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 چکیده

مهلک و وی انگ ی بود که بارها در  هایگی وبا و طاعون از جمله همه
و یتلفات  ظهور ک دقم ی در نقاط مخشلف ای ان  مو چهارده مسیزده هایسده

چهاردهم بدین سو  ۀاز سد جای گذاشت. یتق یباًهو خسارات ف اوان  از خود ب
با رواج اصول و قواعد بهداشش  جدید، گسش ش بهداشت عموم  و بود که 
جلوگی ی از ورود و س ایت این ام اض، رفشه رفشه ظهور آنها در  ب ایاقدامایت  

 ای ان مشوقف شد. موضوع اصل  در این نوششه، ب رس  واکتش طبابت بوم  ما
له این است که أسیزدهم قم ی است. مس ۀسد در بدو ورود این ام اض به ای ان

 ، انشظاربه وقت هجوم این ام اضکه به مثابۀ دانر  طبابت بوم  ما 
داده، چه ماهیت این ام اض را چگونه یترخیص م رفت، پاسخگویی از آن م 

چه معالجایت  را یتوصیه  نهایشاًگ فشه و در نظ  م  هاهایی ب ای آنمرخصه
چیسش  و  رۀبادر اتاخشالف نظ  ایپارهبه  در نهایت،ک ده است. م 

 شد. اشاره خواهد سای  اطبایترخیص و عالج این ام اض در میان 
 
 ، وباب ستش یتاریخ پزشک ، طاعون، ط ها:لیدواژهک
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 مقدمه
چون  هاییگی یسیزدهم قم ی مواجهه با همه ۀیت ین معضالت ای ان سدیک  از بزرگ

ام اض  که در آن زمان کرورهای مشعددی از هتدوسشان گ فشه یتا  ،وبا و طاعون بود
اروپا را درگی  خود ساخشه بود. در ای ان وبا به دفعات بیرش  از طاعون روی داد و 

ق به ای ان، همچتان 1236یتا نزدیک به یک سده پس از اولین ورودش در سال  یتق یباً
 گ فت. به طور جدی ق بان  م 

سیزدهم قم ی و به هتگام هجوم  ۀاین است که در سد ر ایتجاد مورد ب رس  مسألۀ
م گبار و کم شکن این ام اض، طبابت بوم  ما چه واکتر  در قبال آن نران داد. از 

یتا پیش از رواج طبابت ف نگ   که طبابت ما به وقت شیوع این ام اض، خصوصاً آنجا
رفت، ب رس  نوع و ن م یت ین دانر  بود که انشظار پاسخ از آدر میان جامعه، مهم

به  مسألهاین،  ب  مل خواهد بود. بتاأها، قابل یتآن با این بیماری ۀچگونگ  مواجه
بتدی مفهوم  از این یت  این است که طبابت بوم  آن روزگار، چه صورتشکل دقیق

این ام اض در بدوِ ورودشان به ای ان چگونه به وادی ادراک  ،دادام اض ارائه م 
آمدند و چه شتد و یتحت چه کیفیات و چه مقوالیت  به یتصور در م گرداخل م 
کرید. بدیه  ها را به بتدِ مفاهیم م و به چه شیوه و با چه قواعدی، آنهایی گفشمان
ابهامات یتاریخ علم ما ط   اییتواند روشتگ  پارههایی نه یتتها م چتین ب رس  که است
های یتاریخ  با دیگ  دورهرا یتطبیق   ایهسیزدهم قم ی باشد، بلکه امکان مقایس ۀسد

آن  مواجهه، خصوصاً ۀو دیگ  مواجهات طبابت ما پدید خواهد آورد. ایتکه در لحظ
یا این یتج به در  را دارا نیستای از طبابت ف نگ  زمان که هتوز طبابت بوم  ما یتج به

چه علل   ،شدفهمیده م ها ، چگونه این بیماریق ار داردحداقل حالت ممکن خود 
شد و چه اخشالف کار گ فشه م های بهای معالجه، چه شیوهمشصور بودندب ای آن 
در میان اطبا ب  س  یترخیص یا نوع معالجه وجود داشت، جملگ  در روشن  نظ هایی

 ث  خواهد افشاد.ؤسیزدهم م ۀشدن بخر  از یتاریخ علم طبابت ما در سد
 ۀیاری خواهد داد یتا دریابیم در لحظ های یتاریخ  ما راگونه ب رس  این چتینهم

هایی در قلم و طبابت ما حضور دارند و یتاریخ  مورد ب رس  ما چه گفشمان یا گفشمان
در طول یتاریخ یک هزار سال پیش  ،ها را نظم بخریدهآیا آن قواعدی که این گفشمان

اوت بوده، های یتاریخ  یتفاوت ک ده و اگ  مشفاز آن، یکسان بوده است یا بسشه به دوره
هایی است هایی ب خوردار است. یتتها در پ یتو چتین ب رس این یتفاوت از چه مرخصه

 پذی  ک د. امکان را از دانش طب در ای ان یتوان فهم  یتاریخ که م 



 33های وبا و طاعون... /مواجهۀ طبابات بوم  با بیماری

 

بتدی و در ایتجا یتتها یتم کز ب  صورت مسألهیتوضیح این ام  ض وری است که 
مواجهه با آن است. آنچه مهم ۀ حظادراک این ام اض از سوی طبابت بوم  ما در ل

نیست که مشعاقب آن  های وبا و طاعوناست ب رس  واقعیش  ذایت  و حقیق  از بیماری
آن ذات نایل یا دست کم بدان « تدرس» یتصور کتیم ب خ  از اطبا در نهایت ام  به فهم

بلکه مهم ب رس  ام اض  است که واقعیت و حقیقت آن در درون  ،نزدیک گرشتد
، فهم درست یا مسألهشد. در این ب رس ، گفشمان طبابت ما در آن روزگار ساخشه م 

آنان دید  ۀهمه چیز از خالل زاوی نادرست اطبای بوم  از این ام اض نیست بلکه ص فاً
 .و بحث خواهد شد ط ح

سیزدهم ارائه خواهم  ۀوقوع این ام اض در سد من در ادامه گزارش مخشص ی از
ها نسبت به این ام اض از سوی طبابت ما در آن روزگار ک د و سپس به واکتش

 خواهم پ داخت.

 های وبا و طاعونگیریتاریخ مختصر همه
از هتدوسشان و از ط یق سواحل عمان به  م1821/ق1236اولین بار در اواخ  وبا 

نف  را  1511را در ب  گ فت. در خلیج فارس روزی  سش گ  ۀای ان آمد و گسش 
 .(13)ناطق، ص« نف  یعت  دو سوم جمعیت را گ فت 4111در بح ین »کرت و م 

همین وبا بود که از ط یق شی از به اصفهان رسید و دو سال در م کز ای ان پاب جا بود و 
 یقعدهر اول ذدکه وبا  ق1235در (. 16گ فت )فلور، ص پیش پس از آن راه روسیه را

در ع ض دو ماه  بود، نموده یتس ا راه افشاده و بدانجا کاشان سوی به یزداز سمت 
 کاشان و بلوکات کاشان را به کام م گ کرانددوازده هزار نف  از اهال   یتق یباً

جاوز از یکصد هزار نف  گی ی را در کل ای ان مشیتلفات این همه .(288، صمنشآت)
در  .(1553اعشماد السلطته، ص ،338، ص1)لسان الملک سپه ، ج اندنوششه
دومین اپیدم  کوبتده که از هتد مترأ گ فشه بود از راه  م1827/ق1245-1244

ه ات به ای ان و از ط یق سواحل دریای خزر به یتفلیس رسید و از آنجا راه  اروپا شد 
به قزوین و کاشان و  (. همین وبا بود که از یته ان515الگود، ص ،همانجا)فلور، 

 31طاعون در یتب یز نیز شایع گرت و حدود  ق1245اصفهان کریده شد. در پاییز 
وبا در دارالسلطته یتب یز شایع شد  ق1246(. در بهار همانجاهزار یتلفات داد )الگود، 

(. در اوایل بهار 138)جهانگی  می زا، ص شدندو روزانه چهار صد پانصد نف  یتلف م 
 «در ک دسشان و مازندران و گیالن کرشار عظیم  داشت»آمد و طاعون  ق1245



 1371، پاییز و زمسشان 2، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 35

در : »... آمده است هادر باب بالی طاعون آن سال ناسخ التواریخدر (. 14)ناطق، ص
و این بال در بیرش  بالد  یتن افزون به م ض طاعون درگذشت 111،111خاک گیالن از 
می زا احمد یتتکابت  حکیم  .(455، ص1)لسان الملک سپه ، ج« ای ان س ایت ک د

با ایتکه هوا وبائ  بود چتین طاعون  در بالد ما به هم رسید که یتتکابن و : »یسدنوم 
دیلم و گیالن و مازندران باشد، قشل عام ک د و نعش را کس  نبود دفن کتد، حیوانات و 

 1(.232)یتتکابت ، ص« سِباع خوردند
همچتان ادامه داشت و ق بان  های بعد نیز این ام اض ط  سال ۀ گسش دۀهجم

کرت م را وبا در یتب یز شایع شد و روزی صد نف   ق1251گ فت. ف  المثل در م 
)اعشماد  «پتجاه هزار نف  در ممالک مح وسه یتلف شدند»( و 33ص2،پ کیتز)

، ده درصد جمعیت ق1262کلوکه در وبای  دکش  . بتا به گفشۀ(1633السلطته، ص
 یندر همکتسول ب یشانیا در ای ان  3،(. ابوت16 دند )فلور، صهزار نف ( م 12) یته ان
هزار نف  و در  2هزار نف  و در ک مان حدود  8یا  5وبا در یزد حدود  نویسدم  سال

)ابوت،  از سکته را به کام م گ ف سشادهزار نف   6روز حدود  41یتب یز در ع ض 
هزار  5یجان حدود در آذربا ق1263(. به گزارش وی، وبای 213، 152، 132صص

وبا در خوی و سلماس  ق1267(. در حدود 213ق بان  ب  جای گذاشت )همان، ص
، 1267صف   6، 74 ۀ، نم وقایع اتفاقیهبود و در ماه صف  در یتب یز نیز افشاده بود )

صورت و  یانکدخدا ی کهاز ق ار» داد:یتلفات م نف   61یتا  51روزی  و( 554ص
  ناخوش ینچهار هزار و هرشاد و سه نف  از یز،یتب  ۀاند از نه محلنوششه داده و ثبت

(. در همین 643، ص1267جمادی االول  8، 115 )همان، نم ۀ« اندیافشهوفات 
 نم ۀ)همان،  شدستگلج آغاز  ۀبود که وبا در یته ان و از محل ق1267سال و در رجب 

 51یا  61که در شعبان روزی  ( و چتان شدیت  گ فت518ص، 1267رجب  26، 118
م دند و بسیاری از م دم شه  بی ون رفشه و در دهات اط اف و شمی انات و نف  م 

در  .(534ص، 1267شعبان  11، 121 نم ۀ ،همانمتاطق س دسی  متزل ک ده بودند )
و به شد رفشه کمش  نف  بلکه بیرش  رسید و رفشه 131همین ماه یتلفات ناخوش  به روزی 

                                              
نیز در  ب ده ( در مازندران به س  م1248  االول ی)جماد 1832حدود اکشب  مرابه این واقعه را بارنز که  .1

است که در زمان  یدهچتان از طاعون صدمه د در سال گذششه آن یکه سار نویسدم . او آورده استسف نامه اش 
 (.85-71)بارنز، صص« ک د نف  یتجاوز نم یصدآن از س یتجمع»حال 

2. Perkins 

3. Abbot 
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( و در 546ص، 1267شعبان  24، 122 نم ۀ ،هماننف  رسید ) 41یا  31روزی 
رمضان،  ۀ، غ 123 نم ۀم دند )همان، نف  م  16و  15اواخ  ماه همچتان روزی 

طور م ض در قم و کاشان و اصفهان و مازندران و قزوین نیز ظهور  (. همین553ص
شوال،  14، 127 نم ۀو  ،561ص، 1267رمضان  8، 124 نم ۀک د )همان، 

 کرشه شدندیته ان   سوم اهال که یک نوششه است، گوبیتو ق1253(. در وبای 574ص
شدت ک د. یزد را هم نیز بیماری بعد از یته ان در خ اسان و قم و کاشان  .(338)ص

وبا  ق1255هزار نف  را کرت. در  21ف اگ فت و در فارس و قرالقات فارس ق یب 
از اسش آباد ش وع شد. در  ق1257نف  را کرت. در  2454به یتب یز بازگرت و 

هزار نف  م دند )ناطق،  41وبا از ط یق حجاج ع بسشان آمد و در خود مکه  ق1282
ه وبا از ط یق ساوجبالغ به ارومیه و یتب یز رفت و در آذربایجان ب ق1283در  .(16ص

 «شدندیصد نف  به م ض مزبور مبشال م بعض  روزها ق یب س»حدی شدت داشت که 
وبا هم اه قحط  آمد. از وضع یته ان در این سال،  ق1285(. در 4-3صص)اب اهیم، 

م دند. از « نف  151یتا  111روزی : »چتین نوششه استحاج محمد حسن امین الض ب 
بی آذوقگ  و قحط  در والیات و بلوکات حاصل شده و از »فارس گزارش رسید: 

(. 15)ناطق، ص« رشه شدن یکدیگ  به جهت یتحصیل روزی باک ندارند...کرشن و ک
در اواخ  همین سال و نزدیک عید نوروز وبا به دهات و از آنجا به شه  قزوین رسید، 

 ق1288در  .(51)کاشان ، ص م دنددهات روزی دویست نف  م  یۀچتانکه در کل
ه ان به گواه  امین الض ب هتوز قحط  ادامه داشت و وبا هم مزید ب  علت شد. در یت

(. 18-15صصم دند )ناطق، م « هانف  در کوچه و بازار و محله 411یتا  211روزی »
نف  را مبشال ساخت  8111شوشش  با شدت ظاه  شد و  ۀطاعون در متطق ق1273در 
نف  گ دید  3111الته ین موجب م گ طور در بین نف شان م دند. همین 1811که 

 (.543)الگود، ص
در بتد بوشه  و محم ه دیده شده و از آنجاها با »وبا  ق1316اواخ  ذی الحجه  در

در اندک زمان  به  کمال س عت در والیت ک دسشان ای ان شیوع یافت، به این معت  که
شه ها و قصبات و دهات آن صفحات س ایت نموده ... و حش  جزئ  هم در  همۀ

 ق1317(. در شوال 2-1صص)اب اهیم، «شی از ب وز ک ده یتا به خ م آباد رسیده بود
وبایی که از مدیت  قبل در افغانسشان شایع شده بود به یت بت جام رسیده و از ه ات به 

حجه س اس  خ اسان را در ب  گ فشه و از سمت الآمد و س انجام در ذی سوی مرهد م 
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همان اوقات  1.(357 و 352صص یه،فور) شاه ود، ط یق یته ان را پیش گ فشه بود
ود که وبای بسیار سخش  از بادکوبه آغاز گرت و روسیه را ف اگ فت و به اندک زمان  ب

: گفتم وبای سخش  ای ان را ف اگ فت. دکش  طولوزان  ق1311به رشت رسید. مح م 
یت ین وبائ  بود که یت ین و گسش دهدر مدت س  سال که من در ای ان بودم، این سخت

های (. دکش  فوریه ظهور این وبا در یته ان را ب  طبق نامه17شاهدش بودم )ناطق، ص
دانست و یتا حدود دو هفشه بعد از این یتاریخ، یتلفات شه  را به ماه قبل م  5رسیده از 

السلطته  (. اعشماد375و  373نوشت )فوریه، صصم نقل از دیگ ان روزی صد نف  
هزار و شرصد نف  »د که ط  دو روز بیسشم و بیست و یکم مح م کتنقل م  از قول اطبا

نف  از میان  1111ند روزی اه(. یتجار نوشش827)ص «از طه ان و شمی ان یتلف شدند
صف  وبا در یته ان  اولمح م یتا  25که از  یسدنوم  یهفور(. 17رفشتد )ناطق، ص

دانست که به علت شامل فق ا م  و این یتلفات را بیرش  نف  را کرشه است 811 یروز
ی زا یحیی دولت آبادی نیز حاج  م .(378)ص یتتگدسش  وسیله و امکان ف ار نداششتد

رسید. جتازه نف  م  1511که شمار م دگان در وبای آن سال در یته ان به روزی  نوششه
 گذاششتد و به قب سشانبه حدی بود که اموات را در یتابوت و یتابوت را پرت االغ م 

زان در یهاى عزروز و دو روز جتازه كیباز  ،ن سادگى و آسانىیا»ب دند و با وجود م 
دفن آنها ف اهم  و ن است و وسائل كفنیب اب  پدران و مادران و ارحام و اقارب ب  زم

 (.116، ص1)دولت آبادی، ج« شود نم
این ام اض مفصل  ۀهای گسش داطالعات و جزئیات یتاریخ  در باب هجمه

جا هکه وبا و طاعون در آن روزگار از خود ب اینیز اث ات اجشماع  و اقشصادی 2ت.اس
شتاخش ، نظ  جمعیتنقطه گتجد. یتتها همین بس که از گذاشت، در این مخشص  نم 

ث  ؤم گ و می  ناش  از این ام اض در کاهش جمعیت ای انِ آن روزگار فوق العاده م
این  (.463، صپوالک ۀسفرنام، پوالک، 41-37بوده است )عیسوی، صص

ها در ای ان رایج بود و ه  از گاه  از نو ظهور و ب وزی داشت. در ام اض یتا سال
پس از یتتظیم قوانین و رعایت بهداشت عموم  در شه ها و روسشاها، ب ق اری حقیقت 

                                              
های میالدی با هج ی قم ی وجود دارد. عباس اقبال آششیان  از این اث ، اششباهایت  در یتطبیق یتاریخ ۀدر یت جم .1

 یتصحیح گ دید. 1716اصل کشاب چاپ  ۀهای مذکور از نسخیتاریخ
؛ 24-15فلور، صص : قاجار نک ۀها در دوردهرشتاک این بیماری ۀوسعت و گسش  ۀبار اطالع بیرش  درب ای  .2
 .17-13صص؛ ناطق، 162-147 و 58-41صص یف،س
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و طور یتغیی ات  ها و نیز رواج اصول بهداشش  جدید در میان م دم و همینق نطیته
 این ام اض از میان ب چیده شد. ۀاقدامات خارج  بود که ریر

 ماهیت وبا و طاعون
طبابت بوم  ما در آن روزگار، عامل اصل  م ض وبا را ای از بخش عمده معموالً

ک د. بتدی م طبقه 1مّیاتدانست و به پی وی از قدما آن را داخل در حُ یتعفن هوا م 
نمود و به صورت ح ارت و یتب نمود  د دخول م این عفونت از ط یق هوا به مزاج ف

ای با در رساله 2گ فت. می زا موس  ساوج یافت و از این ط یق جان ف د را م م 
این م ض را از اقسام حمیات مط ح دستوراالطباء فی دفع الطاعون و الوباء عتوان 

 « وبائ مایحُ یفو یتع  یتو ماه یقتدر حق» ک ده و در باب دوم آن با عتوان
  شود در قلب چتان اششعالکه مرشعل م  یبهغ  یستح اریت  مّحُ ییم:گو» نویسد:م 

 ایمج  افعال را از یعو جم یهو نفسان یوانیهو ح یعیهرساند به افعال طب]که[ ض ر م 
داند م « حمیات خلطیته عفته»او حمای وبائ  را از جتس «. داردخود باز م  یع طب
این ح ارت میل به سمت درون «. قلب است که مرشعل شود در یبهآن ح ارت غ »که 

 یتظاه  بدن س د گ دد و شدت عفونت در قلب س ا یعجم»بدن دارد و از این رو 
در  3ردیّهو حادث شود اع اض و ام اض  .کارها باز دارد یعو اعضاء را از جم یدنما
اط اف و  یدمثل اخشالط ذهن و اوجاع مفاصل و ظه  و س  ، حم ینع وض ا ینح

                                              
دهخدا نقل ۀ لغت نامای در مشن اشاره شده، از ها به معتای کلمهمواردی که در پانویس ۀهمدر : یتب. جمعِ حم  .1

 شده است.
 یحچتانکه خود یتوض یشاه بوده است. و یندوران محمد شاه و ناص الد یبطب  ه انیت  ساوج ی ضابن عل  موس. 2
 ۀق نوششه بوده که در مطبع1262وبا در زمان محمد شاه به سال  یوعرا به هتگام ش یمخشص  ۀرسال دهد، م
آن  یوباسخت  ۀ. پس از واقعبپ دازندم دم متشر  گرشه است یتا به معالجه  یانرالخالفه طبع و در همان زمان ماد

 ۀدور یل. چتد سال بعد و در اوانویسد م دفع الطاعون و الوباء یدستور االطباء فبا عتوان   مفصل ۀرسال ،سال
 ۀه خان، وجوه معالجاسداللّ ی به ام  ام آورد، از نو س  ب  م  شاه، از آنجاکه م ض وبا ه  از چتد گاه ینناص الد

حفظ  ۀطبع نمود. رسال عالج الوباء یدستور االطبا فانشخاب نموده و یتحت عتوان  یرینپ ۀاز رسال ار یماریب ینا
، عالج الوباء یدستور االطبا فساوج ،  : نکه خان به نگارش درآورده است )اسداللّ ی ور امبه دسش یزرا ن صحت
است  بوده یحییامامزاده  یکس چرمه، نزد یینمع وف یته ان و مطبش در پا یاز اطبا ی(. و5-1صص
به نجف متشقل شد و در جتب مزار حاج مال محمد جعف   یخودش، جسد و ام (. به 151ص ی،آباد)نجم

 یاکشابخانه یا(. گو16ص  ،ساوج یمدفون گرشه است )اکب  ی ،ح م حض ت ام یوانا ۀجتب متار ی،اسش آباد
آن در  یهااز نسخه  شده است. بعض شقلمت  م عر ۀاز آن به کشابخان  مانده بود، که بخر  هم از او باق  شخص
 (.21-3صص  ،نجف  شده است )م عر  مع ف ابشه یراثم ۀمجل
 بد و بی قدر. یتباه.مؤنث ردیّ،  .3
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 «در زبان و گتد و عفونت در دهن  و خرک یاریالشهاب بس و یتهدر س یدیح ارت شد
 (.72-71صص 1،دستور االطباء)ساوج ، 

ب ده  دق( نام حمایخلط  و عفت ،  حماییوم،  حمایساوج  از سه قسم حم  )
ب   یوخلط  و عفت  یاد ک ده است.  حمایوبائ  را ذیل نوع دوم آن یعت   حمایو 
و  آویزد ست که ابشدا به اخالط و رطوبات ما یابه گونه  وبائ حماینظ  است که  ینا

نران از آن دارد که م ض از جتس دوم  مسأله ینو ا کتد اث  م اعضاپس از آن در 
درآن دوران یتعیین نوع  احشماالً 2(.جا)همان( است  و عفت  خلط حمای) یاتحم

چتانکه حاج  آقابابا وبائ  از میان سای  اقسام حمیات محل یت دید بوده باشد،  حمای
پذی  حمای یوم را هم عالوه ب  حمای خلط  و عفت  امکان 3ملک االطبای شی ازی

محمد رازی کت  ملقب به (. 12، صو الوباء مفرق بین الهیضةداند )حاج  آقابابا، م 
ال که چ ا این حم  ؤال و جوابی به این سؤط  س مفتاح االمان در رسالۀ 4فخ  االطباء

                                              
 است. دفع الطاعون و الوباء یدستور االطباء فآمده، متظور کشاب  «دسشور االطباء»جا عتوان  ه . 1
: یمدار  م ض از کدام قسم حم  است، اشاره ک ده است که ما سه قسم حم ینا یتکهدر اسشدالل ب  ا  ساوج .2

 یلکه بدن و آنچه در آن است از سه جتس یترک نویسد ( و حمای دق. او م )و عفت  و حمای خلط یومحمای 
 ینو ابخ ه. پس از آن ا یعیهو طب یوانیهو ح یهنفسان ۀثو سوم ارواح ثال ،است: اول اعضاء، دوم اخالط بدن یدهگ د

  . نسبت اولدهد آن با بدن ش ح م یاسحمام و ق ۀبار در  بدن یتوسط مثال یسه قسم یتب را در نسبت با محشوا
)اخالط و   حمام به آب و بخار آن است. نسبت دوم هاییوارههمچون نسبت د یگ ،)اعضاء( به دو قسم د
)ارواح   نسبت سوم یتو در نها باشد و بخار آن م هایوارهبه د امچون نسبت آب حم یگ ،رطوبات( به دو قسم د

. چتانچه باشد و آب آن م هایوارهچون بخار حمام به د یگ و ابخ ه( به دو قسم د یعیهو طب نیهیواو ح یهنفسان ۀثثال
و رطوبات و پس از  طکتد، حمای دق نام دارد. چتانچه ابشدا به اخال ی ها را درگو آن یزدابشدا به اعضاء درآو  ،حم

ابشدا به روح و بخار و پس از آن به اعضا و   ،و چتانچه حم نام دارد  و عفت  کتد، حمای خلط ی آن در اعضا یتاث
 (.72-71صص ،دستور االطباء)ساوج ،  شودنامیده م  یوماخالط اث  کتد، حمای 

 ۀاز جملقاجار و  ۀدورشه ه  یباناز طب «ملک االطباء» و ملقب به «آقابابا  حاج» مرهور به ی ازیش  محمدیتق .3
است. در اواخ  عم ش مجموعه رسائل  در طب به صورت شاه بوده  ینو محمدشاه و ناص الد شاه فشحعل یاطبا

رسالۀ ت جدید طب ف نگ  بوده است و چاپ ستگ  از وی متشر  شده است. گویا از مخالفان شدید معالجا
(. به روایش  318اش که در رد جوه یات ف نگ  نوششه از جمله گواهان این مدعاست )زنوزی یتب یزی، صجوهریه

( در 511-511صص، 2ق )روسشائ ، ج1287( و به روایت دیگ  در 47، ص3ق )آقابزرگ، ج1271حدود در 
 ک بال وفات یافشه است. 

محمد  یبطب  احمد کت ی ف زند پ یاگوو شاه  ینناص الد یاطبا ۀملقب به فخ  االطباء از جمل  کت یمحمد راز .4
ق و پس از 1255ک ده در سال  یحیتص  نمفتاح االما(. چتانکه او در 424، ص2ج  ،شاه بوده است )روسشائ

دهد یتا در آن از ام اض و اسباب  را م  مجلس رکیلشاه دسشور یت ینم ض وبا در دارالخالفه طه ان، ناص الد یوعش
دو  یامجلس هفشه ین. ایتدم ض صعب العالج غلبه نما ینو عالمات و معالجات آنها مباحثه شود بلکه بشوانتد ب  ا

ملک  ی ازیآقابابا ش  چون حاج ییو با حضور اطبا ی زام ی جملک ا ءاالطبا یسرئ یاستروز در دارالفتون به ر
که  یسدنو م ی. وگ دید م یلطولوزان یترک یمو حک  احمد کاش ی زام یزی،یتب   باش یممال محمد حک اء،االطب
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خلط  و عفت  در نظ گ فت، پاسخ گفشه است )رازی  حمای ۀبایست در زم را م 
 (.52کت ، ص

 این عده ازگی د، در باب اسباب این م ض نیز که چیست و از چه رو قوام م 
عفونش  که متج  به اند و ب  این باورند که اطبای بوم ، سبب اصل  را یتعفن هوا دانسشه

 گ دد از هواست که نرأت گ فشه است.یتولید ح ارت و یتب در اف اد م 
پس از شتیدن اخبار شیوع االطبای شی ازی ملککه  کبیره وبائیۀای به نام رساله
نویسد که به نگارش درآورده است، م آن را  ،ق در سای  نقاط ای ان1251وبا در 

یتعفت  است که عارض هوای مجاور زمین اسبابِ حدوث م ض وبا در حقیقت 
ح ارتِ آفشاب  واسطۀمخلوط است و به« اجزای مائیه»چ اکه این هوا به  ،شودم 

و اشجار  1معادن حاره و بقول»ی است که از کتد. علت یتعفن، بخارهای بدبویبخار م 
کتد. به هوا صعود م « مشعفته و مسلخ حیوانات و غی  ایتها های ایسشادۀک یهه و آب
 وباست و بیماری پس از یتعفن ۀدهتد ست که کم  باران از عالمات هرداراز همین رو

، مشتاسب با اسشعداد ه  مزاج  در آن اث  خواهد ک د. اول عضوی که از هوای هوا
کتد و یتب ظاه  شود قلب است و از قلب به جمیع اعضا س ایت م ث  م أمشعفن مش

در یتب وبائ ، اول »در باطن بسیار شدید است. شود. این یتب در ظاه  خفیف اما م 
شود. پس در این یتب، ح ارت عفته رطوبات محصوره در قلب و حوال  آن مشعفن م 

و بالع ض، و این است سبب  ها ثانیاًو بالذات مشوجه قلب است و در سای  یتب اوالً
(. 3-2، صصکبیره وبائیۀ)حاج  آقابابا، « یاری موتو بس 2ب وز اع اض هائله

بین مف ّق یا  طاعونیهیا  صغیره ۀوبائیهای دیگ ی چون االطباء بارها و در رسالهملک

                                                                                                          
و از همان وقت به فک  نوششن  شود م یجانآذربامور به مملکت أم یعهدول ی زام یندر آن زمان هم اه مظف الد

آمده است  یجانمملکت آذربا ناراز(. نام او جزء کارگ5-2صص  ،کت یباب بوده است )راز یندر ا یارساله
  اصفهان ینحس ی زاو م  احمد یتتکابت ی زاشاگ دان م ۀخودش از جمل یح(. به یتص 2141)اعشماد السلطته، ص

نام   کت یباحمد طب ی زابه نام م یاز ف دثار المآثر و اآل اعشماد السطته در (.62بوده است )همان، ص  باش یمحک
 احشماالً  )ایتکه وی شاگ د می زا احمد یتتکابت  و ملقب به فخ  االطباء بوده است( دهد که م  ب ده که از مرخصایت

 ینکشاب در باب ا ینبوده باشد. همد دیگ ی یا ف  یاست که پدر و یداست و بع  کت یمحمد راز همینمتظورش 
ده و در صتاعت ید گ دیالجواد مسشفعبدکه چتدى هم اوائل عم  به اصفهان رفشه از موالنا  کتد شخص نقل م

، 1ج ،یرانا تاریخچهل سال ) کتد ق نقل م1311 یزرا ن یوفات و یخده بود. یتاریز مهاریتى به هم رسانیقى نیموس
 (.311ص
 سبزی، یت ه، میوهجمع بقل:  .1
 نث هائل: هولتاک، یت سانتده.ؤم .2



 1371، پاییز و زمسشان 2، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 112

نیز به همین شیوه و گاه با افزودن مطالب دیگ ی به چگونگ  مشعفن و الوباء  الهیضة
 ثی  آن در بدن اشاره ک ده است. أشدن هوا و یت

را و آن  هپ داخشامل آن نیز به اسباب فساد هوا و عو االطباء دستور تین رسالۀهمچ
. ساوج ، اسباب بعیده را اسبابی ک ده استبتدی ب  دو قسم بعیده و ق یبه دسشه

داند که در پایان رساله، فصل  را به آن اخشصاص داده و متظور وی از آن، سماوی م 
و در آن از یتقدی ات اله   ه عالم ماوراء م یتبط استکه ب  ددگبیرش  علل  را شامل م 

وبا و نیز طاعون سخن به میان  ۀنواع ادعیه و طلسمایت  جهت مخشومه نمودن بلیو ا
، خود به  ددگآورد. اما اسباب ق یبه، که به علل مادی و طبیع  این ام اض باز م م 

د: اول از جهت موضع و بلد و دوم از جهت اوقات سال. عامل وشدو بخش یتقسیم م 
های آبِ واقع در ک د، گودالالطباء اشاره م امرابه آنچه حاج  آقابابا ملک ،اول

ها بود ها که محمل  ب ای گ دآمدن آباط اف آن س زمین یا انواع خاص  از زمین
رفت. در این ها م گ فت که امکان مشعفن شدن آن  م زارها را در بمانتد شلشوک

اسد حالت، به دلیل یتصعید بخارهای فاسد از آن اراض ، هوای اط اف مشعفن و ف
کاری اط اف یا های سبزیگ دید. همچتین موارد دیگ ی از قبیل زمینم 

ها و محل فضوالت و کثافات های بی ون شه  و مسلخزارهایی خاص و ختدقدرخت
گرت. اما در ادامه به یتغیی  فصول از عادات بی ون ب ده شده از شه  را شامل م 

نموده است، به این صورت که فصل  از عامل دوم ب وز وبا اشاره  ۀشان به مثابطبیع 
زمسشان، گ م و یت  و بدون بارندگ  باشد  سال از عادت طبیع  خود متح ف گ دد. مثالً

گ دد. از نظ  یا یتابسشان پ  باران، یا بهار خرک و چون پاییز باشد و پاییز گ م و یت  
ستور د، ام اض  چون وبا و طاعون رخ خواهد داد )ساوج ، وی، در چتین ش ایط 

 1(.74-73، صصاالطباء
در نهایت متج  به یتعفن  ،چه بعیده و چه ق یبه ،این بود که ه  دو این عوامل مسأله

از آن  هابدن ثّ أحال یت گرت. با اینو این یتعفن بود که بیماری را موجب م شد م هوا 
بود و گاه از ط ق مخشلف کارساز هایی از سوی اف اد م زمیتهخود نیازمتد پیش

یک  از موارد ابشال  ۀمثابادگ  و اقشضای مزاج اف اد خود بهافشاد. ب ای مثال، آمم 
االطبای شی ازی که پیرش  اشاره شد، می زا موس  یتلق  شده است. مرابه نظ  ملک

                                              
ب وز حمای   یتعفن و فساد جوه  آن و چگونگ یفیتدر باب هوا و ک  بحثنیز  حفظ صحت ۀدر رسال  ساوج .1

 (.71-57و صص 66، صحفظ صحتکتد )ساوج ،  م  وبائ
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یتوان مطلق عامل این ام اض دانست ساوج  نیز ب  این نظ  است که یتعفن هوا را نم 
ای داششه و مسشعد قبول کتد که از اخالط فاسده به هچ اکه م ض ب  ابدان  غلبه م 

م ض باشتد. به یتعبی  دیگ ، چتانچه بدن  را اخالط فاسده در ب  گ فشه باشد، ظ فیت 
بیرش ی ب ای پذی ش هوای وبائ  دارا خواهد بود و چتانچه بدن  حفظ صحت نموده 

یماری ب  و از این اخالط پاک باشد، ایمن از ابشالی م ض است. همچتین، ب
هایی که ضد مزاج هوای فاسد را داششه باشتد، اث  نخواهد ک د. چه اگ  غی  از بدن

بایست کل م دم هالک ک د و الج م م اف اد اث  م  ۀاین بود، م ض در بدن هم
(. وی در فصل بعد از آن به 75-74، صصدستور االطباءگرشتد )ساوج ، م 

پتداردشان و به یتوضیحات م یتبط با آن پ دازد که مسشعد م ض م ای م امزجه
 پ دازد. م 

به طور همچتین گاه هوای وبائ  نه به طور مسشقیم و از ط یق اسشتراق آن، بلکه 
نبایتات فاسد شده یتوسط هوای وبائ  یا از راه اریتزاق  غی  مسشقیم و از راه یتغذیۀ

ث  ؤبدن انسان م ند، دراهگوشت حیوانایت  که از نبایتات و گیاهان آلوده یتغذیه نمود
 (.57، صاالطباء دستور)ساوج ،  خواهد شد
و  های واگی دار که در شدتِ ف اگی یدر گذششه، ام اض ف اگی  و بیماری ظاه اً

 (.355بخش، صشدند )یتاجوبا و طاعون پتداششه م  یتلفات مرابه هم بودند، در زم ۀ
 و شدهنقل  ینچون وبا و طاعون در کشب مورخ ییهااز ظهور بیماری یموارد مشعدد

چون مهلک بودن و  یشدند، در مواردها خوانده م نام ینکه بد  ام اض معموالً
 1دکش  طولوزان بودن، وجه اشش اک داششتد. یمس چون  یا در مواردییتلفات ف اوان 

همه  عجم لفظ وبا شامل در یتصتیفات اطبای ع ب و»پتداشت که نیز در این باره م 
این پیداست که این  ب  (. بتا763ص، 241 نم ۀ)طولوزان، « وبائ  است ام اض عامۀ

ای بود . این پیوند به گونهنددو بیماری در قالبی یتتگایتتگ به یکدیگ  پیوند خورده بود
گرت و هوای وبائ  از ش ایط که گاه در طبابت بوم ، طاعون قسم  وبا یتلق  م 

شد )یوسف  ه وی، ای موارد وبا طاعون خوانده م پاره شد و گاه درحدوثش یتلق  م 
داند و ام اض وبائ  و از اقسام وبا م . ساوج  م ض طاعون را نیز از جملۀ (251ص

دهد. وی پس از یتوضیح  در رابطه با اقسام اورام ظهور آن را به هوای وبائ  نسبت م 
                                              

م به یته ان آمد 1864ق/1281( ج اح و افس  ف انسوی است که در سال م1875-1821ژوزف دزی ه طولوزان ) .1
ث  بود ؤو پزشک ناص الدین شاه شد و در دارالفتون به یتدریس پ داخت. او در پیرب د پزشک  نوین در ای ان م

 (.556، صبخش)یتاج
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هایی یتتها در سال« طاعونیه عفتۀ یّۀاورام رد»دسشه از  پتدارد که آنم  1،بثوراتحاره و 
شود و صف ا را فاسد ک ده و که وبا اسباب عفونت عموم را ایجاد نماید، حادث م 

مورث غلیان خون و صف ا شود و طبیعت از بابت حفظ عضو رئیس، دفع این مواد »
 2لرت گوش و زی  بغه هسشتد ب یزد، مثل پفاسده را نماید، و به اعضاء که لحوم غددیّ

و در نشیجه باعث عفونت و موجب یتب و الشهاب شود و از کث ت این « کش رانو 
از مجاورت آن اورام به قلب س ایت  کتد. مجدداًعفونت است که حالش  سم  پیدا م 

شود. از این رو، وبا را م ض  گویتد که به سبب هوای فاسد، ک ده و موجب م گ م 
و یا از ط یق طاعون بوده باشد و نیز  ردیّه 3چه از ط یق هیضۀاف اد زیادی یتلف شوند، 

پس وبا اصطالح طبی م دن : »یسدنودری و حصبه. و در ادامه م جُ حمایچه از راه 
خصوص  به ه  م ض  که باشد و طاعون و آبله و حصبه از هخلق کثی ی در وقت ب
(. وی پس از ب  183-184، صصدستور االطباء)ساوج ، « اقسام وبا خواهتد بود

طاعون و ب خ   کتد که اسباب بعیده و ق یبۀره م  دن خصوصیات طاعون، اشاشم
 عالمایتش بعیته مرابه وباست و نیز ب خ  عالمات مخصوص به خودش دارد. ف 

داند که یتب در این بیماری در عالمات مخصوص به طاعون را این م  ۀالمثل از جمل
کتد ر طاعون، یتب اول ب وز م ظاه  بدن است ول  در وبا ظاه  بدن س د است. نیز د

البول در طاعون نیست دیگ  آنکه اسهال و ق  و حبس»ود. شبعد از آن ورم ظاه  م 
که طبیعت از کار بیفشد، ق  و اسهال  مگ  آنکه سمیت در نهایت اششداد بود و وقش 

 (186-184)همان، صص« شود.عارض م 
است که بیرش  ظهور و « بثوری ورم یا»محمد رازی کت  ب  این باور بود که طاعون 

ها و کراله ران است و اذیتِ الشهاب آن بیش از اندازه بوده و به ب وزش در پرت گوش
و سبزش در بیرش  موارد کرتده شود که سیاه س عت اط افش سیاه و سبز و س خ م 

ساوج  نیز طاعون س خ را کم خط یت ین نوع  .(17-11)رازی کت ، صص است
 .(185، صدستور االطباء)ساوج ،  دانسترا کرتده م  و سیاه آنطاعون 

رازی کت  در بخش اسباب و علل وبا و طاعون، پس از آنکه علت ام اض مزبور را 
کتد که عفونت در هوا را ای اشاره م یتعفن هوا ذک  ک ده است، به چهار سبب عمده

 پتدارد د و مطالبش کمابیش جامع اسشدالالت سای  اطباست. او منشوموجب م 
                                              

 جمع بث ه )بث (: اورام کوچک، جوش. .1
 نوششه شده است.« بقل»در اصل نسخه به صورت . 2
 یا اسهال.اسهال. بی ون شدن مواد فاسد با ق   .3
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یا به سبب  ،عفونت مزبور یا به دلیل حدوث وقایع و اقش ان سیارایت  در افالک است
ها و پیدایی بخارات کثیف و مشعفت  است که بتا به علل مشعدد و مشکث  از مکان

 ،نمایدرا مشغی  و غلیظ و فاسد م خیزد و هوا های مخشلف  ب  روی زمین ب  م محل
و  1های نزههای ایسشاده مشعفته و اط اف زمینهای آب و آبب ای مثال از گودال

کاری، و یا از محل کثافات و فضوالتِ بی ون ب ده شده، و یا از زار و سبزیشلشوک
سلخ حیوانات و در هایی که دفن نرده باشد و در اط اف پ اکتده باشد، و یا منعش

ب  و مقایتل و مزابل، یا به سبب یتغی  اوقات فصول و العفونش  چون مقاکل مواضع کثی ة
طور در نهایت ام ، به سبب  یا آمادگ  و اسشعداد مزاج اشخاص در قبول م ض و همین

گ دد ای آسمان  که به قصد یتأدیب و یتتبیه اهل معاص  نازل م مجازایت  اله  و بلیه
 (.جا)همان

ه ، طبابت بوم  ما در بدطاعون قدم بدین م زوبوم نهادر روزگاری که وبا و 
د. آرای ک ام اض به آثار قدما در این زمیته رجوع  این کارگی ی ط یق یترخیص و فهم

یتا اواخ  ق ن سیزدهم  بخر  از اطبای ما در ابشدای ب خورد با این ام اض و یتق یباً
گ دآوری ک ده بودند و  قانونبود که بزرگان  چون ابن سیتا در از مطالبی ث  أمش

ابن سیتا،  : کدند )نبه اخشصار مشذک  گ دیده بو   که مرابه آن را و معموالًدیگ ان
، 1-3، جخوارزمشاهی ۀذخیرج جان ،  ،351-348و  172-186، صص4ج
 ،812و 816-812، صص2، جاالغراض الطبیههمو،  ،558-555و صص123ص
(. آنچه اطبایی چون 318 و 258-256 ، صصالتجارب ةخالصالدوله رازی، بهاء

های دیگ  اطبا در باب مرخصه وبائ  یا سای  حمایمی زا موس  ساوج  در اسباب 
با اندک اخشالف  مرابه همان مطالبی  اند، یتق یباًیتح ی  درآورده ۀوبا و طاعون به رشش

بیان ک ده بود.  بوعل  در باب م ض و عالمات و اسباب و معالجات آنقانون بود که 
گرت یا به دلیل اسشتشاج و اسشتباط، ب خ  مطالب افزوده م  ب  پایۀگ چه گاه 

ها میان طبابت آن دوران و طبابت سیتایی رخ داده بود پتدارها اخشالفایت  که ط  سده
حال گاه مرابهت در عبارات و  شد، با اینکار گ فشه م ههای دیگ ی بیا یتوصیه
، آشکارا عبارات و جمالت کشب کار رفشه در آثار اطبای سده سیزدهمهجمالت ب

 ک د.را یتداع  م  قانونمشقدمین اطبا چون 
  

                                              
 .درآمدن باد و یت اوش ک دن آب یجامکان نزه:  .1
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 ها و ابهامات در چیستی بیماریچالش
وار های مزبور که سلسلهگی یس گرشگ  در یترخیص و درمان همه با این همه ظاه اً

یترخیص ماهیت م ض  ۀمسألطبابت ما را آشفشه ک ده بود.  پیوست، اندیرۀبه وقوع م 
ابهامایت  در یتعیین ماهیت آن  میان اطبا چتدان هم روشن و مرخص نبود و ظاه اً در

 اند، ظاه اًوبائ  دانسشه حمایوجود داشت. گ چه ب خ  از اطبای بوم  م ض را 
 اند.اند که نظ ایت  مشفاوت و مخالف اب از نمودهبوده نیز اطبای دیگ ی

اسهال »ذیل فصل  به نام  وبا را ، بیماریاسهالیه رسالۀدر  1می زا احمد یتتکابت 
ک دند، ذیل حمّیات ذک  م  کتد که قدما اصل وبا راکید م أآورده است. او یت« وبائ 

. معشقد است که یتتها اما من این بیماری را بتا به دالیل  در اسهال وبائ  ذک  ک دم
این اللش اسشد«. وبائ  حمایکتد آن هم نه در مبحث مذکور م اسم  »شیخ ابوعل  

کتتد و وبائ  و عالمش  که نقل م  حمایدر یتع یف » است که آنچه حض ات حکما
کتد هیچ دخل به این وبائ  که در عهد این سلطان واقع ب اهین عقلیه هم داللت م 

 ،گفشتدهای دیگ  خواص هم م گفشتد و در سالکه در سال اول عوام وباء م  ،شده
هیچ قسم  این یتع یف و آن ب اهین به این وبا صادق نبود، خاصه در بعض  از بالد 
ای ان که ییالق بسیار خوبی دارد و عفونت هوا در آن هیچ راه  ندارد، اعم از ایتکه 

ها اسهال وبائ  اف اد بسیاری را به و در این مکان ،«سبب وی سماوی باشد یا ارض 
داد آیا بسیار شخص، صبح خود را ب  طبیب نران م دیگ  ایتکه چه »قشل رسانید. 

ک د و در دو ساعت یتبی یا خب ی در او هست یا نه، طبیب حکم به صحت او م 
آورد که در دوازده ساعت به هالکت فاصله، م ض اسهال و ق  چتین هجوم م 

                                              
سیزدهم و طبیب  ۀاطبای مرهور سد ۀمی زا سید احمد یتتکابت  ف زند امی  محمد حسین حسیت  یتتکابت  از جمل .1

ترجمۀ برء طبی وی سه رسالۀ لیفات أخاص فشحعل  شاه و نیز طبیب محمد شاه قاجار بوده است. از جمله یت
حکیم از ط ف پدر به شیخ زاهد گیالن  و از جانب مادر به  نسبش است. گویا اسهالیهو  طلب السؤالم، ةالساع

(. در ثبت مرخصات او در بسیاری 251رسد )زنوزی یتب یزی، صم  ،منینؤتحفة الممؤمن یتتکابت ، مؤلف کشاب 
 درآورده که  تتمیم أمل اآلملنقل  از کشاب  اعیان الشیعهلف ؤموارد اششباهات و ابهامات مشعددی وجود دارد. م

از مصاحبت با می زا احمد یتتکابت  و فضایل او سخن گفشه است )امین م،  ،یعت  شیخ عبد التبی قزویت  ،لفؤآن م
در ایتکه او را طبیبی ماه  وصف کتد،  الذریعه مؤلف کتد که چ ا(و حش  یتعجب م 63؛ قزویت ، ص112، ص3ج

دو شخصیت بدین  کید ک ده، احشماالًأیت مستدرکات أعیان الشیعهلف ال، چتانکه مؤح ا اینکویتاه  ک ده است. ب
(. یتاریخ دقیق وفات او را نیافشم اما محمد 28، ص3نام باشتد که یک  از علما باشد و دیگ ی از اطبا )امین ح، ج

را به ایتمام رسانیده،  االمان احمفتق که 1257شاگ دان او بوده است، در شوال  ۀرازی کت  فخ  االطباء که از زم 
دهد دست کم در آن یتاریخ ( که نران م 63را آورده )رازی کت ، ص «ه ث اهطاب اللّ»پس از ذک  نام او عبارت 
 می زا احمد زنده نبوده است.
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 ثی أیت  یتدیدند زودشد، خاصه اگ  یک  از این قبیل م یض را م رسید و هالک م م 
ک ب و اسهال و انقالب و یتهوع  ک ده باشد ق  و ردیّهک د. مثل کس  که هیضۀ م 
ین را که در ا ردیّهها این خادم الحکماء این م ض ، و به این جهتردیّههیضۀ  عیتهبه

)یتتکابت ، « دانسشم و مشعدّی و مس ی ردیّهها به هم رسید، او را هیضۀ سال
 (.232-231صص

ز آن رو که معشقد است میان این م ض و آن ام اض  که می زا احمد یتتکابت  ا
المات و و از آن رو که ع ،اند مرابهش  نیستحکماء سابق در کشب خود بیان داششه

بتدی های اسهال  طبقهاست، آن را ذیل بیماری ردیّهعوارض این م ض مرابه هیضۀ 
یتوان این م ض را ه نم گی د کدهد، نشیجه م کتد و ب  حسب اسشدالالیت  که ارائه م م 

یته ان و به سال  که در دارالخالفۀ کتدم اشاره داخل در حمیات دانست. وی 
در اندک زمان ، ق یب به بیست هزار نفس »که چتان شدت ک د این م ض ق، 1251

وباهای  ۀیتلف شد و به حدی مس ی و مشعدی بود مرشبه شد به اطبا که این هم از جمل
  وبا نبود، بلکه این م ض در وباهای سابق هم به نظ  حقی ستوات سابق است. اگ چه

(. وی نه یتتها مشذک  گ دیده که در آن 75-76)همو، صص« سال بود الّا یک ردیّه
جای وبا ب  اطبا مرشبه شد و در یترخیص آن به بی اهه ه سال چگونه م ض هیضه ب

سال، در حقیقت  کتد که حش  وباهای سابق ب  این هم جز یککید م أرفشتد، بلکه یت
 اند. حاج محمدوبا نبوده و همین م ض بوده است که اطبا در یترخیص آن خطا ک ده

و نامیده نیز بسان می زا احمد، وبای مع وف آن دوران را هیضه  1ک یمخان ک مان 
)حاج ک یمخان  ه استدانسشش  در آب یا هوا آن را در نشیجه حصول سمیالبشه 

 .(162ک مان ، ص
طاعون نیز نظ ی مرابه ارائه ک ده است. وی در باب طاعون  ۀبار درمی زا احمد 

آن طاعون هم طاعون  بود که دخل  به کشب حکماء »...  پتداشت کهم ق 1245
چتدان نداشت زی ا که در کشب معشب ین از حکماء مثل محمد زک یا یتص یح نموده که 

                                              
  کاظم رشش یدک مان و از شاگ دان س ۀیخیش گذاربتیانو  یزدهمس ۀسد یاز علما  خان ک مانیمحاج محمد ک  .1

طب، نجوم،  یاضیات،ر یعیات،فقه، طب  ،مخشلف و مشعدد چون حکمت اله هاییتهدر زم یاری. از او آثار بساست
 ۀجا مانده است. سه رسالهب یو ع ب  فارس هایاندر علوم به زب یگ یو مسائل مشف قه د یهادع ی ،یتفس ی،علوم ادب

در  العالج جوامعطب و  یۀعلم یقدر دقا العالج یقدقاطب،  ۀیعلم یاتدر کل الطب یقحقااو عباریتتد از:  یطب
به  یووفات . قانونۀ عبارات مرکل  از ش ح بعض یبطب ینالعابد ینز ی زاال مؤطب در جواب س یۀقواعد علم

 (.141-53صص  محمد طاه  خان، : کن )ق است 1288سال 
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م ض  که و  «حش از او الزم و االّ فالس ی و ااگ  طاعون در هوای وبائ  واقع برود م
خواهد هوای بلد وبائ  بوده باشد یا نه، چه چه م » ،در این سال روی داد مس ی بود

اسشدالل می زا احمد این بود که اگ  این طاعون بتا به «. عفونت در هوا باشد یا نه
یتتها در باشد، پس باید اند ادعای ب خ  اطبا مرابه آنچه حکمای پیرین نقل ک ده

هوای وبائ  مس ی باشد، حال آنکه این طاعون  که با آن مواجهیم، در ه  حالش  از 
ک د که عالمات طاعون در این کید م أ. او یتاستهوا )چه وبائ  و چه غی  آن( مس ی 

، یتتکابت « )اند یتفاوت کل  داشتذک  ک دهبا آنچه در کشب »عهد واقع نرده و 
پیریتیان از حکماء در لفظ طاعون »ین حقیقت که در ادامه با یتق ی  ا .(232ص

شمارد که در آن روزگار واقع شده بود سه قسم م را ، طاعون  «انداخشالف بسیار ک ده
)همو،  ددانپذی  م قسم دیگ  را در اغلب موارد عالج که قسم اول آن را العالج و دو

 (.234-233صص
زگار در مواجهه با وبا و طاعون های طبابت آن رواما از دیگ  نظ ات و اندیره

آن خود را حکیم  ۀنویستد اشاره ک د که ظاه اً معما حلّای موسوم به یتوان به رسالهم 
که م ض  کتد و معشقد است آنانکتد و به گفشار سای  اطبا اشکال م مع ف  م  1نظ حق

دو در  پتدارند، ه یضه م دانتد و آن عده که م ض را هرا از س  عفونت هوا م 
پتدارند م « طبقات خلق ی سلف و خلف و سا یعموم اطبا»نویسد که تد. او م اششباه

شود و سمیش  که در هوا حاصل شده از راه حلق به که وبا از عفونت هوا ظاه  م 
شود. اما ب خالف این پتدار، بارها دیده شده است درون بدن رفشه و موجب م گ م 

ها، بیماری عارض شده و و قلل کوه« باصفا یاربس یهااندر بهار و زمسشان در مک»که 
را  یبذهن طب»این این اعشقادِ اششباه  است که  ب  بتا«. را یتلف ک ده است  جمع»

                                              
در طبابت آن  یهودی یاخانواده . ظاه اًامنیافشه نظ حق یمحک یاز مرخصات ف د یق من یتاکتون اطالع دق .1

ق که به وبا مبشال شده بود، 1261شاهزاده عباس می زا ملک آرا نقل ک ده که در . اندبوده نظ روزگار مع وف به حق
 از خود ۀسف نام در (. پوالک111، ص2، جالتواریخ افضلنظ  او را مداوا ک ده است )طبیبی یهودی به نام حق

 ظاه اً از آنان  یک . داند شه  م یاطبا یت ینو آنان را در شمار پ مرغله ب د نام م یم کل ۀخانواد یک از ب ادر چهار
 .(378-375صص، پوالک ۀسفرناممخصوص محمدشاه بوده است ) یبطب  مدیت ینظ  نام داششه است و ب احق
راجع به   در ضمن بحث (223ص، 1275شعبان  13، 56 نم ۀ) فرهنگ ۀدر روزنام یزن  کاشان خان یتق ی زام

 یمه از نوادگان حکعبداللّها از آن یک نام ب ده است که  یهودی ۀزادمحستات دارالفتون از اسالم آوردن دو بزرگ
 8، 115 نم ۀ) یهتفاقا یعوقا ۀروزنام طور ینب خوردار بوده است. هم یزن یخوب مال  وضع از ظاه اً و بوده نظ حق

به نام  ییتوسط ف د یبمورد طبابت عج یک، از کردستان ۀاز روزنام یاخبار یلذ (644، ص1267االول  یجماد
 ۀنظ  صاحب رسالحق یمحک یتکهدر باب ا حال، ینبا ا .نموده است یذک  یلاسماع حکیم ولد نظ حق یمحک
 .یافشمن  با اشخاص مذکور دارد، اطالعات مشقت  است و چه نسبش  چه کس یقاً، دقمعما حل
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فهمیدن علت وقوع بیماری را  ۀو اجاز« داردکتد و ازمعالجه باز م مغروش م 
را   شود و آدمرد م از خارج به حلق و دماغ وا یزیچ»کتتد دهد، چ اکه یتصور م نم 
کتتد که و سفارش م  تدنمایالج م خلق را ام  به یتف قه م  ،کتدمبشال م  یّهبل ینبه ا

مجشمع   و در مجمع ییداسشعمال نما یاتو عط  یدمسکن کت یفنظ یهادرمکان
اند که این اف اد یتا به حال ندانسشه«. یداز موت مذاک ه مکت یکدیگ در نزد  ید،نرو
احداث   آدم یعتشود، بلکه خود طبو مزاج نم  یعتاز خارج وارد طب  م ض یچه»

شود، م ض هم از خارج نم  یعتنماید. همچتانکه صحت از خارج وارد طبم ض م 
و اطبا غفلت ...  کتده  دو حالت در باطن مزاج ب وز م  یننخواهد شد. ا یعتوارد طب

 یعشا   کهگذارند، اوقایتاسم م  ی هو غ ردّیهاست، اسهال  م ض وبا ینکتتد که ام 
م ض به  ینا یاعاست. علت ش رساند محقق خواهد بود وباهم م به شود و عموم م 

شده او را  1است که در اغلب طباع جذب رطوبت از م اره یاث  اج ام علو ۀواسط
از آن وارد معده برود ]ای[ چون قط ه .شودم  عارضبه او  یتنموده سم یظغل

و اسهال خواهد شد،   موجب ق وارد مزاج شده باشد، فوراً  ه سم افعهمچتان است ک
و اسهال   را از ع وق و اعصاب و یتمام بدن فاسد نموده به ق یزیمجموع رطوبت غ 

 (.7-6نظ ، صص)حق «نمایددفع م 
های نظ  از سویی با نظ  می زا احمد یتتکابت  که وبا را ذیل بیماریحکیم حق

و ب  این نظ  بود که وقش  م ض در میان  نمودم ک د، مخالفت اسهال  دسشه بتدی م 
و از سوی دیگ  و مرابه او و  ،ای دیگ م دم شایع گرت به یقین وبا است و نه بیماری

ک د که این م ض حش  در دانسشتد، اسشدالل م که وبا را ذیل حمیات م  مخالف آنان
 این ب  بتا ،راه ندارد، دیده شده استهای باصفا و متاطق  که عفونت هوا بدان مکان
پتدارند، ایتکا نمود. وی معشقد است که یتعفن هوا را عامل آن م  یتوان ب  قول آناننم 

علت م ض وبا، در اج ام علوی و کواکب نهفشه است و چتانچه به عالج یتعجیل شود، 
ر طو رجایی ب  رهایی از م ض هست و در غی  آن مورث هالکت خواهد بود. همین

در ادامه، به ام اض  چون مح قه و مطبقه و حصبه و آبله و س سام و طاعون اشاره 
داند )همو، کتد و وقوع آنها را نیز از س  مقارنه و اجشماع شمس و م یخ م م 

 (.16-13صص

                                              
 .شود م یدشود و در آن صف ا یتولباز م  کبد به آن ۀکه مشصل به کبد ق ار دارد و دهان یمانتد یسهک جای صف ا، .1
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طبابت عص   سشارگان در پیدایی ام اض در حوزۀیتاثی  اج ام علوی و  ۀمسأل
ها چگونگ  این آثار و یتبعات آن، در میان نوششهصفوی حضوری پ مایه داشت و بیان 
های ها و رسالهالی جُتگهطور در الب همین 1شود.و رسائل اطبای این عص  یافت م 

ثی ات به چرم أهایی به قصد یتغیی  و ممانعت از این یتمشف قه، ف اوان دسشورالعمل
م صغی  عال انسان وبزرگ عالم کبی  خورد. مطابق با مبان  این نوع نگاه، جهان م 

آمدند. از همین رو ت با یکدیگ  به یتصور م مطابقشد و این دو در نسبت و نامیده م 
که انسان باشد را  ی عالم صغ ؤلفم ،یالطب الفلسفای به نام المثل در رسالهف بود که 

را دو  یننسبت ا و داندرا موضوع صتاعت نجوم م  ی و عالم کب ،موضوع صتاعت طب
 پتدارداز نجوم م   طب را جزئ یقتو در حق پتداششهو خاص به عام   به کل  جزئ

(. ایتکه به روزگار عص  صفوی، طبابت بسشگ  عمیق و 2، ص)احمد بن الحسن
دقیق  با نجوم ب ق ار ک ده بود، خود نران از دگ گون  مهم  داشت. از همین رو بود 

م ض ارائه  که در باب معالجۀ ها و یتدابی ییهنظ  به جز اندک یتوصکه حکیم حق
وقوع ام ی که به حکم »چ ا که از « یتصدق رافع این م ض است»پتداشت ک د م م 
ظهور خواهد یافت چاره  2(ةٍدَمریَّ م ف  ب وجتشُو کُو لَ الموتُ  ککُمُدرِکونوا یُما یتَیتَاَ﴿

ای موسوم رسالهمؤلف المثل (. در ب اب  چتین پتداری بود که ف 2)همو، ص« نیست
ک د و ب  یتقدی گ ایی نهفشه در همان دوران، موضع  مخالف ایتخاذ م  ناصری تحفۀبه 

ک د که بدن انسان از پسِ یتاثی ات افالک و گ فت و یتصور م در این نگاه خ ده م 
 ی اتثأاند که وبا از یتو بحث ک ده»کواکب ب  خواهد آمد و ب  م ض غلبه یتواند ک د: 

 ی و یتداب یهپس خوردن ادو ،شودحاصل م  یهارض ۀکواکب و ابخ  اتی ثأو یت  فلک
چاره جز  ،خود را خواهتد ک د ی اتثأیت یاتدر آن سودمتد نخواهد شد و فلک یگ د

عاقله هست  ۀاند که در دماغ انسان قوو جواب داده یست.به بال و رضا به قضا ن یمیتسل
القامه یمت خداوند عالم او را مسشقدارد و بدان جه تفاش  یواناتح ی با آن به سا هک

بدن انسان از افالک و  ،پس و به جهت یتعلق نفس که از عالم باالست .خلق ف موده
 ...«ها را از خود دفع یتواند ک د آن ی اتثأپس یت ،است یت  کواکب بهش  و ب یت  و عال

 (.31-31)احمد بن عل ، صص

                                              
؛ ش یف الهیج ، فلسفیالب الطاحمد بن الحسن،  : کمیان نجوم و طبابت در عص  صفوی ناریتباط  بارۀدر  .1

 .77-87ص، صمخزن االدویه ، خ اسان یل عق؛ یحو تشر یئتکتاب مصور ه
 د.یهاى اسشوار باشابد ه  چتد در بُ جید، شما را م گ درمىی. ه  كجا باش58 ۀنساء، آی ۀسور .2
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هایی که به دسشه از گفشماند، با آن ک م یتصور نظ  در باب وبا آنچه حکیم حق
بتد بودند، ق ابت ف اوان  داشت. باید دقت متدِ هیئت و طبابت پایآمیخشگ  نظام

که در چارچوب گفشمان طبابت سیتایی  خصوص آنانهداشت که گاه دیگ  اطبا ب
 مسأله، وجود اینهای فلک  را در نظ  داششتد، با دند نیز چتین یتقارنک ف سائ  م قلم

گ فشتد نظ  م  یک  از اسباب حدوث م ض در ۀها را به مثاباین یتقارن د که اوالً این بو
از س   داد معموالًچتانچه یتقارن  هم رخ م  و ثانیاً ،یتتها عامل آن و نه فقط به متزلۀ

افشاد و نه ث  م ؤها میتعفن هوا ب  مزاج ۀهای جوّی و در نهایت به واسطدگ گون 
 واسطه. مسشقیم و بی

دیگ  عوامل  که ب  س گرشگ  بیرش ِ طبابت بوم  ما در مواجهه و رویارویی با از 
زد، عدم ذک  یتفاصیل این ام اض در کشب قدما بود. محمد وبا و طاعون دامن م 

آنجاکه به صعب العالج  ؛اشاره ک ده است مسألهبه این  مفتاح االمانرازی کت  در 
رو در کشب  روست که از چههرسد، با این دغدغه روببودن و مهلک بودن م ض م 

این ام اض پ  اهمیت، به « عالج و اسباب و عالمات»خ ، در أاطبای مشقدم و مش
طور ه جزئیه ب ۀدر ام اض غی  مهلک»رفشه است و حال آنکه سخن ایجاز و اخشصار 

(. وی ب  این باور است که 8-6)رازی کت ، صص « اندودهبسط و یتفصیل بیان ف م
اطبا عالج و اسباب »گ چه بسیاری معشقدند که این ایجاز و اخشصار از آن روست که 

ول  اعشقادشان ب خطاست و نبایست این اخشصار را حمل ب  « انداین م ض را ندانسشه
ا و حکما یک  از اسباب ک د که چون فضالی اطبکید م أ. او یتاطالع  اطبا دانستبی

دیب و بازگرت خلق از أبه جهت یت»اند این م ض را ارسال این بال از سوی خدا دانسشه
سوی خداوند یتبارک و یتعال  جل شأنه العزیز، به این جهت ه معاص  و ارجاع ایران ب

 و یا در ادامه، این اخشصار در بیان ؛(جا)همان« اندطور ایجاز و اخشصار بیان ف مودهه ب
داند که در زمان وقوع این ام اض مهلک و بدان سبب م عالج و اسباب بیماری را 

احشیاج به بسط و »بایست رجوع به طبیب حاذق و ماه  نمود، پس صعب العالج م 
افشاده به ندرت ایتفاق م این گونه ام اض که داند م  به این دلیلو یا « یتفصیل نبود

گذاشت، به ویژه که ظهور این و یتدقیق باق  نم  ملأچتدان محل یتو بتا ب  این است، 
 (.جاها از گذششه بیرش  بوده است )همانم ض در این سال

االطبای شی ازی نیز به هتگام یتوصیف م ض طاعون، معشقد است که اکث  ملک
اطبا یتابع آنچه هسشتد که شیخ ال ئیس در باب م ض طاعون گفشه و خود ه گز در این 
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داند که احشماال این م ض در زمان  م  مسألهو این را از س  این  1اندنبودهزمیته محقق 
به یتفحص و یتدب  در اقسام و اجزاء آن  اند رخ نداده است یتازیسشهکه اطبای پیرین م 
 (.2ص، ونیهعرسالۀ طا ب آیتد )حاج  آقابابا،

و م دم س عت عمل این ام اض در از پای درآوردن اف اد نیز ب  پ یران  اطبا 
افزوده است. گزارش  که ف یزر از م گ دکش  ریچ داده بود، نران از همین یتس یع م 

: چتین نوششه استوبا  ۀق دربار1262محمدحسین شعاع  در  2داد.عملک د م ض م 
نهایت زمان این ناخوش  بیست و چهار ساعت است و به جهت یتتگ  وقت و شدت »

 (.11)شعاع  قاجار، ص« پ یرانتد م ض، حذّاق اطبا در معالجه مشحیّ  و
ها و معالجات ها و شیوهیت دید اطبا در فهم و یتدقیق و یتبیین م ض و در یتوصیهبی

اند. این ای روب و بودهام اض  چون وبا و طاعون، با مرکالت و یت دیدهای عدیده
حد یک د و یتلفایت  بشاید از آن رو بود که این ام اض ه  از گاه  از نو ظهور م  مسأله

اش بخرید و یا امکان اث بخر یتدابی  یا اث  نم  گذاشت و معموالًو حص  ب  جای م 
المثل سبب پیدایی م ض  چون وبا را عفونت هوا حکما ف  نبود. گ چه عموماً

حال دست کم در اوان شیوع آن در ای ان در چیسش ِ بیماری  اند، با ایندانسشهم 
گذششه از نظ  می زا احمد یتتکابت  که طبیب  یت دیدهایی جدی وجود داششه است.

یتفاوت و یتمایزِ این دو  ۀمسأل ک د، ظاه اًمع وف  بود و وبا را ذیل هیضه دسشه بتدی م 
 گرت و گاهمبهم و پیچیده م  ایمسألهبیماری از یکدیگ  در آن دوران خود مبدل به 

بای شی ازی االطچتانکه ملک ،اششباهایت  را در یترخیص م ض به هم اه داشت
درخواست ناص الدین شاه و  بهو الوباء  ةمفرّق بین الهیضای به نام رساله

در باب و احشماال در معارضه با آرای می زا احمد یتتکابت ، السلطته وزی  علوم، اعشضاد
 . یتفاوت و یتمایز میان هیضه و وبا نگاششه بود

  

                                              
ه گاه در کشب معارف اطبا شخص : »یسدنودکش  طولوزان نیز در نقد اطبای بوم  در باب ش ح این ام اض م  .1

یکدیگ  نقل ک ده و هیچ یک از بیتد که این ش ح را از روی کشب به ش ح م ض  که وبا نامیدند رجوع بکتد، م 
اند. کسان  هم که ب  آن مجمع روی یتج به شخص  نتوششه و همان عین عبارت قانون را بدون کم و زیاد ذک  ک ده

ای اد کتتد که  ]ای[اند، فقط به همان یتوجیه عبارات اکشفا ک ده بدون ایتکه چیزی بتویستد یا نکشهش ح نوششه
-763، صص241 نم ۀ)طولوزان، « عالمات م ض  که مقصود است برود اسباب مزید بصی ت ب  طبیعت و

764.) 
 : کاست. ن یدهساعت طول کر 12یتا م گ او یتتها  (Rich) یچدکش  ر  از آغاز بدحال یزر،مطابق با گزارش ف  .2
 (237-235ریچ، صص) ینارسک یلیامبه و یزرف  ۀنامبه 
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 معالجات
عالج م ض در میان اطبای بوم  ما رواج داشت نیز به یتبع یترخیص  اما آنچه به متزلۀ

بیماری، ب گ فشه از همان مواردی بود که حکمای قدیم در رفع و دفع آن مشذک  شده 
یتجارب کسب شده از درمان بیماران و حضور ب  س  بالین آنان  ۀبودند. اگ چه به واسط

سشتباط از قواعد و اصول درمان های ف دی و شخص  اطبا و اها و اندیرهو خالقیت
ۀ حال چارچوب و قالب عمد ام اض مرابه، مطالبی ب  آن افزوده گرشه بود، با این

 مرابه بود.  ها و معالجات، یتق یباًیتوصیه
گرت: م رویارویی با وبا و طاعون در گفشمان طبابت بوم  ما دو بخش را شامل 

گرت هم شامل اف ادی م بخش حفظ صحت  م ض. معموالً ۀو معالج 1حفظ صحت
اند و قصد گ یخشن و مبشال نردن به م ض را دارند که در دام هوای وبائ  گ فشار آمده

 ب ایای الصحه، چارهبایست با یتوجه به یتدابی  حفظم  اند وکه مبشال شده و هم آنان
م ض نیز یتتها دیگ ان  را در ب   ۀبازگرت بهبود و سالمش  خود نمایتد. معالج

بایست به فک  عالج  جهت شان غلبه ک ده و م  فت که م ض ب  اخالط و امزجهگم 
یتعفن هوا که علت پیدایی ام اض مذکور یتلق   ۀمسألقدما،  ۀبود. در اندیر شانرهایی

هایی که گرت. اولین عتص  این شرگانهط ح م  «هض وریّ ۀسشّ»گرت، ذیل بحث م 
و طاعون در بحث از  وبااند، هوا است و اشاره به م ض در حفظ صحت ف د ض وری

 گ فت.به اخشصار صورت م  هم معموالً همین فصل و آن
االطبای شی ازی پس از بحث مخشص ی در باب معت  وبا، به هوا اشاره ملک

از  یشانسان ب یهکه محشاج ال یببحافظ صحت، س ۀریاسباب ض و»کتد که از بین م 

                                              
 ، علم به. بخش اولشد م یمطب به دو بخش: حفظ الصحه و علم العالج یتقس  قسم عمل یتایی،در طبابت س .1
علم به  ،و بخش دوم پ دازندم بدن   و یتتدرسش یکه به حفظ و نگهداشت بهبود شود را شامل می  از یتداب ایسشهد

که را   علل یتاس ابن .دتکت را دنبال مو بازگ داندن سالمش  بدان عالج بدن ناسالم   است که چگونگ ی ییتدابآن 
ک ده  یمیتقس یض ور ی و علل غ یعلل ض ور ۀدو دسش هبحاالت ب  عهده آنان است  ینحاالت بدن و حفظ ا یی یتغ

شش  ی یتداب ینو از آنجاکه ا هسشتدبدن   حفظ سالمش یعلل ض ور ۀدر زم  یحفظ صحت از نظ  و ی . یتداباست
فن سوم،  یزو ن 185دوم، ص یم، کشاب اول، فن دوم، یتعلقانون : کنند )اهمع وف شد یهض ور ۀمورد هسشتد، به سش

 یاسباب: »نویسد م یهض ور ۀپتجم و شرم، درباب سش ۀمرهور سد یبطب  ج جان یل(. اسماع346اول، ص یمیتعل
 وبدارد  یشاحوالِ یتن م دم را ب  حال خو ید،و آن وقت که با یدو چتانکه با یداست که ه گاه که چتان باشد که با

احوال یتن م دم بگ داند  ید،و نه در آن وقت باشد که با یدباشد، و ه گاه که ب خالف آن باشد که با  سبب یتن درسش
است، چون احوال  یوسشهو آن هواست و آنچه بدان پ یتدآن را االسبابُ السّشّه گو یبانگ دد، و طب یماریو سبب ب

و  یداریماند چون خواب و ب ینو سکون و آنچه بد تسال و طعام و ش اب و ح ک یهاو فصل هایشه ها و جا
 (.6-5صص ،یهاالغراض الطب« )ها بودن و نابودنو عادت  ها و اع اض نفسانچون صتاعت
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که پیوسشه « است یطمح یهوا ،ستا داخل بدنه الورود ب یمو دا یطهمه است و مح
هوا موجب صالحیت »گ دد و از همین رو، از راه یتتفس به درون بدن وارد م 

و  ةمفرق بین الهیض)همو، « یااش فاسدیتسبب  یششاست و فاسد یاءاش یتصالح
ض وریه بود و  یت ین و اولین عتص  سشۀوا خود مهم(. از آنجاکه ه3-1صص، باءالو

گرت، فصول مخشص به حفظ صحت در اندیره طبابت بوم  همواره با هوا آغاز م 
با یتعفن هوا و به یتبع ام اض  چون وبا و طاعون، پیراپیش  حفظ صحت اساساًۀ مسأل

ها و رهتمودها در باب حفظ پیوند خورده بود. از این رو مباحث مبشت  ب  یتوصیه
که در باب وبا و طاعون از سوی اطبا نگاششه را هایی وسیع  از رساله ۀصحت، گسش 

نه بیمار نردن یترکیل اصل  آن را چگو ۀهایی که هسشگ فت. یتوصیهشد در ب  م م 
ای از بایدها و نبایدها و اقباالت و احش ازایت  که شخص حافظ صحه داد و مجموعهم 
این احش ازات عبارت بود از یتتظیف  ۀکار گی د. از جملهبایست در هوای وبائ  بم 

پاکیزه ک دن فضای خانه و پاشیدن گالب و س که با »های بد بو و آلودگ  از مسکن
گذاششن سی  و گل باشد، و خانه و دیوار و دیوار خانه که اندوده به کاه آب در صحن

چتین و هم نارنج و صتدل و کُتدُر و مَصطَک س که در اطاق و دود ک دن عود و پوست 
وا دارد و مصاحبت با « مراغل مهمه»خود را به  نیز ف د باید«. است دود قهوه و یتتباکو

ذک  ناخوش  و حکایت »کشب بپ دازد و  ۀمطالع ظ فا و دوسشان را اخشیار کتد و به
را « فوت عم  و زید و ابشالی به عوارض آن و ایتکه فالن بلد یتمام شد و یا ف ار ک دند

کتد که در جای دیگ  نیز یتاکید م  (.11-8، صصوبائیه کبیره)همو، یت ک نماید 
ی ون بُ د )همو، ب« یتوهم و خیال یتب وبائ »ست که باید بیمار را از ا آن« عالج ۀعمد»

طور از جمله آنچه باید از آن احش از جست،  (. همین4، صو الوباء مفرق بین الهیضة
در خالی معده و شدت  سوء یتدبی  خوردن میوه است مثالً »و « کث ت جماع است»

گ ستگ  ... و در صورت امکان، انشقال از هوای عفنِ غلیظِ کدرِ گ م است به هوای 
  (.11، صکبیره وبائیۀ)همو، « ل در ح ارت و ب ودتعط ِ صافِ لطیفِ معشد
در هتگام ط ح مباحث م یتبط با عالج م ض وبا، بیرش  نیز می زا موس  ساوج  

مطالب را به حفظ صحت اخشصاص داده و یتتها اندک بحث  راجع به عالج م ض وبا 
است و پس کید ک ده، ف ار از هوای وبائ  و طاعون  أارائه ک ده است. آنچه در ابشدا یت

به »به یتدابی  حفظ صحت کتد که کتد و یتوصیه م از آن ش ایط هوای جدید را نقل م 
 (.15-15، صصدستور االطباء)ساوج ، عمل نمایتد « ط یق  که مسطور است



 113های وبا و طاعون... /مواجهۀ طبابات بوم  با بیماری

 

در میان  اند و ظاه اًف ار از هوای وبائ  را دیگ ان  از اطبا نیز ذک  ک ده ۀمسأل
 ،234)یتتکابت ، ص ه استرفشرش ک به شمار م ای مبیرش  اطبای دوران، یتوصیه

(. حش  خود ساوج  ذیل بحث از طاعون 23احمد بن عل ، ص ،25رازی کت ، ص
کید ب  س ایت طاعون، آن را الزم شم ده است أو به دلیل یتک ده نیز به ف ار از آن اشاره 

یز در حال و در مواردی چتد، مخالفان  ن با این (.187، صدستور االطباء)ساوج ، 
المثل حاج محمدک یمخان ک مان  نقل از هوای اند. ف یتصدیق این نظ  وجود داششه

پتداشت و از آن رو که از قضای اله  ف اری نیست، وبائ  را ف ار از قدر خداوندی م 
 (.162دانست )صآن را بی فایده م 

ای گذششه از نظ  مخالفان، بسیاری اوقات هست که اف اد قدرت ب  ف ار از هو
کتد که از اسشتراق عفون  را ندارند. می زا موس  ساوج  به چتین کسان  یتوصیه م 

ی که به قدر ی نمایتد و مجلس و متزل را در جایهوای خارج یتا حد امکان خوددار
را از دود کتد، ق ار دهتد و درون متزل امکان از دخول هوای فاسد جلوگی ی م 

با بخور دهتد و  لبان و عود خام و صتدل و گزحصن  کُتدُر وها و گیاهان  چون صمغ
و  هامثل گالب و ع ق بهار و ع ق بیدمرک و س که و جمیع گل  از ع قیایتاسشفاده 

در متزل طور  خوشبو و معط  نمایتد. همینفضای آن را معط   هایها و ادویهمیوه
اگ  متزل ق یب و »س که و گالب و ب گ بید و گرتیز و همیره بهار و آب بسیار بپاشتد 

و اال آب و س که بسیار  سیار مفید است از ب ای یتعدیل هوابه آب جاری باشد ب
 (.131-118، صصاالطباء دستور« )اسشعمال نمایتد

اشاره ک ده و  ،است ض وریه ابی  اکل و ش ب، که یک  از موارد سشۀپس از آن به یتد
 (. همینجا)هماندر پی آن از یتدبی  حفظ صحت ب  حسب فصول سخن رانده است 

طور فصد ک دن را به عتوان یک  از یتدابی  کل  حافظین صحت در هوای وبائ  و 
(. در بحث از طاعون نیز 131کتد )همو، صآنچه خود یتج به ک ده است یتوصیه م 
(. رازی کت  فخ االطباء 187داند )همو، صفصد را یک  از یتدابی  حفظ صحت م 

دانتد اما را یتا پیش از ابشالء به وبا و طاعون مفید م نیز معشقد است که اکث  اطبا فصد 
سهل موجب فصد و مُ ف مایتد آنکه ماول »کتتد: پس از ابشالء از آن به دو دلیل متع م 

و مورث فساد و  یسهرئ ی و غ یسهرئ ءاعضا یعدر جم شود طاعون م ۀانشرار ماد
بالذات موجب  ،ال مسهلدم و اسشعم یلیتقل ف مایتد آنکه م یم. دوگ دد هالک م

کتد کید م أیتاو حال  با این«. موجب قوت م ض ،ضعف قوه خواهد شد و بالع ض
باش  و خود او  که اسشادش می زا احمد یتتکابت  و نیز می زا حسین اصفهان  حکیم



 1371، پاییز و زمسشان 2، شمارۀ 11، دورۀ تاریخ علم/ 115

فصد را در زمان ابشالء نیز یتجویز و بسیاری از بیماران را به همین شیوه معالجه ک ده 
 (. 63-62کت ، صصاند )رازی 
کید أنیز در بحث از حفظ صحت یت صغیره وبائیۀ زی در رسالۀاالطبای شی املک

الصحه به باید شخص حافظ»نت پیدا شد که پس از آنکه در هوا آثار عفو ک دم 
م اعات سه چیز خود را حفظ نماید: اول یتدبی  در اکل و ش ب و دویم یتدبی  در هوای 

 وبائیۀ)حاج  آقابابا، « در ح کت و سکون بدن  و نفسان متزل و مسکن و سیم یتدبی  
خوردن غذا و خصوصیات  امه و در یتدبی  اکل و ش ب به رویۀ(. او در اد1، صصغیره

کتد که در عاجیت  اشاره م مف ده و م کبه و م به ادویۀ طور م یتبط با آن و همین
که در این زمان  راندهایی سخن م است. نیز از طعام موث هوای وبائ   هتگامۀ

گوید که هایی م بایست از مص ف آن اجشتاب ک د. در باب یتدبی  متزل از یتوصیهم 
شود. همچتین در یتدبی  ح کت متج  به یتعدیل هوای متزل و یتتظیف و پاکیزگ  هوا م 

گوید که ح کت یا سکون در آنها به وقت هایی م و سکون بدن  و نفسان  از محل
گوید که در زمان وبا به ت نیست و از اصول و قواعدی م هوای وبائ  به مصلح

 یتیتقواهمیت  (.6-2)همو، صص انجامدیتقویت نفس و حاالت روح  اف اد م 
در اکث   یادشدهاز جمله موارد  یتق یباً   در مواجهه با این ام اض،قلب و حاالت روح

 (.31-27صص  ،کت یراز : کن ب ای نمونه)است  در این باب یرسائل طب
خلط  رگی ی و احش از از آن، ب  یتتقیۀهمچتین خود او در باب طاعون و راه پی

جایی از مساکن عفون  و با آب و هوای ناپاک به مساکن نظیفِ با آب و هفاسد و جاب
طور ب  اسشعمال عط یات و بخورات در خانه و  کتد. همینهوای پاک یتاکید م 

های ای س یع الهضم و نوشیدن آشامیدن شسشروی البسه و متزل با آب و خوردن غذاه
 رسالۀنماید )حاج  آقابابا، یه م معشدل و یت ش مزه و خوردن حب شفاء و ... یتوص

 (.22-21، صصطاعونیه
، چتانچه اضط اب و قبل از حدوث ق  و فعل که آمده است کبیره وبائیۀ رسالۀدر 

مف ّح  یداب» باشدبداحوال  بیمار به جهت یت س و شتیدن خب  م گ اشخاص 
ع ق  یاو  یدمرکع ق ب یاع ق ش اب ممزوج با گالب و  یاش اب و  یاو   صاحبق ان

به  . پس از آن«بخوابد یاراخشیکه خواب غلبه کتد و ب یقدره ب ،گاو زبان بخورد
« حش از ذک  یافتیتعدیل هوای مسکن م یض به قسم  که در بیان ا»یتدابی ایت  در 

کید ک ده است. أریخشن ب گ بید در خوابگاه م یض و اط اف آن یت اشاره نموده و ب 
انداخشن در آب س د ب  س  و بدن، به »های شدت یتب و سوزندگ  ناش  از آن، در زمان
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و به  ،متاسب است« پاشویه به آب گ م ساده»و در ب خ  حاالت « ای که ل ز کتدم یتبه
را پوشانده و آب داغ یا چای بدن « ح ارت از باطن میل به ظاه  کتد»جهت آنکه 

جوشیده به م یض بخورانتد و نیز جهت نیل بدین مقصود، م یض را هم در آب س د 
 وبائیۀوان انداخت )حاج  آقابابا، یتو هم در آب گ م م « به م یتبه ای که ل ز کتد»

درمان از ط یق انداخشن بیمار در آب س د نیز یتوصیه  (. ظاه ا14ً-11، صصکبیره
یگ ان  چون آقا می زا محمد یته ان  نیز گ چه با اندک یتفاویت  به آن اشاره شد و دم 

(. چتانچه یتسکیت  در م ض رخ داد و م یض آرام 5-6یته ان ، صص : نکاند )ک ده
در مزاج دارد و به  ردیّهاز یتتقیه غافل نرود که احشمال باق  ماندن فضول »گ فت، 

و همچتان جهت حفظ قوت قلب  «شوداندک سوء یتدبی  باعث ام اض مهلکه م 
شود، دور نگه ها را موجب م م و اندوه و اسشماع اخباری که آناو را از غ باید م یض،

 1حة الکیموسصالو دارد و ب ای حفظ قوت بدن  او، اسشعمال اغذیه مقوی و لطیف 
االطبای شی ازی در (. ملک15-16صص، کبیره وبائیۀلوازم است )حاج  آقابابا،  از

مک ر یتج به »ای آورده است که در بهبود این بیماری م کبه ۀبحث  در باب ادوی خایتمه
که به جهت هوای وبائ  مداومت » «حب نراط»و از آن میان به « نموده و نافع افشاده
به  که ظاه اً «مف ّح صاحبق ان »طور از  اشاره نموده و همین« ش ب آن الزم است

ق به جهت اصالح 1245از طاعون سال  ابشکار و ابداع خودش بوده است و پس
که این نیز از  «مترط اعظم»و  «فلونیا»شاه یت کیب نموده بود و  مزاج فشحعل 

باشتد، جات م کبه م ادویه ۀ، که از جمل«یت یاق اربعه»مخش عات وی بوده است و 
 (.18-15، صصجاهماند ک ده است )جهت معالجه یا

در رده حمّیات است و  بتدی وبادسشهلف حمد یتتکابت  با وجود آنکه مخامی زا ا
اند مشقدم نقل ک ده یرو که هیچ دخل  با م ض  که حکما ای را از آنچتین رده بتدی
در  اماکتد و در بحث معالجات نیز اخشالفایت  با ب خ  اطبا دارد، ندارد، رد م 

 یلیتعد عالج، اوالً» حمای وبائ  نیست:دسشورالعمل مداوای آن، غافل از معالجات 
مذکور  یندر کشب مشقدم  وبائ حمای یکه ب ا  ک د و معالجایت یدمتزل را با یهوا

 (.232)یتتکابت ، ص...« ک د، اگ  م ض مهلت بدهد  یداست با
درمان با آب س د و ایتکه  ۀشیو در اعش اض بهو در بحث معالجات او حال  با این

معاص   ءو بعض  از حکما»یسد: نواند، م انداخشهباره در آب س د م  م یض را یک

                                              
 .آیدمتظور غذاهایی است که از آن خون نیک و طبیع  حاصل م  .1
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انداخت و بعد از ساعش  به های بیچاره را در آب س د م ... بعض  از این م یض
در یتحت دعای جالیتوس ]داخل[ خداوند عالم چتین طبیب را  ،رسیدهالکت م 

یتوان به آب س د انداخت نه این قسم از وبائ  را م  حمایبکتد. بل  قسم  از اقسام 
-233صص، همو« )را و یتحقیق و بیان او در این مخشص  الیق نیست. اسهال وبائ 

 ۀق شی از بود، در همان زمان به این شیو1236( ریچ نیز که خود ق بان  وبای 234
 ک دند که مقادی ی آبغورۀوادار م آنها بیمار را : »یسدنودرمان  اشاره ک ده بود و م 

شتد که ب ای از میان ب دن صف ا و گفنامیدند و م مخلوط با نمک که کوراسو م 
یتوانسشتد مهیا کتتد یتا س  و ث  است ببلعد و در س دیت ین آبی که م ؤیتقویت معده م

در اولین حوض یا « س »ساخشتد. چتانچه بیمار فقی  بود او را با گوش غوطه ور م 
ت با غلشاندند و چتانچه بیمار از ث ویتمتدان بود، آب را نخساسشخ  که موجود بود م 

م دند و ثی ات آن م أک دند. یتعدادی ط  این اعمال و بسیاری نیز از یتب ف ختک م 
« شد.انگاری افزوده م یت س و وحرت و سهل ۀبدین سان ب  شمار م دگان وبا در نشیج

کید ک د که در ابشدای ق ن أهایی باید یتچتین گفشه رغمبهحال و  ( با این18)فلور، ص
ع و گسش ش وبا در اروپا نیز مرابه آنچه اشاره رفت، درمان با نوزدهم و در اوان شیو
 (. همین35ص 1بالدوین،های مداوای این بیماری بوده است )آب س د یک  از شیوه

مانده از  جاهب ی خط هااز مجموعه یک در   دسشورالعمل ق،1235 یپس از وباطور 
به درمان با آب س د  یسانگل یشاه مذکور گرشه بود که به نقل از اطبادوران فشحعل 

 .(274، صمنشآت) ک داشاره م 
گ فت که در کسان  را در ب  م  چتانچه از مباحث حفظ صحت بگذریم که عمدیتاً

 از صحت مزاج مایلتد، آنچه زبدۀ اند و به محافظت و م اقبتهوای وبائ  گ فشار آمده
چون گرت که یا شامل م ای را مف ده و م کبه داد، ادویۀجات وبا را شکل م معال

 و یا، شدبه قصد ب  ط ف ک دن وحرت و ه اس م یض یتجویز م  ،مف ّح صاحبق ان 
رفت کار م ه طور یتدبی ایت  ب به نیت یتقویت قلب و مزاج ف د. همین ،چون حبّ نراط

به جهت رفع و دفع عفونت از هوای متزل و مسکن م یض و به قصد حصول ط اوت 
ب خ  مواقع یتوصیه به اسشفاده از آب س د و یا یتتقیه به مثابه  بیرش  در هوا. نیز در

 شد.باق  مانده در مزاج را ب ط ف سازد، انجام م  ۀیّای که فضول ردشیوه

                                              
1. Baldwin 
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معالجات طاعون نیز یتاحد زیادی با معالجات وبا مرش ک بوده است.  ظاه اً
یتفاویت  در اش به و عالج وبا و طاعون »نویسد: چتانکه محمد رازی کت  در این باره م 

و احشقانات و سای  یتدابی  دیگ  ندارند مگ  در بعض  یتدابی  که  2قلب و لخالخ 1ۀاَطلی
 (.63-62صص)رازی کت ، « خاصه طاعون است

 خاتمه
هایی که در باب ام اض وبا و طاعون در آن دوران و از سوی طبابت الب رسالهقاز 

اسشیصالِ م دم در مواقع  که م ض رخ یتوان پی ب د که لیف شده بود م أبوم  ما یت
داد به حدی بوده که دسش س  به طبیب اگ  نگوییم ناممکن، دست کم اندک بوده م 

یتوانست به سبب کمبود اطبا و گ یزشان از مهلکه باشد یا به سبب است. این ام  هم م 
 ق و در باب دارالخالفۀ1262ۀ وبای س عتِ اث  م ض. می زا موس  ساوج  دربار

، االطباء دستور) نویسدم « حش  اطبای زمان»ه ان، از ف ار ه  که یتوان  داشت، یت
 ینمفصل در باب ا یحاتعدم یتوض یلاز دال (. و یا محمد رازی کت  یک 12ص
که نران از ( 8-6صص) دانست م یمارانب یندر کشب قدما را ف ار اطبا از بال یماریب

دست کم  - به باور فخ  االطباء یم،در قد یمنگوی اگ  - کار ینآن دارد یتا چه اندازه ا
هایی که به قصد بسیاری از رساله معمول و مشداول بوده است. یدر دوران قاجار، ام 

 نوششهم ض و بحث راجع به اسباب و عالمات آن  ۀرهتمودهایی جهت معالج ۀارائ
نوششن  انکه هدفر تدیتاکید داشش مسأله و ب  این ندبه زبان فارس  بود معموالً شدم 

حاج   ،2نظ ، صحق)اطبا و علما بیاید  م دم و نه ص فاً ۀچیزی است که به کار عام
اضای . یتق(14یته ان ، ص ،73رازی کت ، ص ،1، صصغیره وبائیۀآقابابا، 

م ض  ای در قواعد معالجۀیته ان مبت  ب  نوششن جزوه محمودخان، کالنش  دارالخالفۀ
اطبا و »ن و س شتاسان شه  جهت افزایش اطالع و آگاه  و پخش آن در میان روحانیو

(، جملگ  نرانه این بود که م ض به 14)یته ان ، ص «علما و سادات و معارف شه 
ها ملشکل عجیبی عمومیت پیدا ک ده و کار از دست اطبا خارج گرشه بود. دسشورالع

چتان  آن، چه م ض ندک درا طبیب ف ض نم  مخاطب خود جهت عالج وبا معموالً
ای، این بیماری دوره ب  نی وی اطبا به قصد ب کتدن ریرۀشدت یافشه بود که ایتکا 

 نمود. خرت ب  دریا زدن م 

                                              
 . نیز نوع خاص  از ش اب را گویتد.یت  باشد یقرا نامتد که ب  عضو بمالتد و از ضماد رق مایع  یۀادوجمع طِالء:  .1
 .خاص یاز چتد عط  به دسشور یخشهآم یعط جمع لَخلَخه:  .2
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آن و نیز معالجات، اخشالف  چیسش  بیماری، اسباب حدوث در ه  سه جتبۀ
گاه جدی وجود داشت. ب خ  از اطبا چون حاج  آقابابا شی زای  نظ هایی

م ض را ذیل  ،و می زا موس  ساوج  و محمد رازی کت  فخ االطباء ،االطباءملک،
ک دند و اسباب پیدایش آن را یتعفن هوا و عوامل  که متج  به حمیات صوریتبتدی م 

ن دانسشتد. دیگ ان  چون می زا احمد یتتکابت  یا حاج ک یمخاشود، م این یتعفن م 
کس  چون می زا احمد حش   ند وک دبتدی م طبقه ردیّهک مان  بیماری را ذیل هیضه 

ای که ام وز با آن مواجهیم، هیچ ک د که این بیماریدیگ  اطباء اشکال م  به ادلّۀ
نظ  اند، ندارد. کس  چون حکیم حقوبائ  نقل ک ده حمایدخل  به آنچه قدما در باب 

نبال اخی ، آنان را از این حیث که به د ۀداششن اشش اکایت  با ه  دو دسش رغمبهنیز 
ک د و حدوث م ض گ دند، نکوهش م عامل  خارج  که سبب بیماری شده است م 

 . فهمیدث  مسشقیم آن در درون بدن م را ب  اث  مقارنه شمس و م یخ و ا
در میان معالجات اشش اکات ف اوان  در جهت چگونگ  یتتظیف هوای مسکن و 

های مخشلف حب ها و معاجین ورعایت اصول حفظ صحت و خوردن ب خ  ادویه
های اخی  را نیز ب  بتدیحال، اخشالف نظ  ب  س  معالجات، دسشه با این ،وجود داشت

االطباء یا آقا می زا محمد یته ان  و دیگ ان  به زند. چتانکه، حاج  آقابابا ملکهم م 
د ک دند، حال آنکه می زا احمور ک دن بیمار در آن یتوصیه م درمان با آب س د و غوطه

االطباء فصد ک دن را ک د. می زا موس  ساوج  و ملکشدت از آن نه  م ابت  بهیتتک
دانسشتد، حال آنکه رازی کت  فخ االطباء و نیز می زا احمد پیش از بیماری مفید م 

دانسشتد. بسیاری از اطباء ث  م ؤیتتکابت  آن را در حین بیماری نیز در شفای بیماران م
ک دند، حال آنکه حاج ک یمخان ک مان  یا حکیم یه م ف ار از هوای وبائ  را یتوص

 اث . دیدند و بینظ  آن را ف ار از قضای اله  م حق
در باب  معالجات نیز نران از این ام  داشت که طبابت بوم  ما خصوصاً جملۀ

ک د، نه یتتها وبائ  ادراک م  حمایم ض وبا، از آنجاکه آن را در اکث  موارد در قالب 
به یتجویز داروها و  ک د یا نهایشاًبه معالجاتِ م یتبط با بیماری مزبور بستده م  ص فاً

پ داخت که یتقویت روحیه و نراطِ بیمارِ غوطه ور در بیمِ هالکت را ف اهم معاجیت  م 
کید ب  أبلکه به س ایت این بیماری نیز اعشقادی نداشت و از این رو، نه یترد، آوم 

ک د که میان م ضا و اصحا به نیت جلوگی ی از گسش ش یتدابی ی چون ق نطیته م 
نمود. حش  طاعون نیز که از ای م م ض جدایی بیفکتد و نه خود در این باب یتوصیه

، طاعونیه رسالۀگرت )حاج  آقابابا، یتصور م نگاه ب خ  اطبا م ض  مس ی 
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 ( در ایتکه طبابت ما را به ص افتِ 185، صاالطباء دستورساوج ،  ،23-22صص
کارگی ی یتدابی ی جهت جداسازی بیماران از اف اد سالم بیتدازد، یتوفیق چتدان  ه ب

، اطبا آن را از جتس همان وبا ب وز و ظهور م ض یلدر اوا از آنجاکه 1حاصل نک د.
  کس ،بود یادشدهاند که در کشب قدما یتحت عتوان وبا و طاعون دانسشهم   م ض

 یها و محشوامقابله یها. شیوهک دیتصور نم  انی آن را در خارج از ا ۀو نطف یرهر
 یماری،انگاششن مترأ ب ی ون ب یعت ای اندیره ینگواهتد که چت  ها، جملگرساله

در   ،طبابت ف نگ یهم جز از مج ا شاه و آن ینحکومت ناص الد یلدست کم یتا اوا
بود که  دوم ق ن سیزدهم نیمۀنداشت. در  یما رسوخ و نفوذ  بوم یاطبا یانم

از  ی ونب هاییس زمینگی ی م ض را در مترأ شکل  ،طبابت ف نگ هاییافشهرفشه، رفشه
نقاط جهان پتداشت،  یگ آن از هتد به د یتو سبب م ض را س ا مشصور گرت ی انا

ایجاد جمله اروپا  از یاکل دن یای را ب ام ض در آن روزگار مرکالت عمده ینچه ا
م دم و  یاننوع نگاه به م ض در م ینیتا ا یدکر  زمان ی د یناوجود بود. با  ک ده

معالجه م ض »نگارش رساله  زحدود ده سال پس ا  ما مقبول افشاد. حش  طبابت بوم
که در آن، اصل  ، طبیب ایت یر  دربار ناص الدین شاهپوالکمتسوب به ادوارد  2«وبا
دانست گتگ در هتدوسشان و آن را مس ی م  اری وبا را نرأت گ فشه از رودخانۀبیم

  کت یمحمد راز(، وقش  24-23صص، وبا مرض معالجۀ رسالۀ)پوالک، 
، به خالف پوالک ق(1257)در شوال  نوشترا م  االمان مفتاحرسالۀ فخ االطباء 
 أی درون  ب ای م ض قائل بود. و متر اندیرید م بوم  یاطبا یوه اکث همچتان به ش

رازی کت  در باب وبا در آن دوران به خوبی گویای یتحی ی است که  عبارت محمد
 یارچه بس»طبابت بوم  ما را در مواجهه با این ام اض درگی  خود ساخشه بود: 

                                              
( اخشصاص داده که یته)ق نط ینرا به اسشفاده از ک انش ایدر کشاب خود دو صفحه  ساوج  موس ی زایتتها م .1

داششه است و آن را به شخصه  یانطاعون در شام با ف نگ یوعبوده که به وقت ش  ریتباطهم ماحصل ا آن احشماالً
 (.172-171، صصاالطباء دستور)ساوج ، یتج به ک ده بود 

 باش یماحمد حک ی زاافرار ف زند م حوم م ینمحمدحس یقتکه به پوالک متسوب است، در حقرا رساله  ینا .2
 یعدر دوم رب ،کایتب مدرسه دارالفتون ید،یتوسط عبدالحمو داده  یبو یت یتپوالک بوده نوششه  یانکه از دانرجو

 ینمحمد حس ظاه اً  .(42و  4صص ،وبام ض  معالجۀ رسالۀ، پوالک : کشده است )ن ی ق، یتح 1267االول 
  الثان یعرب 3، 112 نم ۀ. یهاتفاق یعوقا روزنامۀ : نکباره  یندرا)بوده است   احمد یتتکابت ی زامزبور ف زند م

 رسالۀدر باب   اعالن  ط (631ص ،1267  الثان یعرب 24، 115 نم ۀ) اتفاقیه وقایع روزنامۀ(. 616، ص1267
پوالک معلم طب  یماحمد شاگ د خوب حک ی زاولد م حوم م ینحس ی زام: »نویسد پوالک م یوبا مرض ۀمعالج

مسشحسن افشاده  یارب ده بس یوندر معالجه وبا نوششه به حضور اقدس هما یمعلم کشاب یمهفشه به یتعل یناست در
 .«پانزده یتومان انعام به او م حمت شد
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را حکم به  یاریو چه بس ،خداوند شفا عطا ف مود یمرا حکم به موت ک د  اشخاص
م ض   م ض که بعض ینخاصه در ا ،هالک شدند یمنمود یافشنو شفا   زندگان
خدعه، به   ضم ض را موسوم نموده به م ینا یمو متصور حکاند ... یدهاش نامخدعه

اسشق ار به حالت واحده  کتد، م ی م ض با اطبا و م ضا و پ سشاران یتزو ینسبب آنکه ا
 .(26و11صصرازی کت ، « )ندارد
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 منابع

یته ان،  ۀاسالمی ۀاسماعیلیان و کشابخان ۀسسؤم، قم، الذریعه إلی تصانیف الشیعهآقا بزرگ یته ان ، 
 .ق1418

، مرض وبا و عالج آن یو چگونگ یقتحق، دویم جت ال قتسولگ ی دولت روس  متر یماب اه
 .ق1315، 21521 ۀشمار ، مل ۀکشابخان سیوپط وف، یز،یتب   ،ستگچاپ 

، ش1358یته ان، انشرارات س وش،  ی،عبدال حمن ش فکتدیت جمۀ ، قانون در طب ،یتاس ابن
 .چاپ پتجم

 یتا.، بی مل ۀکشابخان 5146شمارۀ   خطنسخۀ  ،یطب فلسفبن الحسن بن احمد،  احمد

-1264، احشماالً بین  مل ۀکشابخان 6678شمارۀ   خطنسخۀ  ،یناصر ۀتحف  ،بن عل احمد
 ق.1258

، ش1354، یته ان، اساطی ، شاه الدینۀ پادشاهی ناصرچهل سال تاریخ ایران در دورای ج،  ،افرار
 .چاپ دوم

 یلدکش  محمد اسماع یحبه یتصح ،یمنتظم ناصر یختارمحمد حسن خان،  ،اعشماد السلطته
 ش.1365کشاب، جلد سوم،  یاییته ان، دن  ،رضوان

، با مقدمه و ق1111تا  1727 یهاخاطرات اعتماد السلطنه مربوط به سال ۀروزنام، ــــــــــ
 .، چاپ پتجمش1357، ی کبی ر، یته ان، امافرا ی جفهارس ا

، به کوشش متصوره ایتحادیه )نظام ماف ( و سی وس افضل التواریخافضل الملک، غالمحسین، 
 ش.1361سعدوندیان، یته ان، نر  یتاریخ ای ان، 

یته ان، اسشاد مطه ی، ، گنجینۀ آثار ادبیات و دانشمندان ساوجیاکب ی ساوج ، محمدحسین، 
 ش.1388

 ش.1352یته ان، انشرارات اقبال،  یدان،محسن جاو ،یرانا یپزشک یختار ی یل،س ،الگود
 .ق1418رالشعارف للمطبوعات، ا، بی وت، دمستدرکات أعیان الشیعهامین، حسن، 

، حققه و اخ جه و اسشدرک علیه حسن االمین، بی وت، دارالشعارف أعیان الشیعهامین، محسن، 
 .ق1416للمطبوعات، 

ف ،  ، حسن سلطانقاجار شاهیدر عهد فتحعل یرانبه ا بارنز سفر ۀسفرنامس، سشوان آلک ،بارنز
 ش.1366 ی،آسشان قدس رضو  مرهد، معاونت ف هتگ

شمارۀ   خطنسخۀ نگارش محمد حسین افرار، ، مرض وبا ۀمعالج ۀرسالادوارد،  یاکوب ،پوالك
 ق.1267،  مل ۀکشابخان 367

  ،یته ان، خوارزم ی،جهاندار یکاووسکبه کوشش  ،یرانیانو ا یرانپوالک ا ۀسفرنام، ــــــــــ
 .، چاپ دومش1368
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، ش1385یته ان، انشرارات دانرگاه یته ان،  ،یرانا یو پزشک یدامپزشک یختارحسن،  بخش،یتاج
 .چاپ دوم

برء  ۀترجم یه،اسهال ۀال، رسالؤ: مطلب السیاحمد تنکابن یرزامجموعه آثار ماحمد،  ی زام یتتکابت ،
  ،المع ،یته ان یگ ان،محمدرضا رسشم بخش و د ۀو یت جم یقو یتحق یحیتصح ،ةالساع
 ش.1388

  موس ی زاکشاب م یشده در انشها یمهقواعد معالجه وبا[، ضم ۀمحمد، ]جزو ی زاآقا م یته ان ،
 ق.1267، کشابخانه مجلس 28117شمارۀ   ،ستگچاپ  ،ساوج

 ی،محمدرضا مح ر یهو یتحر یحبه یتصح ،یخوارزمشاه ۀیرذخبن حسن،  یلاسماع ج جان ،
 ش.1382، 3-1یته ان، انشرارات ف هتگسشان علوم، ج

 یهف هتگ اغ اض الطب یفلأو یت یقو یتحق یحیتصح ،الغراض الطبیة و المباحث العالئیةا، ــــــــــ
چاپ و انشرارات، ف هتگسشان علوم  ۀسسؤحسن یتاج بخش، یته ان، دانرگاه یته ان، م

 ش.1385و 1384 ی ان،ا  اسالم یجمهور
و   به سع ،یقمر 1722تا  1711از سال  یهقاجار ۀنو شامل حوادث دور یختار ی زا،م ی جهانگ

 ش.1325و ش کاء،   اکب  علم  عل ۀاهشمام عباس اقبال، یته ان، کشابخان

چاپ  ،یهالرسائل الناصر ۀدر مجموع ،یهطاعون ۀرسال  ،االطباء، محمد یتقآقابابا ملک حاج 
 ق.1285،  ملکشابخانۀ  11754شمارۀ   ،ستگ

شمارۀ   ،ستگچاپ  ،یهالرسائل الناصر ۀدر مجموع ،و الوباء یضةالهبین مفرق  ۀرسال، ــــــــــ
 ق.1285،  ملکشابخانۀ  11754

 11754شمارۀ   ،ستگچاپ  ،یهالرسائل الناصر ۀدر مجموع ،یرهصغ یهوبائ ۀرسال، ــــــــــ
 ق.1285،  ملکشابخانۀ 

  ،ستگچاپ  ،یهالرسائل الناصر ۀق، در مجموع1251  الثان یعرب ،یرهکب یهوبائ ۀرسال، ــــــــــ
 ق.1285،  ملکشابخانۀ  11754شمارۀ 

 ق.1272،  مل ۀکشابخان 5318شمارۀ   خطنسخۀ ، حل معما ،نظ حق باش [یمحک]
 .یتا ی، ب1ج یتا،ابن س  یته ان، کشابف وش ،یحیی یاتح یامعاصر  یختار یحیی، ،یدولت آباد

 یگ ان،و د  محمدرضا شمس اردکان یس و بازنو یح، یتصحالتجارب ةخالصالدوله، بهاء رازی،
 ش.1385یته ان،   یته ان، راه کمال، دانرگاه علوم پزشک

 ق.1257،  مل ۀکشابخان 153شمارۀ   خطنسخۀ ، مفتاح االمانفخ  االطباء، محمد،   کت رازی
 یتبه روا (عصر رضا شاه یاناز عهد قاجار تا پا) یرانطب و طبابت در ا یختارمحسن،  ،ییروسشا

 ش.1382 ی ان،ا  ، یته ان، سازمان استاد و کشابخانه ملاسناد
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 یدس ۀمحمود افرار، مقدم ی زام باش ،یمحک  کاشان خان یتق ی زا، مفرهنگ اصفهان ۀروزنام
 یجمهور  یته ان، سازمان استاد و کشابخانه مل  ،رحمان للّها یتعتا یمو یتتظ یهیته  ،قاسم یدف 

 ش.1385 ی ان،ا  اسالم
م کز  یبا همکار  مل ۀیته ان، کشابخان ی ان،ا  مل ۀکشابخان یمو یتتظ یهیته ،یهاتفاق یعوقا ۀروزنام

 ش.1353ها، رسانه یقاتمطالعات و یتحق
، به االمصار ةفالسفمطرح االنظار فی تراجم اطباء االعصار و زنوزی یتب یزی، عبدالحسین، 

 ش.1388کوشش می هاشم محدث، یته ان، انشرارات حقوق ، 

 ق.1268،  مل ۀکشابخان 111332شمارۀ   خطنسخۀ ، حفظ صحت  ،موس ی زام ساوج ،

،  مل ۀکشابخان 11615شمارۀ   خطنسخۀ ، دفع الطاعون و الوباء یدستور االطباء ف، ــــــــــ
 ق.1264یا  1263

مجلس، شعبان  ۀکشابخان ،254315چاپ ستگ ، شمارۀ ، الوباء عالج یر االطباء فدستو، ــــــــــ
 ق.1267

 ش.1385  ،، یته ان، نر  ندر قرن نوزدهم یرانا ۀقرن گمشده: اقتصاد و جامعاحمد،  سیف،

 ، به کوشش«یحو یتر  یئتکشاب مصور ه» ،بن شیخ عل  محمد ینالدقطب یج ،اله ش یف
 ش.1387 ییزسال دوم، پا ،دوم ۀدور ،بهارستان یامپ ،باباپور یگب یوسف

،  مل ۀکشابخان 11535شمارۀ   خطنسخۀ ، رساله در وبا یس ،بن ع ینقاجار، محمد حس شعاع 
 ق.1262

ق، 1272 یقل ،عل ی زا، مدر سنوات مختلفه یرانظهور طاعون در ا یختارژوزف دزی ه،  طولوزان،
 یخبه یتار 253 نم ۀیتا  1271 یقعدهذ 18 یخبه یتار 241 نم ۀاز  ی انا ۀمتشر  شده در روزنام

 یبا همکار  مل ۀیته ان، کشابخان ی ان،ا  مل ۀکشابخان یمو یتتظ یه، یته1272  الثان یعرب 12
 ش.1355ها، رسانه یتحقیقاتم کز مطالعات و 

 یحو یتصح یقیتحق ،یهمخزن االدو ،یادد همحم نب نیسد حمحم ،ی ازیش  خ اسان یولع عقیل 
و   ظهور، دانرگاه علوم پزشک ۀیرفاطمه ف جادمتد، یته ان، اند یم ،روجا رح  ،اردکانشمس

 ش.1387یته ان،   درمان  خدمات بهداشش
آژند، یته ان، نر   یعقوب(، ق1711-1117عصر قاجار ) یرانا یاقتصاد یختارچارلز،  عیسوی،

 .، چاپ دومش1367گسش ه، 

و   دانرگاه علوم پزشک ،پور. یته ان ینب ی جا ۀ، یت جمقاجار یراندم در اسالمت مر یلم،و فلور،
 ش.1388 یگ ان،بوشه  و د  درمان  خدمات بهداشش

، شاه قاجار ینناصرالد ۀیژپزشک و یهخاطرات دکتر فور ،یرانسه سال در دربار اژوانس،  ،یهرفو
 .، چاپ دومش1366 ،کشاب یایدن یدی،شه یونبه کوشش هما
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 ،، یتحقیق احمد الحسیت ، باهشمام محمود الم عر ، قمتتمیم األمل اآلملالتبی، عبدقزویت ، 
 .ق1415ه الم عر ، مکشبة آیت اللّ

 یهبه دربار امپراتور روس یرانا یاسیس یئت: گزارش سفر هیسمسافرت تفل خان، یتق ی زام ، کاشان
 ۀقم، کشابخان  ،ب قع یرضو ینحس یدس یکیدزه،سان  (، به کوشش گئورکیقمر17۱۱)

 ش.1387  ،مخطوطات اسالم  جهان ۀیتگتج  ،نجف  م عر  العظم هاللّیتبزرگ حض ت آ

مح م  ید،محمد رش یدس ةمطبع  ،، بمبئدقائق العالج ،می اهاب نب یمخانمحمدک  ک مان ،
 .ق1315

عبدال ضا  ،1۱11-1۱1۱یا: سفرنامه کنت دو گوبینو سه سال در آس، ژوزف آریتور ،یتوگوب
 ش.1383یته ان، نر  قط ه،  ی،هوشتگ مهدو
یته ان، انشرارات  یانف ،ک یدجمربه کوشش  ،یخناسخ التوار  ،محمدیتق ،لسان الملک سپه 

 ش.1355 ی ،اساط
شرح  یاءاالول ةو تذکر یاحمد احسائ یخشرح احوال ش ۀرسال خان،یممحمدک  و   خاند طاهمحم

 .، چاپ دومق1385سعادت،  ۀک مان، چاپخان ،یکرمان یمخاناحوال حاج محمدکر
، سال شرم، شمارۀ دوم، میراث شهاب، «چهار کشابخانۀ نفیس شخص »م عر  نجف ، محمود، 

 ق.1357شماره پیاپی: بیسشم، یتابسشان 
 .، بی یتا مل ۀکشابخان 15158شمارۀ   خطنسخۀ ، منشآت
 ش.1358مجموعه مقاالت، یته ان، نر  گسش ه،  ،حکومت یوبا و بال یبتمصهما،  ناطق،

، سال چهاردهم، شماره شرم، شه یور جهان پزشکی، «نامۀ دانروران ناص ی»آبادی، محمود، نجم
 ش.1337

، مجلس ۀکشابخان 5358شمارۀ   خطنسخۀ ، بحر الجواهربن محمد،  یوسف ،یه و یوسف 
 یتا.بی
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