
 ذکریا ی رازی

 آثاس کِ ایشاًی داى ضیوی ٍ فیلسَف پضضک،.( ق.ُ ۳۲۳ –. ق.ُ ۱۵۲) ساصی صَکَشیای هحوّذ

 جَّش ٍ الکل کاضف عٌَاى تِ ٍ است ًَضتِ فلسفِ ٍ ضیوی ٍ پضضکی صهیٌِ دس هاًذگاسی

 .است هطَْس( سَلفَسیک اسیذ) گَگشد

 ایي.« تَد ٍسطی لشٍى ٍ اسالم پضضک تشیي تضسگ» ساصی علن، تاسیخ پذس ساستي، جشج گفتِ تِ

 جالیٌَس تِ غشتیاى ًضد ًَضت، هی عشتی صتاى تِ سا خَد ّای کتاب کِ جا آى اص ایشاًی داًطوٌذ

 .است تَدُ هطَْس ًیض عشب

 صًذگی

 سا اٍ ّایطاى کتاب دس ضشلی هَسخاى. است اتَتکش اش کٌیِ ٍ صکشیا پذسش ًام ٍ هحوذ ٍی ًام

 ساصس ّای ًام تِ اٍ اص غشتی هَسخاى ٍ اسٍپائیاى اها اًذ، خَاًذُ ساصی صکشیای تي هحوذ

Rhazes=razes ٍ الشاصی Al-Razi تیشًٍی اتَسیحاى گفتِ تِ. اًذ کشدُ یاد خَد ّای کتاب دس 

 ٍ ًَجَاًی ٍ کَدکی دٍساى ٍ ضذ صادُ سی دس( هیالدی ۵۶۵) ّجشی ۱۵۲ سال ضعثاى دس ٍی

 ضعش گاّی ٍ ًَاختِ هی عَد جَاًی دس کِ داسد ضْشت چٌیي. گزضت ضْش دسایي اش جَاًی

 سا طة علن تاال سٌیي دس ٍی. آٍسد سٍی کیویاگشی تِ سپس ٍ صسگشی تِ تعذّا. است سشٍدُ هی

 ساُ ایي دس کِ آى اص پس ٍ داضتِ اضتغال کیویا تِ اتتذا دس اٍ است هعتمذ تیشًٍی. آهَخت

 سٍی پضضکی تِ چطن دسهاى تشای دیذ، آسیة تیضتَ ٍ تٌذ هَاد تا صیاد کاس اثش دس چطوص

 تغذاد تیواسستاى دس سا طة ساصی کِ است آهذُ اسالهی هَسخاى ّای کتاب دس[ ۳.]آٍسد

 ضاپَس جٌذی داًطگاُ جاًطیي ٍ دٍساى علوی تضسگ هشکض تغذاد صهاى آى دس است، آهَختِ

 ٍ گضیذ الاهت جا آى دس ًاهعلَم هذتی ٍ کشد سفش تغذاد تِ علن آهَختي تشای ساصی ٍ است تَدُ

 هشگ اص پس. گشفت تشعْذُ سا «هعتضذی» تیواسستاى سیاست سپس ٍ پشداخت علن تحصیل تِ

 دس عوش پایاى تا ٍ ضذ سی تیواسستاى سیاست داس عْذُ ٍ تاصگطت سی تِ عثاسی، خلیفِ هعتضذ

 ضذى ًاتیٌا علت دستاسُ ضذ، ًاتیٌا عوشش آخش دس ساصی. تَد هطغَل تیواساى دسهاى تِ ضْش ایي

 چَى ضیویایی هَاد تا هذاٍم کاس سا ساصی کَسی سثة تیشًٍی داسد، ٍجَد هختلفی ّای سٍایت اٍ

 .داًذ هی جیَُ تخاس

 



 اصلی هکاى. است یافتِ ٍفات سی دس. ق.ُ ۳۲۳ الی. ق.ُ ۳۲۳ ضعثاى ۵ تیي تاسیخی دس ساصی

 .است ًاهعلَم ساصی آساهگاُ

 

 ساصی هشگ ٍ تَلذ تاسیخ هَسد دس

 اتَسیحاى ًَضتِ «ساصی کتة فْشست» کتاب ساصی هشگ ٍ تَلذ ٔ  دستاسُ تاسیخی سٌذ تشیي هْن

 پٌجن دس اٍ دسگزضت ٍ ق.ُ( لوشی) ۱۵۲ غشّطعثاى دس ساصی تَلذ کتاب ایي دس. است تیشًٍی

 تاسیخ صشیحاً کِ آى تش عالٍُ اتَسیحاى سسالِ ایي دس» ضوٌا. است ضذُ ثثت. ق.ُ ۳۲۳ ضعثاى

 ٍ سٍص پٌج ٍ سال دٍ ٍ ضصت لوشی سال تِ سا اٍ عوش هذت ضذُ، هتزکش سا ساصی ٍفات ٍ تَلذ

 هختلف هٌاتع دس اها.« است آٍسدُ دلیك طَس تِ سٍص یک ٍ هاُ دٍ ٍ سال ضصت ضوسی تِ

 .است آهذُ ساصی هشگ ٍ تَلذ هَسد دس هتفاٍتی ّای تاسیخ

 تَلذ

 ساصی تَلذ تاسیخ تضسگ السٍس دس ٍ تَیِ تالیف جغشافیا ٍ تاسیخ فشٌّگ ،.ق.ُ( لوشی) ۱۴۲

 .است ضذُ آٍسدُ هیالدی ۵۵۸

 هشگ

 ۳۲۳ رکش اص پس هعیي فشٌّگ دس داسد ٍجَد صیادی اختالف ًیض ساصی دسگزضت تاسیخ هَسد دس

 ۳۲۳ ّواى رکش اص پس ًیض دّخذا ًاهِ لغت دس ٍ.« ق.ُ ۳۱۳ لَلی تِ ٍ:»است ضذُ ًَضتِ ق.ُ

 ٍفیات ٍ الْویاى ًکت هَلف ٍ الٌذین اتي اص صسکلی:»است آهذُ ساصی دسگزضت هَسد دس ق.ُ

 .«است ًَضتِ. ق.ُ ۳۲۲ دس سا اٍ هشگ


