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 چکیده

 .بود محاک مردم سالمت و بهداشت امر در سنتی پزشکی هشيو دارالفنون، تأسيس از قبل تا قاجار دوره در

 تاطالعا کسب از پس توانستمی مانع بدون هرکس و نداشت وجود خاصی مکتب طب تحصيل برای

 در دارو تجویز و درمان هایشيوه. شود مشغول بيماران درمان به و ناميده پزشک را خود طب، در مختصر

 اریخیت این پژوهش در صدد است  با روش .است بوده سنتی طب و بهتجر اساس بر اغلب ایران مناطق عمده

وده چگونه ب قاجار دوره در ایران رایج واگير هایوضعيت بهداشت و بيماری به این سواالت پاسخ دهد که

سنتی قبل از تاسيس دارالفنون به چه شکل بوده است؟  حوزه در هادرمان بيماری و طبابت هایاست؟ شيوه

 هتوج و عدم جامعه بهداشتی نامناسب این پژوهش حاکی از آن است که در این دوران وضعيت هاییافته

ه جا کگشت. از آنمی آنان ميان در خطرناک های بيماری شيوع به منجر بهداشتی، اصول رعایت به مردم

 چون سنتی یهاروش اساس بر طبيبان بود؛ بر این اساس  سنتی طب قاجار، عصر جامعه در طبابت غالب شيوه
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The study of Iran`s medicine area condition in Qajar era before 

establishing Dar-al-fonoun 
 

Abstract  

In the Qajar period, before the establishment of the Darulfonum, the 

traditional method of medicine was in the health of the people. There was 

no special school for studying medicine, and everyone without a trace 

could, after obtaining brief information in medicine, call himself a 

physician and treat patients. Methods of treatment and prescription in most 

parts of Iran have often been based on experience and traditional medicine. 

This research attempts to answer the following questions historically: How 

has the health status and common diseases of Iran during the Qajar period 

been? What are the practices of medicine and the treatment of diseases in 

the traditional field before the foundation of the Academy? The findings of 

this research indicate that during this period, the inappropriate health status 

of the community and the lack of attention of the people to the observance 

of health principles, led to the prevalence of serious illnesses among them. 

Since the dominant method of medicine in the Qajar era was traditional 

medicine, the practitioners based on traditional methods such as 

quadriceps, the use of herbal medicines and boils, cupping, pulsating, and 

so on. ... to the examination and treatment of patients, in this article we will 

examine these methods of treatment. 
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 مقدمه -1

 و تجهيزات تارهاساخ زمينه در اندکی بسيار پيشرفت اميرکبير صدارت تا بویژه قاجار عصر ایران

 اصول بر تنیمب فضایی با ایجامعه صورت به بنابراین. بود کرده تجربه را هابيماری دانش درمان و

 و مذهبی رفیع تی،سن عقاید از ایآميخته که ایرانی اطبا سنتی رویکرد. کردمی عمل درمانی سنتی

 و زبرو  مناسب محيطی و فردی سالمت  بهداشت وجود عدم  دليل واگير به هایبود. بيماری

 های يماریب جذام، تيفوئيد، تيفوس، آنفلوآنزا، سل، ماالریا، طاعون، وبا،. کردندشيوع پيدا می

 اریخت دقيق ررسیب که در این دوران وجود داشتند. که بودند امراضی ترینمهم از... و پوستی

 اننش گوناگون منظرهای در را ایرانی انسان حيات بنيادی محور از وسيعی پهنه ایران معاصر

 درک بر عالوه بهداشت و طب بررسی مثل اجتماعی پدیده یک پيشينه بررسی و دهدمی

 ما برای ار بهتری آینده تواندمی که گذشته به است بازگشتی حقيقت در آن عميق هایریشه

 در علم ختاری صحيح تدوین منظر از مختلف علوم تحول تاریخی بررسی همچنين. کند رسيمت

 زشکیپ و بهداشتی وضعيت است درصدد پژوهش این بنابراین. است برخوردار اهميت از ایران

. دهد رارق بازیابی و بررسی مورد منابع نگاه از دارالفنون تأسيس از قبل را قاجاریه دوره ایران در

 در انیدرم راهکارهای و سنتی پزشکی از مردم تجربی هایآگاهی به پرداختن اساسی درویکر

 بنابراین در این مقاله به وضعيت .است بوده حکومت پزشکی خدمات از محروميت شرایط

قاجار و علل و عوامل شيوع بيماری در این دوران،  عصر ایران جامعه در سالمت و بهداشت

های درمان که در آن دوران مورد استفاده بود پرداخته و شيوه وضعيت پزشکی در این دوران

 شود. می

 بیان مساله -1-1

اط ارتب در اجتماعی وضعيت و معيشتی، اوضاع مهمی چون محيط، با ابعاد  سالمت موضوع

. ستشده امی محسوب آدمی حيات تهدیدهای ترین مهم از بيماری تاکنون گذشته از. باشدمی

زیادی  اطارتب نيستی و مرگ از بشر ترس با احوال وخامت از ممانعت و هولناک پدیدة این کنترل

 قاجار دورة رایج های بيماری ترین مهم آید، برمی مانده جا به متون از که چنان. است داشته
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 اجارق عصر ایران .است بوده...  و طاعون ، زخم سياه ماالریا، آبله، وبا، چون گيری همه بيماریهای

 امراض ش درماندان و تجهيزات زمينه در اندکی بسيار پيشرفت قبل از تاسيس دارالفنون تا بویژه

 طبی قدما و درمانی اصول بر مبتنی فضایی با ای جامعه صورت به بنابراین. بود کرده تجربه را

 ميزان به ود،ب و مذهبی عرفی سنتی، عقاید از ایآميخته که ایرانی اطبا سنتی رویکرد. کردمی عمل

 امور نهزمي جامعه در بنابراین. داشت تفاوت خارجی پزشکان درمانی های روش با زیادی نسبتاً

 الح مدرن( در – )سنتی شدن قطبی دو سوی به هابيماری درمان های روش و سالمت بهداشتی،

 نوین زشکیپ شاخه دارالفنون در اتریشی استادان از اميرکبير دعوت که بابود؛ به طوری تغيير

که تا قبل از تاسيس چه در این پژوهش مورد توجه است اینولی آن .تدریس شد و ستأسي

ا به چه هی درمان بيماریها بوده است و  شيوهبيماری بروز چه علل و عواملی زمينه ساز دارالفنون

 صورت بوده است؟

 پیشینه پژوهش -1-6 

 در. است اندک ایمالحظه بلقا طور به موضوع این در پژوهش سوابق که است ذکر به الزم   

 مونهن عنوان به. است گرفته صورت زمينه این در اندکی کتب و مقاالت تاریخی های پژوهش

 هداشتب و سالمت عمومی وضعيت بررسی با «قاجار ایران در مردم سالمت» کتاب در فلور ویليام

 .دهد شرح را عصر آن در ها بيماری درمان مدرن و سنتی شيوة دو تا کوشد می قاجار عصر در

 آنگاه شودمی آغاز قاجار عصر ایران در رایج هایبيماری از واریفهرست  معرفی با کتاب مطالب

 مردم، مومیع سالمت عرصۀ بر آن تأثير و عمومی بهداشت ماهيت گسترة ارزیابی از پس نویسنده

 شدکمی مجادله به هابيماری درمان نيز و علت درک برای را زمان  آن رایج پزشکی های تئوری

 رتاریخد الگود سيریل کند.می بحث هاآن عملکرد محدودة و تنوع و طبيبان انواع خصوص در و

 پزشکی اریخت از درخور و شایسته تحقيقی  ارائه خالفت شرقی  ضمن سرزمينهای و ایران پزشکی

 مخالفت بـه او. تاسـ داده قـرار موردتوجـه را قاجـار دوره در ایـران پزشـکی تحـوالت ایران،

 رد را ایرانيـان العمـل عکـس از یی هـا نمونـه نمـوده، اشاره قاجار عصر ایران در غربی طب با ها
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 بهبود رایب قاجار عصر در که هایی تالش به همچنين او.است داده ارائه غربی نوین پزشکی برابـر

 کتاب، ینا حال این با است، کرده ميگرفت،اشاره صورت ایرانيان و بهداشت پزشـکی وضعيت

  دهد.                                                                                نمی دست به عاميانه طب درباره زیادی اطالعات

 ضار پایان تا قاجار عهد از ایران در طبابت و طب تاریخ» کتاب در روستایی محسن همچنين

 اطبا حال شرح و گرفته قرار تحقيق و بررسی مورد  را قاجاریه دوره در ایران پزشکی تاریخ «شاه

 بهداشت عهتوس» مقاالت همچنين. است آمده اول دست منابع دیگر و اسناد از استفاده با پزشکان و

 دوره اواخر در بهداشتی تحوالت»  و(  9 ش ،2 دوره ،7913 تابستان) «قاجار دوره اواخر در

 نخستين بر کوتاه ای مقدمه زمانی؛ بخش گنج محسن از( 2  ش ، 2  ورهد ،7913 بهار) «قاجاریه

 آمده دست به اسناد روایت به شهری و عمومی بهداشت اوضاع توسعه برای ایرانيان هایکوشش

 حاوی اسناد از محدودی تعداد مقاله این در. باشدمی خارجه امور وزارت تاریخی اسناد آرشيو از

 کرذ قاجاریه دوره اواخر در بهداشتی اقدامات سری یک انجام لزوم به مربوط های دستورالعمل

 هداشتب اوضاع نسبی ساماندهی برای دولتی و رسمی هایتالش نخستين خودگویای که شودمی

 بهداشت های چالش»  ایمقاله در عليجانی مهدی. باشد می قاجار عهد اواخر در شهری و عمومی

 هب غربی سياحان دیدگاه اسنادی روش با «غربی سياحان دید از قاجار عصر ایران در عمومی

 قرار بررسی مورد را قاجار دوره در محيطی و فردی بهداشت از اعم ایران مردم عمومی بهداشت

 ودنب نامناسب و بهداشتی هایچالش با مردم بودن مواجه پژوهش، این اصلی یافته. است داده

 ویژه هب هاییبيماری بروز به منجر که است غربی انسياح دید از قاجار دوره در بهداشتی اوضاع

 در اوب درمان و پيشگيری عاميانه راههای» مقاله در حاتمی زهرا. است شدهمی واگير هایبيماری

 هایسفرنامه و خاطرات خصوص به زمان آن از مانده جای بر منابع مطالعه ضمن «قاجاریه دوره

 است، هپرداخت وبا درمان هایروش واکاوی به مانده جای بر خطی نسخ نيز و بيگانگان و ایرانيان

 هب اتکاء با پيشين های پژوهش دستاوردهای از استفاده ضمن است درصدد پژوهش این اما

 یرانا جامعه سالمت و بهداشت پزشکی، وضعيت تخصصی و مشخص طور به منابع و مدارک

 اجتماعی تاریخ جا که درو از آن دهد رارمورد بررسی ق دارالفنون تأسيس از قبل تا قاجار  را عصر
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است؛  داربرخور فراوانی اهميت از اصلی جامعه، بازیگران عنوان به مردم، تاریخ به پرداختن ایران،

 قاجار عصر رد اجتماعی مسائل مهم ترین از یکی نيز جامعه در بهداشت و طبابت وضعيت بنابراین

 پژوهش این از هدف بنابراین باشد، می

 قبل از تاسيس دارالفنون قاجار عصر بهداشتی اوضاع با شناییآ  -7

 قاجار عصر واگيردار امراض شيوع چگونگی آگاهی و شناخت -2

ا تا هقاجاریه و چگونگی درمان این بيماری عصر ایران در واگيردار شایع بيماریهای تبيين -9

 قبل از تاسيس دارالفنون

 پژوهش ضرورت و اهمیت -1-3

 چه نآ  ولی متأسفانه است برخوردار زیادی اهميت از مسائل اجتماعی به توجه ان،ایر تاریخ در

 که یکی دارد از آن جهت اهميت حاضر مقاله. است سياسی تاریخ قرار گرفته، توجه مورد بيشتر

 ضعيتو و طبابت تا قبل از تاسيس دارالفنون یعنی قاجار اجتماعی عصر تاریخ مهم مسائل از

 از وضعيت بهداشت آگاهی و جا که شناختدهد و از آن می بررسی قرار مورد را جامعه بهداشتی

 ینا و ضرورت اهميت لذا شود؛دوران می آن مشکالت بهتر درک باعث قاجار عصر و پژشکی

 ایران آن سالمت و بهداشتی فضای تبيين و درک با که باشد تواندمی نيز جهت این از تحقيق

 دوران در حوزه بهداشت و درمان پی برد.توان به مشکالت آن  می دوران

 

 قاجار عصر ایران جامعه در سالمت و بهداشت وضعیت -6

 ناختهش قاجاریه ایران در هابيماری مير و و مرگ ميزان اعتماد، قابل و دقيق آمار نبودن دليل به 

 ،يقتحق در. است شده فراهم تهران برای تنها دارد وجود هم اطالعاتی اندک اگر نيست، شده

 اینمونه(. 1-5: 7916 فلور،) نيست آشکار دقيق صورت به قاجاریه عهد در بيماری بروز و شيوع

 ياهس -تيفوس -طاعون -وبا -ماالریا: از عبارتند قاجاریه دوره در شده شناخته هایبيماری از

 لاگ -ایروده هایبيماری -روماتيسم -چشمی هایبيماری -راجعه تب -آنفلوآنزا -سل -زخم
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 -وستیپ هایبيماری -سرفه سياه -جذام -ليشمانيوز -مقاربتی هایبيماری -قارچی بيماریهای و

(. 56-70 همان،) روانی بيماریهای -دل درد -زنان هایبيماری -مخملک -سرخک -آبله

 و ناقل توفورحشرا دليل به قاجاریه دوران متداول بيماریهای دیگر و جسمی بيماریهای گسترش

 و هاهریز کرم ها،شپش ها،کک ها،مگس. شدمی تسهيل غيربهداشتی آشاميدنی آب و غذا نيز

 انسانها با آنها تماس از جلوگيری و آنها عليه اقدامی هيچ و داشتند حضور جا همه در هاپشه

 ایشيوه هب فضوالت رفع اما. داشتند ریزگاه آب هاخانه از بسياری که هرچند گرفتنمی صورت

 وبازر فاضالب چاههای همچون اغلب روستاها و شهرها خود نتيجه، در شد،می نجاما غيربهداشتی

 مناطق در. شدندمی محسوب مگس رشد برای منبعی همچون ریزگاهها آب کردند،می جلو

 با ماست در دیگر کنندة آلوده مواد و فضوالت نتيجه، در. نداشت وجود ریزگاه آب روستایی،

 ردندکمی عمل عفونی هایبيماری ناقل بعنوان و گرفتمی ارقر شستشو آب و آشاميدنی آب

 شد،می دترب کردمی کمک بيماریها انتشار به خود که فردی بهداشت نبود با مسئله(. 19: همان)

 در ار خود زندگی تمام آنها همه تقریبا و خبر بودهبی بهداشت ابتدایی اصول از کامال مردم

 روستائيان از بسياری و( 19-12: همان) کردندمی سپری فتوصي غيرقابل هایکثافت محاصره

 عادی مردم و پوشيدندمی بچگی در که بود همان مانند که داشتند لباس دست یک تنها

 هميشه ونصاب همچنين. صابون و سرد آب با تازه شستندمی سال در بار یک تنها را هایشانلباس

 خاص جاهای منحصربه صابون فروش هم هرانت مانند ایعمده شهرهای در و نبوده دسترس در

 این از بود، شده شروع م7320/ ق.ه 7993 سال از هم آن و بود( آباد حسن سنگلج، عودالجان،)

از علل و عوامل نبود بهداشت  (.11: همان)گرفتند می قرار موذی جانوران تهاجم مورد هالباس رو

 شد؛ ميتوان به دالیل زیر اشاره کرد: یدر دوران قاجار که منجر به بروز و شيوع بيماری م

 ميرانش منطقه زیرزمينی هایآب و نهرها وسيله به تهران مصرفی آب: تهران شهر آب منابع( 7

 بنام هک زیرزمينی مجاری در و تأمين داشت قرار البرز جبال سلسله دامنه در و شهر شمال در که

 تمملک تمام در که رسانی آب سيستم نای احتماالٌ و شدمی آوری جمع باشدمی مرسوم قنات

 ودب زیرزمين در اگرچه و شدمی تقسيم اصلی خيابانهای بين در شهر داخل قنات داشت، رواج
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 آبها هک داشت وجود سوراخهای متر چند به متر هرچند و بوده نزدیک زمين سطح به خيلی ولی

 مصرفی آب ایران روستاهای و شهرها اغلب در ولی( 11-16: همان) کردندمی خارج آنها از را

 برای مردم که داشت جریان روستا و خيابان وسط در پوشيده نيمه یا باز سر هایجوی در

 عفونی هایبيماری ناقل و آلوده شدت به کردند،می استفاده هالباس شستن و پختن غذا آشاميدن،

 هداشتب رسمی رکنانکا بوده حشرات از مملو که داشتند آب طشت یک هاخانه از بسياری. بود

(. 15: 7916 فلور،) کنندمی مقاومت گيرانه پيش اقدامات مقابل در هاخانه صاحب که دریافتند

 اآنه در رخت شستشوی و شهر جاری آب در خاکروبه ریختن که خواندندمی مردم گوش به

... : »نویسدمی باره این در فلور ویلم(. 921: 7951 آدميت،) گرددمی امراض نشر مایه

 و نهرها در را کثافات و نجاسات و زبيل که است این شده خلق معتاد که دیگر کارناشایست

 ثافاتک به آلوده مشروب آبهای چون شویندمی و ریزندمی است عباداهلل مشروب که آنها مجاری

 مورث و نفرت باعث و است صحت مخل و مذموم طبيعه و طبعاٌ و عقالٌ و شرعاٌ شود قاذورات و

 افزون: »... نویسدمی دیگر جای در همچنين(. 61-62: 7966 فلور،) «است مسریه امراض از ایهپار

 خود هنذ گوشه در چنين دیرین از ساده مردم این اسالم، احکام از اشتباه برداشت دليل به این بر

 تب جهتين در که فردی جنازة مثال بعنوان. نوشيد توانمی است جاری که آبی هر که اند انباشته

 خيرةذ برنجی ظروف زنان تر، پائين بار چند و داده غسل آب مسير در را بود کرده فوت ایروده

 (.15: 7916 فلور،) «کردندمی پر خانگی استفادة برای را خود آب

 و داشت قرار دیوار از خارج در و تهران جنوب در( کشتارگاه) خانه سالخ: خانه سالخ( 2

 بلق ولی دادندمی انجام آنها در را حيوان ذبح که بوده فروریختن حال در خانه سالخ ساختمان

 ردند،کمی دفن و ذبح شدمی داده تشخيص مریض که حيوانی هر و شدمی معاینه حيوان ذبح از

 شهرها هب قاطر و اسب بوسيلۀ را هاگوشت این بر عالوه و بوده کثيف بسيار خانه سالخ دیوار

 (.10-13: 7951 گليمور،) شدمی خراب وخاک گرد و گرما و اسرم اثر در که کردندمی حمل
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 وانستندتمی زنان که بود شده ساخته عمومی خانه رختشوی شهر نقطه سه در: خانه رختشوی( 9

 آن از دبع و شدمی انجام بزرگ حوض یک در اوليه شستشوی. بپردازند رختشویی به آنجا در

 در ار نهایی شستشوی و بردندمی بود حوضچه ردیف دو دارای که ساختمان داخل به را هالباس

 (.10: همان) دادندمی انجام آن

 ولی نشد، ساخته عمومی مستراح نوع هيچ قاجاریه حکومت اول دوره در: عمومی مستراح( 1

 مسجدی هر در زمان این در یافت، رواج عمومی مکانهای چنين احداث به شروع دوم دوره از

. ودندب بسته شب در نيز مساجد ولی وضو گرفتن محل یک و داشت وجود عمومی مستراح یک

 (.11: همان)است  بوده هامحل این نظافت به نظارت بلدیه اطبا وظایف از یکی

 این برای و نداشتند حمام خود منزل در قاجاریه دوره در ایران مردم: عمومی هایحمام( 5

 خصوصی حمامهای بوده، نوع چند دوره این در حمامها. رفتندمی عمومی حمامهای به منظور

 از تر نپائي سطحی در را حمامها فقير، بسيار افراد مخصوص حمامهای تا ثروتمند بسيار افراد

 شدندمی وارد مردم که اول اتاق در. شود حل آب انتقال مشکل شکل این به تا ساختند،می خيابان

 ورودی درب به آنها از یکی درِ داشت، وجود نيز کوچکتر اتاق دو داشت، وجود حوض یک

 شانه ویر هم یکی و بستندمی خود کمر به لنگ یک و شده لخت مشتریان که بود نزدیکتر

 مخزن یک اتاق این در و بوده گرم بسيار که شدندمی داخل دوم اتاق به اول اتاق از. انداختندمی

 هائی لهپ مخزن این کنار رد( خزینه) داشت ارتفاع زمين سطح از نيم و متر یک که بود، گرم آب

 وجود شير چند مخزن اطراف در بروند مخزن باالی به آن بوسيلۀ توانستندمی که داشت وجود

 در که داشت وجود کوچک اتاقک چند اتاق این کنار در شدمی خارج آب آنها از که داشت

 بعد و شدمی مانجا هااتاقک این در اوليه شستشوی که بوده گرم آب دوش یک آنها از کدام هر

 ابونص و کيسه با خود دالک کمک به مشتری اتاق این در گشت برمی دوم اتاق به مشتری

 قتیو دادمی مال و مشت را او و تراشيدمی را مشتری ریش دالک یا کارگر این. ميداد شستشو

 تشوسش برای آن از نيز مشتریان سایر که خزینه در مرحله آخرین در شدمی تمام کارها این که

 اراید حمامها. کردمی استراحت و آمدمی اول اتاق به بعد و رفتمی فرو کردندمی استفاده خود
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 شدیم ذخيره خشک سوخت حمام بامهای پشت روی. بودند رنگی هایشيشه با گنبدی سقف

. بود هغير و کهنه پارچه کاغذ، قبيل از خيابان هایآشغال و طویله پهن از حمام مصرفی سوخت

 مقررات هيچ و شد،می تفتيش بودند منطقه هر در که صحيه اداره هایمفتش بوسيله حمامها این

 رتبهم سه روزی آب روی شده جمع چربی ورقه. نداشت وجود خزینه آب تعویض مورد در ثابتی

 شدیم تعویض هنگامی خزینه آب. شدمی خارج صبح به صبح مرتبه یک روزی آن کف لجن و

 قلمداد عمومی امراض انتشار مسئول را حمامها. کردمی صادر را کار این دستور مفتش که

 دالکها ابد،یمی انتشار حوله یا و دالک کيسه، نتيجه در امراض این که داشتند اعتقاد و کردندمی

 استفاده امحم از توانستمی هرکس. کردندمی وظيفه اعمال مقررات طبق و معاینه طبيب بوسيله

 که نبود سیک گذراندمی را تيفوس نقاهت دوران یا و است کچلی یا سفليس به مبتال اگر. کند

 تطهير به شرعی اجبار: »... مستوفی قول به(. 11-11: همان) کند جلوگيری او گرفتن حمام از

 نتيجه در(. 761: تا بی مستوفی،) «کند وشو شست دوبار یکی ایهفته هرکس که شدمی سبب

 و انتهر های حمام از یکی توصيف در السلطنه عين .است نبوده ناما در امراض این از کس هيچ

 عمادالسلطنه آقای اصرار به بود، طور هر آورده غروب چنين حمام، آن در استفاده مورد آب

 سياه آبش. تنيس متصور آن مافوق که اندکرده کثيف شدتی به. بود ها حمام بدترین. رفتم حمام

 ده ارمد یقين. آمدم بيرون کثيف و رفتم پاک.» . ... شدم صخال صدمه و زحمت به. بود غليظ و

 (. 100 :7911عين اسلطنه، )بود آب آن در شپش هزار

 ساخته ایران در مجهزی و مهم درمانگاههای قاجاریه حکومت اول دوره در: ها درمانگاه( 6

 هرش ختلفم هایقسمت در درمانگاههائی صحيه دایره قاجاریه حکومت دوم دوره از ولی نشده،

 این رد شدندمی معالجه و معاینه مجانی بطور هادرمانگاه این در فقير افراد که است کرده احداث

 انزن مخصوص درمانگاه بعدها همچنين و است داشته وجود نيز دندانسازی قسمت درمانگاهها

 (.13 :7951 گيلمور،) شدندمی درمان و معالجه اروپایی زن طبيب یک توسط که شد ساخته نيز
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 دص نگهداری ظرفيت که شدمی اداره تهران صحيه ادارة بوسيلۀ خانه دیوانه: خانه دیوانه( 1

 ایسيلهو گونه هيچ و بوده لخت کامال اتاقها این که بود کوچکی اتاقهای دارای و داشت را دیوانه

 و آهن از اتاقها درب بوده خوبی شرایط در نور نظر از رفته هم روی ولی نداشت وجود آنها در

 اتاقها شستشوی منظور به که داشت قرار فاضالب جوی یک اتاق هر در که بوده کاشی آن کف

 اگرچه. رفتمی کار به رختخواب عنوان به که داشت قرار اتاق کف در حصيری. رفتمی بکار

 یآلودگ ونهگ هيچ و بوده تميز اتاقها ولی شدندمی نگهداری ابتدایی شرایط چنين در مریض افراد

 (.12: همان) است نداشته

 این که بود ماهی و گوشت نان، شير، بخصوص ازراق تفتيش بلدیه، اطبا وظایف: بلدیه اطبا( 1

 و المتس از داران مغازه و کارکنان معاینه با و کردندمی تفتيش را فروشی اغذیه هایمغازه اطبا

 محل مساجد، بر نظارت همچنين شد،می حاصل اطمينان مسری و جلدی امراض به ابتال عدم

 هاانهرختشویخ قبرستانها، دولتی، دفاتر کاروانسراها، عمومی، حمامهای مدارس، مستراح، وضو،

 (.19:همان)شد می محسوب بلدیه اطبا کاری حيطه و وظایف جزو

 فک خاکهای قاطر و درشکه و کالسکه عبور بوده فرش سنگ فاقد معابر: شهری معابر( 3

 ) گردیدمی ایجاد فراوانی گردوخاک کرده نرم توتيا مثل گره سه دو عمق به را خيابان

 نجانورا بوی از آکنده هاآن فضای و بوده متعفن هاخيابان همچنين(. 712: 7961 منظوراالجداد،

 هایآلودگی شامل آلودگی نوع هر با آب روباز، هایجوی در بوده فضوالت و تجزیه حال در

 داد ستورد شاه ناصرالدین. کردمی طی را شهر سراسر در غيره و اغیدب مانند صنعتی هایفعاليت

 نبيرو اصلی آب جوی در خطرناک هایآشغال و شود تميز بایستمی هاميدان و خيابانها که

 مولمش چندی از پس آن اجرای که چون دربرنداشت، اینتيجه شاه دستور این اما. شود کشيده

 پاک عمليات دیگر شهرهای در. بودند ولگرد هایسگ ها، نخيابا رفتگران مؤثرترین. شد زمان

 ندبود ناپایدار و متناوب اتفاق، روی از نيز اقدامات این اما. شدمی شروع گاهی به گاه سازی

 (.12-17: 7916 فلور،)



   
 
 
 
 
 
 
 

.(ق. ه 7261 -7270) دارالفنون تأسيس از قبل قاجار عصر ایران پزشکی وضعيت بررسی/   42 

  

 به ندبود مرده که جانورانی و غذاها مانده باقی اند، شده ذبح که حيواناتی روده و دل: زباله( 70

 کارها بزیس ميل به کار این و گرفتمی انجام عملی خيابانها تنظيف برای شد،می افکنده کوچه

 اداره اهش ناصرالدین حکومت دوران اواسط در ببرند کود برای را شهر زباله که بود شده واگذار

 روبهخاک و دارها االغ توسط آنها صاحبان خرج به را هاخانه خاکروبه که گردید ایجاد احتساب

 سپورهای چشم خرکدارها و هاکش خاکروبه وقتی اما. کردندمی حمل شهر خارج به هاکش

: 7961 منظوراالجداد،) ریختندمی شهر داخل در را آشغالها دیدندمی دور را شهر تنظيفات مسئول

712.) 

 قرار تفادهاس مورد هنوز که قبرستانهایی از خيابانها شهر، نقطه دو در: شهر داخل قبرستانهای( 77

 و ردکنمی مقاومت اسبان گام مقابل در اغلب و سست زمين آنجا در کرد، می عبور گرفتمی

 بودند نکرده سازی دیواره را آن خوبی به که، هم آب جوی و است آمدهمی وجود به هائی چاله

 روزب هنگام به اند، بوده قبرستانها کنار در که هائیمحله لذا گذشتهمی آن نزدیک از کامال

 (.719 همان،) شدند می مصيبت گرفتار جاها بقيه از سخت واگيردار بيماریهای

 ودهب فراوان قبرستانها و ميدانها و هاکوچه در ولگرد سگهای: ها مگس و ولگرد حيوانات( 72

 حياطها رد پرپشت هایبوته و حوضها متعفن آبهای که هاپشه و پائيز و بهار در بویژه هامگس

 (.711 :همان) اند کردهمی بسيار مزاحمت بوده آنها رتکثي مساعد محل

 جاری قنات نهر هزار تهران زیر در: »... است آمده کلود خاطرات در: خيابان هایچاله( 79

 ورتص به تهران در کوهستان زالل و پاک آب. رسانندمی شهر به کوهستان از را آبها که است

 شود،مین استفاده آنها از وقتی خيابانها، در قناتها ینا دهانه قاعدتاٌ. است جریان در کثيف مایعی

 سوراخها این و دانندمی فایده بی و زاید را کار این ایرانيها ولی باشد، بسته سنگ ایقطعه با باید

 هاآن از تاریک نيمه بازار وسط در هم. است زیاد تهران در سوراخها این تعداد. است باز هميشه

 ردندک سرنگون را ایرانيهاشاه... شهر خيابان و کوچه وآمدترین پررفت انمي در هم و شودمی دیده

 اجرا نيز را آن قوانين که برسد دور چندان نه روزی شاید و دادند رأی مشروطه حکومت به و
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 فکر به وقت چه افتاد ایچاله در ایرانی یک اگر کرد بينی پيش بشود است محال ولی کنند،

 کلودانه،.« )تندنيف آن در خود نوبۀ به دیگران تا بپوشاند را آن سر که انددمی خود وظيفه و افتدمی

7961 :97-92.) 

 اما زالل است نهری است خنک و فراوان شودمی خارج قنات از آب وقتی: »آب جوی( 71

 آنجا به ار اسبها مهترها وقت اول صبح. آیدمی پيش برایش فراوانی ماجراهای شهر از عبور هنگام

 را کثيف ربسيا کهنه فرشهای ضمنا کنند نظافت و تيمار تا دارندمی نگه نهر کف در و ندآورمی

 رهنهب پاهای با بعد و کنندمی پهن نهر در آورده آنجا به هستند حشرات و وخاک گرد از پر که

 تر نپائي کمی وصف این با. شودمی سياه کثافتها این از جوی آب. کنندمی لگدمال را آنها

. کنندیم نظافت و گيرندمی وضو آب همين از نشسته زانو روی و آیندمی سنگين موقرو اشخاص

. ریزندمی نهر داخل مجدداٌ را دهانشان آب و شویندمی را خود دندان و دهان و بازوها و گردن

 کنندمی ليدتق را عمل این عين نمایندمی موقر و متين مردمی هم باز که دیگر ایعده تر پائين کمی

 از نه هاایراني. ... هستند خود کار سرگرم همچنان قالی شویندگان باالتر قسمت در که حالی در

 ارگرک وجودشان به سمی هيچ و اند خورده دارو نوش گویی. بيماریها از نه و دارند باکی کثافت

 که دارند مثلی. است کشنده و مهلک اروپائيها برای که آشامندمی آبی از پروا بی. نيست

: همان...« ) عيب بی و پاک بنابراین و است روان نهر آب. است پاک هميشه جاری آب گویندیم

 ،غذا و هوا و آب آلودگی ها،خيابان و هاکوچه بهداشتی نامساعد وضعيت بنابراین (.92-99

 هاهرش وسط در ها قبرستان وجود طور همين بودند، بيماری ناقل که بی شماری حشرات وجود

 گشت. از طرفیمی اطراف هوای شدن آلوده باعث که اجساد دفن شيوه نامناسب و روستاها و

 شيوع از ریپيشگي منظور به بهداشتی، مسائل رعایت از مردم ناآگاهی و بهداشتی نبودن امکانات

 ج ، 7912 روستایی،)انداخت می خطر به را کودکان ویژه مردم به از بسياری جان امراض مسری

 که ودندب معتقد بردند، می سر به ایران در زمان، آن در که اروپایی پزشکان از بسياری .(903: 7

 ليلد به عمومی، بهداشت رعایت عدم بر عالوه طاعون، و وبا چون مسری هایبيماری علت شيوع

 بزیس ميوه، برنج، شامل ایران مردم اصلی غذای. کنندمی مصرف ایرانيان که است مواد غذایی
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 و شدن تميز به و شدندمی مصرف خام صورت به بيشتر که غذایی مواد گونه این و بود... و خام

 ها يماریب بروز به منجر توانستند می گرفت،نمی صورت توجهی نيز ها آن عفونی کردن ضد

بود  دممر ميان در بهداشت فقدان ها،بسياری از این بيماری علت (. بنابراین21: 7962)سرنا،  شوند

 ایران، نقاط بيشتر در تقریباً که بودند بومی های بيماری جمله از انگلی هایریکه بيمابه طوری

 بهداشت و اطراف محيط پاکيزگی به توجه عدم طور همين و آلوده غذای و آب از دليل استفاده به

 آمدند. می وجود به کودکان، در فردی، ویژه

 در اوایل دوران قاجار ایران پزشکی وضعیت -6

 سالمت و بهداشت امر در سنتی پزشکی شيوه دارالفنون، تأسيس از قبل تا قاجار دوره در    

 آنکه وجود اب دارالفنون، تشکيل از قبل. بود مواجه مشکالتی با عمل در طبيعتاً و بود حاکم مردم

 غييریت طب وضع در بودند کرده مراجعت و شده اعزام اروپا به جدید طب تحصيل برای کسانی

رفتند می شمار هب کالسيک معتبر نفيسی،کتابهای اسباب شرح و بوعلی قانون .بود نشده حاصل

 طی از پس شاگردان و نداشت وجود خاصی مکتب طب تحصيل برای. (11: 7930)اردکانی، 

 نپزشکا مطب در و( فلسفه) الهی حکمت تحصيل به نحو و صرف خواندن و اوليه مقدمات

 انعم بی هرکس و پرداختندمی( غيره و بط) طبيعی حکمت فراگرفتن به قدیمی معروف

 انبيمار درمان به و ناميده پزشک را خود طب، در مختصر اطالعات کسب از پس توانستمی

: 7912 روستایی،)  داشت ادامه اميرکبير صدارت و شاه ناصرالدین زمان تا وضع این. شود مشغول

 . شدندمی ماندر منزل در یا و سرپایی طور به بيماران دوره این تا(. 12

 پزشک، کارآمد، پيرزنان هميشه مانند و داشت رواج سنتی طب هاایل و روستاها در    

 از یکی. گرفتمی انجام دالکان توسط جراحيها از برخی گاهی و بودند ماما و دامپزشک

 ریوی نمزم بيماریهای درمان برای را مادیان و االغ شير. بود حيوانات شير کاربرد درمان هایشيوه

 زنان شير اب درمان. گرفتندمی نتيجه عموماً و بردند می کار به الریه ذات و نفس تنگی قبيل از
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 ميدان در: »پوالک قول به و داشت رواج( شيردختر) بود دختر آنها نوزاد که جوانی مادران بویژه

 انبيمار به شير خود پستانهای از که دید را چادرنشينی زنان توانمی تهران فروشهای کاه

 زا خونگيری مخصوصاً و کوبی خال گذاری، فتيله کردن داغ(. 751: 7956 الگود،) «فروشندمی

 مختلف رگهای حجامت یا ایران، پزشکی. بود دامپزشکی و پزشکی عادی شيوه مختلف رگهای

 را آن و داشت خوبی نتایج موارد بسياری در گرفتمی انجام کارآمد پزشکان وسيلۀ به اگر

 به پزشکی علم ایران در(. 515 ،2ج: 7915 بخش، تاج) دانست چين سوزنی طب معادل نتوامی

 به رمنحص اند نموده تحصيل شریف علم این از اطبا که علمی فقط و بوده تجربيات واسطه

 قسم دو رب را ادویه و امراض جميع سرزمين این حکمای و اطبا. است کهن بسيار و قدیم تجربيات

 بارده ادویۀ واسطه به را گرم امراض. اند گذارده «بار» را دیگری و «حار» ار یکی نام نموده،

 قاجار دوره در قدیم طب پيروان معروفترین از(. 756-755: 7912 روستایی،) نمایندمی معالجه

 ميرزا و( ماالحک سلطان) نایينی خان ابوالقاسم از( االطبا ملک) شيرازی بابا ميرزا حاجی بر عالوه

 (.11: 7ج همان،)برد  نام توانمی نيز( صدراالطبا) شاملو غالمعلی

ان دراوایل دور ایران پزشکی دیدگاه سفرنامه نویسان در مورد وضعیت -3

 قاجار

 ایران در وجه هيچ به مریضخانه: »نویسدمی خود خاطرات در فرانسوی مستشار گاردان ژنرال    

 ارث هب پدر از را حرفه این دالکی، نوانع به مردم بعضی فقط شهر خارج آبادیهای در نيست،

 همچنين(. 795-791: 7962گاردان،.« )پردازندمی جراحی اعمال سایر و خون گرفتن به و برندمی

 هجنیمست بازی حقه و تردستی نامند،می طب ایران در که را آنچه: »نویسدمی گاسپاردروویل

 رانجادوگ صورت به را خود که است ینا هنرشان تنها. شودمی اجرا شرمی بی کمال در که است

 وخانهدار و داروساز از ترتيب بدین و است ناشناخته آنها برای هم عادی بسيار داروهای درآورند،

 مشکل آن فهم هک کتابهایی از نوعی به ابتدا روند،می مریض بالين به اطبا که هنگامی نيست خبری

 و ادا درآوردن و خود به دادن تاب و پيچ ضمن و نمایندمی مراجعه است ناخوانا خطوطشان و

 که اج آن تا را سخنان این که نمایندمی توصيه بيمار به و کنندمی ادا مرموزی سخنان اصول
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 یا سگ یدهکن پوست اجساد بدن، نقاط بعضی روی در سپس نمایند، تکرار است ميسر برایشان

 مرض فسونا وسيله بدین که معتقدند و گذارندمی را دیگری مشابه حيوانات یا و کالغ یا گربه

 الزم را آن که صورتی در اما کنندمی تجویز را گرفتن خون بندرت اطبا. برندمی بين از را

 که واهندخمی او از و شوندمی متوسل کنند برخورد کوچه در که دالکی اولين به دهند تشخيص

 تياراخ در دیگری وسيله چه نانچ و شودمی کار به دست فوراٌ دالک. بنماید حجامت را مریض

 مریض بدن به است قمه شکل به که درازی نيشتر و بنددمی طناب با را حجامت محل باشد نداشته

 زالو با ااطب. شودنمی العضو ناقص کسی وقت هيچ عمل این با که آن آور شگفت. کندمی فرو

 ذاشتنگ مرهم و انداختن معمش بادکش، زخم، کردن سرباز برای وسيله بردن کار به و انداختن

 راهمف آن امکان چه چنان جراحی وضع. ندارند آشنایی چندان دربردارد نيکویی اثرات غالبا که

 که دهندمی انجام یهودیهایی را جراحی عمل ایران نقاط بيشتر در. است بدتر هم طبابت از باشد

 مزخ نوع هر برروی مرهم و روغن گذاشت به محدود آنها علم ترحمند، قابل و اطالع کم بسيار

 رآمدد منبع و معلومات پایه تنها رسدمی فرزند به پدر از که بدبو داروهای این ینسخه است،

 مه تيرخوردگی برای برندمی کار به معده زخم برای که دارویی همان از جراحان این آنهاست

 خود کتاب در( Malcom)ملکم سرجان(.901-901: 7910 دروویل،) «کنندمی استفاده

 و یحتشر از مطلقاٌ اند بقراط و جالينوس خرمن چين خوشه هنوز تا اهالی طب فن در: »نویسدمی

 حرارت، کنندمی اصل چهار به راجع را معالجات و امراض جميع ندارند، استحضاری جراحی

 ونقان. اشدب داشته را کيفيات این از دو یا یک تواندمی نيز  هریک و یبوست رطوبت، برودت،

 (219: 7962ملکم،.« )کنند ضد به معالجه را مرض که است این کلی

 آنها به محکي که ایرانی طبيبهای: »نویسدمی ایران اطبای و طبابت درباره اطریشی پوالک

 و یران،ا سکنۀ خاص مقتضيات با که دارند اختيار در را مداوائی علم کنندمی خيال گویند،می

 و فاوتمت کامال فرنگی، دیگر عبارت به و اروپایی طب و دارد مطابقت آن وهوایی آب شرایط

 گاه و وئیپرت جز نيست چيزی آنها طبی مختصر اطالعات که دانندنمی اصال اینها است، مختلف
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 نه اند گرفته عاریت به را قالب فقط هم آن از که جالينوسی امراض علم از ایشده مسخ تصویر

 انتومی مثال و یهودیان اخالف یا اند یهودی اطبا از بسياری (.936: 7961 پوالک،) «را محتوایش

 نظر به طور نای و است، یهودیان دست در منحصراٌ طبابت کار ترکستان و کردستان در که گفت

 يچه بی بشود طبيب خواهدمی که کسی.. است، بوده منوال این بر کار قدیم از که آیدمی

 نویسیرو را وی هاینسخه و شودمی مشغول کار به يبی،طب محکمه در نظری، و مقدماتی معلومات

 د،تراشمی ته از را سرخود و کندمی عوض عمامه با را خود تاتاری کاله مدتی از پس و کندمی

 و گيردمی ستد در تسبيحی و عصایی و کندمی پا به سبز چرم  نعلين و بنددمی کمر به پهن شال

-931 همان:.« )شودمی طبيب او منوال همين به و کندمی بلغور عربی کلمات و جمالت

 اندهم عقب کامال ایران در پزشکی علم: »کندمی اظهار چنين خود، سفرنامه در (.کارالسرنا931

 انشمنداند اکتشافات و تحقيقات همۀ با که همگان، نياز مورد دانش ایران در ایرانی پزشکان. است

. تندنيس اعتماد قابل وجه هيچ به و اندنکرده غوری ،است مانده مکتوم آن رموز از بسياری هنوز

 حکيم منظور] «نلقمانا» به تا دارند عقيده بيشتر مجرب بندان شکسته برخی و جادوگران به بيماران

 ( 791: 7969 سرنا،[ )بوده شهره طبابت به زمين مشرق در که لقمان

 :است آورده چنين خود کتاب در انگليسی( Charlesjames willson)ویلسون جيمز چارلز

 حصيلت شریف علم این از اطبا که علمی فقط و بوده تجربيات واسطۀ به طب علم ایران در»... 

 را هادوی و امراض جميع سرزمين این حکمای و اطبا. است دهور ایام تجربيات به منحصر نموده

 هب را گرم امراض اند، گذارده بار را دیگری و حار را آنها از یکی نام نموده، قسمت قسم دو بر

 ندارند طالعا امراض تشخيص علم از ایران اطبای کليۀ تقریبا. نمایندمی معالجه بارده ادویۀ واسطه

 واید مخالف که دیگر دوایی به و نشد معالجه دوا یک واسطه به مریض، شخص مرض هرگاه و

 هيچ به ستا طبيب صتشخي ملزومات از یکی که تشریح علم... شوندمی ملتجی دارد تأثير اول

( اگر چه اروپایان از طب سنتی 755-751: 7969 ویلسون،.« )نيست منتشر و شایع ایران در وجه

اطالعی نداشتند و نسبت به علم تشخيص بيماری به روش سنتی اطالعی نداشتند؛ بنابراین نظرات 

 هانالی آ البه که ازها این است ها در بسياری از موارد اشتباه است ولی فایده این سفرنامهآن
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 ورهد در واگيردار بيماریهای انواع و محيطی فردی، بهداشت اعم از عمومی بهداشت به توانمی

 مراضا از انواعی باب در مطالبی سياحان های سياسیگزارش و هاسفرنامه این در برد. قاجار پی

 ایهبيماری و طبابت وضع از اندازی چشم سياحان این از طرفی. است قاجار آمده دوره واگير

 هاینبهج تواندمی افراد این هایدیدگاه بررسی که کرده ترسيم خود هایدرسفرنامه را مختلف

 را ستنده بيماری بروز مستعد که هایمکان پراکندگی، حيث از را مهم هایبيماری این گوناگون

 . کند روشن حدودی تا

 اجارق حکومت ابتدای در نایرا مختلف نقاط در طبابت و درمانی هایروش -4
 مناطق عمده در و غالب بطور دارو تجویز و درمان روش و سبک و درمانی هایشيوه و طب     

آن  طبيبان معروف بوده است. سنتی در دوران قاجار قبل از تاسيس دارالفنون به صورت ایران

 ابکت اساس بر خود را علم و عنوان حکيم داشتند تمام زمان که پزشک عمومی جامعه بودند

رنيان، پ) بودند آورده بدست خود طبابت طول دوران در که بود تجربياتی و قدیمی طبی های

 ایه بيماری از بسياری درمان در گرا، سنت طبيبان از دسته (. این172: 7961 ؛ نجمی،7: 7961

 ی شيوه به و داشتند مهارت...  و مزاج اختالل از ناشی های ویژه بيماری به زمان آن در رایج

 کار به هابيماری درمان در آنان که ( روشی211: 7917 شهری،)نمودند می عمل سنتی کامالً

 ض،حال مری شرح شنيدن زبان، و چشم و رنگ چهره براساس بيماری تشخيص شامل بردند،می

 ینا در که ودب وی به دارو تجویز و بيمار طبع مزاج و تشخيص ترمهم همه از و بيمار نبض گرفتن

 یک بيماری، نههرگو برای کهاین دليل از طبيبان به بعضی بيماران، به دارو تجویز یعنی اخير مورد

 می مشهور متعددی القاب به مردم ميان نمودند، تجویز می را درمانی یشيوه یک و دارو نوع

 حکيمان درمانی های روش دیگر از مسهل، و دادن گرفتن خون کردن، داغ عالوه به ؛ شدند

 بروز از گيریپيش منظور به نيز سالمتی مواقع در بلکه ها، بيماری هنگام در فقط نه که بود ایرانی

 های درمان طبيبان سنتی بدین شرح است:( شيوه771: 7967 دیوالفوا،. )گشتمی تجویز بيماری،
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  چهارگانه هایدرمان بر اساس مزاج -4-1

-سنت انطبيب ویژه به و مردم توجه مورد بسيار که ها،بيماری درمان هایشيوه ترینمهم از یکی

 درمان است، داشته را اول مقام ها، بيماری تشخيص در درحقيقت و بوده دوران آن در گرا،

: ردیگ عبارت به یا سودا، و بلغم صفرا، دموی، یعنی چهارگانه هایمزاج اساس بر هابيماری

 باور این بر زمان آن در مردم .(10: 7917باشد )اليویه،  می خشکی و رطوبت گرمی، سردی،

 ردچا شخص صورت این در باشند، اعتدال حد در چهارگانه امزاج این از یک هر اگر که بودند

 راث در مثالً و شود خارج خود اعتدال ميزان از عناصر این از کدام هر اگر اما شد، نخواهد بيماری

 بهغل این شود، زیاد گرمی دچار فردی د،باشمی گرم آنان نظر از که چيزهایی یا غذاها خوردن

؛ رنجبران، 793 :7963 تفرشی، سيفی)گردد می ظاهر فرد در اختالل صورت به گرمی، عنصر ی

 بودند؛ پایبند آن به سخت و بوده آشنا عناصر این با مردم تمامی تقریباً دوران، آن در .(11: 7911

 خود، اابتد طبيب، به ازمراجعه پيش ،گشتمی بيماری دچار که زمانی فردی هر که طوری به

 رفت،می طبيب نزد به که زمانی نتيجه در و دادمی تشخيص چهارگانه عناصر نظر از را بيماریش

 را پوستی هایبيماری عامل مردم نمونه عنوان به. نمودمی را مناسب دارویی تقاضای وی از تنها

 ناشی ار گلودرد و سرد را سرماخورگی م،گر مرضی را حصبه بيماری. دانستندمی سودا از ناشی

 به( 972-977: 7 ج ، 7912 روستایی،)قبيل  این از موارد بسياری و کردندمی تلقی گرمی از

 یکی ی غلبه دليل به آنان بيماری که کردندمی گمان و شدندمی بيماری دچار که افرادی عالوه،

 ن معناای به. نمودند می استفاده ضد به ی همعالج روش از آن، درمان برای باشد، می عناصر این از

 شدمی استفاده وی، یمعالجه جهت گرم داروهای از بود، شده سردی دچار فردی اگر که

 که داروهایی از یکی سرد، امراض معالجه در مثال، برای( 751:  2 ج ، 7929 ملکم، سرجان)

. شدمی ادهاستف گرم هایبيماری اندرم برای نيز یخ از .بود فلفل از استفاده داشت، رواج بسيار

 داروی هندوانه آب گشت،می عارض گرمی اثر در که حصبه و ماالریا بيماری درمان برای

 از بود ردس بيماری که نيز سرماخوردگی درمان در. شدبود که توسط طبيبان تجویز می مناسبی

 از برخی این، بر الوهع(. 711: 7919 رایس، ؛ 791 :7961 شيل،. )شدمی استفاده جوجه سوپ
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 فراص پنيرک؛ تخم و دوغ آش و کاسنی آب با را سودا از ناشی هایبيماری زمان آن در نيز مردم

...  و سلع گاوزبان، گل پرورده، زنجبيل با را رطوبت ؛...  و ریواس شربت سکنجبين، آش با را

 یم معالجه...  و آب نخود مشک، شربت بيد مشک، عرق بنفشه، گل با را حرارت سرانجام و

 (.35: 7911؛ رنجبران، 793: 7963 تفرشی، سيفی. )کردند

 استفاده از داروهای گیاهی -4-6

هم برای درمان  ها، عطاری یا هادارو فروش وتوسط هاجوشانده و گياهی داروهای از استفاده 

 که بود گياهی تریاک داروهای ترین مهم از(. 731: 7956 نجمی،)ها مورد توجه بود بيماری

 سينه گوش، چرک درد، دندان اسهال، چون هایی بيماری درمان داشت و در فراوانی کاربرد

 هب. مورد استفاده بود و.. مثانه سرماخوردگی، روده، مزمن التهابات روماتيسمی، دردهای درد،

 دیگر از (.195-191: 7967 پوالک،) دادندمی خشخاش شربت معموالً نيز شيرخوار کودکان

 کهطوری به مخاطی بود، غشاء هایسرماخوردگی و مخاطی ترشحات درمان تریاک، خواص

ردند کشد، از تریاک برای درمان استفاده میمی هاناراحتی گونه این دچار کودکی اگر حتی

 نفس نآخری بيمار که بود لحظاتی در تریاک، کاربردهای دیگر از ها، این بر عالوه (191: همان)

 اکتری از ای جوشانده وی درمان برای مردم سرنا یگفته به زمان، این در. شيدک می را خود های

 هب که جوشانده این. بود معروف آبگوشت آخرین به عوام اصطالح در که کردندمی درست

 ردد از هميشه برای را مریض شد،می داده وی به احتضار لحظات در بيمار دردهای کاهش منظور

 یا مثبت تاثير داشت، توجه آن به باید که ای نکته (.797: 7962 ا،سرن. )کردمی راحت رنج و

 مورد طبابت در که هایی جوشانده و گياهی داروهای اغلب. باشدمی منفی داروهای گياهی

 زیان و ربمخ خاصيت رفتند،می بکار نادرست صورت به اگر حتی گرفتند،می قرار استفاده

-می تجویز یداروی اشتباه به طبيبان که زمانی. ساختندمین مشکل دچار را بيمار و نداشتند آوری

 ماربي گياهی داروهای آور زیان خواص عدم دليل به آمدند،نمی بر بيمار درمان پس از و کردند
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 افراد مرد،می هم وقتی و کردمی رشد نهان در بيماریش و ماند می باقی حال همان به وضعش

 (. 731: 7919بيگی، حسن) انستنددنمی مرگش مسئول را کسی اشخانواده

  ها بیماری درمان در تنقیه و مسهل از استفاده -4-3

 استفاده شد،می گرفته بکار ها،بيماری از بسياری درمان در تقریباً که هاییروش از دیگر یکی

 راند(ب شکم از را فضوالت و کند پاک را روده و معده که دارویی شکم؛ یکننده نرم) مسهل از

( کنندمی پاک را روده آن وسيله به و کنندمی بزرگ یروده وارد که مخصوصی داروی) قيهتن و

 اغلب که چهارگانه هایمزاج اساس بر بيماری تشخيص یشيوه چون هم راستا، این در. باشد می

 بيماری امهنگ به رفتند،می طبيب نزد به گاهآن و دادندمی تشخيص را مرضشان خود ابتدا مردم

 پوالک .دکردنمی مراجعه طبيب به گاه آن و کرده استفاده نيز تنقيه و مسهل داروهای از بتداا ها

 و تندداش فراوانی توجه خود، بدن سالمت حفظ و نگاهداری به ایرانيان نویسد،می زمينه این در

 و دهکر رعایت را شدیدی پرهيز ابتدا شان، مزاج در ناراحتی ترین کوچک یمشاهده محض به

 ساختن ایعم و نرم برای. کردندمی استفاده آور تهوع مواد از و پرداختند می امعاء یتخليه به سسپ

 ها، بيماری تمام مورد در و کردندمی استفاده مسهل از سپس و منضج از نيز روده، داخل مواد

 ،تنقيه و مسهل از استفاده در بسياری مواقع (.179: 7967 پوالک،) نمودندمی تنقيه بار چند یا یک

 بلکه بود،ن مفيد تنها نه نتيجه در و گشتمی افراد بدن ضعف باعث نادرست کاربرد دليل به

 هم هاییاریبيم درمان برای ایرانی، طبيبان مثال عنوان به. افکندمی خطر به نيز را فرد سالمتی

 آن الیابت ثباع امر این که کردندمی استفاده هاشيوه این از کودکان یسرخچه یا سرخک چون

 در انطبيب عالوه به. رفتندمی بين از نتيجه در و گشتمی خونی اسهال و مزمن هایاسهال به ها

 و مسهل داروهای از نيز اسهال حتی و حصبه بيماری اطفال، وبای بيماری ها،دمل انواع درمان

 مسهل یداروی خود که کرچک روغن از استفاده اسهال، مورد در ویژه به. نمودندمی استفاده تنقيه

 .(770: 7911؛ رنجبران، 166 – 165: همان. )بسياری داشت رواج بود،

 حجامت -4-4
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 به هک بودند باور این بر است. ایرانيان بخشيدن حجم و کردن حجم معنی به لغت حجامت در

 رد و هارب اوایل در بار، دو تا یک سالی بایستی ها، بيماری از جلوگيری و سالمتی حفظ منظور

را عقيده زی دهند، انجام خون در این زمان حجامت تنظيم و بيماری از پيشگيری برای پایيز اوایل

 هابيماری مقابل در را شود فردباعث می حجامت و کندمی پيدا غليان فصل این در خون که داشتند

 نزد به دکان،کو ویژه به مردم، تمامی تقریباً مقرر، موعد در رو، این شود، از بيمه سال یک برای

 به. : زندور مبادرت کار این به تا دالکان( ها، )سلمانی داشتند مهارت گرفتن خون در که افرادی

 بين حجامت مورد هایمحل( 613/ 2 ج ، 7911 شهری،)شود  آن جانشين تازه خون ترتيب، این

 دو ينب نطقهم باشد،می درد محل نهایت در و سينه، روی کمر، باالی رانها، پيشانی، کتف، دو

 نيشتر ایشيشه ظرف بز، یا و گاو شاخ شامل سنتی حجامت ابزار و وسایل. دارد عموميت کتف

 قسمت ردند،کمی استفاده نی و کوزه قوطی، مثل وسایلی از مناطق بعضی در. است سلمانی تيغ یا

 از دادندمی قرار حجامت محل روی را آن گشاد دهانه و کردندمی سوراخ را شاخ تيز نوک

 انجام بادکش عمل و کردندمی خارج را آن داخل هوای دهان با شاخ ته باریک قسمت سوراخ

-برمی ار شاخ بادکش عمل بعد. بندندمی را سوراخ درب پنبه چوب مثل ایوسيله با بعد شد،می

 گذارندمی شاخ مجددا و کنندمی ایجاد محل در عمودی خراش چند تيغ یا نيشتر وسيله به دارند

 و دارندبرمی را شاخ شد خارج هاخراش محل از خون مقداری اینکه از بعد. کنندمی بادکش و

 درمان برای که مواقعی کنند،می پاک دارد قرار بدن روی که شاخ از قسمتی با را خون

 ابزار و ردهاکارک اگرچه است گفتنی. کند عرق تا کشندمی پتو بيمار روی باشد سرماخوردگی

 مناطق بعضی در آن اجرای صورت اما است یکسان تقریبا ایران نقاط تمام در حجامت کار

 اکیخ بر روی را شده گرفته خون گران حجامت خراسان منطقه در مثال عنوان به بوده متفاوت

 دهندمی انجام کوزه با را حجامت حتی گاه و ریزندمی دارند خود دست دم و ریخته ظرفی در که

 را یترش از استفاده حق روز سه تا نمایدمی حجامت که کسی و گویندمی بزرگ حجامت که

 از حتی و کندمی پيدا مصداق بيشتری افراد مورد در حجامت زنجان در(. 2: 7961 پرنيان،) ندارد
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 این در. شود خارج آنان بدن از مادر رحم فاسد خون تا شودمی گرفته خون هم روزه سه نوزادان

 لاخال از تا نمایندمی حجامت و نموده مراجعه دالک به دوبار ماه ره اهالی از بعضی حتی منطقه

 سرماخوردگی، صورت، جوش درد، پشت پادرد، درد، چشم باشند، مصون احتمال مزاجی

 یابدیم بهبود حجامت طریق از غيره و الریه ذات کنند،می گریه زیاد که هاییبچه سرگيجه،

 (.2همان: )

 زالواندازی -4-9

 درمان جهت نيز عادی افراد توسط که است سنتی گيریخون درمانی هایروش از یکی

 ایهدمل عفونی، هایزخم درد، گوش کمردرد، دست، و پا مفاصل دردهای قبيل از هاییبيماری

 ..و پوستی امراض سودا، خون، چربی زایمان، از بعد هایلکه و صورت جوش لثه، تورم چرکی،

 /2ج: 7951شهری،) گرفتصورت می زالو وسيله به بدن از دهآلو خون کردن خارج طریق از که

 گرفت،می صورت مخصوصی زمان در که کردن حجامت و فصد برخالف اندازی زالو(. 710

 جمی،ن) انداختند می زالو سال در بار شش - پنج تا افراد از بعضی گاهی و نداشت ایویژه زمان

 طور هب و پرداختندمی فروشی زالو به افراد از ایدهاندازی، ع زالو اهميت به توجه با( 201: 7956

 نشانبد که را حلقوی هایکرم بازارها، مثل بود، بسيار رفت و آمد که هایی مکان در گرددوره

 قسمت روی بر بودند، ای مکنده های نيش دارای بدنشان انتهای دو در و بود استوانه چون هم

 يجهنت در کردند،می خون مکيدن به شروع زالوها و تندانداخمی کننده مراجعه فرد بدن از هایی

 درمانی زالو درباره پوالک (.201: 7919 بيگی، حسن) گشتمی خارج بيمار بدن از خون مقداری

 شود،می حوصله بی ایرانی وقت هر. ندارد زدن رگ از کمی دست نيز زالو انداختن: »... نویسدمی

 دیگر باشد، گوش الله یا بينی نوک نقطه این حاال. کندمی پيدا خود بدن در دردناک اینقطه

 دریای رکنا شيرین آب هایلجن در کافی اندازه به زالو. اندازدمی زالو آنجا در کند،نمی تفاوتی

 و است ایران در پوالک که ایدوره] پيش سال چند آن از زیادی مقدار و شودمی پيدا خزر

 آن از اما ستا فراوان زالو نيز شيراز حوالی در شد، فرستاده انسهفر به همانجا از[ نوشته را سفرنامه

 تهران ابانهایخي در است، ناچيز بسيار زالو قيمت نيست، خبری مملکت شرقی قسمتهای در کامال
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 انفروشندگ از یکی هرگاه حال «زالو آی» کشندمی فریاد و زنندمی پرسه مازندران اهالی اغلب

 تجاوز هد تا پنج از زالوها تعداد معموالٌ و چسباندمی زالو بخواهيد تعداد هر به فوراٌ کنيم صدا را

 داندازنمی شقيقه به است، فراوان هم خيلی که دردهایی چشم معالجه برای را زالو کند،نمی

 (.121: 7961 پوالک،)

 زنی رگ -4-6

 هانیسلما توسط معموالً که شيوه این در. بود گيریخون هایروش دیگر از فصد یا زدن رگ 

 تينآس و نشاندمی زانو چهار حالت به زمين روی را بيمار سلمانی گرفت،می صورت دالکان یا

 هتک یا بند با و داده مالش را بيمار آرنج زیر گودی ميان رگ گاه آن کشيد،می باال را وی

 به ار او حواس که حالی در سپس. شود برجسته رگ تا بست می محکم را آن باالی ایپارچه

 هک خونی مقدار. گشتمی جاری خون و زدمی رگ به را خود تيغ کرد،پرت می دیگری جای

 مقدار که این از پس. داشت معالج طبيب دستور یا و وی ميل به بستگی نيز، شدمی گرفته بيمار از

 الشم آرامی به دستش کف با را بریدگی محل سلمانی، یا دالک شد، خارج بيمار از خون الزم

 و خوابانيدمی پهلو روی به خود جای در را بيمار گاهآن و نهاده ای پنبه را آن روی و دادمی

 عالوه به .دادمی او به بيمار، حال تقویت منظور به...  و گالب بيدمشک، شربت یا قنداغ مقداری

 ررض بی داروهای و غذاها روز چند مدت به خود، بدن تقویت برای که شدمی توصيه بيمار به

 با (.755: 7969 ویلسن، ؛2/630ج ، 7911 شهری،) نماید  مصرف...  و گشنيز آش شربت، مانند

که به نچنا. نبود بار زیان همواره و شد می واقع مؤثر بسيار فصد عمل نيز اوقات گاهی وجود این

 بود دالک فصد نمود اگرچه شده بيمار و داشت اقامت اصفهان در که زمانی ی فالندن نوشته

 عد، پيوستهب به لحظه این از و داد تسکين مرا مرض فوریت به ولی. است طبی هایتجویز با مخالف

 مسری بيماری که هنگامی ویژه به درمانی، های روش این .( 221: 7956 فالندن،)بهترگشت  حالم

 خون ی يهتصف با که عقيده این با مردم و یافتند می بيشتر اهميت کرد، می بروز خطرناکی و

 با گشتند، ها بيماری این به مبتال اگر یا و بگيرند را این امراض به ابتال جلوی توانند می بدنشان
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پردند س می ها دالک تيغ به را خود بپردازند، ها آن به عالج توانند می گرفتن، خون از استفاده

 (.271: 7956 )ضرابی،

 گذاری فتیله و کردن داغ -4-7

 ای،ميله سر برجستگی با معموالً روش، این در موضعی است. ایدرده درمان هایروش از یکی 

 یگلوله از اول روزهای زخم، نگهداشتن باز منظور به و کردند می ایجاد بدن در عميق زخمی

( 979: 7 ج ، 7912 روستایی،) کردندمی استفاده نخود یدانه دو یا یک از مدتی از بعد و موم

 يشانیپ ها، شقيقه مثالٌ کنند،می داغ واحد آن در را بازو دو هر ای یک که است این همه از تر رایج

: گویدمی پوالک(. 121 همان:) کنندمی و...داغ سردرد و درد چشم درمان برای را سر پشت و

 کاری آوردم بدست ایران در که کردن داغ برجسته آثار از درخشان شواهد همه این از پس»... 

-121همان:) «شوم قائل مداوا طرز این برای فراوانی طبی ارزش که این جز کرد توانمنمی دیگر

123 .) 

 

 حمام خزینه آب-4-1

 باور نای بر و کردندمی استفاده آب یک از همه بيماریها انواع با گوناگون در این روش افراد

 هفتر حمام به آلود سرخون با زنان قمه. »است مفيد زخمها عالج برای حمام خزینه آب که بودند

 از پس و نمایند بول خزینه گرم آب در که شدمی توصيه سوزاکی بيماران به و شستندمی سر

 لهحاص کوفتگی خزینه آب در خوردن غوطه با گرفتمی صورت محيط همان در که حجامت

 تا زایمان دردهای از جلوگيری برای را خزینه آب عصر و صبح نوشيدن کردند،می برطرف را

 ينهس دردهای عالج نوشيدن را آن رویۀ از آب کف سه تا یک و کردندمی صيهتو زائو به روز ده

 و هابيماری از بسياری معالجه برای خزینه آب(. 719: 7961 منظوراالجداد،) دانستندمی مری و

 استفاده پهلو ينهس و سل و الریه ذات زکام، نفس، تنگی سرفه، بریدگی، شکستگی، مانند جراحات

 (.711: 7961 شهری،) کردندمی

 دیدن نبض -4-5
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 معالجه به اهگآن و گرفته را بيمار نبض ابتدا دارو، تجویز و بيماری تشخيص از قبل طبيبان

 جنسيت حتی و زنان حاملگی چون هم مواردی توانستندمی بيمار نبض گرفتن با اطبا. پرداختندمی

 از ورعب حال در که شدمی رظاه طبيبی ی کله و سر که جا هر عالوه به. دهند تشخيص را بچه

 طرف به را خود های دست و آمده او سوی به اکناف، و اطراف از مردم بود، عمومی هایمکان

 امراض، تشخيص در نبض گرفتن(. 125: 7967 پوالک،) بگيرد را نبضشان تا کردندمی دراز وی

 شده تهنوش مورد ینا در نيز متعددی های رساله حتی پوالک گفته به که داشت اهميت جا آن تا

 .(12: همان)بود 

 دعا گرفتن -4-11

 هک را کاغذی بود معمولٌ کامال هابيماری درمان برای مقدس مردان و درویشان از دعا گرفتن 

 چشم درمان برای. نوشيدندمی را آن از حاصل آب و شستندمی شدمی نوشته دعا آن برروی

 يتمصون ایجاد موجب را گردن به آویخته الماس دانستند،می مفيد را اسفند کردن دود زخمها

 هایاندند شودمی موجب الماس این که بودند باور براین مردم. دیدندمی صریح حمالت برابر در

 (.711: 7961 منظوراالجداد،) شوند باردار نازا زنان و بریزد درد بدون خورده کرم

 گیرینتیجه

 ندانچ وضعيت قاجار عصر ایران جامعه عمومی تسالم و بهداشت دارالفنون تشکيل از قبل   

. است دهشمی استفاده سنتی سبک و درمان مختلف هایروش از و است نداشته مطلوبی و مساعد

 به یفراوان مير و مرگ داشت و رواج واگير بيماریهای سایر و زخم سياه نوبه، تب طاعون، وبا،

 نتعفو و وجود کثافات معابر، عمومی، اماکن شهری، بهداشت به رسيدگی عدم آورد،می بار

 درمانی امکانات کمبود بهداشتی، امکانات این فقدان بر عالوه از دالیل شيوع بيماری بود. شهر

دوران مورد  این در طبابت سنتی هایدر این شرایط شيوه .زدمی دامن مردم مشکالت بر نيز

 تفادهاس چهارگانه، امزاج چون سنتی هایها از روشاستفاده بود؛ بر این اساس برای درمان بيماری



 
 
 
 
 

57 /  ایرانی تمدّن پژوهشنامۀ   

 
 

 ماندر و معاینه به...  و کردن داغ گرفتن نبض، کردن، حجامت ها،جوشانده و گياهی داروهای از

دند شکه بسيار موفقيت آميز بود و بيماران زیادی از این طریق درمان می بودند مشغول بيماران

 با را مردم زا بسياری جان دانشی، بی یا و هتجرب دليل عدم به از طبيبان بعضی که بسا چه ولی

 .                                                           انداختند می خطر به داروهای اشتباهی تجویز و خود درمانی های روش

  منابعفهرست 
 ،ایرانی اوراق: مشروطیت آغاز در اَنه کلود سفر خاطرات (،7961اَنه،کلود ) -

 .معين: تهرن پروشانی، جایر ترجمه

 ترجمه ،شرقی خالفت های سرزمین و ایران پزشکی تاریخ(، 7956سيریل)  ، الگود -

 اميرکبير. انتشارات:  تهران فرقانی، باهر

 اطالعات. انتشارات:  تهران ،الیویه یسفرنامه (،7910اليویه ) -

 .خوارزمی: ،تهرانایران و امیرکبیر(، 7951فریدون ) آدميت، -

 .شهریور. 3ش.7س نيکی، نشریه ،«ایران در سنتی طب» (،7961شيده ) پرنيان، -

 سکيکاو ترجمه ،ایرانیان و ایران: پوالك سفرنامه (،7961ادوارد ) یاکوب پوالک، -

 .خوارزمی: ،تهران دوم جهانداری،چ

 انشگاهد: تهران دوم، جلد ،ایران پزشکی و دامپزشکی تاریخ (،7915حسن ) بخش، تاج -

 تهرن.

 ادب، زمستان. تهران: انتشارات ،قدیم تهران(، 7919م ) بيگی، حسن -

 .شباویز: جا بی مقدم، اعتماد منوچهر ترجمه ،ایران در سفر (،7910گاسپار ) دروویل، -

 نهمایو مترجم) وشی فره نگارش و ترجمه ،دیوالفوا مادام سفرنامه (،7967دیوالفوا ) -

 خيام. فروشی کتاب ، تهران: انتشارات(سابق

 ترجمه ،ایران در گاردان ژنرال مأموریت خاطرات (،7962آلفرد ) کنت دوگاردان، -

 .نا بی: تهران شهيدی، همایون کوشش به آشتيانی، اقبال عباس
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 دکتر ترجمه ،آنان زندگی رسم و راه و ایرانی زنان(، 7919کوليور ) رایس،کالرا -

 .کتابدار نشر:  تهران آزاد،...ا اسد

 پایان تا قاجار عهد از: ایران در طبابت و بط تاریخ (،7912محسن ) روستایی، -

 .ایران اسالمی جمهوری ملی کتابخانه و اسناد سازمان: اول،تهران جلد ،رضاشاه عصر

با  یسنت طب تقابل پیرامون ایرانیان نگرش و باورها» (، 7911رنجبران، زینب ) -

دوره  ن، پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ ایرا«مظفری و ناصری عصر در جدید طب

 اسالمی، دانشگاه شيراز.

 ضاغالمر ترجمه ،ایران دیدنیهای و مردم: کارالسرنا سفرنامه (،7969کارال ) سرنا، -

 .نو نشر: تهران سميعی،

 اقبال. تهران: انتشارات ،زمان آیینه در تهران (،7963مرتضی ) تفرشی، فمی سيفی -

 تحول روند (7930) فرید، قاسملو، سادات؛ رقيه عظيمی، محمدرضا؛ اردکانی، شمس -

نتشارات تهران: ا ،تهران دانشگاه تأسیس تا دارالفنون از ایران نوین پزشکی

 .دانشگاه تهران

: تهران دوم، ، جلدسیزدهم قرن در تهران اجتماعی تاریخ (،7961جعفر ) شهری، -

 .رسا

 .راميرکبي: تهران ،قدیم تهران اجتماعی تاریخ از ایگوشه(،7951)  ________ -

 .ون نشر : تهران ابوترابيان، حسين ترجمه ،شیل لیدی خاطرات (،7961ی )مر شيل، -

، تهران: انتشارات السلطنه عین خاطرات روزنامه(، 7911ميرزا ) قهرمان السلطنه، عين -

 .اساطير

:  افشار، تهران ایراج کوشش ، بهکاشان تاریخ(، 7956عبدالرحيم ) ، ضرابی کالنتر -

 .اميرکبير انتشارات
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 ول،ا جلد ،قاجار عصر در ایران اجتماعی تاریخ از جستارهایی (،7966) ویلم فلور، -

 .توس: تهران سری، ابوالقاسم ترجمۀ

تهران: انتشارات  صادقی،  نور حسين ، ترجمهفالندن سفرنامه (،7956اوژن )  ، فالندن -

 اشراقی.

: بوشهر پور، نبی ایرج ترجمه ،قاجار ایران در مردم سالمت (،7916) ______ -

 .بوشهر درمانی خدمات و پزشکی علوم شگاهدان

 مهترج ،ایران مملکت در صحیحه شرایط بررسی گزارش (،7951گليمور، جان ) -

 .  نا بی: تهران ناصری، کيومرث

 رجمهت ،شرقی خالفت هایسرزمین و ایران پزشکی تاریخ(، 7956سيریل ) الگود، -

 .اميرکبير انتشارات:  باهرفرقانی، تهران

 ورهد اداری و اجتماعی تاریخ یا من زندگانی شرح تا(، )بیعبداهلل مستوفی، -

 زوار.: تهران اول، جلد ،قاجاریه

 تاب،ک دنيای: حيرت،تهران اسماعيل ميرزا ترجمه دوم، جلد ،ایران تاریخ ،سرجان، ملکم -

7962. 

 بهداری و بهداشت وضعیت به گذرا نگاهی (،7961منظوراالجداد، محمدحسين ) -

 سال ميندویست مناسبت به دوم دفتر گنجينه،: تهران ،قاجار شاه نناصرالدی زمان در

 .زمستان: تهران مرکزیت

 زاده. جان: تهران هفتم، چ ،قدیم تهران (،7961ناصر ) نجمی، -

 کوشش به ،قاجاریه عهد در ایران اجتماعی تاریخ (،7969جيمز ) چارلز ویلسون، -

 . زرین: تهران نيکنام، مهرداد و دودانگه جمشيد

 

 


