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نامه به سردبیر
ــنجم شــهریور ــاهپ خورشــیدي زادروز 1399ســال م

ــاي رازي   ــدبن زکری ــال (زادروزمحم ــائی865س ترس
جایگـاه  باشـد. ترسائی) مـی 925درگذشته -)یحیمس(

پیشــینه دانــش پزشــکی بسیاردرخشــان بــوده رازي در
است. دانشمندانی ماننـد زکریـاي رازي نـام ایـران را در     

يهـا نوشـته یبررسـ دنیاي باستان بلنـد آوازه نمودنـد.  
دهـد یمـ نشانا،یدر دنیپزشکنهیشیگوناگون درباره پ

یدانش پزشکشرفتیدر روند پیسهم بزرگانیرانیکه ا
نوشـته  ازينمونـه فـراز  يبرااند.داشتهیتیگسراسردر

Goichonیآگـاه يبـرا ودهیـ برگردانیرابه زبان فارس
از فلسـفه بـه زبـان    یکه نـام یهنگام".ورمآیهمگان م

کـه از یهنگـام ودندیشـ یاندیمونانیآمد مردم به یم
ـ نام اشدیمادییدانش پزشک ). 1("آمـد یمـ ادیـ برانی

سال پـنجم دانشـکده پزشـکی دانشـگاه     آورم دربیاد می
خورشـیدي بـراي کـارآموزي بـه     1342تهران در سـال  
هـاي داخلـی بیمارسـتان رازي در شـهر     بخش بیمـاري 

تهران فرستاده شده بودم. استاد فرهیخته زنده یاد دکتر 
دانشجویان سال پـنجم  مهدي آذر در نخستین روز براي 

بایـد بـراي   "دانشکده پزشـکی دانشـگاه تهـران گفتنـد     
اي بنام محمد ابن زکریـاي  پاسداري از نام پزشک ارزنده

پیشگفتار کتابسارتن دررازي که بر پایه ستایش دکتر

بزرگتـرین  ") از زکریاي رازي به عنـوان  2("تاریخ علم"
ر پزشـکی  نام برده بکوشید تا د"هاپزشک تمامی دوران

بجائی برسید که نام ایران را بلند آوازه کنید.  
رازي تا سده هفدهم نامـدارترین پزشـک و پرچمـدار    

آن بـر ازهمـان روز رفـت. پزشکی در جهان بشـمار مـی  
ازاســتاد دکتــر آذرشــدم کــه رازي را بیشــتر بشناســم.

راهنمائی خواسـتم، بـا مهـر بسـیار کتابچـه کـوچکی از       
ن دادند که فرازي از آن را هنـوز  مه کتابخانه دفترخود ب

ــ ــدم... ه ب ــاره رازي خوان ــار دارم، درب ــاشــانهن"یادگ يه
بزرگـان  نیـ ایکـه رونـد کـار پزشـک    رساندیمياریبس

شـاپور يگنـد ي دانشـگاه هـا آموزشبرگرفته ازیهمگ
ــرب( ــدآنمع ــابوريجن ــش ــدیم ــت. )باش ــوده اس ب

ــالس ــاک ــکيه ــتانیبدريرازیدرس پزش و يرمارس
دهنده همان مانده از آن دوران نشانجاهبيهاادداشتی

ه بـ شـاپور يگنـد یپزشـک دانشـکده است که ازیروش
مارستانیبدريرازیاز پزشکيامانده بود. نمونهادگاری

يآبـاد دکتر محمود نجمادیرا زنده يو دانشگاه بزرگ ر
آورده:نیچنرانیدر ا) 3ی (پزشکخیدر کتاب ارزنده تار

زمان مخلوط ازيهاپورخسرو مبتال به تباوشیس...و"
ــمدرشــش روز ــاانی ــود و هــر روزت ــیشب ــب، ازپ ت

کـرد او  یادرار مـ ادیزنمود و به دفعاتیلرز ميمختصر
ـ باایـ هاتبنینظر دادم که انیبود. چنهیاهل مشکو دی
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ها هیدر کلیدملماریکه بآنایمبدل گردد کیبه چهار 
مـار یاز اندك زمانی چرك بـا ادرار از ب . پسباشدداشته

را از قطع تب آگاه نمودم و چنان شد. اوخارج شد و من
دهـم کـه   یکه نظر قطعـ شدکه در ابتدا مرا مانعیعلت

مبـتال  زیـ نقبالًماریبود که بنیها دارد اهیدمل کلماریب
ها شده بـود تبگرینوع دوانیدر مروزکیيهابه تب

و از تـورم دیـ نوع تـب مخلـوط با  نیگمان نمودم که او
دیممکـن اسـت بـه تـب شـد     بود وشدهالتهاب حاصل

."گرددلیتبد
دیـ دازآن زمان هنـوز ازسالهزارزاشیبا گذشت ب

دريرازباشـم یمـ هیکليهايماریپزشک بکیمن که 
آنچه از زکریـاي  .توانمند بوده استاریبسیپزشکدانش

دهنده ژرفاي بیـنش پزشـکی   شده بود نشانرازي گفته 
هـا  هم در دورانی که دسترسی بـه آگـاهی  آن استاد آن

براي آموزش پزشکی بسیار آموزنده باشد.میآسان نبود
درستی گرفته شـود و دربـاره   هاست که شرح حال باید ب
و میکنـ یبررسـ ریزبینـی  ها بـا چرائی و چگونگی نشانه

ها را با بینش ژرف پزشکی کنار هـم بگـذاریم   همه یافته
تندرستی را بازیابد.ماریتا ب

هاي زکریاي براي من باور کردنی نبود که شمار نوشته
از کتـابی بـزرگ ماننـد    ).4-5(رسـد مـی 271رازي به 

هـاي بسـیار   که در ده جلد با بـرگ "الحاوي فی الطب"
ا دهـد، تـ  روشنی آموزش مـی ه زیاد که همه پزشکی را ب

کـه در در دهـه   "الحصـبه  الجـدري و "کتابی همچون 
بـه فارسـی   "آبلـه و سـرخک  "نـام  هخورشیدي ب1340

نشـان  وسیله انتشـارات دانشـگاه تهـران چـاپ شـد و     هب
مانند بـوده و  دهد که رازي در نوآوري پزشکی نیز بیمی

براي نخستین بار در دنیا، بیمـاري سـرخک را شـناخته    
من الیحضره الطبیب (کتاب الی "بوده و یا کتاب ارزنده 
کـه بـراي هنگـامی اسـت کـه      "من الیحضره الطبیـب) 

پزشکی دانش آموخته بـراي درمـان بیمـار در دسـترس     
باشـد  ها پیوست مـی کتابی که نام آن271نباشد و همه 
هـاي  اندوهبار آن است که بسیاري از کتابنوشته است.
دیگـر از  هـاي  ها نیز دربـاره دانـش  ي از آنرازي که پاره

باشـد در ایـران شـناخته شـده     فلسفه تـا موسـیقی مـی   
هـاي رازي بـه اسـم    باشد. در جستجو بـراي کتـاب  نمی

برخـورد نمـودم کـه    "الحصی فی الکلی و المثانه"کتاب 
باشد. پـس از  دریافتم بدست آوردن آن بسیار دشوار می

پیگیري زیاد، یک نسخه از آن کتاب را در کتابخانه آیت 

قم به زبـان عربـی و نسـخه دیگـري در     درآهللا مرعشی 
بـا  یـافتم. زبـان فرانسـوي  ه کتابخانه ملی لیون فرانسه ب

همراهی مترجمان فرهنگستان علوم پزشکی ایـران ایـن   
دو نسخه را به فارسی برگردانیده و پس از برابري آن دو 

هم عضو پیوسته نسخه با  سرور دکتر علی نوبخت که با
هوري اسالمی ایران بـودیم  فرهنگستان علوم پزشکی جم

با همراهی فرهنگستان علوم پزشکی جمهـوري اسـالمی   
سنگ "نام ه خورشیدي به فارسی ب1387سال ایران در

جلد چاپ نمودیم که 2000) در تیراژ6("کلیه و مثانه
پس از هزارسال براي پیشگیري شک هنوزباید بگویم بی
باشد.هاي کلیه سودمند میو درمان سنگ

همراهـی دانشـجویان   ن آخر اینکه امیـدوارم بـا  و سخ
هاي رازي دانشگاه علوم پزشکی ایران بتوانیم همه کتاب

ـ  را براي مجلـه  نـام ایـن دانشـمند بـزرگ در     ه اي کـه ب
گردانیم تا دانشگاه علوم پزشکی ایران داریم به فارسی بر

کوتاهی پشینیان خود راجبران کنیم.
).بادنینچنیا(ایدون باد
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