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 من «محمد بن زكرياى رازى» هستم و در سال 854 ميالدى، در رى متولد چشم هاى مسير ياب
شدم. مرا به عنوان يكى از مهم ترين پزشكان و شيمى دانان تاريخ ايران و 

اسالم مى شناسند  و در جهان به سبب كشف الكل شهرت دارم.

 من دوران كودكى و نوجوانى ام را 
در رى گذراندم. در آن روزها  به 
شعر و شاعري عالقه داشتم  و 
گهگاهى هم شعرى مى سرودم.

در جوانى مدتى به كيمياگرى 
عالقه مند شدم؛ تالش 

بيهوده اى براى توليد طال از 
مواد كم ارزش تر! 

يكى از آن روز ها به علت 
كار با مواد شيميايى، چشمانم 

آسيب ديد و مجبور شدم براى 
درمان به طبيب مراجعه كنم. 

با چشمانت 
چه كردى؟

من به زرگرى و 
كيمياگرى مشغولم ... فكر 
كنم به علت استفادة 

زياد از مواد خطرناك اين 
اتفاق افتاده ...

حال مى بينى كه كيمياى واقعى، 
علم طب است! آنچه تو 
را درمان مى كند، از طال هم 

ارزشمند تر است.

مدتى بعد از معالجة چشمم، به علم طب عالقه مند شدم 
و تصميم گرفتم براى يادگيرى دانش به بغداد سفر كنم. 
در زمانة من «بغداد» شهرى پيشرو در علم و دانش بود.

من به سرعت 
به عنوان يكى از پزشكان 
زبردست بغداد معروف 
شدم. سپس در احداث 
بيمارستان «معتضدى» 
به خليفة آن زمان كمك 

كردم.

 در پيدا كردن بهترين 
مكان شهر براى احداث 

بيمارستان به مشكل 
برخورده ايم. رازى، تو 

پيشنهادى دارى؟

به نظر من مى توانيم تكه هاى مساوى 
گوشت را در نقاط مد نظر شهر قرار دهيم. 
سپس صبر كنيم تا هر يك از اين قطعات 
فاسد شوند. هر قطعه اى كه ديرتر از بقيه 
فاسد شد، نشان مى دهد كه مناسب ترين 
مكان شهر براى بناى بيمارستان است!

ايدة جالبى است. خودت هم مديريت 
بيمارستان را بر عهده بگير!

مدتى را به معالجة بيماران در 
اين بيمارستان مشغول بودم. 

ما در اين بيمارستان حتى بخش 
ويژه اى براى بيماران روانى  

تأسيس كرده بوديم.
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سرانجام، پس از مرگ خليفه، 
مجبور شدم بغداد را ترك كنم و به 
رى بازگردم. البته بالفاصله پس از 
بازگشت، مديريت بيمارستان رى 
را عهده دار شدم و به فعاليت هايم 

در زمينة پزشكى ادامه دادم.

من نخستين فردى بودم كه به 
تفاوت هاى دو بيمارى رايج در عصر 

خود، يعنى آبله و سرخك پى  بردم.

به دليل اينكه پيش از پزشكى براى مدت ها به 
علم شيمى پرداخته بودم، آگاهى بااليى در مورد دارو ها 
داشتم. اما بيشتر اوقات، مواد غذايى طبيعى را به جاى 

دارو توصيه مى كردم.

به جاى اين دارو ها 
از اين ميوه و 

سبزيجات استفاده 
كن تا درمان شوى! 

پيش از تجويز دارو هاى جديد براى بيماران، براى مدتى 
دارو هايم را روى حيوانات آزمايش مى كردم تا  تأثير آن ها را ببينم.

جرج سارتن كه از 
معروف ترين چهره هاى 
«تاريخ علم» در عصر 

نزديك به شما بوده نيز از 
من تمجيد كرده است.

رازى بزرگ ترين 
پزشك ايران و جهان 
اسالم در قرون وسطا 

بوده است. 

پنجم شهريور ماه براي بزرگداشت 
من و «روز داروساز» نام گذارى 

شده است.

بسيارى از بزرگان  هم عصر با من يا پس از من، از 
خلق و خويم در پزشكى و ارتباط با بيمارانم تمجيد كرده اند.

نتيجة كشفيات و نظرات پزشكى خود را 
در كتاب هايم  آورده ام. در عصر شما، برخى 
عقيده دارند كه من 271 كتاب تأليف كرده ام.

در تالش براى شناسايى مواد گوناگون، مواد شيميايى 
ديگرى هم كشف كردم. از جمله اسيد سولفوريك و مواد 

ديگرى كه براى شست و شوى زخم ها به كار مى روند.

من موفق شدم، نوع خاصى از الكل را كه 
«اتانول» نام دارد، كشف كنم. به همين سبب مرا  

به نام كاشف الكل  مى شناسند.

سر و كار داشتن مداوم با مواد شيميايى، مانند جيوه، در 
نهايت به نابينايى كامل من در اواخر عمرم منجر شد.
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