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 رازی الحاوی فی الطبهای فارسی ترجمه

 1فر شمامه محمدی

دس سی به ديیا آهذ. اص صيذگی او اعالع  نًالذايی دس دعال   ق152ابىبکش هحمذبى صکشیای ساصی دس عال 
يىاخال  و گف ، عىد هیهًذ بىد و دس جىايی ؽعش هی هاص کىدکی به علىم عملی و ادبی ععل يیغ . ظاهشا  

به صسگشی و صشافی يیض هؾغىل بىد. اص عشیك صسگشی به علن کیمیا سوی آوسد و به دلیال  عالشوکاس داؽالبى بالا 
ب، علالن پالظ اص هشاجعاله باله عبیالی نؾن ؽذ و به عبیب هشاجعه کشد. آتؼ و هىاد ؽیمیایی، دناس بیماس

تش اص کیمیا دايغ  و به عب و يیض فلغفه سوی آوسد. او با ؽهیذ بلخی، ابىالماعن بلخالی و پضؽکی سا اصی 
ابىصیذ احمذبى عه  بلخی هعاصش بىده اع . ؽخصی به يالام بلخالی و يیالض ابىالعبالاط ایشايؾالهشی سا اص 

ًا ؽالذ. بًالابش د و دس اواخش عمش يابیايذ. او دس همۀ عمش به خىايذو و يىؽبى هؾغىل بىاعباداو ساصی دايغبه
 یا سی دسگزؽ . ق، دس بغذاد 121یا  122هؾهىس، او دس 

او دس  جاهايالذ های پضؽکی، فلغفه و کیمیا داؽبه اع . هؾهىستشیى آثاس بهساصی آثاس فشاوايی دس صهیًه
، التشجیی( م والعلل )التقسی تقاسیم، المنصوری فی الطب، الحاوی فی الطبپضؽکی اص ایى لشاس اع : 

مج    ، والمجذخل الجی اجناعة الطجب، طب الملجویی، الحصبة )آبله و س(خک الیذری و، ب(ءالساعة
 .یحض(ه الطبیب

تالش و هؾالهىستش تالش، هفصال اص همه جاهع الحاویاص هیاو آثاس پضؽکی ساصی که بالغ بش هفباد اثش بىده، 
ایى کباب دس صهاو صيذگی ساصی گشدآوسی يؾالذه اعال  بلکاله ؽالاگشدايؼ پالظ اص هالش  او،  اع . ظاهشا  

هالایی اص  ايالذ. بخالؼ صیالادی اص ایالى کبالاب يمال  لالىلهای ساصی سا گشدآوسی و عاهايذهی کشدهیادداؽ 
پضؽکاو ایشايی، یىيايی، عشیايی و هًذی اع . او دس ایى کباب، پالظ اص ؽالشه هالش بیمالاسی و نیالىيیی 

های دییش پضؽکاو سا یاد کشده و عپظ دیذگاه یا تجشبۀ خالىد سا يیالض افالضوده اعال  ، يخغ  گفبهدسهاو آو
، 282 -257، ؿ29، جدانشجنام  هاجاا اسج   ←)بشای اعععات تفصیلی دسباس  صيذگی و آثالاس ساصی

 ,Encyclopaedia Iranicaػ؛ 2191ری  "ساصی، هحمذبى صکشیا"، تهشاو: بًیاد دائشة المعاسف اععهی، 

s.v. "Ḥāwi- al", by Lutz Richter-Bernburg, available at: www.iranicaonline.org.)  

                                                      
 sh.mohammadifar@yahoo.com، بًیاد دایشةالمعاسف اععهی .1
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های کباب دس دعبشط اهالی فى لشاس گیالشد. همۀ بخؼ کهحجن صیاد ایى کباب هايع اص آو ؽذه اع  
ابى يالذین به همیى دلی  گضاسػ يىیغًذگاو دوس  اععهی دسباس  ایى کباب، گاه هبًالط اع . بشای يمىيه 

 .ايذهماله دايغبه 77بخؼ و لفغی آو سا هؾبم  بش  21و ابى ابی اصیبعه ایى کباب سا داسای 

دس حیذسآباد هًذ  م2971 -2955/ ق2191 -2171های جضء دس عال 11دس  الحاوی فی الطب
جلذی هبعلك به عذ  هفبن هجشی،  21و به عشپشعبی هحمذ عبذالمعیذخاو و اص سوی يغخۀ خغی 

گفباله،  د دس کبابخايۀ اعکىسیال اعپايیا، و نًذ يغخۀ دییالش، نالاش ؽالذه اعال . نالاش پالیؼهىجى
دس بیشوت تجذیذ ناش  م1777/ ق2112ماعی  دس هؾ  هجلذ، دس عال هحمذ هحمذ اع ۀوعیل به

 ؽذه، ایى کباب داسای اجضای صیش اع :های ناشؽذه اع . بش اعاط يغخه
 باب؛ 22های عش، ؽاه  کباب اول، دس بیماسی -

 باب؛ 6های نؾن، ؽاه  کباب دوم، دس بیماسی -

 باب؛ 27های گىػ و بیًی و ديذاو، ؽاه  کباب عىم، دس بیماسی -

 باب؛ 7های سیه، ؽاه  کباب نهاسم، دس بیماسی -

 باب؛ 11های هشی و هعذه، ؽاه  کباب پًجن، دس بیماسی -

 باب؛ 9کباب ؽؾن، دس اعبفشاغات و تغمیى و...، ؽاه   -

 باب؛ 6های پغباو، للب، کبذ و عحال، ؽاه  دس بیماسیکباب هفبن،  -

 باب؛ 1های اهعاء و...، ؽاه  کباب هؾبن، دس صخن -

 باب؛ 5های سحن و باسداسی، ؽاه  کباب يهن، دس بیماسی -

 باب؛ 22های کلیه و هجاسی ادساس، ؽاه  کباب دهن، دس بیماسی -

 باب؛ 6عیش و...، ؽاه  و بىاهای ؽکن و همعذ کباب یاصدهن، دس هاسها]؟[ و کشم -

 باب؛ 7ها و...، ؽاه  ها وده های عشعاو و وسمکباب دواصدهن، دس بیماسی -

 باب؛ 68های داخلی و اعضای تًاعلی و همعذ، ؽاه  کباب عیضدهن، دس بیماسی -

 باب؛ 15ها و لی و...، ؽاه  کباب نهاسدهن، دس تب -

 باب؛ 5عاسض اص عذد و...، ؽاه  های حاد و های هغبمه و بیماسیکباب پايضدهن، دس تب -

 باب؛ 15های وبایی و...، ؽاه  های دق و تبکباب ؽايضدهن، دس تب -

 باب؛ 11جذسی و حصبه و عاعىو، ؽاه   کباب هفذهن، دس -

 باب؛ 21کباب هیجذهن، دس بحشاو و ایام آو، ؽاه   -

 باب؛ 21ؽاه  ها و داسوهای يافع بش صهشها، کباب يىصدهن، دس بىل، گضیذگی جايىساو و صهش -

 کباب بیغبن، دس داسوهای هفشده، اص حشف الف تا ص؛ -
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 ویکن )دس دو بخؼ(، دس داسوهای هفشده، )حشوف هايذه(؛کباب بیغ  -

 ها؛ها و ِکی ها و وصوودوم، دس داسوؽًاعی و جذاول اعبًباط يامکباب بیغ  -

ب و اهالا و خالىهالا و يىؽالیذيیوعىم، بخؼ يخغ : دس لىايیى کالاسبشد خالىساکیکباب بیغ  -
هالای پىعالبی باب؛ بخؼ دوم: دس بیماسی 21های فشاگیش و هادسصادی و ...، ؽاه  بیذاسی و بیماسی

 باب. 21کشدو هى و دع ، ؽاه  هايًذ بهك و بشؿ و جزام و غیشه و نیىيیی سيگ
 هایی بشای تشجمۀ ایى هجمىعه به فاسعی دس دوس  هعاصش صىست گشفبه اع ، اص جمله:کىؽؼ

، تشجمۀ هحمىد عباعبایی، تهشاو: ؽشک  داسوعاصی بیماریاای مغز و اعصاب و رواا :2جلذ  -
 ػ؛2169الحاوی، 

، تشجمۀ همى، تهشاو، جهاو کباب و ؽشک  داسوعاصی پزشکی بیماریاای چشمچشم: 1جلذ  -
 ػ؛2177الحاوی، 

هجا و انجذاهههای ناشناخته م(بوط به نا  داروهجا  دربارۀ داروشناسی و شناسایی واژه: 11جلذ  -
 ػ؛2181تشجمۀ همى، تهشاو، ؽشک  داسوعاصی الحاوی،  ها پیمانه

پالىس، تهالشاو، فشهًیغالباو علالىم ، تشجمۀ علیماو افؾاسی: بخش اول داروهای مف(ده17جلذ  -
 ػ؛2181پضؽکی جمهىسی اععهی ایشاو، 

علالىم پالىس، تهالشاو، فشهًیغالباو ، تشجمۀ علیماو افؾاسی: بخش دو  داروهای مف(ده12جلذ  -
 ػ؛2181پضؽکی جمهىسی اععهی ایشاو، 

در قججوانی  اسججتفاده اه اجج اها و : 11کبالالاب  -
های مسج(ی ها  خواب و بیذاری و بیمارینوشیذنی

، تشجمالالۀ فشصايالاله غفالالاسی، تهالالشاو، هشکالالض و مججورو ی
تحمیمات عب عًبی و هفالشدات پضؽالکی دايؾالیاه 
ؽهیذ بهؾبی و ايبؾاسات آو دايؾیاه و يؾش نىگاو، 

 ػ؛2192

هالالالای اخیالالالش، دکبالالالش ىؽالالالبخبايه دس عالالالالخ
هحمذابشاهین راکالش، باله تشجمالۀ هالًین ایالى کبالاب 

ایالى  27تالا  2ها(ی هؾغىلًذ. تشجمۀ جضءها)کباب
هجمىعه، به تشتیب با عًاویى صیش با همکاسی هشکالض 
تحمیمات عب عًبی و هفالشدات پضؽالکی دايؾالیاه 
ؽهیذ بهؾبی و ايبؾاسات آو دايؾیاه و يؾش نىگاو، 

ػ(، 2191هالالای عالالش )ايالالذ: بیمالالاسیهًبؾالالش ؽالالذه
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هالای ػ(، دس بیمالاسی2192های گىػ و بیًالی و ديالذاو )ػ،(، بیماسی2191های نؾن )بیماسی
عالاصی تالى هالای گىيالاگىو تهالیػ(، دس ؽالیىه2197های هشی و هعذه )ػ(، بیماسی2189ُؽؼ )

پیچه ؽکن ای وهای سودهػ(، بیماسی2191های پغباو و دل و جیش و عُپشص )ػ(، بیماسی2192)
هالای کلیاله و ػ(، و بیمالاسی2191های صياو و باسداسی )ػ(، بیماسی2191و ؽکمشوػ خىيیى )

 ػ(.2191هجشاهای ادساسی )
 گفبه، ايجام و ناش ؽىيذ. های عپغیى ایى کباب يیض تىعظ هبشجن پیؼاهیذواسین تشجمۀ بخؼ

ها  هایی دسباس  بیماسیاعباوها و دکه ؽاه  سوای  الحاویاص کباب  ییها بخؼياگفبه يمايذ که 
و امثلجه مج  قصج  ( 2915)بلژیال،،  حکایجا  الم(یجیاع ، ايبخاب و جذاگايه، با عًالاویى 

(، 2971، نالاش فالشات فالائك )بغالذاد، آ جارهابوبک( ال(اهی  حیاته ودس  حکایا  لنا نوادرالم(یی و
، ایجا  الم(یجیحک  قصج  وت(همجآبادی بالا يالام وعیلۀ هحمىد يجنناش ؽذه اع . ایى اثش به

ػ( ناش ؽذه 2156ػ )تهشاو، ايبؾاسات دايؾیاه تهشاو؛ تجذیذ ناش دس 2111تشجمه و دس عال 
 اع . 

 


