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مواجهۀ طبابت بومی با بیماریهای وبا و طاعون در ایران دورۀ قاجار
مصطف ک یمخان زند

کارشتاس ارشد جامعهشتاس
mkzand@gmail.com
(دریافت ،1372/7/21 :پذی ش)1372/11/28 :

چکیده
وبا و طاعون از جمله همهگی های مهلک و وی انگ ی بود که بارها در
سدههای سیزدهم و چهاردهم قم ی در نقاط مخشلف ای ان ظهور ک د و یتلفات
و خسارات ف اوان از خود بهجای گذاشت .یتق یباً از سدۀ چهاردهم بدین سو
بود که با رواج اصول و قواعد بهداشش جدید ،گسش ش بهداشت عموم و
اقدامایت ب ای جلوگی ی از ورود و س ایت این ام اض ،رفشه رفشه ظهور آنها در
ای ان مشوقف شد .موضوع اصل در این نوششه ،ب رس واکتش طبابت بوم ما
در بدو ورود این ام اض به ای ان سدۀ سیزدهم قم ی است .مسأله این است که
طبابت بوم

ما به مثابۀ دانر که به وقت هجوم این ام اض ،انشظار

پاسخگویی از آن م رفت ،ماهیت این ام اض را چگونه یترخیص م داده ،چه
مرخصههایی ب ای آنها در نظ م گ فشه و نهایشاً چه معالجایت را یتوصیه
م ک ده است .در نهایت ،به پارهای اخشالف نظ ات دربارۀ چیسش
یترخیص و عالج این ام اض در میان سای اطبا اشاره خواهد شد.
کلیدواژهها :یتاریخ پزشک  ،طاعون ،طب ستش  ،وبا

و
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مقدمه
یک از بزرگیت ین معضالت ای ان سدۀ سیزدهم قم ی مواجهه با همهگی یهایی چون
وبا و طاعون بود ،ام اض که در آن زمان کرورهای مشعددی از هتدوسشان گ فشه یتا

اروپا را درگی خود ساخشه بود .در ای ان وبا به دفعات بیرش از طاعون روی داد و

یتق یباً یتا نزدیک به یک سده پس از اولین ورودش در سال 1236ق به ای ان ،همچتان
به طور جدی ق بان م گ فت.
مسألۀ مورد ب رس در ایتجا این است که در سدۀ سیزدهم قم ی و به هتگام هجوم

م گبار و کم شکن این ام اض ،طبابت بوم ما چه واکتر در قبال آن نران داد .از
آنجا که طبابت ما به وقت شیوع این ام اض ،خصوصاً یتا پیش از رواج طبابت ف نگ
در میان جامعه ،مهمیت ین دانر بود که انشظار پاسخ از آن م رفت ،ب رس نوع و
چگونگ مواجهۀ آن با این بیماریها ،قابل یتأمل خواهد بود .بتا ب این ،مسأله به

شکل دقیقیت این است که طبابت بوم آن روزگار ،چه صورتبتدی مفهوم از این
ام اض ارائه م داد ،این ام اض در بدوِ ورودشان به ای ان چگونه به وادی ادراک
داخل م گرشتد و یتحت چه کیفیات و چه مقوالیت به یتصور در م آمدند و چه
گفشمانهایی و به چه شیوه و با چه قواعدی ،آنها را به بتدِ مفاهیم م کرید .بدیه

است که چتین ب رس هایی نه یتتها م یتواند روشتگ پارهای ابهامات یتاریخ علم ما ط
سدۀ سیزدهم قم ی باشد ،بلکه امکان مقایسهای یتطبیق را با دیگ دورههای یتاریخ
و دیگ مواجهات طبابت ما پدید خواهد آورد .ایتکه در لحظۀ مواجهه ،خصوصاً آن

زمان که هتوز طبابت بوم ما یتج بهای از طبابت ف نگ را دارا نیست یا این یتج به در
حداقل حالت ممکن خود ق ار دارد ،چگونه این بیماریها فهمیده م شد ،چه علل
ب ای آن مشصور بودند ،چه شیوههای معالجهای بهکار گ فشه م شد و چه اخشالف
نظ هایی در میان اطبا ب س یترخیص یا نوع معالجه وجود داشت ،جملگ در روشن

شدن بخر از یتاریخ علم طبابت ما در سدۀ سیزدهم مؤث خواهد افشاد.

همچتین این گونه ب رس های یتاریخ ما را یاری خواهد داد یتا دریابیم در لحظۀ
یتاریخ مورد ب رس ما چه گفشمان یا گفشمانهایی در قلم و طبابت ما حضور دارند و
آیا آن قواعدی که این گفشمانها را نظم بخریده ،در طول یتاریخ یک هزار سال پیش
از آن ،یکسان بوده است یا بسشه به دورههای یتاریخ یتفاوت ک ده و اگ مشفاوت بوده،

این یتفاوت از چه مرخصههایی ب خوردار است .یتتها در پ یتو چتین ب رس هایی است
که م یتوان فهم یتاریخ از دانش طب در ای ان را امکانپذی ک د.

مواجهۀ طبابات بوم با بیماریهای وبا و طاعون33/ ...

یتوضیح این ام ض وری است که مسأله در ایتجا یتتها یتم کز ب صورتبتدی و
ادراک این ام اض از سوی طبابت بوم ما در لحظۀ مواجهه با آن است .آنچه مهم
است ب رس واقعیش ذایت و حقیق از بیماریهای وبا و طاعون نیست که مشعاقب آن

یتصور کتیم ب خ از اطبا در نهایت ام به فهم «درست» آن ذات نایل یا دست کم بدان
نزدیک گرشتد ،بلکه مهم ب رس ام اض است که واقعیت و حقیقت آن در درون

گفشمان طبابت ما در آن روزگار ساخشه م شد .در این ب رس  ،مسأله ،فهم درست یا
نادرست اطبای بوم از این ام اض نیست بلکه ص فاً همه چیز از خالل زاویۀ دید آنان

ط ح و بحث خواهد شد.

من در ادامه گزارش مخشص ی از وقوع این ام اض در سدۀ سیزدهم ارائه خواهم
ک د و سپس به واکتشها نسبت به این ام اض از سوی طبابت ما در آن روزگار
خواهم پ داخت.
تاریخ مختصر همهگیریهای وبا و طاعون
وبا اولین بار در اواخ 1236ق1821/م از هتدوسشان و از ط یق سواحل عمان به
ای ان آمد و گسش ۀ سش گ را در ب گ فت .در خلیج فارس روزی  1511نف را

م کرت و «در بح ین  4111نف یعت دو سوم جمعیت را گ فت» (ناطق ،ص.)13

همین وبا بود که از ط یق شی از به اصفهان رسید و دو سال در م کز ای ان پاب جا بود و
پس از آن راه روسیه را پیش گ فت (فلور ،ص .)16در 1235ق وبا که در اول ذیقعده
از سمت یزد به سوی کاشان راه افشاده و بدانجا س ایت نموده بود ،در ع ض دو ماه

یتق یباً دوازده هزار نف از اهال کاشان و بلوکات کاشان را به کام م گ کراند
(منشآت ،ص .)288یتلفات این همهگی ی را در کل ای ان مشجاوز از یکصد هزار نف

نوششهاند (لسان الملک سپه  ،ج ،1ص ،338اعشماد السلطته ،ص .)1553در
1244-1245ق1827/م دومین اپیدم کوبتده که از هتد مترأ گ فشه بود از راه

ه ات به ای ان و از ط یق سواحل دریای خزر به یتفلیس رسید و از آنجا راه اروپا شد

(فلور ،همانجا ،الگود ،ص .)515همین وبا بود که از یته ان به قزوین و کاشان و
اصفهان کریده شد .در پاییز 1245ق طاعون در یتب یز نیز شایع گرت و حدود 31
هزار یتلفات داد (الگود ،همانجا) .در بهار 1246ق وبا در دارالسلطته یتب یز شایع شد

و روزانه چهار صد پانصد نف یتلف م شدند (جهانگی می زا ،ص .)138در اوایل بهار

1245ق طاعون آمد و «در ک دسشان و مازندران و گیالن کرشار عظیم داشت»
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(ناطق ،ص .)14در ناسخ التواریخ در باب بالی طاعون آن سالها آمده است ...« :در
خاک گیالن از  111،111یتن افزون به م ض طاعون درگذشت و این بال در بیرش بالد
ای ان س ایت ک د» (لسان الملک سپه  ،ج ،1ص .)455حکیم می زا احمد یتتکابت

م نویسد« :با ایتکه هوا وبائ بود چتین طاعون در بالد ما به هم رسید که یتتکابن و
دیلم و گیالن و مازندران باشد ،قشل عام ک د و نعش را کس نبود دفن کتد ،حیوانات و
سِباع خوردند» (یتتکابت  ،ص.)232

1

هجمۀ گسش دۀ این ام اض ط سالهای بعد نیز همچتان ادامه داشت و ق بان

م گ فت .ف المثل در 1251ق وبا در یتب یز شایع شد و روزی صد نف را م کرت
(پ کیتز2،ص )33و «پتجاه هزار نف در ممالک مح وسه یتلف شدند» (اعشماد
السلطته ،ص .)1633بتا به گفشۀ دکش کلوکه در وبای 1262ق ،ده درصد جمعیت

یته ان ( 12هزار نف ) م دند (فلور ،ص .)16ابوت 3،کتسول ب یشانیا در ای ان در همین

سال م نویسد وبا در یزد حدود  5یا  8هزار نف و در ک مان حدود  2هزار نف و در
یتب یز در ع ض  41روز حدود  6هزار نف از سکته را به کام م گ ف سشاد (ابوت،
صص .)213 ،152 ،132به گزارش وی ،وبای 1263ق در آذربایجان حدود  5هزار
ق بان ب جای گذاشت (همان ،ص .)213در حدود 1267ق وبا در خوی و سلماس
بود و در ماه صف در یتب یز نیز افشاده بود (وقایع اتفاقیه ،نم ۀ  6 ،74صف ،1267
ص )554و روزی  51یتا  61نف یتلفات م داد« :از ق اری که کدخدایان صورت و

ثبت و نوششه دادهاند از نه محلۀ یتب یز ،چهار هزار و هرشاد و سه نف ازین ناخوش

وفات یافشهاند» (همان ،نم ۀ  8 ،115جمادی االول  ،1267ص .)643در همین
سال و در رجب 1267ق بود که وبا در یته ان و از محلۀ ستگلج آغاز شد (همان ،نم ۀ

 26 ،118رجب  ،1267ص )518و چتان شدیت گ فت که در شعبان روزی  61یا 51
نف م م دند و بسیاری از م دم شه بی ون رفشه و در دهات اط اف و شمی انات و
متاطق س دسی متزل ک ده بودند (همان ،نم ۀ  11 ،121شعبان  ،1267ص .)534در

همین ماه یتلفات ناخوش به روزی  131نف بلکه بیرش رسید و رفشهرفشه کمش شد و به

 .1مرابه این واقعه را بارنز که حدود اکشب ( 1832جمادی االول  )1248در مازندران به س م ب ده نیز در
سف نامه اش آورده است .او م نویسد که ساری در سال گذششه آن چتان از طاعون صدمه دیده است که در زمان
حال «جمعیت آن از سیصد نف یتجاوز نم ک د» (بارنز ،صص.)85-71
2. Perkins
3. Abbot

مواجهۀ طبابات بوم با بیماریهای وبا و طاعون31/ ...

روزی  31یا  41نف رسید (همان ،نم ۀ  24 ،122شعبان  ،1267ص )546و در
اواخ ماه همچتان روزی  15و  16نف م م دند (همان ،نم ۀ  ،123غ ۀ رمضان،
ص .)553همین طور م ض در قم و کاشان و اصفهان و مازندران و قزوین نیز ظهور

ک د (همان ،نم ۀ  8 ،124رمضان  ،1267ص ،561و نم ۀ  14 ،127شوال،

ص .)574در وبای 1253ق ،گوبیتو نوششه است که یک سوم اهال یته ان کرشه شدند
(ص .)338بعد از یته ان در خ اسان و قم و کاشان نیز بیماری شدت ک د .یزد را هم
ف اگ فت و در فارس و قرالقات فارس ق یب  21هزار نف را کرت .در 1255ق وبا

به یتب یز بازگرت و  2454نف را کرت .در 1257ق از اسش آباد ش وع شد .در
1282ق وبا از ط یق حجاج ع بسشان آمد و در خود مکه  41هزار نف م دند (ناطق،
ص .)16در 1283ق وبا از ط یق ساوجبالغ به ارومیه و یتب یز رفت و در آذربایجان به
حدی شدت داشت که «بعض روزها ق یب سیصد نف به م ض مزبور مبشال م شدند»

(اب اهیم ،صص .)4-3در 1285ق وبا هم اه قحط آمد .از وضع یته ان در این سال،
حاج محمد حسن امین الض ب چتین نوششه است« :روزی  111یتا  151نف » م دند .از
فارس گزارش رسید« :بی آذوقگ و قحط در والیات و بلوکات حاصل شده و از
کرشن و کرشه شدن یکدیگ به جهت یتحصیل روزی باک ندارند( »...ناطق ،ص.)15
در اواخ همین سال و نزدیک عید نوروز وبا به دهات و از آنجا به شه قزوین رسید،
چتانکه در کلیۀ دهات روزی دویست نف م م دند (کاشان  ،ص .)51در 1288ق
هتوز قحط ادامه داشت و وبا هم مزید ب علت شد .در یته ان به گواه امین الض ب

«روزی  211یتا  411نف در کوچه و بازار و محلهها» م م دند (ناطق ،صص.)18-15
در 1273ق طاعون در متطقۀ شوشش با شدت ظاه شد و  8111نف را مبشال ساخت
که  1811نف شان م دند .همین طور در بینالته ین موجب م گ  3111نف گ دید
(الگود ،ص.)543

در اواخ ذی الحجه 1316ق وبا «در بتد بوشه و محم ه دیده شده و از آنجاها با

کمال س عت در والیت ک دسشان ای ان شیوع یافت ،به این معت که در اندک زمان به
همۀ شه ها و قصبات و دهات آن صفحات س ایت نموده  ...و حش جزئ هم در
شی از ب وز ک ده یتا به خ م آباد رسیده بود»(اب اهیم ،صص .)2-1در شوال 1317ق

وبایی که از مدیت قبل در افغانسشان شایع شده بود به یت بت جام رسیده و از ه ات به

سوی مرهد م آمد و س انجام در ذی الحجه س اس خ اسان را در ب گ فشه و از سمت
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شاه ود ،ط یق یته ان را پیش گ فشه بود (فوریه ،صص 352و  1.)357همان اوقات
بود که وبای بسیار سخش از بادکوبه آغاز گرت و روسیه را ف اگ فت و به اندک زمان
به رشت رسید .مح م 1311ق وبای سخش ای ان را ف اگ فت .دکش طولوزان م گفت:

در مدت س سال که من در ای ان بودم ،این سختیت ین و گسش دهیت ین وبائ بود که

شاهدش بودم (ناطق ،ص .)17دکش فوریه ظهور این وبا در یته ان را ب طبق نامههای
رسیده از  5ماه قبل م دانست و یتا حدود دو هفشه بعد از این یتاریخ ،یتلفات شه را به
نقل از دیگ ان روزی صد نف م نوشت (فوریه ،صص 373و  .)375اعشماد السلطته

از قول اطبا نقل م کتد که ط دو روز بیسشم و بیست و یکم مح م «هزار و شرصد نف

از طه ان و شمی ان یتلف شدند» (ص .)827یتجار نوششهاند روزی  1111نف از میان
رفشتد (ناطق ،ص .)17فوریه م نویسد که از  25مح م یتا اول صف وبا در یته ان
روزی  811نف را کرشه است و این یتلفات را بیرش شامل فق ا م دانست که به علت
یتتگدسش وسیله و امکان ف ار نداششتد (ص .)378حاج می زا یحیی دولت آبادی نیز

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

م ب دند و با وجود «این سادگى و آسانى ،باز یك روز و دو روز جتازههاى عزیزان در
ب اب پدران و مادران و ارحام و اقارب ب زمین است و وسائل كفن و دفن آنها ف اهم
نم شود» (دولت آبادی ،ج ،1ص.)116
اطالعات و جزئیات یتاریخ

در باب هجمههای گسش دۀ این ام اض مفصل

است 2.نیز اث ات اجشماع و اقشصادیای که وبا و طاعون در آن روزگار از خود بهجا

گذاشت ،در این مخشص نم گتجد .یتتها همین بس که از نقطه نظ جمعیتشتاخش ،
م گ و می ناش از این ام اض در کاهش جمعیت ای انِ آن روزگار فوق العاده مؤث
بوده است (عیسوی ،صص ،41-37پوالک ،سفرنامۀ پوالک ،ص .)463این

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

 .1در یت جمۀ عباس اقبال آششیان از این اث  ،اششباهایت در یتطبیق یتاریخهای میالدی با هج ی قم ی وجود دارد.
یتاریخهای مذکور از نسخۀ اصل کشاب چاپ  1716یتصحیح گ دید.
 .2ب ای اطالع بیرش در بارۀ وسعت و گسش ۀ دهرشتاک این بیماریها در دورۀ قاجار نک  :فلور ،صص24-15؛
سیف ،صص 58-41و 162-147؛ ناطق ،صص.17-13
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ق نطیتهها و نیز رواج اصول بهداشش جدید در میان م دم و همین طور یتغیی ات و
اقدامات خارج بود که ریرۀ این ام اض از میان ب چیده شد.
ماهیت وبا و طاعون

معموالً بخش عمدهای از طبابت بوم ما در آن روزگار ،عامل اصل م ض وبا را

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

م یافت و از این ط یق جان ف د را م گ فت .می زا موس ساوج

2

در رسالهای با

عتوان دستوراالطباء فی دفع الطاعون و الوباء این م ض را از اقسام حمیات مط ح
ک ده و در باب دوم آن با عتوان «در حقیقت و ماهیت و یتع یف حُمای وبائ »
م نویسد« :گوییم :حُمّ ح اریتیست غ یبه که مرشعل م شود در قلب چتان اششعال
[که] ض ر م رساند به افعال طبیعیه و حیوانیه و نفسانیه و جمیع افعال را از مج ای

طبیع خود باز م دارد» .او حمای وبائ را از جتس «حمیات خلطیته عفته» م داند
که «آن ح ارت غ یبه است که مرشعل شود در قلب» .این ح ارت میل به سمت درون
بدن دارد و از این رو «جمیع ظاه بدن س د گ دد و شدت عفونت در قلب س ایت

نماید و اعضاء را از جمیع کارها باز دارد .و حادث شود اع اض و ام اض ردیّه 3در
حین ع وض این حم  ،مثل اخشالط ذهن و اوجاع مفاصل و ظه و س دی اط اف و
 .1جمعِ حم  :یتب .در همۀ مواردی که در پانویسها به معتای کلمهای در مشن اشاره شده ،از لغت نامۀ دهخدا نقل
شده است.
 .2موس بن علی ضا ساوج یته ان طبیب دوران محمد شاه و ناص الدین شاه بوده است .وی چتانکه خود یتوضیح
م دهد ،رسالۀ مخشص ی را به هتگام شیوع وبا در زمان محمد شاه به سال 1262ق نوششه بوده که در مطبعۀ
دارالخالفه طبع و در همان زمان میان م دم متشر گرشه است یتا به معالجه بپ دازند .پس از واقعۀ سخت وبای آن
سال ،رسالۀ مفصل با عتوان دستور االطباء فی دفع الطاعون و الوباء م نویسد .چتد سال بعد و در اوایل دورۀ
ناص الدین شاه ،از آنجاکه م ض وبا ه از چتد گاه از نو س ب م آورد ،به ام امی اسداللّه خان ،وجوه معالجۀ
این بیماری را از رسالۀ پیرین انشخاب نموده و یتحت عتوان دستور االطبا فی عالج الوباء طبع نمود .رسالۀ حفظ
صحت را نیز به دسشور امی اسداللّه خان به نگارش درآورده است (نک  :ساوج  ،دستور االطبا فی عالج الوباء،
صص .)5-1وی از اطبای مع وف یته ان و مطبش در پایین س چرمه ،نزدیک امامزاده یحیی بوده است
(نجمآبادی ،ص .)151به ام خودش ،جسد وی به نجف متشقل شد و در جتب مزار حاج مال محمد جعف
اسش آبادی ،جتب متارۀ ایوان ح م حض ت امی  ،مدفون گرشه است (اکب ی ساوج  ،ص .)16گویا کشابخانهای
شخص هم از او باق مانده بود ،که بخر از آن به کشابخانۀ م عر متشقل شده است .بعض از نسخههای آن در
مجلۀ میراث شهاب مع ف شده است (م عر نجف  ،صص.)21-3
 .3مؤنث ردیّ ،بد و بی قدر .یتباه.
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ح ارت شدیدی در سیته و الشهاب بسیاری و خرک در زبان و گتد و عفونت در دهن»
(ساوج  ،دستور االطباء 1،صص.)72-71
ساوج از سه قسم حم (حمای یوم ،حمای خلط و عفت  ،حمای دق) نام ب ده
و حمای وبائ را ذیل نوع دوم آن یعت حمای خلط و عفت یاد ک ده است .وی ب

این نظ است که حمای وبائ به گونهای است که ابشدا به اخالط و رطوبات م آویزد و
پس از آن در اعضا اث م کتد و این مسأله نران از آن دارد که م ض از جتس دوم
حمیات (حمای خلط و عفت ) است (همانجا) 2.احشماالً درآن دوران یتعیین نوع

حمای وبائ از میان سای اقسام حمیات محل یت دید بوده باشد ،چتانکه حاج آقابابا

ملک االطبای شی ازی 3حمای یوم را هم عالوه ب حمای خلط و عفت امکانپذی

م داند (حاج آقابابا ،مفرق بین الهیضة و الوباء ،ص .)12محمد رازی کت ملقب به
فخ االطباء 4در رسالۀ مفتاح االمان ط سؤال و جوابی به این سؤال که چ ا این حم
 .1ه جا عتوان «دسشور االطباء» آمده ،متظور کشاب دستور االطباء فی دفع الطاعون و الوباء است.
 .2ساوج در اسشدالل ب ایتکه این م ض از کدام قسم حم است ،اشاره ک ده است که ما سه قسم حم داریم:
حمای یوم و حمای خلط (و عفت ) و حمای دق .او م نویسد که بدن و آنچه در آن است از سه جتس یترکیل
گ دیده است :اول اعضاء ،دوم اخالط بدن ،و سوم ارواح ثالثۀ نفسانیه و حیوانیه و طبیعیه و ابخ ه .پس از آن این
سه قسم یتب را در نسبت با محشوای بدن یتوسط مثال در بارۀ حمام و قیاس آن با بدن ش ح م دهد .نسبت اول
(اعضاء) به دو قسم دیگ  ،همچون نسبت دیوارههای حمام به آب و بخار آن است .نسبت دوم (اخالط و
رطوبات) به دو قسم دیگ  ،چون نسبت آب حمام به دیوارهها و بخار آن م باشد و در نهایت نسبت سوم (ارواح
ثالثۀ نفسانیه و حیوانیه و طبیعیه و ابخ ه) به دو قسم دیگ چون بخار حمام به دیوارهها و آب آن م باشد .چتانچه
حم  ،ابشدا به اعضاء درآویزد و آنها را درگی کتد ،حمای دق نام دارد .چتانچه ابشدا به اخالط و رطوبات و پس از
آن در اعضا یتاثی کتد ،حمای خلط و عفت نام دارد و چتانچه حم  ،ابشدا به روح و بخار و پس از آن به اعضا و
اخالط اث کتد ،حمای یوم نامیده م شود (ساوج  ،دستور االطباء ،صص.)72-71
 .3محمدیتق شی ازی مرهور به «حاج آقابابا» و ملقب به «ملک االطباء» از طبیبان شه ه دورۀ قاجار و از جملۀ
اطبای فشحعل شاه و محمدشاه و ناص الدین شاه بوده است .در اواخ عم ش مجموعه رسائل در طب به صورت
چاپ ستگ از وی متشر شده است .گویا از مخالفان شدید معالجات جدید طب ف نگ بوده است و رسالۀ
جوهریهاش که در رد جوه یات ف نگ نوششه از جمله گواهان این مدعاست (زنوزی یتب یزی ،ص .)318به روایش
در حدود 1271ق (آقابزرگ ،ج ،3ص )47و به روایت دیگ در 1287ق (روسشائ  ،ج ،2صص )511-511در
ک بال وفات یافشه است.
 .4محمد رازی کت ملقب به فخ االطباء از جملۀ اطبای ناص الدین شاه و گویا ف زند پی احمد کت طبیب محمد
شاه بوده است (روسشائ  ،ج ،2ص .)424چتانکه او در مفتاح االمان یتص یح ک ده در سال 1255ق و پس از
شیوع م ض وبا در دارالخالفه طه ان ،ناص الدین شاه دسشور یترکیل مجلس را م دهد یتا در آن از ام اض و اسباب
و عالمات و معالجات آنها مباحثه شود بلکه بشوانتد ب این م ض صعب العالج غلبه نمایتد .این مجلس هفشهای دو
روز در دارالفتون به ریاست رئیس االطباء ملک ای ج می زا و با حضور اطبایی چون حاج آقابابا شی ازی ملک
االطباء ،مال محمد حکیم باش یتب یزی ،می زا احمد کاش و حکیم طولوزان یترکیل م گ دید .وی م نویسد که
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را م بایست در زم ۀ حمای خلط و عفت در نظ گ فت ،پاسخ گفشه است (رازی
کت  ،ص.)52
در باب اسباب این م ض نیز که چیست و از چه رو قوام م گی د ،این عده از

اطبای بوم  ،سبب اصل را یتعفن هوا دانسشهاند و ب این باورند که عفونش که متج به
یتولید ح ارت و یتب در اف اد م گ دد از هواست که نرأت گ فشه است.

رسالهای به نام وبائیۀ کبیره که ملکاالطبای شی ازی پس از شتیدن اخبار شیوع
وبا در 1251ق در سای نقاط ای ان ،آن را به نگارش درآورده است ،م نویسد که
اسبابِ حدوث م ض وبا در حقیقت یتعفت است که عارض هوای مجاور زمین

م شود ،چ اکه این هوا به «اجزای مائیه» مخلوط است و بهواسطۀ ح ارتِ آفشاب

بخار م کتد .علت یتعفن ،بخارهای بدبویی است که از «معادن حاره و بقول 1و اشجار

ک یهه و آبهای ایسشادۀ مشعفته و مسلخ حیوانات و غی ایتها» به هوا صعود م کتد.
از همین روست که کم باران از عالمات هردار دهتدۀ وباست و بیماری پس از یتعفن

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

م شود .این یتب در ظاه خفیف اما در باطن بسیار شدید است« .در یتب وبائ  ،اول
رطوبات محصوره در قلب و حوال آن مشعفن م شود .پس در این یتب ،ح ارت عفته
اوالً و بالذات مشوجه قلب است و در سای یتبها ثانیاً و بالع ض ،و این است سبب
ب وز اع اض هائله 2و بسیاری موت» (حاج آقابابا ،وبائیۀ کبیره ،صص.)3-2

ملکاالطباء بارها و در رسالههای دیگ ی چون وبائیۀ صغیره یا طاعونیه یا مف ّق بین

در آن زمان هم اه مظف الدین می زا ولیعهد مأمور به مملکت آذربایجان م شود و از همان وقت به فک نوششن
رسالهای در این باب بوده است (رازی کت  ،صص .)5-2نام او جزء کارگزاران مملکت آذربایجان آمده است
(اعشماد السلطته ،ص .)2141به یتص یح خودش از جملۀ شاگ دان می زا احمد یتتکابت و می زا حسین اصفهان
حکیم باش بوده است (همان ،ص .)62اعشماد السطته در المآثر و اآلثار از ف دی به نام می زا احمد طبیب کت نام
ال
ب ده که از مرخصایت که م دهد (ایتکه وی شاگ د می زا احمد یتتکابت و ملقب به فخ االطباء بوده است) احشما ً
متظورش همین محمد رازی کت است و بعید است که پدر وی یا ف د دیگ ی بوده باشد .همین کشاب در باب این
شخص نقل م کتد که چتدى هم اوائل عم به اصفهان رفشه از موالنا عبدالجواد مسشفید گ دیده و در صتاعت
موسیقى نیز مهاریتى به هم رسانیده بود .یتاریخ وفات وی را نیز 1311ق نقل م کتد (چهل سال تاریخ ایران ،ج،1
ص.)311
 .1جمع بقل :سبزی ،یت ه ،میوه
 .2مؤنث هائل :هولتاک ،یت سانتده.
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الهیضة و الوباء نیز به همین شیوه و گاه با افزودن مطالب دیگ ی به چگونگ مشعفن
شدن هوا و یتأثی آن در بدن اشاره ک ده است.
همچتین رسالۀ دستور االطباء نیز به اسباب فساد هوا و عوامل آن پ داخشه و آن را

ب دو قسم بعیده و ق یبه دسشهبتدی ک ده است .ساوج  ،اسباب بعیده را اسبابی
سماوی م داند که در پایان رساله ،فصل را به آن اخشصاص داده و متظور وی از آن،
بیرش علل را شامل م گ دد که به عالم ماوراء م یتبط است و در آن از یتقدی ات اله
و انواع ادعیه و طلسمایت جهت مخشومه نمودن بلیۀ وبا و نیز طاعون سخن به میان

م آورد .اما اسباب ق یبه ،که به علل مادی و طبیع این ام اض باز م گ دد ،خود به
دو بخش یتقسیم م شود :اول از جهت موضع و بلد و دوم از جهت اوقات سال .عامل
اول ،مرابه آنچه حاج آقابابا ملکاالطباء اشاره م ک د ،گودالهای آبِ واقع در
اط اف آن س زمین یا انواع خاص از زمینها که محمل ب ای گ دآمدن آبها بود

مانتد شلشوکزارها را در ب م گ فت که امکان مشعفن شدن آنها م رفت .در این
حالت ،به دلیل یتصعید بخارهای فاسد از آن اراض  ،هوای اط اف مشعفن و فاسد
م گ دید .همچتین موارد دیگ ی از قبیل زمینهای سبزیکاری اط اف یا
درختزارهایی خاص و ختدقهای بی ون شه و مسلخها و محل فضوالت و کثافات

بی ون ب ده شده از شه را شامل م گرت .اما در ادامه به یتغیی فصول از عادات
طبیع شان به مثابۀ عامل دوم ب وز وبا اشاره نموده است ،به این صورت که فصل از
سال از عادت طبیع خود متح ف گ دد .مثالً زمسشان ،گ م و یت و بدون بارندگ باشد
یا یتابسشان پ باران ،یا بهار خرک و چون پاییز باشد و پاییز گ م و یت گ دد .از نظ

وی ،در چتین ش ایط  ،ام اض چون وبا و طاعون رخ خواهد داد (ساوج  ،دستور
االطباء ،صص.)74-73

1

مسأله این بود که ه دو این عوامل ،چه بعیده و چه ق یبه ،در نهایت متج به یتعفن

هوا م شد و این یتعفن بود که بیماری را موجب م گرت .با این حال یتأثّ بدنها از آن
خود نیازمتد پیشزمیتههایی از سوی اف اد م بود و گاه از ط ق مخشلف کارساز
م افشاد .ب ای مثال ،آمادگ و اقشضای مزاج اف اد خود بهمثابۀ یک از موارد ابشال
یتلق شده است .مرابه نظ ملکاالطبای شی ازی که پیرش اشاره شد ،می زا موس

 .1ساوج در رسالۀ حفظ صحت نیز بحث در باب هوا و کیفیت یتعفن و فساد جوه آن و چگونگ ب وز حمای
وبائ م کتد (ساوج  ،حفظ صحت ،ص 66و صص.)71-57
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ساوج نیز ب این نظ است که یتعفن هوا را نم یتوان مطلق عامل این ام اض دانست
چ اکه م ض ب ابدان غلبه م کتد که از اخالط فاسده به های داششه و مسشعد قبول
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

و از این اخالط پاک باشد ،ایمن از ابشالی م ض است .همچتین ،بیماری ب
بدنهایی که ضد مزاج هوای فاسد را داششه باشتد ،اث نخواهد ک د .چه اگ غی از
این بود ،م ض در بدن همۀ اف اد اث م ک د و الج م م بایست کل م دم هالک

م گرشتد (ساوج  ،دستور االطباء ،صص .)75-74وی در فصل بعد از آن به
امزجهای م پ دازد که مسشعد م ض م پتداردشان و به یتوضیحات م یتبط با آن
م پ دازد.
همچتین گاه هوای وبائ نه به طور مسشقیم و از ط یق اسشتراق آن ،بلکه به طور

غی مسشقیم و از راه یتغذیۀ نبایتات فاسد شده یتوسط هوای وبائ یا از راه اریتزاق
گوشت حیوانایت که از نبایتات و گیاهان آلوده یتغذیه نمودهاند ،در بدن انسان مؤث
خواهد شد (ساوج  ،دستور االطباء ،ص.)57

ظاه اً در گذششه ،ام اض ف اگی و بیماریهای واگی دار که در شدتِ ف اگی ی و

یتلفات مرابه هم بودند ،در زم ۀ وبا و طاعون پتداششه م شدند (یتاجبخش ،ص.)355
موارد مشعددی از ظهور بیماریهایی چون وبا و طاعون در کشب مورخین نقل شده و
معموالً ام اض که بدین نامها خوانده م شدند ،در مواردی چون مهلک بودن و
یتلفات ف اوان یا در مواردی چون مس ی بودن ،وجه اشش اک داششتد .دکش طولوزان

1

نیز در این باره م پتداشت که «در یتصتیفات اطبای ع ب و عجم لفظ وبا شامل همه
ام اض عامۀ وبائ است» (طولوزان ،نم ۀ  ،241ص .)763بتا ب این پیداست که این
دو بیماری در قالبی یتتگایتتگ به یکدیگ پیوند خورده بودند .این پیوند به گونهای بود

که گاه در طبابت بوم  ،طاعون قسم وبا یتلق م گرت و هوای وبائ از ش ایط
حدوثش یتلق م شد و گاه در پارهای موارد وبا طاعون خوانده م شد (یوسف ه وی،
ص .)251ساوج م ض طاعون را نیز از جملۀ ام اض وبائ و از اقسام وبا م داند و
ظهور آن را به هوای وبائ نسبت م دهد .وی پس از یتوضیح در رابطه با اقسام اورام
 .1ژوزف دزی ه طولوزان (1875-1821م) ج اح و افس ف انسوی است که در سال 1281ق1864/م به یته ان آمد
و پزشک ناص الدین شاه شد و در دارالفتون به یتدریس پ داخت .او در پیرب د پزشک نوین در ای ان مؤث بود
(یتاجبخش ،ص.)556
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حاره و بثورات 1،م پتدارد که آن دسشه از «اورام ردیّۀ عفتۀ طاعونیه» یتتها در سالهایی
که وبا اسباب عفونت عموم را ایجاد نماید ،حادث م شود و صف ا را فاسد ک ده و
«مورث غلیان خون و صف ا شود و طبیعت از بابت حفظ عضو رئیس ،دفع این مواد
فاسده را نماید ،و به اعضاء که لحوم غددیّه هسشتد ب یزد ،مثل پرت گوش و زی بغل

2

و کش ران» و در نشیجه باعث عفونت و موجب یتب و الشهاب شود و از کث ت این
عفونت است که حالش سم پیدا م کتد .مجدداً از مجاورت آن اورام به قلب س ایت
ک ده و موجب م گ م شود .از این رو ،وبا را م ض گویتد که به سبب هوای فاسد،
اف اد زیادی یتلف شوند ،چه از ط یق هیضۀ 3ردیّه و یا از ط یق طاعون بوده باشد و نیز
چه از راه حمای جُدری و حصبه .و در ادامه م نویسد« :پس وبا اصطالح طبی م دن
خلق کثی ی در وقت بهخصوص به ه م ض که باشد و طاعون و آبله و حصبه از
اقسام وبا خواهتد بود» (ساوج  ،دستور االطباء ،صص .)183-184وی پس از ب

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

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

بعد از آن ورم ظاه م شود« .دیگ آنکه اسهال و ق و حبسالبول در طاعون نیست
مگ آنکه سمیت در نهایت اششداد بود و وقش که طبیعت از کار بیفشد ،ق و اسهال
عارض م شود( ».همان ،صص)186-184

محمد رازی کت ب این باور بود که طاعون «ورم یا بثوری» است که بیرش ظهور و

ب وزش در پرت گوشها و کراله ران است و اذیتِ الشهاب آن بیش از اندازه بوده و به
س عت اط افش سیاه و سبز و س خ م شود که سیاه و سبزش در بیرش موارد کرتده
است (رازی کت  ،صص .)17-11ساوج نیز طاعون س خ را کم خط یت ین نوع

طاعون و سیاه آن را کرتده م دانست (ساوج  ،دستور االطباء ،ص.)185

رازی کت در بخش اسباب و علل وبا و طاعون ،پس از آنکه علت ام اض مزبور را
یتعفن هوا ذک ک ده است ،به چهار سبب عمدهای اشاره م کتد که عفونت در هوا را
موجب م شوند و مطالبش کمابیش جامع اسشدالالت سای اطباست .او م پتدارد
 .1جمع بث ه (بث ) :اورام کوچک ،جوش.
 .2در اصل نسخه به صورت «بقل» نوششه شده است.
 .3اسهال .بی ون شدن مواد فاسد با ق یا اسهال.

مواجهۀ طبابات بوم با بیماریهای وبا و طاعون113/ ...

عفونت مزبور یا به دلیل حدوث وقایع و اقش ان سیارایت در افالک است ،یا به سبب
پیدایی بخارات کثیف و مشعفت است که بتا به علل مشعدد و مشکث از مکانها و
محلهای مخشلف ب روی زمین ب م خیزد و هوا را مشغی و غلیظ و فاسد م نماید،
ب ای مثال از گودالهای آب و آبهای ایسشاده مشعفته و اط اف زمینهای نزه 1و

شلشوکزار و سبزیکاری ،و یا از محل کثافات و فضوالتِ بی ون ب ده شده ،و یا از
نعشهایی که دفن نرده باشد و در اط اف پ اکتده باشد ،و یا مسلخ حیوانات و در
کل مواضع کثی ةالعفونش چون مقاب و مقایتل و مزابل ،یا به سبب یتغی اوقات فصول و
یا آمادگ و اسشعداد مزاج اشخاص در قبول م ض و همین طور در نهایت ام  ،به سبب

مجازایت اله و بلیهای آسمان که به قصد یتأدیب و یتتبیه اهل معاص نازل م گ دد
(همانجا).
در روزگاری که وبا و طاعون قدم بدین م زوبوم نهاد ،طبابت بوم ما در به

کارگی ی ط یق یترخیص و فهم این ام اض به آثار قدما در این زمیته رجوع ک د .آرای
بخر از اطبای ما در ابشدای ب خورد با این ام اض و یتق یباً یتا اواخ ق ن سیزدهم
مشأث از مطالبی بود که بزرگان چون ابن سیتا در قانون گ دآوری ک ده بودند و

دیگ ان که مرابه آن را و معموالً به اخشصار مشذک گ دیده بودند (نک  :ابن سیتا،
ج ،4صص 172-186و  ،351-348ج جان  ،ذخیرۀ خوارزمشاهی ،ج،1-3
ص123و صص ،558-555همو ،االغراض الطبیه ،ج ،2صص 816-812و،812
بهاءالدوله رازی ،خالصة التجارب ،صص  258-256و  .)318آنچه اطبایی چون
می زا موس ساوج در اسباب حمای وبائ یا سای اطبا در باب مرخصههای دیگ

وبا و طاعون به رششۀ یتح ی درآوردهاند ،یتق یباً با اندک اخشالف مرابه همان مطالبی
بود که قانون بوعل در باب م ض و عالمات و اسباب و معالجات آن بیان ک ده بود.
گ چه گاه ب پایۀ اسشتشاج و اسشتباط ،ب خ مطالب افزوده م گرت یا به دلیل

اخشالفایت که ط سدهها میان طبابت آن دوران و طبابت سیتایی رخ داده بود پتدارها

یا یتوصیههای دیگ ی بهکار گ فشه م شد ،با این حال گاه مرابهت در عبارات و
جمالت بهکار رفشه در آثار اطبای سده سیزدهم ،آشکارا عبارات و جمالت کشب
مشقدمین اطبا چون قانون را یتداع م ک د.

 .1مکان نزه :جای درآمدن باد و یت اوش ک دن آب.
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چالشها و ابهامات در چیستی بیماری
با این همه ظاه اً س گرشگ در یترخیص و درمان همهگی یهای مزبور که سلسلهوار
به وقوع م پیوست ،اندیرۀ طبابت ما را آشفشه ک ده بود .مسألۀ یترخیص ماهیت م ض

در میان اطبا چتدان هم روشن و مرخص نبود و ظاه اً ابهامایت در یتعیین ماهیت آن
وجود داشت .گ چه ب خ از اطبای بوم م ض را حمای وبائ دانسشهاند ،ظاه اً
اطبای دیگ ی نیز بودهاند که نظ ایت مشفاوت و مخالف اب از نمودهاند.
می زا احمد یتتکابت

1

در رسالۀ اسهالیه ،بیماری وبا را ذیل فصل به نام «اسهال

وبائ » آورده است .او یتأ کید م کتد که قدما اصل وبا را ذیل حمّیات ذک م ک دند،
اما من این بیماری را بتا به دالیل در اسهال وبائ ذک ک دم .معشقد است که یتتها
شیخ ابوعل «اسم مذکور م کتد آن هم نه در مبحث حمای وبائ » .اسشداللش این
است که آنچه حض ات حکما «در یتع یف حمای وبائ و عالمش که نقل م کتتد و

ب اهین عقلیه هم داللت م کتد هیچ دخل به این وبائ که در عهد این سلطان واقع

شده ،که در سال اول عوام وباء م گفشتد و در سالهای دیگ خواص هم م گفشتد،
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
سبب وی سماوی باشد یا ارض » ،و در این مکانها اسهال وبائ اف اد بسیاری را به
قشل رسانید« .دیگ ایتکه چه بسیار شخص ،صبح خود را ب طبیب نران م داد آیا
یتبی یا خب ی در او هست یا نه ،طبیب حکم به صحت او م ک د و در دو ساعت

فاصله ،م ض اسهال و ق چتین هجوم م آورد که در دوازده ساعت به هالکت

 .1می زا سید احمد یتتکابت ف زند امی محمد حسین حسیت یتتکابت از جملۀ اطبای مرهور سدۀ سیزدهم و طبیب
خاص فشحعل شاه و نیز طبیب محمد شاه قاجار بوده است .از جمله یتألیفات طبی وی سه رسالۀ ترجمۀ برء
الساعة ،مطلب السؤال و اسهالیه است .گویا نسبش از ط ف پدر به شیخ زاهد گیالن و از جانب مادر به حکیم
مؤمن یتتکابت  ،مؤلف کشاب تحفة المؤمنین ،م رسد (زنوزی یتب یزی ،ص .)251در ثبت مرخصات او در بسیاری
موارد اششباهات و ابهامات مشعددی وجود دارد .مؤلف اعیان الشیعه نقل از کشاب تتمیم أمل اآلمل آورده که در
آن مؤلف ،یعت شیخ عبد التبی قزویت  ،از مصاحبت با می زا احمد یتتکابت و فضایل او سخن گفشه است (امین م،
ج ،3ص112؛ قزویت  ،ص)63و حش یتعجب م کتد که چ ا مؤلف الذریعه در ایتکه او را طبیبی ماه وصف کتد،
کویتاه ک ده است .با این حال ،چتانکه مؤلف مستدرکات أعیان الشیعه یتأ کید ک ده ،احشماالً دو شخصیت بدین
نام باشتد که یک از علما باشد و دیگ ی از اطبا (امین ح ،ج ،3ص .)28یتاریخ دقیق وفات او را نیافشم اما محمد
رازی کت فخ االطباء که از زم ۀ شاگ دان او بوده است ،در شوال 1257ق که مفتاح االمان را به ایتمام رسانیده،
پس از ذک نام او عبارت «طاب اللّه ث اه» را آورده (رازی کت  ،ص )63که نران م دهد دست کم در آن یتاریخ
می زا احمد زنده نبوده است.

مواجهۀ طبابات بوم با بیماریهای وبا و طاعون111/ ...

م رسید و هالک م شد ،خاصه اگ یک از این قبیل م یض را م دیدند زودیت یتأثی
م ک د .مثل کس که هیضۀ ردیّه ک ده باشد ق و ک ب و اسهال و انقالب و یتهوع
بهعیته هیضۀ ردیّه ،و به این جهتها این خادم الحکماء این م ض ردیّه را که در این

سالها به هم رسید ،او را هیضۀ ردیّه دانسشم و مشعدّی و مس ی» (یتتکابت ،
صص.)232-231
می زا احمد یتتکابت از آن رو که معشقد است میان این م ض و آن ام اض که
حکماء سابق در کشب خود بیان داششهاند مرابهش نیست ،و از آن رو که عالمات و

عوارض این م ض مرابه هیضۀ ردیّه است ،آن را ذیل بیماریهای اسهال طبقهبتدی

م کتد و ب حسب اسشدالالیت که ارائه م دهد ،نشیجه م گی د که نم یتوان این م ض را
داخل در حمیات دانست .وی اشاره م کتد که در دارالخالفۀ یته ان و به سال
1251ق ،این م ض چتان شدت ک د که «در اندک زمان  ،ق یب به بیست هزار نفس
یتلف شد و به حدی مس ی و مشعدی بود مرشبه شد به اطبا که این هم از جملۀ وباهای

ستوات سابق است .اگ چه در وباهای سابق هم به نظ حقی وبا نبود ،بلکه این م ض
ردیّه بود الّا یک سال» (همو ،صص .)75-76وی نه یتتها مشذک گ دیده که در آن
سال چگونه م ض هیضه به جای وبا ب اطبا مرشبه شد و در یترخیص آن به بی اهه

رفشتد ،بلکه یتأ کید م کتد که حش وباهای سابق ب این هم جز یک سال ،در حقیقت
وبا نبوده و همین م ض بوده است که اطبا در یترخیص آن خطا ک دهاند .حاج محمد
ک یمخان ک مان

1

نیز بسان می زا احمد ،وبای مع وف آن دوران را هیضه نامیده و

البشه آن را در نشیجه حصول سمیش در آب یا هوا دانسشه است (حاج ک یمخان
ک مان  ،ص.)162
می زا احمد در بارۀ طاعون نیز نظ ی مرابه ارائه ک ده است .وی در باب طاعون
1245ق م پتداشت که « ...آن طاعون هم طاعون بود که دخل به کشب حکماء
چتدان نداشت زی ا که در کشب معشب ین از حکماء مثل محمد زک یا یتص یح نموده که

 .1حاج محمد ک یمخان ک مان از علمای سدۀ سیزدهم و بتیانگذار شیخیۀ ک مان و از شاگ دان سید کاظم رشش
است .از او آثار بسیاری در زمیتههای مخشلف و مشعدد چون حکمت اله  ،فقه ،طبیعیات ،ریاضیات ،طب ،نجوم،
علوم ادبی ،یتفسی  ،ادعیه و مسائل مشف قه دیگ ی در علوم به زبانهای فارس و ع بی بهجا مانده است .سه رسالۀ
طبی او عباریتتد از :حقایق الطب در کلیات علمیۀ طب ،دقایق العالج در دقایق علمیۀ طب و جوامع العالج در
قواعد علمیۀ طب در جواب سؤال می زا زین العابدین طبیب از ش ح بعض عبارات مرکلۀ قانون .وفات وی به
سال 1288ق است ( نک  :محمد طاه خان ،صص .)141-53
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اگ طاعون در هوای وبائ واقع برود مس ی و احش از او الزم و االّ فال» و م ض که
در این سال روی داد مس ی بود« ،چه م خواهد هوای بلد وبائ بوده باشد یا نه ،چه
عفونت در هوا باشد یا نه» .اسشدالل می زا احمد این بود که اگ این طاعون بتا به
ادعای ب خ اطبا مرابه آنچه حکمای پیرین نقل ک دهاند باشد ،پس باید یتتها در
هوای وبائ مس ی باشد ،حال آنکه این طاعون که با آن مواجهیم ،در ه حالش از
هوا (چه وبائ و چه غی آن) مس ی است .او یتأ کید م ک د که عالمات طاعون در این
عهد واقع نرده و «با آنچه در کشب ذک ک دهاند یتفاوت کل داشت» (یتتکابت ،

ص .)232در ادامه با یتق ی این حقیقت که «پیریتیان از حکماء در لفظ طاعون
اخشالف بسیار ک دهاند» ،طاعون را که در آن روزگار واقع شده بود سه قسم م شمارد
که قسم اول آن را العالج و دو قسم دیگ را در اغلب موارد عالجپذی م داند (همو،
صص.)234-233

اما از دیگ نظ ات و اندیرههای طبابت آن روزگار در مواجهه با وبا و طاعون

م یتوان به رسالهای موسوم به حلّ معما اشاره ک د که ظاه اً نویستدۀ آن خود را حکیم
حقنظ  1مع ف م کتد و به گفشار سای اطبا اشکال م کتد و معشقد است آنان که م ض
را از س عفونت هوا م دانتد و آن عده که م ض را هیضه م پتدارند ،ه دو در

اششباهتد .او م نویسد که «عموم اطبای سلف و خلف و سای طبقات خلق» م پتدارند
که وبا از عفونت هوا ظاه م شود و سمیش که در هوا حاصل شده از راه حلق به
درون بدن رفشه و موجب م گ م شود .اما ب خالف این پتدار ،بارها دیده شده است

که «در بهار و زمسشان در مکانهای بسیار باصفا» و قلل کوهها ،بیماری عارض شده و
«جمع را یتلف ک ده است» .بتا ب این این اعشقادِ اششباه است که «ذهن طبیب را
 .1من یتاکتون اطالع دقیق از مرخصات ف دی حکیم حقنظ نیافشهام .ظاه اً خانوادهای یهودی در طبابت آن
روزگار مع وف به حقنظ بودهاند .شاهزاده عباس می زا ملک آرا نقل ک ده که در 1261ق که به وبا مبشال شده بود،
طبیبی یهودی به نام حقنظ او را مداوا ک ده است (افضل التواریخ ،ج ،2ص .)111پوالک در سف نامۀ خود از
چهار ب ادر از یک خانوادۀ کلیم نام م ب د و آنان را در شمار پ مرغلهیت ین اطبای شه م داند .یک از آنان ظاه ًا
حقنظ نام داششه است و ب ای مدیت طبیب مخصوص محمدشاه بوده است (سفرنامۀ پوالک ،صص.)378-375
می زا یتق خان کاشان نیز در روزنامۀ فرهنگ (نم ۀ  13 ،56شعبان  ،1275ص )223در ضمن بحث راجع به
محستات دارالفتون از اسالم آوردن دو بزرگزادۀ یهودی نام ب ده است که یک از آنها عبداللّه از نوادگان حکیم
حقنظ بوده و ظاه اً از وضع مال خوبی نیز ب خوردار بوده است .همین طور روزنامۀ وقایع اتفاقیه (نم ۀ 8 ،115
جمادی االول  ،1267ص )644ذیل اخباری از روزنامۀ کردستان ،از یک مورد طبابت عجیب یتوسط ف دی به نام
حکیم حقنظ ولد حکیم اسماعیل ذک ی نموده است .با این حال ،در باب ایتکه حکیم حقنظ صاحب رسالۀ
حل معما ،دقیقاً چه کس است و چه نسبش با اشخاص مذکور دارد ،اطالعات مشقت نیافشم.
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مغروش م کتد و ازمعالجه باز م دارد» و اجازۀ فهمیدن علت وقوع بیماری را
نم دهد ،چ اکه یتصور م کتتد «چیزی از خارج به حلق و دماغ وارد م شود و آدم را
به این بلیّه مبشال م کتد ،الج م خلق را ام به یتف قه م نمایتد و سفارش م کتتد که

درمکانهای نظیف مسکن کتید و عط یات اسشعمال نمایید و در مجمع مجشمع
نروید ،در نزد یکدیگ از موت مذاک ه مکتید» .این اف اد یتا به حال ندانسشهاند که
«هیچ م ض از خارج وارد طبیعت و مزاج نم شود ،بلکه خود طبیعت آدم احداث
م ض م نماید .همچتانکه صحت از خارج وارد طبیعت نم شود ،م ض هم از خارج

وارد طبیعت نخواهد شد .این ه دو حالت در باطن مزاج ب وز م کتد  ...و اطبا غفلت

م کتتد که این م ض وبا است ،اسهال ردیّه و غی ه اسم م گذارند ،اوقایت که شایع
م شود و عموم به هم م رساند محقق خواهد بود وبا است .علت شیاع این م ض به
واسطۀ اث اج ام علوی است که در اغلب طباع جذب رطوبت از م اره 1شده او را

غلیظ نموده سمیت به او عارض م شود .چون قط ه[ای] از آن وارد معده برود
همچتان است که سم افع وارد مزاج شده باشد ،فوراً موجب ق و اسهال خواهد شد،
مجموع رطوبت غ یزی را از ع وق و اعصاب و یتمام بدن فاسد نموده به ق و اسهال

دفع م نماید» (حقنظ  ،صص.)7-6

حکیم حقنظ از سویی با نظ می زا احمد یتتکابت که وبا را ذیل بیماریهای
اسهال دسشه بتدی م ک د ،مخالفت م نمود و ب این نظ بود که وقش م ض در میان
م دم شایع گرت به یقین وبا است و نه بیماریای دیگ  ،و از سوی دیگ و مرابه او و

مخالف آنان که وبا را ذیل حمیات م دانسشتد ،اسشدالل م ک د که این م ض حش در

مکانهای باصفا و متاطق که عفونت هوا بدان راه ندارد ،دیده شده است ،بتا ب این
نم یتوان ب قول آنان که یتعفن هوا را عامل آن م پتدارند ،ایتکا نمود .وی معشقد است
علت م ض وبا ،در اج ام علوی و کواکب نهفشه است و چتانچه به عالج یتعجیل شود،
رجایی ب رهایی از م ض هست و در غی آن مورث هالکت خواهد بود .همین طور

در ادامه ،به ام اض چون مح قه و مطبقه و حصبه و آبله و س سام و طاعون اشاره
م کتد و وقوع آنها را نیز از س مقارنه و اجشماع شمس و م یخ م داند (همو،
صص.)16-13

 .1جای صف ا ،کیسه مانتدی که مشصل به کبد ق ار دارد و دهانۀ آن به کبد باز م شود و در آن صف ا یتولید م شود.
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مسألۀ یتاثی اج ام علوی و سشارگان در پیدایی ام اض در حوزۀ طبابت عص
صفوی حضوری پ مایه داشت و بیان چگونگ این آثار و یتبعات آن ،در میان نوششهها
و رسائل اطبای این عص یافت م شود 1.همین طور در البهالی جُتگها و رسالههای

مشف قه ،ف اوان دسشورالعملهایی به قصد یتغیی و ممانعت از این یتأثی ات به چرم
م خورد .مطابق با مبان این نوع نگاه ،جهان بزرگ عالم کبی و انسان عالم صغی
نامیده م شد و این دو در نسبت و مطابقت با یکدیگ به یتصور م آمدند .از همین رو

بود که ف المثل در رسالهای به نام الطب الفلسفی ،مؤلف عالم صغی را که انسان باشد

موضوع صتاعت طب ،و عالم کبی را موضوع صتاعت نجوم م داند و نسبت این دو را
جزئ به کل و خاص به عام پتداششه و در حقیقت طب را جزئ از نجوم م پتدارد
(احمد بن الحسن ،ص .)2ایتکه به روزگار عص صفوی ،طبابت بسشگ عمیق و
دقیق با نجوم ب ق ار ک ده بود ،خود نران از دگ گون مهم داشت .از همین رو بود

که حکیم حقنظ به جز اندک یتوصیهها و یتدابی ی که در باب معالجۀ م ض ارائه
م ک د م پتداشت «یتصدق رافع این م ض است» چ ا که از «وقوع ام ی که به حکم
﴿اَیتَما یتَکونوا یُدرِککُمُ الموتُ و لَو کُتشُم ف ب وج مریَّدَةٍ) 2ظهور خواهد یافت چاره

نیست» (همو ،ص .)2در ب اب چتین پتداری بود که ف المثل مؤلف رسالهای موسوم
به تحفۀ ناصری در همان دوران ،موضع مخالف ایتخاذ م ک د و ب یتقدی گ ایی نهفشه
در این نگاه خ ده م گ فت و یتصور م ک د که بدن انسان از پسِ یتاثی ات افالک و
کواکب ب خواهد آمد و ب م ض غلبه یتواند ک د« :و بحث ک دهاند که وبا از یتأثی ات

فلک و یتأثی ات کواکب و ابخ ۀ ارضیه حاصل م شود ،پس خوردن ادویه و یتدابی

دیگ در آن سودمتد نخواهد شد و فلکیات یتأثی ات خود را خواهتد ک د ،چاره جز
یتسلیم به بال و رضا به قضا نیست .و جواب دادهاند که در دماغ انسان قوۀ عاقله هست
که با آن به سای حیوانات ش افت دارد و بدان جهت خداوند عالم او را مسشقیمالقامه
خلق ف موده .پس و به جهت یتعلق نفس که از عالم باالست ،بدن انسان از افالک و
کواکب بهش و ب یت و عال یت است ،پس یتأثی ات آنها را از خود دفع یتواند ک د »...
(احمد بن عل  ،صص.)31-31

 .1در بارۀ اریتباط میان نجوم و طبابت در عص صفوی نک  :احمد بن الحسن ،الطب الفلسفی؛ ش یف الهیج ،
کتاب مصور هیئت و تشریح؛ عقیل خ اسان  ،مخزن االدویه ،صص.77-87
 .2سورۀ نساء ،آیۀ  .58ه كجا باشید ،شما را م گ درمىیابد ه چتد در بُ جهاى اسشوار باشید.
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آنچه حکیم حقنظ در باب وبا یتصور م ک د ،با آن دسشه از گفشمانهایی که به
آمیخشگ نظاممتدِ هیئت و طبابت پایبتد بودند ،ق ابت ف اوان داشت .باید دقت
داشت که گاه دیگ اطبا بهخصوص آنان که در چارچوب گفشمان طبابت سیتایی

قلمف سائ م ک دند نیز چتین یتقارنهای فلک را در نظ داششتد ،با وجود این ،مسأله

این بود که اوالً این یتقارنها را به مثابۀ یک از اسباب حدوث م ض در نظ م گ فشتد
و نه فقط به متزلۀ یتتها عامل آن ،و ثانیاً چتانچه یتقارن هم رخ م داد معموالً از س
دگ گون های جوّی و در نهایت به واسطۀ یتعفن هوا ب مزاجها مؤث م افشاد و نه
مسشقیم و بیواسطه.

از دیگ عوامل که ب س گرشگ بیرش ِ طبابت بوم ما در مواجهه و رویارویی با
وبا و طاعون دامن م زد ،عدم ذک یتفاصیل این ام اض در کشب قدما بود .محمد
رازی کت در مفتاح االمان به این مسأله اشاره ک ده است؛ آنجاکه به صعب العالج

بودن و مهلک بودن م ض م رسد ،با این دغدغه روبهروست که از چه رو در کشب

اطبای مشقدم و مشأخ  ،در «عالج و اسباب و عالمات» این ام اض پ اهمیت ،به
ایجاز و اخشصار سخن رفشه است و حال آنکه «در ام اض غی مهلکۀ جزئیه به طور

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

این م ض را ندانسشهاند» ول اعشقادشان ب خطاست و نبایست این اخشصار را حمل ب
بیاطالع اطبا دانست .او یتأ کید م ک د که چون فضالی اطبا و حکما یک از اسباب
این م ض را ارسال این بال از سوی خدا دانسشهاند «به جهت یتأدیب و بازگرت خلق از

معاص و ارجاع ایران به سوی خداوند یتبارک و یتعال جل شأنه العزیز ،به این جهت
به طور ایجاز و اخشصار بیان ف مودهاند» (همانجا)؛ و یا در ادامه ،این اخشصار در بیان
عالج و اسباب بیماری را بدان سبب م داند که در زمان وقوع این ام اض مهلک و

صعب العالج م بایست رجوع به طبیب حاذق و ماه نمود ،پس «احشیاج به بسط و

یتفصیل نبود» و یا به این دلیل م داند که این گونه ام اض به ندرت ایتفاق م افشاده
است ،و بتا ب این چتدان محل یتأمل و یتدقیق باق نم گذاشت ،به ویژه که ظهور این
م ض در این سالها از گذششه بیرش بوده است (همانجا).

ملکاالطبای شی ازی نیز به هتگام یتوصیف م ض طاعون ،معشقد است که اکث

اطبا یتابع آنچه هسشتد که شیخ ال ئیس در باب م ض طاعون گفشه و خود ه گز در این
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زمیته محقق نبودهاند 1و این را از س این مسأله م داند که احشماال این م ض در زمان
که اطبای پیرین م زیسشهاند رخ نداده است یتا به یتفحص و یتدب در اقسام و اجزاء آن
ب آیتد (حاج آقابابا ،رسالۀ طاعونیه ،ص.)2

س عت عمل این ام اض در از پای درآوردن اف اد نیز ب پ یران اطبا و م دم

م افزوده است .گزارش که ف یزر از م گ دکش ریچ داده بود ،نران از همین یتس یع
عملک د م ض م داد 2.محمدحسین شعاع در 1262ق دربارۀ وبا چتین نوششه است:

«نهایت زمان این ناخوش بیست و چهار ساعت است و به جهت یتتگ وقت و شدت
م ض ،حذّاق اطبا در معالجه مشحیّ و پ یرانتد» (شعاع قاجار ،ص.)11

بییت دید اطبا در فهم و یتدقیق و یتبیین م ض و در یتوصیهها و شیوهها و معالجات
ام اض چون وبا و طاعون ،با مرکالت و یت دیدهای عدیدهای روب و بودهاند .این
مسأله شاید از آن رو بود که این ام اض ه از گاه از نو ظهور م ک د و یتلفایت بیحد

و حص ب جای م گذاشت و معموالً یتدابی یا اث نم بخرید و یا امکان اث بخر اش

نبود .گ چه عموماً حکما ف المثل سبب پیدایی م ض چون وبا را عفونت هوا
م دانسشهاند ،با این حال دست کم در اوان شیوع آن در ای ان در چیسش ِ بیماری

یت دیدهایی جدی وجود داششه است .گذششه از نظ می زا احمد یتتکابت که طبیب
مع وف بود و وبا را ذیل هیضه دسشه بتدی م ک د ،ظاه اً مسألۀ یتفاوت و یتمایزِ این دو
بیماری از یکدیگ در آن دوران خود مبدل به مسألهای مبهم و پیچیده م گرت و گاه
اششباهایت را در یترخیص م ض به هم اه داشت ،چتانکه ملکاالطبای شی ازی

رسالهای به نام مفرّق بین الهیضة و الوباء به درخواست ناص الدین شاه و
اعشضادالسلطته وزی علوم ،و احشماال در معارضه با آرای می زا احمد یتتکابت  ،در باب
یتفاوت و یتمایز میان هیضه و وبا نگاششه بود.

 .1دکش طولوزان نیز در نقد اطبای بوم در باب ش ح این ام اض م نویسد« :ه گاه در کشب معارف اطبا شخص
به ش ح م ض که وبا نامیدند رجوع بکتد ،م بیتد که این ش ح را از روی کشب یکدیگ نقل ک ده و هیچ یک از
روی یتج به شخص نتوششه و همان عین عبارت قانون را بدون کم و زیاد ذک ک دهاند .کسان هم که ب آن مجمع
ش ح نوششهاند ،فقط به همان یتوجیه عبارات اکشفا ک ده بدون ایتکه چیزی بتویستد یا نکشه[ای] ای اد کتتد که
اسباب مزید بصی ت ب طبیعت و عالمات م ض که مقصود است برود» (طولوزان ،نم ۀ  ،241صص-763
.)764
 .2مطابق با گزارش ف یزر ،از آغاز بدحال دکش ریچ ( )Richیتا م گ او یتتها  12ساعت طول کریده است .نک :
به نامۀ ف یزر به ویلیام ارسکین (ریچ ،صص)237-235
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معالجات
اما آنچه به متزلۀ عالج م ض در میان اطبای بوم ما رواج داشت نیز به یتبع یترخیص
بیماری ،ب گ فشه از همان مواردی بود که حکمای قدیم در رفع و دفع آن مشذک شده

بودند .اگ چه به واسطۀ یتجارب کسب شده از درمان بیماران و حضور ب س بالین آنان

و خالقیتها و اندیرههای ف دی و شخص اطبا و اسشتباط از قواعد و اصول درمان
ام اض مرابه ،مطالبی ب آن افزوده گرشه بود ،با این حال چارچوب و قالب عمدۀ
یتوصیهها و معالجات ،یتق یباً مرابه بود.

رویارویی با وبا و طاعون در گفشمان طبابت بوم ما دو بخش را شامل م گرت:

حفظ صحت 1و معالجۀ م ض .معموالً بخش حفظ صحت هم شامل اف ادی م گرت
که در دام هوای وبائ گ فشار آمدهاند و قصد گ یخشن و مبشال نردن به م ض را دارند
و هم آنان که مبشال شدهاند و م بایست با یتوجه به یتدابی حفظالصحه ،چارهای ب ای
بازگرت بهبود و سالمش خود نمایتد .معالجۀ م ض نیز یتتها دیگ ان

را در ب

م گ فت که م ض ب اخالط و امزجهشان غلبه ک ده و م بایست به فک عالج جهت
رهاییشان بود .در اندیرۀ قدما ،مسألۀ یتعفن هوا که علت پیدایی ام اض مذکور یتلق

م گرت ،ذیل بحث «سشّۀ ض وریّه» ط ح م گرت .اولین عتص این شرگانههایی که
در حفظ صحت ف د ض وریاند ،هوا است و اشاره به م ض وبا و طاعون در بحث از
همین فصل و آن هم معموالً به اخشصار صورت م گ فت.
ملکاالطبای شی ازی پس از بحث مخشص ی در باب معت وبا ،به هوا اشاره

م کتد که از بین «اسباب ض وریۀ حافظ صحت ،سببی که محشاج الیه انسان بیش از

 .1در طبابت سیتایی ،قسم عمل طب به دو بخش :حفظ الصحه و علم العالج یتقسیم م شد .بخش اول ،علم به
دسشهای از یتدابی را شامل م شود که به حفظ و نگهداشت بهبودی و یتتدرسش بدن م پ دازند و بخش دوم ،علم به
آن یتدابی ی است که چگونگ عالج بدن ناسالم و بازگ داندن سالمش بدان را دنبال م کتتد .ابن سیتا علل را که
یتغیی حاالت بدن و حفظ این حاالت ب عهده آنان است به دو دسشۀ علل ض وری و علل غی ض وری یتقسیم ک ده
است .یتدابی حفظ صحت از نظ وی در زم ۀ علل ض وری حفظ سالمش بدن هسشتد و از آنجاکه این یتدابی شش
مورد هسشتد ،به سشۀ ض وریه مع وف شدهاند (نک  :قانون ،کشاب اول ،فن دوم ،یتعلیم دوم ،ص 185و نیز فن سوم،
یتعلیم اول ،ص .)346اسماعیل ج جان طبیب مرهور سدۀ پتجم و شرم ،درباب سشۀ ض وریه م نویسد« :اسبابی
است که ه گاه که چتان باشد که باید و چتانکه باید و آن وقت که باید ،احوالِ یتن م دم را ب حال خویش بدارد و
سبب یتن درسش باشد ،و ه گاه که ب خالف آن باشد که باید و نه در آن وقت باشد که باید ،احوال یتن م دم بگ داند
و سبب بیماری گ دد ،و طبیبان آن را االسبابُ السّشّه گویتد و آن هواست و آنچه بدان پیوسشه است ،چون احوال
شه ها و جایها و فصلهای سال و طعام و ش اب و ح کت و سکون و آنچه بدین ماند چون خواب و بیداری و
چون صتاعتها و اع اض نفسان و عادتها بودن و نابودن» (االغراض الطبیه ،صص.)6-5
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همه است و محیط و دایم الورود به داخل بدن است ،هوای محیط است» که پیوسشه
از راه یتتفس به درون بدن وارد م گ دد و از همین رو« ،صالحیت هوا موجب
صالحیت اشیاء است و فاسدیشش سبب فاسدیت اشیا» (همو ،مفرق بین الهیضة و

الوباء ،صص .)3-1از آنجاکه هوا خود مهمیت ین و اولین عتص سشۀ ض وریه بود و
فصول مخشص به حفظ صحت در اندیره طبابت بوم همواره با هوا آغاز م گرت،
مسألۀ حفظ صحت اساساً با یتعفن هوا و به یتبع ام اض چون وبا و طاعون ،پیراپیش
پیوند خورده بود .از این رو مباحث مبشت ب یتوصیهها و رهتمودها در باب حفظ

صحت ،گسش ۀ وسیع از رسالههایی را که در باب وبا و طاعون از سوی اطبا نگاششه
م شد در ب م گ فت .یتوصیههایی که هسشۀ اصل آن را چگونه بیمار نردن یترکیل
م داد و مجموعهای از بایدها و نبایدها و اقباالت و احش ازایت که شخص حافظ صحه
م بایست در هوای وبائ بهکار گی د .از جملۀ این احش ازات عبارت بود از یتتظیف

مسکن از آلودگ های بد بو و «پاکیزه ک دن فضای خانه و پاشیدن گالب و س که با

آب در صحن خانه و دیوار و دیوار خانه که اندوده به کاهگل باشد ،و گذاششن سی و
س که در اطاق و دود ک دن عود و پوست نارنج و صتدل و کُتدُر و مَصطَک و همچتین

است دود قهوه و یتتباکو» .نیز ف د باید خود را به «مراغل مهمه» وا دارد و مصاحبت با

ظ فا و دوسشان را اخشیار کتد و به مطالعۀ کشب بپ دازد و «ذک ناخوش و حکایت
فوت عم و زید و ابشالی به عوارض آن و ایتکه فالن بلد یتمام شد و یا ف ار ک دند» را
یت ک نماید (همو ،وبائیه کبیره ،صص .)11-8در جای دیگ نیز یتاکید م کتد که

«عمدۀ عالج» آن است که باید بیمار را از «یتوهم و خیال یتب وبائ » بی ون بُ د (همو،
مفرق بین الهیضة و الوباء ،ص .)4همین طور از جمله آنچه باید از آن احش از جست،
ال در خالی معده و شدت
«کث ت جماع است» و «سوء یتدبی خوردن میوه است مث ً
گ ستگ  ...و در صورت امکان ،انشقال از هوای عفنِ غلیظِ کدرِ گ م است به هوای

عط ِ صافِ لطیفِ معشدل در ح ارت و ب ودت» (همو ،وبائیۀ کبیره ،ص.)11

می زا موس ساوج نیز در هتگام ط ح مباحث م یتبط با عالج م ض وبا ،بیرش
مطالب را به حفظ صحت اخشصاص داده و یتتها اندک بحث راجع به عالج م ض وبا
ارائه ک ده است .آنچه در ابشدا یتأ کید ک ده ،ف ار از هوای وبائ و طاعون است و پس
از آن ش ایط هوای جدید را نقل م کتد و یتوصیه م کتد که به یتدابی حفظ صحت «به

ط یق که مسطور است» عمل نمایتد (ساوج  ،دستور االطباء ،صص.)15-15
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مسألۀ ف ار از هوای وبائ را دیگ ان از اطبا نیز ذک ک دهاند و ظاه اً در میان
بیرش اطبای دوران ،یتوصیهای مرش ک به شمار م رفشه است (یتتکابت  ،ص،234
رازی کت  ،ص ،25احمد بن عل  ،ص .)23حش خود ساوج ذیل بحث از طاعون
نیز به ف ار از آن اشاره ک ده و به دلیل یتأ کید ب س ایت طاعون ،آن را الزم شم ده است

(ساوج  ،دستور االطباء ،ص .)187با این حال و در مواردی چتد ،مخالفان نیز در
یتصدیق این نظ وجود داششهاند .ف المثل حاج محمدک یمخان ک مان نقل از هوای
وبائ را ف ار از قدر خداوندی م پتداشت و از آن رو که از قضای اله ف اری نیست،

آن را بی فایده م دانست (ص.)162

گذششه از نظ مخالفان ،بسیاری اوقات هست که اف اد قدرت ب ف ار از هوای
عفون را ندارند .می زا موس ساوج به چتین کسان یتوصیه م کتد که از اسشتراق
هوای خارج یتا حد امکان خودداری نمایتد و مجلس و متزل را در جایی که به قدر

امکان از دخول هوای فاسد جلوگی ی م کتد ،ق ار دهتد و درون متزل را از دود
صمغها و گیاهان چون کُتدُر و حصن لبان و عود خام و صتدل و گز بخور دهتد و با
اسشفاده از ع قیایت مثل گالب و ع ق بهار و ع ق بیدمرک و س که و جمیع گلها و

میوهها و ادویههای معط فضای آن را خوشبو و معط نمایتد .همین طور در متزل
س که و گالب و ب گ بید و گرتیز و همیره بهار و آب بسیار بپاشتد «و اگ متزل ق یب
به آب جاری باشد بسیار مفید است از ب ای یتعدیل هوا و اال آب و س که بسیار
اسشعمال نمایتد» (دستور االطباء ،صص.)131-118

پس از آن به یتدابی اکل و ش ب ،که یک از موارد سشۀ ض وریه است ،اشاره ک ده و

در پی آن از یتدبی حفظ صحت ب حسب فصول سخن رانده است (همانجا) .همین
طور فصد ک دن را به عتوان یک از یتدابی کل حافظین صحت در هوای وبائ و
آنچه خود یتج به ک ده است یتوصیه م کتد (همو ،ص .)131در بحث از طاعون نیز

فصد را یک از یتدابی حفظ صحت م داند (همو ،ص .)187رازی کت فخ االطباء
نیز معشقد است که اکث اطبا فصد را یتا پیش از ابشالء به وبا و طاعون مفید م دانتد اما
پس از ابشالء از آن به دو دلیل متع م کتتد« :اول آنکه م ف مایتد فصد و مُسهل موجب
انشرار مادۀ طاعون م شود در جمیع اعضاء رئیسه و غی رئیسه و مورث فساد و

هالک م گ دد .دویم آنکه م ف مایتد یتقلیل دم و اسشعمال مسهل ،بالذات موجب
ضعف قوه خواهد شد و بالع ض ،موجب قوت م ض» .با این حال او یتأ کید م کتد
که اسشادش می زا احمد یتتکابت و نیز می زا حسین اصفهان حکیم باش و خود او
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فصد را در زمان ابشالء نیز یتجویز و بسیاری از بیماران را به همین شیوه معالجه ک ده
اند (رازی کت  ،صص.)63-62
ملکاالطبای شی ازی در رسالۀ وبائیۀ صغیره نیز در بحث از حفظ صحت یتأ کید

م ک د که پس از آنکه در هوا آثار عفونت پیدا شد «باید شخص حافظالصحه به
م اعات سه چیز خود را حفظ نماید :اول یتدبی در اکل و ش ب و دویم یتدبی در هوای

متزل و مسکن و سیم یتدبی در ح کت و سکون بدن و نفسان » (حاج آقابابا ،وبائیۀ
صغیره ،ص .)1او در ادامه و در یتدبی اکل و ش ب به رویۀ خوردن غذا و خصوصیات

م یتبط با آن و همین طور به ادویۀ مف ده و م کبه و معاجیت اشاره م کتد که در

هتگامۀ هوای وبائ موث است .نیز از طعامهایی سخن م راند که در این زمان
م بایست از مص ف آن اجشتاب ک د .در باب یتدبی متزل از یتوصیههایی م گوید که
متج به یتعدیل هوای متزل و یتتظیف و پاکیزگ هوا م شود .همچتین در یتدبی ح کت

و سکون بدن و نفسان از محلهایی م گوید که ح کت یا سکون در آنها به وقت
هوای وبائ به مصلحت نیست و از اصول و قواعدی م گوید که در زمان وبا به
یتقویت نفس و حاالت روح اف اد م انجامد (همو ،صص .)6-2اهمیت یتقویت
قلب و حاالت روح در مواجهه با این ام اض ،یتق یباً از جمله موارد یادشده در اکث

رسائل طبی در این باب است (ب ای نمونه نک  :رازی کت  ،صص.)31-27
همچتین خود او در باب طاعون و راه پیرگی ی و احش از از آن ،ب یتتقیۀ خلط
فاسد و جابهجایی از مساکن عفون و با آب و هوای ناپاک به مساکن نظیفِ با آب و
هوای پاک یتاکید م کتد .همین طور ب اسشعمال عط یات و بخورات در خانه و

شسشروی البسه و متزل با آب و خوردن غذاهای س یع الهضم و نوشیدن آشامیدن های
معشدل و یت ش مزه و خوردن حب شفاء و  ...یتوصیه م نماید (حاج آقابابا ،رسالۀ
طاعونیه ،صص.)22-21

در رسالۀ وبائیۀ کبیره آمده است که قبل از حدوث ق و فعل ،چتانچه اضط اب و

بداحوال

بیمار به جهت یت س و شتیدن خب م گ اشخاص باشد «باید مف ّح

صاحبق ان و یا ش اب و یا ع ق ش اب ممزوج با گالب و یا ع ق بیدمرک و یا ع ق
گاو زبان بخورد ،به قدری که خواب غلبه کتد و بیاخشیار بخوابد» .پس از آن به

یتدابی ایت در «یتعدیل هوای مسکن م یض به قسم که در بیان احش از ذک یافت»

اشاره نموده و ب ریخشن ب گ بید در خوابگاه م یض و اط اف آن یتأ کید ک ده است.
در زمانهای شدت یتب و سوزندگ ناش از آن« ،انداخشن در آب س د ب س و بدن ،به
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م یتبهای که ل ز کتد» و در ب خ حاالت «پاشویه به آب گ م ساده» متاسب است ،و به
جهت آنکه «ح ارت از باطن میل به ظاه کتد» بدن را پوشانده و آب داغ یا چای
جوشیده به م یض بخورانتد و نیز جهت نیل بدین مقصود ،م یض را هم در آب س د

«به م یتبه ای که ل ز کتد» و هم در آب گ م م یتوان انداخت (حاج آقابابا ،وبائیۀ

کبیره ،صص .)14-11ظاه اً درمان از ط یق انداخشن بیمار در آب س د نیز یتوصیه
م شد و دیگ ان چون آقا می زا محمد یته ان نیز گ چه با اندک یتفاویت به آن اشاره
ک دهاند (نک  :یته ان  ،صص .)5-6چتانچه یتسکیت در م ض رخ داد و م یض آرام
گ فت« ،از یتتقیه غافل نرود که احشمال باق ماندن فضول ردیّه در مزاج دارد و به

اندک سوء یتدبی باعث ام اض مهلکه م شود» و همچتان جهت حفظ قوت قلب
م یض ،باید او را از غم و اندوه و اسشماع اخباری که آنها را موجب م شود ،دور نگه
دارد و ب ای حفظ قوت بدن او ،اسشعمال اغذیه مقوی و لطیف و صالحة الکیموس

1

از لوازم است (حاج آقابابا ،وبائیۀ کبیره ،صص .)15-16ملکاالطبای شی ازی در
خایتمه بحث در باب ادویۀ م کبهای آورده است که در بهبود این بیماری «مک ر یتج به
نموده و نافع افشاده» و از آن میان به «حب نراط» «که به جهت هوای وبائ مداومت

ش ب آن الزم است» اشاره نموده و همین طور از «مف ّح صاحبق ان » که ظاه اً به

ابشکار و ابداع خودش بوده است و پس از طاعون سال 1245ق به جهت اصالح
مزاج فشحعل شاه یت کیب نموده بود و «فلونیا» و «مترط اعظم» که این نیز از
مخش عات وی بوده است و «یت یاق اربعه» ،که از جملۀ ادویهجات م کبه م باشتد،

جهت معالجه یاد ک ده است (همانجا ،صص.)18-15

می زا احمد یتتکابت با وجود آنکه مخالف دسشهبتدی وبا در رده حمّیات است و
چتین رده بتدیای را از آن رو که هیچ دخل با م ض که حکمای مشقدم نقل ک دهاند
ندارد ،رد م کتد و در بحث معالجات نیز اخشالفایت با ب خ اطبا دارد ،اما در
دسشورالعمل مداوای آن ،غافل از معالجات حمای وبائ نیست« :عالج ،اوالً یتعدیل

هوای متزل را باید ک د و معالجایت که ب ای حمای وبائ در کشب مشقدمین مذکور
است باید ک د ،اگ م ض مهلت بدهد ( »...یتتکابت  ،ص.)232
با این حال او در بحث معالجات و در اعش اض به شیوۀ درمان با آب س د و ایتکه

م یض را یک باره در آب س د م انداخشهاند ،م نویسد« :و بعض از حکماء معاص
 .1متظور غذاهایی است که از آن خون نیک و طبیع حاصل م آید.
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 ...بعض از این م یضهای بیچاره را در آب س د م انداخت و بعد از ساعش به
هالکت م رسید ،خداوند عالم چتین طبیب را [داخل] در یتحت دعای جالیتوس
بکتد .بل قسم از اقسام حمای وبائ را م یتوان به آب س د انداخت نه این قسم از

اسهال وبائ را و یتحقیق و بیان او در این مخشص الیق نیست( ».همو ،صص-233
 )234ریچ نیز که خود ق بان وبای 1236ق شی از بود ،در همان زمان به این شیوۀ
درمان اشاره ک ده بود و م نویسد« :آنها بیمار را وادار م ک دند که مقادی ی آبغورۀ
مخلوط با نمک که کوراسو م نامیدند و م گفشتد که ب ای از میان ب دن صف ا و

یتقویت معده مؤث است ببلعد و در س دیت ین آبی که م یتوانسشتد مهیا کتتد یتا س و
گوش غوطه ور م ساخشتد .چتانچه بیمار فقی بود او را با «س » در اولین حوض یا
اسشخ که موجود بود م غلشاندند و چتانچه بیمار از ث ویتمتدان بود ،آب را نخست با
ب ف ختک م ک دند .یتعدادی ط این اعمال و بسیاری نیز از یتأثی ات آن م م دند و
بدین سان ب شمار م دگان وبا در نشیجۀ یت س و وحرت و سهلانگاری افزوده م شد».

(فلور ،ص )18با این حال و بهرغم چتین گفشههایی باید یتأ کید ک د که در ابشدای ق ن
نوزدهم و در اوان شیوع و گسش ش وبا در اروپا نیز مرابه آنچه اشاره رفت ،درمان با

آب س د یک از شیوههای مداوای این بیماری بوده است (بالدوین 1،ص .)35همین

طور پس از وبای 1235ق ،دسشورالعمل در یک از مجموعههای خط بهجا مانده از
دوران فشحعل شاه مذکور گرشه بود که به نقل از اطبای انگلیس به درمان با آب س د
اشاره م ک د (منشآت ،ص.)274

چتانچه از مباحث حفظ صحت بگذریم که عمدیتاً کسان را در ب م گ فت که در

هوای وبائ گ فشار آمدهاند و به محافظت و م اقبت از صحت مزاج مایلتد ،آنچه زبدۀ
معالجات وبا را شکل م داد ،ادویۀ مف ده و م کبهای را شامل م گرت که یا چون
مف ّح صاحبق ان  ،به قصد ب ط ف ک دن وحرت و ه اس م یض یتجویز م شد و یا،

چون حبّ نراط ،به نیت یتقویت قلب و مزاج ف د .همین طور یتدبی ایت به کار م رفت
به جهت رفع و دفع عفونت از هوای متزل و مسکن م یض و به قصد حصول ط اوت
بیرش در هوا .نیز در ب خ مواقع یتوصیه به اسشفاده از آب س د و یا یتتقیه به مثابه

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

1. Baldwin

مواجهۀ طبابات بوم با بیماریهای وبا و طاعون113/ ...

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

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

خاتمه
از قالب رسالههایی که در باب ام اض وبا و طاعون در آن دوران و از سوی طبابت
بوم ما یتألیف شده بود م یتوان پی ب د که اسشیصالِ م دم در مواقع که م ض رخ

م داد به حدی بوده که دسش س به طبیب اگ نگوییم ناممکن ،دست کم اندک بوده
است .این ام هم م یتوانست به سبب کمبود اطبا و گ یزشان از مهلکه باشد یا به سبب
س عتِ اث م ض .می زا موس ساوج دربارۀ وبای 1262ق و در باب دارالخالفۀ
یته ان ،از ف ار ه که یتوان داشت« ،حش اطبای زمان» م نویسد (دستور االطباء،
ص .)12و یا محمد رازی کت یک از دالیل عدم یتوضیحات مفصل در باب این

بیماری در کشب قدما را ف ار اطبا از بالین بیماران م دانست (صص )8-6که نران از
آن دارد یتا چه اندازه این کار  -اگ نگوییم در قدیم ،به باور فخ االطباء  -دست کم

در دوران قاجار ،ام ی معمول و مشداول بوده است .بسیاری از رسالههایی که به قصد
ارائۀ رهتمودهایی جهت معالجۀ م ض و بحث راجع به اسباب و عالمات آن نوششه
م شد معموالً به زبان فارس بودند و ب این مسأله یتاکید داششتد که هدفران نوششن
چیزی است که به کار عامۀ م دم و نه ص فاً اطبا و علما بیاید (حقنظ  ،ص ،2حاج

آقابابا ،وبائیۀ صغیره ،ص ،1رازی کت  ،ص ،73یته ان  ،ص .)14یتقاضای
محمودخان ،کالنش دارالخالفۀ یته ان مبت ب نوششن جزوهای در قواعد معالجۀ م ض
و پخش آن در میان روحانیون و س شتاسان شه جهت افزایش اطالع و آگاه «اطبا و
علما و سادات و معارف شه » (یته ان  ،ص ،)14جملگ نرانه این بود که م ض به

شکل عجیبی عمومیت پیدا ک ده و کار از دست اطبا خارج گرشه بود .دسشورالعملها

جهت عالج وبا معموالً مخاطب خود را طبیب ف ض نم ک دند ،چه م ض آن چتان
شدت یافشه بود که ایتکا ب نی وی اطبا به قصد ب کتدن ریرۀ این بیماری دورهای،
خرت ب دریا زدن م نمود.
 .1جمع طِالء :ادویۀ مایع را نامتد که ب عضو بمالتد و از ضماد رقیق یت باشد .نیز نوع خاص از ش اب را گویتد.
 .2جمع لَخلَخه :عط ی آمیخشه از چتد عط به دسشوری خاص.
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در ه سه جتبۀ چیسش بیماری ،اسباب حدوث آن و نیز معالجات ،اخشالف
نظ هایی گاه جدی وجود داشت .ب خ

از اطبا چون حاج

آقابابا شی زای

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

این یتعفن م شود ،م دانسشتد .دیگ ان چون می زا احمد یتتکابت یا حاج ک یمخان
ک مان بیماری را ذیل هیضه ردیّه طبقهبتدی م ک دند و کس چون می زا احمد حش
به ادلّۀ دیگ اطباء اشکال م ک د که این بیماریای که ام وز با آن مواجهیم ،هیچ
دخل به آنچه قدما در باب حمای وبائ نقل ک دهاند ،ندارد .کس چون حکیم حقنظ

نیز بهرغم داششن اشش اکایت با ه دو دسشۀ اخی  ،آنان را از این حیث که به دنبال
عامل خارج که سبب بیماری شده است م گ دند ،نکوهش م ک د و حدوث م ض
را ب اث مقارنه شمس و م یخ و اث مسشقیم آن در درون بدن م فهمید.

در میان معالجات اشش اکات ف اوان در جهت چگونگ یتتظیف هوای مسکن و

رعایت اصول حفظ صحت و خوردن ب خ ادویهها و معاجین و حبهای مخشلف
وجود داشت ،با این حال ،اخشالف نظ ب س معالجات ،دسشهبتدیهای اخی را نیز ب

هم م زند .چتانکه ،حاج آقابابا ملکاالطباء یا آقا می زا محمد یته ان و دیگ ان به
درمان با آب س د و غوطهور ک دن بیمار در آن یتوصیه م ک دند ،حال آنکه می زا احمد
یتتکابت بهشدت از آن نه م ک د .می زا موس ساوج و ملکاالطباء فصد ک دن را
پیش از بیماری مفید م دانسشتد ،حال آنکه رازی کت فخ االطباء و نیز می زا احمد
یتتکابت آن را در حین بیماری نیز در شفای بیماران مؤث م دانسشتد .بسیاری از اطباء

ف ار از هوای وبائ را یتوصیه م ک دند ،حال آنکه حاج ک یمخان ک مان یا حکیم
حقنظ آن را ف ار از قضای اله م دیدند و بیاث .
جملۀ معالجات نیز نران از این ام داشت که طبابت بوم ما خصوصاً در باب

م ض وبا ،از آنجاکه آن را در اکث موارد در قالب حمای وبائ ادراک م ک د ،نه یتتها
ص فاً به معالجاتِ م یتبط با بیماری مزبور بستده م ک د یا نهایشاً به یتجویز داروها و
معاجیت م پ داخت که یتقویت روحیه و نراطِ بیمارِ غوطه ور در بیمِ هالکت را ف اهم
م آورد ،بلکه به س ایت این بیماری نیز اعشقادی نداشت و از این رو ،نه یتأ کید ب

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

اطبا م ض

مس ی یتصور م گرت (حاج

آقابابا ،رسالۀ طاعونیه،
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ت
صص ،23-22ساوج  ،دستور االطباء ،ص )185در ایتکه طبابت ما را به ص اف ِ
به کارگی ی یتدابی ی جهت جداسازی بیماران از اف اد سالم بیتدازد ،یتوفیق چتدان

حاصل نک د 1.از آنجاکه در اوایل ب وز و ظهور م ض وبا ،اطبا آن را از جتس همان

م ض م دانسشهاند که در کشب قدما یتحت عتوان وبا و طاعون یادشده بود ،کس

ریره و نطفۀ آن را در خارج از ای ان یتصور نم ک د .شیوههای مقابلهها و محشوای
رسالهها ،جملگ گواهتد که چتین اندیرهای یعت بی ون انگاششن مترأ بیماری،
دست کم یتا اوایل حکومت ناص الدین شاه و آن هم جز از مج ای طبابت ف نگ  ،در

میان اطبای بوم ما رسوخ و نفوذی نداشت .در نیمۀ دوم ق ن سیزدهم بود که
رفشهرفشه ،یافشههای طبابت ف نگ  ،مترأ شکلگی ی م ض را در س زمینهایی بی ون از
ای ان مشصور گرت و سبب م ض را س ایت آن از هتد به دیگ نقاط جهان پتداشت،
چه این م ض در آن روزگار مرکالت عمدهای را ب ای کل دنیا از جمله اروپا ایجاد

ک ده بود .با وجود این دی زمان کرید یتا این نوع نگاه به م ض در میان م دم و
طبابت بوم ما مقبول افشاد .حش حدود ده سال پس از نگارش رساله «معالجه م ض
وبا» 2متسوب به ادوارد پوالک ،طبیب ایت یر دربار ناص الدین شاه که در آن ،اصل

بیماری وبا را نرأت گ فشه از رودخانۀ گتگ در هتدوسشان و آن را مس ی م دانست
(پوالک ،رسالۀ معالجۀ مرض وبا ،صص ،)24-23وقش

محمد رازی کت

فخ االطباء رسالۀ مفتاح االمان را م نوشت (در شوال 1257ق) ،به خالف پوالک
همچتان به شیوه اکث اطبای بوم م اندیرید و مترأی درون ب ای م ض قائل بود.

عبارت محمد رازی کت در باب وبا در آن دوران به خوبی گویای یتحی ی است که

طبابت بوم ما را در مواجهه با این ام اض درگی خود ساخشه بود« :چه بسیار
 .1یتتها می زا موس ساوج در کشاب خود دو صفحهای را به اسشفاده از ک انشین (ق نطیته) اخشصاص داده که
احشماالً آن هم ماحصل اریتباط بوده که به وقت شیوع طاعون در شام با ف نگیان داششه است و آن را به شخصه
یتج به ک ده بود (ساوج  ،دستور االطباء ،صص.)172-171
 .2این رساله را که به پوالک متسوب است ،در حقیقت محمدحسین افرار ف زند م حوم می زا احمد حکیمباش
که از دانرجویان پوالک بوده نوششه و یت یتیب داده و یتوسط عبدالحمید ،کایتب مدرسه دارالفتون ،در دوم ربیع
االول 1267ق ،یتح ی شده است (نک  :پوالک ،رسالۀ معالجۀ م ض وبا ،صص 4و  .)42ظاه ًا محمد حسین
مزبور ف زند می زا احمد یتتکابت بوده است (دراین باره نک  :روزنامۀ وقایع اتفاقیه .نم ۀ  3 ،112ربیع الثان
 ،1267ص .)616روزنامۀ وقایع اتفاقیه (نم ۀ  24 ،115ربیع الثان  ،1267ص )631ط اعالن در باب رسالۀ
معالجۀ مرض وبای پوالک م نویسد« :می زا حسین ولد م حوم می زا احمد شاگ د خوب حکیم پوالک معلم طب
است درین هفشه به یتعلیم معلم کشابی در معالجه وبا نوششه به حضور اقدس همایون ب ده بسیار مسشحسن افشاده
پانزده یتومان انعام به او م حمت شد».
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اشخاص را حکم به موت ک دیم خداوند شفا عطا ف مود ،و چه بسیاری را حکم به
زندگان و شفا یافشن نمودیم هالک شدند ،خاصه در این م ض که بعض م ض
خدعهاش نامیدهاند  ...و متصور حکیم این م ض را موسوم نموده به م ض خدعه ،به

سبب آنکه این م ض با اطبا و م ضا و پ سشاران یتزوی م کتد ،اسشق ار به حالت واحده
ندارد» (رازی کت  ،صص11و.)26

مواجهۀ طبابات بوم با بیماریهای وبا و طاعون125/ ...
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اکب ی ساوج  ،محمدحسین ،گنجینۀ آثار ادبیات و دانشمندان ساوجی ،یته ان ،اسشاد مطه ی،
1388ش.
الگود ،سی یل ،تاریخ پزشکی ایران ،محسن جاویدان ،یته ان ،انشرارات اقبال1352 ،ش.
امین ،حسن ،مستدرکات أعیان الشیعه ،بی وت ،دارالشعارف للمطبوعات1418 ،ق.
امین ،محسن ،أعیان الشیعه ،حققه و اخ جه و اسشدرک علیه حسن االمین ،بی وت ،دارالشعارف
للمطبوعات1416 ،ق.
بارنز ،سشوان آلکس ،سفرنامۀ بارنز سفر به ایران در عهد فتحعلیشاه قاجار ،حسن سلطان ف ،
مرهد ،معاونت ف هتگ آسشان قدس رضوی1366 ،ش.
پوالك ،یاکوب ادوارد ،رسالۀ معالجۀ مرض وبا ،نگارش محمد حسین افرار ،نسخۀ خط شمارۀ
 367کشابخانۀ مل 1267 ،ق.
ــــــــــ ،سفرنامۀ پوالک ایران و ایرانیان ،به کوشش کیکاووس جهانداری ،یته ان ،خوارزم ،
1368ش ،چاپ دوم.
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یتاجبخش ،حسن ،تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران ،یته ان ،انشرارات دانرگاه یته ان1385 ،ش،
چاپ دوم.
یتتکابت  ،می زا احمد ،مجموعه آثار میرزا احمد تنکابنی :مطلب السؤال ،رسالۀ اسهالیه ،ترجمۀ برء
الساعة ،یتصحیح و یتحقیق و یت جمۀ محمدرضا رسشم بخش و دیگ ان ،یته ان ،المع ،
1388ش.
یته ان  ،آقا می زا محمد[ ،جزوۀ قواعد معالجه وبا] ،ضمیمه شده در انشهای کشاب می زا موس
ساوج ،چاپ ستگ  ،شمارۀ  28117کشابخانه مجلس1267 ،ق.
ج جان  ،اسماعیل بن حسن ،ذخیرۀ خوارزمشاهی ،به یتصحیح و یتحریه محمدرضا مح ری،
یته ان ،انشرارات ف هتگسشان علوم ،ج1382 ،3-1ش.
ــــــــــ ،االغراض الطبیة و المباحث العالئیة ،یتصحیح و یتحقیق و یتألیف ف هتگ اغ اض الطبیه
حسن یتاج بخش ،یته ان ،دانرگاه یته ان ،مؤسسۀ چاپ و انشرارات ،ف هتگسشان علوم
جمهوری اسالم ای ان1384 ،و 1385ش.
جهانگی می زا ،تاریخ نو شامل حوادث دورۀ قاجاریه از سال  1711تا  1722قمری ،به سع و
اهشمام عباس اقبال ،یته ان ،کشابخانۀ عل اکب علم و ش کاء1325 ،ش.
حاج آقابابا ملکاالطباء ،محمد یتق  ،رسالۀ طاعونیه ،در مجموعۀ الرسائل الناصریه ،چاپ
ستگ  ،شمارۀ  11754کشابخانۀ مل 1285 ،ق.
ــــــــــ ،رسالۀ مفرق بین الهیضة و الوباء ،در مجموعۀ الرسائل الناصریه ،چاپ ستگ  ،شمارۀ
 11754کشابخانۀ مل 1285 ،ق.
ــــــــــ ،رسالۀ وبائیه صغیره ،در مجموعۀ الرسائل الناصریه ،چاپ ستگ  ،شمارۀ 11754
کشابخانۀ مل 1285 ،ق.
ــــــــــ ،رسالۀ وبائیه کبیره ،ربیع الثان 1251ق ،در مجموعۀ الرسائل الناصریه ،چاپ ستگ ،
شمارۀ  11754کشابخانۀ مل 1285 ،ق.
[حکیمباش ] حقنظ  ،حل معما ،نسخۀ خط شمارۀ  5318کشابخانۀ مل 1272 ،ق.
دولت آبادی ،یحیی ،تاریخ معاصر یا حیات یحیی ،یته ان ،کشابف وش ابن سیتا ،ج ،1بی یتا.
رازی ،بهاءالدوله ،خالصة التجارب ،یتصحیح و بازنویس محمدرضا شمس اردکان و دیگ ان،
یته ان ،راه کمال ،دانرگاه علوم پزشک یته ان1385 ،ش.
رازی کت فخ االطباء ،محمد ،مفتاح االمان ،نسخۀ خط شمارۀ  153کشابخانۀ مل 1257 ،ق.
روسشایی ،محسن ،تاریخ طب و طبابت در ایران (از عهد قاجار تا پایان عصر رضا شاه) به روایت
اسناد ،یته ان ،سازمان استاد و کشابخانه مل ای ان1382 ،ش.
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روزنامۀ فرهنگ اصفهان ،می زا یتق خان کاشان حکیمباش  ،می زا محمود افرار ،مقدمۀ سید
ف ید قاسم  ،یتهیه و یتتظیم عتایت اللّه رحمان  ،یته ان ،سازمان استاد و کشابخانه مل جمهوری
اسالم ای ان1385 ،ش.
روزنامۀ وقایع اتفاقیه ،یتهیه و یتتظیم کشابخانۀ مل ای ان ،یته ان ،کشابخانۀ مل با همکاری م کز
مطالعات و یتحقیقات رسانهها1353 ،ش.
زنوزی یتب یزی ،عبدالحسین ،مطرح االنظار فی تراجم اطباء االعصار و فالسفة االمصار ،به
کوشش می هاشم محدث ،یته ان ،انشرارات حقوق 1388 ،ش.
ساوج  ،می زا موس  ،حفظ صحت ،نسخۀ خط شمارۀ  111332کشابخانۀ مل 1268 ،ق.
ــــــــــ ،دستور االطباء فی دفع الطاعون و الوباء ،نسخۀ خط شمارۀ  11615کشابخانۀ مل ،
 1263یا 1264ق.
ــــــــــ ،دستور االطباء فی عالج الوباء ،چاپ ستگ  ،شمارۀ  ،254315کشابخانۀ مجلس ،شعبان
1267ق.
سیف ،احمد ،قرن گمشده :اقتصاد و جامعۀ ایران در قرن نوزدهم ،یته ان ،نر ن 1385 ،ش.
ش یف الهیج  ،قطبالدین محمد بن شیخ عل « ،کشاب مصور هیئت و یتر یح» ،به کوشش
یوسف بیگ باباپور ،پیام بهارستان ،دورۀ دوم ،سال دوم ،پاییز 1387ش.
شعاع قاجار ،محمد حسین بن عیس  ،رساله در وبا ،نسخۀ خط شمارۀ  11535کشابخانۀ مل ،
1262ق.
طولوزان ،ژوزف دزی ه ،تاریخ ظهور طاعون در ایران در سنوات مختلفه ،می زا علیقل 1272 ،ق،
متشر شده در روزنامۀ ای ان از نم ۀ  241به یتاریخ  18ذیقعده  1271یتا نم ۀ  253به یتاریخ
 12ربیع الثان  ،1272یتهیه و یتتظیم کشابخانۀ مل ای ان ،یته ان ،کشابخانۀ مل با همکاری
م کز مطالعات و یتحقیقات رسانهها1355 ،ش.
عقیل علوی خ اسان شی ازی ،محمد حسین بن محمد هادی ،مخزن االدویه ،یتحقیق و یتصحیح
شمساردکان  ،روجا رحیم  ،فاطمه ف جادمتد ،یته ان ،اندیرۀ ظهور ،دانرگاه علوم پزشک و
خدمات بهداشش درمان یته ان1387 ،ش.
عیسوی ،چارلز ،تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار 1711-1117ق) ،یعقوب آژند ،یته ان ،نر
گسش ه1367 ،ش ،چاپ دوم.
فلور ،ویلم ،سالمت مردم در ایران قاجار ،یت جمۀ ای ج نبی پور .یته ان ،دانرگاه علوم پزشک و
خدمات بهداشش درمان بوشه و دیگ ان1388 ،ش.
فوریه ،ژوانس ،سه سال در دربار ایران ،خاطرات دکتر فوریه پزشک ویژۀ ناصرالدین شاه قاجار،
به کوشش همایون شهیدی ،دنیای کشاب1366 ،ش ،چاپ دوم.

 /125تاریخ علم ،دورۀ  ،11شمارۀ  ،2پاییز و زمسشان 1371

قزویت  ،عبدالتبی ،تتمیم األمل اآلمل ،یتحقیق احمد الحسیت  ،باهشمام محمود الم عر  ،قم،
مکشبة آیت اللّه الم عر 1415 ،ق.
کاشان  ،می زا یتق خان ،مسافرت تفلیس :گزارش سفر هیئت سیاسی ایران به دربار امپراتور روسیه
(17۱۱قمری) ،به کوشش گئورک سانیکیدزه ،سید حسین رضوی ب قع  ،قم ،کشابخانۀ
بزرگ حض ت آیتاللّه العظم م عر نجف  ،گتجیتۀ جهان مخطوطات اسالم 1387 ،ش.
ک مان  ،محمدک یمخان بن اب اهیم ،دقائق العالج ،بمبئ  ،مطبعة سید محمد رشید ،مح م
1315ق.
گوبیتو ،ژوزف آریتور ،سه سال در آسیا :سفرنامه کنت دو گوبینو  ،1۱11-1۱1۱عبدال ضا
هوشتگ مهدوی ،یته ان ،نر قط ه1383 ،ش.
لسان الملک سپه  ،محمدیتق  ،ناسخ التواریخ ،به کوشش جمرید کیانف  ،یته ان ،انشرارات
اساطی 1355 ،ش.
محمد طاه خان و محمدک یمخان ،رسالۀ شرح احوال شیخ احمد احسائی و تذکرة االولیاء شرح
احوال حاج محمدکریمخان کرمانی ،ک مان ،چاپخانۀ سعادت1385 ،ق ،چاپ دوم.
م عر نجف  ،محمود« ،چهار کشابخانۀ نفیس شخص » ،میراث شهاب ،سال شرم ،شمارۀ دوم،
شماره پیاپی :بیسشم ،یتابسشان 1357ق.
منشآت ،نسخۀ خط شمارۀ  15158کشابخانۀ مل  ،بی یتا.
ناطق ،هما ،مصیبت وبا و بالی حکومت ،مجموعه مقاالت ،یته ان ،نر گسش ه1358 ،ش.
نجمآبادی ،محمود« ،نامۀ دانروران ناص ی» ،جهان پزشکی ،سال چهاردهم ،شماره شرم ،شه یور
1337ش.
یوسف ه وی ،یوسف بن محمد ،بحر الجواهر ،نسخۀ خط شمارۀ  5358کشابخانۀ مجلس،
بییتا.
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