .: رانكينــگ، جــورج ســبيرس زنــدگي رازي



)ي پزشكي اسالمي مجموعه(معرّفي كتاب

و ايران طب سنّي مجلّه/ 262  تي اسالم

.104-73صفحات ). انگليسي(
هـاي تـاريخي ديـدگاه. جدريي درباره: هيرشبرگ، يوليوس.6

.111-105صفحات ). آلماني(
رده شـارحان غربـي رازي از قـرن چهـا: آلگن، هربرت اوتو.7

. 120-113صفحات. ميالدي تا هفده ميالدي
در نوشــته: اشــتاين فــورر، گاتهلــد.8 هــايي از رازي

). آلماني(هاي خطي التين جالينوس در درسدن نسخه
. 135- 121صفحات 

ــور، تيتــسه.9 ــاب الطــب الروحــاني رازي: دو ب ). هلنــدي(كت
.153-137صفحات 

و. 10 . آثار رازي روسكا، يوليو، كتاب بيروني منبعي براي زندگي
هـاي بيرونـي در فهرسـت كتـابي آلماني رسالهي ترجمه(

.178-154صفحات ). رازي
 رازيي هاي جديـد دربـاره وضع پژوهش: روسكا، يوليوس. 11

. 191-179صفحات ). آلماني(
ي هاي رازي در كتـاب الحـاوي دربـاره تتمان، رودلف، گفته. 12

. 220-193صفحات ). آلماني(پزشكي دندان
ب. 13 پاسداشــت هــزاره رازي، پزشــكي اســالمي در .: منتريــه،

و اثر آن بـر پزشـكي فرانـسه  صـفحات ). فرانـسوي(تاريخ
221-232.

فــي الــذكري االلفيــه للــرازي: رنــو، هنــري پــاول جــوزف. 14
.237-233صفحات ). فرانسوي(

جراحـي آب مرواريـد در كتـب پزشـكي: مايرهوف، ماكس. 15
.246-238صفحات ). آلماني(گذشته 

هـاي خطـي فارسـي منـسوب بـه رازي نسخه:الگود، سيرل. 16
.251-247صفحات ). انگليسي(

م. 17 ــي ــعدي، لطف ــاره.: س ــزاره رازيي درب )م؟932-850( ه
.262-252صفحات ). انگليسي(

ي پزشـكي دورهي هـايي دربـاره يادداشـت: جران، الفـونس. 18
و كوشش: اسالمي هاي آنان در قرن يـازده مـيالدي پزشكان

.264-263صفحات ). فرانسوي(
پل. 19 هـاي بيروني در فهرست كتـابي رساله). ناشر(كراوس،

. 320-266صفحات. رازي
و مطالعات درباره.26ج  محمد بـن زكريـا رازي،ي متون

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرگ
و اكهارد نويباور .VI،306،6تعداد صـفحات. 1996عماوي

.3-8298-3026-2شابك
و سه معاينه: وف، ماكس مايره.1 و( طبي رازيي سي قـصص

(حكايات المرضي من كتاب الحاوي  متن عربـي همـراه بـا ).
.52-1صفحات). انگليسيي ترجمه

ــاكس.2 ــايرهوف، م ــسفه: م ــبي فل ــسي( رازي طبي ). انگلي
.66-53صفحات 

ــا، ملگــار.3 در" الحــاوي"هــاي خطــي نــسخه: انتوني ــي  عرب
.86-67صفحات).يياسپانيا( اسكوريالي كتابخانه

ا.4 و شـيميدان.:ي.ي.وان دي ولده، ). هلنـدي(رازي پزشـك
. 116-87صفحات 

از) التـين(ترجمـه ): ناشـر(تمكين، اويس.5 قـرون وسـطايي
قصصو حكايات المرضـي مـن(كتاب معاينات طبي رازي 

. 133-118صفحات. مقدمه انگليسي). كتاب الحاوي
و هنـري پـاول جـو.6 مفيـد: زف رينـو كولن، جورج سيرافان

و مبيد الهمـوم البـن الحـشاء؛ تفـسير كتـاب الطـب  العلوم
ي چاپ متن عربي براسـاس چنـد نـسخه. المنصوري رازي 

. 306-135صفحات ). فرانسوي(خطي
و المثانـه، محمـد بـن.27ج في الكلـي في الحصي مقاله

گـردآوري. 1896زكرياي رازي، چاپ پيتر دي كونينگ، ليدن 
ــزگين  ــواد سـ ــفحات.1996فـ ــداد صـ .VIII ،285،4تعـ

.3-8298-3028-9شابك
 عربي در تشريح، محمـد بـن زكريـاييسه رساله.28ج

، همراه با ترجمه  فرانسوي، چـاپ پيتـر دي كونينـگ،ي رازي
تعـداد صـفحات.1996گردآوري فـواد سـزگين.1903ليدن

XIV ،830،10.3-8298-3029-7شابك.
ف.1 .ي الطب، تاليف محمد بن زكرياي رازيكتاب المنصوري
2.ل از كتاب الكامـل فـي الـصناعه الطبيـه معـروف بـه جزء او

ت  ليف علي بن عباس مجوسيأالملكي،

 سينا كتاب القانون في الطب، ابن.3

 في الطب، علي بن ربن طبـري، چـاپةفردوس الحكم.29ج
. 1996گردآوري فـواد سـزگين. 1928برلين. محمد زبير صديقي

.3-8298-3030-0شابك.58، 19،620د صفحات تعدا
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و مطالعات دربـاره.30ج  علـي بـن ربـن طبـري،ي متون
 ايگـرت، مـازن-همكـاري ايـرج گردآوري فواد سـزگين، بـا
و اكهارد نويباور .VI،375 ،6تعداد صـفحات.1996عماوي

.3-8298-3031-9شابك
و: اشتاينشنايدر، موريس.1 و سهل طبري،  علـي سهل بن بشر،

.11-1صفحات ). آلماني(بن سهل
چاپ كتاب فـردوس: هايي درباره يادداشت: بروكلمان، كارل.2

 في الطب علي بن ربن طبـري توسـط محمـد زبيـرةالحكم
.30-12صفحات ). آلماني(صديقي

 چـاپي ديـدگاه انتقـادي دربـاره: ملگـور-پادگون، يوهـان.3
 علي بن ربـن طبـري توسـط محمـدةكتاب فردوس الحكم

.57-31صفحات ). فرانسوي(بير صديقيز
علي بن ربن طبري، طبيب ايرانـي االصـل: مايرهوف، ماكس.4

89-58صفحات ). آلماني(م هجري از قرن سو.
ازةفردوس الحكم: مايرهوف، ماكس.5  في الطب علي طبـري،

طب هاي دانشنامه نخستين كتاب صـفحات ). انگليسي(اي در
90-138 .

طبيـب ايرانـي مـسيحي از قـرن.يعلي بن ربن طبر: شاختر.6
144-139صفحات ). فرانسوي(م هجريسو .

علي(طب هندي از نظر مولفي قديمي: صديقي، محمد زبير.7
(بن ربن طبري . 151-145صفحات ). انگليسي)

و چگونگي پزشـكي بيماري: سگل، آلفرد.8 و االجنه هاي زنان
 في الطـب علـي بـن سـهلةبانوان در كتاب فردوس الحكم 

مط و شـرح. 1928زبير صديقي، برلين. بري، چاپ ترجمـه
. 208-152صفحات ). آلماني(

هـاي هنـدي در كتـاب فـردوس ذكـر كتـاب: سگل، آلفـرد.9
و شـرحةالحكم  في الطب علي بـن سـهل طبـري، ترجمـه

. 266-209صفحات ). آلماني(
 فـيةفصول مقدماتي در كتاب فردوس الحكمـ: سگل، آلفرد. 10

و شـرح.يالطـب علـي بـن سـهل طبـر ). آلمــاني(ترجمـه
.375-267صفحات 

ــاره.31ج و مطالعــات درب ــا بــن ماســويهي متــون . يوحن
 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج

.VI،426،6تعـداد صـفحات.1996عماري، اكهارد نويبـاور

.3-8298-3032-7شابك
و مايرهوف، ماكس.1 ي: بروفر، كورت وحنـا چشم پزشكي نزد

.52-1صفحات ). آلماني(بن ماسويه 
پل.2 . كتاب االزمنه ابن ماسويه طبيب مسيحي مـشهور: سبات،

.77-53صفحات. تصحيح كتاب
پل.3 تـصحيح. كتاب النوادر الطبيه يوحنا بـن ماسـويه: سبات،

. 112-77صفحات. كتاب
پل.4 . كتاب جواهر الطيب المفرده يوحنـا بـن ماسـويه: سبات،

. 136-113ت صفحا. تصحيح كتاب
پل.5 چـاپ مـتن. كتاب ماء الشعير يوحنا بـن ماسـويه: سبات،

و ترجمه .148-137صفحات. فرانسويي عربي
تـ: باگل، يوليوس ليوپلـد.6 ليف يوحنـا بـنأكتـاب الجراحـه،

و تحليــل اجــزا كتــاب ). التــين(ماســويه  ). آلمــاني(چــاپ
. 298-149صفحات 

از: اشــتيرنبرگ، فردريــك الكــساندر.7 ــاب فــصل چهــارم  كت
. 350-299صفحات ). التين(الجراحه يوحنا بن ماسويه

قسمت پايـاني از فـصل چهـار كتـاب الجراحـه: شنله، والتر.8
. 386-351صفحات ). التين(يوحنا بن ماسويه 

فصل پنجم از كتـاب الجراحـه يوحنـا بـن: بروكلمان، هانس.9
(ماسويه . 426-387صفحات ). التين.

و مطالعات درباره.32ج گـردآوري. ثابت بن قـرهي متون
 ايگـرت، مـازن عمـاري،-فواد سزگين با همكاري كارل ايرج 

ــاور ــارد نويبـ ــفحات. 1996اكهـ ــداد صـ .VI،323،6تعـ
.3-8298-3033-5شابك

و بروفر، كورت.1 كتـاب فـي طـب العيـون: مايرهوف، ماكس
.10-1صفحات ). آلماني(ثابت بن قره 

 علـم الطـب ثابـت بـنفيةكتاب الذخير: صبحي، جورجي.2
. 270-11صفحات. قره

 فـيةكتـاب الـذخير: هايي دربـاره يادداشت: بروكلمان، كارل.3
). آلمـاني(چـاپ جـورجي صـبحي. علم الطب ثابت بن قره

.276-271صفحات 
كتاب الـذخيره فـي علـم الطـب: تقرير درباره: المان، هرمان.4

صـفحات ). آلمـاني(چـاپ جـورجي صـبحي. ثابت بن قره 
277-280 .



)ي پزشكي اسالمي مجموعه(معرّفي كتاب

و ايران طب سنّي مجلّه/ 264  تي اسالم

كتـاب. فـي علـم الطـبةكتـاب الـذخير: مايرهوف، ماكس.5
. 302-281صفحات ). انگليسي(قديمي در طب 

 فهرسـتي كـه جـورجي صـبحي بـري درباره: شاليفر، يوول.6
(كتاب الذخيره ثابـت بـن قـره تهيـه كـرده اسـت ). آلمـاني.

. 308-303صفحات 
 تصحيح جورجي صـبحي از كتـابي درباره: شاليفر، يوول.7

.323-309). آلماني(ه الذخير
و مطالعــات دربــاره.33ج  يعقــوب بــن اســحاقي متــون

 ايگرت،-كندي، گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهارد نويباور ،V،231تعداد صفحات. 1996مازن عماوي

.3-8298-3034-3شابك.6
و كتـابش فـي معرفـ: النچ، كورت.1 ةابويوسف يعقوب كندي

.8-1صفحات ). آلماني(المركبه قوي االدويه
) موجـود در ميـونيخ( خطـيي متن نـسخه: هاوبلد، رودلف.2

.15-9صفحات ). آلماني(منسوب به كندي
 شناسايي نفس وجـودي چه در گذشته دربارهآن: گوتيه، لئون.3

(داشـته اسـت و ترجمـه. قــويةفــي معرفـ"همــراه چـاپ
( كندي"االدويه .168-17صفحات ). فرانسوي)

و والتسر، ريچارد ريتر.4 رساله يعقوب بـن اسـحاق:، هلموت
و شـرح بـه ايتاليـايي(كندي در الحيله لدفع االحزان  ). مـتن،

. 231-169صفحات 
و مطالعات مربوط قـسطابن لوقـا.34ج گـردآوري. متون

و-فواد سزگين با همكاري كارل ايرج   ايگرت، مـازن عمـاوي
ــاور ــارد نويبــ ــفحات. 1996اكهــ ــداد صــ ،V،269تعــ

.3-8298-3035-1شابك.6
 التـين رسـاله فـيي ترجمـه ): ناشر(باراخ، كارل سيجموند.1

و النفس از قسطابن لوقا .150-1صفحات. الفرق بين الروح
و الـنفس ): ناشر(شيخو، لويس.2 . رساله في الفرق بين الـروح

.166-151صفحات
و الـنفس از رساله في الفـرق بـين الـروح: گابرييلي، جوزپه.3

(قسطابن لوقا و ترجمه ايتاليايي. .201-168صفحات ). چاپ
پل.4 و": سبات، كتـاب علـل اخـتالف النـاس فـي اخالقهـم

( از قسطابن لوقا"..سيرهم . 269-203صفحات ). انتشار متن.
و مطالعــات دربــاره.35ج  اســحاق بــن ســليماني متــون

ا. اسرائيلي -يـرج گردآوري فواد سـزگين بـا همكـاري كـارل
و اكهارد نويباور تعداد صـفحات. 1996 ايگرت، مازن عماوي

V،474،6.شابكX-3036-8298-3.
(اسحاق بن سـليمان اسـرائيلي: لكلرك، لوسيان.5 ). فرانـسوي.

.2-1صفحات 
ورود بـه پزشـكي بـر اسـاس روش اسـحاق: برلينر، ابراهام.6

(اسرائيلي .6-3صفحات ). آلماني.
بــر اســاس روش اســحاق ورود بــه: كافمــان، داود.7  پزشــكي

.22-7صفحات. ترجمه آلماني. اسرائيلي
صـفحات ). آلمـاني(اسحاق اسرائيلي: اشتاينشنايدر، موريس.8

23-30.
ادب"دربـاره عـدم صـحت انتـساب كتـاب: گتمان، ياكوب.9

صـفحات ). آلمـاني( به اسحاق بن سليمان اسرائيلي"الطبيب
32-40.

اس: باينه، يوهانس. 10 ). آلمـاني(رائيلي، فـي البـول كتاب اسحاق
. 121-41صفحات 

تـ: فريدنفال، هاري. 11 ليف اسـحاقأنـسخه هـاي خطـي طبـي
. 133-123صفحات ). انگليسي(اسرائيلي 

ترجمـه. كتاب ادب الطبيب اسـحاق اسـرائيلي: چاركو، سول. 12
.142-134صفحات. از عربي به انگليسي

الحمـي اسپانيايي رساله فـيي ترجمه): ناشر(ليامس، جوزپه. 13
. 474-143صفحات. از اسحاق اسرائيلي

تـ ليفأالتصريف لمن عجز عن الت.36ج ليف ابوالقاسـمأ،
. 1861، لوسـيان لكـالرك بـه فرانـسويي ترجمـه. الزهـراوي 

.XIV ،342،4تعداد صـفحات.1996گردآوري فواد سزگين
.3-8298-3037-8شابك
ــاره.37ج و مطالعــات درب ــون . راوي ابوالقاســم زهــي مت

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرگ
و اكهارد نويباور .V،237،6تعـداد صـفحات. 1996عماوي

.3-8298-3038-6شابك
 آب آوردني بـه روش معالجـه سگل، ديدگاه تاريخي راجع.1

.25-1صفحات. چشم به روش غير جراحي
و كتابش. لكلرك، لوسيان.2 صـفحات. ابوالقاسم زهراوي

27 -48.
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. پزشكي نظـامي از نظـر ابوالقاسـم زهـراوي. فرولخ، هرمان.3
.62-50صفحات

و آثـار ابوالقاسم زهراوي: دونيه، اويگن.4 صـفحات.، زنـدگي
63-64.

كتاب التـصريف(ترجمه التين كتاب از قرطبه: اويگن دونيه.5
.127-65صفحات ). لمن عجز عن التاليف از زهراوي

. كتاب الجراحه ابوالقاسـم زهـراويي بارهدر:، ارنست كردنيه.6
.143-129صفحات

ش.7 وي مقايسه.: نيل،  چگونگي جراحي دندان نزد زهـراوي
. 165-145صفحات. ديگر پزشكان مسلمان

نصوير ابـزار طبـي در نـسخ خطـي التـين: سودهوف، كارل.8
. 237-166صفحات. كتاب ابوالقاسم زهراوي

ــاره.38ج ــات درب و مطالع ــون ــراويابي مت ــم زه . والقاس
 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرگ

و اكهارد نويباور .VI،372 ،6تعداد صـفحات.1996عماوي
.3-8298-3039-4شابك

.، از علماي طـب اسـالمي ابوالقاسم: ابوغنيمه، محمد صبحي.1
.35-1صفحات

ت صـفحا. كتاب الجراحه ابوالقاسم زهراوي: مخلوف، توفيق.2
37-176 .

و درمان آن نزد پزشـكان شكستگي استخوان .: دباغ، خليل.3 ها
.205-177صفحات. مسلمان

و ابـن: جوزف-رينو، هنري پاول.4 صـفحات. سـينا ابوالقاسم
206-213 .

و ابـن شـكل اسـتخوان: بلوم، اشـر.5 . سـينا هـا نـزد ابوالقاسـم
.293-225صفحات

 صــفحات.. معالجــه ابوالقاســمي دربــاره: كــوهن، الــي.6
294 -301.

س.7 و بيماريي معالجه.: سبنك، مارتن و زايمـان هـاي زنـان
.320-303صفحات. تناسلي نزد ابوالقاسم زهراويءاعضا

هاي مربوط به توليـدمثل در كتـاب فصل: شاهين، عبدالسالم.8
.359-321صفحات. الجراحه ابوالقاسم زهراوي

الدين صابونچي هاي شرف مقايسه نوشته:، فواد كامل بكسان.9
و ابوالقاسم زهراوي در جراحي .363-360صفحات. اوغلي

صـفحات. ابزار ابوالقاسم زهراوي در طب دندان: تسر، هنس. 10
364-365 .

ر. 11 صفحات. التصريف، كتاب ابوالقاسم در جراحي.ج. شافر،
366-372.
و مطالعات درباره.39.ج  ابن الجـزار، ابـو جعفـري متون

 گردآوري فواد سـزگين بـا همكـاري كـارل.احمد بن ابراهيم
و اكهـارد نويبـاور-ايرگ تعـداد. 1996 ايگرت، مازن عماوي

.3-8298-3041-6شابك.VI،334،6صفحات 
 كتـاب زاد المـسافر ابـني مباحثي درباره: دارمبرگ، شارل.1

.38-1صفحات. جزار
 كتـاب زاد المـسافر ابـني مبـاحثي دربـاره:، گوستاو دوگا.2

.103-39فحاتص. جزار
و آثارشان، كتـاب: اشتاينشنايدر، موريس.3 پزشكان مسلمان

.109-104صفحات. االعتماد ابن جزار
و روئــل، شــارل اميــل.4 هــايي از بخــش: دارمبــرگ، شــارل

.128-111صفحات. جديد كتاب زاد المسافري ترجمه
 جديد كتـابي ترجمهي گابريلي، جوزپه، پژوهشي درباره.5

. 150-129فحاتص. زادالمسافر
 كتاب زادالمسافر همـراه بـاي چاپ مقدمه: زايدل، ارنست.6

.163-152صفحات. آلمانيي ترجمه
 تاريخ پزشكي اسـالميي ابن ميالد، احمد، گزارشي درباره.7

ومدر قرون چهـار( طب در قيرواني مدرسه. در تونس
.224-165صفحات). هجري قمريمپنج

ازي انتشار ترجمه: فلچر، لوتر.8  التين استفان ساراگوسـايي
في ادويـ صـفحات. ابـن جـزارة المفـردةكتاب االعتماد

225-334 .
و مطالعات درباره.40ج . علي بن عباس مجوسيي متون

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرگ
و اكهارد نويباور .VI،223،6تعداد صـفحات. 1996عماوي

.3-8098-3042-6شابك
كه كتاب الملكي ايني درباره: تيرفلدر، يوهان گودليپ.1

و كتاب   از اسحاق بن Pantechnumعلي بن عباس
. ســليمان اســرائيلي در اصــل كتــاب واحــدي هــستند

.3-1صفحات ). آلماني(



)ي پزشكي اسالمي مجموعه(معرّفي كتاب

و ايران طب سنّي مجلّه/ 266  تي اسالم

صـفحات ). انگليـسي(علي بن عباس: فشر، جورج جاكسن.2
4-19.

. چـشم پزشـكي نـزد علـي بـن عبـاس: گورچف، گزنفـون.3
.56-21صفحات. آلمانيي جمهتر

 التين چاپ نـشده از كتـاب كامـلي ترجمه: باگل، يوليوس.4
در نـسخ خطـي. الصناعه الطبيه علـي بـن عبـاس مجوسـي

. 108-57صفحات. ملي برليني موجود در كتابخانه
يهجـ هـاي پزشـكان مـسلمان در معال كوشش: ريختر، پاول.5

. 138-109صفحات ). آلماني(بيماري جذام
هاي پزشكان مسلمان در تاريخ بيماري كوشش:، پاول يخترر.6

. 159-139صفحات ). آلماني(آبله 
هاي پوسـتي از نظـر علـي بـن عبـاس بيماري:، پاول ريختر.7

.176-161صفحات. مجوسي
هاي پوسـتي از نظـر علـي بـن عبـاس بيماري: ريختر، پاول.8

. 186-177صفحات. مجوسي
ي.9 و علي بن عباس تشريح دماغ در آثا .: وايبرگ، ر جالينوس

). انگليـسي(هاي تطبيقي در تاريخ تـشريح، كوشش مجوسي
.223-187صفحات 

تـ.42-41ج ليف علـي بـن عبـاسأكامل الصناعه الطبيه،
گردآوري فـواد.لجزء او. 1294/1877چاپ بوالق. مجوسي
،IV،618؛IV،434،12،4تعـداد صـفحات. 1996سزگين 

.3-8298-3043-2شابك.4، 20
و مطالعـات دربـاره.43ج وآ كنـستانتيني متون فريقـايي

 اسالمي، گردآوري فواد سزگين با همكاري كـارلي آثار دوره 
و اكهـارد نويبـاور-ايرج تعـداد.1996 ايگرت، مازن عماوي

.3-8298-3046-7شابك.VIII ،412،6صفحات 
و منـابعآكنـستانتين: اشتاينشنايدر، موريس.1 ي دوره فريقـايي

.60-1صفحات. اسالمي
.64-61صفحات. فريقاييآكنستانتين: اشتاينشنايدر، موريس.2
و كنستانتين.:ا.بم.3 فريقاييآتطبيق بين آثار اسحاق بن عمران

.95-65صفحات ). آلماني( بيماري ماليخولياي درباره
فريقـاييآچگونه كنستانتين. حكايت از سالرنو: سنگر، چارلز.4

. بـه زبـان انگليـسي. را به مـسيحيان انتقـال داد علم پزشكي 
. 101-96صفحات

و دوروويا.5  پزشـكي سـالرنو،ي مدرسـهءمنشا: سنگر، چارلز
. 120-103صفحات ). انگليسي(هاي تاريخي بحث

چه به پزشكي دندان اختـصاص دارد از آثـارآن: نورد، كارل.6
. 151-121صفحات ). آلماني(فريقاييآكنستانتين 

صـفحات ). انگليـسي(فريقـاييآكنـستانتين:، لـن ثورنديك.7
152-169 .

كــارل.8 هــاي پزشــكي اســقف برونــو فــن كتــاب:ســودهف،
ــ1161اش در ســـال هلدســـهايم در كتابخانـــه و اهميـ تم

درآكنــستانتين مــيالدي فريقــايي صــفحات.قــرن دوازدهــم
170-178 .

و مدرسـهآكنـستانتين: سودهف، كارل.9 دري فريقـايي  طـب
. 184-179صفحات ). مانيآل(سالرنو

فريقـايي در انتقـال علـومآنقش كنـستانتين: سودهف، كارل. 10
و نوشته  و اورسـو كـاثنين دو اسالمي به غرب هـاي مـاوري

. 195-185صفحات ). آلماني(پزشك اروپايي در اين زمينه 
ــستانتين. 11 ــف، كن ــرويتس، رودل ــلآك ــك اه ــايي پزش فريق

و اهميـ. مونتكازينو و آثارش ا زندگي درت و در علـم طـب
.240-197صفحات ). آلماني(قرون وسطي

يوهانس سارتينوسـي پزشـكي از سـالرنو: كرويتس، رودلف. 12
. 264-241صفحات ). آلماني(

بي كرويتس. 13 ). آلمـاني(فريقاييآاعتباري كنستانتين، رودلف،
. 286-265صفحات 

وآكرويتس، رودلف، اضافاتي راجع بـه كنـستانتين. 14 فريقـايي
. 310-288صفحات ). آلماني( يوهانس واتو شاگردش

كــرويتس. 15 و والتــر ماليخوليــا از ديــدگاه:كــرويتس، رودلــف
). آلمـاني(پژوهـشي در تـاريخ پزشـكي. فريقاييآكنستانتين 
. 337-312صفحات 

فريقاييآ كار كنستانتيني ميان شيوهي مقايسه: لهمان، هارمن. 16
. 347-338صفحات.و يوهانس افالكيوس

ــارمنلهمــان. 17 ــاره:، ه ــستانتيني درب ــاييآ كن ــاني(فريق ). آلم
. 354-349صفحات 

در. مدرسـه سـالرنو: كرستلر، بول اوسكار. 18 و فـرود آن فـراز
. 412-356صفحات. تاريخ
ي ترجمــه. علــي بــن عيــسي. تــذكره الكحــالين.44ج
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ي و شرح توسط ي. آلماني و گـردآوري. لبرت. هيرشبرگ
،XXXVIII ،324ات تعـداد صـفح. 1996فواد سـزگين 

.3-8298-3047-5شابك.4
ــاره.45ج ــاب درب ــلي، كت ــي موص ــن عل ــار ب ي عم
وي هــاي خليفــهپزشــكي، براســاس گــزارش چــشم  چلبــي

و پـژوهش دستنويسي ديگران، مطالعه .آني هـا دربـاره ها
،X،262تعـداد صـفحات. 1996گردآوري فـواد سـزگين

.3- 8298- 3048-3شابك.4
 از عمار بن علي موصلي. المنتخب في عالج العين.1

في الكحل.2 .از خليفه بن ابي المحاسن حلبي. الكافي
 از صالح الدين بن يونس كحال حموي. نورالعين.3

و مطالعات درباره.46ج  عمار بـن علـي موصـليي متون
ــرن( ق4ق ــسي)م10/ه ــن عي ــي ب ق(و عل ه ــرن ).م11/ ق

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرگ
و اكهارد نويباور .VI،335 ،6تعداد صـفحات.1996عماوي

.3-8298-3049-1شابك
كشيدن آب مرواريد نزد عمـار بـن علـي:، ماكس مايرهوف.1

و آلمـــانياســـپانياي(موصـــلي   ). ي، فرانـــسوي، انگليـــسي
.116-1صفحات

. چـشم پزشـكان مـسلماني دربـاره: هله، كارلوس اگوسـت.2
 الكحالين علي بـن عيـسية التين تذكري اي بر ترجمه مقدمه

.162-117صفحات ). التين(
 چـشمي هلـه، دربـاره: مقالـهي گزارشي دربـاره.:ي. سگل.3

 الكحـالينةتين تذكرالي اي بر ترجمه مقدمه. پزشكان عرب
.181-164صفحات ). فرانسوي(عيسي بن علي

 الكحـالينةتشريح چشم در كتاب تذكر: ارسالن، امير عارف.4
. 188-182صفحات ). فرانسوي(عيسي بن علي

ة تـذكري هـاي تـاريخي دربـاره ديدگاه: هيرشبرگ، يوليوس.5
.190-189صفحات ). آلماني( الكحالين علي بن عيسي

وير عـارف، روش معالجـه ارسالن، امي.6  سـرمازدگي چـشم
صـفحات. هاي چشمي ديگر در قـرن دهـم مـيالدي بيماري

191-194.
عيسي بـن علـي يـا علـي بـن عيـسي؟: ارسالن، امير عارف.7

.195صفحه ). فرانسوي(

 الكحـالين علـي بـنة تـذكري دربـاره: هيرشبرگ، يوليـوس.8
. 198-196صفحات ). آلماني(عيسي

و علـي(تاريخ چشم پزشـكي: هيرشبرگ، يوليوس.9 موصـلي
. 244-199صفحات. به زبان آلماني) بن عيسي

چشم پزشكي از نظر عيسي بن علـي. اشتاينشنايدر، موريس. 10
. 254-245.و كاناموسالي به زبان آلماني

. رمد چشمي معالجهي اي درباره كستن، چارلز گرين، فشرده. 11
. 263-256صفحات

 رمـدي چگونگي معالجه مايرهوف، ماكس، گزارش تاريخي. 12
آني چشم در دوره و پيش از صـفحات ). انگليسي( اسالمي

265-330.
بـر) انگليـسي( ترجمـهيهرگزارشي دربا: مايرهوف، ماكس.13

.335-332صفحات. الكحالين علي بن عيسيةتذكر
و مطالعـات دربـاره.47ج  453( علـي بـن رضـواني متون
ــن بطــالن)ق.ه ــرد).ق.ه 458(و اب ــا گ ــواد ســزگين ب آوري ف

و اكهـارد نويبـاور-همكاري كارل ايرج   ايگرت، مـازن عمـاوي
.3-8298-3050-5شابك.VI،312 ،6تعداد صفحات. 1996

و علما مسلمان: گابريلي، جوزپه.1 علي بـن رضـوان: پزشكان
.7-1صفحات ). ايتاليايي(

، از قـرن پـنجم» االطبـاةدعو«ي درباره: صدقي بيگ، محمود.2
(ابن بطالن(هجري .11-9صفحات ). فرانسوي)

و قـاهره در قـرني درباره: شافت، ژوزف.3  يونانيان در بغـداد
.31-12صفحات ). آلماني(پنجم هجري

ــاخت، ژوزف.4 و ش ــاكس ــايرهوف، م ــاره: م  پزشــكيي درب
و نامه فيلسوف هـا در قـاهره در نگـاري بـين آن هاي مسلمان

(441سال  .47-33صفحات). فرانسوي.
و مايرهوف، ماكسشا.5 پنج رساله از ابن بطـالن: فت، ژوزف

و ترجمه بـه  و ابن رضوان مصري، همراه با تصحيح بغدادي
. 274-49صفحات.زبان انگليسي

هـاي ابـن چـاپ رسـالهي هايي دربـاره خولي، امين، ديدگاه.6
و ابن رضوان مصري . 280-276صفحات. بطالن بغدادي

و مايرهوف، ماكس.7  گزارش خـوليي درباره: شافت، ژوزف
و ابـن رضـواني درباره ( چاپ آثار ابن بطـالن ). انگليـسي.

. 284-281صفحات 
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ــرانتس.8 ــال، ف ــاره: روزنت ــي درب وي گزارش ــافت ــاپ ش  چ
و ابـن رضـوان مايرهوف از پنج رساله از ابن بطالن بغدادي

. 294-286صفحات ). آلماني(مصري 
مـي دربارهيگزارش: زگل، آلفرد.9 و  از رهوفيا چـاپ شـافت

و ابـن رضـوان مـصري  پنج رسـاله از ابـن بطـالن بغـدادي
.298-295صفحات ). آلماني(

ــست. 10 ــصحه«: وكرســهايمر، ارن ــويم ال ــن بطــالن(» تق و) اب
آني ترجمه . 311-299صفحات ). فرانسوي( آلماني

. ليف لوسيان لكلـركأت. تاريخ پزشكي اسالمي.49-48ج
و دو جلد او. 1876چاپ پاريس گردآوري فـواد سـزگين.مل

-X-3053شـــابك.IV،527 ،4تعـــداد صـــفحات. 1996
8298-3.
و مطالعات درباره.50ج وي متون  موفق بن علـي هـروي

گـردآوري فـواد سـزگين بـا.ق االدويهيكتابش االبينه عن حقا
و اكهارد نويبـاور-همكاري كارل ايرج  . ايگرت، مازن عماوي

.3-8298-3054-8بكشا. VI،326تعداد صفحات. 1996
(تاريخ علم النبات: مير، ارنست.1  ابومنـصور موفـقي دربـاره.

(بن علي هروي .5-1صفحات ). آلماني)
 ابـوةكتاب االبينه عـن حقـايق االدويـ: آخوندف، عبدالخالق.2

(منصور موفق بن علي هـروي و شـرحي ترجمـه. ). آلمـاني
.319-7صفحات

اي درباره: ميلي، الدو.3 و سـموم ز ديـدگاه ابومنـصور داروهـا
(موفق بن علي هروي .328-320صفحات ). اسپانيايي.

ليف احمـدأت. كتاب جامع المفرداتي گزيده.52-51ج
انتخـاب ابـوالفرج غريغوريـوس. بن محمد بن خالـد غـافقي 

به ابن عبري، چـاپ همـراه بـا ترجمـه  وي معروف  انگليـسي
و جورجي صبحي ت قـسم.لجـزء او. شرح ماكس مايرهوف

لاو) ).4-2(قـسمت.لجـزء او. 1932قـاهره). حرف الـف.
و( گردآوري فواد سـزگين.1937قاهره). حروف ب، ج، د، ه،

ــفحات. 1996 ــداد صـ ، IV،239-463؛IV،238،56،6تعـ
57-103 ،464-539 ،104-119 ،540-589،120-131.

.3-8298-3057-2شابك
و مطالعات درباره.53ج محمـد خالـد احمد بـني متون
ــافقي ــزگين. غ ــواد س ــردآوري ف ــفحات. 1996. گ ــداد ص تع

VI ،6،242 .3-8298-3058-0شابك.
ــوريس.1 ــشنايدر، م ــافقي. اشتاين ــردات غ ــامع المف ــاب ج كت

.150-1صفحات ). آلماني(
و علـم النبـاتي درباره: مايرهوف، ماكس.2  علم داروشناسـي

.160-151صفحات ). آلماني(نزد احمد غافقي
و:، ماكس مايرهوف.3 گزارشي مختصر از علوم داروشناسي

صـفحات). فرانـسوي(النبات نـزد مـسلمانان در اسـپانيا 
161-201.

 خطي از كتاب جامعي دو نسخهي درباره: مايرهوف، ماكس.4
.222-203صفحات ). فرانسوي(المفردات احمد غافقي

مايرهوف، ماكس، درباره اسمهاي داروها در زبان پرتقالي.5
(انـدن عربي گرفته شـدهكه از زبا  صـفحات ). فرانـسوي.

223-232.
در: مايرهوف، ماكس.6 درباره اسمهاي داروها به زبان پرتقـالي

(هاي خطي طبي دوره اسالمي نسخه صـفحات ). فرانـسوي.
233-242.
و پـسرش ابـو.54ج و مطالعات ابـوالعال بـن زهـر متون

ا. مروان بن زهر   يـرج گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل
و اكهارد نويباور تعداد صفحات.1996. ايگرت، مازن عماوي

VI ،394،6.3-8298-3059-9شابك.
.10-1صفحات ). آلماني(ابن زهر: اشتاينشنايدر، موريس.1
و ترجمه. تذكره ابي العال: كوالن، گابريل.2 . فرانـسويي چاپ

.95-11صفحات
و آثار: كوالن، گابريل.3 صفحات ). فرانسوي(ابن زهر، زندگي

97-303 .
و پاول، يوزف.4 هاي خطي جديد ابن زهـر نسخه: رنو، هنري

.321-305صفحات ). فرانسوي(
و مغـرب در دانسته: فرج، عبدالملك.5 هـاي پزشـكان انـدلس

.384-323صفحات ). فرانسوي(قرن دوازدهم ميالدي 
ــدالملك.6 ــدلس: فــرج، عب ــسوي(طــب اســالمي در ان ). فران

. 387-385صفحات 
يگلدشــتاي.7 و ســرطان معــده در قــرون .: ن، هــايمن قــروح

و بنــويني  هــا وســطي، ابــن زهــر، ابــن رشــد، فرانسيــسكن
. 394-389صفحات ). انگليسي(
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تاليف محمد بـن قـسوم. كتاب المرشد في الكحل.55ج
هـاي فرانـسوي از بخـشي بن اسلم غافقي، همراه با ترجمـه 

. چــاپ مــاكس مــايرهوف. مربــوط بــه چــشم پزشــكي 
تعداد صـفحات. 1996. گردآوري فواد سزگين.1933بارسلون

.3-8298-3060-2شابك.4، 226
و مطالعـات دربـاره.56ج سـليمان بـن( الكـواتمي متون

 گردآوري فواد سزگين با همكاري كـارل ايـرج) حارث قوطي 
و اكهارد نويباور تعداد صفحات. 1996. ايگرت، مازن عماوي

VI ،410 ،6.3-8298-3061-0شابك.
)م1159سـال(چشم پزشـكي كـواتم: باگل، يوليوس لئوپلد.1

.80-1صفحات ). التيني(
ي ترجمـه)م1159سـال(چشم پزشكي كـواتم: فلش، كارل.2

و شروح .110-81صفحات. آلماني
ي ترجمـه)م1159سـال(چشم پزشكي كـواتم: ولم، هانس.3

و شروح .142-111صفحات).مقسمت دو(آلماني
)م1159سال( پزشكي كواتم چشم. شلبكف، فردريش.4

و شـروحي ترجمه صـفحات ). قـسمت سـوم( آلماني
143 -174.

ي ترجمه)م1159سال(چشم پزشكي كواتم. شورس، كارل.5
و شروح .210-175صفحات ). قسمت چهارم(آلماني

)م1159سـال(چشم پزشكي كواتم: وندمولر، ارنست.6
و شروحي ترجمه صـفحات ). قسمت چهـارم( آلماني

211 -244.
)م1159سال(چشم پزشكي كواتم: شوارتسوايس، ليو.7

و شروحي ترجمه صـفحات ). قـسمت پـنجم( آلماني
245 -278.

ي ترجمـه)م1159سـال(چشم پزشكي كـواتم: الرد، ادورد.8
و شروح .312-279صفحات ). قسمت ششم(آلماني

)م1159سـال(چـشم پزشـكي كـواتم: كامپفر، راينهولـد.9
و شــروحي ترجمــه صــفحات ). قــسمت هفــتم( آلمــاني

313-346.
پزشـكي در قـرون ها در تاريخ چـشم نوآوري: بلك، ادلبارت. 10

ت .374-347صفحات ). آلماني(كيد بر كواتمأوسطي با
 العـينة كاتاالني از كتاب صـوري متن ترجمه: دزتاني، ليوس. 11

و جوزپـه دي گيومـا، بحـث كواتم به توسط خـوان ژاكمـه
( تاريخ پزشكيي درباره .398-375صفحات).نيآلما.

درباره چشم پزشك اندلـسي: ميالس واليكروزا، خوزيه ماريا. 12
(قوطي .409-399صفحات ). اسپانيايي.
و الحكماء.57ج ليف سليمان بن حسانأت. طبقات االطباء

گـردآوري فـواد.1955قـاهره. اندلسي معروف به ابن جلجل 
.10،138،48تعداد صفحات.1996. سزگين
ــ.58ج ــارهمت و مطالعــات درب  موســي بــن ميمــون،ي ون

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهارد نويباور تعـداد صـفحات. 1996.لقسمت او. عماوي

VI ،288،6.3-8298-3063-7شابك.
د.1 ليفأتـ(ة االفـضليةمقاله في تدبير الصح. ونترنتس،

(ابن ميمون .64-1ت صفحا). آلمانيي ترجمه)
آثار پزشكي موسي بـن ميمـون: اشناينشنايدر، موريس.2

.87-65صفحات ). آلماني(
كتـاب الـسموم والتحـرز مـن: اشناينشنايدر، مـوريس.3

ت. االدويه القتاله  درأكتاب موسي بن ميمون ليف شـده
. عبـريي آلماني بر اساس ترجمـهي ترجمه)م1198(

.135-88صفحات
ابن ميمون همراه با شرح وي مقدمه:، موريس اشناينشنايدر.4

.152-136صفحات ). آلماني(بر كتاب الفصول بقراط 
و آرا خالصه: ابلر، انسلم.5  پزشـكي ابـنءاي از زنـدگي

.168- 153صفحات ). آلماني( ميمون
ابن ميمون از جمله بزرگترين پزشكان: منتس، اسحاق.6

.221- 169صفحات ). آلماني(
و آثـار، ابـن موسي بن ميمون، زندگي: منتس، اسحاق.7

و محقــق در علــم پزشــكي ). آلمــاني(ميمــون طبيــب
.264- 223صفحات 

ابن ميمون، محققـي در علـم پزشـكي: باگل، يوليوس.8
.281- 265صفحات ). آلماني(

). آلمـاني(قواعد پزشـكي ابـن ميمـون: بانت، برتهولد.9
.288- 283صفحات 

ــاره.59ج و مطالعــات درب . موســي بــن ميمــوني متــون
 ايگرت، مـازن-د سزگين با همكاري كارل ايرج گردآوري فوا
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و اكهارد نويباور تعداد صـفحات. 1996.مقسمت دو. عماوي
VI ،318 ،6.3-8298-3064-5شابك.

ــرن.1 ــاريخ پزشــكي در ق ــان، بحــث در ت ــر، هرم كرون
 مـيالدي بـر اسـاس دو مقالـه از موسـي بـنمدوازده

 خطـي چـاپ نـشدهي ميمون، بر اساس شـش نـسخه
.144-1صفحات).و بحث به زبان آلمانيچاپ متن(

 بواسير در پزشكي قروني كرونر، هرمان، بحث درباره.2
ي ميالدي بر اساس كتاب ابن ميمون دربـاره13و 12

چاپ(. خطي چاپ نشدهي بر اساس دو نسخه. بواسير
و بحث به زبان آلماني .234- 145صفحات ). متن

م: كرونر، هرمان.3 يمـون، تندرسـتي از نظـر موسـي بـن
صفحات ). آلماني(همراه با اضافاتي از ماكس گرونفلد 

235 -253.
و بيمــار در طــب موســي بــن: كرونــر، هرمــان.4 طبيــب

. 256- 254صفحات. ميمون
 خطـي طبـي از آثـار ابـني كرونر، هرمان، يك نسخه.5

ي بحث دربـاره. استميمون كه در گرانادا كشف شده
و ويژگي ). آلماني(هاي عبري ترجمهروش ابن ميمون

.301- 257صفحات 
هـاي طبـي كرونر، هرمان، رفتارهاي جنسي در نوشـته.6

.318- 303صفحات ). آلماني(ابن ميمون 
ــاره.60ج و مطالعــات درب . موســي بــن ميمــوني متــون

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهارد نويباور تعداد صـفحات.1996.مقسمت سو. عماوي

VI ،325 ،5.3-8298-3065-3شابك.
. تندرسـتي از نظـر موسـي بـن ميمـون: كرونر، هرمان.7

ةم از مقالـه فـي تـدبير الـصح مستخرج از فـصل سـو
و عبري با ترجمه آلمـاني(االفضليه ). چاپ متن عربي

.26-1صفحات 
 اصطالحات پزشكي بـه زبـاني كرونر، هرمان، درباره.8

و برابرهاي عبري آن ا عربي ي سـاس سـه نـسخه ها بر
.82-27صفحات ). آلماني(خطي از آثار ابن ميمون

(ة االفضليةفي تدبير الصح: كرونر، هرمان.9 ليف ابـنأت.
 آلماني صـفحاتي چاپ متن عربي با ترجمه ). ميمون

83 -210.
درآن: كرونر، هرمـان. 10 چـه بـه داروشناسـي تعلـق دارد

 اسالمي بـر اسـاس آثـار پزشـكي ابـني پزشكي دوره 
.214- 211صفحات ). آلماني( در فسطاط ميمون

ي كرونر، هرمان، گزارشي ديگر از ابن ميمـون دربـاره. 11
 چاپ متن عربي"في بيان االعراض"پزشكي در كتاب

آني با ترجمه و شرح .320- 216صفحات. آلماني
 از نظـر ابـن ميمـون تندرسـتي جنـسي: كرونر، هرمـان.12

.325-321صفحات). آلماني(
و مطا.61ج ــارهمتــون . موســي بــن ميمــوني لعــات درب

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
ــاور ــارد نويب و اكه ــاوي ــارم. 1996عم ــسمت چه ــداد. ق تع

.3-8298-3066-1شابك.VI،312،6: صفحات
.16-1صفحات ). انگليسي(ابن ميمون طبيب: كان، ماكس.1
م: رانتز.2 ). يـسي انگل(ةف حفـظ الـصح لّـؤابـن ميمـون

.22-17صفحات 
و العالمات منسوب به ابن: لوي، رويبن.3 كتاب االسباب

.33-23صفحات ). انگليسي(ميمون 
). انگليسي( زمان ابن ميموني اسطوره: دويچ، گوتهارد.4

.37-35صفحات 
ابـن ميمـون: پزشـك قـرن دوازدهـم: مندلسن، والتـر.5

.50-38صفحات ). انگليسي(
)2(و آثار پزشكان اسالمينامهزندگي: گابريل، جوزپه.6

.55-52صفحات). ايتاليايي(ابن ميمون
ي.7 و .: براگمان، لـويس "حفـظ الـصحه"ابـن ميمـون

.59-56صفحات ). انگليسي(
ي.8  ابـن ميمـون در الـسمومي رسـاله .: براگمان، لويس

.68-61صفحات ). انگليسي(
ي.9  باسـوري رساله ابن ميمون درباره .: براگمان، لويس

.73-70صفحات).يانگليس(
دو رساله در طب ابـن ميمـون، فـي: مايرهوف، ماكس. 10

.78-74صفحات ). آلماني(ةو حفظ الصحةالتحمي
مالحظاتي پيرامون برخي از پزشكان: مايرهوف، ماكس. 11

يهود در مصر كـه در نـزد مـسلمانان مـشهور هـستند 
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.97-79صفحات ). فرانسوي(
ــاكس. 12 ــايرهوف، م مأت: م ــن ــكي اب ــات پزش ــون ليف يم

. 117-98صفحات ). فرانسوي(
پيرامون فرهنگ اصطالحات پزشكي: مايرهوف، ماكس. 13

ت  (ليف ابن ميمونأبه زبان عربي ) شرح اسـماء العقـار.
. 131- 119صفحات ). فرانسوي(

پيرامون كتاب پزشكي غير معـروف: مايرهوف، ماكس. 14
(شرح اسماء العقار(ابن ميمون  صـفحات ). فرانسوي)

133 -139 .
در: وف، ماكس مايره. 15 پزشكان يهودي در قرون وسطي

صـفحات ). انگليـسي(خاورميانه براساس منابع عربـي 
140 -168 .

پزشـكان يهـودي تحـت حكومـت: مايرهوف، مـاكس. 16
. 177- 169صفحات ). انگليسي(فاطميان در مصر 

ــاكس. 17 ــايرهوف، م ــالينوس: م ــد ج ــون منتق ــن ميم  اب
. 184- 179صفحات ). انگليسي(

ــاكس. 18 ــايرهوف، م ــونأت: م ــن ميم ــكي اب ــات پزش ليف
. 219- 185صفحات ). انگليسي(

ليفأتـ(ة االفـضلية التين كتاب تدبير الصحي ترجمه.19
مـن( فلـورانسي چاپ عكسي از نـسخه ). ابن ميمون 

). آلماني( لورن فرايمني با مقدمه)م1477حوالي سنه 
221 -311.
ــاره.62ج و مطالعــات درب . موســي بــن ميمــوني متــون

 ايگرت، مـازن-اد سزگين با همكاري كارل ايرج گردآوري فو
و اكهارد نويباور تعـداد صـفحات. قسمت پنجم. 1996عماوي

VIII ،311 ،7.شابكX-3067-8298-3.
ة كتاب داللي ابن ميمون طبيب يهودي؛ درباره: كلر، هنري.1

.39-1صفحات). انگليسي(الحائرين
ل جالينوس ابن ميمون بر كتاب الفصوي مقدمه: كاله، پاول.2

.51-41صفحات). آلماني(
ا.3 تندرسـتي روحـي از نظـر ابـن ميمـون .: سافتس، هـاري

.58-52صفحات). انگليسي(
ف.4 و: دليتـر.ج.كرتاتو، فرانچـسكو خـاوير؛ كتـاب االسـباب

.62-59صفحات ). اسپانيايي(العالمات منسوب به ابن ميمون 

و.5 ت.:م.فلدمن، و اوأزنـدگي ابـن ميمـون  ليفـات پزشـكي
.66-63صفحات). انگليسي(

و دانـشمند.:م.فلدمن،و.6 ). انگليـسي(ابـن ميمـون پزشـك
.96-67صفحات

ا.7 ابن ميمون طبيب، از بزرگتـرين فالسـفه در تمـام .: فشر،
.102-98صفحات). آلماني(ها زمان

درأت: گارشنفلد، لويس.8 و مقـاالتش ليفات طبي ابن ميمون
. 118-104صفحات). انگليسي(ةو التحميةحفظ الصح

(موسي بن ميمون: گارشنفلد، لويس.9 صـفحات ). انگليسي.
120-152.

م: گارشنفلد، لويس.10 و درلّـؤموسي بن ميمـون پزشـك ف
. 161-154صفحات ). انگليسي(طب

شخـصيت ابـن ميمـون در ميـان: گوبانس كالدبال، خـوزه.11
.175-162صفحات). اسپانيايي(ديگر دانشمندان 

أ.12 صــفحات). انگليــسي(ميمــون پزشــك ابــن.:ب.آلـويچ،
176-178.

ج.13  ابـني پيرامون برخي افكـار نوآورانـه در مقالـه .: بارل،
في السموم .182-179صفحات ). فرانسوي(ميمون

آ. 14 مقاله در السموم از موسي بن ميمون، همراه بـا.:م. رابينويچ،
و عبري براساس مقالـه فهرستي از داروها به زبان  ي هاي عربي

. 250-183صفحات. ترجمه فرانسوي. موله-كلمان
ن.15 صـفحات ). انگليـسي(ابن ميمون پزشـك.:ي.آرونستم،

252-253.
ه.16 و دانـشمند بـزرگ .: رودن، فرانك ابـن ميمـون پزشـك

.258-254صفحات). انگليسي(
صـفحات ). انگليـسي(دوران ابـن ميمـون: كاگان، سلومن.17

259-262.
صـفحات ). انگليـسي(ابن ميمون پزشـك: لونسن، أبرهام.18

264-273.
ي ديدگاه ابن ميمون پزشـك دربـاره: شوايسهايمر، والدمار.19

.281-275صفحات ). انگليسي(هاي جديد دانش
صـفحات ). انگليسي(ابن ميمون پزشك: فريدنفالد، هاري.20

283-308.
صـفحات ). انگليـسي(كتاب ابـن ميمـون: منتنر، سوسمن.21



)ي پزشكي اسالمي مجموعه(معرّفي كتاب

و ايران طب سنّي مجلّه/ 272  تي اسالم

309-311 .
ا.63ج ت كتاب شرح اسماء ليف ابي عمران موسـيألعقار،

. 1940بن عبيداهللا اسرائيلي، چـاپ مـاكس مـايرهوف، قـاهره 
، LXXVIتعــداد صــفحات.1996گــردآوري فــواد ســزگين

.3-8298-3069-6شابك.69، 259
.67-64ج في الطب، علـي بـن احمـد. كتاب المختارات

ل جـزء او.ق.ه 1362بن علي بن هبل بغدادي، حيدرآباد دكن 
،IVتعـداد صـفحات. 1996گردآوري فواد سزگين.ا چهارمت

،IV،4،339؛IV،4،339،4؛IV،4،339 ،4؛4، 336، 12
.X-3070-8298-3شابك.4

ت.68ج ليف ابن مناصفأكتاب المذهبه في نظم الصفات،
، رسـاله دكتـري)ابي عبداهللا محمد بن عيسي بن اصـبغ ازدي(

م . 1996گردآوري فـواد سـزگين. 1941برلين. بينوال. يواخيم
.3-8298-3071-8شابك.XX،186،4تعداد صفحات

ــ.70-69ج ،ةو االغذيــةكتــاب الجــامع لمفــردات االدوي
.4-1جزء.ق.ه1291ليف عبداهللا بن احمد بن بيطار، قاهرهأت

،V،179،179تعداد صـفحات.1996گردآوري فواد سزگين
.3-8298-3072-6شابك.V،211،172،5؛5

 فرانــسوي كتــاب الجــامع لمفــرداتي ترجمــه.73-71ج
پـاريس.3-1جـزء.، توسط لوسيان لكلـركةو االغذيةاالدوي
،VIتعـداد صـفحات. 1996گردآوري فواد سـزگين.م1877
XVI ،476 ،4؛VI،II،490،4؛VI،484،4.ــابك -4شـــ
3073-8298-3.
و مطالعات دربـاره.74ج  بـن احمـد بـن عبـداهللاي متون

 ايگرت،-بيطار، گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهــارد نويبــاور تعــداد.لقــسمت او. 1996 مــازن عمــاوي

.3-8298-3074-2شابك.VI،236 ،6صفحات 
 جـوزفي ترجمهي هايي درباره يادداشت: وستنفلد، فرديناند.1

االةاسنتهايمر بر كتاب الجامع لمفردات االدوي  عبـداهللاةغذيو
.13-1صفحات ). آلماني(بن احمد بن بيطار

 جـوزف اسـنتهايمري ترجمـهي درباره: دوزي، راينهارت.2
.32-15صفحات). آلماني(بر كتاب ابن بيطار

و لغويــه ابــن بيطــار: لكلــرك، لوســيان.3 دراســه تاريخيــه
.61-33صفحات). فرانسوي(

ــيان.4 ــرك، لوس ــاره: لكل ــهي درب ــابي ترجم ــي كت  عرب
آند و به كتـاب ابـنچه از آن سيقوريدس بيطـار راه ها كه

.96-63صفحات). فرانسوي(يافته 
و ترجمه ابني مالحظاتي درباره: لكلرك، لوسيان.5 ي بيطار

.102-98صفحات). فرانسوي(كتابش
. 117-103صفحات ). فرانسوي(بيطار ابن: لكلرك، لوسيان.6
و چارل اويل روءل.7 آنهبخش: دارنبرگ چارل چه ايي از

. ترجمه فرانسوي. گياهان آمدهي بيطار درباره از كتاب ابن 
. 127-119صفحات

بيطـار اسكنبيرگ، ارنست، گياهان مـصري در كتـاب ابـن.8
.166-129صفحات). فرانسوي(

 مفـرده نـزد مـسلمانان در قـرنةادوي: اسكنبيرگ، ارنست.9
.236-167صفحات ). آلماني(سيزده ميالدي

 عبـداهللا بـن احمـد بـنيو مطالعات دربـاره متون.75ج
 ايگرت،-بيطار، گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج

و اكهــارد نويبــاور تعــداد.مقــسمت دو. 1996مــازن عمــاوي
.3-8298-3075-0شابك.VI،224،6صفحات 

اســامي داروهــا نــزد مــسلمانان: اشتاينــشنايدر، مــوريس.1
.146-1صفحات).9آلماني(

واژگان بربري گياهـان در كتـاب ابـن بيطـار: ميه، رونربا.2
.160-147صفحات). آلماني(

و متن فران، گابريل، اخبار سفرنامه.3 هاي جغرافيـايي بـه ها
و تركي متعلـق بـه شـرق دور  و عربي صـفحات. فارسي

161-224 .
و.76ج و دستور االعيان فـي اعمـال كتاب منهاج الدكان

. ليف ابي نصر عطار اسـرائيليأت. لالبدانة النافعةتركيب االدوي 
. 1997گردآوري فواد سزگين.1287قاهره. چاپ حسن زغله
.3-8298-3077-7شابك.V،171،5تعداد صفحات

ليف امـين الدولـهأت.في الجراحهةكتاب العمد.78-77ج
قف  .2-1جـزء.ق.ه 1356حيـدرآباد. يعقوب بن اسحاق بن
،IV،4،274تعـداد صـفحات.1997. گردآوري فواد سزگين

.3-8298-3078-5شابك.V،3،279،4؛4
و مطالعات درباره.79ج  ابن نفيس علـي بـن ابـيي متون

-گردآوري فواد سزگين با همكـاري كـارل ايـرج. حزم قرشي
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و اكهارد نويباور تعداد صـفحات.1997ايگرت، مازن عماوي
VIII ،377 ،7.3-8298-3079-3شابك.

گـردش خـون كوچـك نـزد ابـن:، محي الـدين ططاوي.1
سـينا بخشي از شـرح او بـر قـانون ابـني نفيس، ترجمه 

.25-1صفحات). آلماني(
و نظريـه: مايرهوف، ماكس.2  گـردش خـوني ابـن نفـيس

(كوچك .46-26صفحات). انگليسي.
كشف گردش خون كوچـك نـزد ابـن: مايرهوف، ماكس.3

.60-47صفحات ). فرانسوي(نفيس 
و نظريـه: ف، ماكس مايرهو.4  گـردش خـوني ابـن نفـيس

. 134-61صفحات ). آلماني(كوچك
ــه گــردش خــون كوچــك: حــداد، ســامي.5 كاشــف نظري

.144-135صفحات. كيست؟
و خيـراهللا، امـين.6  تـاريخي فـصلي دربـاره: حداد، سـامي

.152-145صفحات). انگليسي(گردش خون كوچك
و كويس اغلو، انگس.7 در: حداد، سامي  تاريخي بارهفصلي

.159-153صفحات).فرانسوي(گردش خون كوچك
آ.8  خطي مفقود ابن نفيس در چـشمي نسخه.: وود، كاسي

(پزشكي (كتاب المهذب فـي طـب العيـون. ). انگليـسي)
.161-160صفحات

آيا سروتو از ابن نفيس متاثر بوده اسـت؟: تمكين، أويس.9
.165-162صفحات). انگليسي(

ابـن نفـيس يـا: كتـشافات تـاريخ الطـبا: بنوراه، توماس.10
. 168-167صفحات). آلماني(سروتو؟ 

 تاريخ اكتـشاف گـردش خـوني بيرگ، ألكساندر، درباره.11
. 170-169صفحات ). آلماني(كوچك

و اكتـشاف گـردش خـون: شحاده، عبدالكريم.12 ابن نفيس
. 249-171صفحات). فرانسوي(كوچك 

و اكتشاف: شحاده، عبدالكريم.13 ة الدمويـةالـدور ابن نفيس
.254-251صفحات ). فرانسوي(الصفري

أ.14 ). انگليـسي(پژوهشي پيرامون ابـن نفـيس: أدورد. پيتر،
.291-256صفحات

أ.15 خ پزشـكيينقش او در تار. ثير ابن نفيسأت: أدورد. پيتر،
.296-292صفحات). انگليسي(

ــت، گاســتن.16 و گــردش خــون كوچــك: وي ــيس ــن نف اب
.302-297صفحات). فرانسوي(

د.17 كـشف گـردش خـون كوچـك، نظـرات. كبال، ادورد
(جديد .337-304صفحات). انگليسي.

د.18 ي التين اثر ابن نفـيس دربـارهي ترجمه.: اوملي، چارلز
.343-338صفحات). انگليسي(گردش خون كوچك

و كولمبو: شخت، يوزف.19 (ابن نفيس، سرفتس ). انگليسي.
. 364-345صفحات

. ابـن نفـيس"الـشامل"از كتـابسه جلد: هير، نيكالس.20
.377-366صفحات

في علم التداوي.81-80ج ليف محمـودأت. كتاب الحاوي
. 1902بيـروت. چاپ پير پاول اميل گيـگ. بن الياس شيرازي 

؛IV،238 ،4تعـداد صـفحات. 1997گردآوري فـواد سـزگين
VIII ،XXXV ،184 ،102،4.3-8298-3080-7شابك.
چاپ. ليف علي بن عيسي كحالأت.ن الكحاليةتذكر.82ج

. 1383/1964حيــدرآباد. غــوث محــي الــدين قــادري شــرفي
،IV،24،386تعداد صـفحات.1997گردآوري فواد سزگين

.3-8298-3081-5شابك.4
و الجامع للعجب العجـاب،ةتذكر.85-83ج  اولي االلباب

و تعديل االمزجه دأت. النزهه البهجه في تشحيذ االذهان اود ليف
گـردآوري فـواد.3-1جـزء.1294قـاهره. بن عمـر انطـاكي 

ــزگين  ــداد صــفحات. 1997س ؛IV،224 ،5؛IV،476،5تع
IV ،276،5.3-8298-3082-3شابك.
تـ.86ج و االعشاب، في شرح العقاقير ليفأكشف الرموز

 فرانـسويي همـراه بـا ترجمـه. عبدالرزاق بن محمد جزائري 
. 1997گردآوري فـواد سـزگين. 1874لوسيان لكلرك، پاريس

.3-8298-3083-1شابك.IV،276،5تعداد صفحات
و االعـشابةكتاب تحف.87ج في ماهيه النبـات . االحباب

هي همراه با ترجمه س.ج.ب. فرانسوي و جورج . كـولن. رنو
تعـداد صـفحات.1997 گردآوري فواد سزگين. 1934پاريس

IV ،XXXVI ،219،75،6.شابكX-3084-8298-3.
و مطالعـات دربـاره.88ج ).1( پزشـكي اسـالميي متون

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهارد نويباور .VI،230،6تعداد صـفحات. 1997عماوي



)ي پزشكي اسالمي مجموعه(معرّفي كتاب

و ايران طب سنّي مجلّه/ 274  تي اسالم

.3-8298-3085-8شابك
درباره ترجمه عربي اسامي يوناني گياهـان: وسلي، كرولس.1

. ديــسقوريدس موجــود در ويــندر نــسخه هــاي خطــي 
.16-1تعداد صفحات). التيني(

و جـانوران در ترجمـه.2 بنه، ادوارد، درباره شـكل نباتـات
و  عربي كتاب ديسقوريدس هيولي الطـب فـي الحـشائش

تعـداد صـفحات). فرانـسوي(السموم موجود در پـاريس 
17-26.

ك.3 تحقيق درباره اسـمهاي عربـي گياهـان.:ج.باسمه چيان
ــسخ ــن در ن ــسقوريدس موجــود در وي ــاي خطــي دي ه ه

.71-27تعداد صفحات). فرانسوي(
هاي عربي موجـود در ترجمـه اسـپانيايي اسم: دوبلر، سزار.4

تعـداد). اسـپانيايي(كتاب ديسقوريدس توسط دكتر الگونا 
.96-73صفحات 

). آلمـاني(حول كتـاب الـسموم از شـاناق: يولي، يوليوس.5
.100-97تعداد صفحات

مـتن بـه همـراه. كتاب السموم از شـاناق:، وتينا اشتراوس.6
و تحقيق مولفان اين جلد  تعـداد صـفحات. ترجمه آلماني

101-230.
ــالمي.89ج ــكي اس ــاره پزش ــات درب و مطالع ــون ).2(مت

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهارد نويباور ،VIII ،366تعداد صـفحات.1997. عماوي

.3-8298-3086-6ابكش.8
ماسـرجويه، طبيـب يهـودي قـرن: اشتاينشنايدر، مـوريس.1

.7-1تعداد صفحات ). آلماني(هفت ميالدي 
تعداد). آلماني(كتاب سموم جابربن حيان: رسكا، يوليوس.2

.9-8صفحات 
 اســالمي در آغــاز دوره-طــب يونــاني: رســكا، يوليــوس.3

.11-10تعداد صفحات). آلماني(عباسي
دا.4 ). آلمـاني(كتـاب الفـرق از اصـمعي: ود هاينريش مولر،

.66-13تعداد صفحات
تعــداد ). فرانــسوي(يوحنــا بــن ســرابيون: پيتــرز، كــورت.5

.70-67صفحات 
پزشـكان اسـالمي، ابوالحـسن احمـد بـن: رحاب، محمـد.6

هـا از كتـاب بعـضي بخـش) آلمـاني(محمد طبري ترجمه 
. 118-71تعداد صفحات."المعالجات البقراطيه"

ــست.7 ــكندروف، ارن ــاري: اس ــردن بيم و گ ــاي صــورت ه
.131-119تعداد صفحات). آلماني(

ماجراي چگونگي كشف جرب مرطـوب: فريدمن، رويبن.8
.146-13تعداد صفحات). انگليسي(بوسيله طبري 

هـاي هـاي كتـاب درباره نخستين ترجمـه: فلوگل، گوستاو.9
به عربي براساس آرا ابن نـديم  و فارسي . پزشكي از هندي

.157-148صفحات
پل.10 في الطب از سهالن بن كيـسان). ناشر(سبات، . مختصر

.189-159تعداد صفحات
د.11 و كريــستو و ترجمــه: اويــرنس. ســبات، بــولس چــاپ

فرانسوي لمقالتين فـي الطـب همـا مختـصر فـي االدويـه 
و مقاله في ايارجات رشيد الدين  المركبه سهالن بن كيسان

. 274-191صفحات. الو حليقه
پزشكي در كتـاب مفـاتيح العلـوم عبـداهللا: زايدل، ارنست.12

. 353-275صفحات). آلماني(خوارزمي 
(كتاب الصيدنه(كتاب بيروني: بوردگ، هنري.13 ). انگليـسي)

.357-355صفحات
ت.14 گزارش پزشكي كوتـاه در نـسخ خطـي بـه.:و. ارنولد

(ه707زبان عربـي از سـال  -358صـفحات). انگليـسي.
361 .

چگونگي ديدن در تحريـر كمـال الـدين: ان، آيلهارد ويدم.15
صـفحات). آلمـاني(فارسي از كتاب المنـاظر ابـن هيـثم، 

362-366.
ــالمي.90ج ــكي اس ــاره پزش ــات درب و مطالع ــون ).3(مت

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهارد نويباور .VI،335،7تعداد صـفحات.1997. عماوي

.3-8298-3087-4ك شاب
ــالمي.1 ــشهور اس ــكان م ــدگي پزش ــاره زن ــاگنوس، درب . م

و امين الدوله بن(بختيشوع بن جبراييل هبه اهللا بن سعيد
(التلميذ .3-1تعداد صفحات). آلماني)

پل.2 الروضه الطبيه از عبيد اهللا بن جبراييـل ): ناشر(سبات،
و مالحظـات  ). فرانـسوي(بن بختيشوع همـراه بـا مقمـه



اجاق  

 275/ 1390 پاييز، سومي، شمارهمودسال

.80-5 صفحات تعداد
ترجمه كاتاالني از ). ناشر(فرودو دي سان جرمان، لويس.3

 ميالدي كتاب االدويه المفرده ابـن وافـد، مولـف13قرن 
تعـداد). اسـپانيايي(اهل طيطلـه در قـرن يـازده مـيالدي

.298-81صفحات 
مـتن عربـي از كتـاب: ميالس واليكـروزا، خوزيـه ماريـا.4

تعـداد صـفحات). نيايياسـپا(االدويه المفرده ابـن وافـد 
299-301.

دربـاره نـسخه خطـي پزشـكي از ابـن: زنتهايمر، جوزف.5
.328-302صفحات ). آلماني(جزله 

درباره ترجمه فرانسوي پيتـر دي كونينـگ: ميتوخ، اويگن.6
" منهاج البيان فيما يـستعمله االنـسان"از كتاب ابن جزله 

.335-329تعداد صفحات). آلماني(
م.91ج و ).4(طالعـات دربـاره پزشـكي اسـالمي متون

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهارد نويباور ،VIII ،361تعـداد صـفحات. 1997عماوي

.3-8298-3088-2شابك.7
پژوهــشي دربــاره كتــاب: جــوزف- پــاول-رنــو، هنــري.1

المستعيني ابن بكالرش، طبيب يهودي قرن يازده ميالدي 
.7-1صفحات). سويفران(

ــو، هنــري.2 ــاول-رن ــن: جــوزف- پ كتــاب المــستعيني اب
.26-9صفحات). فرانسوي(بكالرش 

ــه: اشتاينــشنايدر، مــوريس.3 ــابش در ادوي و كت ابوالــصلت
). آلمـاني(مساهمه در علـم ادويـه نـزد مـسلمانان. مفرده

.64-27صفحات
(در طـب(ذخيره خوارزمـشاهي: هورن، پاول.4 ). آلمـاني)

.77-65صفحات
د.5 و كشمان، پزشـكي اسـالمي براسـاس: هاگنسن. منرو، دانا

.87-78صفحات ). انگليسي(كتاب االعتبار اسامه بن منقذ 
و وزن ترجمه التينـي كليـات فـي: سودهف، كارل.6 حجم

.90-89صفحات). آلماني(الطب ابن رشد 
در: رودريگــز مــالرو، فرانســسكو خــاوير.7 علــم اعــصاب

في الطب ابن رش . 142-91صفحات ). اسپانيايي(د كليات
در: رودريگز مالرو، فرانسـسكو خـاوير.8 و اسـلوب اصـالت

. 159-143صفحات ). اسپانيايي(كليات في الطب ابن رشد 
و: رودريگز مالرو، فرانسسكو خاوير.9 ابـن رشـد، طبيـب

. 164-161صفحات). اسپانيايي(فيلسوف 
-پزشــكان عربــي: رودريگــز مــالرو، فرانســسكو خــاوير.10

.183-165صفحات). اسپانيايي(ابن رشد: اندلسي
مطالعـه اي پيرامـون كتـاب: جـوزف- پاول-رنو، هنري.11

تقويم االدويه عاليي، طبيـب مـسلمان از زمـان جنگهـاي 
.194-185صفحات). فرانسوي(صليبي 

هـاي از منتخـب كتابـشناسي: جوزف- پاول-رنو، هنري.12
ــي  ــه از عالي ــويم االدوي ــاب تق ، كت ــي ــسويفر(عرب ). ان

. 226-195صفحات
و تاليفاتــشان: اشتاينــشنايدر، مــوريس.13 پزشــكان اســالمي

.230-227صفحات). آلماني(
طبيـب مـصري موفـق بـن شـرعه: گلدتسيهر، اگيناتـسيو.14

.234-231صفحات). آلماني(
و: اشتاينشنايدر، موريس.15 طبيبان يهودي، عمران بن صدقه

.240-236صفحات). آلماني(موفق بن شعشا 
و عمـران بـن: اشتاينشنايدر، موريس.16 موسـي بـن صـدقه

و موسي درعي  .253-241صفحات ). آلماني(صدقه
ــست. 17 ــدل، ارن در: زاي ــكي ــون پزش ــت"مت ــه ش - مجموع

(2( از هايدلبرگ"راينهارت .281-254صفحات ). آلماني).
الدسـتور المارسـتاني از ابـي البيـان، ): ناشـر(سبات، پـل.18

. ميالدي12ي در قاهره در قرن پزشكي در بيمارستان نار 
.384-283صفحات). فرانسوي(

13كتاب به عربي در ادويه از قرن: اشتاينشنايدر، موريس.19
آن). ابـن عطـار(ميالدي از ابي المني (و منـابع ). آلمـاني.

.361-350صفحات
ــالمي.92ج ــكي اس ــاره پزش ــات درب و مطالع ــون ).5(مت

 ايگرت، مـازن-ايرجگردآوري فواد سزگين با همكاري كارل
و اكهارد نويباور .VI،316،6تعداد صـفحات. 1997عماوي

.3-8298-3089-0شابك
اسامي عربي در كتـاب سـرابيون فـي االدويـه: گيگ، بيار.1

.138-1صفحات). فرانسوي(المفرده 
ن.2 في عـالج امـراض البـصر": كاهل،  فـتح"نتيجه الفكر



)ي پزشكي اسالمي مجموعه(معرّفي كتاب

و ايران طب سنّي مجلّه/ 276  تي اسالم

به ابن ابـي الحـوافر ، چـشم پزشـك الدين قيسي معروف
.158-139صفحات. ميالدي12قرن

جراح مـسلمان از سـرزمين: جوزف� پاول-رنو، هنري.3
.180-159صفحات). فرانسوي(محمد شفره: غرناطه

جراح مـسلمان از سـرزمين: جوزف� پاول-رنو، هنري.4
.214-181صفحات ). فرانسوي(محمد شقوري: غرناطه

اب ابـن اكفـاني مباحـث پزشـكي در كتـ: زايدل، ارنست.5
صـفحات). آلمـاني("ارشاد القاصد الي اسني المقاصـد"

216-238.
طه.6 كتاب ابي جعفـر احمـد بـن علـي بـن خاتمـه: دنانه،

تحــصيل غــرض القاصــد فــي تفــصيل"دربــاره طــاعون 
.293-239صفحات ). آلماني("المرض الوافد

م.7 و آثـار او دربـاره طـاعون .: آنتونيا، ملخور ابـن خاتمـه
.316-294صفحات).يااسپان(
ــاره پزشــكي اســالمي.93ج و مطالعــات درب ــون ).6(مت

 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج
و اكهارد نويباور .VI،334 ،8تعداد صـفحات.1997عماوي

.3-8298-3090-4شابك
درباره چگونگي ساختن داروها نزد ابـن: ويدمان، آيلهارد.1

و نبرا .35-1صفحات). آلماني(وي بسام
چه ابن خطيب درباره طـاعونآن: مولر، ماركوس جوزف.2

.70-37صفحات). آلماني(ذكر كرده
و پاول، جـوزف.3 هـاي گمـشده از ابـن مقالـه: رنو، هنري

-71صـفحات). فرانـسوي(خطيب، كشف شده در فاس 
83 .

از: سارنلي، تماسو.4  كتاب اللمعه الكافيه في االدويه الشافيه
(م14قرن(عباس بن علي بن رسول غساني، ). ايتاليـايي)

.97-84صفحات
و كارل سودهوف.5 سه مجموعه از تصاوير: زايدل، ارنست

و مــشرق ). آلمــاني(پنجگانــه دربــاره تــشريح از مغــرب
.123-99صفحات

ترين ذكر تاريخي درباره تب قديمي: بكر، كارل هاينريش.6
. 125-124صفحات). آلماني(افريقايي

. هاي قاهره ووستنفلد، فرديناند، ذكر مقريزي از بيمارستان.7

و ويـن ترجمه به آلماني از نسخه . هـاي خطـي در گوتـا
. 145-126صفحات

ك.8 وصف پزشكي از مقاله مفقـوده ابـن عفيـف .: باشتلي،
(م15قرن( . 153-147صفحات). فرانسوي)

بعضي دسـتاوردهاي جديـد: جوزف- پاول-رنو، هنري.9
صـفحات ). فرانـسوي(پزشكي اسالمي در غـرب درباره 

154-161.
درباره چگونگي ذكر نباتات: جوزف� پاول-رنو، هنري.10

). الغـساني(م16در يك كتاب از پزشكان مغاربي از قرن 
.172-163صفحات). فرانسوي(

). نـزد ابـن سـلوم(براسلـسوس در مـشرق: رختر، پـاول.11
.184-174صفحات). آلماني(

هـاي هاي اروپـايي در نوشـته ذكر بيماري:زايدل، ارنست.12
(شرقيان (نزد ابن سلوم. . 200-186صفحات ). آلماني).

بعضي فـصول دربـاره پزشـكي: سانگينتي، بنيامين رافائل.13
و ترجمه فرانسوي همراه با فهرسـت. نزد مسلمانان  چاپ
.334-202صفحات. اصطالحات

ــاره پزشــكي اســالمي.94ج و مطالعــات درب ــون ).7(مت
 ايگرت، مـازن-گردآوري فواد سزگين با همكاري كارل ايرج

و اكهارد نويباور .VI،380،8تعداد صـفحات. 1997عماوي
.3-8298-3091-2شابك

لكلرك، لوسيان، ديدگاهي پيرامون طبيب جزايري از قرن.1
و صـيدله در 18 و ديدگاههاي عمومي پيرامـون پزشـكي

.6-1صفحات). فرانسوي.(الجزاير
عبدالرزاق جزايـري، طبيـب اسـالمي قـرن: ن، گابريلكال.2

.83-7صفحات). فرانسوي(دوازدهم 
مطالعـه اي پيرامـون داروهـاي اسـالمي قـديمي بـه: كرسار.3

و تركيـب: استناد و دستور االعيان فـي اعمـال منهاج الدكان
و تـسهيل المنـافع فـي  االدويه ابن عطار اسـرائيلي هـاروني،

و الحكم ابراهيم از  و الطب و الجامع المفردات االدويـه رقي،
و  و كـشف الرمـوز فـي شـرح العقـاقير االغذيه ابـن بيطـار،

.93-85صفحات ). فرانسوي(االعشاب عبدالرزاق جزايري 
به عربي: سلمون، جورج.4 پيرامون بعضي از اسامي گياهان

) در كتـاب تحفـه االحبـاب مولـف مجهـول(و به بربري 
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. 192-95صفحات). فرانسوي(
و نوشته: تاينشايندر، موريساش.5 هاي روفس درباره يرقـان

.200-193صفحات). آلماني(مگنيس درباره بول 
الفــصول البقراطيــه فــي االصــول ): ناشــر(تــايتلر، جــان.6

الطبيه،ترجمه عربي از حنين بـن اسـحاق، طبيـب خليفـه 
.310-201صفحات. متوكل

و زمـانش: مورسن، هيمن.7 ).انگليـسي(اسحاق اسرائيلي
.317-312صفحات

صـفحات ). فرانـسوي(ابـن جـزار: لكلرك، لوسـيان.8
318 -319 .

ــوريس.9 ــشنايدر، م ــاب: اشتاين ــستانتين"المراحــل"كت  كن
و كتاب االعتماد (ابن جزار(افريقايي صفحات ). آلماني)

320-338.
در: زايدل، ارنـست.10 � مجموعـه شـت"متـون پزشـكي

.357-339 صفحات). آلماني( در هايدلبرگ"راينهارد
ــر.11 ــطي: رم، والديمي ــرون وس ــاي ق ــضي از علم آراء بع

صـفحات). آلمـاني(خصوصا ابن سينا در مـورد عقـاقير 
358-362.

ا. 12 : بوم، ترجمه واتيه از بعضي بيماري هاي عقلـي از كتـاب.
. 365-363صفحات ). آلماني(قانون ابن سينا به التين 

و دانـشمن .: ماخت، داويـد.13 د موسـي بـن ميمـون پزشـك
.380-367صفحات). انگليسي(
، تاليف ماكس)1(مطالعاتي درباره پزشكي اسالمي.95ج

-گردآوري فواد سزگين بـا همكـاري كـارل ايـرج. مايرهوف
و اكهارد نويباور تعداد صـفحات.1997ايگرت، مازن عماوي

VI ،245 ،7.3-8298-3093-9شابك.
ريخ، انتشار گير چشم در مصر، تا هاي همه پيرامون بيماري.1

.36-1صفحات ). آلماني(و درمان آن 
پزشـكي اسـالمي بعضي آثار تازه كـشف شـده از چـشم.2

.42-37صفحات). آلماني(
عجائـب اآلثـار فـي(داغ كردن چشم در تـاريخ اسـالمي.3

صـفحات). آلمـاني(تراجم األخبار لعبد الرحمن جبرتـي 
43-45.

به نام شـشم.4 ). مـانيآل(درباره يك داروي چشم در مصر

.55-47صفحات
به نام ششم.5 ). فرانسوي(درباره يك داروي چشم در مصر

.84-57صفحات
.92-85صفحات ). آلماني(پيرامون بيماري جنون.6
و جديـد بيمارستان.7 ). آلمـاني(هاي نظامي در مصر قـديم

.99-93صفحات
صـفحات ). آلمـاني(حشيش، تـاريخ ورود آن بـه شـرق.8

100-109 .
ع.9 و .111-110صفحات ). آلماني( لم ابصار ابن هيثم

و علـم ابـصار از قيـصر فردريـك.10 به ديدن مسائل مربوط
.113-112صفحات). آلماني(دوم 

م1498 اولين ذكر از بيماري سيفليس در مـصر در سـال.11
(ه903از ابن اياس در سال( .114صفحه ). آلماني)

و عطرها در قـاهره. 12 صـفحات ). آلمـاني(بازار داروها
115 -188.

.م1513بيمــاري چــشمي يكــي از ســالطين مــصر ســال.13
.195-190صفحات). آلماني(

.228-196صفحات). آلماني(علم ابصار نزد مسلمانان.14
و چشم پزشـكي.15 دستاوردهاي جديد درباره آغاز پزشكي

.245-229صفحات). آلماني(اسالمي 
، تاليف ماكس)2(مطالعاتي درباره پزشكي اسالمي.96ج
-گردآوري فواد سزگين بـا همكـاري كـارل ايـرج. يرهوفما

و اكهارد نويباور تعداد صـفحات. 1997ايگرت، مازن عماوي
VI ،283،7.3-8298-3094-7شابك.

از.1 به زبان عربي غيـر معـروف در چـشم پزشـكي، كتاب
.17-1صفحات). آلماني(قرن يازده ميالدي 

.30-18فحاتص). آلماني("سبل"پيرامون تاريخ اصطالح.2
). آلمـاني("سبل"مالحظاتي درباره مقاله تاريخ اصطالح.3

.38-32صفحات
ــاره يكــي از بيمــاري.4 ــزد گذشــتگان درب هــاي چــشمي ن

.43-39صفحات). فرانسوي(
ــي.5 ــاريف طب ــي در تع ــاب عرب ــسفي-كت ــسي( فل ). انگلي

.53-44صفحات
صـفحات ). آلمـاني(آغاز چشم پزشكي نزد مسلمانان.6
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. 1998گـردآوري فـواد سـزگين. 1990فرانكفـورت. اوزگـان
.3-8298-3097-1شابك.XII ،163،5تعداد صفحات

واژگاني با منشا التين در كتاب عمـده الطبيـب بـر.99ج
اساس چاپ ميكل آسين پاالسيوس، فـي معرفـه النبـات لكـل 

تعـداد.1998گـردآوري فـواد سـزگين. 1943گرانـادا. لبيب

.X-3098-8298-3شابك.LVI ،420،4صفحات 
از. 100ج و عـالج باإلسـهال، في األدويه المسهله كتاب

ت. قسطابن لوقا  و و شـرح لينـا امبيـورن چاپ . رجمه انگليـسي
، VII ،XIVتعـداد صـفحات. 2004گردآوري فواد سـزگين

.3-8298-3100-5شابك.4، 156



)ي پزشكي اسالمي مجموعه(معرّفي كتاب

و ايران طب سنّي مجلّه/ 280  تي اسالم


