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چکيده
مقدمه
يکی از دانشمندان مورد استناد رازي در كتاب الحاوي ،دانشمندي با عنوان «مجهول» است كه به دليل نااملوو
بودن وي رازي نا «مجهول» را براي او برگزيده و اقوال زيادي را از او در حوزه دارو و درمان نقل نماوده اسات
هدف از اين مطالله ،جمعآوريديدگاههاي پزشاکی و دارويای مجهاول از مجوادا  12گاناه الحااوي ،جرجماه و
دستهبندي موضوعيآنهااست
روششناسي
روش مطالله در اين جحقيق ،كتابخانهاي و مرور همه مجودا الحاوي و جستجو پيراماون واهه مجهاول در آن و
كتابهاي جاريخی و پزشکی مهم ازجموه «الفهرست» ابن نديم« ،عيون األنباء» ابن أبی أصيبله« ،جاريخ الحکماء»
قفطی« ،نور الليون» ابوروح جرجانييمانی (پزشک قرن پنجم هجري) است كه برخيديادگاههااي مجهاول را در
حوزه بيماريهاي چشم نقل نموده است همچنين براي جستجو به برخيبانکهاي الکترونيکيازجموهIran ،SID
 PubMed ،Google Scholar ،Medexو برخی مقاال عومی پژوهشی در اين حوزه مراجله شد كه بهجز مواردي
اندک چيزييافت نشد مراحل انجا پژوهش در كتاب الحاوي )1:مطالله  12جود كتاب الحاوي و استخراج كوياه
مااوارد بااا عنااوان «مجهااول» و مقايسااه ف ايشهااا بااا نسااخه حياادرآباد و جفکيااک آنهااا )1،آناااليز موضااوعا
استخراجشدهبراساس ملالجا  ،جشخيص افتراقی ،داروهاي مفرده و قرابادين ،جازههاي پزشاکی و پيوساتهاا)9،
جهيه جدول و نمودار پراكنش ديدگاههاي «مجهول» در حوزه درمان و دارو و  )4جرجماه كوياه ماوارد باه زباان
فارسی ،جايپ و جدوين نهايی
يافتهها
قرآن موجود در الحاوي نشان میدهد كه مجهول از سطح دانش پزشکی و دارويی بااليی برخوردار بوده و همواره
مورد استناد رازي بوده است جلداد ارجاعا مربوط به مجهول  192مورد و حدود  11مورد نيز ارجاع به كتاب و
كناش مجهول شده كه جملاً  121مورد است مجهاول در حاوزه حفا الصاحه ،ملالجاا  ،جشاخيص افتراقای،
داروهاي مفرده ،قرابادين يا جركيبا دارويی و غير آن ارائه نظر نموده است
بحث و نتيجهگيري

استخراج و طبقهبندي موضوعی اقوال مجهول ضمن كمک به شناخت بيشتر بخشهاي مختوفی از الحاويمیجواند
گا مؤثري در جهت احياي بخشی از كتاب مجهول و كمک به جوسله ميراث پزشکی ايرانياسالمی در اين راساتا
باشد؛ عالوه بر اينکه میجواند راهگشاي بسياري از جحقيقا پزشکی و دارويی در حوزه درمان و دارو گردد
كليدواژه :رازي ،الحاوي ،مجهول ،پزشکی ،دارو

