بسم اهلل الرحمن الرحيم

نام كتاب :رساله طاعون
نام مولف  :دكتر تولوزان

به كوشش
محمد رضا شمس اردكاني
فريد قاسملو
علي اكبر وطن پرست

اين كتاب با استفاده از حمايت هاي مالي
معاونت محترم فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي تهيه شده است .
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پيشگفتار پديد آورندگان
دوران حاضر را عصر انفجار اطالعات گفته اند ،عصري كه با جايگزيني شيوه هاي قديم اطالع رساني به شيوه هاي
جديد سرعت دستيابي افراد ،كاربران ،پژوهشگران و عالقه مندان به داده ها و دانسته ها چند برابر شده و هر رو ز به
حجم دانسته هايي كه به صورت رقومي و در فضاي مجازي در اختيار افراد قرارداده مي شود افزوده مي گردد .
تاريخ ،فرهنگ و تمدن گذشته ما را از اين " انفجار اطالعات " چه بهره اي است؟ ما ،مسلمانان ،ايرانيان و شرقي
ها كه مفتخر به داشتن پشتوانه اي عظيم فرهنگي هستيم و به ويژه ما ايرانيان كه با تاملي خاص پلي بزرگ ميان
اسالميت و ايرانيت خود زده و با درهم آميختن اين دو مولفه حياتي دستاورد بزرگي به ميراث جهاني بشري افزوده
ايم ،در كجاي اين وانفساي اطالع رساني و انفجار اطالعات هستيم؟ آيا توانسته ايم آنقدر كه شايسته آن هستيم
داده ها و داشته هاي خود را در معرض استفاده همگان قرار دهيم؟
شايد اكنون وقت آن باشد تا جدي تر به عرصه اطالع رساني نگاه كنيم .اما پيش از آن شايسته است از خودمان
بپرسيم راه و روش پيوستن به اين جريان جهاني اطالعات چيست و چگونه مي توانيم بدون دوباره كاري ،حرك ت
هاي موازي و اشتباه دانسته هاي خود را به جهانيان عرضه كنيم .
به باور مولف اين سطور حركت تخصصي ،و پيمودن اين راه با چشم انداز ارائه دستاوردهاي موضوعي و تخصصي
يكي از مهمترين راههايي است كه مي توان با سرعت به جريان جهاني اطالع رساني پيوست و از هويت ملي خود
دفاع نمود  .به عبارت ديگر ،شايسته است هركدام از عالقه مندان و پژوهشگران در عرصه تخصصي فعاليت و پژوهش
خود گوشه چشمي نيز به اطالع رساني به شيوه نوين آن انداخته و از هم اكنون در فكر راه اندازي جريان نرم
افزاري ارائه و اشاعه اطالعات باشند  .اين حركت تخصصي باعث خواهد شد تا از راهها و مجرا هاي گوناگون اما
همسو ،و با سرعت بتوان به توليد دانش در عرصه شبكه مجازي و رايانه اي پرداخت و از دوباره كاري و موازي
كاري نيز پرهيز نمود .
به زودي تعاريف سنتي ما از كتاب ( به عنوان هويتي كاغذي و حجيم )  ،كتابخانه ( به عنوان محلي كه افراد به آن
" مراجعه " مي كنند تا مطالعه نمايند ) و حتي يادداشت برداري تغيير خواهد يافت .اكنون ،براي هم نسلهاي ما
وقتي واژه " كتاب " به كار مي رود هويتي كاغذين در ذهن نقش مي بندد كه از تعدادي صفحه كه با آرايش
خاصي كنار هم قرار گرفته اند تشكيل شده است ،اما مولف اين سطور مطمئن است حداكثر براي يك نسل بعد واژه
كتاب متبادر كننده حجمي خاص از فضاي يك رايانه و يا حداكثر لوحي فشرده حاوي هزاران صفحه مطلب در
شاخه هاي گوناگون دانش خواهد بود .
اما پرسش ديگر آن است كه اين حركت تخصصي را از كجا بايد آغاز نمود؟ نگاه به گذش ته نشان مي دهد ما
مسلمانان دارنده گذشته اي عظيم از معرفت بشري در قالب هزاران جلد كتاب در موضوع هاي مختلف معرفت
بشري از علوم عقلي تا نقلي و از ادب تا علوم دقيقه هستيم  .يكي از اين شاخه ها ي پر بهاي معرفت اسالمي شاخه
پزشكي دوره اسالمي است كه ادبياتي خاص ،دقيق و البته هنوز زنده را در خود پديد آورده است .
عبارت هنوز زنده را از آن جهت بكار برديم كه معتقديم بررسي دانش پزشكي گذشته ما آنچه امروز تاريخ پزشكي
دوره اسالمي ناميده مي شود ،حاوي دست كم دو فايده است  .يكي ،آشنايي با نقش دانشمندان ايراني و اسالمي در
تكوين دانش پزشكي جهاني و تبيين نقش آنان در تكامل پزشكي و ديگر سود جستن از اين دانش در عرصه
پزشكي امروز و استفاده از اين دانش در معالجه بيماري هاي افراد .
واقعيت آن است كه اين ،تنها ما نيستيم كه امروز مي خواهيم از دانش ديروز خود در عرصه پزشكي استفاده كرده
و از پزشكي س نتي خود در معالجات امروزين سود ببريم ،پيش از ما ،حتي آناني كه نقش آنان در تكوين دانش
پزشكي جهاني خيلي كمتر از ما بوده يا اصال نقشي در اين زمينه نداشته اند به فكر افتاده و با استفاده از گذشته
خود به تعاريف جديدي از مفاهيم دارو و درمان دست زده و به درمان بيم اري ها پرداخته اند .
امروزه  ،آمارهاي ساالنه اي كه از سوي نهادهاي بين المللي جهاني مجري سالمت و درمان بشر منعكس مي شود
نشان مي دهد درصد استفاده از طب سنتي در فرايند درمان مردم رو به افزايش است .
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واقعيت آن است كه شايد ( ،و البته بدون ترديد ) ابزار بشر براي كش ف جهان پيرامون خود تغيير كرده باشد ،بشر
خيلي دقيقتر از گذشته به درون خود و برون جهان نگاه مي كند و مفاهيم اندازه گيري بسيار با گذشته فرق كرده
اند ،صحبت از ميكروآنگسترون ها و هزاران سال نوري است  .اما نگاه معرفتي بشر به خود و پيرامون خود هنوز
تغيير نكرده است  .پاسخ به پرسش هاي اساسي از كجا آمده آيم ،به كجا مي رويم و براي چه آمده ايم هنوز دغدغه
بشر است .
اكنون بياييد دانسته هاي خود را در اين زمينه يك بار ديگر مرور كنيم  .اكنون را عصر انفجار اطالعات ناميده اند و
دوران دوران انتشار دانش و اطالعات از طرق جديد است .ا ز ديگر سو ،يكي از شاخه هاي دانش كه در اختيار ماست
و مي توانيم امروزه نيز از آن بهره برداري كنيم دانش پزشكي دوره اسالمي است  .در وجه ديگر ،عالقه مند هستيم
كار تخصصي ارائه دهيم و نمي خواهيم سرمايه و نيروي انساني خود را صرف كارهاي عمومي نماييم  .جمع اين سه
ركن ،ما را به آن رهنمون ميشود كه قصد آن كنيم مجموعه اي الكترونيكي در زمينه دانش پزشكي دوره اسالمي
پديد آوريم .
مجموعه حاضر با توجيه هدف باال و با در نظر گرفتن رويكرد توليد دانش و در موضوع پزشكي اسالمي و در قالب
انتشار آن به صورت الكترونيك پديد آمده است  .از اين جا به بعد نوع نگرش ما به روش توليد كار ،جريان بخش شكل
دهي به مجموعه حاضر بوده است .در اين مجموعه كوشش شده است تا براي جلوگيري از اتالف سرمايه ها و و
جلوگيري از موازي كاري از ورود متون عظيم پزشكي دوره اسالمي خودداري شود  .پديد آورندگان مجموعه حاضر
را اين اندي شه بوده است كه براي به دست آوردن تجربه و خودداري از حركت در مسير آزمايش و خطا كار
الكترونيكي كردن منابع پزشكي دوره اسالمي از متون كوتاه تر آغاز شده و پس از كسب تجارب مكفي و ديدن و
لمس نمودن مشكالت سرراه به سوي منابع عظيمي چون قانون ابن سينا و حاوي رازي و ذ خيره خوارزمشاهي سيد
اسماعيل جرجاني حركت شود  .بنابر اين  ،مراجعه كننده به مجموعه حاضر بايد آگاه باشد كه مجموعه حاضر ،شامل
 06عنوان از كتب پزشكي دوره اسالمي و به زبان فارسي تنها حركتي آغازين براي حضوري عالمانه در عرصه دنياي
مجازي و رايانه اي در موضوع پزشكي دو ره اسالمي است .
فرصت تهيه و پديد آمدن مجموعه حاضر بدون حمايت هاي مادي و معنوي معاونت محترم فرهنگي وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي پديد نمي آمد  .و بايد از اين معاونت بسيار سپاسگزار بود .
با تشكر
پديد آورندگان
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معرفي كتاب
رساله در كيفيت مرض طاعون ( طرز جلوگيري و مع الجه طاعون)
رساله اي است از دكتر ژوزف دزپره تولوزان در كيفيت مرض طاعون .
گويا به دستور ناصرالدين شاه قاجار به كوشش گروهي از پزشكان به سرپرستي دكتر ت و لوزان نگاشته شده است  .در
«مقدمه » و سه «فصل »
نسخه هايي از اين رساله در كتابخانه مسجد گوهرشاد و موزه بريتانيا م وجود مي باشد .
اين رساله يك بار با نام كيفيت مرض طاعون در ايران به سال  3921چاپ سنگي شده و يك بار هم با نام طرز
جلوگيري و معالجه طاعون در همان سال در تهران به چاپ رسيد.
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الحمد اهلل رب العالمين و الصلوه وال سّالم علي خير خلقه مح مّد و آله اجمعين اما بعد برر اربراب
بصيرت و دانش معلوم باد كه قريب چهارسال اسرت كره در فصرل بهرار در بعضري امراكن عرراق عررب
طاعون قليل و خفيفي بروز مي نمود و در فصل تابستان معدوم مي شد سال اول بسيار كم و سال دويرم
في الجمله بيشتر و سال سيم پيشتر از سال دويم بود و در تمام آن سه سال قسمي خفرت داشرت كره
اكثري را گ مان اين بود كه آن مرض طاعون نبوده و در هذه ال سّنه سيچقمن ئيل بشدتي بروز كرد كره
اين اشتباه بكلي رفع شد و اكنون كه شهر  3921ربيع الثاني هجري است تمام عراق عرب را فراگرفتره
است و اعليحضرت اقدس ظل اهلل شاهنشاه جمجاه ناصرالدين شاه قاجار كه امتد اد دولت همايونش با برد
پيوسته باد بجهته سرحدّات دولت عليه ايران از سرايت ناخوشي مزبور مقرر داشتند مجلس قمسريوني
در دارالخالفه بر رياست ن وّاب مستطاب و االاعتضادال سّلطنه وزير علوم مركب از اطباي حراذق ايرانري و
فرنگي و غيره منعقد شده تدابير الزمه و اجراي ايرن مقصرو د بنماينرد بنرابراين اشرخاص مفصرله ذيرل
برپاست نواب مقربي اليه معين گرديده
فرنگي
حكيم كاستالديي
دكتر طولوزان
مامور مخصوص حافظ الصحه و طبيب
حكيم باشي و طبيب
سفارت عليه عثماني
حضور همايون
حكيم كونرمينكي
حكيم دكسون
طبيب سفارت
طبيب سفارت
دولت به يّه روسيه
دولت به يّه انگليس
حكيم؟
حكيم بيكر طبيب
طبيب دولت
اداره تلگرافي
به يّه انگليس
دولت به يّه انگليس
ايراني
ميرزا ابوالقاسم
ميرزا سيد رضي
حكيم باشي معلم
حكيم باشي نظام
علم طب ايراني مدرسه
ميرزا رضاي دكتر
معلم علم طب فرنگي
دارالفنون
مدرسه دارالفنون
جعفر قليخان
حاجي ميرزا
رئيس
ابوالفضل
مدرسه
حكيم
ميرزاعلي اكبر
ميرزا زين العابدين
حكيم باشي مريضخانه
طبيب حضور
دولتي
همايون
و هفته ديگر كه عبارت از روزهاي يكشنبه باشد مجلس كمسيون در مدرسه دولتري دارالخالفره
منعقد ميشود و در مدت قليل تدابير الزميه از قبيل برقراري ؟ در نقاط متعدد سررحدات دولرت عليره
متصل بخاک دولت عليه عثماني و ما موريت اطباء بجهته حفظ صحت مردم همان صرفحات و تاكيردات
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بحكام خطوط سرحدي در عدم اختالط اهالي آنجا با اعراب و اليات و ايالت عراق عرب و بصره اطرراف
آن گرديده است و مجلس مزبور با كمرال دقرت مراقرب انتظرام و اسرتحكام ايرن امرور اسرت و مقررب
الخاقان دكتر طولزان حكيم باشي و ط بيب خاصه حضور همايون برراي دسرتورالعمل اطبراي مر مور و
غيره با اسغاي اجزاي مجلس اين رساله را در كيفيت مرض طاعون و معالجه آن مشتمل بر سه فصلل
نوشته اند تا خواص و عوام از آن مشفع توانند شد.
فصل اول در قواعد منع سرايت مرض طاعون از عراق عرب بابران و مشتمل اسلت بله
سه فقره
فقر ه االول -در بيان منع طاعون از طريق دريا به بنادر فارس
بدانكه هر كشتي كه از بصره و شط العرب بندرهاي فارس ميايند بايرد تخمينرا هرزار وزع دور از
آن بندر لنگر مياندازند و طبيب حرافظ الصرحه يرا اشخاصريكه از جانرب او م مورنرد در قرايق نشسرته
بجانب آنكشتي بروند و بفاصله پسرت ذرع بكشرتي مانرده بايسرتند و از ناخردا تف حّرن نماينرد كره در
كشتي مريضي هست يا نه و بپرسد كه در بين راه كسي مريض شده و از آنها مرده اند يا نه و هم بدانرد
كه حمل آن كشتي چيست پشم و پنبه و جلد است يا چيز ديگرر و هرم بدانرد كره آن كشرتي نظيرف
است يا كثيف و بايد آنطبيب حافظ ال صّحه در صدق قول ناخدا اطمينان حاصل نمايد پس اگر در برين
راه كسي ناخوش نشده باشد و حمل كشتي پشم يا چرم يا پنبه نباشد آن كشرتي را مردت پرانزده روز
در آنموضع نگاه دارند و پس از آن مرخن نمروده عبرور دهنرد و ايرن هنگاميكره در اينمردت از اهرل
كشتي بمرض طاعون و يا شبه او مبتال نشوند ولي اگر اينمرض پديد آيد و يا حمل آن كشرتي پشرم و
يا پنبه و يا جلد باشد بايد او را راه ندهند و روانه نماينرد بره بنردر و يرا جزيرره ي كره بفرارس مرراوده
نداشته باشند و اسباب كشتي را بيرون آورند در هواي خارج از كشتي و تدخين نماينرد آن كشرتي ترا
بدود كبريت و اگر مريض طاعوني باشد اسباب متعلقات بردو را از قبيرل رختخرواب و ملبروس همره را
بسوزانند و اگر ممكن نباشد بتدبيريكه بعد ذكر خواهد شد عمرل نماينرد و چنرين كشرتي را مردت دو
ماه نگاهدارند و اگر درين بين مريضي طاعوني در آنهرا پديرد نشرد و كشرتي را نظيرف كررده ترد خين
دادند بكبريت آنوقت اذن بدهند آنكشتي را كه عبور نمايد به بنادر فرارس و ايرن دسرتورالعمل را بايرد
در همه كشتيها جاري ساخت خصوص در كشتيهاي كثيف بدون طبيب
فقره ثاني -در دستورالعمل سرحدات برسي عراق عرب :
كه مابين خاک دولت عثماني و ايرانست بايد اشخاص عابرينرا م دت پانزده روز نگاه دارنرد اگرر
مريض در آنها پيدا نشد اذن عبور بآنها بدهند و اگر كسي از آنهرا بمررض طراعون و يرا مرضري شربيه
بطاعون مبتال شود بايد آنمرض را از آنقافله بيرون برده بمكان دوري تا وقتيكره صرحت يابرد و بعرد از
آن هم او را مدت يكماه نگاهدارند و جميع اسباب متع لقه بدانمريضرا اگر ممكرن اسرت بسروزانند والرا
بدود كبريت تدخين دهند و يا در تنور گرمي مدتي بگذارند و اگر در آن قافله بار پشم يا جلد يا پنبره
باشد آنها را باز كنند تا مجاور هوا باشد مدت چند روز و چون كسي از اهل قافله يا اشخاصيكه در سرر
حد هستند مبتال بمرض طاعون شوند بايد مورين آنجرا ايرن واقعره را برزودي بتلگرراف و يرا بچاپراري
اطالع بطهران بدهند
فقره س يّم -در بيان دستورالعمل شهر يا دهات سرحدات ايران :
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كه طاعون در آنها عارض شود پس اگر طاعون در خانه پديد شود بايد آن شخن مبتال بطراعون
را در منزلي سكنا دهند كه هوا حبس نباشد بل كه جاري بود و يا در زير درخت در جائيكه اطرافش براز
باشد و يا تختي در وسط اشجار از چوب بافته مريضرا سكنا دهند و بايد شخن مريض شها برود و يرك
يا دو نفر پرستار داشته باشد و اشخاص ديگر كه در آن خانه هستند بايد از آن خانه بيرون برونرد و ترا
يكماه مراوده بدانخانه نكنند و اگر باز كسي ديگر بمرض مذكور مبتال شود نيرز او را بيررون بررده نرزد
مريض سابق سكنا دهند و آنخانه بكلي خالي مانده اگر اسبابي در ميان آنخانره باشرد بايرد پرانزده روز
آنها را مجاور هواي تازه نمايند و اگر خانه زباد كثيرف باشرد بايرد آترش در آنخانره زده و اگرر چنردان
كثيف ن باشد او را بشويند و بگذارند تا هوا بخورد و پس از آن آب آهك بزمين و سقف و ديوار بپاشرند
و البته بايد آنخانه تا يكماه خالي باشد و اگر در چند خانه مرض طاعون عارض شود در جميرع همرين
قواعد را جاري كنند و هم سايگان بايد ترک مراوده بدانخانها كنند و تدخين نمايند بردود كبريرت و برا
آب آهك بشويند و اگر بتوانند از خانهراي خرود بيررون رونرد در مواضرعيكه اينمررض نباشرد و يرا در
چادرها سكنا گيرند و اگر مرض طاعون در شهرهاي بزرگ عارض شود همين قواعد را نيز اجرا دارنرد و
جميع اشخاص طاعونيه را در منزل عليحده سركنا دهنرد و پرسرتاري از آنهرا كننرد و خانهرا را خرالي
گذارند و متفرق شده بجاهاي ديگر روند و يك الي دو فرسنگ از آن شهر دور شوند و در چادرهرا و يرا
در تختهاي اشجاري سكنا گيرند با الجمله بايد مرضرها را در امكنره مرتفعره كره هروايش جراري باشرد
منزل دهند
فصل دويّم -در تحقيق علمي و حقيقت و ما هيت مرض طاعو ن :
بدانكه طاعون مرضي است كه باغلب امراض شباهت ندارد و تا چهل سال قبرل اغلرب اوقرات در
مصر و اسالمبول وشام عارض ميشد كه گاهي شدت و گاهي خف ت پيدا مينمرود و برخري اوقرات بكلري
زائل ميشد از چهل سال قبل تاكنون درين بالد هم بندرت عارض ميشد و در ايران هر چهل يرا پنجراه
سال يكنوبت پديدار ميشد و نوبت آخرين چهلو پنجسال قبل ازين بوده و چهار پنجسال دوام پرذيرفت
و نخستين بسمت مراغه عارض شده و از آنجا باروميه و خوي و اردبيرل و گريالن و مازنردران و اسرترا
باد سرايت نمود و در خراسان نيرز عرارض شرده و از بوجنرورد تجراوز ننمرود و در طهرران و زنجرا ن و
قزوين نيز سرايت نمود و در كرمانشاهان و سنندج و شوشتر و دزفول و همدان نيرز پديرد گرديرد و در
بندر بوشهر شدّت زياد نمود و ار آنجا بكازرون سرايت كررد ولري در شريراز و اصرفهان و كاشران و قرم
عارض نشد بدانكه در دولت ايران آنچه از توارنج معلوم شده هرگز مرض طاعون دوام زياد پيدا ننمروده
برخالف دولت عثماني خصوصا در مصر و اسالمبول و شامات كه هميشه اينمرض بروز و ظهرور داشرت
و نيز از توارنج معلوم شده كه در ازمنه سالفه هرسي يا چهل سال در ايران بروز مينمرود و بسرياري از
مردمانرا بهالكت ميرساند خصوصاً در آذربايجان و گيالن و مازندرا ن و كرمانشاهان و عربسرتان و چرون
ابحال در عراق عرب موجود است احتمال دارد امسال يرا سرال آينرده در ايرران نيرز برروز نمايرد لهرذا
تكليف دولت و مل ت ايران اينستكه از بيش تدارک اينكرار را بره بيننرد ترا سررايت ننمايرد و اگرر هرم
سرايت نمود كمتري و بهالكت رسند و لهذا اين تدابير را ذكر كرديم تا اهرالي ايرران در حفرظ صرحت
خود بكوشند
ف صل س يّم -در مرض طاعون و او را دو درجه است
درجهي اول -اغلب اوقات بدون مقدمات عارض مي شود :
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كه ناگهان مبتال مي شوند بضعف شديد و صداع بغايت سخت و لون طبيعري سريما بكلري زائرل
شود با دهن اعضا و چشمان فرو رفته و تكل م دشوار گردد و در راه رفرتن پاهرا مررتعش باشرد چنانچره
قدرت بر حركت نبود و اينها اوّلين عالمات هستند و چون بسيار سخت عارض شود مرضا شربيه شروند
بمستان و اغلب اوقات ته وّع و قي عارض شود و قشعريره رخنمايد و بنبض بغايت سريع و اغلرب اوقرات
صغير و غير منتظم است و در اكثر جانب انسي مقله را حمرت پديرد شرود و تغييررات كلري در سريما
بروز نمايد و عالمات مذكوره گاهي بيشتر از چند ساعت دوام نپذيرد ولي اغلب يك الي سه شربانه روز
بطول انجامد
درجه دويم -حرارت شديد در بدن عارض خصوصاً در جلدها :
قلق و اضطراب و پيش چشم تاريكي احساس كند با حمرت عينين و شرفافت دو سرعت حدقره و
قوه ي سامعه ضعيف و در لبها و زبان باره سفيدي شربيه بكرج پديرد شرده و حجريم شروند و احسراس
حرارت در شكم و فم معده كنند كه از نوشيدن اشر به حامضره برارده ايرن التهراب و حررارت تسركين
نيابد و مرضا از غايت ضعف از جواب و سؤال عاجز مانند و حا ل آنكه مشاعر برجاست و صرداع بتردريج
مبدّل بهذيان و سبات شود و هنگاميكه مرض در اشتداد بود عالمات مذكوره از روز دويّم تا س يّم برروز
نمايد 3و گاهي بكلي كليه از عمل بازماند و در اغلب سرفه قليلي بارعاف عرارض ميشرود و از روز دويرم
الي چهارم درم طاعوني موجعي در كشاله ر ان يا در زير بغل و يرا كرردن يرا برن كروش بديرد گرردد و
گاهي يكعدد است و از ابتداء بروز بعضي اوقات صغير و برخي اوقات عظيم اسرت و لكتهراي غانقرايراني
كه سرد بن نامند كمتر از دمل طاعوني عارض شرود و در اغلرب پرس از عرروض دمّرل طراعوني 9برروز
نمايد و گاهي در وسط اند ما ميل پدي د شوند و در بين بروز اين عالمات و يا پس از بروز ح مّي تخفيرف
يابد و ترشح عرق زياد شود خصوصاً هنگاميكه مرض بص حّت تبديل شود و در نيوقرت غلرق و اضرطراب
كمتر شده زمانرا لينتي پديد آيد و حمرت چشمان و اتسراع حدقره كمترر گرردد و دمرا ميرل طراعوني
متدرجاً بزرگ شده بجراحت يا ب تجليل انتها يابد و شربتها محدود شده وسط آنها كه غانقراياسرت جردا
گردد و چون مريض رو بص حّت يابد ترشح عرق علي االتصال جاريست و برول نيرز زيراد گرردد و نقاهرت
اينمرض از روز ششم تا هشتم ظاهر شود
در تغييرات اتفاقيه در اينمرض گاهي از ابتدا عالمات بغايت سرخت سرخت پديرد آمرد ه كره در
مدّت بيست وچهار ساعت مريض را بهالكت رساند و در هنگاميكه ضعف در نهايت شدتسرت و قشرعريره
از ابتدا ظاهر شود با اغماء و سنگيني و گنگي زبان و مريض را غشي عارض شده و يا در سبات باشرد و
با قلق و اضطراب و قي عارض گردد و تشنجيه در آنها پديرد شرود و سريما و حركرات بكلري از حالرت
طبيعي بگردد و بلون سرب و يا بلرون سريماي امروات شرود و لكهراي احمراللرون در بردن بهمرسرد و
درينهنگام از دوازده الي چهل وهشت ساعت مريض بهالكت رسد امرا نروع تخفيرف اينمررض در همران
امكنه كه طاعون شديد بروز مي نمايد خصوصاً هنگاميكه ميخواهد ازان بلد تمام شود قسر مي از طراعون
خفيف بروز كند و آن آنستكه عرق در اينمرضا پديد است و عمل كليه بقاعرده برود و در روز چهرارم و
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 -و اغلب اوقات قی بشدت عارض گردد و بول بسیار قلیل و گاهی بول الدم بروز نماید
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 -عارض شود و در اغلب پس از عروض دمل طاعونی
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پنجم عالمات خفيف هستند و دملهاي طاعونيه و شربتها بجلد نزديك تر باشند كه عمق آنها بسيار كرم
است
و قسمي ديگر از طاعون بود كه اخف از قسم سابق است بنوعيكه در آ نها هيچ نبود و يرا بغايرت
خفيف باشد كه بزودي زايل شود و دمّل طاعوني صغير در زير بغل يا كشاله ران ظاهر ميشرود و دريرن
قسم مرضا بقدري عالمات در آنها خفيفند كه محتاج بخوابيدن در بستر نشوند
اما تركيبات مرض طاعون گاهي از اوقات يرقان بهمرسد و قي الدم عارض شود مانند اينكره ايرن
قسم طاعون سه سال قبل ازين در عراق عرب نزديك ديوان يّه پديرد شرده و ايرن قسرم طراعون بسريار
ردي است و حصبه در جميع طاعون بروز ندارد وممكن است طاعوني بدون حصربه و تبخرال برا مررض
طاعون عارض نشود و گاهي طاولچها انند آبله پيدا شود و چون دانهاي كوچك قرمز و يرا سري اه ظراهر
گردند عالمت دائت مرض است و گاهي بثورات كوچكي بقردر گزيردن كيرك و يرا بقردر بزرگري نراخن
اسودالل ون و يا بلون سرب بروز مينمايد
اما دوام اينمرض بقاعده از شش الي هشت روز است و نقاهت از هشرت الري ده روز ولري گراهي
ميشود كه در روز اول مريض را بهالكت رساند و اغلب ا ز مرضا از روز س يّم الي پنجم بهالكرت رسرند و
بروز هشتم اغلب از آنها شفا پذيرند و چون در بلدي اينمرض و بائي گردد تخمين ا از صد نفرر بهالكرت
رسند و در اواخر طاعون هنگاميكه ميخواهد تمام شود كمهزي هالک شوند و اطفال و شريوخرا بيشرتر
بهالكت رساند تا جوان و اشخاص قو يّ ال بنيه و چون دمّل در عنق پديد گردد و يا مريضرا ضيق الرنفس
و يا هذيان و يا بول الدم عارض و يا آنكه كليه از عمل خود باز ماند و يا اسهال شديد رخنمايرد جميعراً
عالمات ردّيه اند و برخالف چون ترشح عرقي زياد و ح مّي خفيف و سيما بحالت طبيعري عرود نمايرد از
عالمات جيده است امّا عالج و معالجه مخصوص تراكنون برراي اينمررض پيردا نشرده و دادن مهرالت و
انداختن مش مّع ذراريح و فصد و امالح زيبقيه در اينمرض بيفايده بلكه مض ر اسرت و در اينمررض دواي
زياد نبايد داد و بايد مريضرا در مكان وسيع و با نظافت و خنرك سركنا دهنرد و در غرذا بسريار تقليرل
نمايند و نوشيدن اشربه مبر ده عامضه در حالت ح مّي نافع است ولي در حالتيكه طبيعت مايل ببحرران
ايت اشربه حامضه مبرده نبايد بدهند بلكه مشروبات حا رّه بالفعلي كه ممرد برر عررق باشرند اسرتعمال
نمايند و گاهي ديده شده تمريخ با دهان نبات يّه از قبيل روغن زيتون و روغن بادام بسيار نرافع اسرت و
در دما ميل طاعون يّه بايد ضمادهاي حا رّه بالفعلي از قبيل بزرگ و غيره بكار دارند و چون وجرع دريرن
دما ميل زياد بود و بغايت متمدد باشد شرط كردن بطوريكره بشركافند احتمرال كليسرت كره منفعرت
نمايد و بص حّت انجامد ولي داغ كردن آنها را با آتش منفعتي نبود
در بيان سرايت اينمرض بدانكه در مسري بودن او منكري نباشد ولي سرايت او گراه كرم و گراه
زياد است و سرايت او بواسطه ي مالمسه نباشد بلكه در هوا اثر نموده براه تنف س داخل شرده اينمررض
عارض گردد و اگر اجزاء مابعه ي بدن طاعوني را بشخن ديگرر بكوبنرد حكمراً اثرر نمايرد و ايرن مراده
مسر يه بلباس و تخواب و فرش و غيره التصاق يافته و بدين جهته از بلدي ببلدي ديگرر سررايت نمايرد
اما زمان كمون اينمرض سؤال آيا چند وقت ميتواند ماده اينمرض در بدن مانده بدون عالمرات و بعرد
بروز نمايد جواب اغلب اوقات بيش از هفت روز طول نكشد و بندرت اتفراق افترد كره زيراده از پرانزده
روز در بدن كمون يابد
در بيان تدابير حفظ ص حّتي اينمرض بهترين تدابير فرار از محل طاعونيست و در صورت امكران
هرچه زودتر بروند و ديرتر معاودت كنند بهتر خواهرد برود و اگرر فررار ممكرن نبرود تررک مرراوده برا
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اشخاص طاعوني نمايند و آذوغه و اسباب معيشت را بتدبيري آرن د كه شخن آورنده داخل خانه نشرود
و بجهته حفظ ص حّت براي چنين مرض خطرناكي بهترين تردابير گرذاردن قررانتين اسرت و هرچره در
سختي او بكوشند بهتر است ولي پيداست كه عمل قرانتين و گذاردن او بسيار دشروار اسرت و بتجرار و
غيره ضرر و اذيت دارد ميآيد و آن رخوتيكه مالصق بدن مريض است اگر ممكن بود بسوزانند ال ا بردود
كبريت تدخين نمايند و يا در آب بجوشانند و يا در تنور گرمي بگذارند و با وجوديكره مرذكور نمروديم
كه اينمرض مسري است ولي نبايد مردم بترسند بلكره قروت قلرب بهمرسرانند كره اشرخاص حيرون و
ضعيف القلب را بيشتر مبتال سازد و چنان نبايد پنداش ت كه جميع اشخاص را بايرد مبرتال سرازد بلكره
بسياري در هواي طاعوني هستند و مبتال نميشوند و نبايد جميرع اشرخاص فررار كننرد و كسرانيكه در
شهر الزمست ماندن آنها بايد بمان ند و باين تدابير عمل كنند خصوصا پرستاران و اطبراء و بايرد امروات
طاعونيرا در كفن و دفن ايشان دق تي كام ل مرعي داشرت كره قبرور آنهرا را عميرق كننرد و در اراضري
ريگ زار و خشك دفن نمايند و نزديك قنوات نباشد.

6

نمايه :
آبله 33
اسهال 39
بول الدم 39
پشم 5 ،4
پنبه 5 ،4
چرم 4
روغن بادام 39
روغن زيتون 39
صداع 2 ،8
طاعون 34 ،31 ،33 ،36 ،2 ،8 ،7 ،0 ،5 ،4 ،1 ،3
طولوزان 3
قي 36 ،8
يرقان 33

7

