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  1397دوم، تابستان  ي شماره، نهمسال تی اسالم و ایران، طب سّن ي مجلّه 

 کرماندرمانی آنها در  ةو شیوتحلیلی تاریخی پیرامون امراض سالطین 

 موردي: کرمانِ قرن هفتم هجري) ۀ(مطالع

 
 ، دج، سید علیرضا گلشنیبزاده ، سحر پورمهديالف*جمشید روستا

 

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. ه تاریخ، دانشکدةاستادیار گرو الف
 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران. ارشد تاریخ ایران اسالمی، دانشکدةکارشناس  ب

 ایران مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه شریعتی، علی دکتر انسانی علوم و ادبیات دانشکدة اسالم، از بعد ایران تاریخ دکتراي دانشجوي ج
 ایران. شیراز، شیراز، پزشکی علوم دانشگاه ایران، تاریخ پزشکی مطالعات دفتر د

 

 چکیده
تـا   619ي هـا  که حّکامش طی سالیان، قرار گرفت. حکومتی یبا نام قراختا حکومتی کمتر شناخته شدهقرن هفتم هجري تحت تسّلط کرمان طی  سابقه و هدف:

نـه تنهـا   مـردان،   برخی از این دولتزمان با حاکمیت  توان دریافت که هم قیق در میان حکّام این حکومت، می. با تأملی داند حکومت کردهق بر سرزمین کرمان، 704
وضـعیت پزشـکی سـرزمین کرمـان و بهداشـت و       آنها، دربار این حاکمان و پزشکانکفایت  ۀیابد بلکه در سای می اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادي کرمان، بهبود

در گـام نخسـت و در   نهد. در همین راستا، پژوهش حاضر با کاربرد روش اسـتدالل و منطـق تـاریخی، بـر آن اسـت تـا        می سالمت مردمان این دیار نیز رو به بهبود
درمـانی پزشـکان دربـار،     ةیـان و شـیو  یامراض رسوخ کرده به دربار قراختاترین گام  پرداخته و در دومین و اصلیکرمان  یانیعرفی کوتاه حکومت قراختامقدمه، به م

 ها، را مورد واکاوي قرار دهد.  جهت رفع این بیماري

 اي انجام شده و از منابع مختلف تاریخی، پزشکی و همچنین تحقیقات جدید در قالب کتاب و مقاله، بهره برده شد.   به روش کتابخانه پژوهش ها: روشمواد و 

از صد سـال پـیش،    حدود هشتهاي موجود در کرمان، بهره برده و  پزشکان حاضر در دربار قراختاییان، از داروهاي گیاهی و کانیکه  این مطالعه نشان دادها:  تهیاف
 .ندکرد می هایی بسیار جالب، جهت مداواي بیماران خود استفاده شیوه

 بیماري سالطین بود. ةهاي کبدي عمد رسد که بیماري می نظر هب گیري: نتیجه 

 .قراختاییان، کرمان ،درمان ،پزشکیتاریخ بیماري،  ها: کلیدواژه
 

 

 مقدمه:

ق/ 619حکومت محلیِ قراختاییان کرمـان، در حـدود سـال    
م و توسط فردي به نام براق حاجـب، بنیـان نهـاده شـد.     1223

وي نیز در میان فرزندان و نوادگانش ادامـه  حکومتی که پس از 
 1223ق/704تـا   619سـال (از   80مدت زمانی بیش از یافته و 

اما منابع  م) بر نواحی کرمان و اطراف آن، اقتدار داشت.1305تا 
را بـه   عتبر و مستند تاریخی، اصل و ریشۀ قراختاییـانِ کرمـان  م

ند. بـا تـأملی   گردا می چین، باز )Manchuriaسرزمین منچوري (
تـوان دریافـت کـه     ) مـی Qara Khitaiدر تاریخ قوم قراختـایی ( 

اسـت. منهـاج    شـده راجع به نژاد این قوم، نظرات مختلفی ارائه 
، ایـن قـوم را ُتـرك    طبقـات ناصـري  سراج جوزجانی، در کتـاب  

)؛ امـا محققـان اروپـایی همچـون رنـه گروسـه،       1دانسته است (
باسورث و موریس پرشرون با بررسی زبان و نژاد قوم مذکور، آن 

 نویسد:   گروسه می .)4، 3، 2( دانند را قومی مغولی می
 

داشتند. زبان  مغولی تعلق ةها یا قراختاییان] به خانواد تان [کی«
 نظـر  بـه  .)2» (اي از زبـان مغـولی بـود    آنها نیـز شـاخه و شـعبه   

 تر است.  رسد مغول دانستن قوم مذکور، به واقعیت نزدیک می
هـاي   این قوم، در قرن دهم میالدي، چین شمالی را تا کرانه

 »لیـائو «امپراتـوري   زرد بـه تصـرف درآورده و سلسـلۀ    ۀرودخان
)Liao    را تشکیل دادند. اما پس از دو قـرن حکومـت در چـین (

شمالی، سرانجام از سایر اقوام مهاجم، شکست خـورده و تعـداد   
دنبـال   شدند. بازمانـدگان سلسـلۀ لیـائو بـه    زیادي از آنها کشته 

راهی مناطق غربی شـدند.  پناهگاهی جدید، چین را رها کرده و 
آنها سرانجام وارد آسیاي مرکزي شـده و دولتـی جدیـد بـا نـام      

که توسط مورخـان مسـلمان،    –) Western Liaoلیائوي غربی (
، 6، 5( را در این سرزمین، بنا نهادند -دش می قراختاییان، نامیده

7(.   
 حرکت خود به سمت نواحی غربی،  قراختاییان، در ادامۀ

 97خرداد : افتیدر خیتار

 97داد مرتاریخ پذیرش: 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 8

http://jiitm.ir/article-1-965-fa.html


 ... تحلیلی تاریخی پیرامون امراض سالطین 

 طب سّنتی اسالم و ایران ي مجّله  --- 152

هـاي   مرزهاي جهان اسالم، نزدیک شده و بـا دولـت   توانستند به
مسلمان قراخانی، سلجوقی، خوارزمشاهی و غوري، وارد جنگ و 
نزاع شوند. چون دولت خوارزمشاهیان، از این حکومت تـازه وارد  

خورد به ناگزیر باید هر ساله، خراجی را به اما قدرتمند، شکست 
اي از قراختاییان  هکرد. در واقع هر ساله فرستاد می آنان پرداخت

نمـود. بـراق،    مـی  به دربار خوارزمشاهیان آمده و خـراج را اخـذ  
ــز در    ــان، نی ــان کرم ــس قراختایی ــین  مؤس ــی از هم ــدا یک ابت

) امــا چــون بــا هجــوم مغــول بــه دربــار 9، 8( فرســتادگان بــود
شـد تـا   ، مقدماتی فراهم شدخوارزمشاهیان، اوضاع ایران آشفته 

بتواند به کرمان آمده و  قراختایی ةاینکه سرانجام همین فرستاد
ا به نام قراختاییان کرمان، با فتح این سرزمین، حکومتی جدید ر

 .)11، 10( گذاري کند پایه
 

 سابقه و هدف:

ــار م ــات بســی خرســندي اســت کــه درب ورود  ةنحــوة وجب
قراختاییان به کرمان و تاریخ سیاسـی ایـن حکومـت، در خـالل     

ون جـورج لـین، در کتـاب    سـنگی همچـ   آثار اندیشمندان گران
عبـاس اقبـال    و)» ایران در اوایل عهد ایلخانان (رنسانس ایرانی«

، مطالبی به میان آمده اسـت و  »تاریخ مغول«آشتیانی در کتاب 
گیـري دولـت    تحلیلی بر چگونگی شکل«همچون:  یا در مقاالتی

ــایی ــاهیان؛  «و » قراخت ــار خوارزمش ــایی در درب ــان قراخت ایلچی
جمشـید  ۀ نوشـت » قراختاییان کرمان ۀس سلسلهاي تأسی زمینه

ادبیـات و   ةدانشـکد  ۀمجلـ  53 ةارشـم  در ترتیب به که–روستا 
 ۀمجلـ  5/70 ة) و شـمار 1387( ه اصـفهان علوم انسـانی دانشـگا  

نیز بـه   ،نتشر شده) م1391( ، دانشگاه شهید بهشتیتاریخ ایران
تاریخ سیاسیِ قراختاییان کرمان، پرداختـه شـده اسـت؛ امـا در     

کی کرمان در ها و مقاالت به وضعیت پزش این کتاب ازکدام  یچه
نشـده اسـت. بـدون تردیـد     نیـز  اي کوتـاه   این دوره، حتی اشاره

کتابی که در خالل مباحث خود به پزشکی قراختاییـان   بهترین
(بـا   تاریخ پزشکی کرمـان کرمان نیز اشاراتی داشته است کتاب 

 ملک محمـدي اسـت  عمومی پزشکی) اثر مجید نگاهی به تاریخ 
  که توسط انتشارات گرا، به زیور چاپ آراسته شده است.

ویـژه   نسبت به سایر آثار نامبرده و بهحاضر  لۀقوت مقا ۀنقط
تحقیـق و   ةکردن دایـر  با محدوداز آن روست که آخرین کتاب، 

قراختاییان کرمان) و بـا   ةتاریخی خاص (دور ةتمرکز بر یک دور
ه هـاي مغفـول   خی، بر آن است تا حوزغور در منابع مستند تاری

 هـاي  وضـعیت دربـار قراختاییـان، بیمـاري     ویژه دربـارة  مانده به

هاي درمانی پزشکان آن عصر را مورد  حاکمان این دولت و شیوه
 اوي قرار دهد.واک

 ها: مواد و روش

. اي انجـام گرفـت   کتابخانـه  به روش مطالعـۀ  حاضر پژوهش
 میـان  از نیـاز،  مـورد  اطالعـات  و ها داده منظور، این تأمین براي
 تـا  و شـده  اسـتخراج  قبلـی،  گرفتۀ صورت هاي و پژوهش منابع

بـه  . گرفته اسـت  قرار تحلیل و تجزیه مورد علمی، نتایج حصول
برداري از  فیش اي و با عبارت بهتر، این نوشتار به روش کتابخانه

نسخ خطی، منابع اصلی و نیز تحقیقات جدیـد، انجـام پذیرفتـه    
رسـی و  بریط مورد امنبع واجد شر 25تعداد  در مجموع است. و

 تحلیل قرار گرفت.
 

 ها و بحث: یافته

اولین بیماري که در باب قراختاییان از آن یـاد شـده اسـت    
ــ مؤســس حکومــت  ،راق حاجــبدرد پــایی اســت کــه ظــاهراً ب

پـاي خـود    وي با عنوان کـردن درد  .قراختاییان به آن دچار بود
برکنـار کنـد    ،الـدین  اهی با سلطان جاللخود را از همر توانست

 .)12» (ف نمودتخّل ،براق حاجب به بهانۀ آنکه درد پاي دارد«
 حکومـت  ،الدین از راه ضـرورت  به همین دلیل سلطان جالل

الدین ملـتمس او   سلطان جالل« .کرمان را به براق حاجب سپرد
 را از راه ضرورت اجابت فرمود و انتقام و قصـد را حالیـاً متوقـف   

موسـوم   ،داشت و او را به حکومـت کرمـان و لقـب قتلـغ خـانی     
ترتیـب بـراق    بـه ایـن   .)7» (گردانید و منشور و خلعت فرسـتاد 

اینکه، بعد  حاجب به حکومت نشست اما نکتۀ مهم و قابل توجه
از آنکه براق حاجب به حکومت نشست دیگر از بیماري و حتـی  

 14جب بعـد از  درمان آن صحبتی به میان نیامده است. براق حا
دعوت حق را لیبـک اجابـت زد و   «ق) 619-632سال حکومت (

اي کـه بـر ظـاهر شـهر      سنش به هشتاد رسیده بود. در مدرسـه 
 )  6»(کرمان بنا فرموده است دفنش کردند

بـا انـدکی وقفـه بـه      ،الدین پسرش رکن ،بعد از براق حاجب
ــراق در زمــان حیــات خــود  .حکومــت رســید  ،توضــیح آنکــه ب

را به دربار اوگتاي قاآن فرستاد و چـون وفـات یافـت     الدین رکن
بر وصیت براق حاجب بـه   بنا ،برادرزادة براق ،الدین سلطان قطب

عمش براق حاجب قتلغ سلطان به حکم آنکه « :حکومت نشست
دانست و  می او را جوانی مستعد مردانه و هنرمندي مقبل فرزانه

ردانیـده ودیعـت   نیز ربیب و دامادش بود به وقت وفات ولیعهد گ
 فوت پدر را  چون خبر، الدین ) لذا رکن6» (ملک به او سپرد
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 روستا و همکاران          

  153 ---1397ي دوم، تابستان  شماره، نهمسال  

منشور حکومت کرمان را از قاآن مغول گرفته و به کرمان  ،شنید
ق به تخت حکومـت  633شعبان سال  28آمد و در روز دوشنبه 

، 14، 13(سـال حکومـت کـرد     15و مـدت   کرمان جلوس نمود
15(.   

ب بـود  رزانه و داراي صفات خووي با وجود اینکه پادشاهی ف
م و بـدگمانی و نـوعی   اي چـون تـوه   اما دچار حاالت بیمار گونه

ناصـرالدین   ،دربـارة حـاالت وي   .عملی نیز بود وسواس فکري و
الدین با وجود استجماع بیشتري  سلطان رکن«نویسد:  منشی می

وسوسـه  [ مِ بـدگمان ِموسـوس  مردي متـوه  ،از خصال خسروانه
میل به جانب  س را بعضی به تهمتانچه بسیار َکبود چن ]کننده
ترددشـان بـه سـراهاي     الـدین سـلطان و بعضـی بـه ظـنّ      قطب

   .)6»(دلیر بود ،مباالت هالك کرد و در اراقت خون بی ،حرمش
بیماري وي عالوه بر قتل تعداد زیادي از زیردستان  ییددر تأ

نیز  نآناعدم اعتماد به کارکنان و عزل و نصب بدون دلیل  خود،
رفتار بیمارگونۀ وي عالوه بـر ایـن مـوارد در     .خورد می به چشم

ــت   ــل مشــاهده اس ــز قاب ــر نی ــایی دیگ ــال  .ج ق 641وي در س
دختـر اتابـک    ،خاتون شیراز فرستاد و جهانشهر به  فرستادگانی

خاتون به کرمان آمـد و   اما چون جهان کرد،سعد را خواستگاري 
حاصل آمـد   رياو تنّف سلطان را از« مراسم ازدواج صورت گرفت

 .)6» (و بدان حرم ترددي نکرد
انـد و از   مزاجی وي دانسـته این رفتـار وي را ناشـی از سـرد   

طرفی امروزه در روانپزشکی مدرن از این گونه رفتار و حاالت بـا  
شـود و از سـویی دیگـر دانـش      می عنوان حاالت پارانوئیدي یاد
ــی و روانپزشــکی  ــی میــان عا   ،روانشناس رضــۀ ارتبــاط ظریف

مزاجی در مردان و حاالت پارانوئیدي آنـان آشـکار سـاخته    سرد
الدین  الدین در کشاکش رقابت با قطب سرانجام رکن .)16است (

کشته شـد و   الدین ان بر سر حکومت کرمان به دست قطبسلط
» جفـا پنداشـت   ی از شـایبۀ الدین ملک کرمـان را مصـّف   قطب«
دیگـر در  بـار   ،سال دوري از کار حکومـت  16پس از  وي .)17(

ق به تخت حکومـت کرمـان نشسـت    650اوایل فصل پائیز سال 
کومت خود ظـاهراً بـه دلیـل قتـل     ) اما وي در دورة دوم ح18(

دچار نوعی بیماري روحی و روانی گشته بود  ،الدین سلطان رکن
همیشه « :شودشده بود که آرامش از وي دور و همین امر سبب 

الدین دائماً در  که روح رکن ناك بود و مثل آن بودپریشان و غم
) چنانکه تعداد زیادي را به ضـربات تازیانـۀ   19» (تعقیب اوست

 )  6( .خود به قتل رساند
الدین باید یادآوري کـرد در   اما نکتۀ دیگري که دربارة قطب

 ،تاریخ کرمـان  اف ولفین تواریخ وصؤباب علت مرگ وي است. م

خ شکار به او زده و که شا دانند می اي علت مرگ سلطان را ضربه
 ،سـمط العلـی  لف کتاب ؤ) اما م8، 10وي در اثر آن مرده است (

 .کنـد  مـی  به امراض متعدد بیان اوعلت مرگ وي را مبتال شدن 
در مدت دو ماه که به معالجۀ  الدین سلطان اطباي قطبچنانکه 

در ایـن بـاره    .وي مشغول بودند نتوانستند وي را درمـان کننـد  
] 655مائه [ ب سنۀ خمس و خمسین و ستدر رج«آمده است: 

مبتلـی شـد    ،امـراض و علـل متضـاد   ه صاحب فراش گشت و بـ 
چنانچه دست تدبیر و حذاقت اطباء کامـل از معالجـۀ آن قاصـر    

ممکن نگشت و مدت مرض متمادي شـد   ،تآمد و استرداد صح
 [میانـه]  در منتصـف  و فصاد قضا نیش زهرآلود را کـار فرمـود و  

] ماه کامرانیش 655مائه [ خمسین و سترمضان سنۀ خمس و 
و خورشید زندگانیش را تکـویر   عقدة زنب زوال منخسف شد در

   .)6( »کلی افتاد
توان دریافت که در  می لذا از این دو مطلب به ظاهر متفاوت

هـاي   الدین خورده بود به بیماري ه قطباي ک دنبال ضربه واقع به
 بعـد از مـرگ  . اسـت  مختلف دچار شده و در اثر آن وفات یافته

 –خاتون به نیابت از حجاج سلطان   ، همسرش ترکانالدین قطب
 بـر  سـلطنت  اسـم « رسید کرمان حکومت به – الدین قطب پسر

) 12» (کـرد  مـی  ترکان خاتون مطلق، حکم و بود حجاج سلطان
 کـرد اما حجاج سلطان به علت اهـانتی کـه بـه ترکـان خـاتون      

یک تالش نافرجام براي  در و فرار کندبه هندوستان  شدمجبور 
رسیدن به حکومت دچـار بیمـاري سـختی شـد و وفـات یافـت       

ض گردیـد و در شـب پنجشـنبه    مری ،چون به منزل بکر رسید«
الحجه سـال   ه [هفتم ذيئما حجه سنۀ سبعین و ستال سابع ذي

ظاهراً علـت بیمـاري حجـاج سـلطان      .)9» (وفات یافت ق]670
چـرا کـه در جریـان اهانـت     افراط در نوشیدن شراب بوده است 

سلطان حجاج به ترکان خاتون به افراط وي در نوشیدن شـراب  
   .)19اشاره شده است (

اما بیماري دیگري که همزمان با حکومت ترکـان خـاتون از   
ترکـان خـاتون اسـت. ترکـان     آن یاد شده اسـت بیمـاري خـود    

دچـار بیمـاري    -الـدین  قطـب – واسطۀ مرگ شوهرش خاتون به
طـوري کـه اطبـاء دربـاري از معالجـۀ وي عـاجز        سختی شد به

اعظــم صــاحب  ،ماندنـد بــه همـین دلیــل وزیـر ترکــان خـاتون    
شی که از پزشـکان  از موالنا عزالدین کی ،الدوله فخرالملک شمس
کـرد. ایـن   بـود دعـوت    در شهر شیراز زنگی بن دربار اتابک سعد
و بــه معالجــۀ ترکــان خــاتون آمـده  بــه کرمــان پزشـک حــاذق  

ترکـان خـاتون بـه     ،نا به تشـخیص عزالـدین کیشـی   ب پرداخت.
که اطبـاي دیگـر ترکـان     در حالی ؛بیماري کبدي دچار شده بود
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ــاري او را   ــت بیم ــاتون عل ــدة وي اي در ناشــی از عارضــهخ  مع
 حدسـی صـایب  «در هر صورت عزالدین کیشی را  .پنداشتند می

سینا بر ایـن اعتقـاد    ابن . وي بر طبق گفتۀ)7( »بیفتاد [صحیح]
اگر کسی بدون اینکه سببی آشکار از قبیل ورم و دمل «ود که ب

کبدش  ،داشته باشد اما از انجام کار خود ناتوان باشد آن شخص
  .)20» (بیمار است

شخیص بیمـاري کبـدي   اما نکتۀ مهم و قابل توجه پس از ت
شـیوة معالجـه بیمـاري     ،وسیلۀ عزالدین کیشی ترکان خاتون به

ود در تاریخ شـاهی وي بـا اسـتفاده از    اطالعات موج. بنا به است
ی تجویز معجـون گیـاه   -1است:  کردهدو روش اقدام به درمان 

   .درمانی) معالجه با آب گرم (آب -2حسار 
) در 21» (نباتیست که به گزر مانـد (سـپندان)  «گیاه حسار

معـروف و مشـهور بـه     رسـتنی اسـت  «گزر آمده است  ةذیل واژ
» هنـدي آن را گـاجر گوینـد   ب آن جزر است و به زردك و معرّ

روي در انحطاط نهاد «) با این تجویز بیماري ترکان خاتون 21(
» و در اندك زمانی به کلی زایل گشت و صحتی تمام روي نمود

)7(. 
واقع باید گفـت کـه منطقـۀ کرمـان بـه لحـاظ گیاهـان         در
که بخشی از این داروهـا   اي غنی بوده است چنان منطقه ،دارویی

بـه  ) 22شـده اسـت (   می وار از جمله مصر صادرج به ممالک هم
از جمله گیاهان غیر از گیاه حسار، که از آن سخن به میان آمد، 

دارویی کرمان که از زمان باستان جایگاه مهمی در علم پزشـکی  
همان  ،در اوستا Homaیا  Howm« :داشته است گیاه هوم است

و هـاي سـیرجان    است که هنوز در برخـی از کوهسـتان   گیاهی
روید و ظاهراً همان گیاهی اسـت کـه مـردم     می وفور بافت و ...به

ــان،  ــاط کرم ــی در برخــی نق ــا محل ــزو  آن را ب ــش ب ــوان ری  عن
هاي  د گفت که کرمان از معدود رستنگاه) و بای16» (دنشناس می

سـاکن کرمـان در استحصـال و    گیاه هوم بـوده و اقـوام آریـایی    
) 16( ندصر به فرد داشتتوانایی منح ،هاي دیگر این گیاه فرآورده

 .)2و  1(تصاویر 
منبعی غنی  ،که کرمان به لحاظ گیاهان دارویی عالوه بر این

شناسـی و صـنعت    هـاي کـانی   ترین خاستگاه است یکی از اصلی
طوري که از برخـی   به ؛آید شمار می فلزکاري و آلیاژهاي فلزي به

ه شـد  ها استفاده مـی  معالجۀ برخی بیماري جهتها  از این سنگ
کـه در علـم    کـرد  توان به توتیـا اشـاره   از جمله می ،)16است (
کار  ها به مخاط و پلک يمحلول رقیق آن براي شستشو ،پزشکی

مارکوپولو که همزمان با حکومـت قراختاییـان بـه    . )23رود ( می
دانـد:   می ترین توتیاها ایران آمده بود توتیاي کرمان را از مرغوب

مرغوبیـت   ي اسـتان کرمـان از  توتیـا  خصـوص  بهتوتیاي ایران «
توتیـاي   ،کرمـان  و در میان مناطق. )24» (خاصی برخوردار بود

شـود   مـی معروفست و به تمام ممالـک صـادر    کوهبنان و بهاباد
 بایـد چنـین بیـان    ،اما در باب تجویز دوم عزالدین کیشی. )25(

منظور ادامۀ رونـد معالجـۀ    به عداشت که عزالدین کیشی در واق
 دهد.   گرم را به ترکان خاتون پیشنهاد می  آب ،ترکان خاتون

 
 

  
 : گیاه هوم در نواحی کرمان 1تصویر 

 

 
 گیاه هوم (در کرمان) ۀ: ساق2تصویر 
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بـر   ،سـبیل اسـتدواء   بـر  ،خداوند ترکان«این باره آمده است: در 
 عنان نهضت معطوف فرموده بود یک هفته توقف ،طرف آب گرم

ن کیشی با استفاده از این دو شیوه، عزالدی) 7» (بایست نمود می
هم نزدیک به هشتصد سال پیش، موفـق بـه درمـان ترکـان      آن

 خاتون شد.  
مـت،  سال حکو 30پس از نزدیک به سرانجام ترکان خاتون 

به قول منابع تاریخی، وي پـس   .)26( ق درگذشت682در سال 
چنان متأثر گشـت کـه   «گیري رقیب خود  از شنیدن خبر قدرت

علت غش کردن او به ناتوانی  رسد می نظر به) 8» (فتاز هوش بر
ه است و همین امر سبب شد گشته می و ضعف بدنی وي مربوط

الـرئیس ابـوعلی سـینا در     شـیخ  .عود کنـد  ،ويکبد که بیماري 
غش عبارت از حـالتی اسـت   « نویسد: می تعریف غش و علل آن

 دهنـدة حـس از کـار    که قسمت اعظم نیروي حساس و حرکـت 
 ،هاي غش ...نیروي منشـأ انـدامان بـدن    د...از جمله انگیزهافت می

کاهش یافته باشد و ناتوان شده باشند که در این میان اول قلب 
و در درجۀ دوم مغز است و در درجۀ سوم کبد است کـه هرگـاه   

   .)20» (آورند می ناتوان شوند غش را با خود ارمغان
زنده ماند بعد هم اگرچه ترکان خاتون به هوش آمد و مدتی 

تب بر وي مسـتولی شـد و    ،ۀ عزل و نکبتاز غص«اما در نهایت 
بوده خاتون پیامد غش ترکان  ،) در واقع خود این تب13» (مرد

) و غش کردن او هم ناشی از ضعف بیماري کبدي وي بوده 20(
 است.

بیماري دیگري که باید از آن نـام بـرده شـود در ارتبـاط بـا      
 یکـی  همواره که وي است – خاتون ترکان دختر –بی ترکان  بی
الدین سیورغتمش بود توانست  ت سلطان جاللحکوم مدعیان از

طی تالشی به حکومت مناطقی چون رودان، زرنـد، بـافق، انـار،    
ق 689ا در نهایـت در سـال   ) ام6( شهربابک دست یابد و سرحد
یابی به حکومت کرمان به تبریز رفته بـود بـه    منظور دست که به

منشی کرمانی، در این باره چنـین   .)11( گذرد می درعلت سکته 
بی ترکان در تبریـز بـر    بی ،در اثناي آن حال«دارد که:  می بیان

بیمـاري اسـت کـه     ،سـکته  .)6» (مفاجا و علت سکته درگذشت
هاي  ر گرفتگی یا مسدود شدن کامل شعبهخاط اعضاي بدن را به

دارد  مـی   زسه گانۀ مغز و مجاري روح در آن از حس و حرکت با
ضۀ افتادن همراه اسـت بـه ایـن اسـم     رو این بیماري چون با عا

 .)26( شده است گذاري نام
بیماري دیگري که باید به آن اشـاره کـرد بیمـاري سـلطان     

ق بــه حکــم 695و کــه در ســال ا .محمدشــاه قراختــایی اســت
در  )14به حکومت کرمان منصوب شده بـود (  خان مغول، غازان

متعددي چـون یرقـان و استسـقا مبـتال      ق به امراض702سال 
 الدین هروي دربـارة بیمـاري یرقـان    سیف .)8(کرد شده و وفات 

 »رنگ بـدن بـه سـیاهی و زردي    تغییري فاحش در« نویسد: می
علتی است که هرگاه مـردم را آن راه  «) و علت این بیماري 26(

باید بـه   می که میان جگر و زهره است بسته شود و آن صفرا که
، پوست مردم و سپیدي اندر شود با خون اندر همه تن رودزهره 
شود و اگـر تـدبیر عـالج نکنـد، هـر       می ها زرد شود و الغر چشم

) و 27» (مـردم بمیـرد   ؛تر به دل رسد نوقت که از آن صفرا فزو
استسقا  ،در پزشکی .قا در لغت به معنی آب خواستن استاستس

ه در تمـام  اي شـگفت و سـرد اسـت کـ     یک بیماري داراي مـاده 
 هـاي غـدا و اخـالط    جایگـاه  شـود یـا وارد   می اعضاي بدن ظاهر

 و انواع مختلف آن از عطـش آزاردهنـده برکنـار نیسـت     شود می
)26(.   

عنوان یکی از منـابع   به –طبق نوشتۀ کتاب سمط العلی اما 
 المـزاج  سوء بیماري اثر بر محمدشاه سلطان –اصلی قراختاییان 

 شـرب  در آنهماك از قران صاحب انسلط آن«: است یافته وفات
مبتلی  ،المزاج هوات و شهوات به امراض متضاد سوءبر ص امتطا و

شد و در سن بیست و نه سالگی در شق بم با هزاران حسـرت از  
ذا اگرچه ظاهراً ) ل6» (این جهان فانی به سراي باقی انتقال کرد

متنـاقض   ،خان وزیـري و ناصـرالدین منشـی     دو گفتۀ احمدعلی
به آن اشاره کرد این است که  اي که باید رسد اما نکته می نظر به

اي که ناصـرالدین منشـی بـه آن اشـاره      لقنیه المزاج یا سوء اسوء
یــۀ بیمــاري استســقا اســت کــه کــرده اســت همــان صــورت اول

 ،هرگاه حال کبـد «گوید.  می ، از آن سخنن وزیري خا احمدعلی
 لتی بـراي کبـد رخ  تباه شد، و ناتوانی بر آن چیرگـی یافـت حـا   

مـاري استسـقا اسـت ایـن حالـت را      دهد که پیش درآمـد بی  می
 المزاج یا تباهی مزاج نیز شناختهسوءالقنیه گویند و به اسم سوء

) و هــم 27) و از ســویی هــم بیمــاري یرقــان (28» (شــود مــی
 .)16( القنیه و استسقا نوعی بیماري کبدي هستندسوء
طبیـب مـآب کـه بـه     ما علت بروز این امراض را مـورخین  ا
هاي حکیمـان و اطبـا    اي انعکاس دهندة نظرات و تشخیص گونه
اند چنانکه در طب  اند افراط در نوشیدن شراب معرفی کرده بوده

مدرن نیز مصرف مشروبات الکلی در صدر عوامل منجر بـه ایـن   
اه بیشتري ش الدین محمدسلطان مظفر) «16( امراض بوده است

ري مستجمع بود...فاما دو عیب در دا از صفات سلطنت و مملکت
، درآن باب چنـان مولـع   شراب ال او قدح آورد یکی ادمان برکم

الزمــان بــزم بــود کــه مســتی او بــه مســتی متصــل گشــتی و م
حـی   ،الصـالت   او را هر صبحگاهی به جاي حـی علـی   آسا جنت
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السکر بایستی گفت و این معنی مثمر طریان علـل متضـاد     علی
 .)6» (قواي آن سلطان آمد... بر مزاج و تطرق ضعف

شـاه کـه نـامزد      شـاه بـرادرش حسـن    بعد از مـرگ محمـد  
جانشینی او بود به فاصـلۀ یـک مـاه بعـد بـه بیمـاري یرقـان و        

شاه و  داست سلطان محمد) چنانکه پی10( القنیه درگذشتسوء
کبدي دچار شده  ۀشاه هر دو به نارسائی پیشرفت  برادرش حسن

ز درمان آن دشوار و گاه در مواردي غیر بودند که حتی امروزه نی
ممکن است و درست به همین دلیل اطبـاي عصـر قراختاییـان    

انـد   و توصیف علمی بیماري نتوانستهکرمان جز تشخیص دقیق 
سـرانجام حکومـت قراختاییـان     .)16( کار چندانی انجـام دهنـد  

بـن   جهـان  ل آخرین سـلطان قراختـایی یعنـی شـاه    کرمان با عز
 .)15( ه.ق ه پایان رسید 704سال سیورغتمش در 

 

 :گیري نتیجه

رفی کوتاه حکومت پژوهش حاضر در پی آن بود تا ضمن مع
قراختاییان کرمان، وضـعیت پزشـکی دربـار     کمتر شناخته شدة

هـاي پادشـاهان قراختـایی و     بیمـاري  ۀاین حکومت را از دریچـ 
 .قرار دهـد تبیین پزشکان آن زمان، مورد تحلیل و درمانی  ةشیو

 د:شنتایج زیر حاصل  ،شدنابراین از آنچه بیان ب
سـوز مغـول    ان کرمان، همزمان با هجوم خانمانقراختایی -1

جنـوب   ۀبه ایران، توانستند حکومتی نسبتاً قدرتمند را در منطق
درایـت حاکمـانی کـاردان     ۀشرق ایران تشـکیل داده و در سـای  

وضعیت سیاسـی، اجتمـاعی و اقتصـادي     همچون ترکان خاتون،
 کرمان و اطراف آن را بهبود ببخشند.

  

اکثر حکام قراختایی، همزمان بـا حاکمیـت خـود دچـار      -2
هاي ناشی از  مزاجی، سکته، بیماريپا، سردامراضی همچون درد 

کبدي، امراض ناشـی از شـرب خمـر، یرقـان، استسـقا و       ۀعارض
اند و  بوده -ها اشاره شد که طی متن بدان –مواردي از این قبیل 

امر موجبات مرگ زودهنگـام برخـی از ایـن حاکمـان را      همین
 است.  کردهفراهم 
همزمان با حاکمیـت قراختاییـان بـر سـرزمین کرمـان،       -3

پزشکانی خبره و کاردان به قلمرو و دربار آنان وارد شده و بر آن 
بهبودي  درمانی، به ستفاده از گیاهان دارویی و یا آبشدند تا با ا

 .دنکناقدام  اناین حکام و مردمان کرم
سرزمین کرمان، همزمان با حاکمیـت قراختاییـان طـی     -4

و  گیاهـان دارویـی  قرن هفتم هجري، منبعی بسیار غنی از انواع 
شناسی و صـنعت فلزکـاري و آلیاژهـاي     خاستگاه کانیهمچنین 

معالجـۀ   جهـت  ها رفته و از این گیاهان و کانی می شمار فلزي به
. محصـوالتی همچـون:   ده اسـت شـ  می ها استفاده برخی بیماري

ز ایـن قبیـل کـه بـراي درمـان      حسار، هـوم، توتیـا و مـواردي ا   
 شده است.  می ها از آنها استفاده بیماري
آخرین سخن آنکه اگرچه نوشـتار حاضـر کوشـید تنهـا      -5

ویـژه در عصـر    نشسته بر تاریخ پزشکی کرمان، به اي از غبار ذره
سیار بکـر و دسـت نخـورده    را بزداید اما این حوزه، ب قراختاییان

د. طلب می است و عنایت اندیشمندان و محققان پرتالش ایران را
 پزشـکی و تـاریخ پیشـنهاد    از همین رو بـه محققـان دو شـاخۀ   

 تعمـق بیشـتر، بـه نگـارش مقـاالت مفیـد و      و گردد با تأمل  می
 راهگشا در این باره، بپردازند.
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