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  :سپاسگزاري

 جناب عزیزم استاد دلسوزانۀ هاي راهنمایی و شائبه بی زحمات از که دانم می الزم خود بر جااین در
. نمایم تشکر صمیمانه تحقیق این انجام مراحل در نیز و تحصیل دورة طول کرامتی در دکتر آقاي
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از اساتید  همچنین. کنم می قدردانی و تشکر پذیرفتند، را آن مشاورة رساله این انجام در و نموده

رحیمی و جناب آقاي دکتر عبدالرسول  دکتر مرضیه کاظمی، دکتر روجا انسرکار خانمفرهیخته 
دهاي الزم رهنموو  صدر آن را مطالعه نمودند عمادي که زحمت داوري این رساله را پذیرفتند و با سعه

آرزوي  احدیت درگاه از آنها همگی براي کمال سپاسگزاري و قدرانی را دارم و، دریغ ارایه نمودند بیرا 
  .خواهانم روزافزون توفیقسالمتی و 

 من پشتیبان زندگی مراحل تمامی در همواره کهو پدر مرحومم  عزیزم مادر و همسر از پایان در
 را قدردانی و تشکر کمال ام کرده عبور زندگی سخت هاي گذرگاه از آنها دعاي سایۀ در و اند، بوده
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  چکیده
گیر ترسناکی در اروپا شایع شد که بعدها  م، بیماري همه1494پس از جنگ ناپل در   

پزشک برجستۀ اواخر دورة ( له حسینی نوربخشبنا به گزارش بهاءالدو. سیفلیس نامیده شد
فرنگ و  دانه، آبلۀ التجارب، که این بیماري را ارمنی ه، مولف خالص)تیموري و اوایل دورة صفوي

هاي امپراتوري عثمانی نخست به  م بیماري از سرزمین1498/ق904آتشک نامیده است، در 
ویژگی منحصر . ایران شایع گردیدآذربایجان، عراق عجم و فارس راه یافت و سپس در سراسر 

رغم فاصلۀ ناچیز میان نگارش این رساله و ظهور و شیوع  فرد گزارش بهاءالدوله آن است که به به
در این . یاد کرده است» حکماي فرنگ«وي از یکی از داروهاي) سال 6( بیماري در اروپا فقط
روزگار او و پس از آن، جیوه  مهاي درمانی بهاءالدوله و پزشکان ایرانی ه نسخه، و نیز نسخه

این دارو را نیز  چینی چوب/بیخپیوسته نقش اساسی داشت تا آن که عمادالدین شیرازي در رسالۀ 
در  آتشک که به تازگی وارد ایران شده بود براي درمان آتشک تجویز کرد و سپس در رسالۀ

که از اهمیت  آن ید، بیآ شمار می نگاري فارسی در این موضوع به م که نخستین تک1569/ق977
  .چینی را نیز در کنار آن به کار برد کاربرد جیوه بکاهد، بیخ
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  گفتارپیش
شده  جادیبزرگ ا يها يریگ همه. ترین دشمنان سالمت بشر هستند هاي عفونی واگیردار از قدیمی بیماري
باید دانست که . وارد کرده است يبشرۀ ر جامعب ینیگذشته خسارات سنگ يها ها در قرن از آن یتوسط برخ

در . را به کام خود کشیدند گیري نبودند که در دوران قرون وسطی مردم هاي همه جذام و طاعون تنها بیماري
شماري از . سیفلیس در اروپا شایع شد به ناماي  گیر ناشناخته سدة پانزدهم میالدي بیماري همه اواخر

  .  هنرمندان معروف قربانی این بیماري شدندامپراتوران، پادشاهان، و 
 ةاز قاراین بیماري  یکنون ة انتقال شکلدربار س،یفلیمنشأ س ةرغم اختالف نظر دربار  پژوهشگران به

به اروپا  يالدیم 1493کلمب در سال  ستفیکر یکشت ۀرا خدم سیفلیس .به اروپا، اتفاق نظر دارند کایآمر
گرفته و به هنگام بازگشت  یآن نواح یرا از زنان بوم سیفلیس ،یارکنان کشتاز ک یبرخ شود یگفته م. آوردند

  . اند به آن مبتال بوده ایبه اسپان

هشتم، این بیماري نخست در اسپانیا شیوع یافت و با حضور سربازان مزدور اسپانیایی در سپاه شارل 
 ،1495شارل در از شکست  پس. شده که ناپل را محاصره کرده بود، در میان سربازان شایع پادشاه فرانس

در فرانسه، آلمان و  1495در سال  سیفلیس. را منتشر کردند يماریسربازان در تمام اروپا پخش شدند و ب
در مجارستان و  1499و هلند و سال بعد در اسکاتلند و انگلستان و در سال  ونانیدر  1496و در سال  سیسوئ

 1505ملوانان از اروپا به هندوستان و در سال  قیاز طر 1498سال  در يماریب نیاگویا . افتیگسترش  هیروس
  . منتقل شد نیبه چ

آن را منسوب  ایتالیا یاهال. شد یمختلف خوانده م يها به نام اینداشت،  ینامها  تا سال سیفلیس يماریب
دوستان نشئت گرفته که از هن کردند یتصور م يا پاره دانستند، یم ایتالیمنسوب به ا انیبه فرانسه و فرانسو

در سال . کردند یم يبزرگ نام گذارۀ ا آبلیآن را کوفت  يا دسته دند؛ینام یم ریخناز ایاست و آن را سرخک 
به آثارمنظوم خود از  یکیعنوان  يرا برا »سیفلیس« ،ییایتالی، پزشک ا1فراکاستورو روالموجی يالدیم 1530

 يماریب خیتار نیاز ا. در ضمن داستانی به نظم کشیده شده بود ایتالیدر ا يماریب نیا وعیشکه در آن  کار برد
  .شدمشهور  سیفلیمزبور به س

                                                           

1. Girolamo Fracastoro  
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، آناناز  شماري یول کردند، یامتناع مدرمان بیماران ، از ابتال به این بیمارياز پزشکان از ترس  ياریبس

 نیچن .رشار به کف آورندثروتی س ،)رفت یبرص و جذام به کار م يماریب يکه برا( وهیبا ج سیفلیسبا درمان 

 م ارائه1501/ 907نوربخش در  ینیحسلۀ را بهاءالدو يماریب نیا ةدربار یرقگزارش ش نیکه نخست دینما یم
ظاهر  جانیم در آذربا1498/ ق 904بار در سال  نینخست يماریب نیکه ا دارد یبهاءالدوله اظهار م .کرده است

 هاءالدولهب. منتشر شده است رانیسه سال پس از آن در سراسر ا کرده و تیشده، از آنجا به عراق و فارس سرا
هاي  نامید که از آن پس نام آتشک بیش از نام میو آتشک  یفارس ناری، زخم ارمن ،یفرنگ آبلهاین بیماري را 

  . دیگر به کار رفت
/ ق977 است که در سال يرازیش نیآتشک عمادالد ۀرسال سیفلیس ةدربار یفارس نگاري تکاثر  نینخست

 یجنس زشیکه آم دارد یاظهار م یآن به درست ۀاشاع یدر مورد چگونگ نیعمادالد. م نوشته شده است1569
با دانش  يماریب نیا ۀنیدر زم يرازیش نیآثار بهاءالدوله و عمادالد قیو تطب یبررس. ابتال است یعلت اصل

 يارزش نوآور تواند یم اند، جام دادهخصوص ان نیدر ا انیئکه اروپا ییها آنها با پژوهشۀ سیو مقا دیجد
شده، مورد  یتا آنجا که بررس یعلم پزشک خیامر در تار نیا. برجسته کند یرا در علم پزشک یرانیپزشکان ا

  .توجه قرار نگرفته است

  رقیه حسینی
  1397 شهریور 
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  فصل اول

  پژوهشکلیات 
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 مسأله پژوهش .1.1

آن  )Treponema Pallidum(است که نوعی باکتري به نام ترپونماپالیدوم  هاي مقاربتی سیفلیس یکی از بیماري
عالیم و . شود این بیماري از راه تماس جنسی، خراش روي پوست یا از طریق دهان منتقل می. کند را ایجاد می

ماري در به گمان بیشتر پژوهشگران این بی. هاي سیفلیس در هر یک از مراحل چهارگانۀ بیماري متغیر است نشانه
نیز  1495اما برخی دربارة این که سیفلیس پیش از محاصره ناپل در . اواخر قرن پانزدهم در اروپا گزارش شده است

اما گویا در این باره تردیدي نیست که صورت کنونی سیفلیس پیش از . اند است تردید کرده در اروپا وجود داشته
  . شناخته بوده استنا) آمریکا(بازگشت کریستف کلمب از دنیاي جدید 

اند که ابن  خورد اما برخی پنداشته گزارشی در این باب به چشم نمی ق 9در منابع دورة اسالمی نیز تا پیش از سدة 
اند که اگر چنین باشد باید گفت که  سینا و شماري از پزشکان این دوره این بیماري و عوارض آن را وصف کرده

ان شناخته بوده است ولی مستندات پیروان این دیدگاه چندان که باید محکم سیفلیس پیش از شیوع در اروپا در ایر
) قبل از پیدایش قاره جدید(نیست و شواهد محکمی که به وجود این بیماري در ایران پیش از رواج آن در غرب 

 . داللت کند هنوز به دست نیامده است

. است 1497در  (Coradinus Gilinus) گیلینوسنخستین شرحی که درباره این بیماري داده شده از کورادینوس 
نماید که  چنین می. این بیماري را سیفلیس نامید (Girolamo Fracastoro)م جیروالمو فراکاستوروو 1530در 

وي اظهار . ارائه کرده باشد 1501/ق907در اري را بهاءالدوله حسینی نوربخش نخستین گزارش شرقی درباره این بیم
م در آذربایجان ظاهر شده، از آن جا به عراق و فارس 1498/ق904یماري نخستن بار در سال ه این بدارد ک می

بهاءالدوله نخستین کسی بود که به موازت . سرایت کرده و سه سال بعد از آن در سراسر ایران منتشر گردیده است
وله دریافت که انتشار بیماري بیشتر بهاءالد. استعمال اسامی آبله فرنگی، نارفارسی و زخم ارمنی نام آتشک به آن داد

بخار بدن که در حمام گرم از طریق آمیزش جنسی انجام می گیرد ولی با وجود این به امکان آلودگی از طریق 
شود، اشاره کرده و نیز ارتباط زخم ها و ضایعات سیفلیسی را با دانه هاي از بین رفته از نظر دور نداشته  حاصل می

بنابراین . کند راند هفده ماه معین میگذ عادي قبل از رسیده شدن در بدن میبیماري به طور وي مدتی را که  .است
پذیر  تر از آن را نیز امکان در عین حال درمان در مدت کوتاه .دارد که درمان باید تقربیا دو سال ادامه یابد اظهار می

تا . معجون جیوه چندین بیمار را درمان کرده است کند خود او با درمان طوالنی و با استفاده از داند و اضافه می می
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دانیم، نخستین اثر مستقل فارسی دربارة سیفلیس رسالۀ آتشک عمادالدین شیرازي است که در سال  جایی که می
کند و میان آنها و سیاه  عمادالدین رساله خود را با مقایسه آتشک و آبله شروع می. م نوشته شده است1569/ق977

دارد که آمیزش جنسی علت  شود و سپس در مورد چگونگی اشاعه آن بدرستی اظهار می مایز قائل میزخم و جرب ت
عمادالدین مزمن بودن این بیماري را شناخته و اظهار داشته اگر کسی به این بیماري دچار شود . اصلی ابتال است

بیش از . به حال بیماري باقی بماند حتی اگر تحت درمان هم قرار بگیرد ممکن است سه یا چهار سال یا حتی بیشتر
نیمی از رساله آتشک عمادالدین به درمان این بیماري اختصاص داده شده است و عالوه بر معالجات شناخته شده از 
قبیل عرق کردن، خون گرفتن و پرهیز دادن عماد الدین چوب چینی را بهترین مرهم و شاید بهترین دارو براي 

البته از نظر او تاثیر این دارو بر افراد مختلف و سنین گوناگون به سبب تفاوت . کند فی میدرمان بیماري سیفلیس معر
بررسی و تطبیق آثار بهاءالدوله و عمادالدین شیرازي در زمینه این بیماري با دانش جدید و . مزاج آنان متفاوت است
تواند ارزش نوآوري پزشکان ایرانی را در  می اند هایی که اروپائیان در این خصوص انجام داده مقایسه آنها با پژوهش

  .علم پزشکی برجسته کند و این امر در تاریخ علم پزشکی تا جایی که بررسی شد مورد توجه قرار نگرفته است
  

  قلمرو پژوهش .1.2

  ایران و اروپا: قلمرو مکانی) الف

 م15/ق 9سدة : قلمرو زمانی) ب

هاي نهم و دهم هجري تالیف  عمادالدین شیرازي است که در قرنو  این پژوهش بر آثار بهاءالدوله تمرکز اصلی
افزون بر این به تاریخچه ورود سیفلیس به اروپا که به اواخر قرن پانزدهم میالدي و آثار دانشمندان اروپایی . اند شده

 .چنان که باید توجه خواهد شد

در باب ) ه نوربخش و عمادالدین شیرازيویژه بهاءالدول به(هاي پزشکان ایرانی  گزارش :قلمرو موضوعی) ج

  .هاي اروپایی هاي درمانی آنان و مقایسه آن با گزارش سیفلیس و روش/آتشک/هاي بالینی آبله فرنگ عوارض و نشانه
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  اهمیت و ضرورت پژوهش .1.3

شرح احوال و درباره تاریخچه بیماري سیفلیس در ایران اسناد و مدارك معتبري در دست نیست و آنچه در تواریخ و 
کتب مختلف درباره بروز سیفلیس در ایران آمده است، مبهم بوده و متکی به دالیل و شواهد علمی نیست و تاکنون 
پژوهشی با این عنوان و رویکرد صورت نگرفته است لذا یکی از دالیل انتخاب این موضوع بررسی تاریخچه ورود 

  .بیماري سیفلیس از اروپا به ایران است
هاي  هاي پزشکان ایرانی در زمینه بیماري سیفلیس با پژوهش اهمیت این پژوهش، تطبیق یافته دلیل دوم

تواند گامی مهم در زمینه پژوهش درباره تاریخ  از سوي دیگر به انجام رساندن این پژوهش می. پزشکان اروپایی است
  .بگشایدهاي دیگر در این زمینه  پزشکی در دوره اسالمی باشد و راه را براي پژوهش

  

  سواالت پژوهش .1.4

  .سیفلیس از چه هنگام، از کجا و چگونه به ایران راه یافت و شایع شد - 1
هاي پزشکان اروپایی در خصوص نشانگان،  هاي پزشکان عصر صفوي درباره بیماري سیفلیس و یافته پژوهش - 2

  ؟هایی دارند ها و تفاوت هاي درمان بیماري چه شباهت و چگونگی سرایت و روش
توان آن را به مسائلی  هاي احتمالی ناشی از پیروي پزشکان ایرانی از پزشکان اروپایی است یا می شباهت - 3

  .دیگر نسبت داد
  

  هاي پژوهش فرضیه .1.5

سیفلیس در آستانۀ تشکیل دولت صفوي، از راه متصرفات عثمانی به ایران یافت و به سرعت در سراسر ایران  - 1
  .شایع شد

هاي پزشکان  سرایت و درمان بیماري با دیدگاهادالدین در مورد نشانگان، چگونگی اءالدوله و عمنظریات به - 2
سازي بیمار براي  توان به تدابیر مشابه در آماده دارد؛ که از این میان میهایی شایان توجه  ها و تفاوت اروپایی شباهت

  .اره کردکارگیر جیوه به عنوان داروي اصلی درمان بیماري اش درمان و به
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اند اما در  هاي پزشکان فرنگ و نیز کاربرد جیوه توسط آنان اشاره کرده بهاءالدوله و عمادالدین هر دو به نسخه - 3
نماید که به رغم آگاهی این دو از کاربرد  چنین می. اي به آنان نشده است ضمن یادکرد نشانگان بیماري هیچ اشاره

اسالمی در کاربرد جیوه در  -هاي پیشین پزشکان ایرانی شتر تحت تأثیر تجربهجیوه در اروپا، به کارگیري این ماده بی
توان  افزون بر این کاربرد چوب چینی توسط عمادالدین را نمی. بوده است) به ویژه جرب(ي پوستی مشابه اه بیماري

  . هاي درمانی اروپایی ربط داد به روش

  روش انجام پژوهش. 1.6

و بر مبناي ) دیجیتال/ کتابخانه سنتی(اي  ش اصلی این پژوهش به روش کتابخانهبا توجه به ماهیت موضوع، بخ
  .شود کتب و مقاالت منتشر شده در ارتباط با موضوع انجام می

  روش جمع آوري اطالعات. 1.7

و مانند آن استفاده  Medline, Jstorهاي اینترنتی چون  براي منابع اروپایی از ابزارهاي جستجوي کارگزاري
 ایران هاي نوشته هایی چون فهرست دست واره در مورد منابع شرقی نیز نرم افزار جامع طب و فهرست . د شدخواه

مرکز دایره المعارف بزرگ  در این پژوهش به منابع کتابخانه. راهگشاست) احمد منزوي(وارة آثار فارسی  ، فهرست)دنا(
  .تکیه بسیار خواهد شد) پژوهی در خاورمیانه و آسیاپژوهی و ایران  ترین کتابخانه تخصصی اسالم بزرگ(اسالمی 

  فنون و روش تجزیه و تحلیل اطالعات. 1.8

در گام نخست به تفصیل علت، عالیم بیماري، راههاي انتقال و نحوة درمان سیفلیس مورد توجه اساسی قرار  •
  .خواهد گرفت

  .اد منابع تاریخی توجه خواهد شددر گام دوم به تاریخچه ورود سیفلیس از اروپا به ایران به استن •
  .هاي دانشمندان اروپایی و صفوي در خصوص بیماري سیفلیس توجه خواهد شد در گام سوم به پژوهش •
در گام چهارم دیدگاههاي دانشمندان ایرانی و اروپایی در زمینه سیفلیس مورد بررسی تطبیقی قرار خواهد  •
  .یان شودتا موارد سازگاري و اختالف آنها نما. گرفت
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  پیشینه پژوهش. 1.9

» هاي خالفت شرقی تاریخ پزشکی ایران و سرزمین«اش،  دو گزارش سیریل لوید الگود در دو کتاب پرآوازه
هاي شایستۀ توجه دربارة تاریخچۀ سیفلیس در ایران به  تنها گزارش) م1970(» طب در دورة صفویه«و ) م1951(

الرسم  در ایران به عنوان پزشک سفارت انگلستان به کار مشغول بوده و علی ها رود، اما با آن که الگود سال شمار می
هاي بهاءالدوله و عمادالدین را که طبعاً با زبان  رسد که نتوانسته نوشته با زبان فارسی آشنایی داشته است، به نظر می

گیر و  ر گزارش او اشتباهاتی چشمهایی داشته، چنان که باید و شاید دریابد و در نتیجه د فارسی امروزي کنونی تفاوت
این دو گزارش منبع اصلی همه منابع دست چندم بعدي دربارة تاریخچۀ سیفلیس در . ناپوشیدنی راه یافته است چشم

اشتباهات . اند تکرار کرده ایران و نیز زندگانی عمادالدین بوده است و در نتیجه آن منابع نیز این اشتباهات را عموماً
  . اند باره هریک در جاي مناسب یادآوري شدهالگود در این 
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  دومصل ف

  بهاءالدوله رازيزندگی و کارنامۀ 
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  مقدمه. 2.1

قسمتی از زندگی را در  وي .رازي در اواخر سدة نهم هجري قمري در طرشت ري زاده شد ۀبهاءالدول
. سرآمد اطباي آن شهر شدو پس از مرگ این سلطان به ري بازگشت و  خدمت سلطان حسین بایقرا گذراند

 نیا. همین شهر به پایان رساندهجري قمري در 907سال در را الطب   فی التجارب خالصهبهاءالدوله کتاب ارزشمند 
 يها پژوهش نیافزون بر ا التجارب خالصه. است سیفلیس ةدربار یرانیا/ یگزارش شرق نیتر کهن ةکتاب دربردارند

 .دداردربر  زیبهاءالدوله را ن گرید

  شرح حال خاندان بهاءالدوله .2.2

موسس ش، وادگان سید محمد نوربخصفوي از نة تیموري و اوایل دور ةاواخر دور ۀرازي پزشک برجست ۀهاءالدولب
 . سدر می) ع(امام موسی کاظم با هفده واسطه به  ۀنسبت رهبر این فرق. در تصوف استۀ نوربخشی ۀفرق

جا به قاین که قصبه معروفی از  از موطن خود، قطیف به خراسان و از آنپدرش محمد بن عبداهللا به قصد زیارت 
در قاین متولد . ق 795سید محمد نوربخش در سال . آنجا توطن و تاهل اختیار کرد ابع ایالت قهستان است رفت، وتو

. نی گشتو مرید خواجه اسحاق ختال پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی و فراگیري علوم به تصوف پیوست. شد
را به  یهمدان یعل دیو مرشد خود، س ریپ ۀخرق نیو آخر. بود به او لقب نوربخش داد دهیکه د یبر حسب خواب یختالن

 دانیو مر عتیرا به او واگذاشت بلکه با او ب نیسالکامور  ینه فقط خانقاه و تمام« و بر مسند ارشاد نشاند و دیاو پوشان
در شهر ري رحل اقامت افکند و نوربخش محمد سید  ). 4/134: 1362تهرانی، ( »کرد قیکار تشو نیبه ا زیخود را ن

  . درگذشتقریه سولقان را بنا کرد و در همان جا 
و پسر  نوشته است که سید محمد نوربخش دو پسر داشت؛ پسر بزرگش سید جعفرهفت اقلیم  امین احمد رازي در

السطنه هرات رفت اما با  ر زمان سلطان حسین بایقرا به دارسید جعفر د. بود) پدر بهاءالدوله(قاسم  کوچکش شاه
ترك گفت و باقی عمرش را در آنجا به سر عربستان جا را به قصد  نارضایتی از مقرري که براي او تعیین شده بود آن

  ).4/116 :1333 میر، خواند( برد


