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Abstract 

 

Background and purpose: Rabies is an ancient lethal disease in human civilization that 

endangers the life of many of its victims in case of ineffective treatments. Although the definition, 

etiology, semiology, and treatment of rabies exist in Islamic medical texts, but they are unintentionally or 

sometimes intentionally being neglected. This article aimed at studying the knowledge of the physicians 

of Islamic era about the naming, definition, and etiology of rabies. 

Materials and methods: In this qualitative content analysis, data were collected from the 

medical texts of the Islamic civilization using the following words and phrases as the keywords: rabies, 

dāʾ al-kalab, madness of dog, mad dog, and bitten by a rabid dog. Data were organized according to the 

naming, definition, and etiology of rabid. Careful survey of the notes was carried out and duplicates were 

removed. 

Results: Findings showed that physicians of the Islamic world had a perfect perception about 

rabies and its etiology based on the edge of knowledge at their time. Alas, this knowledge remained in 

books and is not considered in current science. 

Conclusion: The knowledge of the Muslims about rabies was neither based on superstition nor 

the repetition of Greeks and Romans. There are noticeable materials to define the reasons for the 

emergence of the rabies in dogs that deserve more attention. 
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 ـدرانـــازنـــي مـكــــــزشــوم پـــــلـــــگاه عـشـــه دانــــلـــمج

 (617-677)   6931سال    شهریور   671بيست و نهم   شماره دوره 

 

 6931 رویرهش،  671، شماره نهمدوره بيست و                        مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                            611

 پژوهشی کیفی

  در هاری بیماری یشناس سبب و تعریف نامگذاری،
 اسالمی تمدن دوره طبی متون

 
     1معلمی مصطفی

 3،2پور یوسف محمد  

 چكيده
 اثر در نمبتالیا از تعدادی  همچنان که است بشری تاریخ مرگبار هایبیماری ترینکهن از یکی هاری و هدف: سابقه

 تمادن دوره پزشاکی متاون در آن کاه باا. دهنادمای دسات از را در اثر این بیمااری خویش جان موثر درمان دریافت عدم

ایان  هاد . گرفات قارار تاوجهیبای و غفلت مورد مطالب این متأسفانه اما شده بیان مفصل به طور هاری اسالمی، بیماری

 شناسای دراعم از نامگذاری، تعریف و سبب هاری بیماری درباره اسالمی ورهد پزشکان هایدانسته تبیین و مطالعه شناسایی

 .است طبی متون

 چاون هااییواژه کلیاد با هاداده گردآوری. روش تحلیل محتواست پژوهش کیفی با یک مطالعه این ها:مواد و روش

 ساس . اساتررا  شاد و جساتوو اساالم جهاان سنتی پزشکی منابع در دیوانه، هار گزیده سگ سگ، دیوانگی الکلب، داء هاری،

 جداسازی و هایادداشت مکرر مطالعه از پ . شد بندیدسته هاری، شناسیسبب و تعریف نامگذاری، موضوعات در هاداده

 .ارائه شد یادشده بندیدسته اساس برمطالعه های یافته تکراری، مطالب

 از درساتی درک خویش زمانه دانش میزان به توجه با اسالم نجها پزشکان دهدمی نشانمطالعه این  های یافته ها:یافته

 .است نکرده پیدا راه در تاریخ علم کنونی جهان و مانده باقی کتب صفحات در فقط که اندداشته آن علل و بیماری

 بار نایمبت هرگاز هااری از مسالمانان انوام شد نتیوه آن است کاه داناش مطالعهبا تحلیل و تبیینی که در این  استنتاج:

 هاایبحث اسالمی دوره متون افزون بر این در. است نبوده یونان و دانشمندان روم مطالب تکرار صرفا یا و موهومات و خرافات

 .باشد می محقّقین توجه شایسته که دارد وجود سگ در هاری پیدایش سبب تبیین برای توجهی قابل
 

 (حلب وزن بر)کَلَب ،گزیده هار دیوانه، سگ هار، سگ هاری، واژه های کليدی:
 

 مقدمه
 هاای شاناختهبیمااری ترینکهن از یکی هاری بیماری

 برجای متون در. است حیوان و انسان میان شده مشترک

 دوره نیااز و (1)باسااتان یونااان اساااطیری دوران از مانااده

 اوساتایی معار  در نیز و (3)و تاریخ روم (2)آن تاریری

 (5)اسااالم از پاایش اعاارا  اشااعار و (4)زرتشااتی متااون و

 بیمااری و آن گازش و و گار  دیواناه ساگ از سرن

 باه ساگ به ویاژه هار حیوانات گزیدن اثر بر آمده پدید

 هاهادانست هاک است یاطبیع لهامسئ این .است دهاآم انامی
 

  :m.yousofpoor@yahoo.com E-mail تحقیقات طب سنتی و مکمل، پژوهشکده اعتیاد،، مازندران یدانشگاه علوم پزشک :ساری -محمد یوسف پور مولف مسئول:

 مازندران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده معار ، پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، گروه علوم تاریخ گروه ،استادیار. 1

 یمازندران، سار یدانشگاه علوم پزشکمرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل، پژوهشکده اعتیاد،  یرانی،گروه طب ا ،استادیار. 2

 ، چین، پکن.(WFAS)ی و موسکا درمان یطب سوزن یانومن ها یجهان ونیفدراس. 3

 : 23/2/1338تاریخ تصویب :                 28/8/1331اصالحات : تاریخ ارجاع جهت            22/8/1331 تاریخ دریافت 
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 مصطفی معلمی و همکار     

 613      6931، شهریور  671دوره بيست و نهم، شماره          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                

 پژوهشی کیفی

 شناسااایی هااایروش و آن هاااینشااانه و هاااری درباااره

 نیااز و انسااان بااه بیماااری ایاان ساارایت یااا و هااار حیااوان

 وجااود مرتلاافملاال تماادنی میاارا  در آن درمااانهااایراه

 بشاار امااروز اقاادامات و هااادانسااته بررساای .باشااد داشااته

 و اردد وجااود هنااوز بیماااری ایاان کااه دهاادماای نشااان

 .گذارد می برجای بشری جامعه بر مرربی اثرات

 بهداشاات سااازمان ماایالدی 2115 سااا  دسااامبر در

 حیوانااات سااالمت جهااانی سااازمان و (WHO) جهااانی

World Organisation for Animal Health (OIE) بااا 

 چااارچوبی هاااری، مهااار جهااانی اتحادیااه و فااائو همکاااری

 انسااانی تلفااات ماایالدی 2131 سااا  در تااا نمودنااد تعیااین

 نشاان امار ایان !(2)برساد صافر باه هااری به ابتالء اثر بر

 توجهااات کااانون در گرچااه هاااری بیماااری دهاادماای

 ارتبااا  در المللاای بااین حساااس مراکااز امااا ناادارد قاارار

 بزرگاای دغدغااه حیااوان، و انسااان بیماااری و سااالمت بااا

 هاااری اثاار در انسااانی تلفااات و دارنااد زمینااه ایاان در

 نشااان گاازارش هااا برخاای المثاالفاای !اساات توجااه قاباال

 شااده کاان ریشااه بریتانیااا رد هاااری کااه آن بااا دهاادماای

 اسااکاتلند در هاااری بااه آلااوده هااایخفاااش اخیاارا ولاای

 در شااده ارائااه آمااار اساااس باار .(1)اناادشااده مشاااهده

  هااابیماااری پیشااگیری و مهااار مرکااز اطالعاااتی پایگاااه
 

ers for Disease Control and PreventionCent 
 

 (CDC) انسااانی خاادمات و بهداشاات وزارت بااه وابسااته 

 یااک دقیقااه 3 هاار) نفاار 53111 ساااهنه آمریکااا دولاات

 دساات از را خااود جااان هاااری بااه ابااتالء اثاار باار( نفاار

 .(8)دهندمی

 و ماار  آمااار تاارینباایش آفریقااا و آساایا قاااره دو

 در هام هناوز البتاه. دارناد را هااری باه اباتالء اثر در میر

 در میاار و ماار  پیشاارفته کشااورهای در سااوم هاازاره

 .(3)شودمی گزارش هاری به ابتالء اثر

 اسااالمی دوره تماادن دانااشپ پزشااکان بااا ایاان کااه

 درسااتی در زمینااه بیماااری هاااری وساایع بااوده و درک

 انااد، ایاان دانااش فقااطداشااته آن علاال و ایاان بیماااری از

 هاای تااریخکتاا  باه و ماناده بااقی کتاب صفحات در

. اساات نکاارده اپیااد راه علاام بااه ویااژه تاااریخ پزشااکی

 ایاان بسااذیرد، کااه اساات دشااوار ساالیم عقاال باار اگرچااه

 در اساااالمی تمااادن پزشاااکان داناااش از وسااایع حوااام

 و کتااب در سااهوا و ناخواسااته هاااری، بیماااری زمینااه

 شااده واقااع غفلاات مااورد محققااین، تاااریری مقاااهت

 لااذا هسااتیم، روبارو آن بااا کااه اسات واقعیتاای امااا اسات

 کااوچکی برااش شاادند آن باار مقالااه ایاان نویسااندگان

 بیماااری مااورد در را اسااالمی تماادن پزشااکان دانااش از

 در شناساایساابب و تعریااف نامگااذاری، جنبااه از هاااری

 منظااور از دوره تماادن .دهنااد قاارار محققااین نظاار معاار 

اسااالمی بااازه زمااانی سااده سااوم تااا یااازدهم هوااری 

 اسات کااه داناش پزشااکی بااا وام گارفتن از علااوم پزشااکی

د آغاااز و پاا  از مرحلااه ایااران و روم و یونااان و هناا

هااای ترجمااه بااه مرحلااه تولیااد دانااش و ابااداع روش

 مرتلف تشریص و درمان و جراحی منتهی شد.
 

 ها روش و مواد
 در کااه اساات کیفاای پااژوهش مطالعااه یااک ایاان

اسااالمی  دوره پزشااکان هااایدانسااته شااناخت جهاات

 هاااری بیمااری از( ساوم تااا یاازدهم هواری هاایساده)

 بااارای .شاااده اسااات نوااااما آن باااا مااارتبط مساااائل و

 کاااه هااااییواژه کلیاااد هاااا، نرساااتداده گاااردآوری

 داء هماننااد داشااتند هاااری بیماااری بااا مسااتقیم ارتبااا 

 دیااوانگی هاااری، ،(حلااب وزن باار)کلااب  یااا و الکلااب

 نَهشاااَ  الکَلپاااب، الکلاااب عضااا  ساااگ، دیواناااه ساااگ،

 عَاا ّ گزیااده، دیوانااه سااگ المکلااو ، الکَلپااب، الکلااب

 کلااب مان المعضااو  و لپابالکَ کلااب عَا ّ الکاال ،

 در اساااالم جهاااان سااانتی پزشاااکی مناااابع در الکلاااب

 و جسااتوو( یااک نسااره)طااب  جااامع افاازارناارم برنامااه

 در بنااادیدساااته براسااااس ساااس . گردیاااد اساااتررا 

 شناساای،ساابب نامگااذاری، تعریااف، نظیاار موضااوعاتی

 از پاا . پااذیرفت صااورت باارداری (فاایش) یادداشاات

 مطالاااب زیجداساااا و هاااایادداشااات مکااارر مطالعاااه

نامگااذاری،  اساااس باار پااژوهش هاااییافتااه تکااراری،
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 يدوره تمدن اسالم يدر متون طب یهار
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 براااش در. گردیاااد ارائاااه شناسااایتعریاااف و سااابب

 هااایافتااه تمااامی در دقاات بااا نیااز نتیوااه ارائااه و تحلیاال

 اساالمی تمادن پزشاکان داناش هاایتاازه تاا شد تالش

 دانشاامندان و مساالمین دانااش سااهم و گشااته برجسااته

  .تبیین شود تحقیق مورد موضوع در اسالمی تمدن

 

 ها یافته
 نامگذاری

 تماادن در پزشااکی علاام تاااریخ در هاااریبیماااری

 در. اساات شناسااایی قاباال مرتلفاای هاااینااام بااا اسااالمی

 فارسای، زباان باه معاصار پزشاکی غیار و پزشاکی کتب

 .شااودماای شااناخته نااام همااین بااه بحااث مااورد بیماااری

 بیماااری یااک معنااای بااه فارساای زبااان هاااری درواژه

 سااابقه آیاادماای پدیااد هااار سااگ فتگیگااازگر بااا کااه

 معتباار لغاات کتااب بااه مراجعااه. ناادارد کهاان کاااربرد

 اساات کساای معنااای بااه هاااری دهاادماای نشااان فارساای

 ایاان تااازی بااه و کشاادماای خاکروبااه یااا و ساارگین کااه

 اصاال .(11)گویناادماای( نقّاااش وزن باار) کنّاااس را فاارد

 در البتااه. اساات هناادی یادشااده معنااای در واژه ایاان

 بارای هاارواژه بعاد باه هفاتم ساده فارسای اشاعار برخی

 پزشااکی منااابع در .(11)اساات شااده بااه کارگرفتااه سااگ

 بیماااری ایاان تساامیه وجااه درباااره ساارنی هاای  نیااز معاصاار

 مااورد بیماااری در آن رایاا  کاااربرد امااا ناادارد وجااود

 لغاات در .باشااد برخااوردار منشااأیی از بایااد یقینااا بحااث

 هکا هنگاامی و گوینادمای هریار ساگ، زوزه باه عر ،

 نشااان را خااویش ناایش دناادان و کشاایده زوزه سااگی

 .(12،13)هااارّ فهااو هریاارا یَهپاارّ الکلااب، هَاارّ گویناادمی دهاادمی

 صاورت راء تشادید بادون هااریواژه رسادمای نظار به

 باه منساو  کاه اسات عربای هاارّی کلماه شاده فارسی

و 2ه از ادیباان قارن کا جااح  !رسااندمای را هاارّ سگ

 نوشااتواتی در پزشااکی و گیاااه شناساایهوااری بااوده و  3

 گااازارش خاااود هنگاااام الحیاااوانکتاااا در نیاااز دارد 

 کاااه ساااگی وسااایله باااه کاااودک یاااک گاااازگرفتگی

 هریاار کااودک آن کااه اساات نوشااته بااوده هااار احتماااه

 هاااارّ ساااگ کاااه جااااآن از .(5) 1ناااداد نشاااان خاااود از

 حالااات و دارد نماااودن عوعاااو از تااارضاااعیف ایزوزه

 دیگاران باه را نیشاش دنادان و گیاردمای خاود باه حمله

 حالات ایان زباناان فاارس جهات ایان باه دهادمی نشان

 کهاان متااون در. اناادبرگزیااده بیماااری نااام باارای را

 دیاوانگی ناام باا هااری بیمااری از ایلراناان عصار پارسی

 دیوانااه نیااز هااار سااگ بااه .(14)اساات شااده یاااد سااگ

 سااگ کااه هاام وکساای (15)دیوانااه سااگپ یااا و سااگ

 دیواناه ساگپ یاا و گزیاده ساگ گزیادمای را او دیوانه

  .(1)جدو  شماره  (12)شدمی گفته گزیده
 

 نامگذاری بیماری هاری و مبتالیان : 1جدول شماره 
 

 عربی فارسی 

 کلب، داء الکلب، سعار، عنزة هاری، دیوانگی سگ بیماری نام

 کلب الکلب، مکلو ، مسعور، معنوز هار، سگ هار، سگ دیوانه، دیوانه سگ حیوان مبتال

 الکلب، معضو ، المعضو  من الکلب  هار گزیده، سگ دیوانه گزیده، سگ گزیده انسان مبتال

 

 و هاااری بیماااری بااه دهلاات باارای عرباای متااون در

 وجااود هاااییواژه هاااری بااه مبااتال فاارد و هااار سااگ یااا

 کَلَااب. شااد خواهااد پرداختااه آن بااه ادامااه در کااه دارد

 در کااه اساات بیماااری ایاان عرباای نااام( طلااب وزن باار)

 غیااره و پزشااکی و (11)لغاات کتااب از اعاام عرباای متااون

باااه  کاااه داء واژه نیاااز گااااهی. دارد و داشاااته کااااربرد

 شاودمای افازوده واژه ایان ابتادای اسات باه بیمااری معنای

 ایان گرچاه. شاودمای اساتفاده الکَلَاب داء صاورت به و

 بااه)الکَلااب  داء بااا تااا شااده موجااب گاااهی اسااتعما 

در  جنااون چهارگانااه اقسااام از یکاای کااه( هم سااکون

. (18،13)شااود گرفتااه اشااتباه متااون طباای کهاان اساات

 و حیااوان باارای کااه اساات عرباای واژه دیگاار مکلااو 

 .(21)اناادباارده ماای بااه کااار هاااری بااه مبااتال انسااان یااا

 گفتااه الکَلپااب کلااب نیااز هااار سااگ بااه ایاان باار افاازون

 گزیاادماای را وی هااار سااگ کااه هاام کساای .(12)شااودماای

. شاادماای اطااال  او باار الکَلپااب الکَلاابپ ماان المعضااو 

 گااهی چراکاه اسات مهام کلماات ایان ضابط در دقت

                                                 
 هرّ  ه و برء أن الی ینبح فلم -1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

https://jmums.mazums.ac.ir/article-1-12704-fa.html


   
 مصطفی معلمی و همکار     

 676      6931، شهریور  671دوره بيست و نهم، شماره          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                                

 پژوهشی کیفی

 برگااردان سااگان سااگ فارساای بااه را الکَلپااب کَلاابُ

 کلاب و ساگ نرسات کلاب کاه نشاده توجاه و اندنموده

 اسااالم جهااان مناااطق برخاای در !(21)اساات هااار دوم

 هااایواژه از اناادل  و مغاار  یااا و شااام و مصاار ماننااد

عار،  کَلَااب، جااای بااه ترتیااب بااه معنااوز و عَناازه مسااعور، سااُ

   .(22،23)است رفتهمی کار به مکلو  و الکَلپب کَلبُ

 

 هاری بیماری تعریف
 دارد و در حیاااوانی منشاااأ هااااری کاااه جااااآن از

 و کنااد ماای بااروز سااگ بااه ویااژه حیوانااات از بساایاری

 تماادن پزشااکان آیااد لااذانماای پدیااد انسااان در اصااالتا

 معرفاای مسااتقلّ صااورت بااه را بیماااری ایاان اسااالمی

 یهااار کااه شااده بیااان نااادری مااوارد در. اناادنکاارده

 حیوانااات دیگاار یااا و سااگ ماازا  اسااتحاله و دگرگااونی

 نیااز گاااهی .(24)اساات ساامّی خبیااث سااودای سااوی بااه

 در کااه اساات مساامومیتی و بیماااری هاااری شااده گفتااه

 بااه. آیاادماای پدیااد سااگ گااازگرفتگی اثاار باار انسااان

 در آن معرفاای و هاااری از آن چااه غالبااا ساارن دیگاار

 از کااه هااایی اسااتمساامومیت ذیاال آمااده پزشااکی متااون

. آیاادمای پدیاد هااار حیواناات توساط انسااان شادن گزیاده

 اسات اماا ساایرتارین ناقال هااری اگرچه سگ، معارو 

تواننااد ایاان بیماااری را انتقااا  دهنااد حیواناااتی کااه ماای

 خاارس، راسااو، روباااه، شااغا ، کفتااار، شااامل گاار ،

 .(25)باشاادماای شااتر و اسااب اسااتر، حتاای و مااوش پلنااگ،

 ساده) هناد در هااری باه فیال دو اباتالء از نیاز رشیگزا

 گزیاادگی اثاار در کااه دارد وجااود( هوااری یااازدهم

 پزشااکان، غالااب تعریااف براباار .(22)آمااد پدیااد هااار سااگ

 دیگاار برخاای و سااگ در کااه اساات مرضاای هاااری

 شااده حیااوان جنااون ساابب و شااودماای پدیاادار حیوانااات

 هماه در هااری شاده گفتاه شاود.مای مارگش موجب و

 انساان مگار شاد خواهاد مار  باه منور مبتال حیوانات

 فاارد پااذیرد صااورت هزم زمااان در هزم درمااان اگاار کااه

 نقاال جااالینوس از. (5،21،28)یافاات خواهااد نوااات مبااتال

 دیگار در و شاودنمای پیادا ساگ در جاز هااری که شده

و لااذا طبااق  (23)گاارددماای منتقاال ساارایت بااه حیوانااات

 نظاار جااالینوس مراازن اصاالی ویااروس هاااری سااگ بااوده

  شوند.ز طریق سگ، بیمار میو سایر حیوانات ا

 

 حیوانات سایر و سگ در هاری پیدایش اسبا )علل(
 بیماااری ایواااد اساابا  بحااث بااه ورود از پاایش

 اصااطالحات برخاای ومفیااد مرتصاار اساات شایسااته هاااری،

 اخااال  اصااطالحات، از یکاای. شااود بیااان ایراناای طااب

(Humors) غااذایی طباای، مکتااب ایاان دیاادگاه از. اساات 

 و رطاوبی ماواد باه تبادیل کباد در خاوردمای انسان که

 باه تحتاانی اجاو  وریاد طریاق از کاه شاودمای سیالی

 شااوندماای منتقاال باادن اعضااای تمااام بااه جاااآن از و قلااب

 رفتاه تحلیال باه بادن متابولیسام در آن چاه جایگزین تا

. مایَتَحَلّاال شااوند بَاادَ پ کهاان اطبااای تعبیاار بااه و شااوند

 اناااواع شاااامل کاااه نهااااده ناااام اخاااال  را ماااواد ایااان

 از هرکاادام. اساات سااوداء و صاافرا بلغاام، دم، چهارگانااه

 هااایکیفیاات از کیفیاات دو دارای چهارگانااه اخااال 

 ایان باه هساتند خشاکی و تاری ساردی، گرمای، متضاد

 صاافرا، تاار، و ساارد بلغاام، تاار، و گاارم دم، کااه صااورت

  .(31)است خشک و سرد وسوداء، خشک و گرم

 «ماازا » ایراناای، طااب مبااانی در مهاام اصااطال  دیگاار

اجازای بسایار  کاه شاودمای حاصال وقتای مازا . اسات

 هاایکیفیات و کارده برخاورد یکادیگر باا ریز اخاال 

 ایاان و شااده انفعااا  و فعاال وارد مهاا بااا هاااآن متضاااد

 کیفیتای کاه دهنادمای اداماه آن جاا تاا انفعاهت و فعل

 مشاابه، مازا  کیفیات ایان باه کاه گاردد حاصال مشابه

 هام باا را عسال و سارکه وقتای مثاا  بارای. (31)گوینادمی

 و فعاال هاام، بااا هاااآن ریااز اجاازای کنیااد،ماای ترکیااب

 کیفیات یاک باه کاه دهنادمای اداماه جاایی تا را انفعاهت

 رایاا  اصااطال  در یااا ساارکنگبین کااه برسااند متشااابه

 در اساات شابیه سارکه باه ازساویی کاه باشاد ساکنوبین

 شاابیه عساال بااه دیگاار سااویی از و ساایالیت و شااکل

  .(31)طعم لحاظ به است

  چیاازی هار بلکاه انسااان تنهاا ناه ایراناای، طاب نگااه از
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 تعااداد بااه و لااذا اساات خااود صخااا مزاجاای دارای

 انسااان مااورد در داریاام. ماازا  زمااین روی موجااودات

 خاودش خااص درمازا  شرصای هار کاه اسات گونهاین

 عادم جملاه از دلیلای هار باه اگار اماا اسات سالم و صحیح

 کااافی تحاارک عادم یااا و غااذایی هاایتوصاایه مراعاات

 داشااته باادنش در را خاصاای اخااال  انباشاات یااا تولیااد

 و شااده منحاار  خااود خاااص ماازا  زا ماارور بااه باشااد

 یااا یاک در اختاللای کاه رسادمای جاایی باه در نهایات

 ایاان بااه کااه آیاادمای پاایش عضااوی افعااا  از فعاال چناد

. شاودمای گفتاه مازا  ساوء اصاطالحا یاا و بیمااری امر

 و باوده مقالاه موضاوع از خاار  امار ایان تاربایش توضیح

   .(31)دهیممی ارجاع مربوطه کتب به را عالقمندان لذا

 

 در انسان یماریسبب ب
 حیوانااات دیگاار و درسااگ هاااری پیاادایش ساابب در

 ساوی اسات باه حیاوان مازا  اساتحاله کاهاست شده فتهگ

 اساات و ساامّی و خبیااث کااه سااوداوی غیرطبیعاای خلااط

 سااوداوی،( زهرناااک) خبیااث خلااط یغلبااه تعبیااری بااه

 باه نیاز اساتحاله ایان .(31)شاودمای هااری باروز موجب

 یکاای: گیااردماای سرچشاامه عاماال سااه از خااویش نوبااه

 دیگاار سااه و غااذای ناصااالح دوم و نامناسااب هااوای

 اخااال  ساوزاندن عاماال گرماا شاادت. آلاوده نوشایدنی

 ساامی سااودای بااه را خااون نیااز شاادید ساارمای و شااده

 بااه حیوانااات خااون و رمااردا خااوردن. کناادماای تباادیل

 برخاای .(32)شااد خواهااد ساابب را هاااری همواان ، ویااژه

 بااروز موجااب انسااان گوشاات خااوردن اناادگفتااه نیااز

 گندیااده هااایآ  نوشاایدن .(21)شااودماای سااگ در هاااری

 شااده تلقاای هاااری پیاادایش اساابا  از نیااز فاضااال  و

 هااری باروز عامال را ساگ مازا  فسااد برخای .(31)است

 باااروز در را هاااوا برخااای جاکاااهآن از .(25)انااادخواناااده

 گاااهی و تابسااتان و بهااار غالبااا انااددانسااته مااوثر هاااری

 .(33)اناادنمااوده تعیااین آن ظهااور زمااان را زمسااتان و پاااییز

 اخااال  گرمااا شاادت درتابسااتان »اساات:  نوشااته جرجااانی

 ساارمای و گااردد آشااکار هاااری پاااییز در تااا اندبسااوز

 کااهآن تااا نمایااد فساارده را حیااوان خااون زمسااتان شاادید

ایاان نکتااه در البتااه  .(31)«شااودماای نمایااان هاااری بهااار در

 اساات نوشااته متااون روم باسااتان نیااز آمااده اساات. پلیناای

 جبااار کلااب همااان یااا یمااانی شااعرای سااتاره طلااوع بااا

 .(3)یابادمای افازایش هااری باه هااساگ اباتالی احتما 

 ایوااد حیاوان بادن در هااری کاه بودناد بااور ایان قدما بر

 کننادهخشاک و خشاک را سامّ ایان طبیعاتپ و کنادمی سمّ

 هااار حیااوان باارای کااه حااالتی چنااینهاام .(24)دانسااتندماای

 در. اناادکاارده معرفاای مالیرولیااا بااه شاابیه را آماادماای پدیااد

 شاور، مااهی خاوردن کاه آماده نیاز متااخر پزشاکان مطالب

 غاذابای روز پان  یاا و ازر  مگا  یاا و گربه رواناست

   .(34)شودمی سگ در هاری بروز موجب ماندن

 نیزگزارشاای هاااری بااروز منشاااءبااه اشاااره یراسااتا در

 هنگااام شااب آفتاای کااه آن باار مبناای آمااده کهاان منااابع در

 طلااوع بااا جااز نشاایندکهماای کشاااورزی محصااوهت روی

 پاایش از طلااوع حیااوانی اگاار. رودنماای بااین از آفتااا 

 زده آفات محصاو  ایان از و شاود بارده چارا باه آفتا 

 وانحیاا هاار یااا و سااگ اگاار گاااهآن. ماارد خواهااد برااورد

 پیااادا او در هااااری کناااد تنااااو  ماااردار ایااان از دیگااار

 اناادکاارده نقاال را گاازارش ایاان کااه کسااانی. شااد خواهااد

 از وآلاه علیاه اهلل صالوات اساالم پیاامبر نهای نیاز ادامه در

 نقااال را پااایش از طلاااوع آفتاااا  چهارپایاااان چااارای

 بااوده هاااری بااروز امکااان ساابب بااه اناادگفتااه و نمااوده

  .(21)تاس شده وارد نهیی چنین که

 

 انسان در بیماری سبب

 پدیااد ساارایت راه از تنهااا انسااان در بیماااری ایاان

 .دهاادماای روی مرتلفاای هااایراه از ساارایت ایاان. آیاادماای

 رسایدن ،(24)هاار حیاوان یاا فارد ساوی از شادن گزیده

)بااه نقاال از  ساارباز زخاام بااه هااار حیااوان دهااان لعااا 

 کااه نوشاایدنی یااا و غااذا تناااو  یااا و (23)جااالینوس(

 انتقااا  موجااب کاارده آلااوده را آن هااار حیااوان یااا و انسااان

 .(25،31،35،32)اساات شااده دانسااته انسااان بااه بیماااری ایاان

 راه از انتقاااا ( دهااام هواااری قااارن)رازی  بهاءالدولاااه
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، 1 شااماره در نمااودار .(31)اساات کاارده ذکاار زنیاا را تاانف 

 و انسااان وانیاادر ح یهااار یماااریب شیدایاااساابا  پ

 داده شده است. نمایش

 

 

 

 

 

 
 

 اسبا  پیدایش بیماری هاری در حیوان و انسان :1نمودار شماره 

 

 براسااسگیاری کارد کاه تاوان نتیواهدر پایان مای

 آماااد باااه دسااات اساااالمی دوره مناااابع از کاااه چاااهآن

هاااری، از تعریااف گرفتااه تااا  درباااره مساالمانان دانااش

اساااابا )علل(  و هااااار ساااگ شناسااااایی نامگاااذاری

 بااار مبتنااای نساااان هرگااازپیااادایش آن در حیاااوان و ا

 روم مطالااب تکاارار صاارفا یااا و موهومااات و خرافااات

 باااه بیمااااری ایااان ایاااران در. اسااات نباااوده یوناااان و

 در کااه چااهآن نظیاار شااد ماای شااناخته سااگ دیااوانگی

 بااا بیماااری ایاان نااام نیااز اعاارا  میااان در. بااود یونااان

 از پزشااکان مساالمان. اساات خااورده سااگ، گااره وجااود

 هاار انسااان جااز بااه هاااری کااه بودنااد آگاااه نکتااه ایاان

 معالوااه صااورت در انسااان ولاای کشاادماای را حیااوانی

 دیااادگاه خاااال  بااار! بااارد در باااه جاااان توانااادمااای

 پیاادایش قاباال سااگ در اصااالتا را هاااری کااه جااالینوس

 بیماااری ایاان کااه بودنااد دریافتااه مساالمانان دانسااتماای

 .شااود پیاادا نیااز دیگاار حیوانااات در اصااالتا تواناادماای

 دیاااوانگی از بحاااث در رازی بهاءالدولاااه کاااه چناااان

 راسااو و روباااه شااغا ، گار ، کفتااار، ، دیااوانگیساگ

 نااام دلیاال ایاان بااه کااه اساات نوشااته و کاارده یاااد نیااز را

 انااد دریافتااه توربااه اهاال کااه امآورده را حیوانااات ایاان

 را آناااان دیگاااری حیاااوان کاااهآنبااای حیواناااات ایااان

  .اندشده هار باشد گزیده

 تااوجهی قاباال هااایبحااث اسااالمی دوره متااون در

 دارد وجااود سااگ در هاااری پیاادایش ساابب تبیااین باارای

 دیااده تاارکاام اسااالم از پاایش متااون در آن نظیاار کااه

 مساالمان دانشاامندان برخاای کااه آن بااه ویااژه. شااودماای

 اسااالم پیااامبر نهاای بااه اسااتناد بااا تااا نمودنااد تااالش

 شااابانه باااردن چااارا باااه از آلاااه و علیاااه اهلل صااالوات

 .بیابند هاری شپیدای برای سببی چهارپایان،
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