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 زمین ایران تاریخ  کهن قرنطینه در   نی زمران یا  خی در کهن تار نهی قرنط

 ق(1110)د:   مجلسی ،پروتز ،قرنطینه
و   تکنولوژی ساخته  به سپاسداری  آن  به جای  فیزیکی مردم بسیار کاست،  فراگیر جهانی کرونا دیدارهای  بیماری  دوران 

بشر، دیدارهای مجازی، کالس درس دانش  کارگاه پرداخته  و دانشجویی،  آموزشی، کالسآموزی  زبان، کنگرههای  ها،  های 

و دورکاری سمینارها، سخنرانی  نعمت  ها  با  پژوهش ها همگی  بشریت گذاشته شد.  های خانگی  فضای مجازی در دسترس 

 فراگیر شد.  

 بحار 

الله آیت   های طرفدارگروه های دهۀ چهل افزون بر آموزش در مدرسۀ علوی، در مدرسۀ جعفری وابستۀ به  هنگامی که از میانه 

( قرارگرفته در سور محلۀ عماره، روبروی درعیه ]کالنتری[ نجف، با کتاب  خ1353  -   1۲۶۲سید محمود حسینی شاهرودی ) 

االنوار  االطهار]   بحار  االئمة  اخبار  لُدرر  الجامعة  األنوار  ) بحار  مالمحمدباقر  مجلسی،  عالمۀ   ]103۷   -  1110  /   –   100۶ق 

خ( و  13۶۸  –   1۲۸1الله خمینی ) ت آی   های سمپاتی با    رفت و آمد م( آشنا شدم. با آغاز دهۀ پنجاه و  1699  -   1628خ /  10۷۷

  ایران، به خ(، سپس رفتن به بغداد و پس از آن آمدن به135۶–  131۲ورود به جرگۀ ایشان در نجف و آشنایی با دکتر شریعتی ) 

 افتاد.  ده جلد وزیری چند جلد رحلی، بیش صد و   ۲5م به این مجموعۀ بزرگ  نگاه در  هاییدگرگونی تدریج  

 پروتز  

ده سال دوری از نوشتن، با  ر اچهها به دنبال یکدیگر گذشتند تا به دهۀ هفتاد رسیدند. اواخر دهۀ هفتاد و پس از  روزها و ماه 

های گستردۀ فرهنگی من در تاریخ علم، به ویژه  ، فعالیت خ( 13۸9  –  130۲منزوی )   نقیعلی  دکتر، به ویژه  هایم پافشاری دایی 

تاریخچۀ پروتز از  ام در این زمینه بود، قرار شد من » شد. دهۀ هشتاد اوج کارهای فرهنگی   پزشکی، آغازدندان تاریخ پزشکی 

پزشکی اجرا کنم ]گمان دارم نخستین کنگرۀ  های دندان « را به عنوان سخنرانی در یکی از کنگره دیرباز تا آغاز دورۀ رنسانس
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پزشکی به دنبال موضوع پروتز گشتم، چیزی به دست  های پزشکی و دندان المللی پروتز در تهران بود[. هر چه در کتاب بین  نی زمران یا  خی در کهن تار نهی قرنط

 های یونانیان، نه مصریان و پزشکان گروه اسکندرانی و نه ایرانیان و جهان اسالم. نومید شدم.  نیاوردم، نه کتاب 

پزشکی و ادبیات و ادیان  های تاریخ پزشکی و دندان بررسی آن در کتاب های دیگر شد و به  گشت وگزارم معطوف به کتاب

   . ها و وندیداد زرتشت گشتم و جز چند پند و اندرز در این زمینه ندیدمپرداختم. از یک سو اوستا، گات

بانوان   آن بحث نکوهش مردم، به ویژه  و  از انگشتان یک دست داشت  اندک، کمتر  تلمود مطالبی بسیار  و  بود که  تورات 

ها  روزهای شنبه با دندان مصنوعی یا روکش طالی خود بیرون نروند، چون اگر از دهان ایشان بیرون بیفتد، حق برداشتن آن 

 نخواهند داشت.  

 انجیل و مسیحیان نیز جز چند اندرز بهداشتی چیزی دلخواه نداشتند. 

  محاسن ،  ق( 3۲9)د:    کلینی  کافی مجلسی،    نوار ار األبح بستۀ  دل   هاین جا بود که من پس از سی و اندی سال، دوبار   :اسالم

و جزایشان شدم. روند کار بدین گونه بود که  ق(  4۶0)د:  شیخ طوسی    االستبصارو    تهذیب ،  ق( ۲۸0ق؛ یا  ۲۷4  –  ۲00)   برقی

احادیث پزشکی،  نامۀ  ها دانش جایزۀ یک سخنرانی من در دانشگاه شهید بهشتی، مجموعۀ چندین کتاب بود، عنوان یکی از آن 

 . شهری دادستان کشور بود ری محمدی ردآوری گ  

و از موضوع دندان، این دلبستگی آغاز    ادیث پزشکی حهای دندان، لثه، زبان از این کتاب دو جلدی امن با پیگیری شناسه 

ها، به  پزشکی و فراگیرتر تاریخ علوم گوناگون در این کتابدندان گیری نه تنها تاریخچۀ پروتز؛ بلکه تاریخ پزشکیشد و شکل 

 دیدم.  بحار ویژه  

ست است؛ یا نیست،  از نظر درایه و اسناد در   بحار مهم نیست ]از نظر من پژوهشگر تاریخ پزشکی[ کدام روایت؛ یا حدیث  

، هر چند راوی معتبری  بسنده استدوازده سده پیش آمده    محاسن   کتاب   یا   ؛ سده پیش  چهار  بحار چون همین که در کتاب  

یا  مالکچون برای تاریخ،  نداشته باشد،   ، سال، روز و ماه است، نه رنجیرۀ درست روایی. منظور همین که در کتاب کافی؛ 

به   آن  آمده، قدمت  بحار آمده و در کتاب سد  1۲محاسن  از آن نیست، همین فاصلۀ چهار صد سال  ه و چون در  های پیش 

 توان بر آن تکیه کرد.  می اش رو، بر پایۀ قدمت تاریخیکند. ازاین کهنگی مطلب را بازگو می
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گراز، خوک و گاو به  روایات و احادیثی یافتم که پرسش و پاسخ از امامان )ع(؛ یا پیامبر )ص( دربارۀ جایگزینی دندان مردار،  نی زمران یا  خی در کهن تار نهی قرنط

 کارد طال به عنوان روکش طال چه جهت زیبایی و چه درمان و نیز به عنوان سیم  جای دندان آدمی و نیز کاربرد طال
ً
، احتماال

در دهان، بدین گونه بود، دریافتم دستکم در روزگار امامان    شده چه در اثر ضربه و چه به جهت ها لق زرین جهت بستن دندان 

 شناسان آن را جزو آثار تاریخی پیدا نکرده باشند.  ها یافت نشود و باستان وده، هرچند زیر خاکی آن )ع( پروتز ب

 . پیش است   چهار سدهزمین و جهان اسالم تا  اینک گمان دارم آن، دایرةالمعارف بزرگ تشیع در تاریخ علم ایران 

 قرنطینه 

های پزشکی چیزی بازگو نشده است،  خواهرزادگان اندیشمندم پدیدۀ قرنطینه نیز بدین گونه است که دربارۀ آن در کتاب 

های گوناگون فراگیر که با عنوان » ابیذیمیا = اپیدمیا / وافدة / فراگیر«، مانند: وبا، طاعون، حصبه،  های انفرادی بیماری درمان 

های پوستی وجود دارد. من  های مسری، مانند: جذام، سل، آتشک و برخی زخم رخی از بیماری آبله، حمیقاء )آبله مرغان( و ب

نگاران ایرانی دربارۀ شیوع  هایی از برخی جهانگردان اروپایی و تاریخ دیدم که حشمت از یک سو و ریحانه از سوی دیگر نوشته

شود، پس باید  های پزشکی پیش از دارالفنون دیده نمی تاب ای در کبرخی از بیماری واگیردار گردآوری کرده بودند، ولی نوشته 

 چیزهایی را پیدا کرد.   بحارهای تاریخ و شاید بازهم به کمک از کتاب 

ماهانه  کردند و افزون برآن بانوان را به هنگام داشتن خون های مسری را ایزوله می ]گمان دارم[ زرتشتیان برخی از بیماری 

 دادند. د و خوراکش را در تنهایی بدو میگذاشتند و خور در اتاقکی می

دانستند، چون هنوز زمانی دراز تا آمدن لویی  ها را وزش بادهای گوناگون می پیشینیان انگیزۀ فراگیرشدن برخی از بیماری 

 پاستور و میکروسکوپ مانده بود. 

 ضدعفونی جایگاه بیمار: 

ل[؛  -
ُ
 پاشیدن افشره و آب برخی از گیاهان ]برگ و گ

 گستردن شاخ و برگ برخی از گیاهان در اتاق و حیاط خانه؛ -

 ها ]صمغ[؛ بخور برخی از گیاهان بویناک و شیرابۀ آن   -

 دوددادن و سوزاندن سرگین برخی از جانوران و شیرابه، شاخ و برگ برخی از گیاهان؛ -
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 داروهای خوشبوکننده، عطرها، غالیه، لخلخه؛  - نی زمران یا  خی در کهن تار نهی قرنط

ل بهره   -  ها؛خاک   ها،وری ویژه از برخی گ 

 وری ویژه از کافور و عنبر. بهره   -

 امیدوارم مورد پسند باشد. 

 ام  نشین خانه  شدن جهان کرونایی  م با روز زاد 1399آذرماه    پانزدهم 
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 نامه کتاب نی زمران یا  خی در کهن تار نهی قرنط

 نمایۀ کتاب و مقاله 
  ۲0  –   19، پشت، سطر  1۶۶برگ    ان،ی ، بودلMarsh 156" دست نوشته  ا ی میذی اب  ر، کتاب اپیدمیا / وافدة / فراگی   /  ابیذیمیا

 . 54مشرق، ش   ۀاست. مجل

م(، تحقیق و  10۶۸ق /  4۶0، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  االستبصار فیما اختلف من األخبار

 . ق 1390تصحیح حسن موسوی خرسان، دار الکتب االسالمیه، تهران، چاپ اول، 

 ق. 1388چ. آخوندی، تهران،  دیگر: ق؛ 1302م(، چ. بمبئی، 941ق / 329، کلینی )د: اصول کافی

 ، پیامیر عیسی مسیح )ص( انجیل  

 خ. 1381خواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ هشتم، جلد دوم، پ.م(، دوست 583اوستا، زرتشت ) 

األطهار األئمِة  أخباِر  ِلُدَرِر  الجاِمَعُة  االَنوار  )د:  ،  ِبحاُر  محمدتقی  فرزند  مالمحمدباقر  مجلسی  تصحیح  1111عالمه  ق(، 

 .ق1376محمدباقر بهبودی، دار الکتب االسالمیه، تهران،  

  1628خ /  10۷۷  –   100۶ق /  1110  -   103۷عالمۀ مجلسی، مالمحمدباقر )   ، بحار األنوار الجامعة لُدرر اخبار االئمة االطهار 

 م(  1699 -

المللی پروتز، تهران،  ، محمدابراهیم ذاکر، سخنرانی در نخستین کنگرۀ بین دیرباز تا آغاز دورۀ رنسانستاریخچۀ پروتز از  

   .1390دی   1۲هتل المپیک، 

َْحکام
ْ

م(، تصحیح احمد شیرازی و باقر  10۶۸ق /  4۶0، شیخ الطائفه، ابوجعفر محمد فرزند حسن طوسی )د:  تَْهذیُب اال

تهران،   ت131۸و    131۷قوچانی،  نجف،  خ؛  خرسان،  موسوی  حسن  محمدجعفر  1382  –  1378صحیح  تصحیح  ق؛ 

 اکبر غفاری، اسالمیه، تهران. الدین، بیروت؛ تصحیح علیشمس 

 پیامبر موسی )ع(  تورات و تلمود
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، به کوشش حسین صابری، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، قم، چاپ نهم،  شهریری محمدی  ،  نامۀ احادیث پزشکی دانش  نی زمران یا  خی در کهن تار نهی قرنط

 خ. 13۸۸

  872ق /  329  -  258االسالم کلینی ) ، اصول، فروع، روضه کافی، ابوجعفر محمد فرزند یعقوب فرزند اسحاق رازی، ثقةکافی

 ق.  1378  – 1375اکبر غفاری، آخوندی، دارالکتب االسالمیه، م(، پژوهش علی941 -

یا  ۲۷4  –  ۲00) ، شیخ ابوجعفر احمد فرزند محمد فرزند خالد برقی  المحاسن الدین  تصحیح و مقدمۀ جالل ،  ق( ۲۸0ق؛ 

 . 60برگه +  655م، 1961ق /  1370خ / 1330محدث ارموی حسینی، تهران، دارالکتب اسالمی، تهران، 

 خ. 13۸5، هاشم رضی، انتشارات بهجت، وندیداد

 خ. 13۷4خواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ دوم، ، به کوشش جلیل دوست وندیداد
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