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 چكيده
اي دارد. يكي از  كه نحوة كنترل و پيشگيري از آن اهميت ويژه  ها يكي از تهديدهاي جدي حيات بشر بوده گيري ها همواره همه در طول تاريخ زندگي انسان

الدوله رازي است كه عالوه بر جايگاه علمي، از جايگاه سياسي برخوردار بوده است. او مجموعة كاملي از  برجستة طب ايراني در دوران صفويه، بهاء پزشكان
آورده است. اين خود  خالصه التجاربشود، عالئم بيماري ناشي از آن و راهكارهاي پيشگيري و كنترل آن را در كتاب  گيري مي تعريف شرايطي كه باعث همه

الدوله رازي را ارائه دهد كه دربردارندة تجارب شخصي او و ديگر پزشكان دورة اسالمي تا پيش از دوران صفويه در رابطه با  دارد مطالب بهاء در نظرمقاله 
را بر طبق كتاب بهاءالدوله رازي بررسي كرده، سپس  گير هاي همه اي و اسنادي، موضوع بيماري اين مطالعه با استفاده از روش كتابخانه .گير است هاي همه بيماري

ها را  گيري بهاءالدوله رازي در مورد همه خالصه التجاربمطالب كتاب  .پردازد ها و تطبيق آن با طب امروزي مي به تحليل و تجزيه هر بخش و استنتاج يافته
هاي  كه ما در بخش سوم شاهد ايده ب پيشينيان توسط او بوده است. درحاليآوري مطال جمع 2و  1بخش بخش تقسيم كرد. مطالب مربوط به  3توان به  مي

و استفاده از گياهان  گيري) بند (مكان ويژه در زمان همه بهاءالدوله در بخش پيشگيري از قبيل اشاره به نوع پوشش خاص در منزل، توصيه به استفاده از پشه
 خالصه التجاربينكه كتاب ابا توجه به  است. ها بوده  گيري الدوله رازي در زمان همه بهاء فرد منحصربههاي ها از راهكار رسد اين روش مي نظر بهخاص هستيم كه 

آوري نظر حكماي قبل از خود به ذكر تجربيات خود نيز پرداخته، تحقيق و بررسي  طب ايراني است و بهاءالدوله رازي عالوه بر جمع متأخررازي از جمله كتب 
 .تواند مبناي مطالعات پايه و باليني قرار گيرد ها و راهكارهاي پيشگيري او مي كه توصيه طوري بسيار حائز اهميت بوده بهبر روي اين كتاب 

 ، تاريخ پزشكي، طب ايرانيها يگير ، همه19 -كوويد :ها هكليدواژ
 

 

 مقدمه:
هاي عفوني در طول تاريخ هميشه تهديدي  بيماري

). با اينكه در طول 1( خطرناك براي نسل انسان بوده است
تاريخ زندگي بشر تا رسيدن به دوران پزشكي نوين انسان 

ها و صدمات توجه داشته، اما همواره  همواره به درمان بيماري
بوده  توجه موردو  تيپراهمساحت سالمتي و حفظ تندرستي 

است. در كنار همة مفاهيم موجود در علوم پزشكي، بهداشت 
ترين  رود و يكي از مهم مي مارش بهعمومي يك مفهوم كهن 

هاي پيشرفت پزشكي در هر تمدني، اهميت و جايگاه  جلوه
بهداشت در آن است. شواهد فراواني حاكي از آن است كه 
امور بهداشتي و طبابت در ايران باستان در مقايسه با دنياي 

كه در  رسد يم نظر به). 2تر بوده است ( پيرامون آن پيشرفته

هاي زمان، از  ترين تمدن و قديمي نيتر بزرگ عنوان بهايران، 
هاي  اي به بهداشت در هنگام بيماري دوران باستان توجه ويژه

هاي  گير وجود داشته است. ايرانيان نسبت به بيماري همه
كردند در هنگام    و سعي مي اند داشتهدار حساسيت خاصي  واگير

 ).3كنند ( مواجهه با آنها نكات بهداشتي و پيشگيرانه را رعايت

هاي واگيردار يا  در ايران باستان هنگام بروز بيماري
به  ورسوم آدابطبق » هاي پرمرگ بيماري«آن دوران  اصطالح به

شدند كه درحقيقت تجزيه و  متوسل مي» برشنوم«عمل 
منفردساختن بيماران از مردم سالم طبقِ آيين و سنت خاصي 

بيماري در هزارة  خستين اطالعات مكتوب دربارة اين). ن4بود (
ها  ، بابليهاول پيش از ميالد به بابل مربوط است. در اين دور

هاي پوستي جذام بودند، از جامعه  افرادي را كه داراي جوش

  1400 بهمن: افتيدر خيتار
 1401 خرداد تاريخ پذيرش:

اصيل پژوهشي  مقاله 
 (تاريخ پزشكي)
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پنجم پيش از ميالد)،  ة(سد به نوشتة هرودوت كردند. طرد مي
هاي  اي و گونة لكه هاي غده در ايران جذاميانِ مبتال به گونه

كردند  ت الزاماً در خارج از شهرها زندگي ميرنگ روي پوس كم
 ).5( و حق ورود به شهرها را نداشتند

بردن مواد آلوده را  ايرانيان باستان، در بعضي موارد ازبين
دانستند؛ براي مثال  تنها راه جلوگيري از انتشار بيماري مي

كردند  هاي فرد آلوده به بيماري عفوني را كامالً معدوم مي لباس
شد و  صحت عمومي محسوب مي هيعلآن، جنايت و فروش 

مجازات در پي داشت. روحانيون زرتشتي هنگام اجراي مراسم 
انداختند  اي بر روي سر خود مي ديني و پزشكي شال يا پارچه

شدن با تنفس ايشان محفوظ  تا مواد مزبور و دارويي از آلوده
زير ماند. اين پارچه سر و صورت آنها را از برآمدگي بيني تا 

شد كه  هايي در پشت سر بسته مي پوشاند و با ريسمان چانه مي
رسد بسيار شبيه نقاب جراحان امروزي است يا اينكه  مي نظر به

آشپزان دربار هنگام پخت غذا چيزي شبيه نقاب جلوي دهان 
 . )3گرفتند ( خود مي

هاي  شده بر روي بيماري هاي انجام به پژوهش با نگاه
كه پس از ورود اسالم به ايران،  دهد  مي  نشان ها  واگير، بررسي

، سيد اسماعيل نايس ابنپزشكان ايراني از قبيل اخويني، رازي، 
گيري، به اين مقوله  هاي همه در طول تاريخ بيماري جرجاني 

وضوع اختصاص توجه داشته و فصلي از كتب خود را به اين م
. در منابع طب ايراني رويكرد تشخيصي درماني اند داده

هاي همه گير وجود داشته  مشخصي نسبت به درمان بيماري
تا  318عباس مجوسي اهوازي ( بن مثال علي عنوان به)؛ 6است (

 را ، طاعونكامل الصناعه الطبيهق) در اثر معروفش  ه372
م) در كتاب خود 428تا  369( نايس ابنكرده است.  توصيف

ي باليني طاعون خياركي اشاره كرده و سيد ها نشانهقانون به 
ق) نيز يكي از عالئم طاعون  ه1137تا  1042اسماعيل جرجاني (

 ).4خياركي را تورم غدد لنفاوي كشالة ران ذكر كرده است (
يكي از حكماي قرن نهم و دهم هجري كه تدابيري 

الدوله رازي  شته است، بهاءدا ها يريگ همهپيشگيرانه در ايام 
پزشك  عنوان بهالدوله رازي  است. با توجه به اهميت آراي بهاء

 يكي از حكماي  عنوان بهگرا و جايگاه علمي و سياسي او  تجربه

برجستة دوران تمدن اسالمي، در اين مقاله قصد داريم به 
راهكارهاي او در خصوص نحوة مواجهه و پيشگيري از 

 خالصه التجاربدر اثر معروف آن  ريگ همهي ها يماريب
از مآخذ مهم طب در دورة  خالصه التجارببپردازيم. كتاب 

صفويه و از بهترين متون درسي پزشكي كهن جهان است كه 
ها و شرح و ثبت دقيق آنها  توجه به عالئم و عوارض بيماري

ترين كتب پزشكي  توسط بهاءالدوله، كتاب او را در زمرة مهم
 ). 7ست (ا قرار داده 

 لزوم انجام طرح
الدوله در  با توجه به اهميت كتاب و ثبت تجربيات بهاء

گيري همچون  هاي همه كتاب خود و نيز درمان بيماري
گير در كتاب  هاي همه رسد بررسي بيماري مي نظر بهسرفه  سياه

در  تواند يمحاوي نكات ارزشمندي باشد كه  خالصه التجارب
ي تاريخي ها نهيزم پساخت در شن ها پژوهشكنار ساير 

ها در ايران به ما كمك كند  و وضعيت اپيدميولوژي ها يريگ همه
ي حكماي ايراني را در ها هيتوصي از ريگ بهرهو نيز امكان 

مقابله با اين پديده فراهم نمايد و رهيافت جديدي در 
هاي درماني نوين را ياري دهد.  ها ايجاد كرده و روش  پژوهش

اي و اسنادي سعي  با استفاده از روش كتابخانهدر اين مطالعه 
خالصه گير طبق كتاب  هاي همه شده تا موضوع بيماري

بهاءالدوله رازي بررسي شود، همچنين با مطالعة  التجارب
هاي اطالعاتي معتبر  وجو در بانك مقاالت متعدد و جست

 ,Pubmed, Scopusو خارجي SID, Noormagsداخلي 

Google Scholar ،ce DirectScien  به تحليل و تجزية هر
ها و تطبيق آن با طب امروزي پرداختيم  بخش و استنتاج يافته

 شد. منسجمكه در قالبي 
  خالصه التجاربو اثرش  نامة بهاءالدوله رازي زندگي

قاسم پسر سيد و در برخى منابع ديگر،  بهاءالدوله پسر شاه
اند. در  هنام او را محمدحسين نوربخشى، محمد نوربخش دانست

الدين،  لقب بايد افزود كه او را بهاءالدين فرزند قوام رابطه با
ة دهند نشان. عنوان نوربخش در نام بهاءالدوله اند ذكر كرده

او به طريقت صوفيانة نوربخشي، يكى از  خاطر تعلق
باشد. با توجه به منابع،  هاى سلسلة مذهبى معروفيه، مى انشقاق
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 1451هجرى مقارن با  840ال سرسد كه او در  مي نظر به
ميالدى در قرية طرشت شهررى (جنوب تهران) ديده به جهان 
گشود. بهاءالدوله علم طب را در هرات و ري نزد استادان 

مند شد. او  ايراني و هندي آموخت و به طب هندي بسيار عالقه
يك پزشك  عنوان بهپس از بازگشت به زادگاه خود شهرري، 

 .)8( ن خود زندگي كردعمده و سرشناس در وط
نمايى از تكوين دانش پزشكى  آينة تمام خالصه التجارب

هاى  نحله كوشد آخرين اسالمى تا دوران صفويه است كه مى
). بهاءالدوله در ديباچة 9ناب پزشكى ايراني را توضيح دهد (

اين كتاب انگيزة نگارش آن را پيروي از سفارش پيامبر اكرم 
 است. (ص) در نشر دانش و خدمت به خلق دانسته 

نويسنده در بسياري از موارد به شهر خود هرات و گزارش 
بارها از  معالجات خود، پدرش و ديگر پزشكان پرداخته و

غره، رازي،  بن پزشكان بزرگي چون بقراط، جالينوس، ثابت
عصر  جرجاني و نيز پزشكان ماهر هم لياسماع ديسسينا و  ابن

). به گفته بسياري از مورخان، او يكي 9است ( خويش نام برده 
در عصر   نويس از مشهورترين پزشكان و حكيمان فارسي

وسازي توانمند بوده ). او در بخش دار10صفويه بوده است (
است تا جايي كه ابداعاتي در داروسازي نيز داشته و گاهي بعد 

كه اين تركيب از  كردهاز توضيح يك داروي تركيبي يادآوري 
 ).7اختراعات مصنف است (

بهاءالدوله عالوه بر پزشكي و داروسازي در جراحي نيز 
مهارت داشته است تا جايي كه جراحي حفرة صفاقي را 

ها پيش  است. او مدت داده  هاي امروزي انجام مي مدلهمچون 
) دريافته و نوشته بود كه Potin) و پوتين (Fawlerاز فاولر (

پس از عمل جراحى شكم، بايد مريض را به حالت نشسته نگاه 
داشت و مراقبت كرد و براى معالجة ورم صفاق نيز طرح 

صوصى اسبابى را ريخت كه بدون بازكردن شكم بتوان لولة مخ
در آن داخل كرد كه در يك انتهاى آن يك نوك خيلى ظريف و 
در انتهاى ديگرش كيسة محكمى كه هوا از آن نگذرد تعبيه 
شده باشد تا بتوان با مكيدن از سوراخى كه در وسط لوله باشد 

 ).11چرك را از پردة صفاق بيرون كشيد (
 جا ، وبا در آنالدوله رازي در شهر هرات بود بهاءزماني كه 

شيوع پيدا كرد و او خانوادة خود را به بيرون شهر فرستاد و 
). از جمله 8خود در شهر ماند، اما به اين بيماري مبتال نشد (

توان به توجه و  ها مي گيري الدوله در درمان همه تجارب بهاء
سرفه در هرات اشاره كرد. بر طبق گزارش  گيري سياه ثبت همه

سرفه  اش در هرات به سياه ى خانوادهبهاءالدوله، او و تمام اعضا
). 9نمايد ( شوند و او خود را با گرد زنجبيل درمان مى مبتال مى

در آن ايام، بيمارى مزبور هنوز در اروپا ناشناخته بود و اولين 
) Baillouكسى كه در اروپا راجع به آن مطلبى نوشت بيلو (

به ق) در كتاب خود موسوم  ه986( 1578بود. بيلو در سال 
 Constitutio Aestiva از اين بيمارى به نام Quinta   اسم

ق) هم  ه1068( 1658برد و صد سال بعد يعنى در سال  مى
كه  درحالى)، 12پردازد ( ) به شرح آن مىWillisويليز (

الدوله صد سال زودتر از بيلو به شرح اين بيمارى پرداخته و  بهاء
نوبت هوا تعفنى  در هرات دو«دربارة آن چنين نوشته است: 

منظور اين (  نزله اندك پيدا نموده بود و مولد سرفه عام شد بى
) هاى مزبور ناشى از سرماخوردگى و زكام نبودند است كه سرفه

و به مرتبه بود زور سرفه كه منقطع نشدى تا قى نيامدى و 
شدند و بسيار مردم از  ضعف نكردندى، و اطفال بيهوش مى

ن غشى و زور سرفه هالك شدند در كوچك و بزرگ تا به همي
كرت اول، و آخراالمر زنجبيل خام سوده در آب گرم حكيمى 
هندى فرمود كه آشاميدند و هر روز يك مثقال و بيشتر، اكثراً 

 ).9» (بدين عالج صحت يافتند و در كرت دوم كمتر مردند
به اين موضوع كه افرادي كه به آبله مبتال  شيها نوشتهاو در 

ممكن است از نو آبله بگيرند اشاره كرده  ندرت هبشوند  مي
است كه اين مطلب حاكي از نظر او دربارة ايمني بدن است. 

هاي فصلي اشاره كرده و  همچنين به موضوع حساسيت
كه با استناد به  كردهها را گزارش  اي از درمان اين بيماري نمونه

ي شناس ها بايد او را از پيشگامان دانش ايمني اين نوشته
، بهاءالدوله رازي خالصه التجاربمحسوب كرد. مطالب كتاب 

بخش تقسيم كرد كه در  3توان به  ها را مي گيري در مورد همه
شود. شايان ذكر است مطالب مربوط به  اشاره مي ليتفص بهذيل 

آوري مطالب پيشينيان توسط او بوده است.  جمع 2و  1بخش 
  ر بخش سوم بهكه نويسندگان مقاله قصد دارند د درحالي



 هاي ... بيماري تدابير پيشگيري در مقابله با
 
 

 طب سنّتي اسالم و ايران ةمجلّ  --- 158

هاي بهاءالدوله در بخش پيشگيري بپردازند كه در ادامه  ايده
ها از راهكارهاي  اين روش رسد يم نظر بهاشاره خواهد شد. 

 ).9الدوله رازي بوده است ( بهاء فرد منحصربه
 هواي وبايي فيتعر .1

ترين مباحث ستة ضروريه در طب  وهوا از مهم تدبير آب
وهوا مسئلة هواي  هاي تدبير آب يرشاخهايراني است. يكي از ز

وبايي است. هواي وبايي از ديدگاه طب سنتي به سبب تعفن 
در » وبا توليد كند). «13شود ( فساد جوهر هوا عارض مي

ها و دربارة  گيري  اصطالح طب قديم به معناي شيوع همه
از هر نوع ساري و جاري بوده است » گير هاى همه بيمارى«
گسترده حكما به مبحث وبا،  طور بهراني ). در طب اي14(

ها  . آناند پرداختههاي وبايي و هواي وبايي در كتب خود  تب
هاي واگيردار از  را عامل ايجاد بسياري از بيماري» هواي وبايي«

هاي وبايي  جمله طاعون، وبا، آبله و غيره كه آنها را تب
 ). 15دانستند ( ناميدند، مي مي

 دارد كه هرگاه  هواي وبايي بيان ميبهاءالدوله در توضيح 

هواي محيطي آلوده و فاسد شود آن هوا را هواي وبايي 
نامند؛ زيرا با استنشاق هواي آلوده، روح حيواني انسان كه  مي
داند و تمام خوني كه در قلب و بدن جاري  آن را قلب مي منشأ

شود و حرارت ناشي از اين خون  است نيز آلوده و فاسد مي
شود و چون اين  عث ايجاد تب و بيماري در بدن ميفاسد با

هواي آلوده در محيط پخش است پس تمام افراد حاضر در آن 
 ).9محيط نيز بيمار خواهند شد (

 بيماري ناشي از هواي وبايي عالئم .2
بهاءالدوله رازي خيلي دقيق و جامع، عالئم بيماري ناشي از 

تمام عالئم  1دهد. در شكل شمارة  هواي وبايي را شرح مي
دارد كه بعضي از افراد  مذكور آورده شده است. او بيان مي

ممكن است تمام عالئم را بروز دهند و بعضي نيز ممكن است 
دهد كه اگر  برخي از عالئم را داشته باشند و در ادامه تذكر مي

يابد؛ زيرا  بوي دهان بيمار بدبو شود از اين بيماري خالصي نمي
است و بدن ديگر قواي مقابله  فراگرفتهرا عفونت تمام بدن او 

 ).9با آن را ندارد (
 

 
 الدوله رازي از ديدگاه بهاء ها يريگ همه. عالئم 1شكل
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 . راهكارهاي پيشگيري3
بهاءالدوله رازي راهكارهاي پيشگيري را در چند مرحله 

هاي واگير  كند. او در گام نخست پيشگيري از بيماري بيان مي
وجود  مكان نقلة بعد اگر امكان در مرحلداند.  مي مكان نقلرا 

كند.  نداشت، قرنطينة خانگي با شرايط خاص را بيان مي
بهاءالدوله رازي در كتاب خود به ذكر حكايتي از قرنطينة 

كند و  گيري اشاره مي خانگي و قرنطينة شهر در زمان همه
شخصي در هرات در وقت طاعون عام، نقل هوا «گويد:  مي

ت كردن و جمع تبع داشت اما وجه معاش او مهيا بود و نتوانس
محله جدا داشت. درهاي محلة خود را سد كرد و جدوار غلبه 
از هند آورده بود هر روز از آن دو پر دانگي خوردي و بهر 

يكي از تبع خود قدري خورانيدي و غذاهاي ترش ترياقي و 
ياز اكثر اوقات نان خشك خوردندي و مداومت بوييدن سركه پ

نمودندي قريب چهار ماه را آن عفونت هوا درگذشت و خلقي 
از ايشان را وحشتي نرسيد و  كي چيهحد هالك شدند و  بي

جدوار و سركه پياز را درين باب قوتي تمام است و جمعي 
 شود ينمكثير در همين وبا به طرف قاين كه آنجا هرگز وبا 

ر كه به هواي فرار نمودند و اكثر در راه طاعون برآوردند و ه
واليت قاين درآمد نمرد و صحت يافت و آنكه نرسيده بود مرد 

ترياقات و نقل هوا و قوة هواي قوي مفهوم  ريتأث ها نقلو ازين 
» ايما هادي بود به تدبير اولي واهللا اعلم قدر نياگردد و عاقل را 

 ).1) (تصوير9(
 

 
 )16(صه التجارب خالدر كتاب  نهيقرنطاز  الدوله . حكايت بهاء1تصوير
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تربودن هواي داخل آن  سالم ليدل بهعدم خروج از مسكن 

تربودن اصالح هواي آن و  نسبت به هواي محيط خارج و آسان
مكان تا حد امكان و ضرورت در شرايط  جايي و نقل ترك جابه

عنوان يك دستورالعمل مفيد و نيكو در قالب  هواي وبايي به
. در اين راستا بهاءالدوله در متون طب ايراني ذكر شده است

دارد، نبايد اجازه  كلي بيان مي صورت بهرابطه با هواي مسكن 
داد كه هواي آلوده به مسكن برسد، فرد اطراف خود و فضاي 
مسكن را توسط يخ خنك نگه دارد و از بخورات در فضاي 

طور گياهان ترياقي كه منع عفونت  مسكن استفاده كند. همين
به  1سكن سوزانده شود كه در جدول شمارة كنند در فضاي م

اين گياهان اشاره شده است. او بهترين راهكار پيشگيري را 
تدبير مسكن و بوييدن ترياقات بيان كرده و توصيه به ايجاد 

هاي خاص در مسكن  فضاي اختصاصي با شرايط و ويژگي
از  بندي پشهمسكن داشته است به اين صورت كه در درون 

د و آن را با شاخ و برگ مورد فرش كرده و كتان ساخته شو
تمامي آن كرباس پيوسته به سركه پيازي در سركه حل كرده و 

فضاي داخل قرار دهند  داشتن نگهبخورات آن را براي مرطوب 
تا نفوذ هواي عفن در آن كمتر باشد و اگر امكان ساخت 

ي توانند به چيزهاي ترياق بند فراهم نبود، پيراهن خود را مي پشه
بند همچنين  توصيه به استفاده از پشه رسد يم نظر بهآغشته كنند. 

گياهان  با استفاده از در مسكناشاره به نوع پوشش خاص 
به آنها اشاره شده است، از جمله  1خاص كه در جدول شمارة 

 ). 9باشد ( او مي فرد منحصربههاي  توصيه

ت الدوله بعد از حصول مسكن، پاكسازي بدن از فضوال بهاء
حفظ طبيعت بدن جهت محافظت و  منظور بهو رطوبات اضافي 

مقابله در برابر بيماري را مفيد دانسته و پس از آن اصل صحت 
در اين زمان را در قوت مزاج دانسته است و مراعات مزاج 

كردن را در پيشگيري به ابتال ضروري بيان كرده است. او به  
(غذايي كه هم  ترياقيرعايت رژيم غذايي و مصرف غذاهاي 

ترش با طبع سرد و  گذارد) ماده و هم با صورت اثر مي با
هاي تركيبي مثل آنچه از سركه،  چرب همراه با ادويه كم

انار ترش، سيب ترش، به ترش،  آبغوره، سماق، آب ليمو، آب
زرشك و امثال اينها چاشني زده باشند توصيه كرده است و 

پذير نيست توصيه به  انبراي او امك مكان نقلبراي شخصي كه 
كردن بدن با استفراغ رطوبات زائده و استعمال غذاهاي  خشك
 آنچهكلي هر  طور بهة بدن نموده است. كنند و خشك ترش

شود، در بدن استعداد ايجاد عفونت را فراهم ننمايد.  خورده مي
او توصيه كرده است كه از تداخل غذايي و پرخوري، گرسنگي 

زا احتراز  هاي رطوبت گرم كند و خوراكي و تشنگي، هرچه دل را
هاي شيرين مگر با مصلح آن،  شود و از خوردن شيريني، ميوه
زا اجتناب شود،  هاي رطوبت غذاهاي چرب و غليظ، خوراكي

گوشت كمتر خورده شود و آب سرد به افراط نيكو باشد. از 
وهواي  غذاهاي معتاد درنگذرند؛ زيرا كه تغيير عادت در آب

يشتر ضرر دارد. رژيم غذايي در ديدگاه او جايگاه مختلف ب
ي نقل زياز كننمونه او حكايتي  عنوان بهاي داشته است؛  ويژه
شديدي مبتال بوده است و براي درمان از  ةسرفكند كه به  مي

و ه اروز هيچ غذا و آب ب دو شبانهداروي بيهوشي استفاده شده 
و دادند و ه اروز قدرى شربت عسل ب ندادند و بعد دو شبانه

 بهبود پيدا كرده است. كامالً خوراند بيمار به وي مي غذاى نرم
كند كه در اين ايام از گرمابه، جماع  الدوله همچنين توصيه مي بهاء

 ). 9و حركت در هواي بيرون اجتناب بشود (
ي و استفاده از گياهان خوشبو و گالب و درمان حهيرا

هاي او در زمان  له توصيههمچنين استفاده از دود گياهان از جم
. برخي راهكارهاي پيشگيري بهاءالدوله بوده استها  گيري همه

هاي درماني كه او در كتاب  ها، داروها و روش همچون بوييدني
در قالب جدول شمارة است،  دانسته  خود براي اين امر مفيد مي

 ).9( شده استبندي  دسته 1
  :بحث
) 19 -كوويدكرونا ( همچون ريگ همهي ها يمارياز ب يبرخ

 ،يجسممشكالت عديدة  ،يدرمان كارهايوجود راه رغم يعل
امروزه با توجه به فقدان  اند. كرده جاديا يو اجتماع يروان

ي طب ها روشيي دارويي در اين زمينه تقاضا براي ها درمان
. مردم بسياري شود يممكمل و جايگزين در جوامع مشاهده 

يي از طريق ها يماريبرمان چنين خواهان پيشگيري از ابتال و د
 نظر به). 17( ) هستندCAM( نيگزيمكمل و جا يها طب
 ها يدمياپكردن و كنترل  نهيهز كمبهترين راهكار براي  رسد يم
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ي سنتي بهداشت عمومي و كاربرد طب مكمل و ها روش
كشور چين با تقويت سيستم ايمني ). 18( باشد يمجايگزين 

  توانست به كنترل موفق 19 -ويدبيماران خود در بيماري كو

ي نائل شود. در چين طب سنتي نتايج ريگ همهاين 
بخشي در بهبود مديريت عالئم و كاهش وخامت ميزان  رضايت
 ).19داشته است ( ريوم مرگ

 
 

 ها گيري الدوله رازي در اصالح هوا جهت پيشگيري همه . تدابير بهاء1جدول

 نام علمي مورداستفادهداروهاي  الدوله تدابير پيشگيري به زبان بهاء عنوان 

1 
هواي 
 خانه

اى اختيار  و ترطيب مسكن چنان بايد كه خانه
كنند كه هوا را اندر آن بسيار گذر نباشد و 
همواره در آن خانه چيزهايى ترياقى كه منع 
تعفن كند بسوزاند چون عود و عنبر و قسط و 
كندر و مصطكى و كهربا و سندروس و ميعه 

ست انارين و انيسون و آبنوس و انگژد تر و پو
و الدن و زعفران و مشك و سعد و ابهل و 
وج و اسارون و بادام تلخ و اذخر و اشنه و 
چوب صندل و مرو و گز و مورد و برگ آنها 
و زراوند مدحرج و طويل و جدوار و امثال 

 اينها.

 Aloexylon agallochum عود
 Physeter microcephalus عنبر
 Costus amarus Rad قسط

 Boswellia carterii Bird كندر

 Pistacia Lentiscus مصطكي
 Succinum كهربا

 Thuya articulate سندروس
 Styrax officinale ميعه تر

 Punica granatum پوست انارين
 Pimpinella anisum انيسون
 Diospyros ebenum آبنوس
 Ferula assa-foetida ژدانگ

 Ladanum الدن
 Crocus sativus زعفران
 Moschus moschiferus مشك
 Cyperus Longus سعد
 Juniperus Sabina ابهل
 Acorus calamus وج

 Asarum europaeum اسارون

 Amygdalus communis var.amara بادام تلخ
(DS.) Focke 

 Andropogon schoenanthus اذخر

 Lecanora esculenta اشنه
 Santalum album صندل

 Salvia macrosiphon Boiss مرو

 Tamarix gallica گز
 Myrtus communis مورد
 Aristolochia longa زراوند
 Curcuma zedoaria جدوار
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 ها گيري ر اصالح هوا جهت پيشگيري همهالدوله رازي د . تدابير بهاء1ادامة جدول

 نام علمي مورداستفادهداروهاي  الدوله تدابير پيشگيري به زبان بهاء عنوان 

 جلوي در 2
روزى چند نوبت در  انگژد اندر سركه حل كرده هر شبانه
 پاشند. اندرون خانه و بر درگاه و منافذ آن مى

 Ferula assa-foetida انگژد
 Vinegar سركه

 ها بوييدني 3

سركه پيازى و گندناى مدبر به سير و سركه و اشباه آن در 
دارند و برگ و شاخ مورد تر بسيار  خانه بسيار نگاه مى

هاى  افكنند و تازه به تازه و استفراغ اندك به خانه مى اندك
نهند و  خنك و مطيب به گالب و غير آن بسيار نزد خود مى

دارند چنانكه  ود و اطراف مىبويند و يخ بسيار در حوالى خ مى
 هواى خانه را نيك خنك دارد.

 Vinegar سركه

 Allium porrum گندنا

 Allium sativum سير

 Myrtus communis مورد

 Rose water گالب

4 
مكان 
 ويژه

بندي از كتان  خانه مرتب پشه نيچن نياآن بود كه در درون 
برگ مورد تر كنند و  سازند و فرش آن همواره از شاخ و

تمامى آن كرباس را پيوسته به سركة پيازى و يا انگژه در سركه 
حل كرده تر دارند و بخورات مذكوره همواره در درون آن 

 كنند تا نفوذ هواى عفن اندر آن كمتر باشد. مى

 Myrtus communis مورد

 Vinegar سركه

 Allium cepa پياز

 Ferula assa-foetida دانگژ

 لباس 5

ذالك اگر پيراهن را نيز توانند كه به چيزهاى ترياقى آالييه  و مع
كه طريق مراعات هواى  بند بهتر باشد و بدان  دارند همچو پشه

گردش و آب گردش چنان باشد كه تن را آنچه توانند از 
هاى معتاد تا  مالقات هواى غريب حفظ نمايند به لباس

مه مختلط گشته، مضرت آن را بخارات تن به هواى درون جا
 لختى بازدارد همچو خلط آب و عادت تن را هم نگاه دارد.

  

 
است.  نهيقرنطگيري،  ي پيشگيري از همهراهكارهايكي از 

 منظور بهقرنطينه به مفهوم جداكردن بيماران از افراد سالم 
در كنترل  مؤثرمحافظت از افراد سالم و يك اقدام بسيار 

خصوص در مراحل ابتدايي شروع  ير بههاي واگ بيماري
تواند افراد بالقوة آلوده را قبل از بروز  ها است كه مي اپيدمي

تواند  ي انجام شود ميدرست بهعالئم شديد شناسايي كند و اگر 
). با نگاه به مطالب 20از ايجاد موارد ثانويه جلوگيري كند (

تماعي در توسط بهاءالدوله رازي، او اولين اقدام اج شده ارائه
و قرنطينه بيان  مكان نقلراستاي جلوگيري از انتشار بيماري را 

كند. امروزه تحقيقات جديد آثار مثبت قرنطينه در  مي
). 21را ثابت كرده است ( 19-در كوويد ژهيو بهها،  گيري همه

اند، به همين  ي قرنطينه را اجرا نكردهدرست بههاي جهان  همة بخش
  .)22رهاي جهان گسترش يافته است (دليل ويروس در اكثر كشو

بهاءالدوله عالوه بر ذكر قرنطينه در كتاب خود به توصيف 
پردازد كه  ماندن از بيماري مي مكان ويژه در خانه براي محفوظ

فرش آن را از گياه مورد بايد تهيه كرد. مورد گياهي دارويي از 
سايي االيام مورد شنا است. مورد سبز از قديم خانوادة ميرتاسه

بر  ايرانيان، يونانيان و ساير ملل متمدن قديم بوده و عالوه 
سمبل  عنوان بهها  احترام خاص و استفاده در مراسم و جشن

جواني و زيبايي براي آن اهميت درماني قائل بودند و داروهاي 
هاي اين گياه  برگ .شود متعددي از اسانس و عصارة آن تهيه مي

 ). 24، 23قارچي است (داراي اثرات ضدميكروبي و ضد
از ديگر موادي كه بهاءالدوله توصيه كرده است استفاده از 

هاي تركيبي نوين  باشد. امروزه از فرآورده آنغوزه و سركه مي
قرار  ريتأثها را تحت  سركه كه طيف وسيعي از ميكروارگانيسم

توان به پراستيك اسيد يا اكسيدين كه تركيبي متعادل  دهد مي مي
ستيك و پراكسيد هيدروژن در محلول آبي است، از اسيد ا

اشاره كرد. سازمان غذا و داروي آمريكا استفاده از آن را براي 
عنوان  داند و از آن به خطر مي ضدعفوني سطوح بالمانع و بي

ها  برد و ويروس كنندة قوي نام مي يك استريل و ضدعفوني
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 ). همچنين در25همچنين به پراكسيد اسيد حساس هستند (
بودن  توان به ضدميكروبي و ويروسي رابطه با خواص آنغوزه مي

است كه  از آنآن اشاره كرد. مطالعات در اين زمينه حاكي 
به  شود يم Aرزين آنغوزه موجب مهار ويروس انفوالنزاي نوع 

عالوه عصارة اين گياه در مهار تكثير ويروس انساني 
 .)26ي داشته است (ا مالحظه قابلرينوويروس اثر 

خالصه در كتاب  شده انيبي پيشگيرانة ارهاكراهاز ديگر 
ي است. دودكردنبخور و  صورت به، استفاده از گياهان التجارب

دهد كه اصالح هواي محيط  تحقيقات امروزي نشان مي
مسكوني و دودكردن مواد و گياهان معطر در فضاي خانه جهت 

ات تقويتي بوده است. اثر رگذاريتأثاصالح آلودگي احتمالي هوا 
ي خوشبوي گياهي به ها عصارهقواي قلبي و مغزي بعضي از 

ي ا ژهيوي از جايگاه درمان حهيرا). امروزه 27( است دهيرساثبات 
 درد، شامل تسكين يدرمان حهيرا راتيتأثبرخوردار است و 

 مشكالت و زخم بهبود سرطان، يها درمان عوارض كاهش
 تنفس، التمشك كاهش صرع، كنترل حمالت مو، و پوست
). 28به اثبات رسيده است ( ها يماريباسترس و ساير  كاهش

اند كه  بسياري از مطالعات اين فرضيه را مطرح كردههمچنين 
بر اين  گذارد. سيستم بويايي بر سيستم ايمني بدن تأثير مي

ي و ضدالتهاببا توجه به خواص ضدميكروبي،  ها اساس، اسانس
شوند  درماني نيز استفاده مي يحهكنندة سيستم ايمني در را تقويت

بعضي از اين گياهاني كه بهاءالدوله براي دودكردن ). 29(
فضاي منزل به آنها اشاره كرده است، در طب رايج نيز خواص 

شان به صورتي خوراكي به اثبات رسيده است و احتمال  درماني
رود با توجه به تجربيات بهاءالدوله رازي تأثير آنها  مي
تواند مفيد باشد و احتياج به  ي نيز ميتنشاقاس صورت به

نمونه مصطكي  عنوان بهتحقيقات و كارآزمايي باليني دارد؛ 
ي، ضدسرطان و محافظ كبد دانياكس يآنتداراي خواص 

اكسيداني داشته و محافظ  باشد. زعفران نيز خواص آنتي مي
قلب بوده و داراي اثرات ضدآريتمي است و راوند ضد سرطان 

 ). 30-34است (
كردن رژيم غذايي متعادل و سالم كه حاوي تمامي  رعايت

مواد مغذي ضروري باشد براي حفظ سالمتي بسيار اهميت 

هاست كه اهميت تغذية سالم در افزايش ايمني و  دارد. سال
ها ثابت شده است. مطالعات بسياري  كاهش ابتال به بيماري

عملكرد  اند كه كمبود برخي مواد مغذي به كاهش نشان داده
ها و يا  افزايش احتمال بروز عفونت جهيدرنتسيستم ايمني و 

مطالعات امروزي نشان  طور نيهمگردد.  تشديد آنها منجر مي
با  تواند يمكه سبك زندگي سالم و تغذية متعادل  اند داده

شود  ها يريگ همهتقويت سيستم ايمني موجب عدم ابتال به 
اي  نگاه ويژه ربازيدي از ي است كه طب ايراندر حال). اين 35(

بر پيشگيري و  مؤثربه تغذيه داشته و آن را يكي از عوامل 
رازي   دانسته است از اين روي بهاءالدوله ها مي درمان بيماري

نيز در روند پيشگيري از بيماري اصالح تغذيه را در ابتداي كار 
 ). 31، 30خود قرار داده است (

ها  گيري دوله در مورد همهاز ديگر راهكارهاي درماني بهاءال
آنهايي كه با سرفه شديد و مشكالت تنفسي همراه  خصوص به

شده است، استفاده از زنجبيل را  بوده كه به بيهوشي منجر مي
توصيه كرده است. امروزه سازمان جهاني بهداشت زنجبيل را 

مكمل غذايي تعريف كرده است. براساس مطالعات،  عنوان به
زيادي در كنترل و درمان بسياري از زنجبيل اثرات مفيد 

ها و اختالالت دارد. طب رايج اثرات درماني اين گياه  بيماري
هايي همچون سرفه، برونشيت حاد و آسم را به  در بيماري

 ).36اثبات رسانده است (
 گيري: نتيجه

رازي از جمله  خالصه التجاربكتاب  نكهيابا توجه به 
هاءالدوله رازي عالوه بر باشد و ب طب ايراني مي متأخركتب 
آوري نظر حكماي قبل از خود به ذكر تجربيات خود نيز  جمع

پرداخته است، تحقيق و بررسي بر روي اين كتاب بسيار حائز 
تواند  ها و راهكارهاي پيشگيري او مي  اهميت بوده و توصيه

 مبناي مطالعات پايه و باليني قرار گيرد. 
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Abstract: 
 
Throughout the history of human life, epidemics have always been one of the serious threats to human life 
making their control and prevention of particular importance. One of the leading physicians of Persian 
Medicine in the Safavid era is Bahā’ al-Dawlah Razi, who in addition to his scientific status, had also a 
political status. In his book "Khulāsat al-Tajārib", he has discussed a complete set of definitions of the 
conditions that cause epidemics, the symptoms of the disease, and the ways to prevent and control it. This 
article intends to categorize the contents of Bahā’ al-Dawlah Razi’s book, which includes his personal 
experiences and those of other physicians of the Islamic period up to the Safavid period, in relation to 
epidemics. This is a descriptive-historical study based on library resources, which has studied the subject of 
epidemics according to Bahā’ al-Dawlah Razi’s book, and then analyzed each section and the conclusions as 
well as reconciling of results to modern medicine. The contents of Khulāsat al-Tajārib on epidemics can be 
divided into three sections. Materials related to sections one and two were collected by him. In the third part, 
we see Bahā’ al-Dawlah Razi` ideas in the prevention section such as referring to use of specific clothes in 
indoor places, recommending use of mosquito nets and the use of special plants. These methods are unique 
to Bahā’ al-Dawlah Razi during the epidemics. Razi’s "Khulāsat al-Tajārib” is one of the recent books of 
Persian Medicine, where he has collected the opinions of scholars before him in addition to mentioning his 
own experiences. Therefore, research on this book is very important as his recommendations and treatment 
strategies can be proposed as the basis of further basic and clinical studies. 
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