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                        )مجله پژوهشي دانشكده پزشكي(پژوهش درپزشكي                 

                   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي      

  188 تا 187صفحات ، 1390 زمستان، 4، شماره 35 دوره         

  

 حسن جابر انصاري هاي ميرزااشاراتي به ميراث طب سنتي در نوشته

  )نيمه اول قرن چهاردهم هجري ( 

  محمدحسن رجبي

 
 نويسنده و پژوهشگر

  

  1مقدمه
 كه مصادف با آغاز دوره قاجار –از بدو آشنايي ايرانيان با اروپاييان    

دباختگي نسبت بـه شـيوه زنـدگي و          نوعي شيفتگي و خو    –است  
آداب و رسوم و فرهنگ اروپايي در ميان گروهي از ايرانيان پديـد             

آنهـا كـساني    . آمد كه به مرور زمان رو به گسترش و فزوني نهـاد           
و يا بنابر مقتضياتي با ) 1 (سفر كرده) فرنگ ( بودند كه يا به اروپا 

ا كم و بـيش بـا       اروپاييان ساكن ايران تماس و مراوده داشتند و ي        
انديشه و فرهنگ اروپايي از طريق برخـي آثـار ترجمـه شـده بـه                
فارسي آشنا شده بودند كه البته بخش قابل توجهي از اين كـسان      
را شاهزادگان قاجاري و اشراف زادگاني تـشكيل مـي دادنـد كـه              
تمكن مالي جهت سفر و اقامت در اروپا داشته و بخش عمده ديگر 

هـاي  دند كه با اسـتادان اروپـايي در رشـته         شاگردان دارالفنون بو  
 . ، مهندسي و نظامي سروكار داشتندپزشكي

اين شيفتگي و خودبـاختگي سـبب تقليـد كوركورانـه و اقتبـاس              
سطحي از فرهنگ و زندگي اروپايي و بي عالقگـي و رد و نفـي و                

ها و موازين ديني و ملي و اخالقـي         حتي تمسخر واستهزاي سنت   
 ياد شده اسـت   » فرنگي مĤبي « كه از آن به      انجاميداصيل گذشته   

تـوان بـه ميـرزا فتحعلـي آخونـدزاده،          از ميان اين كسان مي    . )2(
در .  اشاره كرد...  الدين ميرزا، ميرزا آقاخان كرماني و  شاهزاده جالل

هـاي    مقابل اين جريان رو به رشد، كساني نيز بـه دفـاع از سـنت              
خطـرات آن را بـراي      مĤبي برخاسـتند و       ديني و ملي و نقد فرنگي     

دين و مملكـت برشـمردند كـه از جملـه آن كـسان مجـدالملك                
مولـف  ( و جهانگير ميـرزا قاجـار       ) مولف رساله مجديه    ( سينكي  

                                                 
  1/9/1390: تاريخ دريافت مقاله
  22/9/1390 :تاريخ پذيرش مقاله

وزيـر خارجـه    ( و ميرزا سـعيدخان انـصاري       ) رساله ميزان الملل    
  . توان نام بردرا مي) ناصرالدين شاه 

، اقتـصادي و    ينفـوذ سياسـ   از دوره ناصرالدين شـاه بـه بعـد كـه            
فرهنگي اروپاييان در كشور رو به فزوني نهـاد و ايرانيـان بـيش از               

 چه - ها آشنا شدند، تعارض فكري ميان اين دو جريان         پيش با آن  
مـردان و نخبگـان و چـه در سـطح انديـشمندان             در سطح دولت  
 گسترش يافت و رساالت فراواني در هر دو زمينه - مستقل جامعه 

 كه در اينجا مجـال پـرداختن بـه آنهـا            )2 (دبه رشته تحرير درآم   
  .نيست

اي كـه   سـابقه با پيروزي جنـبش مـشروطه و آزادي سياسـي بـي           
متعاقب آن در كشور پديد آمد، انديشمندان و نويسندگان هـر دو            
طيف از طريق مطبوعات و كتاب به شـرح و بـسط و نـشر آثـار و                  

أثر از فضاي   هاي خود پرداختند كه البته بسياري از آنها مت          انديشه
سياسي جامعه، آكنـده از هجـو و اسـتهزاء و تـوهين و اتهـام بـه                  

  .يكديگر بود
  هـاي مـشروطه نوشـته شـد        از ميان آثاري كه در نخستين سـال       

» تهذيب االخـالق  « و نيز    )3 (»شيخ و شوخ  «توان از دو رساله     مي
ميرزا حسن جابر انصاري نام برد كه اولي در سـال           ) چاپ سنگي (

 قمري و ديگري چندسـال پـس از آن يعنـي در             1326 يا   1325
جابر انصاري از روحانيون عالم و      .  قمري انتشار يافت   1331حدود  

دانشمند اصفهان بوده كه در معقول و منقول و حكمت و رياضي و 
نجوم و حكمت طبيعي، فردي آگاه و از تقـواي دينـي و علمـي و                

او در زمان .  تعملي برخودار و نزد مردم محترم و خوشنام بوده اس
 سال داشته و از نزديكان حاج 36پيروزي جنبش مشروطه، حدود 
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خواه اصـفهان بـه       آقا نوراهللا اصفهاني، عالم مشهور و آگاه مشروطه       
  . رفته استشمار مي

هاي سياسي، اجتماعي و اخالقي او، آئينه تمام نماي جامعه        نوشته
ار خود از جملـه  او كوشيده تا در برخي از آث    . و زمانه روزگار اوست   

گوي خيالي است، به شرح آراء        و  كه در قالب گفت   » شيخ و شوخ  «
، ظواهر و ادبيات دو گروه تجددخواه ، اخالقو عقايد و حتي حاالت

نمـاد  » شيخ«در رساله شيخ و شوخ،      . گراي جامعه بپردازد    و سنت 
 نماد شيفتگي به    "شوخ"و    ديني و ملي   ريثها و موا    دفاع از سنت  

و بي اعتقـادي بـه      ) فرنگي مĤبي (و ظاهري اروپايي    تجدد سطحي   
زباني آميخته به   موازين سنتي است كه نگاهي تحقيرآميز و زباني         

  . و هجوگو به يكديگر دارندطعن
چه در اينجا اهميت دارد اشاره به برخي تجربيـات و اطالعـات               آن

وگوهـا و از زبـان شـيخ بيـان            طبي است كه از خالل ايـن گفـت        
شود كه در آن زمان در جامعه رواج داشته و با گسترش طـب                مي

  . جديد رو به فراموشي و نابودي گذارده بود
 بـه حرفـه     كـه  به فرزندش ميرزا جواد آقا     ايجابر انصاري در نامه   

نويسد كه در كنـار تحـصيل در دانـش          مي پزشكي اشتغال داشته  
طب سنتي را نيز كه محصول هزارسال        پزشكي جديد، الزم است   

   :تجربه پزشكان اين مرز و بوم است مد نظر قرار دهد
مشرقيان در معقول و عرفان و حكم و نـصايح نوشـتند و بـه               ... « 

گفتـار و رفتارشـان را      جـواهر   . سير و سلوك، از ماليك گذشـتند      
هاي هزارساله    دريغ است به سخن متجددين دورانداخت و آنتيك       

منظور تجربيات علمي و ميراث گرانبهـاي دانـشمندان مـسلمان           (
همــين طبــي را كــه . و شــرف نياكــان را محــو ســاخت ) اســت
نـشايد تجـارب چنـد هزارسـاله        . اي گاهي انديشه كن   گرفته  پيشه

 اگر همـه بـه غلـط بـودي، آن همـه             .كرد استهزاء اطباي قديم را  
امراض مزمنه متضاده را چگونـه عـالج نمودنـدي و چـرا عمـر و                

  توانايي مردم پيش از ما، بيش از ما آمدي؟ 

طبابت مشرقيان را خيلي با اساس بدان و البته بخوان كه بهتر به              
و نباتـات هـر   ] گياهـان دارويـي  : جمع عقّار=[كار آيد، چه عقاقير     

دمش سازگارتر است و تـا ممكـن باشـد بـدانها            خاكي به طبع مر   
  . )4 (».]نما[ سمي  ابا ]اسيدها=[مداوا كن و از جوهريات 

وي در شرح برتري داروهاي ايراني نسبت به داروهـاي شـيميايي            
انسان، جايزالخطا است، خواه طبيـب ايرانـي،        «: نويسداروپايي مي 
 سـميت   و جوهريات به اصطالح طبي چون به درجه       . خواه فرانسه 

اند، به مجـرد خطـاي طبيـب، مـريض بيچـاره در معـرض         رسيده
به خالف دواهاي ايراني كه اگر يك ماه علي االتصال . هالكت است

  .)5 (»خطا در دستورالعمل آن بشود، باز تدارك آن ممكن است
جابر انصاري همچنين به سهولت معالجات سنتي نسبت بـه نـوع            

ش در بـسياري از شـهرها و         كه در آن زمان كم و بـي        - فرنگي آن   
 اشاره كرده و در ايـن زمينـه بـه           - روستاهاي ايران جريان داشته     

  : نقل دو خاطره از روزگار خود مي پردازد
] مرد سرشناسـي  =[بزرگي  . مي گشتم  سالي از هند به بوشهر بر     «

دكتراي فرنگي را صد روپيـه حـق        . در شكم زنش طفل مرده بود     
انبـري در رحـم زن بـرد،          د گـاز  آمـ . فرستاد] حق ويزيت =[القدم  

جنين مرده را قطعه قطعه كرده بيرون آورد، كه مادر طفـل از آن              
شنيدم طهران، اين حسن معالجه به عـروس سـيدي          . صدمه مرد 

  !!واعظ هم شده
در اصفهان بسي از اتفاقات براي زنان افتاده، قابله ايراني صد دينار            

 به رنگ سرخ تيره جاوشير يا گاوشير، صمغي است بدبو=[جاوشير 
با كاه جو،   ] و اندرون آن سفيد، از بيخ و ساقه گياهي به همين نام           

. اند  و قدري هم به او خورانده]دود كردن=[ زير پاي حامله تدخين
 سـالم            ]نيـز [هاي مرده به آساني روي خـاك افتـاده، مـادران              بچه

   .)6 (»مي مانند
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