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 رسالة في اوجاع المفاصل و عالجهارازی و کتاب او  بازشناسی

 في رسالة کتاب برای رونمایی از 9911مجازی در مرکز پژوهشی میراث مکتوب در تاریخ سوم شهریور سخنرانی 

از اندیشمندی و ترجمۀ آن م از کتابخانۀ ملک تهران؛ 9161ق / 9801خطی، رونویسی  عالجها و المفاصل اوجاع

این کتاب نیز خطی از کتابخانۀ فاتح در استانبول  است 149که دارای تاریخ نیمۀ جمادی یکم ناشناس از مردم شیراز 

و  اری، تصحیح، تحقیقنگکه مقدمهرازی  رسالۀ نقرسو ترجمۀ  الحاصل في عالج المفاصل کتاب ، به نامترکیه

در مرکز پژوهشی میراث مکتوب  9911در خرداد  یاد همکارم دکتر غالمرضا جمشیدنژاداولاینجانب و زنده ترجمۀ

 به چاپ رسید.
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 و عالجها المفاصل اوجاعفي  رسالة

پزشک دندان، مخدمت میهمان گرانمایه همکار  دگان و شنودگان فرهیخته و دانشور وبا سالم درود خدمت بینن

 و دکتر حسین جزایری و سپاس از برگزارکنندگان. برقعیرضوی پژوهشگر، دکتر 

رازی  یزندگانخست گزارشی کوتاه از ن   ،في اوجاع المفاصل و عالجها  رسالةپیش از شناساندن  بینمشایسته می

  .باشند یی کم و بیش با رازی داشتهآشناآن پیش از  ،این گفتگو شنودگان، هر چند داشته باشیم

بود.  زمینایرانتمدن  آسمان تابناک اخترم(  515 -565ق/  323-152) یحیا فرزند زکریامحمد فرزند رازی، ابوبکر 

 . را فراگرفت ، هند و شمال آفریقااروپا تا ؛ بلکهجهان اسالم تنها بلندآوازگیش

 یکم يبیرونی، در رساله فهرست کتب الرازاند. ق گفته152تا  142رازی در ِری چشم به جهان گشود. زایش او را 

 . است م یاد کرده565اوت  12 /ق 152شعبان 

 اند.گفته 312و  322و برخی  م521 – 521ق / 322تا  152اصیبعه ابیابن درگذشت رازی:

 م، 515برابر با پانزدهم اکتبر  ق323بیرونی در همان رسالۀ روز پنجم شعبان 

کند و در پیوست آن نام های او میاقدام به گردآوری نام کتب سالگی 65در را همین بس که بیرونی رازی واالجاهی 

ا پیرو ترسید او ر ورزی مخالفان رازی نوشت؛ زیرا میکند و این کار را با بیم و هراس از کینههای خود را بازگو میکتاب

 )فهرست(.های مانوی وی به شمار آورند. اندیشه

 فراگرفت.  س ایرانشهریو عبا رازی فلسفه را در کالس بلخی ندیم:ابن

 است. فردوس الحکمة في الطبنویسندۀ  علی تبری فرزند )سهل( ربن شنخستین آموزگارگوید: اصیبعه ابیابن

 پروانقادی بی

های بسنده به نقل دیدگاه در همۀ مباحث علمی است. او نه تنها پروابی ادینقو  گراآزمون یاندیشمندرازی 

ات د و نظرییکشمیو نقض اندیشی و خردمندی به نقد ؛ بلکه سخن ایشان را با ژرفکردنمیآموزگاران کهن خود 

في  حاويتوان در کتاب صدها نمونه از نقد پزشکی او را مید. کر ها یادآوری میرا در کنار آنفلسفی و پزشکی خود 

 ،های گوناگوندر زمینه همگان خود بیش از چهل کتاب و رساله در نقد و نقض ،و افزون برآن ردیابی کرد الطب

  دارد. ، ریاضیات، اخترشناسیالهیات، پزشکی، شیمی، داروسازی، علوم طبیعی، فلسفه، حکمت

 گفتگوگری و مناظره

روزگار در اندیشمندان هم هایهای نقض و ردکنندۀ دیدگاهی نقدگرایانه و مناظرهیگفتگورساله پانزده رازی بیش از 

اگردش ، شدر زکام ، ابوزید بلخیدر کیمیا نگاری با وزیر قاسم فرزند عبدالله: نامهآن، نمونۀ همۀ علوم داشته است

، متدر فلسفه و حکالساج یابابن لف،د بنا ،یبن محارس القما، ، ابوحاتم رازیهای چشمبیماری یوسف بن یعقوب

  و جزایشان. حدوث زمان، کعبی در زمان، مسعودی در الهیاتدر   د بلخیهیشبنا، اخترشناسی در وهبانبنا
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 پروندۀ بیماران 

 حاوی، 91جلد های خود، جایی را برای داستان درمان هر یک از بیماران خود گذاشته است. های کتاباو بخش

 نیز آورده است. سر الطب کتابها را در آن بیش از سی پروندۀ بیمار دارد.

های خود را در بارۀ بیماری خود؛ یا دوستان؛ یا بیماراِن مندانه یافتهای است که هدفکاری کارآزمودهرازی بالینی

کرد که شاید راهی برای شناخت و تشخیص و درمان بینانه و بسیار دقیق  در جایی یادداشت میمورد درمانشان ریزه

 ه تاریخچۀ هر بیمار پیش از شناخت هر بیماری مورد نیاز است. بیماری دیگران گردد.  همواره براین باور بوده ک

، که سازی برای ایشان بدانیمگذار سبکی نو در شیوۀ برخورد با بیماران و چگونگی پروندهتوانیم! وی را پایهما می

دۀ کنونی، س پیش و پس از او نیز پزشکان نتوانسته بودند به همان خوبی آن را پیاده کند. شاید بتوان گفت در دو

 های جهان رواج یافت. ای بازپروری و بازسازی شد و در بیمارستانسبک وی به گونه

 کامِل رازی گزارش
ً
های بیماران و مشاهدات کلینیکی خود را با اصطالحات کاماًل علمی آن زمان و بیوگرافی نسبتا

 اش، عیشغل، الیه اجتماجنس، آورد. وی مشخصات فردی هر بیمار، سن، ایشان می

ها ]چهار زمان: آغاز، افزایش، پایان اوج، زماننبض، تنفس، مزاج،  دربرگیرندۀ: گزارش روزانه از معاینات بیمار،

بیماری در هر چهار زمان آن، برآورد توان بیمار های های گوناگون دورۀ هر بیماری، نشانهگذاری[، حالتفروکشروبه

های بیماری در دورۀ سخت / حاد و یا دیرپا و کهنۀ آن است، ثبت زمانچنین این که همدر چهار دورۀ بیماری، 

 هایکردن و چگونگی تعریق، سرفه و گزارۀ فزونیلرزه، عرقهای آن، تببازگشت بیماری، دوران بحران و نوبت

 کند.پیخال، باالآوردن را یاد میبررسی روزانۀ تراویده از دهان، 

 نویسینامهفرهنگوری و فرهنگ

های فرارودان داشت. های گوناگون آن در بخشهای یونانی، سریانی، پهلوی و دری و گویشرازی آگاهی از زبان

لینوس های جاآگاهی او به زبان یونانی و سریانی بدان جهت است که اقدام به نوشتن کتابی دربارۀ فهرست کتاب

است و این نیاز به دانستن یونانی و سریانی داشته ها یاد نکرده ق( از آن214-914کند که حنین فرزند اسحاق )می

آورد ها در میای برای نام داروها و بیمارینامهکتاب الحاوي في الطب خود را فرهنگ 22است و افزون برآن او جلد 

گوید: من ]رازی[ آن را به سبک اصیبعه از قول او میابیپردازد که ابنها میو به شناسایی ریشۀ زبانی واژه

 نامۀ ششقماهی در روزگار گندیشاپور نوشتم. فرهنگ

 یسی رازینوسارجاع و رفرن

 توانیم و کتاستی و گانهی پس، و شیپ همگنان انیم در ،یگستردگ نیا به ،یآوررفرنس یژگیو نیا داشتن در یراز

 .دینام یاسالم فرهنگ در یسینورفرنس پدر را یو

[ شخص ای کتاب] ناشناخته/  مجهول نام بار صدها و کتاب 201 و شمندیاند 994 نام یحاو کتاب جلد 21 در تنها او

 یکی خود زین نیا که است نشده ادی یپزشک خیتار یهاکتاب از کی چیه در آن کتاب 90 و نفر 91 نام که است آورده

 .دیآیم شمار به یراز یهایبرتر از
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 هک دانست یهند و[ یاسکندران پزشکان گروه] یمصر ،یونانی ،یرانیا یپزشک دانش پاسدار توانیم را یراز

 و هاآزموده ها،دگاهید آن کنار در و گردآورده یحاو کتاب ژهیو به خود، یهانوشته در را هاآن ۀهم دارانهامانت

 و ابب و کتاب و سندهینو نام گرانید از خود یهاقولنقل در که یاگونه به است، کرده بازگو زین را خود یهاافتهی

 هر ای و کتاب نام ای و سندهینو نام کردنفراموش جهت به که ییجا تا کندیم ادی را خود ۀکرد برداشت مطلب فصل

 در آن ۀنمون که آوردیم جداگانه را خود یهاآزموده و آرا و بردیم بهره[ ناشناخته ای ناشناس] مجهول ۀواژ از دو،

 .است ادشدهی «من دگاهید=  لي» ۀواژ با یحاو کتاب

 البته این رساله از منظر بیان منابع بسیار ضعیف و کمبود دارد.

و یا  شاپور هستنددیدگان دانشگاه گندییافتگان و آموزشآموختگان، پرورشاند و از دانشگروهی از ایشان ایرانی

و  ،دربرگیرندۀ: خوز و خوزیاند، از شاگرداِن این آموزگاران ایرانی هستند که دانش پزشکی را نزد ایشان فراگرفته

، قسطا، کندیماسرجویه به نام یهودی، تبری،  ، حرانی،ختیشوع، سرابیون، ماسویه، حنین عبادیب  خاندان  چندین

 مسیح، اهرن، لجالج و ابوجریح، تیاذوق ]تئودکس[ هستند. 

و، افالطون، فالذیوس، اند، مانند: بقراط، ارسسطراطیس / ارسطای از ایشان یونانی و بیزانسی و مصریپاره

بدیغورس، اغلوقن، فیلغرغورس ]فیالگریوس[، اطهورسفس، پولس، اریباسیوس، دیاسکوریدوس، جالینوس، 

 روفس، انتیلس، اشلیمن، شمعون، اهرن، یحیای نحوی، اسکندر و دیگران.

 تبار هستند.نام سیدهشار و سندهشار و شرک نیز که در چند جا آمده است، از پزشکان هندی

هایی بسیار در . نمونهپذیردایش میآزماو هر مطلب را تنها پس از گذر از بوتۀ  .ستگراگر سنجشدرمانرازی 

ها را با گروه دهد و با درمان گروه مورد، نتیجۀ آنخود دارد که بیماران در دو گروه مورد و شاهد قرار می هاینوشته

 سنجد.شاهد می

، به ها، قوام و رنگ آن استهای پیشاب، گونهنشینتهکه بررسی  شناسیپیشابآزمودگی بسیار باالی رازی در 

ا در کند و او ر سینا به هنگام نکوهش او به جهت اظهار نظر در مسائل فلسفی، بدان اذعان میرسد که ابنجایی می

از راه تنها  های گوناگون و بسیار دارد،که نمونه هاهییابی به این آگادست. شمردهمتا میاین شناخت، بی

   .پذیر استامکانگرایی گرایی و تجربه و سنجشآزمون

توانا در  گر، کنجکاو وکند: مردی کنکاشگونه یاد میسینا از رازی را بدینشهرزوری توصیف ابن سینا:دیدگاه ابن

ی های پزشکجابود؛ زیرا او در درماناری درست و بهبررسی پیشاب و پیخال بود. هماره دیدگاهش در تشخیص بیم

های پزشکان دنیاپرست و ناپزشکان نادان اخالقیها و بیبه باالترین مرتبت دست یافت و سخن دربارۀ پلیدی

داخت و پر گوید: باید تنها به کار پزشکی میکند و در ادامه میروزگارش بسیار گفت. او در ادامه رازی را نکوهش می

 سینا، بعدها، همین گفته را دربارۀ خودش نیز آورد.آورد که ورای ظرفیتش بود؛ البته ابنید به موضوعاتی روی مینبا

 (155)نزهه االرواح و روضه االفراح، 
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نقرس به زبان وارداتی . او واژۀ استدر ادبیات عرب  او سازیدانش واژه ،زبانرازی پارسی دیگر هاییکی از ویژگی

 .نمایدمی نقرس، منقرسون، منقرس و ینقرسدیگر، مانند: های گوناگون برای واژهای ریشه را،تازی 

، فرزانه، آموزنده، نیکوکار، مهروز و تیمارگر بیماران، به ویژه مستمندان بود و پیوسته تا زمان بزرگرازی رادمردی 

ها مقرری داد و برای آنانجام میرفت و هرچه در توان داشت برای تندرستی آنان بهبودی به دیدارشان می

 همواره در حال نوشتن و خواندن بود. گذاشت. می

و از سوی دیگر کالس درس و بحث با شاگردانش بود و  بیماران درمان ی برایجایگاهزیستگاهش بود و بیمارستان 

داد. پرداخت و در هر سه زمینه شاگردانی پرورش های کیمیاگری و داروسازی خود میدر ضمن کنار آن به آزمایش

بیشتر بیمارانش، تهیدست بودند، چه در بغداد و چه در ری، چه به عنوان پزشکی ساده و یا رییس بیمارستان، کمتر 

 رفت. ها، به ویژه کاخ امیران، فرماندهان و فرمانروایان میانهبه خ

 : هر کرنشی را خواهشیبرمرفتن با این سخن به پایان می داستان فراخوانی او به نزد فرمانروایی و خودداری وی از

َود و مرا خواهشی نیست، پس ایستاده خواهم بود نه بر خاک افتاده، مگر در پیشگاه مردم   .رزمینمسدر پی ب 

صاعد اندلسی )د: ؛ ابنطبقات االطباء و الحکماءق( در کتاب 322جلجل )ز: : ابنفهرستق( در 322ندیم )ز: ابن

ق( در 665اصیبعه )د: ابی؛ ابنتاریخ الحکماءق( در 646؛ قفطی )د: التعریف بطبقات االممق( در کتاب 461

الدین حمویی [؛ سالکاالفراح ةاالرواح و روض ةنزه] الحکماءتاریخ ق( در کتاب خود 625؛ شهرزوری )ز: عیون االنباء

های مردم مانده انگیزش فراگیر و هماره بر سر زبانهای شگفتگویند: آوازۀ درمان مجمع النفایسق( در 2231)ز: 

ا یگانۀ ر  رو، اوکنند. ازاینتحسین می حاوي الکبیرالمعارف سترگ است. همگی او را به گردآوری کتاب بزرگ و دایره

ار هایی بسیروزگار، آگاه از علوم کهن ]اوایل[، جالینوس عرب و طبیب مارستان نامیدند. همگی او را دارای دیدگاه

 دانستند.لوژی حاکمیت و عامۀ مردم میدور از ایده

 های رازیکتاب

زکریا در فهرست کتب ابن؛ ابوریحان 262ق( در کتاب فوز العلوم / الفهرست 325-152ندیم )های او را ابننوشته

ن االنباء فی اصیبعه در عیوابی؛ ابن233؛ قفطی در إخبار العلماء به أخبار الحکماء / تاریخ الحکماء 254الرازی 

کتاب، مقاله و رساله  154آبادی در کتاب مولفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریا رازی نجم؛ 135طبقات االطباء 

دازه آید و کسی به این اننویسندگان جهان به شمار می ۀک ویژگی یکتایی او در میان هماند که این نیز ییادکرده

ناپذیری در نگاشته ندارد و نیز روشنگر گستردگی دانش و واالجاهی او در میان دانشمندان سراسر گیتی و خستگی

 آموختن، آموزاندن و نوشتن بود. 

 بوبکر محمدزکریای رازی:اهای کتاببرخی از 

برگیرندۀ المعرف بزرگ پزشکی دردایرهباشد. : ارزشمندترین و بزرگترین کتاب پزشکی میالطب ي فيحاوالکتاب  -2

اب خود کت اهۀمد که سیاگاه برای رازی فرصتی پیش نی هیچدانش پزشکی جهان از ایران، یونان، هند و مصر است. 

حمد عمید، ابوالفضل مابنکتاب پس از درگذشت او با کمک  های آن روزگار درآورد.شکل کتابه را به سامان رساند و ب
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و گروهی الدوله ابوعلی حسن فرزند بویه دیلمی شد م(، وزیر رکن522ق / 362خطیب فرزند عمید کاتب خراسانی )د:

سید مجلد توسط اینجانب ذاکر به انجام ر  13از شاگردان رازی انجام گرفت. بیست و پنج جلد است برگردان کامل آن در 

در کتابخانۀ ملی و توسط دکتر والیتی، دکتر سورنا ستاری، دکتر پیوندی، دکتر صالحی و دکتر مصدق  2355آذر  15و در 

 رونمایی شد.

 .بیست و دو بخش استالنسا: کتاب ارزشمند کتاب في علل المفاصل و النقرس و عرق -1

ردانم و با برگ یسینا را اینجانب محمدابراهیم ذاکر آن را به پارسابن رسالة في القولنجهمراه ، في القولنج کتاب -3

خ به چاپ 9901در سال  یشهید بهشتعلوم پزشکی دانشگاه  یو مفردات پزشک یمرکز تحقیقات طب سنت یهمیار

 رسید.

به  یم ذاکربرگردان آن را اینجانب محمدابراهشود، نیز خوانده می الفصولکه کتاب  المرشد او الفصولکتاب  -4

 خ پخش شد.9904وسیلۀ موزۀ تاریخ علوم پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در 

، برگردان پارسی آن توسط اینجانب، با کمک دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال المنصوري في الطبکتاب  -5

 چاپ شد. 2352

ژوهش استاد پ وتصحیح  ه؛بنفسه و بدنه و سیرته و أد ين یکون حاله فأو کیف ینبغی  الطبیب ةمحن يف ةرسال -6

ت روان، تن، منش و ادب و بایسته است حال جمشیدنژاداول همکار گرانسنگ، دربارۀ چگونگی آزمودن پزشکان

 ؛ باشد ایشان چون

 ی؛ و کاردپزشک یبنددر دانش و هنر شکسته العمل بالحدید و الجبر يفکتاب  -2

 ؛الفروق بین االمراض يکالم فبه نام از یکدیگر ها یبیمار یکتابي در تشخیص افتراق -5

 ؛ البیمارستان ةکتاب صف -5

 و جزآن. عالج العین بالحدید يف ةمقال -22
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  رسالة لمحمد بن زکریا الرازي في اوجاع المفاصل و عالجهابازشناسی 

 یعبرق یرضو دکتر پژوهشگر، پزشکدندان همکارم، هیگرانما همانیم خدمت و دانشور حاضران خدمت درود سالم با

 .برگزارکنندگان از سپاس و یریجزا نیحس دکتر و

 یزرا یزندگان از کوتاه یگزارش ن خست ،عالجها و المفاصل اوجاع في  ۀرسال شناساندن از شیپ بود ستهیشا

 های رازیهای گفتگو گریزی به برخی از ویژگیدر میان بخش مولی گویا زمان محدود است، پس ناگزیر  ،داشتیممی

 بزنم.

را برای تصحیح در دسترس من  الحاصل في عالج المفاصلخ بود که دکتر ایرانی رسالۀ 2352گمان دارم سال 

 و تایپکارهای از انجام ای ناشناس در دورۀ اتابکان فارس است، پس گذاشتند، این کتاب ترجمۀ نویسنده

بر روی \کار را گسترش دهیم و برآن شدیم  پس ،همراهم شد دکتر جمشیدنژاد برای ادامۀ کار گیری، آموزگارمغلط

 52ها تصحیح نماییم که در سال بهار ای کامل و یک جا آنرازی، مجموعه نقرسو رسالۀ  عالج المفاصلاصل رسالۀ 

 نوبت چاپ، همینک به چاپ رسید.به موسسۀ میراث تحویل داده شد و شادمانیم پس از دو سال 

 تاریخچۀ نوشتن کتاب ویژۀ مفصل

 مفصل هایشناسی و بیماریمین اندیشمندی است که دربارۀ فیزیولوژی، آسیبششرازی در میان پزشکان جهان، 

 ها که دربارۀ ساز و کار مفصل المفاصلکتاب  بقراط ،کتابی جداگانه نوشته است. پیش از او
 
أوجاع  کتابس و روف

تي تعرض في المفاصلیا  المفاصل
ّ
روفوس در  وکتاب بقراط اند که رازی از در این زمینه داشته مقالة في األمراض ال

  است. آوردههایی قولکتاب حاوی نقل

 .کندیاد میکتاب في َوَجع المفاصل  اشو نوشتهم( 016ق / 249ابوزکریا یوحنا )د: ماسویه نام ابناز  او یک بار

مقالة في  .آوردرا می في َوَجع المفاصلم( و کتابش 189- 021ق / 200 - 299ثابت فرزند قره حرانی ) نامو دو بار  

 باشد.م( می069ق / 218نوشتۀ یعقوب فرزند اسحاق ِکْندی )د:  وجع المفاصل

 های تاریخعالج المفاصل رازی در کتاب

 فصل 22 اوجاع المفاصلکتاب  :355، فهرستالفدر  ق(583ـ  792، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق )ندیمابن

 + کتاب النقرس و عرق المدیني

 تنها کتاب النقرس. :335، طبقات االطباءفق( در 522جلجل سلیمان فرزند حسان )ز: ابن

 29شمارۀ  :2، رسالة البیروني لفهرست الکتب الرازيق(، 444 – 567بیرونی، ابوریحان محمد فرزند احمد )

 .في النقرس 49، شمارۀ 0و در ص  و اوجاع المفاصل کتابه في النقرس

-365الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند ابراهیم فرزند عبدالواحد شیبانی )قفطی، جمال

 فصل 22 اوجاع المفاصل+ کتاب  النقرس و عرق المدینيکتاب : 522ق(، در تاریخ الحکماء، 646
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( کتاب في 25شمارۀ  گوید: 515و  517و برگردان ذاکر  244نزار، در عیون،  ق(006 – 066) اصیبعهابیابن

رازی کتابی کوچک و جداگانه دربارۀ  في وجع المفاصل( کتاب 12+  فصل 11 النساءعلل المفاصل و النقرس و عرق

 را در آناتومی و فیزیولوژی بندها نوشته است. في هیأت المفاصلکتاب ( 62درد و بیماری مفصل. + 

خان زنوزی تبریزی فرزند حسن، مطرح األنظار في تراجم أطباء عبدالحسین خ(1246الدوله )د: فیلسوف

 .ءعلل مفاصل و نقرس و عرق النسادر  یکتاب :162األعصار و فالسفة األمصار، 

 کند.تنها مقالة في النقرس رازی را یاد می :126، 0زرکلی، خیرالدین در کتاب اعالم، ج

 :هانسخهبازخوانی 

 43برگ،  23، کتابخانۀ ملک 4523، نسخۀ رسالة لمحمد بن زکریا الرازي في اوجاع المفاصل و عالجها. 2

ایم ها آوردهدر پانوشت« ل»که ما آن را با رمز  متن عربیق 2256الله واژه، منصور فرزند ولی 12 -25سطر، هر سطر 

 ایم.و به منزلت نسخۀ اساس برگزیده

 62، کتابخانۀ ملک 4441، نسخۀ ابن زکریا رحمة الله علیه و طاب مثواه في وجع المفاصل رسالة محمد .4

در « ک»که ما آن را با رمز  متن عربیق 2143واژه، محمدمهدی فرزند حاج معصوم،  21 - 22سطر،  26برگ، 

 ایم.پرداخته« ل»ی آن با نسخۀ برابرخوانایم و به ها آوردهپانوشت

ه ک ، ترجمۀ متن عربی به زبان پارسیکتابخانۀ فاتح استانبول ترکیه 4622، نسخۀ اوجاع المفاصل يالحاصل ف. 2

 ایم.یاد کرده« ف»ما آن را با رمز 

 جاییافتادگی و جابه

 تا آغاز باب دوم افتادگی دارد؛ 2و  6های ( آغاز باب یکم برگهالف

 ( تیتر باب دوم افتادگی دارد از فهرست برداشته شدهب

ر[ در همان صفحه، باهم 35پ[ با برگۀ روبرویش ]35برگۀ ] ( پایان باب چهارم نزدیک به پنج تا شش برگه افتادگیج

]اّما در  از .گر افتادگی دستکم یک برگ و یا بیشتر از آن است که پایان فصل چهارم استخوانی ندارند، نشانهم

 ، استعمال باید کرد. [ تا پایان باب چهارم.های غلیظ به احتیاط و احتراز بسیاراوجاع سرد و ماّدت

و ادامۀ  ]ر225[و ادامۀ آن تا به پایان برگ به اسالید  ]ر221[به برگۀ  ]پ53[جایی متن از برگۀ د( باب نوزدهم، جابه

 آن تا به پایان همین برگ.

 .1223رازی، پژوهش یوسف زیدان، مکتبة االسکندریة، مصر،  مقالة في النقرسترجمه  -4

، : سباط، فهرس، حلب، زابیطا )نکعلل المفاصل و النقرس و عرق النساء يفبا عنوان کتاب ای نسخه سزگین:

 ، مجموعه به شمارۀتاشکد کتابخانۀ آرسنال پاریس ( .Bibl. De I’Arsenal) ای دیگر در(. نسخه044، ش9/10

 De aegritudinibusبه احتمال زیاد این اثر الگوی ترجمه التینی  (.ق194ر، 11-ر980)گ  برگ 91، 9776

iuncturarum 620های عبری، ص؛ همو، ترجمه21های اروپایی، صاشنایدر، ترجمه: اشتاینبوده است، نک-

 .91؛ روسکا، همان، 29، شفهرست بیرونی: ؛ نک626
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 رسالة لمحمد بن زکریا الرازي في اوجاع المفاصل و عالجها

رسالة لمحمد بن زکریا الرازي في اوجاع المفاصل » :4523باب سرتیتر نسخۀ  11مقدمه: بسمله، خطابه و فهرست 

رسالة محمد بن زکریا رحمة الله علیه و طاب مثاه في وجع هذه » 4441نسخۀ دیگر ملک شمارۀ  «.و عالجها

 یاد شده است.  «المفاصل

براین  پردازد. اومیهر کدام های پیدایش و انگیزه بیماری مفصلو  رازی در باب نخست به چگونگی پیدایش درد

هاست و افزون برآن افزایش رگ درجگر و گوارش سوم که  درگوارش دوم که  ماندهای به جامانده ازپسباور است که 

 داند:سبب فاعلی آن را سه مورد می .باشندپیدایش آن می ای برایانگیزههای سراسر تن فزونی

 ؛برای راندن فزونی به این مفصل پیرامون آن مفصلهای اندامو  های رییسی درونینیرومندی اندامیکی  -

وی های سرازیرشده به سخودشان؛ یا فزونیهای ساخته شده فزونی در راندن ی مفصلیهای این اندامتوانکمدیگر  -

 ؛کناریهای اندامها به آنبه 

 کند. ها به سویشان میشان کمک به سرریزشدن فزونی، خم و راست شدنمفصلسومی، شکل و فرم آفرینشی  -

 کند.سازی تن را گزاره میسیستم فزونیو  دوم به بررسی سیستم گوارشی باب

، صلمفو گردآمده درون  های سازندهتوجه دارد و آن را برپایۀ خلط های مفاصلبیماریبندی باب سوم به تقسیم

یشتر از بدر موارد های ترکیبی از چند خلط، به ویژه و و سودایی و نیز گونه خونی، صفراییبه ترتیب بلغمی، خام، 

 .کندبندی میبخشو بلغم آبکی،  ییصفراخلط 

 باشد:است که بر دو پایه استوار می مفصلدرد هرگونه باب چهارم دربارۀ درمان کلی و فراگیر 

 ؛دیگر هایسوی اندامزا به یکی کشاندن مادۀ بیماری -

 باشد. شدن ماده به اندام میوگیری از ریختهدومی جل -

چه  هایی و بههایی و در چه زمانگوید که از چه رگاو به گستردگی دربارۀ کاربرد شیوۀ خونگیری )فصد( سخن می

 اندازه خونگیری جهت درمان و پیشگیری انجام بگیرد. 

های دسازد، سپس به درمان در استوار می آشامیدنیتی خوراکیاو درمان اولیه را برپایۀ چیدمان درست برنامۀ زیس

 کردن درست باید و نبایدها، پس از آنپیاد وآن وری از سرمازایی در درمان بهره از سردی، درمان مادۀ صفرایی و

رها تا تتوانها به ترتیب و تدریج از کمزایی و کاربرد تنقیهسازی شکم و شکمروشهای درمانی رواناجرای برنامه

 گذارد.رسیدن به مرز داروهای نیرومند در دستور کار درمانی بیمار می

 استگاهید، خنمااست. درد سیاتیک را به زیبایی بررسی میالنساء کردن درد سرین و عرقگزاره باب پنجم و ششم

به نیز ا های آن ر گونه است،تا سر انگشتان  ، سپس فراگیری سراسر پا و رسیدنکندبازگو می سرین پیرامونآن را 

 ید.گوتردگی بازگو میگس

داروهای کاربرد ، هاآن دارویی سپس ،صرف آشامیدنیبرنامۀ خوراکیکردن را به گزاره باب هفتم تا شانزدهم

  گیرندۀ:پردازد که دربر پانسمانی )ضماد(، ریختنی بر روی اندام )ن طول(، تنقیه )حقنه( می، الیه()ط   مرهمیترکیبی 
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انگبین کهنه، زنجبیل پرورده، فالفلی، تریاق اربعه، سنجرینا )سجزینا(، ماء ، مانند: گلداروهای مبدل المزاج( 1

  های دیگر.االصول، حب جالینوس )قوقایا(، ایارۀ هرمس، کمونی، فوتنجی و گوارشن

آلو، شراب تربد، داروی ها، شراب هلیله، شراب دیگر از روغن ۀمانند: روغن کرچک و گروساز، داروهای روان( 4

ل، فیلن، بندادیقون )فندادیقون(، پختۀ هلیله، پختۀ افثیمون
 
ه، دواء سرخ، قرص بنفشدواء البرقلیس، قرص گ

  البسد بزرگ و کوچک است.

 از گرمی؛  مفاصلدرد ساز را برای درمان چهارده داروی ترکیبی روانچنین هم

 ساز بلغم و خام؛ داروی ترکیبی روان پانزده

 کند. ساز سودا یادآوری مینسخۀ ترکیبی داروی روان پنج

هیازدهم و باب ترکیبی فرونشانندۀ درد را در ( 24)نسخۀ داروی  چهارده
ُ
  .تنقیه برای درمان درد سرین( 5) ن

 ؛درمان آماس گرم پانسمانی و گذاشتنی بر روی اندام برای( 32)نسخۀ داروی ترکیبی  سی و یک

 برای فرونشاندن آماس سرد. گزاره کرده است. نسخۀ دارویی ترکیبی( 16) بیست و شش

ه در ک جذب کننده و داغ کننده که پزشکان آن را محمرة البدن و مبدلة الترکیب ترکیبی داروی نسخۀ (11) یازده 

 از گونۀ گذاشتنیاین داروها ، برند و نقش داغ کنندگی را همچون آهن گداخته دارندآخرین زمان بیماری به کار می

کردن و درمان آماس سخت کردن ، نرمبرای داغ داروی ریختنی بر روی اندام، مرهمگونه بر اندام )ضماد(، پانسمان

  .کندمی پانزدهم به گستردگی بیانباب و آهکی شده در 

 و مکانیزم کارکرد آن.گذاری دستگاه بادکش کردنباب هفدهم گزاره

ابزار چهار سر ِگرد  دهد.را به گستردگی شرح میبا ابزار گداخته، آن روی سرین )ورک(  برگذاری باب هژدهم داغ

به اندازۀ هستۀ خرما با فاصلۀ یک بند انگشت بر روی یک محور به اندازۀ نیم وجب داغ کنند و به یکباره چهار نقطه 

 بر روی بخش دردناک بیمار سرین و تهیگاه بگذارند

ش های پیدایکردن دوبارۀ انگیزهو پس از گزارهمفصل. ا های درد و بیماریگزارۀ پیشگیری از گونه ،باب نوزدهم

 کند. ها را گزاره میدرد، شیوۀ پیشگیری از رخداد آن

 ها:انگیزه

 شود؛های در تن میشدن فراوان فزونیای برای ساختهها که انگیزهیکی بدی خلط -

به سویشان را از خود دور های خودساخته و آمده رییسی درونی است که فزونیهای و دیگری نیرومندی اندام -

 سازند؛می

 شود. هاست که انگیزۀ سرریزشدن مواد به سویشان میهای پذیرندۀ فزونیاندامتوانی سومی کم -

 چهارمی هیأت، فرم و شکل مفصل متحرک -
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ها آنکه بل ؛های رییسی کاستاز نیرومندی اندامنباید نه تنها درمان به ضد کرد و او براین باور است که هرگز نباید 

های وانی اندامتگزینۀ سوم کم لیو ،د داشتکرد که این برای تندرستی تن، کارایی بیشتری خواهنیرومندتر را باید 

 بهترین درمان را: توانمیولی توان همیشه و به طور کلی درمان به ضد کرد، نیز نمیرا  پذیرنده

  .کندمییری شان جلوگها و دردمندشدنها به این انداماز سرریزشدن آن ست کههاسازی تن از فزونیهیت -2 

 زا شوند. هاست تا کمتر سازندۀ مواد بیماریبهسازی خلط کار پیشگیری،مهمترین  -1

 زیستی مناسب.داشتن برنامۀ خوراکی -3

از  سبک  و خوردن برخی؛ با داشتن یک برنامۀ خوراکی از گونۀ خونی مفصلپیشگیری از گرفتارشدن به درد 

تنی در گرمابه و جلوگیری از ، آباز داروهای خوراکی و داشتن برنامۀ درست خواب و بیداری هیها و گرومیوه

 .گیردسازی تن انجام میهیهای گوناگون تکردن شیوهبا درست خوردن و پیادهانباشتگی تن 

را در جلوگیری از افزایش کمی و کیفی صف :یرندۀاز مادۀ صفرایی دربرگ مفصلپیشگیری از گرفتارشدن به درد 

های گوناگون و دنبال کردن برنامۀ سازی تن با روشهیتن، به کمک داشتن برنامۀ خوراکی ویژه و درست، درمان ت

ی با آب تندرمانی تبدیل مزاج است. توجه به خواب بیشتر و آسودگی و کنارگذاشتن اندیشیدن و ورزش کردن و آب

شیرین، بررسی پیوستۀ نبض و پیشاب، توجه به سرمازایی، گذاشتن داروهای مالیدنی سردکننده بر روی گوارا و 

 جگر است.

رست و درمانی دبا داشتن برنامۀ خوراکی از گونۀ بلغمی های مفصلیبیماریپیشگیری از گرفتارشدن به 

دگی و خواب، مشت و مال و تراوش عرق اجرای باید و نبایدهای ویژۀ آن، داشتن برنامۀ ورزشی سنگین، کاهش آسو

ی، باالآوری، گذارسازی از خونگیری، بادکشهیهای گوناگون تکاربرد شیوهو جلوگیری از انباشتگی تن با  در گرمابه

سازی، ایارۀ هرمس و تریاق سازی و روانو تراوش عرق و کاربرد داروهای مشهور در سبک آوری، پیشابشکمروش

 جایی به شهرهای گرم و خشک است.د و دواء البرقیلس و جابهاربعه و دواء البّس 

 :پیشگیری از درد سرین و سیاتیک

 ؛باشندبسیار نیرومند  سودا که سازکاربرد داروهای باالآور و روان -

  گاه در نشست و برخاست و خوابیدن.هیت روی مفصلبر وارد نیاوردن و فشار  -

و  از گونۀ خونی است و بیماری مفصلیهمانند درد اگر از گونۀ خونی باشد،  درد سیاتیکو درمان پیشگیری 

 از گونۀ بلغمی خواهد بود. مفصلیاندیشی، مانند درد چنانچه از نموری و فزونی بلغمی باشد، چاره

ی هاانو باب آخر دربارۀ درم و بیماری مفصلی استبیست و یکم یازده نسخۀ داروی ترکیبی فرونشانندۀ درد باب 

 ها نداشته و تنها برای کامل بودن کتاب آن را افزوده است.خرافی است که رازی باور بدان

 ؛ چهارمی125، 51؛ سومی 122، 52؛ دومی 125، 45که یکی در برگۀ  دکنگزاره می بیمار را هشتپروندۀ رازی 

 322، 245و آخری در ری  325، 243ای در بغداد ؛ پرونده155، 232ای از جالینوس ؛ پنجمی پرونده125، 55

 است.
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  :از زبان رازی هدف نگارش کتاب

 امیربزرگ و ساالرم  سّیدي األمیر منصور ولد األمیر الّنجیب إبن الّنجیب ؛ امیر سامانی از رازی: خواهش -2

 از من خواست که برای او این کتاب را بنویسم. ابویعقوب منصور فرزند اسحاق سامانی

دانند دربارۀ این بیماری و رد دیدگاه کسانی که عامل بیماری را تنها افزایش ضعف اندام مینویسی گسترده -1

 که ما آن را ماده و مادی میدانیم در صدر کتاب یاد نمودیم تا سنگ بنای سخن ما تا پایان کتاب باشد.

 نقض و رّد دیدگاه آموزگارش بقراط در این زمینه. -3

 في النقرسرسالة 
 رستذکرة للنقو  روفس کتاب في النقرس ، فیلغریوس وکتاب في الِنقرسارکاغانس برای نگارش پس از رازی 

ثابت فرزند قره ِکندی و  رسالة في النقرسدارد و  يحاوقول بسیار در کتاب ابوجریح راهب که رازی از راهب نقل

سطا فرزند  و حرانی
 
 دربارۀ أوجاع النقرسبه نام ای جداگانه رساله ،مین اندیشمندی است از روزگار باستانهفت، لوقاق

سی کند، سپس به برر . او در آغاز انگیزۀ جداسازی آن را از درد دیگر بندها، یاد مینوشتکه ویژۀ پاست،  بیماریاین 

 ها وهمۀ اندام آن درفراگیر و پردازد که: یکی انباشتگی تن؛ و دیگری یکسانی تندرستی های پیدایش آن میانگیزه

شود و ها از اندام باالیی به پایینی می. با هم بودن این دو انگیزه سبب رانده شدن فزونیها در نیرومندیآن برابری

های بندی گونهبدین گونه در پایان، همگی در پاها گرد خواهند آمد و پدیدۀ نقرس آشکار خواهد شد. او پس از دسته

 . شوندآورد که درگیر آن نمیمینقرس، بانوان و خواجگان را کسانی به شمار 

اصطماخیقون؛ و حّب قوقایا و همانندشان از  حّب سغبین؛ حّب بدبو؛ حّب شیطرج؛ حّب  درمان دارویی:

که طبیعت بیمار نقرسی را نرم  ساز خوشمزههای روانگوارشنرانند و ها را از تن بیرون میخلطهایی که همۀ حب

و نیز ترکیبی دیگر همانند گوارشن خرما  ختههر دو را درهم آمی رازیکنند، مانند: گوارشن سیب و گوارشن ِبه که می

  برده است.و افزون برآن سه داروی ترکیبی خودساختۀ دیگربه کار میو ِبه 

 

 


