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که آراء و آثارش جایگاه مهما در تداریخ پزشدکا داردک کبدال اوحداوی
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همان اوحاوی دانسدبهانددک اهمیدت زیداد اوحداوی در تداریخ پزشدکا دورة
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ابن ابااصیبعه و قفطا (از بین نویسندگان کیالدی و و آوبدرس االدکندر،
1ک شنااله دیجیبال (DOIو10.22051/hph.2018.11237.1068 :

2ک دانشجوی دکبری تاریخ دانشگاه تهران؛ m.taqavi93@ut.ac.ir

3ک االبادیار دانشگاه فردوالا مشهد؛ gohari-fa@um.ac.ir

 / 56مسئلۀ یگانگی یا تفاوت دو کتاب الجامع الکبیر و الحاوی فی الطب محمد بن زکریا رازی :بررسی شواهد

مهرناز کاتوزیان و الاما حمارنه (از میان محققان جدیدو قائل به تمایز این

دو اثرِ رازی هسبندک بدا وجدود ایدن ،شدواهد موجدود در آثدار رازی ،آثدار
پزشکا دوران بعد از او و کبالهای فهارس و تراجم االیما عمددتا دالّ

بر یگانگا این دو اثر االتک دیدگاه مبنا بر یگانگا ایدن دو اثدر را بده دو

دویل ماتوان قابلقبولتر دانست :اول ،کسانا که این دو کبدال را مبمدایز

از هم دانسبهاند ،نسخهای از اوجام را ندیده و بنا بر حدس و گمان ،آن را

اثری جدا از اوحداوی پنداشدبهاندد؛ دو  ،االیعداس آنییدن از نسدخههدای

موجود مسمّا به اوجام در کبابخانه بادویان آکسفورد نشدان مدادهدد کده

محبوای این نسخهها بخشا از کبال اوحاوی االت که به دالت مدا رالدیده

االتک عیوه بر این ،بعید به نظر مارالد که رازی با توجه به عمر نه چندان
الوالنا خود ،موفق به نگارش دو اثر البرگ در علم پزشکا شده باشدک

واژههای کلیدی :محمدبن زکریدا رازی ،اوحداوی فدااوطدب ،اوجدام
اوکبیر ،پزشکا دوره االیما ،منب شناالا تاریخاک

مقدمه

محمد بن زکریا رازی (دک 313قو از جمله مهمترین و مشدهورترین پزشدکان دورة االدیما
االت که آراء و آثار او تأثیر زیادی در پزشکاِ بعد از خود ،حبا در مغرلزمین ،داشتک او
آثار مبعددی در زمینههایا چون پزشکا ،فلسفه ،کیمیدا وککک نوشدبه االدت کده قددیماتدرین
فهرالت از این آثار به کوشش ابوریحان بیرونا (دک 430قو به الور مسبقل گدردآوری شدده

االتک ابنندیم (دک ح380قو در اوفهرالت و ابن ابااصدیبعه (دک 616قو در عیدون االنبداء فدا

البقاس االالبداء نیدز فهرالدت جدامعا از آثدار رازی آوردهانددک در پدهوهشهدای جدیدد نیدز
محمود نجمآبادی (دک 1379شو در کبال مؤوفاس و مصدنفاس رازی فهرالدبا از آثدار ایدن
دانشمند را براالاس کبالهای مبقد گردآوری ،و همراه با توضیحاتا دربارة هر اثر منبشدر
کرده االتک آوبرس االکندر نیز در مقاوۀ «کبابشناالا پزشکا رازی» نگاها به آثدار مخبلد
رازی در زمینۀ پزشکا داشبه االتک
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در میان آثار رازی ،دربارة یکابودن یا نبدودن دو کبدال اوجدام و اوحداوی فدا اوطدب

اخبیفنظر االدتک عدده ای از نویسدندگان و محققدان آنهدا را ید

کبدال تلقدا کدردهاندد

(نجمآبادی12 :1339 ،؛ اذکایا277-276 :1384 ،؛ محقق57 :1352 ،و و برخا نیز ایدن دو
اثر را کبالهایا مجزا از هم مادانند (حمارنده16 ،؛ "Goodman, 1995, s.v. "Al-Razi؛
کاتوزیان :1392 ،ذیل «اوحاوی»؛ Iskandar, 1990: 374وک دالبۀ اخیر االبدالل مبقنا بدرای
دیدگاه خود ارائه ندادهاندک در این میان ،کارل بروکلمان (دک 1956و و فدؤاد الدزگین هدر دو
نظدرِ مددوکور را ارائدده کدردهانددد (بروکلمددان274،273/4 :1975 ،؛ الددزگین382/3 :1379 ،وک
بنابراین با وجود جایگاه واالی کبال اوحاوی فا اوطدب در پزشدکا دورة االدیما ،دربدارة

یگانگا یا دوگانگا آن با اوجام  ،پهوهشا مببنا بر شواهد موجود صدورس نگرفبده االدتک
در پهوهش حاضر تیش بر آن االت تا با بررالاِ منداب مخبلد  ،شدواهد موافدق و مخداو

پیرامون این موضوع مورد ارزیابا قرار گیردک آثار پزشکا رازی ،کبالهای پزشکا دوران
بعد از او و کبالهای فهارس االیما اله دالبه از منابعا االدت کده در پیشدبرد اهدداف ایدن
پهوهش راهگشاالتک
الحاوی و الجامع :اثری واحد یا متفاوت؟

اوحاوی برجسبهترین اثر پزشکاِ رازی االت که یادداشتهای شخصا او را دربر ماگیدردک

این کبال بعد از مرگ رازی به فرمان ابنعمید (دک 360قو ،وزیر آلبویه ،توالط شماری از

شاگردان رازی جم آوری شد (ابن ابااصیبعه29 ،26/3 :2001 ،وک جنبدۀ بداوینا ایدن کبدال
که مببنا بر مشاهدههای شخصا رازی از بیماران در بیمارالبان االت اهمیدت بسدیاری داردک
رازی بهعنوان نخسبین پزشکا که تجربه و آزمایش را در علم پزشکا وارد کرد ،بدرخیف
الایر پزشکان نگاها انبقادی به آراء پزشکان قدیم همچون جاوینوس و بقراط داشت و تنهدا
آن دالبه از آرای ایشان را که از الریق تجربه قابل اثباس بدود مداپدویرفتک رازی در مواقد
وزو ضمن بیان نظر خود ،آراء پزشکان قبل خود را نقد ماکدرد (مد ی ند

 :رازی:1422 ،

52/1و ،از این روالت که او را با نا «مجرّل» ماشناالند (نجمآبادی311 :1318 ،وک اوحاوی

همچنین مجموعهای غنا از آراء پزشکان یونانا و الریانا محسدول مداشدود ( Iskandar,

1990:373و و بیش از نهصد ماده گیاها ،جانوری ،کانا و مفرداس دارویا به همراه مبدانا
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نظری و عملا داروالازی در آن شرح داده شده االتک اهمیت این کبال در داروشناالدا بده
دویل ذکر نا های مبعدد برای ی

گیداه و شدرح داروهدای ناشدناخبه االدت (فرخنددهزاده و

گوهری9 :1394 ،وک ظاهرا رازی از نخسبین پزشکان دوره االیما بوده که به تفصیل دربارة
چگونگا بخیهزدن اعضای دروناِ بددن انسدان مطداوبا آورده (رازی،264 ،236/1 :1422 ،
341 ،253و و از آراء جدداوینوس در ایددن زمیندده بهددره گرفبدده االددت (همددان112-109/13 ،وک
همچنین اغلب مفداهیم شدناخبهشدده ندزد عدرلهدا در زمینده چشدمپزشدک ،،داروشناالدا و

جراح ،در اوحاوى رازى آمده االت (الدزگین376/3 ،وک ایدن کبدال بده وحدات تجویزهدای
روانکاوی رازی در درمان بیماریها نیز حائز اهمیت بسیار االت (تقوی163-160 :1396 ،وک

در فهرالت آثار رازی از کبال دیگری نیز به نا اوجام (اوجام اوکبیر /اوجام وحاصدر

وصناعۀ اوطبو (ابن ابااصیبعه37/3 :2001 ،؛ ابنندیم300 :1871 ،؛ ابدنجلجدل77 :1955 ،و
یاد شده االت که غاوبا همان کبال اوحاوی در نظر گرفبه ماشودک اما همدانالدور کده گفبده

شد ،قائین به دوگانگا کبال اوحاوی و اوجام االبدالل مشخصدا را بدر ایدن ادعدای خدود

ارائه ندادهاندک شواهد احبماوا ایشان را به همراه دالیل نقد

آن ،مداتدوان براالداس منداب ،

ذیلِ اله دالبه جای داد:

 .1آثار محمد بن زکریای رازی :اشارههدایا کده رازی در دیگدر آثدارش بده اوجدام

کرده االدت ،از مهدمتدرین دالیدل کسدانا االدت کده اوجدام و اوحداوی را دو کبدال مجدزا

دانسبهاند (Iskandar, 1990: 374وک از این دیدگاه ،بدا توجده بده اینکده اوحداوی فدا اوطدب

مجموعه یادداشت هایا بدود کده بعدد از مدرگ رازی توالدط برخدا شداگردانش تددوین و
گردآوری شد و این نا را به خود گرفت ،اشاره به نا اوجام در دیگر آثار رازی ماتواندد
احبماوا بر مجزا بودن این اثر باشد کده در زمدان حیداس رازی شدناخبه شدده بدودک رازی در

آثارش بارها به نا کبال اوجام اوکبیر اشاره کرده و خواننده را برای تفصدیل بیشدبر برخدا

مطاوب بدان ارجاع مادهدک او در کبال اوسدیرة اوفلسدفیۀ ضدمن اشداره بده کبدال اوجدام و
اینکه پانزده الال را صرف نگارش این اثر کرده االت ،خود را پیشگا تصنی

چندین اثدری

ماداند (رازی110-109 :1343 ،وک هرچند نماتوان زمان نگارش این اثدر را از گفبدۀ رازی

دریافت ،اما اخبصاصِ زمان الوالنا برای نگارش آن ،نشان از حجم قابلتوجه این اثر داردک
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رازی در اببدای کبال اوطب اوملوکا نیز خواننده را برای تفصیل بیشبر مطاودب ،بده اوجدام

اوکبیر ارجاع مادهد « :و توالدعنا فدا ذود

غایدۀ اوبوالد  ،و اوبأکیدد فدا اوجدام اوکبیدرککک»

(رازی100 :1430 ،وک صبحا محمود در مقدمۀ خود بر تصحیح رالاوۀ اوقوونج رازی ،بخشا
از نسخۀ این رالاوه را که در کبابخانۀ بادویان موجود االت ذکر ماکند« :قال ابدنزکریدا فدا

اوجام اوکبیر ینبغا أن یشرل أوّال دهنا ک یدرا فدا مرقدۀ االدفیدباح بشدحم اوددجاح ککک إودخ»

(همو :1403 ،مقدمه مصحح23 ،وک این نقلقول از رازی ،در چاپ امدروزی اوحداوی وجدود

ندارد ،ووا باید دو احبمال را در نظر داشدت :اول ،رازی از کبدال دیگدری بده جدز اوحداوی

نقلقول ماکند؛ و دو اینکه مطلدب مدوردنظر جدزء یادداشدتهدای رازی بدوده کده بداقا
نمانده االتک رازی در کبال اومرشد یا اوفصول و رالاوه اوقرابادین اومخبصر نیز چنددین بدار

به کبال اوجام اشاره کرده االتک یکدا از ایدن مدوارد ،بحدب دربدارة مدزاحهاالدت (همدو،

24 :1416؛ Iskandar, 1975: 43و که در فهرالت مطاوب اوجام نیز از وجود چنین مبح دا
یاد شده االت (ند

 :ادامده مقاودهوک اهمیدت ایدن موضدوع در آن االدت کده علدا بدنعبداس

مجوالا (دک 380قو اوحاوی را فاقد مباح ا دربارة مزاحها و اخیط دانسبه االدت (مجوالدا

اهوازی13/1 :1294 ،وک اما نکبۀ جاوبتوجه ،ذکر نا اوجام در کبال اوحداوی االدتک رازی

در اوحاوی دو بار از کبال اوجدام ندا بدرده االدت :یکبدار در بحدب از بیمداریهدای چشدم

(رازی195/2 :1422 ،و و یکبار نیز ضمن بحب دربارة تبها (همان517/16 ،وک با ایدن حدال
به نظر مارالد این مطاوب در فرایند گدردآوری یادداشدتهدای رازی بعدد از مدرگش وارد

کبال اوحاوی شده االت و براالاس آن نماتوان به نبیجه مشخصا رالیدک

با وجود شواهد موکور که تمایز اوجام و اوحاوی از آنها چنددان مسدبفاد نمداگدردد،

آثار رازی شواهد بیشبری دال بر یگانگا اوحاوی و اوجام داردک برخا مطاوبا که رازی در

آنها ،خواننده را به اوجام ارجاع مادهد در اوحاوی نیز هست و گاه جملهبندی و اوفات این

مطاوب نیز یکسان االتک بدرای م دال ،در اوشدکو

علدا جداوینوس تفصدیل برخدا مطاودب

همچون بحدب از عمدلِ دیددن (رازی56 :1372 ،و ،بیمداری ماویخوویدا و دوار (همدان58 ،و،

االبسقاء (همان60 ،و و الوء مزاح حارّه (همان61 ،و به کبال اوجام ارجاع داده شدده االدت

که این مباحب در چاپ امروزی اوحاوی نیز وجدود دارد (همدو-237/2 ،86-61/1 :1422 ،

244وک رازی در کبال اوفصول نیز از مباح ا چون ترکیدب داروهدا و صدناعت الدب (همدو،
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 63 :1416و ،بیماری اعضای دروندا بددن (علدل اعضداء اوباالندهو و مطاودب مربدوط بده ادرار
(همان72 ،68 :؛ قس :همو191/19 ،249-231/10 :1422 ،و بهعندوان جزئدا از اوجدام یداد
کرده و خواننده را برای بحب دربارة آنها به کبال اخیر ارجاع مادهدک در عناوین بالهای

اوجام  ،عنوان «فا علل اعضاء اوباالنه» و «فا ترکیب األدویه» دیده نماشدود ،امدا در چداپ

امروزی کبال اوحاوی ،جلدهای چهار  ،پنجم ،هفبم ،هشدبم ،نهدم و دهدم بده بیمداریهدای
اعضای داخلا بدن اخبصاص یافبه االت و در جلد بیست و دو نیز مبح ا با عنوان «قدوانین

اوصیدوۀ» وجود دارد که مشبمل بر توصیههایا دربارة ترکیب داروهاالتک بندابراین مشداهده

ماشود که بخش عمدهای از آنچه رازی به عنوان محبوای اوجام معرفا ماکند ،در کبال

اوحاوی نیز موجود االتک عیوه بر این ،در فهرالت آثدار رازی از دو اثدر بده ندا اوصدیدنه و

مقاوهای دربارة اوزان و مکاییل نا بردهاند (بیرونا7 :1366 ،و که در فهرالت کبال اوجدام
نیز دو بخش به همین نا دیده ماشود و در چاپ امدروزی اوحداوی نیدز وجدود دارد (ند

رازی27/22 :1422 ،وک

:

در مجموع باید گفت که بنا بر مطاوبا که در آثار رازی آمده االت ،الخت ببوان تمدایز
این دو کبال را اثباس کرد؛ چرا که این مطاوب در زمره یادداشتهای پراکندهای بدوده کده
توالط شاگردان رازی بعدد از مدرگش جمد آوری شدد و احبمداال رازی قصدد تددوین ایدن

یادداشتها را در قاوب کبابا به نا اوجام داشت ،اما موفق به تکمیل آن نشدک بعد از مرگ
او که شاگردانش این یادداشتها را گردآوری کردند ،بدون آگداها از ایدن موضدوع ،اثدر

البرگ وی در پزشکا را اوحاوی فا اوطدب نامیدنددک بددیها االدت کده مقصدود اصدلا در

نا گواری این کبال ،که تأکید بر جامعیت آن االت ،از هر دو نا موکور مسبفاد ماگدردد
و همین باعب پیدایا این فدر

شدده کده رازی دو اثدر جدام وودا مبمدایز از هدم در علدم

پزشکا نوشبه االتک
 .2آثار پزشکی بعد از رازی :عیوه بر آثار رازی ،در آثار پزشکان دورههدای بعدد نیدز

اشارههایا به دو کبال اوجام و اوحاوی او شده االتک علا بنعبداس مجوالدا اهدوازی (دک

383قو از نخسبین پزشکانا االت که از کبال اوحاوی و محبوای آن بحب کدرده االدتک او

که در زمرة پزشکان نسلِ بعدد رازی االدت ،در اببددای کبدال کامدل اوصدناعۀ اوطبیده بددون
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نا بردن از اوجام  ،توضیحاتا دربارة اوحاوی و اومنصوری فا اوطب بیان و بده کاالدباهدای

اوحاوی اشاره ماکندد (مجوالدا اهدوازی14-13/1 :1294 ،وک بدا توجده بده توضدیحاتا کده
دربارة محبوای اوجام گفبه شدد ،اشدارة علدا بدنعبداس بده پراکنددگا مطاودب اوحداوی و

تقسیمنشدن آن به مقاوه ،بال و فصل (همانجاو نشان مادهد که نسدخۀ در اخبیدار او ،همدان

یادداشتهای پراکنده رازی بود که بعد مدرگش جمد آوری شددک بده نظدر مدارالدد اشداره
نکردن علا بنعباس به کبال اوجام یا از جهدت آشدنایا او بدا اوجدام بدود کده بدا وجدود

کبال اوحاوی و اومنصوری ضرورتا نمادید از آن الخن بگوید و یا به احبمال قدویتدر او

اوجام را همان اوحاوی مادانستک بههرحال تردیدی نیسدت کده نسدخۀ در اخبیدار مجوالدا
چندان هم کامل نبود؛ چرا که برخا از ایرادهای او بر کبال اوحاوی (مانند بحبنکدردن از

جراحاو با آنچه امروزه از این کبال موجود االت مطابقت نداردک

ابنبیطار (دک 646قو در کبال اوجام اومفرداس االغویده و االدویده از چنددین اثدر رازی

بهره برده االت و در این بین گاه به اوحاوی و گاه به اوجام اوکبیر االبناد ماکند (ابنبیطدار،

3/3 :1412وک احبمال دارد نسخۀ در اخبیار ابنبیطار شامل بخشهایا از یادداشتهدای رازی
بوده که در آن هر دو عنوان اوحاوی و اوجام آمدده االدتک بندابراین ،نمداتدوان بدا قطعیدت

گفت آنچه در اخبیار ابنبیطار بوده ،دقیقا دو اثر مبفاوس از هم بوده االدت و احبمداال نسدخۀ

در اخبیار او عنوان «اوحاوی و هو اوجام اوحاصر وصناعه اوطب» داشبه االتک
نفددیس بددنعددو

کرمددانا (دک 890قو در شددرح خددود بددر کبددال االددبال و عیمدداس

نجیباودین المرقندی (دک 619قو ،مطلبا را درباره تدأثیر گدردش مداه و خورشدید در بدروز
بیماری «وقوه» از اوجام اوکبیر رازی نقل کرده االت (کرمانا1387 ،او 197-196/1 :وک بدا
توجه به اینکه علدا بدنعبداس اوحداوی را فاقدد مطلدب پیرامدون مسدائل البیعدا در پزشدکا
ماداند (مجوالا اهوازی13/1 :1294 ،و و در کبال اوحاوی که امروزه باقا مانده نیدز ذیدل
مبحب بیماری وقوه ،اشارهای به تأثیر االبال البیعا در ظهور این بیماری نشده االدت (رازی،

87-80/1 :1422و و همچنین با عنایت به اینکه مبحب «البیعیاس در پزشکا» به عندوان یکدا

از بخشهای کبال اوجام در نظر گرفبه شده االت (ن

 :ادامه مقاوهو ،عدهای آن را دویلدا

بر دوگانگا اوحاوی و اوجام دانسبهاندک با وجود این ،نفیس کرمدانا در کبدال مفدرداس و

معالجة االمراا

(شرح اوموجزو به هنگا بحب از بیماری وقدوه ،مطلبدا را از اوجدام اوکبیدر
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نقل ماکند که مطلب موردنظر به همدان شدکل در اوحداوی نیدز ذیدل بدال مربدوط بده ایدن

بیماری آمده االت (کرمدانا1387 ،ل277 :؛ قدس :رازی80/1 :1422 ،وک بندابراین از الریدق
آثار پزشکا دوران بعد هم نمداتدوان تمدایز اوجدام و اوحداوی را اثبداس کدرد و بداوعکس،

شواهد دالّ بر یگانگا این دو اثر بیشبر االتک

 .3کتابهای طبقات و فهارس :در میان آثار مربوط به البقاس و فهارس نیز مطداوبا در

یگانگا یا دوگانگا اوجام و اوحاوی ذکر شده االتک ابدنجلجدل (دک ح384قو در البقداس

االالباء و اوحکماء بدون اشاره به اوحاوی ،از کبال اوجام یداد کدرده کده مشدبمل بدر هفبداد
مقاوه بود (ابنجلجل77 :1955 ،وک دقیقا نماتوان مشخص کرد که آنچه ابنجلجل از آن یاد

کرده االت کبابا جز اوحاوی بوده یا نهک الخن او مبنا بر اینکده اوجدام شدامل هفبداد مقاوده

االت کار را مشکلتر ماکند؛ زیرا جز قفطا (178 :1326و که او هم احبماال از ابدنجلجدل
نقل ماکند ،فرد دیگری از این تقسیمبندی یاد نکرده االتک با فر

پدویرش اینکده کبدابا

غیر از اوحاوی در اخبیار ابنجلجل بود ،اشارهنکردن او به اوحاوی از جهت یکادانسبن ایدن
دو کبال و یا بهدویل تدویننشدن اوحاوی در زمان اوالت که با توجه به حضدور ابدنجلجدل

در غرل االی  ،هنوز آوازة آن بدانجا نرالیده بودک

همزمان با ابنجلجل ،ابنندیم (دک ح380قو هر دو عنوان اوجام و اوحاوی را برای ید

کبال رازی ذکر کرده و آن را «اوحاوی و هو اوجام اوحاصر وصدناعه اوطدب» نامیدده االدت

(ابنندیم300 :1871 ،وک با توجه به حضور ابنندیم در بغداد ،اشبغال وی بده حرفده ورّاقدا و

اینکه به احبمال بسیار زیاد جم آوری اوحاوی نیز در بغداد انجا شد ،چندان عجیب نیسدت

که او برخیف ابنجلجل ،از عنوان «اوحاوی» االیع داشبه باشدک عدیوه بدر اینکده ابدننددیم
اوجام و اوحاوی را ی

کبال مادانست ،دو احبمال دیگر را نیز نماتوان نادیدده گرفدت:

اول اینکه ممکن االت عبارس «اوجام اوحاصر وصناعۀ اوطب» صرفا توصیفا برای اشداره بده

جامعیتداشبن کبال اوحاوی باشد و نه نا دیگر این کبالک دو آنکه احبمال دارد ابنندیم
کبال اوجدام را دیدده و براالداس شدباهت دو وا ة «حداوی» و «جدام » ،کده هدر دو دال بدر

جامعیت دارد ،آن را همان اوحاوی به شمار آورده باشدک هرچند شاهدی بر این ادعدا وجدود
نداردک فهرالت ابنندیم از اوجام را ماتوان با گزارش علابدن عبداس مجوالدا از محبدوای
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اوحاوی و همچنین آنچه امروزه از اوحاوی در دالت داریم النجیدک مجوالا اوحاوی را فاقدد

مباح ا دربارة جراحا ،وظای االعضداء و مباحدب البیعدا نظیدر علدم االبقسداس و مدزاح و

اخیط ماداند (مجوالا اهوازی14/1 :1294 ،و که در چداپ امدروزی اوحداوی نیدز برخدا

بخشهای موکور دیده نماشودک حال آنکه بنا به گفبۀ ابنندیم ،دو بخش پایانا اوجام بده

مسائل البیعا در پزشکا اخبصاص داردک قسدم اول اوحداوی در کبدال ابدننددیم ،جلددهای

مبعددی از چاپ امروزی اوحاوی را شامل ماشود بخش چهار و پنجم اوحداوی در کبدال

ابنندیم ،تقریبا معادل جلد  20و  21چاپ امروزی آن ،و بخش ششم ،هفبم و نهدم اوحداوی

در اوفهرالت ابنندیم ،معادل جلدد  22امدروزی اوحداوی االدتک هرچندد در چداپ امدروزی
اوحاوی ،بخش مربوط به داروهای جدایگزین ،کده ابدننددیم آن را قسدم هشدبم ایدن کبدال

دانسبه ،دیده نماشودک بااینحال ،شباهتهای میان فهرالت ابدننددیم از مطاودب اوحداوی بدا
چاپ امروزی ایدن کبدال بسدیار بیشدبر االدتک ابوریحدان بیروندا (دک 427قو نیدز کده بدرای

نخسبین بار فهرالبا از آثار رازی را براالاس موضوع تدوین کدرد ،اوجدام اوکبیدر را همدان
اوحاوی و مشبمل بر یادداشتهای ناتما رازی ماداندد (بیروندا5 :1366 ،وک بده الدور دقیدق

نماتوان مشخص کرد که نسدخۀ در اخبیدار ابوریحدان ،هدر دو عندوان اوجدام و اوحداوی را
داشبه و یا او براالاس گفبههای دیگران ،آن را معادل اوحاوی دانسبه االتک با توجه به الدخن

ابنندیم و بیرونا ،تاریخگواری اخبیف در یکابودن یا نبودن اوجام و اوحاوی را ماتوان

دالتکم اواخر قرن چهار و یا قرن پنجم دانستک

بنابر شواهد موجود ،ابن ابااصیبعه در عیون األنبداء فدا البقداس األالبداء نخسدبین کسدا

االت که به الور جداگانه از کبال اوحاوی و اوجام یاد ماکندک چنین به نظدر مدارالدد کده

دیدگاه او از مهمترین دالیل محققان جدید در پویرش دوگانگا کبال اوحداوی و اوجدام

االتک او صفت «اوجام » یا «اوحاصر» را برای اوحاوی فا اوطب به کدار نبدرده االدت و بددون

اشاره به محبوای اوحاوی ،آن را مهمترین و بزرگترین کبال رازی معرفا ماکند که اوببه

تحریر نهایا آن ،کارِ رازی نیست (ابن ابااصیبعه29/3 :2001 ،وک او ضمن اشارة جداگانه به
اوجام  ،آن را مشبمل بدر تجربیداس رازی و مطداوبا از کبدالهدای پزشدکا قددیم مداداندد
(همددان37/3 :وک ابددن ابددااصددیبعه اوجددام را شددامل  12بخددش دانسددبه و معبقددد االددت ایددن

تقسیمبندی ارتباالا به کبال اوحاوی ندارد (همانجاوک اشارة صریح ابن ابااصیبعه بده اینکده
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اوجام را ندیده االت (همان38/3 :و نشان مادهد که او دیدگاه خود را دربداره ایدن کبدال
به نقل از فهرالبا که ابنندیم یا فردی دیگر از اوجام آورده ،گرفبه االت و فقط در ادعدای
پیشینیان مبنا بر یکابودن اوحاوی و اوجام تردیدد کدرده االدتک فهرالدت او و ابدننددیم از

اوجام در موارد زیادی با یکدیگر اشبرا

چشم ماخورد:

دارد ،بااینحال اخبیفاس معنداداری در آنهدا بده

فهرست کتاب الجامع

فصلهای
کتاب

به نقل از ابن ابیاصیبعه

به نقل از ابنندیم

القسم االول

في عالج الماضى و األماا .

فى حفظ الصحة و عالج األماا

القسم الثانى

في حفظ الصحة.

فى قوى األغذية و األدوية و ما يحتاج إليه من التدبيا فى الطب.

القسم الثالث

في الائة و الجبا و الجااحات.

القسم الاابع

القس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم
الوامس
القس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم
السادس
القسم السابع

فري قروى األدو يرة و االغذيرة و جميرع مررا
يحتاج اليه من المواد في الطب.

في األدوية الماهبة

األقاابا ين.
فيمرررا يحتررراج إليررره مرررن الطر ررب فرررى رررح األدو يرررة و إحااق ر ررا و
تصررعيدات ا و غسر ا و ا ررتوااج قوافررا و حفد ررا و مقرردا بقررا قررو
ه دوا م ا (و أشبه لك).
وائح رراا و معادن ررا و جي رردفا و دي رراا و نح ررو ل ررك م ررن ع ر ر
الصيدلة).

في ل عة الطب.
فرري لرريدنة الطررب األدو يررة و ألوان ررا و
عوم ا و وائح ا.

القسم الثامن
القسم التا ع

في األوكاي و المىايي .

القسم العاشا

في التشايح و م افع األعضا .

القس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم

فر رري األ ر ررباب الطبيعير ررة مر ررن ل ر ر اعة

الحادي عشا

الطب.

الثانيعشا

ف ررى األدو ي ررة الماهب ررة في رره هرررا م ررا يحت رراج إلي رره م ررا ع ررى رربي

ف ررى لررريدلة الطررربا فيررره لر ر عة األدو يرررة (و ألوان رررا و عوم رررا و

في األبداي.

القس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم

الوقى و الجبا و العالجات.

فر رري الم ر رردل إل ر ررى لر ر ر اعة الط ر ررب
مقالترراي فرري األولررى األ ررما الطبيررة و
في الثانية أوائ الطب.

فى األبدالا يذها فيه ما ي وب عن ه دوا و غذا إ ا لم يوجد
فررى تفسرريا األ ررما و األوكاي و المىاييرر التررى ل عقرراقيا و تس ررمية
األعضرررا و األدوا باليونانير ررة و السرررايانية و الفا ر ررية و ال دير ررة و
العابية ع ى بي الىتب المسما بسقسمافى.
فى التشايح و م افع األعضا .
فى األ باب الطبيعية ِمرن لر اعة الطربا يبرين فيره أ رباب الع ر
باألما الطبيعى.
فررى المرردل إلررى لر اعة الطررب و فررو مقالترراي األولررى م مررا فررى
األشيا الطبيعيةا و الثانية فى أوائ الطب.
جم عالجات و لفاتا و غيا لك.
فيما ا رتد هه مرن هترب جرالي وسا و لرم يرذهافا «ح رين» و ال فرى
فى ف ا ت جالي وس.
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آنچه را ابن ابااصیبعه به عنوان بال اول اوجام ذکر کدرده االدت ،ابدننددیم جدزء اول،

دو و الو اوجام دانسبه االتک بال دو و الو اوجام در کبال ابن ابدااصدیبعه مطدابق بدا

جزء چهار و پنجم در اوفهرالت ابنندیم ،بال پنجم و هفبم اوجام در عیون االنبداء مطدابق

جزء هفبم و نهم در اوفهرالت ،بال هشبم اوجام در کبال ابن ابااصیبعه منطبق با جزء دهم

در کبال ابنندیم و بال نهم و دهم آنچده را ابدن ابدااصدیبعه آورده ،مطدابق جدزء  11و 12
اوجام در اوفهرالت ابنندیم االتک احبماال جزء ششم اوجام با عنوان «فا صدنعۀ اوطدب» در

اوفهرالت ،همان االت که ابن ابااصیبعه با عنوانا الوالناتر ،بال پنجم اوجام دانسبه االتک
بخشا از عنوانا که ابنندیم و ابن ابااصدیبعه بده عندوان جدزء چهدار اوجدام (و جمید مدا

یحباح اویه من اومواد فا اوطبو ذکر کردهاند با هم مرتبط االتک ابنندیم و بیرونا آنچده را

ابن ابااصیبعه بخدش دوازدهدم اوجدام مداداندد ،اثدری جداگانده و بیفاصدله بعدد از ذکدر

فصلهای کبال اوجام آوردهاند (ابنندیم300 :1871 ،؛ بیروندا17 :1366 ،وک بندابراین ابدن
ابااصیبعه که ظاهرا مطاوب اوجام را از ابنندیم نقل ماکند ،دچار اشبباه شده و این بخدش

را قسمبا از کبال اوجام دانسبه االتک قفطا (دک 646قو هم اگرچه فهرالت مطاوب اوجام

را ذکر نکرده ،اما به مانند ابنندیم بخش اخیدر را اثدری جداگانده مداداندد (قفطدا:1326 ،

180وک او با اینکه اببدا از کبال اوجام یاد ماکند ،ووا اوحاوی را «اوجام اوحاصدر وصدناعۀ

اوطب» نیز مانامد (همان180 ،178 :وک ووا قفطا نیز –که تقریبا همعصدر بدا ابدن ابدااصدیبعه

بود– اوجام و اوحاوی را دو کبال ماداندک

مطاوب کبال اوحاوی بعد از مرگ رازی توالدط شداگردانش جمد آوری شدد و البیعبدا

خودِ رازی از چنین عنوانا بااالیع بدود و مطاودب اوحداوی را بده صدورس یادداشدتهدایا
شخصا در اخبیار داشتک همچنین کسانا که به دوگانگا اوجام و اوحاوی اشاره کردهاندد

شخصا اوجام را ندیدهاندک بخشهای زیادی از فهرالت مطاوب اوجام نیز با آنچه امدروزه از
اوحاوی موجود االت مشابهت داردک ووا باید گفت شواهدی که مطرح شد ،ضعی تدر از آن

االت که بر االاس آن ببوان رأی به دوگانگا این دو کبدال دادک بدر ایدن االداس ،ایدن گفبده

برایسن که اوجام کبال مشخصا االت که رازی برای االبفادة پزشکان نوشت ،اما اوحداوی

شامل یادداشتهای او برای االبفادة شخصا بوده االت (ند
پویرش نیستک

 :کاتوزیدان49 :1392 ،و قابدل
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نسخه کتابخانه بادلیان آکسفورد
عدهای براالاس نسخهای دو جلددی کده در کبابخاندۀ بادویدان آکسدفورد ( MS. Bodl. Or.
561و نگهداری ماشود ،اوجام را اثری جداگانه دانسبهاندک اما بنابر االیعداتا کده از آن بده
صددورس آنییددن در دالددبرس االددت ،نسددخۀ مددوکور عنددوان اوحدداوی فددا اوطددب دارد و

شمارهگواری این نسخۀ دو جلددی براالداس جلددهای  22و  23کبدال اوحداوی فدا اوطدب
چاپ حیدرآباد صورس گرفبه االتک بر همین االاس نماتوان این ادعا را کده ایدن نسدخههدا

بخشا از کبال اوجام االت پویرفتک احبمداال چداپ غیدر هدمزمدان همدۀ مجلدداس کبدال

اوحاوی دویل اشبباه افرادی چدون االدکندر االدت کده اوجدام و اوحداوی را دو کبدال مجدزا

دانسبهاندک این چاپ نامنظم باعب شده تا االکندر با دیدن نسخهای که عنوان اوجام داشبه و
محبوایش در کبال اوحاوی که تا آن زمان چاپ شده بود وجود نداشت ،رأی به دوگدانگا
این دو اثر دهدک نکبه حائز اهمیت این االت که عنوان جلد  22اوحداوی در چداپ حیددرآباد
(که یکا از این دو جلد موجود در کبابخانه بادویان االتو ،عنوان یکا از بخشهای کبدال

اوجام نیز هستک بااینحال ،نظر نهایا دربارة اینکه این دو جلد با مجلداس امدروزی کبدال

اوحاوی تفاوس دارد یا خیر ،منوط به بررالا مبن این نسخههاالتک

عیوه بر اینها ،چندان پویرفبنا نیست که رازی توانسدبه باشدد در الدول عمدر نده چنددان

الوالنا خود ،دو اثر جام در پزشکا نوشبه باشدک بهویهه که چنین برنماآید که این دو اثر

تفاوسهای قابلمیحظهای در محبوا با یکدیگر داشبه باشدک آنچه محبمل االت ،قصدد رازی
برای تدوین یادداشتهای پراکنده خود در قاوب کبابا به نا اوجدام االدت کده از البدهالی

آثار دیگر او به نا این اثر دالبرالا داریم ،ووا احبماال بده دویدل فدراهمنشددن فرصدت ایدن

کار ،شاگردانش بعد از مرگ االبادشان به این یادداشتها شدکل نهدایا بخشدیدند و کبدال

تهیهشده را اوحاوی فا اوطدب نامیدنددک ایدن تفداوس در انبخدال ندا کبدال منجدر بده بدروز
اخبیفاتا بین فهرالتنویسان و پزشکان دوران بعد گشتک

نتیجهگیری
محمد بن زکریا رازی از جمله مهمترین پزشکان دوره االیما االت که کبال اوحداوی فدا
اوطب او جایگاه واالیا در پزشکا این دوره داردک شباهت نا این کبال با اثر دیگدر او کده

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 67 /

با نا اوجام در ذیل آثارش نا برده شده االدت ،الدبب گشدبه تدا عددهای ایدن دو را آثداری
مبمایز و جدا از هم محسول کنندک با وجود برخا موارد که ظاهرا نشان از مسدبقلبدودنِ دو

کبال اوحاوی و اوجام دارد ،شواهد مببنا بر یگانگا این دو اثر بیشبر قابلپویرش االتک با
توجه به الخن رازی مبنا بر اینکه پانزده الال را صرف نگارش اوجام کرده االدت ،چنددان
پویرفبنا نیست که او توانسبه باشد در الول عمرِ نه چندان الوالنا خود ،دو اثدر الدبرگ در

پزشکا نوشبه باشدک در بین آ ثدار دیگدر رازی در زمینده پزشدکا و همچندین آثدار پزشدکان
دوران بعد از او نیز شاهد مبقنا برای مبمایز بدودن کبدال اوجدام و اوحداوی وجدود ندداردک

همچنین در قدیماترین فهرالتها از آثار رازی که توالط ابنندیم ،ابنجلجدل و ابوریحدان
بیرونا تهیه شده االت ،این دو کبال بهعنوان اثری واحد در نظر گرفبه شدده و «اوجدام » بده
عنوان صفبا برای کبال اوحاوی به کار رفبه االتک تنها در قرن هفبم هجری ،ابن ابااصدیبعه

و قفطا اوجام را اثری مبفاوس از اوحاوی معرفدا مداکنندد؛ هرچندد آنهدا نیدز نسدخهای از

اوجام را ندیدهاندک االیعاس آنیین درباره نسخههای موجود در کبابخانه بادویان آکسفورد

نیز ثابت ماکند که این نسخه همانا االت که امدروزه بده عندوان بخشدا از کبدال اوحداوی

برجای مانده االتک ظاهرا چداپ ندامنظم جلددهای مخبلد

کبدال اوحداوی باعدب شدده تدا

عدهای آنچه را با عنوان اوجام موجود االت ،اثری مبفداوس از اوحداوی تلقدا کننددک آنچده
محبمل االت ،قصد رازی برای تدوین یادداشتهای پراکنده خدود در قاودب کبدابا بده ندا

اوجام االت که احبماال به دویل فراهمنشدن فرصت این کدار ،تددوین نهدایا آنهدا از الدوی

شاگردانش و پس از مرگ وی صورس گرفت و با اندکا تفداوس نسدبت بده آنچده مددنظر

رازی بود ،اوحاوی فا اوطب نامیده شدک نبودن برخا از مطاوب منسول به کبال اوجدام در

چاپ امروزی اوحاوی احبماال ناشا از پراکندگا این یادداشتهاالتک
منابع و مآخذ

 ابن ابااصیبعه (2001وک عیون األنباء فی طبقات األطباءک تحقیق عدامر نجدارک قداهره:
اوهیئه اومصریه اوعامه ولکبالک

 ابنبیطار (1412وک الجامع لمفردات االدویه و االغذیهک بیدروس :داراوکبدب اوعلمیدهک
1412قک
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 ابنجلجل ،طبقات األطباء و الحکماءک تحقیق فؤاد الیدک قاهره :مطبعۀ اومعهدد اوعلمدا
اوفرتساک  1955ک

 ابنندیم ،محمد بناالحاق (1871وک الفهرست .به کوشش گوالباو فلوگلک الیپزی
 اذکایا ،پرویز (1384وک حکیم رازیک تهران :الرح نوک

ک

 امین ،حسن (1418قوک مستدرکات اعیان الشیعهک بیروس :داراوبعارف ولمطبوعاسک

 بروکلمان ،کدارل (1975وک تاریخ االدبیی العربییک ترجمده عبدداوحلیم نجدارک قداهره:
داراومعارفک

 بیرونا ،ابوریحان (1366وک فهرسیت کتیابهیای رازی .تصدحیح و ترجمده مهددی
محققک تهران :دانشگاه تهرانک
 تقوی ،محمد (1396وک «آراء محمد بن زکریای رازی در علم روانشناالا؛ بدا تأکیدد بدر

کبال اوحاوی فا اوطب»ک در مجموعه مقاالت همایش بینالمللی نقش و جایگاه

عربینویسان و عربیسرایان ایرانی در رشد و شکوفایی فرهنی
اسالمیک شیراز :دانشگاه شیرازک

و تمیدن

 حمارنه ،الاماک «اورازی اوطبیب أبوبکر محمدبن زکریا اورازی»ک التراث العربیک شدماره
7ک 1419ک

 د رازی ،محمدبن زکریا (1412قوک تقاسیم العللک به کوشش صبح ،محمدود حمدام،ک
حلب :منشوراس جامعۀ حلب معهد اوبراث اوعلما اوعرباک

1422( _____ قوک الحاوی فی الطب .تحقیق هی م خلیفۀ العیم،ک بیدروس :داراحیداء
اوبراث اوعرباک

1343( _____ شوک السیرة اللسسیلر (به انضمام شرح احوال و آثیار رازی بیه
قلم مهدی محققوک تهران :کمیسیون ملا یونسکو در ایرانک

1372( _____ شوک الشکوک علی جالینوسک تحقیق مهدی محققک تهران :دانشدگاه
تهرانک

1430( _____ قوک طب الملوکی .تحقیق محمد یاالر زکورک بیروس :دار اومنهاحک

1403( _____ قوک القولنج .تحقیق صبح ،محمود حمدام،ک حلدب :منشدوراس جامعدۀ
حلب معهد اوبراث اوعلما اوعرباک
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1416( _____ قوک الفصییول أو المرشییدک تحقیددق بیددر زکدد ،االددکندرک قدداهره :معهددد
اومخطوالاس بجامعۀ اودول اوعربیۀک

 الزگین ،فؤاد (1379شوک تیاریخ نگیار

هیای عربییک گدروه مبرجمدان (زیدر نظدر

احمدرضا رحیما ریسهوک تهران :وزارس فرهنگ و ارشاد االیماک
 فرخندهزاده ،محبوبه و مصطفا گوهری فخرآبادک «داروالازی محمد بن زکریدای رازی»ک
تاریخ و تمدن اسالمیک ش21ک بهار و تابسبان 1394ک

 قفطا ،علا بنیوال

(1326قوک إخبار العلماء بأخبار الحکماءک تصدحیح محمددامین

خانجا مکبباک قاهره :داراوکبب اوخدیویهک

 کاتوزیان صدفدی ،مهرندازک «اوحداوی»ک دایة المعیرف زیگفا امی

ک زیدر نظدر کداظم

موالوی بجنوردیک تهران :مرکز نشر دایرةاومعارف بزرگ االیماک 1392ک
 کرمانا ،نفیس بن عو

(1387شوک شرح االسباب و العالماتک قم :جیالودینک

1387( _____ شوک لةدات و عرلجة اال ةاض (شرح الموجز) .تهران :دانشگاه علدو
پزشکا ایرانک

 مجوالا اهوازی ،علا بن عباس(1294قوک کامیل الصیناعه الطبییهک بدوالق :اومکببدۀ
اوکبریک

 محقق ،مهددی (1352شوک فیلسیو
م

ریک تهدران :مؤالسده مطاوعداس االدیما تهدران و

گیلک

 محمود حماما ،صبحا1403( ،قوک مقدمه بدر القولنج رازی .حلدب :منشدوراس جامعدۀ
حلب معهد اوبراث اوعلما اوعرباک

 نجمآبادی ،محمدود (1318شوک شرححال و مقام محمد زکرییای رازیک بداجدا:
چاپخانه علماک

1339( _____ شوک مؤلفات و مصنفات ابوبکر محمدبن زکریای رازیک تهدران:
دانشگاه تهرانک
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