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 وبا در دوره قاجاريه هاي عاميانه پيشگيري و درمان راه
 

 *زهرا حاتمي
 

 دانشجوي دکتري تاريخ دانشگاه تهران
 

 

 چكيده
 

در ايرن  تررين بيمراري کشرنده     گرچه تاکنون کتابهايي درباره تاريخ پزشکي دوره قاجار نوشته شده است و در تمامي انها درباره شرايع 

هاي عاميانه پيشگيري و درمان بيمراري وبرا در ايرن دوره احسراس      دوره سخن رفته است؛ اما همچنان جاي خالي پژوهشي درباره راه

هراي ايرانيران و    به اين دليل بر ان شديم تا ضمن مطالعه منابع بر جاي مانده از ان زمران بره خصرور خراطرات و سرفرنامه     . شود مي

از ان جايي که موضو  مقاله حاضر نه در زمران حرال   . طي بر جاي مانده به واکاوي درباره اين موضو  بپردازيمبيگانگان و نيز نسخ خ

اي در نگرارش ايرن مقالره توصريفي اسرتفاده و ترالش کررديم ترا          بلکه متعلق به گذشته است، بنابراين و به نراگزير از روش کتابخانره  

اميد است که با ايرن گرام   . اي ايرانيان تقويت کرده و شواهد کافي به خواننده ارايه دهيمه هاي بيگانگان را با گزارش هاي روايت کاستي

 .کوچ ، راهي براي بررسي تاريخمند باورهاي عاميانه در پزشکي گشوده باشيم
 

 .عاميانه ،قاجاريه ،پيشگيري ،وبا :ها کليد واژه
 

 

 :مقدمه

هراي عاميانره    مسئله اصلي در پژوهش حاضر، شناسرايي راه 

پيشگيري و درمان بيماري وبا در دوره قاجار و پاسخ گفتن بره  

متاسفانه عليررغم  . چرايي اقبال عامه مردم به اين روش ها است

اول در متون بر جاي مانده از اين  وجود اطالعات ناب و دست

ميلي محققان تاريخ به عرصه تاريخ اجتماعي و  دوره به دليل بي

نااگاهي محققان طب سنتي از وجرود انران، تراکنون پژوهشري     

اين در حرالي اسرت کره    . جدي درباره ان صورت نگرفته است

مغفول ماندن اين رويدادها سربب خواهرد شرد کره بخشري از      

ويست ساله اخير ناشناخته مانده و احتماال در تاريخ اجتماعي د

 .اي موارد به تکرار اشتباهات پيشينيان منجر شود پاره

 

 

 : ها مواد و روش

اي توصريفي امرا    پژوهش حاضر بريش از هرر چيرز مطالعره    

انتقادي درباره دوره قاجاريه است که به دليل خصلت تراريخي  

ه و بره صرورت   ان با اتکاء بر متون بر جاي مانرده از ايرن دور  

همچنين به اقتضاي موضرو   . اي صورت پذيرفته است کتابخانه

هاي عاميانه پيشرگيري و درمران بيمراري وبرا در      پژوهش به راه

کنار روش هاي متدوال طب غربري در ايرن دوره اشراره شرده     

 .است

 

 :يافته ها و بحث

 :معرفي بيماري وبا 1-1

مرض موت يا مرگامرگي، اصطالحي اسرت کره عمردتاَ در    

گذشته تاريخي ايران براي بيماري سخت، شايع و تررس اوري  

 29آذر : افتیدر خیتار

 29خرداد : تاریخ پذیرش
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بيماري که از سوي پزشرکان اروپرايي   . شد به نام وبا استفاده مي

ناميرده  ( Cholera)کرولرا   "به نرام  . ق 2000./ م 2021در سال 

و پيچيردن   هاي اين بيماري، احساس سررگيجه  اولين نشانه. شد

سرپس  . صداي زنگ در گوش، همرراه اضرطراب شرديد اسرت    

گرويي روده هرا   . شود عارضه اسهال يا تهو  يا هر دو شرو  مي

اگر شخص در طي روز . شوند در ي  لحظه و يکباره خالي مي

مبتال شود، اولين احساس او وحشت از حالتي است کره بره او   

را عامل اصلي  ها، همين ترس در بسياري از نوشته. روي اورده

اگر عاليم بيمراري در شرب برروز کنرد، بيمرار      . اند مرد دانسته

شود، سوزشي در انتهاي معده و سرنگيني در   مضطربانه بيدار مي

کشرد، عررق    کنرد، دسرت و پرايش تيرر مري      کمر احسراس مري  

شرود،   پوشاند، ضربان نبخ احساس نمي چسبناکي بدنش را مي

يرن مرحلره بيمرار تکران     اگر در ا. گاهي سردرد نيز همراه است

بخورد يا از جاي خود برخيزد، اسهال و استفراغ در چند لحظه 

اين مرحله از نيم ساعت تا ي  سراعت طرول   . شود عارض مي

بعد مرحله انقباض عضالني همراه با درد شديد خاصه . کشد مي

اگرر بيمرار از ايرن حالرت     . در نوک انگشتان دست و پرا اسرت  

رنه به اخرين مرحلره بيمراري کره    برخاست، شفا يافته است وگ

نگاه او بري حرکرت اسرت،    . رسد هاي متوالي است، مي بيهوشي

گرايد، تنفس سنگين و کرالم نرامفهوم    رنگ چهره به کبودي مي

شود و از اين مرحله  تر مي تر و نامحسوس شود، نبخ اهسته مي

تا مرد يعني از اغاز تا پايان بيماري چند ساعتي بريش نيسرت     

(2).  

 

 :تاريخچه بيماري وبا در دوره قاجاريه 1-2

وبا و طاعون، دو بيماري همره گيرر در سرالهاي حکمرانري     

. ق 2001گسترش وباي بزرد در سال . قاجاريه در ايران بودند

نفرر را   2088در خلريج فرارس روزي   . در ايران بي سابقه برود 

ريختند، بيمراري   کشت و چون به ناچار اجساد را به دريا مي مي

سراسر ايران بار ديگر گرفتار . ق 2002در سال  .(2)کرد  شدت

نفرر در سراسرر ايرران از     08اين بيماري شد که اين بار حدود 

تهران را الوده خود کرد و . ق 2010وباي سال  .(0)ميان رفتند 

. ق 2019در سال ( 0. )جمعي از معاريف را به کام مرد کشاند

اما شدت شريو  ان در   (0)ر قم، کاشان و مازندران ديده شد د

به حدي بود که حتي جرالل الدولره   . ق 2000خراسان در سال 

سره سرال    .(0)والي اين ايالت هم از ان جان سالم به در نبررد  

بعد، وبا سراسر ايران را پس از قحطي گسترده درهم نورديرد و  

خرمن عمر مردمي را که با گوشت چهارپايان و اموات زنرده   "

وبرا  . ق 2081در سرال  ( 0) "هرزار درو کررد  مانده بودند، هزار 

در کرمانشاهان ترا ماليرر   . اياالت غربي ايران را الوده خود کرد

بيماري شايع شد و غير از مردمان بي نام و نشران، چرراغ عمرر    

اعيان و اشرافي چون دخترر اميررزاده مجدالردين ميررزا را هرم      

ان از افغانسرتان بره ايرر   . ق 2089وباي سرال   ،(0) خاموش کرد

باوجود تعيين قرنطينه در سرحدات باخزر، حردود  . سرايت کرد

مرزي دچار اشفتگي شد و چون ماموران حفظ الصحه به دقت 

تمام اوضا  را کنترل نکردند بيماري به سرعت به مشهد رسريد  

 فري شهر، تا تهران هم سررايت کررد  هزار ن 08و پس از تلفات 

بتال به کرام مررد   در تهران حدود ي  دهم اهالي پس از ا .(0)

هرم در  . ق 2022و . ق 2028اين بيمراري در سرال    .(0) رفتند

در ايرن مردت در خراسران،    . ايران باقي ماند و قربراني گرفرت  

مازندران، گريالن، اسرتراباد، قرزوين و خمسره، يرزد و کرمران،       

اصفهان شايع شد؛ اما به عراق، مالير، همدان، بروجرد، لرسرتان  

عرزاداري   .(1) لرت فرارس راه نيافرت   و خوزستان و کمي از ايا

که به عادت همه سراله در سراسرر ايرران    . ق 2028محرم سال 

. شد، خود سربب سراز شردت گررفتن بيمراري برود       برگزار مي

اجتماعات و مراودات بسريار مرردم در ايرن مراسرم، همرراه برا       

پخش نرذورات، الرودگي را برا سررعت بيشرتري در شرهرهاي       

به گفته شاهدان در تهرران  . کرد ر ميبزرگي به مانند تهران منتش

بره همرين علرت چهرل      .(1)مردند  روزي هزار و پانصد نفر مي

هزار تن از سراکنان خرود را از    18روز پس از شيو  وبا، تهران 

ميرزا عيسي وزير تهران از جمله نامورترين  .(0) دست داده بود

 که همراهرانش از تررس ابرتال   ( 0)قربانيان وبا در اين سال بود 

حتي حاضر بره دفرن جنرازه او هرم نشرده بودنرد و جرانوران        

عفت الدولره خرواهر    .(9) صورتش را طعمه خود ساخته بودند

ناصرالدين شاه و عصمت السلطنه مادر مرل السرلطان از ديگرر    

 .(1) قربانيان نامدار وباي اين سال بودند

بررار ديگررر وبررا ايررن بررار از . ق2022در ربيررع الثرراني سررال 

و بره سررعت ايراالت     ،(1) ي به ايران هجوم اوردمرزهاي غرب
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 طب سنّتي اسالم و ايران ی مجلّه  --- 291

غربي از جمله کرمانشاهان، همدان، مالير، تويسرکان، خوزستان 

در تهران امرار مررد و ميرر بره      .(1) تا تهران را در هم نورديد

افراد نامداري چرون شريخ    .(1) نفر مي رسيد 08الي  00روزي 

و سکينه خانم چيذري همسرر  ( 1)محمد طاهر مجتهد دزفولي 

 .(1) اي شاه از جمله قربانيان وباي اين سال بودند صيغه

شيو  وباي ديگري، تعدادي . ق 2000ده سال بعد در سال 

ايرن برار هرم بيمراري از عرراق      . از مردم را به کام مرد کشاند

کرانون بيمراري در شرهر     .(9) کردعرب به داخل ايران سرايت 

کربال بود که پس از سرايت به بغداد در محرم به کرمانشاهان و 

 .(0) از انجا به ماليرر و اسرداباد و همردان و کردسرتان رسريد     

تن در هر  088شيو  چهار ماهه وبا در همدان با تلفاتي بالغ بر 

ايت در ربيع الثاني بيماري به تهران هم سرر  .(0) روز همراه بود

جمادي الثراني در مشرهد    00ربيع الثاني تا  01کرد و در فاصله 

 28اوج و شدت بيماري در اين شهر در فاصرله  . هم هويدا شد

دولت ايران بره محرخ اطرال  از     .(0) جمادي االول بود 00تا 

شيو  وبا در عتبات، حکمي صادر کرد که براساس ان مسافرت 

يرده و در بيسرتون هرم    زوار ايراني به عتبات منع و قردغن گرد 

در تهران پرس از يکري    .(9) ترتيب ايجاد قرنطينه داده شده بود

الدين شاه مخفري نگره داشرته    دو ماه که خبر شيو  وبا از مظفر

اي ايجاد شد با اين  در اطراف صاحبقرانيه هم قرنطينه ،(28)شد 

حال غير از تعداد اندکي هيچ کس اجازه رفت و امرد بره درب   

خردمات مختارالسرلطنه وزيرر     .(22) را نداشرت خانه و دربرار  

نظميه در اين سال به بيماران مبتال به وبا و عيرادت و سرکشري   

فرردي  . او در ميان انان در ميان اوراق تاريخي ثبت شده اسرت 

 .(1، 0)که خود هم به اين بيماري مبتال و در اثرر ان درگذشرت  

ر ترروان برره دخترر از نامردارترين متوفيررات وبرراي ايررن سررال مرري 

 ،(22)مشاورالدوله، همسر مويدالدوله، همسر امير بهادر جنرگ  

مسيو روک بلژيکي مفتش گمررک کرمانشراه و افخرم السرلطنه     

 .(9) اشاره کرد
 

 :عوامل شيوع وبا و واکنش مردم 1-3

ترين عوامل شريو  بيمراري وبرا در     ها از اصلي الودگي اب

. امرد  شهرهاي ايران باالخص شهرهاي برزرد بره حسراب مري    

شستن لباس در جويهاي اب و عردم اسرتفاده از صرابون برراي     

هاي تهيه يخ در  ، الوده بودن حوضچه(20)ها  رفع الودگي لباس

شررب   ، نبود لوله کشي اب براي انتقال اب(20)سراسر تهران 

هراي روبراز، فقردان     سالم و نگهداري اب اشراميدني در چالره  

، ( 20)سيستم فاضالب شهري در شهرهاي بزرگي چون تهران 

عفونت ابها در اب نماها و حوضهاي خانگي به عالوه جمعيت 

که از دوره ناصرري  ( 20) هاي تهران زياد از حد ساکن در خانه

افزايش بود، نبود ها روز به روز در حال  به سبب موج مهاجرت

ها و سرنگ فررش نبرود    هاي بهداشتي عمومي در شهر سرويس

ترين عوامل شيو  بيماري وبرا در   از اصلي( 20،20)معابر شهري

 . ايران دوره قاجاريه است

مهم ترين واکنش اهالي در برابر گسترش اين بيماري، ترک 

. شهر و فرار به سمت مناطق خوش اب و هوا و کوهستاني بود

، کساني (20)شد  ها بسته مي ارها و مغازهران به سرعت بازدر ته

اي داشرتند از فرصرت اسرتفاده     که ثروت و مکنت قابل مالحظه

و همه انهرايي کره براغي در    ( 20)کردند کرده کشور را ترک مي

توانستند زيرر سرقفي کرباسري در     خارج از شهر داشتند و يا مي

هراي   ده از دروازهبيابان پنراه بگيرنرد، امروال خرود را گررد اور     

شمالي به خرارج تهرران هجروم اورده بره شرميرانات پناهنرده       

عملي که افزايش عبور و مررور و تنگري جرا و     .(20)شدند  مي

در حرالي کره    .(1)کررد   مکان شيو  بيمراري را اسران ترر مري    

دولتمردان پايتخت و حکمرانان مناطق مختلف جرزو نخسرتين   

اي امرن پناهنرده    منطقره  کساني بودند که شهر را ترک کرده بره 

تنها تغييرر فصرل و بره پايران رسردن      (. 0 ، 21،  20)شدند  مي

دريچره اميردي بره روي    ( 20)و بارش براران  ( 0)ماههاي گرم 

 .گشود تا به اينده بدون وبا اميدوار باشند مردمان نااميد مي

 

 :مان وباهاي در راه 1-4

هراي سرنتي پزشرکي     پزشکي نوين غربي همگام برا امروزه  

ايراني و اسالمي از نخستين سالهاي حکمراني قاجاريه به ايرران  

نظرامي اروپرايي، جرزو     –هاي سياسي  پزشکان هيات. وارد شد

ها را به ايران وارد کردنرد و   نخستين افرادي بودند که اين اموزه

از جملره  . اي متفاوت از درمانگري را به ايرانيان اموختند تجربه

ب جراح بريگز، دکترر جروکز، دکترر    توان به ناي اين پزشکان مي

از سوي ديگر عبراس  (. 21)اشاره کرد ( کورمي ، کمپل، مکنيل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ji

itm
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 6

https://jiitm.ir/article-1-270-fa.html


 زهرا حاتمي          

  291 --- 2931تابستان ی دوم،  سال چهارم، شماره 

ميرزا که برخالف ديگران به کارامدي طب غربي معتقد برود و  

در  ،(21)از تجارب دکتر کورمي  و مکنيل استفاده کررده برود   

شمار نخستين محصالن ايراني که براي يادگيري علوم و فنرون  

به اروپا اعزام نمود، حاجي بابا افشار و ميرزا محمد  نوين غربي

 .(20)جعفر را برراي تحصريل پزشرکي بره انگلسرتان فرسرتاد       

حاجي بابا افشار پس از تکميرل تحصريالت پزشرکي خرود در     

اکسفورد، پزش  مخصور عبراس ميررزا و متررجم او شرد و     

 بعدها نيز به عنوان پزش  مخصور محمدشراه برگزيرده شرد   

(20). 

عطف ديگر در تراريخ پزشرکي نروين ايرران، افتتراح       نقطه

دارالفنون بود که دکتر پوالک اتريشري و دکترر شرليمر  شرليمر     

هلندي  جزو معلمان طرب و کحرالي دوره اول ان بره حسراب     

ربيع  01نخستين جلسه مجلس حفظ الصحه در  (.29(امدند مي

در اين مدرسه با حضور وزير علوم و معرارف،  . ق 2090الثاني 

ييس و نامم دارالفنون، دکتر طولروزان، دکترر ديکسرن، دکترر     ر

ارنو، دکتر بگمز و عده اي ديگرر از معلمران ايرانري دارالفنرون     

تشکيل شد و تصميماتي مبني بر ممنو  کردن زيارت عتبات به 

علت شيو  طاعون در عراق، اعزام پزشر  بره نقراط مختلرف     

را در دستور کشور و دستور تشکيل قرنطينه در سرحدات ايران 

عالوه بر اين در اين تاريخ ميسريونهاي   .(29) کار خود قرار داد

کردنرد   اي فعاليرت مري   پزشکي غربي در ايران به طور گسرترده 

هاي شهرهاي بزرد  و داروهاي جديد غربي در داروخانه ،(20)

شد امرا ترا زمران عموميرت يرافتن       به بيماران ايراني فروخته مي

تشکيالت بهداشتي نوين در سراسرر ايرران و برخروردار شردن     

در ايرن  . همه ايرانيان از اين مواهب، راه درازي در پيش رو بود

گيرري چرون    هاي سرخت و همره   فاصله و در مواجهه با بيماري

هاي عرفري فرهنرگ قرديم ايرران متوسرل       وبا، مردم يا به اموزه

 .کردند هاي اسالمي استفاده مي شدند و يا از اموزه مي

در شهرهايي به مانند يزد، گاه براي درمان بيمراران از طرب   

ي  نخود جوهر کرم برا ير  پيالره     "مثال. شد سنتي استفاده مي

  ساعت، نعنا ، گل سرخ، دادند و پس از ي گالب به بيمار مي

شاه تره و گل جعده از هر ي ، ي  مثقال دم کرده و ي  پيالره  

ان را بررا ده مثقررال روغررن بيررد انجيررر برره خررورد بيمررار        

در جاهراي ديگرر بره ماننرد قرزوين، ابليمرو را       . (08)"دادند مي

عرالوه   .(08) دانستند موثرترين داروي خانگي در درمان وبا مي

وبا و وحشرت و اضرطراب مرردم و عردم     بر ان شيو  گسترده 

، کنيراک و  (1)دسترسي انها به داروهاي جديدي مانند کرراولين 

کرد ترا   بسياري از مردم فرودست را ناگزير مي ،(0)اسيد فيني  

. برره زيارتگرراه هرراي مقرردس در سراسررر ايررران پناهنررده شرروند

، امرامزاده  ( )ها به ابن بابويه، حرم حضرت عبردالعظيم   تهراني

، مرردم لرسرتان بره امرامزاده     ( 1() )و امامزاده اهل علي حسن 

(  )و اهالي دزفول به مقبره دانيال نبري  ( 02() )شاهزاده احمد 

هاي عزاداري و  اندازي دسته همچنين راه .(02)شدند  متوسل مي

در درمان وبرا مروثر   (  )زني و طبخ اش امام زين العابدين  سينه

ترررين راه  دترين و رايررجبررا ايررن حررال کارامرر. شررد دانسررته مرري

به گفتره  . پيشگيري و درمان وبا، توسل به ادعيه و طلسمات بود

در زمان شيو  بيماري وبا، فروشندگان اين قبيل  "جان ويشارد 

از ايررن دوره  .(20)"چيزهررا پررول زيررادي برره دسررت اوردنررد  

هاي خطي بسياري بر جاي مانده است که در ان ادعيره و   نسخه

ري و درمان اين بيمراري بره خواننردگان    طلسماتي براي پيشگي

برخي از انوا  اين ذکرها، دعاهايي برود کره   . معرفي شده است

بدون تعيين زمان خار و مشخصي بايد توسر  فررد خوانرده    

 :شود مانند

منقولست که هرگاه در بلردي وبراء و برال شردت داشرته       "

 وال حرول و ال قروه اال  . بسم اهلل الرحمن الررحيم : باشد، بگوييد

توکلت علي اهلل . ال يضر و ال ينفع شي اال باذن اهلل. العلي العظيم

و الياتي بالشفاء اال اهلل ما شاء اهلل ال يصرف السوء اال اهلل حسبي 

اهلل الذي خلقني فهرو يهردين والرذي يطعمنري و يسرقين و اذا      

مرضت فهو يشفين و ننزل من القرران مرا هرو شرفاء و رحمره      

العافيه يا ولري العافيره و ال تفررق بيننرا و      اللهم ارزقنا. للمومنين

 .(00)"بين العافيه يا خالق العافيه

ها، زمان خاصي براي قرايت ان  در برخي ديگر از اين ادعيه

شد که احتماال شررط اصرلي برراي کارامرد      به خواننده گفته مي

 :بودن دعاي تجويزي بود

روايرت شرده کره از بررراي دفرع وبرا و طراعون هررر روز        "

هر . رتبه اين دعا را بخواند تا روز ديگر وبا و طاعون نبيندم ي 

 :دعا اين است. که ش  اورد اقرار به واليت من نياورده
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اللهم بحق الحسين و اخيه و جده و ابيه و امه و بنيره نجنرا   

من الطعن و الطاعون و الوباء الذي نحن فيه يا اهلل يرا اهلل يرا اهلل   

حمن يرا رحريم يرا رحريم يرا      يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا ر

رحيم يا رحيم يا حي يا شافي يا حي يا کافي يا شافي يا معافي 

ارحمنا و خلصنا من الطعن و الطاعون و الوباء يا اهلل يا اهلل يا اهلل 

اللهرم انر  عفرو کرريم     . االمان االمان االمان من شر هرذالزمان 

 .(00)"مجيب العفو فاعف عنا يا رب

شرد   دو بخش ادعيه و طلسمات مري هاي ديگر شامل  نمونه

که فرد بايد ابتدا دعرا را قرايرت کررده و سرپس بره طلسرمات       

 :سفارش شده، نظري بيفکند

بسرم  : به جهت رفع وباء و طاعون بخواند کره مجربسرت   "

ال . يا حي حين ال حي يا حي يحيي الموتي. اهلل الرحمن الرحيم

ا معافي يا محيي بسم اهلل الرحمن الرحيم يا شافي ي. اله اال  انت

االموات يا حي يا قيوم و بعرد از ترالوت نظرر بره ايرن طلسرم       

 .(00)"نمايد

 

برخي ديگر از اين ادعيه و طلسمات، به شرط خوردن موثر 

 :افتادند مي

وارد است که اين کلمات را بنويسرد برر کاغرذي و سره      "

مرتبه سوره قل هو اهلل احد را بر ان بخواند و سه مرتبه صلوات 

يو : مات اينستتد و انرا فرو برد، از وبا محفوظ ماند و کلبفرس

 (.00) "سه بحر فقطا

در نسخه هاي دعايي ديگر توصيه به خواندن دعرا، همرراه   

داشتن ان، خواندن ان بر گوسفند و خوردن از گوشت ان شده 

بود که هم براي پيشگيري و هم در درمان بيماري موثر دانسرته  

 :شد مي

اين دعا را بخواند يا با خود دارد يا هفت هر روز ي  بار  "

مرتبه اين دعا را در دهن گوسفند بخواند و بدمد و ان گوسفند 

را بکشد و بپزد، هرکس که گوشرت و الش ان را بخرورد ايرن    

زحمت در او داخل نشود و اگر بيمار بوده باشد از برکرت ايرن   

 بسرم اهلل . دعا به صحت مبدل گردد بعرون اهلل تعرالي و توفيقره   

اللهم اني اسئل  باسماي  يا مومن يا مهيمن يا . الرحمن الرحيم

قريب خلصنا من الوباء و الطعن و الطاعون يرا اهلل يرا اهلل يرا اهلل    

االمان االمران االمران يرا جبرار يرا سرتار يرا غفرار خلصرنا مرن           

 .(00)"...الوباء

بر اين اساس در بحبوحه همه گيري وبا، مردم فرودست که 

يافتند به انروا  و اقسرام    به گريز از مناطق الوده نميحتي راهي 

درمانهاي عاميانه بره خصرور ادعيره و طلسرمات  روي مري      

ارامش روحي حاصل از استفاده از اين دعاهرا و بعضرا   . اوردند

گاه مرتب  يا غير مرتب  با اين امرور نيرز دليلري     درمان گاه و بي

لسرمات در ميران   بود براي تداوم استفاده گسترده از ادعيره و ط 

 .مردم در يکصد و اندي سال پيش در ايران
 

 :گيري نتيجه

ترين بيماري  ترين و اصلي براي پيشگيري و درمان وبا، مهم

همه گير در دوره قاجاريه، در کنرار درمانهراي جديرد غربري و     

استفاده از داروهاي جديد، بخش بزرگي از ايرانيان به باورهرا و  

استفاده از گياهان دارويري،  . کردند اعتقادات قديم خود عمل مي

توسل بره امامران و امامزادگران و اسرتفاده گسرترده از ادعيره و       

متاسرفانه تراکنون دربراره    .هرا برود   طلسمات از جمله اين روش

هراي   هرا در دوران  هاي عاميانه پيشرگيري و درمران بيمراري    راه

بردين  . تاريخي گوناگون پژوهشي جدي صورت نگرفته اسرت 

مقاله نخستين گرام برراي راهنمرايي محققران اينرده      ترتيب اين 

براي مطالعه بر روي تاريخ اجتماعي مردم ايرران برا تمرکرز برر     

 .باورهاي انان است
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