
 

 
 

 

 

 اوجاع المفاصل و عالجها يرسالة فگفتگو دربارۀ  
 نگاشتة

 م( 925ق / 313)د:  رازی ابوبکر محمد فرزند زکریا 
 و رسالة نقرس رازی  اوجاع المفاصل و عالجها يرسالة فمتن و ترجمة  تصحیح رونمایي از چاپ سخنراني به مناسبت 

 1399 پنجم شهریورماه

 سخنران 

 محمدابراهیم ذاکردکتر 

 و پژوهشگر تاریخ پزشکي پزشکدندان
 



 
 

 

 ریزگفتار 

 

 1 ..................................................................................في اوجاع المفاصل و عالجها    رسالة

 2 .................................................................................................................................. پروایب ینقاد

 3 ...................................................................................................................... ه و مناظر  یگفتگوگر

 4 ................................................................................................................................ مارانیب ۀپروند

 4 ........................................................................................................ یس ی نونامههنگو فر  یورفرهنگ

 8 ............................................................................................................................... ی راز یهاکتاب 

 8 ......................................................................................... : یراز یایابوبکر محمدزکر یهااز کتاب  یبرخ

 9 .................................................................. الرازي في اوجاع المفاصل و عالجها  ایرسالة لمحمد بن زکر یبازشناس

 10 ........................................................................................................ مفصل ۀژ ینوشتن کتاب و ۀخچیتار

 15 .................................................................................................. خیتار یها در کتاب یعالج المفاصل راز

 16 ......................................................................................................................... ها: نسخه یبازخوان

 16 ................................................................................................................... ییجاجابهو  یافتادگ

 23 .................................................................................................................................... نامهکتاب 

 23 ...................................................................................................................... کتاب و مقاله یۀنما

 

 



   

 ی راز   ۀنام ست یز رسالة في اوجاع المفاصل و عالجها ۀ گفتگو دربار 
 

1 

 وجاع المفاصل و عالجها أرسالة في  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 رسالة في اوجاع المفاصل و عالجها   ۀگفتگو دربار 
 ۀ نگاشت

 م( 925ق / 313)د:  یراز  ا یمحمد فرزند زکر ابوبکر 

 سخنران 

 محمدابراهیم ذاکر 

رسالة في اوجاع المفاصل و    ۀمتن و ترجمنگاری  مقدمه   ، تجقیق، ترجمه وحی از چاپ تصح  ییبه مناسبت رونما   یسخنران

 . 1399 ورماه ی شهر پنجم ، چهارشنبه ینقرس راز  ۀعالجها و رسال

 دکتر محمدحسین جزائری   مدیر جلسه:

 برقعی دکتر اکبر ایرانی، دکتر محمدابراهیم ذاکر و سید حسین رضوی   سخنرانان:

و  
َ
ا في  ِعالِجها رسالة  َو  الَمفاِصِل   

ِ
)د:  جاع رازی  زکریای  فرزند  محمد  ابوبکر   ،313  / کتاُب  925ق    م(؛ 

ِ
ِعالج في  الحاِصل 

یکم  الَمفاِصِل  جمادی  نیمۀ  )نگارش:  ناشناس  فارسی  643،  ترجمۀ  و  و    نقرس   رسالۀ (؛  ترجمه  تحقیق،  تصحیح،  رازی، 

   خ.1399رضا جمشیدنژاداول، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، نگاری محمدابراهیم ذاکر و غالم مقدمه

 سخنپیش
 نامۀ رازی زیست

پزشک پژوهشگر،  دندان با سالم درود خدمت بینندگان و شنودگان فرهیخته و دانشور و خدمت میهمان گرانمایه همکارم،  

 برقعی و دکتر حسین جزایری و سپاس از برگزارکنندگان. دکتر رضوی  

از شناساندن  شایسته می  از زندگانی رازی داشته وجاع المفاصل و عالجهاأرسالة في  بینم پیش  ، ُنخست گزارشی کوتاه 

 باشیم، هر چند شنودگان این گفتگو، پیش از آن آشنایی کم و بیش با رازی داشته باشند.  
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ابوبکر محمد فر  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها  ) رازی،  ایران   925  -   865ق/    313  -   251زند زکریا فرزند یحیا  تابناک آسمان تمدن  زمین بود.  م( اختر 

 بلندآوازگیش تنها جهان اسالم؛ بلکه تا اروپا، هند و شمال آفریقا را فراگرفت.  

 اند.  ق گفته251تا  240او را   شدن ده رازی در ِری چشم به جهان گشود. زا

 م یاد کرده است.  865اوت  27ق / 251یکم شعبان  فهرست کتب الرازي  ةرسالبیرونی، در 

 اند. گفته 320و  311م و برخی 912 –  902ق / 300تا  290اصیبعه ابی ابن  درگذشت رازی:

   یاد نموده است.  م 925ق برابر با پانزدهم اکتبر 313بیرونی در همان رسالۀ روز پنجم شعبان 

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

های  ترسید او را پیرو اندیشهورزی مخالفان رازی نوشت؛ زیرا می کند و این کار را با بیم و هراس از کینههای خود را بازگو می کتاب

 (. ندیم ابن   شمار آورند. )فهرست  مانوی وی به

 فراگرفت.    رازی فلسفه را در کالس بلخی و عباس ایرانشهری ندیم:ابن 

 است.  فردوس الحکمة في الطب نخستین آموزگارش علی تبری فرزند )سهل( ربن نویسندۀ گوید: اصیبعه ابی ابن 

 های رازی توانمندی

 پروانقادی بی
 پروا در همۀ مباحث علمی است.  نقادی بی گرا و  رازی اندیشمندی آزمون 

اندیشی و خردمندی به نقد و  های آموزگاران کهن خود نکرد؛ بلکه سخن ایشان را با ژرف او نه تنها بسنده به نقل دیدگاه

 کرد.  ها یادآوری می کشید و نظریات فلسفی و پزشکی خود را در کنار آن نقض می 
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   . ردیابی کرد 1حاوي في الطب التوان در کتاب نه از نقد پزشکی او را می صدها نمو رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

های گوناگون، پزشکی، شیمی، داروسازی،  همگان خود در زمینه  و افزون برآن، بیش از چهل کتاب و رساله در نقد و نقض ا

 علوم طبیعی، فلسفه، حکمت، الهیات، ریاضیات، اخترشناسی دارد.  

 گفتگوگری و مناظره 

روزگار در همۀ  های اندیشمندان هم یدگاه های نقض و ردکنندۀ دپانزده رساله گفتگویی نقدگرایانه و مناظرهرازی بیش از  

 ، نمونۀ آن: علوم داشته است

 ؛ کیمیا بارۀ نگاری با وزیر قاسم فرزند عبدالله درنامه  -

 ؛زکام  بارۀابوزید بلخی در نگاری با نامه  -

 ؛های چشم شاگردش یوسف بن یعقوب بیماری نگاری با نامه  -

 ؛ ابوحاتم رازی نگاری با نامه  -

 ؛ابن محارس القمی نگاری با نامه  -

 ؛ دلفابن  نگاری با نامه  -

 ؛ الساج در فلسفه و حکمتابی ابن  نگاری با نامه  -

 ؛اخترشناسی بارۀوهبان درابن  نگاری با نامه  -

 ؛الهیات بارۀ شهید بلخی درابن  نگاری با نامه  -

 ؛ زمان  بارۀکعبی در نگاری با نامه  -

 
مجلد    23در  رساندم و    انی ذاکر پس از ده سال به پا  میمحمدابراه  نجانبیرا ا  یراز  الحاوي في الطب و پنج جلد کتاب    ستیبرگردان کامل ب  1

  یمل  ۀدر کتابخان  ونسکو ی  یاز سو   یبه مناسبت سال راز  1395و هشتم آذرماه    ستیدر بپزشکی شهید بهشتی به چاپ رسید و  توسط دانشگاه علوم

ن اسالم فرهنگ و تمد  ۀتیکم  استیو ر  یارشاد دکتر صالح  ری وز  عاونو م  یدکتر سورنا ستار  یجمهور  استیر  یدر حضور معاونت علوم و فناور  رانیا

 دیدانشگاه شه  یطب سنت  ۀدانشکد  استیو دکتر محمود مصدق ر   یبهشت  د یشه  یدانشگاه علوم پزشک  استی ر  یوندیپ  اصغری و دکتر عل  رانیو ا

 شد.  ییرونما یبهشت
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 و جزایشان.   حدوث زمان  بارۀمسعودی درنگاری با نامه  - رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 پروندۀ بیماران 
 های خود، جایی را برای داستان درمان هر یک از بیماران خود گذاشته است.  های کتاب او بخش 

 نیز آورده است. الطب  سر   کتابها را در حاوی، بیش از سی پروندۀ بیمار دارد. آن  16جلد  

بالینی یافتهای است که هدف کاری کارآزموده رازی  یا بیماراِن مورد  مندانه  یا دوستان؛  بارۀ بیماری خود؛  را در  های خود 

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

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

سازی برای ایشان بدانیم، که پیش و  گذار سبکی نو در شیوۀ برخورد با بیماران و چگونگی پرونده توانیم! وی را پایه ما می 

ای  سدۀ کنونی، سبک وی به گونه پس از او نیز پزشکان نتوانسته بودند به همان خوبی آن را پیاده کند. شاید بتوان گفت در دو  

 های جهان رواج یافت.  بازپروری و بازسازی شد و در بیمارستان 

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

 اش،  ی آورد. وی مشخصات فردی هر بیمار، سن، جنس، شغل، الیه اجتماعمی

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

های بیماری در هر چهار زمان آن، برآورد توان بیمار در چهار  های گوناگون دورۀ هر بیماری، نشانه گذاری[، حالت فروکش روبه

های بازگشت بیماری، دوران  یماری در دورۀ سخت / حاد و یا دیرپا و کهنۀ آن است، ثبت زمان چنین این که بدورۀ بیماری، هم 

های تراویده از دهان، بررسی روزانۀ پیخال،  کردن و چگونگی تعریق، سرفه و گزارۀ فزونی لرزه، عرق های آن، تب بحران و نوبت 

 کند.باالآوردن را یاد می 

 نویسینامه وری و فرهنگفرهنگ

 های فرارودان داشت.  های گوناگون آن در بخشهای یونانی، سریانی، پهلوی و دری و گویش رازی آگاهی از زبان 
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کند  های جالینوس می آگاهی او به زبان یونانی و سریانی بدان جهت است که اقدام به نوشتن کتابی دربارۀ فهرست کتاب  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

است و این نیاز به دانستن یونانی و سریانی داشته است و افزون برآن    ها یاد نکردهق( از آن 264-194که حنین فرزند اسحاق ) 

آورد و به شناسایی ریشۀ زبانی  ها در می ای برای نام داروها و بیماری نامهخود را فرهنگ   الحاوي في الطب کتاب    22او جلد  

   . پردازدها می واژه

 نامۀ ششقماهی در روزگار گندیشاپور نوشتم.  من ]رازی[ آن را به سبک فرهنگ  گوید:اصیبعه از قول او می ابی ابن 

 نویسی رازیارجاع و رفرنس
  را   یو   توان ی م  و  کتاستی  و  گانهی  پس،  و  شی پ  همگنان   ان ی م  در  ، یگستردگ  نی ا  به ،یآوررفرنس   یژگیو  نی ا داشتن  در  یراز

 . د ی نام ی اسالم  فرهنگ در ی سی نورفرنس  پدر 

  آورده [  شخص  ای  کتاب]  ناشناخته/    مجهول   نام  بار   صدها  و  کتاب  286  و   شمندی اند  114  نام  یحاو   کتاب   جلد  25  در   تنها  او

  یهای برتر  از   ی کی  خود   زی ن  نی ا  که   است  نشده  ادی  یپزشک  خ یتار  یها کتاب   از   ک ی  چ ی ه  در   آن   کتاب  18  و   نفر  35  نام   که  است 

 . دی آی م شمار به  یراز

  دارانه امانت   که  دانست  ی هند  و[  ی اسکندران  پزشکان   گروه]  یمصر   ،یونان ی  ،یران یا   ی پزشک  دانش   پاسدار  توان ی م  را  یراز

  بازگو  زی ن   را   خود   ی هاافتهی  و   ها آزموده  ها، دگاه ید  آن   کنار   در   و   گردآورده  ی حاو   کتاب   ژه یو  به   خود،   ی هانوشته   در   را   ها آن   ۀهم

  اد ی   را  خود  ۀکرد  برداشت   مطلب   فصل  و   باب  و   کتاب  و  سنده ینو   نام  گران ید  از   خود  یهاقول نقل  در  که  یاگونه   به  است،   کرده

  بهره [  ناشناخته  ا ی  ناشناس ]   مجهول   ۀواژ   از   دو،   هر   ای   و   کتاب   نام   ای   و  سنده ی نو  نام   کردن فراموش   جهت   به   که   یی جا   تا   کندیم

البته ؛  است  ادشدهی  من«   دگاه ید=    لي»  ۀواژ  با  یحاو  کتاب  در  آن   ۀنمون  که  آوردی م  جداگانه  را  خود   یهاآزموده   و  آرا   و  بردیم

 از منظر بیان منابع بسیار ضعیف و کمبود دارد. [ وجاع المفاصل و عالجهاأفي  ]   این رساله 

دیدگان  یافتگان و آموزش آموختگان، پرورش اند و از دانش ایرانی  الحاوي في الطب اندیشمندان یادشده در کتاب گروهی از 

گندی  فراگرفتهدانشگاه  ایشان  نزد  را  پزشکی  دانش  که  هستند  ایرانی  آموزگاران  این  شاگرداِن  از  یا  و  هستند  اند،  شاپور 

اسحاق فرزند  حنین عبادی،    یوحنا فرزند ماسویه، دربرگیرندۀ: خوز و خوزی، و چندین خاندان ُبختیشوع، سرابیون، ماسویه،  
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حرانی، تبری، ماسرجویه به نام یهودی، کندی، قسطا، مسیح، اهرن، لجالج و ابوجریح،  حنین، حبیش فرزند اعسم دمشقی   رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 تیاذوق ]تئودکس[ هستند.  

مصری پاره  و  بیزانسی  و  یونانی  ایشان  از  بدیغوای  فالذیوس،  افالطون،  ارسطو،   / ارسطراطیس  بقراط،  مانند:  رس،  اند، 

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 

 گری ورزیدهدرمان

های  هایی بسیار در نوشتهپذیرد. نمونه او هر مطلب را تنها پس از گذر از بوتۀ آزمایش می  گراست.گر سنجشدرمان رازی 

 سنجد. ها را با گروه شاهد می دهد و با درمان گروه مورد، نتیجۀ آن خود دارد که بیماران در دو گروه مورد و شاهد قرار می 

، به جایی  ها، قوام و رنگ آن است های پیشاب، گونه نشین ته که بررسی    سیشناآزمودگی بسیار باالی رازی در پیشاب 

کند و او را در این شناخت،  سینا به هنگام نکوهش او به جهت اظهار نظر در مسائل فلسفی، بدان اذعان میرسد که ابن می

میبی  آگاهی دست شمرد.  همتا  این  به  نمونهیابی  که  تن ها  دارد،  بسیار  و  گوناگون  آزمون های  راه  از  و  ها  تجربه  و  گرایی 

 پذیر است.   گرایی امکان سنجش 

گر، کنجکاو و توانا در بررسی  کند: مردی کنکاشگونه یاد می سینا از رازی را بدینشهرزوری توصیف ابن   سینا:دیدگاه ابن 

های پزشکی به باالترین مرتبت  جابود؛ زیرا او در درمان پیشاب و پیخال بود. هماره دیدگاهش در تشخیص بیماری درست و به 

های پزشکان دنیاپرست و ناپزشکان نادان روزگارش بسیار گفت. او در ادامه  اخالقی ها و بی دست یافت و سخن دربارۀ پلیدی 

آورد که ورای  پرداخت و نباید به موضوعاتی روی می گوید: باید تنها به کار پزشکی می کند و در ادامه می رازی را نکوهش می 

 .  1سینا، بعدها، همین گفته را دربارۀ خودش نیز آورد یتش بود؛ البته ابن ظرف

 سازی او در ادبیات عرب است.  دانش واژه زبان، های دیگر رازی پارسی یکی از ویژگی 

 
 . 295 برگۀ ،فراحال ةرواح و روضال  ةنزه 1
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س  های گوناگون دیگر، مانند: نقرس، منقرسون، منقرس و ینقرای برای واژه او واژۀ وارداتی نقرس به زبان تازی را، ریشه  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 نماید. می

 زیستی بیمارستان
بیمارستان زیستگاهش بود و جایگاهی برای درمان بیماران و از سوی دیگر کالس درس و بحث با شاگردانش بود و در ضمن  

داد. بیشتر بیمارانش،  پرداخت و در هر سه زمینه شاگردانی پرورش  های کیمیاگری و داروسازی خود می کنار آن به آزمایش 

ها، به ویژه کاخ  ، چه در بغداد و چه در ری، چه به عنوان پزشکی ساده و یا رییس بیمارستان، کمتر به خانه تهیدست بودند

 رفت.  امیران، فرماندهان و فرمانروایان می

برم: هر کرنشی را خواهشی در پی  داستان فراخوانی او به نزد فرمانروایی و خودداری وی از رفتن با این سخن به پایان می 

 و مرا خواهشی نیست، پس ایستاده خواهم بود نه بر خاک افتاده، مگر در پیشگاه مردم سرزمینم. ُبَود

ق( 462صاعد اندلسی )د:  ؛ ابن طبقات االطباء و الحکماء ق( در کتاب  377جلجل )ز:  : ابن فهرستق( در  377ندیم )ز:  ابن 

؛ شهرزوری  عیون االنباء ق( در  668اصیبعه )د:  ابی ؛ ابن تاریخ الحکماء ق( در  646؛ قفطی )د:  التعریف بطبقات االمم در کتاب  

  مجمع النفایسق( در  1032الدین حمویی )ز:  [؛ سالک نزهة االرواح و روضة االفراح]  تاریخ الحکماء ق( در کتاب خود  678)ز:  

 های مردم مانده است.  انگیزش فراگیر و هماره بر سر زبان های شگفت گویند: آوازۀ درمان 

رادمردی بزرگ، فرزانه، آموزنده، نیکوکار، مهروز و تیمارگر بیماران، به ویژه مستمندان بود و پیوسته تا زمان همۀ مؤرخان او را  

   گذاشت. ها مقرری می داد و برای آن رفت و هرچه در توان داشت برای تندرستی آنان انجام می بهبودی به دیدارشان می 

 ره در حال نوشتن و خواندن بود.  هموا او

رو، او را یگانۀ روزگار، آگاه  کنند. ازاین تحسین می   حاوي الکبیر المعارف سترگ  همگی او را به گردآوری کتاب بزرگ و دایره 

 از علوم کهن ]اوایل[، جالینوس عرب و طبیب مارستان نامیدند.  

دیدگاه   ان همگ دارای  را  ایده او  از  دور  بسیار  حاکمئو هایی  عربلوژی  توجه  و    ان  مردم  مورد  سند  عامۀ  تا  دجله  شرق 

 دانستند. می
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 های رازینگاشته رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 
ابننوشته شمارگان   را  او  بغدادی  ندیم های  وراق  اسحاق  فرزند  محمد  کتاب  385  -   297)   ابوالفرج  در  العلوم ق(  /    فوز 

 ؛  167الفهرست 

 ؛  184زکریا الرازی فهرست کتب ابن   رسالۀ درق( 440 –  362بیرونی ) ابوریحان 

 ؛  133  تاریخ الحکماء /   الحکماء إخبار العلماء بأخبار  در   ق( 642 –  568)  قفطیالدین ابوالحسن علی جمال 

 ؛  238 طباء طبقات ال  ي نباء فعیون ال در م( 1270 –  1204ق /  668  –  600الدین احمد خزرجی ) موفق اصیبعه ابی ابن 

 اند  کتاب، مقاله و رساله یادکرده  284لفات و مصنفات ابوبکر محمد بن زکریا رازی  ؤآبادی در کتاب م نجم 

نوشته  یکتایی    او  یهافروانی  ویژگی  یک  از  نیز  می او  دیگری  شمار  را  به  او  و  جهان آید  نویسندگان  همۀ  میان  جزو    در 

و نیز    شته باشداین اندازه نگاشته ندا  کسی به   دهد، شاید جز جالینوس و یکی دو تن دیگر،شماران نگارنده قرارمیانگشت 

ناپذیری در آموختن، آموزاندن و نوشتن  روشنگر گستردگی دانش و واالجاهی او در میان دانشمندان سراسر گیتی و خستگی 

 بود.  

 های رازیبرخی از کتاب 
پزشکی دربرگیرندۀ دانش    المعرف بزرگ باشد. دایره : ارزشمندترین و بزرگترین کتاب پزشکی می الحاوي في الطبکتاب    -1

پزشکی جهان از ایران، یونان، هند و مصر است. هیچ گاه برای رازی فرصتی پیش نیامد که سیاهۀ کتاب خود را به سامان رساند  

عمید، ابوالفضل محمد خطیب فرزند عمید کاتب  ابن های آن روزگار درآورد. کتاب پس از درگذشت او با کمک  و به شکل کتاب 

 الدوله ابوعلی حسن فرزند بویه دیلمی شد و گروهی از شاگردان رازی انجام گرفت.  م(، وزیر رکن 971ق /  360خراسانی )د: 

در کتابخانۀ ملی و    1395آذر    28مجلد توسط اینجانب ذاکر به انجام رسید و در    23بیست و پنج جلد است برگردان کامل آن در  

 پیوندی، دکتر صالحی و دکتر مصدق رونمایی شد. اصغر  علی والیتی، دکتر سورنا ستاری، دکتر  اکبر  علی توسط دکتر  

توسط من  که تصحیح آن  بیست و دو بخش است النسا: ارزشمند کتاب في علل المفاصل و النقرس و عرق  کتابهمین   -2

 نام دکتر جمشیدنژاداول انجام گرفت. راهنمایی استاد بزرگوارم زنده  با همراه  
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سینا را اینجانب محمدابراهیم ذاکر آن را به پارسی برگردانم و با همیاری  ابن   رسالة في القولنجهمراه ، في القولنج  کتاب  -3 رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 خ به چاپ رسید. 1385مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 

یم ذاکر به وسیلۀ موزۀ  برگردان آن را اینجانب محمدابراهشود،  نیز خوانده می  الفصول که کتاب    المرشد او الفصول کتاب    - 4

 خ پخش شد. 1384تاریخ علوم پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در 

  1387، برگردان پارسی آن توسط اینجانب، با کمک دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال  المنصوري في الطبکتاب    - 5

 چاپ شد. 

الطبیب   -6 محنة  في  ینبغ  رسالة  کیف  أدبه؛و  و  سیرته  و  بدنه  و  نفسه  في  حاله  یکون  أن  استاد   ی  پژوهش  و  تصحیح 

جمشیدنژاداول همکار گرانسنگ، دربارۀ چگونگی آزمودن پزشکان و بایسته است حالت روان، تن، منش و ادب ایشان چون  

 باشد؛  

 بندی و کاردپزشکی؛  در دانش و هنر شکسته في العمل بالحدید و الجبر کتاب    -7

 ؛کالم في الفروق بین االمراض ها از یکدیگر به نام  ي در تشخیص افتراقی بیماری کتاب  -8

 کتاب صفة البیمارستان؛    -9

 و جزآن.  مقالة في عالج العین بالحدید - 10

 في اوجاع المفاصل و عالجها رسالۀ بازشناسی 

 في اوجاع المفاصل و عالجها   رسالة لمحمد بن زکریا الرازيشناخت 
رسالة لمحمد بن زکریا    برگردان به پارسی   الحاصل في عالج المفاصلخ بود که دکتر ایرانی رسالۀ  1390گمان دارم سال  

ای ناشناس در دورۀ  ترجمۀ نویسنده   رسالهرا برای تصحیح در دسترس من گذاشتند، این    الرازي في اوجاع المفاصل و عالجها 

 . ق بود643جمادی یکم که تاریخ نگارش آن نیمۀ   اتابکان فارس است

برآن شدیم    پس   ،همراهم شد   دکتر جمشیدنژاد برای ادامۀ کار   ، آموزگارممتن  گیریو غلط   تایپکارهای  از انجام  پس    بهرو 

ای کامل و  رازی، مجموعه   نقرس رسالۀ  ترجمۀ به پارسی  و    المفاصل  في اوجاع رسالۀ    ی اصل  متن  آن بر کار را گسترش دهیم و  
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میراث تحویل داده شد و شادمانیم پس از دو سال نوبت  پژوهشی  به موسسۀ    1397ها تصحیح نماییم که در بهار  یک جا آن  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 چاپ، همینک به چاپ رسید. 

 هاتاریخچۀ نوشتن کتاب ویژۀ مفصل 
های مفصل کتابی  شناسی و بیماری ب رازی در میان پزشکان جهان، ششمین اندیشمندی است که دربارۀ فیزیولوژی، آسی 

 جداگانه نوشته است.  

نویسان رّدی از آن برای  در این راه گام برداشتند و اثری جداگانه از خود به جا گذاشتند تاریخ پزشکی   پیش از او پزشکانی که  

 دربرگیرندۀ بزرگانی، همانند:  ، ما نشان دادند

 ی تا روزگار راز ربازیاز د ی سینواوجاع المفاصل و نقرس  خچهیتارالف( 
 بقراط

 کتاب المفاصل  (1
 (Άρθρων έμβολη ς περì = De articulis (reponendis)  ای  De articulorum Repositione  بورگر ینکـ: پوشمان / نو  

ا   ی ها. راز(، ساز و کار مفصل1/232پاگل،    / از  ،  11برگردان ذاکر، ج   ؛ 92،  11ج  دکن،   ، يالحاو) کتاب در    ن یدر سه مورد 

 نوس ی جال   های نوشته  از   یکی از    برداشت که    گمان   ولی   ،بردی ( نام م189و    162،  13؛ ذاکر، ج178  و   136،  13جو دکن،    ؛115

 . 80ها، نگارش  خ یتار   ؛524؛ تجدد،  294 برگۀعربی،   م، یندابن  فهرست   نکـ:  ن،ی چن باشد، هم 

 ( ه 2)سدۀ   یِاِفسوسروفس 

  أوجاع المفاصلکتاب  (2
 ؛ 287، 7؛ ذاکر، ج201، 7ج  دکن،  ،يالحاو  در  وجع المفاصل  را رازی نام آن 

   ؛ 227،  193، 169، 158؛ ذاکر 270، 216،  180،  162، 11ج دکن،  در الحاوي، في اوجاع المفاصلو 
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ها،  نگارش خ ی)تار المفاصل  يتعرض ف  يالمراض الت   يمقاله فصورت آمده:  نی به ا بعهی اصیاب و ابن  م یندعنوان در ابن  ن یا رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

104 ) 

 ( م2۰۰ -  129)  جالینوس

 ةفي المفاصل المسترخی( 3
 . 162،  13ج ذاکر،  الحاوي،نک:  

 م( ۸5۷ -  ۷۸۰ق / 2۴3 - 1۶3)  ، یوحناه ی  ماَسَو ابن 

 َوَجع المفاصل  يکتاب ف (۴
 ( 310ها، نگارش   خی)تار  .202،  11؛ ذاکر، ج229،  11ج ، يالحاودر  رازی آن را

   ق(2۸۸  - 211)  یقّره حران  فرزندثابت 

  َوَجع المفاصل يفکتاب ( 5
 ( 353ها،  نگارش  خ ی. )تار245،  235، 11؛ دکن، ج 211  ،205، 11برگردان ذاکر، ج ،ی از آن در الحاو  ییهاقول نقل

 (. 793، ش 1/93: سباط، فهرس، )نک  ة، نسخه: حلب، الماشطَوَجع المفاصل و النقرس يف عنوان کتاب  با

 م( 925  – ۸۶5ق /  313  – 251رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )

 أوجاع المفاصل  في  (۶
 . داردفصل   22 است و مفاصل ی هابیماری   ۀ دردها ودربار 

  –   95برگۀ    ، یآبادنجم ،  مؤلفات، نک:  ه 1086گ،  13)   4573( 18(؛ ) ه 1243گ،  30)ح    4442( 1: تهران، ملک ) نسخه

 ( 844، ش1/98)نک: سباط، فهرس،   .طا ی ، حلب، زابعلل المفاصل و النقرس و عرق النساء  يفبا عنوان کتاب    ،90

 (.ق914ر، 69 -   ر108)گ  9776د  ن در  تاشک گری د یانسخه 
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ز  به رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها  الگو   ن یا   اد یاحتمال  الت  یاثر  اشتا   De aegritudinibus iuncturarum  ین ی ترجمه  نک:  است،    در، ی اشنان یبوده 

؛ روسکا، همان،  21سمارۀ    ، یرونی ؛ نک: فهرست ب727  -   728برگۀ    ،یعبر  ی ها؛ همو، ترجمه 25برگۀ    ،یی اروپا  ی هاترجمه

35 . 

 نویسی نقرستاریخچۀ ب( 

 / ارکاغانس  ِگِنس یآرخ

 الِنقرس  يکتاب ف (۷
َص ی ابنقرس. ابن   ۀدربار 

َ
 کرده است.   ادی( از آن  1/34)  بعهی ا

 . کندی م یادپ(   59خود )گ  بستان الطباء را در  مطران  آن  ابن 

 de memoria et  ای ،  Libellus de oblivione  ین ی او به زبان الت  فی تأل  ۀ جزار است که ترجماز جمله منابع ابن   گنسی آرخ

oblivion  ( 101ها،  نگارش   خی )تار منسوب است، برجا مانده است ییقایافر  نی به قسطنط 

 فیلغریوس  

 کتاب الِنقرس  (۸
َص ی ابابن ،  عیون النباء   در   و  م یند ابن   فهرست در  است که    ، پزشک یونانی وسی الگری فاز    نقرس  ۀدربار کتابی  

ُ
کتاب    به نام   بعهی ا

؛  29،  12ج ؛ 244  -  245، 207، 164  -   166، 159، 11ج ؛ 115، 97، 6ج  دکن،  ،يالحاو   آمده است. رازی در َوَجع النقرس

 (. 223ها،  نگارش  خ ی. )تار55، 16ج

 راهب  حیجرابو

قرس  ةتذکر  (9
َّ

 للن
 . 161، 11ج  دکن،  ،ي: الحاو نک

؛  164،  158،  82/ 2؛  116،  114،  93،  85،  1/37  ، ی: الحاوکندی را ذکر نم  یعنوان  چ ی ه  ری ز   یهادر مورد نقل قول   یراز

،  55،  54/ 8،  256،  222،  87،  86،  7/42؛  280-281،  209،  150،  145،  6/61؛  234،  168،  120،  85،  5/84؛  4/112
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  ، 144، 131،  116، 107،  43/ 12؛  296، 194،  193،  71،  58، 11/23؛ 276،  128، 42،  10/40؛  172،  165،  80،  75 الة في أوجاع المفاصل و عالجها رس

،  20/39؛  440،  427،  372،  331،  327،  317،  297،  260،  19/245؛  72/ 15؛  109،  50/ 14؛  250،  226/ 13؛  198

،  303،  301؛  132،  83،  80،  75،  65،  21/40؛  566،  326،  313،  189،  183،  147،  133،  130،  123،  91،  70،  42

317 ،401  ،483 ،490 ،498 ،500 ،504  ،510 ،559  ،595 ،635  ،651 . 

بوده )قس:    بیرونی   ۀمورد استفاد  ی و   ةیدواصالح ال   د یشا   کند؛ی نقل قول م  ج یخود از ابوُجر   ة دنی الصم در کتاب  ه  ی رونی ب

گ    ،ةدنی کتاب الص  یها(. نقل قول 175م/Quell. U. St. z. Gesch. D. Nat. wiss u. d. Med.  ،3/1933در:    رهوف،یما

 ( 279ها،  نگارش  خیپ. )تار   123ر، 116ر،  114ر، 81پ،    74پ،   46پ،   35پ،  19ر، 13پ،   12

 م( ۸۷2ق / 2۶۰)د:   یِکندابویوسف یعقوب فرزند اسحاق 

 النقرس  يف ةرسال (1۰
 ( 327ها، نگارش  خ ی. )تار 250، 160، 11ج ؛ 90  -  91، 5ج؛ 258، 1ج  دکن،  ،ی: الحاو نک

سطا 
ُ

 ق( 29۰بعلبکی )د:  لوقافرزند ق

 أوجاع النقرس يکتاب ف (11
 ( 373ها، نگارش  خ ی( )تار476مارۀ ، ش59، 1ج)نک: سباط، فهرس،  است.حلب   ۀ آن در کتابخانۀجراح نسخ

 م( 925ق / 313ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی )د: 

 ( یراز یأوجاع النقرس )نوشته (12
 (. 37برگۀ ؛ روسکا، 43مارۀ ش  ،ی رونی )نک: فهرست بدارد. فصل   20

 همه 11  سدۀ ر،  11  -  پ20)گ340( 2، ) 2  ،یلی، کوپر النقرس و مداواته  ي ف  ةرسال با عنوان    ای از آن نسخه 
ً
  ن ی (. احتماال

 .Msزرادخانه     ۀکتابخان  س،ی بوده است: پار  Liber de curis in doloribus juncturarum  ین ی الت  یترجمه   ی الگو  سی نودست 

 ( 396ها،  نگارش   خی )تار (.37م/Archiv f Gesch. d. Med. ،2 /1908: م، نک 14  سدۀ، 175 -  181)گ  1024
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 / خاصره گاه یتهج(  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

  ةکتاب أوجاع الخاصر  (13
ِاِفسوس نوشتۀ    گاهی ته  یدردهاها و  بیماری   ۀدربار کتاب   ؛  218،  196،  8دکن، ج   ، يالحاوها در  قول نقل   است.   یروفوس 

 ( 105ها، نگارش   خی )؟(.)تار146،  19ج؛  88  -  89، 79، 10ج

 استخوان  یو دررفتگ یشکستگد( 
سر  ای  ؛کتاب الَجبر (1۴

َ
لع   ایالک

َ
 الخ

کتاب را در دو موضع به دو صورت    نی ( نام ا294،  228  فلوگل، برگۀ)   م یند. ابن است نوشتۀ بقراط    ی بندشکسته  ۀ دربار   کتاب

َص یابابن .  الکسر و الخلع و کتاب  الکسر : کتاب  آوردیمختلف م
َ
الکسر  است: کتاب   نی ( عنوان چن 32،  1امروالقیس، ج)  بعهی ا

  ری تفس:  ندان ی ها چن : عنوان داندی جدا م  گر یکدیدو را از    ن یو ا   دهد ی گزارش م  نوس ی جال  ری هر دو تفس  ۀ دربار   نی . حن برجو ال 

  ن ی حن   ای ( گو288برگۀ  )   م یندگزارش ابن (. به  90، 89شمارۀ    نوس،ی آثار جال یها)ترجمه   الخلع کتاب رد    ر ی تفس  کتاب الکسر، 

(  225،  226،  13ج  دکن،  ،ي)الحاو  الجبر عنوان کتاب    ل یذ  یترجمه کرده است. راز  یرا به عرب  کتاب الکسر   ری تفس  اقاسحبن 

  ابقراط و افالطون آراء  قول از کتاب  بلکه به نقل  بهره نبرده است؛   الجبراز کتاب    یراز  رود خودگمان میکرده است.    یاد را    آن 

- 252،  13ج   دکن،   ،ي که در فصل مربوط کتاب خودش )الحاو  یکرده است، در حال  تکیه(  235،  13ج)نک:    نوسی جال  نوشتۀ

 هر دو عنوان    رهای تفس  ای  ر،ی ( تفس128
ً
،  227)همان،    الخلعو کتاب    الکسر: کتاب  یعن یرا مورد استفاده قرار داده است و ضمنا

را  240 موضع  یاد(  در  است.  م159برگۀ  )همان،    گرید  ی کرده  آگاه  راز   م یشوی (  کتاب    یکه  تفس  الکسر از  در    ر ی بقراط 

  یعن ی  کرده،ی ( استفاده م204  -   213م،  III A  ،1  ،1927،  2  ۀ.، دور Realenzyم، نک:  6  سدۀ   ز:)   ی نوافالطون  وسی کی مپلی س

 ( 78ها، نگارش   خیتار ؛  5شمارۀ   در،ی اشنان ی)قس: اشتا یونان یناشناخته به زبان  ری تفس ک یدر 

لع   (15
َ

 کتاب الخ
َص ی ابابن   ، عیون النباء ؛  م یند ابن   فهرست )   افسوسی است.  روفس کتاب دررفتگی مفصل و هرگونه بندگاه نوشتۀ  

َ
  خیتار  ؛بعهی ا

 ( 108ها،  نگارش 
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لع  لکتاب رّد  ر یتفس( 1۶ رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 
َ

 الخ
هایی  جاانداختن استخوان   ۀ کتاب بقراط دربار   شرح است. آن    نوس ی جال  ۀنوشت ها  کتاب گزارۀ کتاب جاانداختن دررفتگی 

 ( 178ها، نگارش   خی (. )تار90مارۀ  ش  نوس،ی آثار جال یها؛ ترجمه 78ص  ن،یاز ا  ش ی )نک: پ اند. است که دچار دررفتگی شده 

 (نوسیجال  یاستخوان )نوشته یشکستگ ۀدربار  یکتاب (1۷
به    خود در کنار کتابی شبیه به آن، که منسوب  ي الحاو  13رازی در ج  گویا .  باشد  جاانداختن مفاصل  ۀدربار کتابی  شاید  

 یتقر  ۀقطع  ک یاز    شی پ  یبقراط است، از آن سود جسته است. و
ً
  ی ( مأخذ خود را کتاب187  -  95،  13ج   دکن،   ، یبزرگ )الحاو  با

 ( نقل شده است.  212  -  221)همان،  زی ن  ی گری منسوب است. قطعات د نوسی که به جال کندی ذکر م

اثر، همان    ن یممکن است ا   نی چن (. هم 36، ش540برگۀ    ل«،ی اص  ر ی و غ  ل ی اص  ی هانوشته  ۀ »دربار   رهوف، ی؛ ما 160ش  نی حن 

َص ی ابباشد که ابن   الجبرکتاب 
ُ
 ( 191ها، نگارش  خ ی. )تار 60، ش 542همان، ص رهوف، ینکـ: ما کند،ی ( ذکر م1/102)  بعهی ا

 ه یلإ ساقیُ  فی الجبر و ک يف ةرسال (1۸
َص ی ابابن   م؛یند)ابن 

ُ
 ( 410ها،  نگارش   خی (. )تار بعهی ا

 های تاریخ عالج المفاصل رازی در کتاب
فصل + کتاب    22  وجاع المفاصلأکتاب    :533،  فالفهرست ق( در  385ـ    297ندیم، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق )ابن 

 النقرس و عرق المدیني 

 تنها کتاب النقرس.  : 153، طباءفطبقات ال ق( در  377جلجل سلیمان فرزند حسان )ز: ابن 

کتابه    21شمارۀ    :7،  رسالة البیروني لفهرست الکتب الرازيق(،  440  –  362بیرونی، ابوریحان محمد فرزند احمد )

 . في النقرس 43، شمارۀ 8و در ص   في النقرس و اوجاع المفاصل 

ق(، 646 -  563الدین ابوالحسن علی فرزند قاضی یوسف فرزند ابراهیم فرزند عبدالواحد شیبانی )قفطی، جمال 

 فصل 22  وجاع المفاصلأ+ کتاب  النقرس و عرق المدیني کتاب : 377تاریخ الحکماء،   در

   گوید: ۷1۷و  ۷15و برگردان ذاکر   ۴22ق( در عیون، نزار، ۶۶۸ –  ۶۰۰اصیبعه )ابی ابن 
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های مفاصل و بیماری نقرس و بیماری  ، کتاب دربارۀ بیماری   النساء علل المفاصل و النقرس و عرقکتاب في    19شمارۀ   رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 است. فصل   22سیاتیک که دارای 

 رازی کتابی کوچک و جداگانه دربارۀ درد و بیماری مفصل.   في وجع المفاصلکتاب    20شمارۀ  

 را در آناتومی و فیزیولوژی بندها نوشته است.  في هیأت المفاصلکتاب    61شمارۀ  

خان زنوزی تبریزی فرزند حسن، مطرح النظار في تراجم أطباء العصار  عبدالحسین  خ( 132۰الدوله )د:  فیلسوف

های مفاصل و بیماری نقرس و  کتاب دربارۀ بیماری /    علل مفاصل و نقرس و عرق النساء در    ی کتاب  :1۰3و فالسفة المصار،  

 . است بیماری سیاتیک 

 کند. رازی را یاد می لة في النقرسمقاتنها  : 13۰، ۶زرکلی، خیرالدین در کتاب اعالم، ج

 ها:بازخوانی نسخه 

سطر، هر    43برگ،    13کتابخانۀ ملک،    4573، نسخۀ  رسالة لمحمد بن زکریا الرازي في اوجاع المفاصل و عالجها.  1

ایم و به منزلت نسخۀ  ها آورده ق متن عربی که ما آن را با رمز »ل« در پانوشت 1086الله  واژه، منصور فرزند ولی   20  - 18سطر  

 ایم. اساس برگزیده 

  16برگ،    60کتابخانۀ ملک،    4442، نسخۀ رسالة محمد ابن زکریا رحمة الله علیه و طاب مثواه في وجع المفاصل  .2

ایم و به  ها آورده ق متن عربی که ما آن را با رمز »ک« در پانوشت 1243ند حاج معصوم، واژه، محمدمهدی فرز   12 - 10سطر، 

 ایم. برابرخوانی آن با نسخۀ »ل« پرداخته

کتابخانۀ فاتح استانبول ترکیه، ترجمۀ متن عربی به زبان پارسی که ما آن    4611، نسخۀ  الحاصل في اوجاع المفاصل.  3

 ایم. را با رمز »ف« یاد کرده 

 های دو متن عربی و ترجمه جاییو جابه  ها ادگیافت

 تا آغاز باب دوم افتادگی دارد؛ 7و  6های  الف( آغاز باب یکم برگه 

 ب( تیتر باب دوم افتادگی دارد از فهرست برداشته شده 

افتادگی  برگه  شش  تا  پنج  به  نزدیک  چهارم  باب  پایان  ]  ج(  ]38برگۀ  روبرویش  برگۀ  با  باهم  39پ[  صفحه،  همان  در  ر[ 
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گر افتادگی دستکم یک برگ و یا بیشتر از آن است که پایان فصل چهارم است. از ]اّما در اوجاع سرد و  خوانی ندارند، نشان هم  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

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

و ادامۀ آن تا به    ]ر105[و ادامۀ آن تا به پایان برگ به اسالید    ]ر102[به برگۀ    ]پ93[جایی متن از برگۀ  وزدهم، جابه د( باب ن 

 پایان همین برگ. 

 . 2003رازی، پژوهش یوسف زیدان، مکتبة االسکندریة، مصر،   مقالة في النقرس ترجمه    -4

با عنوان کتاب  نسخه   سزگین: ،  98/ 1: سباط، فهرس،  ، حلب، زابیطا )نک في علل المفاصل و النقرس و عرق النساء ای 

برگ )گ    39، 9776( کتابخانۀ آرسنال پاریس تاشکد، مجموعه به شمارۀ    .Bibl. De I’Arsenalای دیگر در ) (. نسخه 844ش

ترجمه  914ر،  69-ر 108 الگوی  اثر  این  زیاد  احتمال  به  نک:    De aegritudinibus iuncturarumالتینی  ق(.  است،  بوده 

؛ روسکا،  21، شفهرست بیرونی؛ نک: 727-728های عبری، ص؛ همو، ترجمه 25های اروپایی، صاشنایدر، ترجمه اشتاین 

 . 35همان،  

 رسالة لمحمد بن زکریا الرازي في اوجاع المفاصل و عالجها

فهرست   و  خطابه  بسمله،  نسخۀ  باب    22مقدمه:  »4573سرتیتر  و  :  المفاصل  اوجاع  في  الرازي  زکریا  بن  لمحمد  رسالة 

« یاد شده  رسالة محمد بن زکریا رحمة الله علیه و طاب مثاه في وجع المفاصل »هذه    4442«. نسخۀ دیگر ملک شمارۀ  عالجها 

 است.  

پردازد. او براین باور  کدام می های پیدایش هر  و بیماری مفصل و انگیزه   رازی در باب نخست به چگونگی پیدایش درد

های  هاست و افزون برآن افزایش فزونیماندهای به جامانده از گوارش دوم که در جگر و گوارش سوم که در رگ است که پس 

 داند: باشند. سبب فاعلی آن را سه مورد می ای برای پیدایش آن می سراسر تن انگیزه 

 های پیرامون آن مفصل برای راندن فزونی به این مفصل؛ دام های رییسی درونی و ان یکی نیرومندی اندام   -

های سرازیرشده به سوی به  های ساخته شده خودشان؛ یا فزونی های مفصلی در راندن فزونی توانی این اندام دیگر کم   -

 های کناری؛ ها به اندام آن 

 کند.  ها به سویشان می یشان کمک به سرریزشدن فزون سومی، شکل و فرم آفرینشی مفصل، خم و راست شدن  -
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 کند. سازی تن را گزاره می و سیستم فزونی  باب دوم به بررسی سیستم گوارشی رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

های سازنده و گردآمده درون مفصل، به ترتیب  توجه دارد و آن را برپایۀ خلط   های مفاصلبندی بیماری باب سوم به تقسیم 

ی از چند خلط، به ویژه و در موارد بیشتر از خلط صفرایی و بلغم  های ترکیب بلغمی، خام، خونی، صفرایی و سودایی و نیز گونه 

 کند. بندی می آبکی، بخش 

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

 های دیگر؛زا به سوی اندام یکی کشاندن مادۀ بیماری   -

 باشد.  اندام می شدن ماده به دومی جلوگیری از ریخته -

هایی و به چه اندازه  هایی و در چه زمان گوید که از چه رگ او به گستردگی دربارۀ کاربرد شیوۀ خونگیری )فصد( سخن می 

 خونگیری جهت درمان و پیشگیری انجام بگیرد.  

درمان دردهای از سردی،  سازد، سپس به  آشامیدنی استوار می او درمان اولیه را برپایۀ چیدمان درست برنامۀ زیستی خوراکی

های درمانی  کردن درست باید و نبایدها، پس از آن اجرای برنامه وری از سرمازایی در درمان آن و پیاددرمان مادۀ صفرایی و بهره 

ستور  ترها تا رسیدن به مرز داروهای نیرومند در دتوان ها به ترتیب و تدریج از کم زایی و کاربرد تنقیهسازی شکم و شکمروش روان 

 گذارد. کار درمانی بیمار می

نماید، خاستگاه آن را  النساء است. درد سیاتیک را به زیبایی بررسی می کردن درد سرین و عرق گزاره   باب پنجم و ششم

های آن را نیز به گستردگی بازگو  کند، سپس فراگیری سراسر پا و رسیدن تا سر انگشتان است، گونه پیرامون سرین بازگو می 

 د. گویمی

شانزدهم تا  هفتم  گزاره   باب  به  خوراکی را  برنامۀ  آن   آشامیدنی کردن  دارویی  سپس  ترکیبی صرف،  داروهای  کاربرد  ها، 

 پردازد که دربرگیرندۀ:  مرهمی )ُطالیه(، پانسمانی )ضماد(، ریختنی بر روی اندام )ُنطول(، تنقیه )حقنه( می

زنجبیل پرورده، فالفلی، تریاق اربعه، سنجرینا )سجزینا(، ماء االصول،    انگبین کهنه،، مانند: گل ( داروهای مبدل المزاج 1

 های دیگر.  حب جالینوس )قوقایا(، ایارۀ هرمس، کمونی، فوتنجی و گوارشن 
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ها، شراب هلیله، شراب آلو، شراب تربد، داروی فیلن،  مانند: روغن کرچک و گروۀ دیگر از روغن ساز،  ( داروهای روان 2 رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

ل بندادیقون )فندا
ُ
سرخ، قرص بنفشه، دواء البسد بزرگ و کوچک  دیقون(، پختۀ هلیله، پختۀ افثیمون، دواء البرقلیس، قرص گ

 است.  

 مفاصل از گرمی؛  درد  ساز را برای درمان چنین چهارده داروی ترکیبی روان هم 

 ساز بلغم و خام؛  داروی ترکیبی روان  پانزده 

 کند.  ساز سودا یادآوری می نسخۀ ترکیبی داروی روان  پنج

ه ( ترکیبی فرونشانندۀ درد را در باب یازدهم و  14نسخۀ داروی )   چهارده
ُ
 ( تنقیه برای درمان درد سرین.  9)  ن

 ( پانسمانی و گذاشتنی بر روی اندام برای درمان آماس گرم؛ 31نسخۀ داروی ترکیبی )  سی و یک 

 ارویی ترکیبی برای فرونشاندن آماس سرد. گزاره کرده است. ( نسخۀ د 26)  بیست و شش 

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

گونه بر  تنی پانسمان برند و نقش داغ کنندگی را همچون آهن گداخته دارند، این داروها از گونۀ گذاشزمان بیماری به کار می

کردن و درمان آماس سخت و آهکی شده در باب پانزدهم  کردن ، نرم اندام )ضماد(، داروی ریختنی بر روی اندام، مرهم برای داغ 

 کند.  به گستردگی بیان می 

 گذاری و مکانیزم کارکرد آن. دستگاه بادکش  کردن باب هفدهم گزاره 

دهد. ابزار چهار سر ِگرد به اندازۀ  ( با ابزار گداخته، آن را به گستردگی شرح میروی سرین )ورک  گذاری برباب هژدهم داغ 

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 

های پیدایش درد، شیوۀ  کردن دوبارۀ انگیزه درد و بیماری مفصل. او پس از گزاره   هایگزارۀ پیشگیری از گونه   باب نوزدهم،

 کند.  ها را گزاره می پیشگیری از رخداد آن 

 ها:انگیزه 

 شود؛های در تن می شدن فراوان فزونی ای برای ساختهها که انگیزه یکی بدی خلط  -



   

 و ترجمه   یدو متن عرب  یهاییجاو جابه   هایافتادگ  :هانسخه  ی بازخوان
 

20 

 سازند؛ های خودساخته و آمده به سویشان را از خود دور می های رییسی درونی است که فزونی و دیگری نیرومندی اندام  - رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 شود.  ویشان میهاست که انگیزۀ سرریزشدن مواد به س های پذیرندۀ فزونی توانی اندام سومی کم  -

 چهارمی هیأت، فرم و شکل مفصل متحرک   -

ها را باید  های رییسی کاست؛ بلکه آن او براین باور است که هرگز نباید درمان به ضد کرد و نه تنها نباید از نیرومندی اندام 

های پذیرنده را نیز  ندام توانی ا نیرومندتر کرد که این برای تندرستی تن، کارایی بیشتری خواهد داشت، ولی گزینۀ سوم کم 

 بندی کرد: بدین گونه بخش  بهترین درمان را  توان ولی می توان همیشه و به طور کلی درمان به ضد کرد، نمی 

 .  کندمی شان جلوگیری ها و دردمندشدن ها به این اندام از سرریزشدن آن  ست کههاسازی تن از فزونی تهی  - 1 

 زا شوند.  هاست تا کمتر سازندۀ مواد بیماری مهمترین کار پیشگیری، بهسازی خلط  -2

 زیستی مناسب. داشتن برنامۀ خوراکی  -3

ها و  ک  و خوردن برخی از میوه؛ با داشتن یک برنامۀ خوراکی سب پیشگیری از گرفتارشدن به درد مفصل از گونۀ خونی

تنی در گرمابه و جلوگیری از انباشتگی تن با درست  از داروهای خوراکی و داشتن برنامۀ درست خواب و بیداری، آب   هیگرو

 گیرد.سازی تن انجام می های گوناگون تهی کردن شیوه خوردن و پیاده 

 ندۀ: پیشگیری از گرفتارشدن به درد مفصل از مادۀ صفرایی دربرگیر 

 ؛ جلوگیری از افزایش کمی و کیفی صفرا در تن  -

 ؛ داشتن برنامۀ خوراکی ویژه و درست -

 ؛ های گوناگون سازی تن با روشدرمان تهی  -

 ؛ کردن برنامۀ درمانی تبدیل مزاج استو دنبال  -

یرین، بررسی پیوستۀ تنی با آب گوارا و شتوجه به خواب بیشتر و آسودگی و کنارگذاشتن اندیشیدن و ورزش کردن و آب   -

 نبض و پیشاب، توجه به سرمازایی، گذاشتن داروهای مالیدنی سردکننده بر روی جگر است. 

درمانی درست و اجرای باید و  با داشتن برنامۀ خوراکی  های مفصلی از گونۀ بلغمیپیشگیری از گرفتارشدن به بیماری 

گی و خواب، مشت و مال و تراوش عرق در گرمابه و جلوگیری  نبایدهای ویژۀ آن، داشتن برنامۀ ورزشی سنگین، کاهش آسود 
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شیوه  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها  کاربرد  با  تن  انباشتگی  تهی از  گوناگون  بادکش های  از خونگیری،  پیشاب سازی  شکمروش،  باالآوری،  و  گذاری،  آوری 

و دواء البرقیلس و    سازی، ایارۀ هرمس و تریاق اربعه و دواء البّسد سازی و روان تراوش عرق و کاربرد داروهای مشهور در سبک 

 جایی به شهرهای گرم و خشک است. جابه 

 پیشگیری از درد سرین و سیاتیک:

 ؛ باشندبسیار نیرومند    سودا که سازکاربرد داروهای باالآور و روان  -

 و فشار وارد نیاوردن بر روی مفصل تهیگاه در نشست و برخاست و خوابیدن.   -

اگر از گونۀ خونی باشد، همانند درد و بیماری مفصلی از گونۀ خونی است و چنانچه از   پیشگیری و درمان درد سیاتیک

 اندیشی، مانند درد مفصلی از گونۀ بلغمی خواهد بود. نموری و فزونی بلغمی باشد، چاره 

ای خرافی  هیازده نسخۀ داروی ترکیبی فرونشانندۀ درد و بیماری مفصلی است و باب آخر دربارۀ درمان  باب بیست و یکم 

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

،  55؛ چهارمی  218،  52؛ سومی  217،  51؛ دومی  215،  49کند که یکی در برگۀ  رازی پروندۀ هشت بیمار را گزاره می 

 است.   311، 145و آخری در ری   309، 143ای در بغداد ؛ پرونده 298، 131ای از جالینوس ؛ پنجمی پرونده 219

 هدف نگارش کتاب
 خواهش سّیدي األمیر منصور ولد األمیر الّنجیب إبن الّنجیب ؛ امیر ابویعقوب ]منصور فرزند اسحاق سامانی[   -1

را  دانند که ما آن نویسی دربارۀ این بیماری و رد دیدگاه کسانی که عامل بیماری را تنها افزایش ضعف اندام می گسترده -2

 ماده و مادی میدانیم در صدر کتاب یاد نمودیم تا سنگ بنای سخن ما تا پایان کتاب باشد. 
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 رسالة في النقرس رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 گزارشی از رسالۀ نقرس کوته
ابوجریح راهب    تذکرة للنقرسروفس و    کتاب في النقرس، فیلغریوس و  کتاب في الِنقرسارکاغانس برای نگارش  رازی پس از  

سطا فرزند    رسالة في النقرسدارد و    حاويل بسیار در کتاب  قوکه رازی از راهب نقل
ُ
لوقا،  ِکندی و ثابت فرزند قره حرانی و ق

 دربارۀ این بیماری که ویژۀ پاست، نوشت.    أوجاع النقرس ای جداگانه به نام  هفتمین اندیشمندی است از روزگار باستان، رساله 

پردازد که: یکی  های پیدایش آن می کند، سپس به بررسی انگیزه او در آغاز انگیزۀ جداسازی آن را از درد دیگر بندها، یاد می 

ها در نیرومندی. با هم بودن این دو انگیزه  آن  ها و برابری انباشتگی تن؛ و دیگری یکسانی تندرستی و فراگیر آن در همۀ اندام 

شود و بدین گونه در پایان، همگی در پاها گرد خواهند آمد و پدیدۀ  از اندام باالیی به پایینی می ها  سبب رانده شدن فزونی 

 نقرس آشکار خواهد شد.  

 شوند.  آورد که درگیر آن نمی های نقرس، بانوان و خواجگان را کسانی به شمار می بندی گونه او پس از دسته 

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

کنند، مانند: گوارشن  که طبیعت بیمار نقرسی را نرم می  ساز خوشمزه های روان رانند و گوارشن ها را از تن بیرون میهمۀ خلط 

ا و ِبه و افزون برآن سه داروی ترکیبی  و نیز ترکیبی دیگر همانند گوارشن خرم سیب و گوارشن ِبه که رازی هر دو را درهم آمیخته

 برده است. خودساختۀ دیگربه کار می 

  



   

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 
 

23 

 نامه کتاب  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 نمایۀ کتاب و مقاله 

  یبانی شقفطی  فرزند عبدالواحد    م ی فرزند ابراه  وسفی  یفرزند قاض  یابوالحسن عل  نی الدجمال إخبار العلماء بأخبار الحکماء،  

  تاریخ الحکماء،  ق؛1326چاپخانه سعاده، قاهره،    م؛1903  گیپزیچاپ ال   پرت؛ی م(، چ. ل1248  -  1167ق /  646  -   577) 

 خ. 1347پژوهش بهین دارایی، تهران،  تصحیح و  شاه سلیمان صفوی،  فرمان   ( ق1099، ناشناس )نگارش: برگردان پارسی

 ( 279ها، نگارش   خی تار) . راهب ح یجرابو   یةدواصالح ال 

م(،  1964-1893خیرالدین زرکلی ) أعالم قاموس الرجال الشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المسشرقین،  

 م. 1954ق/1373چاپ دوم، چاپخانه کوستاتسوماس و شرکا، 

ها،  نگارش  خیتار ؛  146،  19ج؛  88، 79، 10ج ؛  218،  196،  8دکن، ج  ،يالحاو  )نک:  .یروفوس ِاِفسوس،  ةأوجاع الخاصر 

105 ) 

 . م( 925 –  865ق / 313  – 251)  ی راز یای ابوبکر محمد فرزند زکر،  أوجاع النقرس

 یق(، برگردان مقصودعل687محمد فرزند محمود )ز:    ، یشهرزور  نی الد، شمس الحکماء قبل ظهور االسالم و بعده   خی تار

تصح1011)   ی زیتبر موالئ  حی ق(،  علم  ی محمدسرور  انتشارات  فرهنگ  ی شرکت  چ.    ، یو  دوم،  1365  کم،یتهران،  چ.  خ؛ 

 برگه.  510خ،  1384

م؛  1903، الیپزیگ،  Julius Lippertق(، پژوهش ژولیوس لیپرت آلمانی  664  –   568، قفطی ابوالحسن علی ) تاریخ الحکماء 

 خ. 1347دانشگاه تهران، ، پژوهش بهین دارایی، ( ق1099)نگارش:  ، شاه سلیمان صفوی فرمان   ،ترجمۀ ناشناس

- 1967بریل،  ، لیدن، مؤّسسه انتشاراتی ای. جی.  15  - 1جلد    (، 2018  -   1924فؤاد سزگین )   های عربی، تاریخ نگارش 

 .خ1380، برگردان خانۀ کتاب، تهران، 3ج ؛ ، وزیری، آلمانی2010

 . 161، 11ج دکن،  ، ي: الحاونک،  راهب ح یجرابو ، للَن قرس ة تذکر 

رضا جمشیدنژاد اول، تهران،  برگردان، غالم ق(، پژوهش و  462  -   420، ابوالقاسم صاعد فرزند احمد ) التعریف بطبقات المم 

  خ. 1383
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 ق( در کتاب462صاعد اندلسی )د: ؛ ابن التعریف بطبقات االمم  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 . نوسی جال، الَخلع  لکتاب رّد  ری تفس

سر  ای  ؛الَجبر
َ
 (  294، 228 فلوگل، برگۀ)  م یندابن . نک:  ، بقراطالَخلع  ای  الک

فرزند  ابوبکر محمد ، في أوجاع المفاصل، ترجمۀ ( 643)نگارش: نیمۀ جمادی یکم   ناشناس ،  وجاع المفاصلأ الحاصل في 

 ( رازی  /  313  –   251زکریای  ترکیه  4611نسخۀ  ،  م( 925  –   865ق  استانبول  فاتح  مقدمهکتابخانۀ  و  تصحیح  نگاری،  ، 

   خ.1399محمدابراهیم ذاکر و جمشیدنژاداول، میراث مکتوب، تهران، 

یحیی طبیب، چاپ چاپ مجلس  م(، ابوبکر محمد بن زکریا بن  925  -   855ق /  313  -   251زکریا ) رازی، ابن الحاوي في الطب،  

  23  ؛ 2002بیروت،  هشت جلد چ.  و    ؛ جلد   25م،  1970  –   1955ق /  1390  –   1374المعارف، عثمانی، حیدرآباد، دکن هند،  دایرة 

محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی    برگردان پارسی،   جلد 

 خ. 1395  –   1385شهید بهشتی،  

َص ی ابابن   ،عیون النباء ؛ م یندابن  فهرست  نک: )  افسوسی است.  روفس ، الَخلع
َ
 ( 108ها، نگارش  خی تار ؛بعهی ا

الدین  هـ، مجمع النفایس و حجله العرایس، سالک 11ای بر میراث نوشتاری پزشکی ایران و جهان از دیرباز تا سدۀ  دیباجه 

ق(، پژوهش محمدابراهیم ذاکر و غالمرضا جمشیدنژاداول، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد  1032زنده    –  952محمد حمویی )زاده  

 . خ1396مجلس شورای اسالمی،  

ریحان محمد  / از ابو   های بیرونی های کتابهای رازی و نام فهرست کتاب،  رسالة البیروني في فهرست کتب ابن زکریاء الرازي

اسحق ابراهیم بن محمد معروف به غضنفر تبریزی ; تصحیح و ترجمٔه و  / از ابو   المشاطة لرسالة الفهرست بن احمد بیرونی و  

 . خ 1366تعلیق از مهدی محقق، تهران، 

ق(، به کوشش  440  –   362، ابوریحان محمد فرزند احمد بیرونی ) رسالة البیروني في فهرست کتب محمد بن زکریا الرازي

 برگه.  51م، 1936پل کراوس، چاپ پاریس، 

ها،  نگارش  خ یتار . )نک:  م( 925  –   865ق /  313  –   251)   یراز   یا یابوبکر محمد فرزند زکر ،  هی لإ   ساقی    فی الجبر و ک  يف   ةرسال

410 ) 



   

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 
 

25 

 . 162، 13جالحاوي، ذاکر،  نک: ، ( م200 -  129) جالینوس ، في المفاصل المسترخیة رسالة رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 ( 396ها، نگارش  خ یتار؛ ه 11 سدۀ ر،  11 -  پ 20)گ340( 2، ) 2  ،یلیکوپر  رازی،  ، النقرس و مداواته ي ف ةرسال

 في أوجاع المفاصل همراه متن و ترجمۀ    م( 925  –  865ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی )   ، رسالة في النقرس

 خ. 1399مکتوب، تهران،  راث ی م دنژاداول،ی ذاکر و جمش م ی محمدابراه ،ی نگارو مقدمه  ح ی تصح  رازی،

  -   91،  5ج؛ 258، 1ج  دکن، ،ی: الحاونک،  م( 872ق / 260)د:  یفرزند اسحاق ِکند عقوبی  وسفی ابو،  النقرس يف ةرسال

 ( 327ها، نگارش  خی تار   ؛250،  160، 11ج؛ 90

   . م( 901 -   826/   ق288 -   221)  ثابت فرزند قره حرانی ، رسالة في النقرس

سطا فرزند   ، رسالة في النقرس
ُ
   . ق( 290)د:   یکب لعب لوقا ق

و  
َ
ا في  ِعالِجها رسالة  َو  الَمفاِصِل   

ِ
)د:  جاع رازی  زکریای  فرزند  محمد  ابوبکر   ،313  / کتاُب  925ق    م(؛ 

ِ
ِعالج في  الحاِصل 

یکم  الَمفاِصِل  جمادی  نیمۀ  )نگارش:  ناشناس  فارسی  643،  ترجمۀ  و  نقرس (؛  و    رسالۀ  ترجمه  تحقیق،  تصحیح،  رازی، 

 خ. 1399رضا جمشیدنژاداول، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب، نگاری محمدابراهیم ذاکر و غالم مقدمه

  دنژاد ی پژوهش و برگردان غالمرضا جمش  ،و کیف ینبغی أن یکون حاله في نفسه و بدنه و سیرته و أدبه  رسالة في محنة الطبیب 

 . خ1388  ،یبهشت  د ی شه ی دانشگاه علوم پزشک یاخالق و حقوق پزشک   قاتی اول، مرکز تحق

و عالجها المفاصل  اوجاع  الرازي في  زکریا  بن  لمحمد  زکر،  رسالة  فرزند  /  313  –  251)   یراز  یای ابوبکر محمد    –   865ق 

 . ق1086الله فرزند ولی منصور رونویسی واژه،  20 - 18سطر، هر سطر   43برگ،   13کتابخانۀ ملک،  4573نسخۀ   ، م( 925

في   الرازي  زکریا  بن  لمحمد  و عالجهاأرسالة  المفاصل  ) وجاع  رازی  زکریای  فرزند  ابوبکر محمد   ،251  –  313  /   –   865ق 

 م(. 925

ق /  313  –  251)   ی راز  ی ایابوبکر محمد فرزند زکر ،  رسالة محمد ابن زکریا رحمة الله علیه و طاب مثواه في وجع المفاصل 

محمدمهدی فرزند حاج معصوم،  رونویسی  واژه،    12  -   10سطر،    16برگ،    60کتابخانۀ ملک،    4442سخۀ  ن  ،م( 925  –   865

 . ق 1243

 . م( 925 –  865ق /  313 –  251)  ی راز ی ایابوبکر محمد فرزند زکر ، صفة البیمارستان 
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خ(،  1373  –   1298ق(، محمد فرزند احمد، پژوهش عباس زریاب خویی ) 440  -   362، ابوریحان بیرونی ) الصیدنة في الطب رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

   . خ1370مرکز نشر دانشگاهی، تهران،  

پزشکی، بیرونی، برگردان باقر مظفرزاده، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، تهران،    الصیدنة في الطب، داروشناسی

صیدنه، برگردان کاسانی، پژوهش استاد ایرج افشار، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی وابسته به دانشگاه شهید    ؛خ1383

 . خ 1387بهشتی، 

 م؛  1973، ابوریحان بیرونی، پژوهش حکیم محمد سعید، رانا اجسان الهی، کراتشی، موسسه ملی همدرد، هند، صیدنة

ال  الحکماء طبقات  و  ابنطباء  )ز:  ،  اندلسی، سلیمان فرزند حسان  به کوشش  377جلجل  فؤاد سید، چاپخانه معهد  ق(، 

 خ. 1349م؛ دیگر: برگردان محمدکاظم امام، چ دانشگاه تهران، 1955العلمي الفرنسي لآلثار الشرقیة، قاهره،  

) طبقات المم  ابوالقاسم صاعد فرزند احمد فرزند صاعد اندلسی  م(، به کوشش  1029  -   1069ق /  462  –   420، قاضی 

برگردان دکتر غالمرضا    ،م ملا  تاقب طب   ف یر عت لاخ؛  1310الدین تهران، گاهنامه  م؛ برگردان جالل 1917لویس شیخو، بیروت  

فرهنگی،   و مطالعات  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران،  اول،  نژاد  ابن   1383جمشید  به کوشش غالمرضا  خ؛  اندلسی،  صاعد 

 خ. 1376جمشیدنژاد اول، تهران، 

م(، پژوهش  1270  –   1204ق /  668  –   600الدین احمد خزرجی ) اصیبعه موفق ابی ابن ،  عیون النباء في الطبقات الطباء

ق، چاپ نوین  1300طفی افندی وهبی،  امروالقیس فرزند طحان و احمد میهی فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهبی، مص

م، برگردان محمدابراهیم ذاکر، انجمن  1965به کوشش نزار رضا، بیروت،  و    ق؛1408م /    1987بیروت، لبنان،  دارالثقافه،  آن،  

 خ. 1393گیاه درمانی، تهران، ایران، 

الطب   في  الحکمة  )د:  236)نگارش:  فردوس  طبری  ربن  سهل  فرزند  ابوالحسن علی  زبیر  260ق(،  پژوهش محمد  ق(، 

برلین،   فرانکفورت  1928صدیقی، چ  العربیة االسالمیة، دانشگاه  العلوم  تاریخ  برگردان  1416م /  1996م؛ دیگر: معهد  ق؛ 

تحقیقیات طب سن  و محمدابراهیم ذاکر، مرکز  پزشکی شهید بهشتی،  علینقی منزوی  پزشکی دانشگاه علوم  و مفردات  تی 

 خ. 1391
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ق / (،  385  -   297ندیم ) ق(، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق بغدادی وراق، ابن 377)تألیف:    فوز العلوم؛ یا  ندیم فهرست ابن  رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

ق؛  1348م؛ دیگر: چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  1872 – 1871م(، الیپزیک، 1870 -  1802تصحیح گوستاو فلوگل اتریشی ) 

به کوشش و برگردان رضا    ق؛1348، مصر،  پخانۀ رحمانی خ.چا 1346برگردان محمدرضا تجدد، تهران، بانک بازرگانی ایران،  

   خ.1366بگلو، امیرکبیر، تهران، خ؛ دیگر: برگردان رضا تجدد، به کوشش مهین جهان 1346تجدد، چاپ تهران، 

،  193،  169،  158؛ ذاکر  270،  216،  180،  162،  11ج   ، دکن، الحاوي در    ( ه 2  ۀ)سد  یروفس ِاِفسوس   في اوجاع المفاصل 

   ؛227

تصحیح و تحقیق محمود حمامی، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات  سینا،  قولنج رازی و رسالۀ قولنج ابن 

 خ. 1385طب سنتی و مفردات پزشکی دانشکدۀ طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، 

َص ی ابابن ،  عیون النباء   در  و  م یندابن   فهرستنک:    .فیلغریوس /    وسیالگری ف  ،کتاب الِنقرس 
ُ
 کتاب َوَجع النقرس  به نام  بعهی ا

.  55،  16ج ؛  29،  12ج؛  244  -   245،  207،  164  -   166،  159،  11ج؛  115،  97،  6ج  دکن،   ، يالحاو  آمده است. رازی در 

 (. 223ها، نگارش  خ ی)تار

 . م( 925 –  865ق / 313 –  251)  ی راز یا یابوبکر محمد فرزند زکر ، في العمل بالحدید و الجبرکتاب 

القولنج   کتاب القولنج همراه  ،  في  في  و    ، محمدابراهیم ذاکر  ن ادر گر ب  شهو ژ پ  ،سیناابن   رسالة  تحقیقات طب سنتی  مرکز 

 . خ1385  ،مفردات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 . ارکاغانس کتاب في الِنقرس 

 . روفس کتاب في النقرس 

   . فیلغریوس کتاب في النقرس 

َص ی ابابن  نک:   ./ ارکاغانس  ِگِنس ی آرخ، الِنقرس يکتاب ف 
َ
 ( 101ها، نگارش   خیتار ؛  34/ 1امروالقیس، ج)  بعهی ا

 م( 925  – 865ق / 313  –  251رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا ) ، أوجاع المفاصلفي کتاب 

سطا  ،  أوجاع النقرس  يف کتاب  
ُ
مارۀ  ، ش59،  1ج )نک: سباط، فهرس،    . حلب  کتابخانۀجراح ،  ق( 290بعلبکی )د:    لوقا فرزند  ق

 ( 373ها، نگارش   خی تار؛  476
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، نسخه  م( 925  –   865ق /  313  –  251)   یراز  یایابوبکر محمد فرزند زکر ،  في علل المفاصل و النقرس و عرق النساء کتاب   رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 

 (.  844، ش98/ 1: سباط، فهرس، حلب، زابیطا )نک در 

 ( 844، ش 1/98)نک: سباط، فهرس،  . طای حلب، زابرازی  ، علل المفاصل و النقرس و عرق النساء  يف کتاب 

بیست و دو   م( 925  –  865ق / 313 –  251)  ی راز یا یابوبکر محمد فرزند زکر  النساکتاب في علل المفاصل و النقرس و عرق 

 نام دکتر جمشیدنژاداول انجام گرفت. تصحیح آن توسط من همراه با راهنمایی استاد بزرگوارم زنده که   بخش است

 م( 925 –  865ق /  313 –  251)  ی راز ی ایابوبکر محمد فرزند زکر ، النساء علل المفاصل و النقرس و عرقکتاب في 

 .م( 925 –  865ق / 313 –  251)   یراز  یا یابوبکر محمد فرزند زکر  ،في هیأت المفاصلکتاب 

: سباط، فهرس،  )نک  ةحلب، الماشط در  نسخه ق(، 288  -  211)   یثابت فرزند قّره حران  ،َوَجع المفاصل و النقرس يف کتاب 

 (. 793، ش1/93

،  11؛ ذاکر، ج229،  11ج  ،يالحاو  نک:  م(، 857  -  780ق /  243  -   163)   ، یوحناهی  ماَسوَ ابن،  َوَجع المفاصل   ي فکتاب  

 ( 310ها، نگارش  خ ی)تار  . 202

 م( 925 –  865ق / 313 –  251)   ی راز ی ایابوبکر محمد فرزند زکر ، في وجع المفاصلکتاب 

،  11؛ دکن، ج211 ،205، 11برگردان ذاکر، ج  ،ی الحاو ق(،288  -  211)  یثابت فرزند قّره حران ،َوَجع المفاصل  ي کتاب ف

 ( 353ها، نگارش   خی. )تار 245، 235

 . م( 925 –  865ق / 313 –  251)  یراز یای ابوبکر محمد فرزند زکر، مراض کالم في الفروق بین ال

  یسخنران ،  م( 925ق /  313)د:    ی راز  ای محمد فرزند زکر  ابوبکر  ۀنگاشت ،  رسالة في اوجاع المفاصل و عالجها  ۀگفتگو دربار 

رونما  م ی محمدابراه مناسبت  به  تصح  ییذاکر  چاپ  مقدمه   ق،ی تجق  ح،ی از  و  ترجم  ینگارترجمه  و  اوجاع    ۀمتن  في  رسالة 

رسال و  عالجها  و  راز   ۀ المفاصل  شهر   ، ینقرس  پنجم  مد1399  ورماه یچهارشنبه  محمدحس  ری .  دکتر    ؛ یجزائر  نی جلسه: 

 ی برقع  ی رضو ن ی د حسی ذاکر و س م ی دکتر محمدابراه  ،ی رانیسخنرانان: دکتر اکبر ا 

 . ق( 1032حمویی )ز:   دمحمالدین  سالک  ، مجمع النفایس

 م. 925 –  865ق /  313 –  251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) المحن،  
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، پژوهش و برگردان غالمرضا جمشیدنژاد اول، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی  141  -   140، رازی،  محنة الطبیب المفاصل و عالجها   رسالة في أوجاع

 خ 1388دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  

م(، به کوشش البر زکی اسکندر، مجله 925  –   865ق /  313  –   251ابوبکر محمد فرزند زکریا رازی ) ، رازی،  محنة الطبیب

 م. 1960، سال 511  ۀگر ب، 54مشرق، شماره 

برگردان آن را اینجانب محمدابراهیم ذاکر به وسیلۀ موزۀ تاریخ  شود،  نیز خوانده می   الفصول که کتاب    المرشد او الفصول 

 خ پخش شد. 1384پزشکی ایران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران در علوم  

خان زنوزی تبریزی  عبدالحسین   خ( 1320الدوله )د:  مطرح األنظار في تراجم أطباء األعصار و فالسفة األمصار، فیلسوف 

 فرزند حسن 

ال فمطرح  ال   ي نظار  ال تراجم  المصار  عصارطباء  فالسفة  فیلسوف و  میرز ،  رکن الدوله  خان  زنوزی  اعبدالحسین  الحکماء 

 خ. 1388(، پژوهش میرهاشم محدث، مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، خ1320  :دتبریزی) 

 . 80ها، نگارش  خ یتار   ؛524؛ تجدد،  294 عربی، برگۀ م، یندابن  فهرست  نکـ:  ، بقراط المفاصل

النقرس في  زکر   ، مقالة  فرزند  محمد  /  313  –   251)   ی راز  ی ایابوبکر  مکتبة م( 925  –   865ق  زیدان،  یوسف  پژوهش   ،

   خ. 1399محمدابراهیم ذاکر و جمشیدنژاداول، میراث مکتوب، تهران،  ، برگردان به پارسی 2003االسکندریة، مصر، 

 . م( 925 –  865ق / 313 –  251)  یراز یای ابوبکر محمد فرزند زکر، مقالة في عالج العین بالحدید 

 ( 104ها،  نگارش  خی )تار ، ( ه 2)سدۀ  یِاِفسوسروفس   المفاصل ي تعرض ف يالمراض الت   يمقاله ف

ایران. مؤسسه مطالعات    ی دانشگاه علوم پزشکق(،  264  –   194، جالینوس، ترجمۀ حنین فرزند اسحاق ) عضاء منافع ال 

 خ. 1390  ،تهران  ،و مکمل ی . طب اسالمی تاریخ پزشک

تحقیق و تصحیح حازم بکری صدیقی، پژوهش و برگردان محمدابراهیم ذاکر، موزۀ تاریخ علوم پزشکی  ،  المنصوري في الطب

 خ. 1387نشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران، ایران وابسته به دا 

 . خ  1339  تهران، دانشگاه انتشارات  ، آبادینجم  دو م حم ،رازی  زکریای   فرزند  محمد ابوبکر  مصنفات و  مؤلفات

 م( 925 –  865ق / 313 –  251)   ی راز ی ایابوبکر محمد فرزند زکر ، النقرس و عرق المدیني 
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 . 287، 7؛ ذاکر، ج201، 7ج  دکن،  ،يالحاو  در( ه 2 ۀ )سد یروفس ِاِفسوس   مفاصلوجع ال رسالة في أوجاع المفاصل و عالجها 
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