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 چكيده
  سكونت   قدمت  است.  مرکزی   ايران  نواحي   در  قوم  اين   از  کهني   و  پرشمار  بسيار  جماعت  بازماندگان  يزد  کليميان  کنوني   جمعيت  زمينه:

  از   ایجانبه همه   نگاریمردم  ضرورت  مردم   اين  کنوني  شمارانگشت  آمار   و   سو  يک  از  اسالمي  ايران  تاريخ  دوران  طول  در  يزد   در   قوم  اين

 گردآوری،  به   قوم  اين  درماني   -بهداشتي   رفتارهای  و  باورها  شناخت  بر   تكيه   با   دارد  بنا  پژوهش  اين   نمايد.مي   ضروری  را  جمعيت  اين

 بپردازد.  يزد کليميان پزشكي  رفتارهای و باورها تحليل و مطالعه 

  و   مشاهده(  و  عميق  مصاحبة  )تكنيک  ميداني  کار   بر   مبتني   و  شناختيانسان  هایپژوهش  نتيجة  حاضر  تحقيق  هایداده  :هاروش  و  مواد

  در   است.  شده   گرفته   بهره  ایکتابخانه   و  اسنادی  ميداني،  تحقيق  هایروش  همة   از  هاداده  اين  گردآوری  برای  است؛  ای کتابخانه   و  اسنادی

  شده   گرفته   بيشتری  های بهره  يزن  یاکتابخانه   مطالعه   از  يداني،م  پژوهش  روش  به   اطالعات  یگردآور  در  يتمحدود  يلدل  به   پژوهش  ينا

  بومي  آگاه  افراد  عنوانبه   تهران(  مقيم  پزشک   و  حاخام   نفر  يک  و  يزد  مقيم  بومي   نفر  )دو  يزد  يهوديان  جامعه   از  تن  سه   با   مصاحبه   است.

 است.  بوده هاروش اين از يكي 

  توجه  يهوديان پزشكي  فرهنگ در کلي طور  به  همچنين اند؛بوده  شهره  پزشكي  در  حذاقت  به  يهوديان ايراني فرهنگ  در ديرباز از :هايافته 

 رژيم  شود.مي   مشاهده  غذا  تهيه   برای  اوليه   مواد  ترينسالم  تهيه   و  هاخوراکي   مصرف  در  بهداشت  رعايت  فردی،  بهداشت  رعايت  به   خاصي 

  دارد.   بر  در  لبنيات  با   گوشتي   غذاهای  زمانهم  خوردن  از   پرهيز  همچون  را  فردیمنحصربه   و  خاص  نكات  يهوديان  خاص  غذايي 

  زدگي، آل  همچون  هايي بيماری  درمان  برای  آن  در  و  دارد  ايراني   اتنومديسين  اصلي   پيكرۀ  با  زيادی  اشتراک  وجوه  يزد  يهوديان  شناسي بيماری

 است. شده  پيشنهاد هايي راه  »نفتالوس« و »قسيون« سياه«، »ثقل ساميم«، »ثقل سرخ، باد

  گاه يچه  اند،بوده  روروبه   يتجمع  تقلّ  و  فقر  مسئله   با  ي شناختجامعه   و  يخي تار  لحاظ  از  همواره  که  يزد  يميانکل  ة جامع  گيری:نتيجه 

  و  گسترده یهامهاجرت يلدل به  يزن هاآن ي تمدن و ي فرهنگ یدستاوردها  ي تمام و بگذارند يرونب ي قدم  روزانه  يشتمع سطح از اندنتوانسته 

  يزد   در  يهوديان  ي مردم   ي پزشك   فرهنگ  از  صحبت  يگرد  امروزه  روينازا  شود.  منتقل  يگرید  نسل  به   ي نسل  از  و  شود  يدارپا  نتوانسته   ياپي پ

 کشف  برای  راهي   آغازگر  تواندمي   اصفهان  و  شيراز  تهران،  به   مهاجر  يهوديان  نزد  فرهنگ  اين  پيرامون  پژوهش  است.  یدشوار  و  سخت  کار

 باشد.  ايراني  اتنومديسين از حوزه اين از ایتازه نكات

 پزشكي سنتي   ،گي شناسي فرهن، مردممردمي  پزشكي  يزد، کليميان يزد، :کليدی واژگان
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 مقدمه

  امور   به  مطلعی  افراد  را  یهودیان  دیرباز  از  ایران  مردم

  در   هم  را  باور   این  اند.دانستهمی  درمان  و  پزشکی

  که   باورهایی   در  هم  و  یافت  توانمی  تاریخی  های گزاره

 اند.شده وضبط ثبت  مردم فرهنگ صورتبه

  همدانی   اهللفضل  رشیدالدین  همچون  هاییشخصیت 

  - 688)  سعدالدوله  و  ( م  1318  -1250  /   ق  648-718)

  از   دو  که  هر  ارغون  وزیر  (،م  1291-1289  ق/   690

  از   هایینمونه  بودند،  رسیده  وزارت   به  پزشکی  پایگاه

 هستند.  ایران  پزشکی تاریخ   در  یهودیان  تاریخی  حضور

  های بحث   گرییهودی  به  رشیدالدین  انتساب  در  اگرچه

  هیچ   سعدالدوله  بودن  یهودی  در  است،  گرفته  در  فراوانی

  در   همدان  در  خود  رشیدالدین  (.1)  نیست   سخنی

  پدرش   ،آمد  دنیا  به  پزشکی  سنت   با  یاخانواده

  گزارش   به  بنا  (.2)  بود   عطار  نیز  ابوالخیر  عمادالدوله

  به   گلپایگان  و   خوانسار  چون  شهرهایی  لوی   حبیب

  و   اندداشته  شهرت  ایران«  در   یهود  پزشکی  »دانشکده

 تحصیل  شهر  دو  این  از  مدارسی  در  یهودی  اطبای  کلیه

 تا  شفاهی  گزارشی  به   بنا  همچنین  (؛3)  اندکردهمی

 شهر  در   ش  1357  اسالمی  انقالب  از  پیش  هاییسال

  طبابت  در  حذاقت   به  یهودی  هایخانواده  نیز  محالت

  شهرت   اسماعیل«  »حکیم  میان  آن  از  و  اندداشته  شهرت

 (. 4) است  داشته بیشتری

  برخی   مسلمانان  میان  شرعی   هایمحدودیت   برخی  دلیل

  و   موسیقی  ابزار  فروش  و  تولید  صرافی،  مانند  مشاغل

  (. 1)  بود  شده  گذاشته  یهودیان  عهده  به  پزشکی  سرانجام

 پزشکی  مسائل  در  یهودیان  دخالت   از  نیز  آفاری  ژانت 

  به   را   هاآن  داروسازی  تاریخ  او  است.  گفته  سخن  هم

  شناخت  دانش  است   معتقد  نیز  رساند،یم  وسطی  قرون

 پدر  از  داروها  سایر  و  هامعجون  تولید  دارویی،  گیاهان

  سفرنامه   در  (. 5)  رسیدیم  دختر   به   مادر  از  و  پسر  به

 برخی  م   1790  سال  حدود  در  که  است   آمده  نیز  شاردن

  جمله   از  مختلفی  مشاغل  به  یهودی   هایخانواده  از

  فروش   حتی  و  داروفروشی  داروسازی،  فروشی،شراب

 حکیم  همچنین  (.6)  بودند  آورده  روی  جادوگری  وسایل

 همدان  یهودیان  بزرگ  رهبر   دو  از  یکی  شوفط،  آبراهام

  در   1874  سال  حدود در  (.2  و  7)  است   بوده  پزشک  نیز

  در   (.3)  است   زیستهمی  یهودی  پزشکی   نیز  بابل   شهر

  فروش   و  یهودی  زنان  قابلگی  نوزدهم  قرن  تهران  شهر

  یهودیان   داریسررشته  هایجلوه  ترینمهم  از  یکی  زالو 

 زنان  قابلگی  (.8)  است   بوده  بهداشتی  و  پزشکی  امور  در

  فقهی   کتب   در  که  است  بوده  فراگیر  چنان  یهودی

  گوسفند   از  یهودی  قابلۀ   سهم  است،  آمده  مسلمانان

  بهای   چهارمیک  صورتبه  باید  را  نوزاد  برای  شده  قربانی

  مسلمانان   مذبوح  گوشت   که  روازآن   بپردازند؛  گوسفند

 (. 8) است  نبوده »کاشر«

  در  یهودیان   از   بسیاری  میالدی  نوزدهم   قرن   اواسط  در  کاًل

  مسافرت   کشور   سراسر   در   بودند،   دست چیره   سنتی   طب 

  دربار   در   (. 9)   شدند ی م   شناخته   حکیم   نام   به   و   کردند ی م 

  آمدوشد   نیز   بومی   یهودی   پزشکان   نیز   قاجار   شاه ناصرالدین 

  مهدعلیا،   طبیب   یحزقل(،   )حکیم   نظر حق   حکیم   داشتند، 

 (. 8  و   3)   بود   جمله   این   از   شاه ناصرالدین   مادر 

  در  لوب  دی. لورنس را  یهودیان هایطبابت  از اینمونه

 رگ بهرگ   مداوای  از  ایران«  »سفر  عنوان  با  اشنوشته

  زن   یک  توسط   آن  سنتی  مداوای   شیوه  و  پایش  شدن

  ابتدا   درمانگر   روش  این  در   است.  نوشته   اصفهانی   یهودی 

  داده   ومالمشت   حوض  سرد  آب  در  را  دیدهآسیب   پای

 آن  یمداوا  به  پیچیپارچه  و  مرغتخم  زرده   با  سپس  و

  های نوشته  از  فهرستی  همچنین  (.10)  است   پرداخته

  و   ذائقه  تنوع  از  نشان  شده  تهیه  1898  در  که  یهودیان

  این   در  دارد،  بیستم  قرن   یهودیان  فرهنگی  هاییدگاهد
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  و   طب   مانند  عقلی  علوم  موضوعات  با  مطالبی  فهرست 

  میان   در  آنکه  توجهجالب   (.11)  شودیم  دیده  نیز  نجوم

  خانوادگی   نام  با  ایخانواده  شیراز  ساکن  کلیمیان

 شخصیتی   هاآن  میان  از  که  کردندمی  زندگی  بند«»شکسته

  است  بوده  رسانده  هم  به  شهرتی  «بندشکسته  »آشر  نام  به

  ایرانی   یهودیان  هایسنت   و  مراسم  ازآنجاکه  (.13  و  12)

 انددانسته  ایرانی  فرهنگ  و  یهودی  قوانین  از  مخلوطی  را

 تواندمی  ایران  کلیمیان  پزشکی  فرهنگ  بررسی   (؛14)

 را   ایرانی  فرهنگ  از  کهنی  و  شدهفراموش  هایجنبه

 کند.  روشن

 

 ها روش  و مواد
  ی شناختانسان  یهاپژوهش  یجۀنت   حاضر  یقتحق  یهاداده

  و   یقعم  ۀمصاحب  یک)تکن  یدانیم  کار  بر  یمبتن  و

  ی گردآور  یبرا  است؛  یاکتابخانه  و  یاسناد  و  مشاهده(

  و   یاسناد  یدانی،م  یقتحق  یهاروش  ۀهم  از  هاداده  ینا

  به   پژوهش  ینا  در  است.  شده  گرفته  بهره  یاکتابخانه

 روش  به  اطالعات  ردآوریگ   در  یت محدود  یلدل

  ی هابهره  یزن  یاکتابخانه  مطالعه  از  یدانی،م  پژوهش

  جامعه   از  تن  سه  با  مصاحبه  است.  شده  گرفته  یشتریب

  و   حاخام  نفر  یک  و  یزد  یممق  ی بوم  نفر  )دو  یزد   یهودیان

  ین ا  از  یکی  یبوم  آگاه  افراد  عنوانبه  تهران(  یممق  پزشک

 است.  بوده هاروش

 از   شواهدی  نیز  یزد  اقلیم  در  پژوهش:  محل  جغرافيای

  صفویه دوران در داریم. دست  در کلیمی طبیبان حضور

  میان   آن  از  و  زیستندمی  ابرکوه  در  یهودی  زیادی  عده

  شاهزادگی   دوران  دوستان  از   داوود«  »حکیم  نام  به  مردی

  انوسی   دوران  توانست   او  معالجه  با  که  بود  صفی  شاه

  کلیمیان   میان  در  امروزه  اما  (.3)  دهد   پایان  را  کلیمیان

  سراغی  دیگر بندشکسته و عطار  قابله، صنف سه از یزد

  جامعه   در  هایییت شخص  چنین  نیز  اگر  و  یافت   توانینم

  ایشان   از  یادی  نه  دیگر  ،اندداشته  حضور   یزد  کلیمیان

 به  نیز  یزد  عطارهای  ظاهراً   بازماندگانی.  نه  و  مانده  باقی

 میان  از  اندنبوده  حاضر  گاههیچ  مذهبی  مالحظات  دلیل

  کلیمیان   روینازا  و  بگیرند  شاگردی   به  را  جوانی  کلیمیان

 عطاری  کردند.یم  مراجعه  مسلمانان  عطاری  به  نیز  یزد

  از   یکی  بزرگ   چهارسوق  بازار  زیر   در  واقع  سیدیحیی

 (. 15) است  بوده یزد کلیمیان  رجوع مراکز

 بانک   پژوهشی  طرح  در  آمدهدست به  نتایج  از  استفاده  با

  یزد   کلیمیان  پزشکی  فرهنگ  یرانا  یسنت  یپزشک  واژگان

 ایرانیان  پزشکی  فرهنگ  هایبخش   دیگر   همچون  نیز  را

 تقسیم  »رفتارها«  و  »باورها«  عمده  بخش  دو   به  توانمی

  و   هادانسته  تمامی  »باورها«   از  منظور  (.16)  کرد

  از  منظور  و  فرهنگ  این  معنوی  و  ذهنی  دستاوردهای

  عملی   و  عینی  هایجنبه  و  ها کاربستهبه  تمامی  »رفتارها«

 است.  شده  یاد فرهنگ

  توان یم  را  ی اصل  سرفصل  چند  « باورها»  بخش  در

  . 2  یربدنی؛غ  هاییماریب  شناخت   .1  کرد:  ییشناسا

  یا   یوانح  انسان،  از  )اعم  زایماریب  موجودات  شناخت 

  . 4  زا؛یماریب  یایاش  شناخت  .3  (؛یتوهم  موجودات

 و  یدهابا  .5  زا؛یماریب  یهازمان  و  هامکان  شناخت 

 .(16)   جادو  و سحر باب در یدهایینبا

 

 و بحث  هايافته
  مرگ   شصتم  یک  »خواب  که  باورند  این  بر  یهودیان

  مانند   رود،می  خواب  به  که   کسی   رو ازاین  (؛17)  است«

  طهارت   به  نیاز  خواب  از  برخاستن  از  پس  و  است   مرده

  از   پیش  که  دارد  ]برخاستن[   ی  «»نطیال  نام  به  مخصوصی

  گوش   چشم،  دهان،  بینی،  نیست   جایز  »نطیال«  این  گرفتن

  نوشیدنی   و   خوراکی   به  یا   کرد   لمس  را   بازی  زخم  یا

 کندیم  ملزم  را   یهودیان  نیز  دیگری  آیین   (.17)  زد  دست 

  خویش   صورت  و  دست   گورستان  از  خروج  از  پس  تا
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 (. 14) بشویند آب با را

  است؛   روح  پلیدی  عامل  ناراستی  و  دروغ  که  گونههمان

 انسان  روح  شدن  ملوث  و  دار«»لکه  عوامل  از  یکی

  نیز   آیینی   کتب   در   تعبیر  این   هاست.یخوردن

  پاکی   به  منوط  روح  پاکی   که  است   آمده  صورتینبد

  خوراکی   هاییناپاک   که   معنا  بدن  (.17)  است   خوراک 

  بنابراین   ؛گذراندیم  یرتأث  انسان  روح  روی  بر  یماًمستق

  وضع   ها خوردنی  باب  در   ایگیرانهسخت   نسبتاً  آداب

 (. 15) است  شده

  پزشکی   فرهنگ  هایجنبه  ترینمهم  از  یکی  :هايخوردن

  به   نسبت   هاآن  خاص  اعتقادات   در  توانمی  را  مردمی  هر

 این  خود  آیین  سبب   به  یهودیان  گرفت.  سراغ  هاخوردنی

  ای یژهو  خوراک   خاص  روزهای  در   که  دارند  را  رسم

 کیشان هم  سایر  مانند  نیز  یزد  کلیمیان  (.13)  خورندیم

 را   هاخوردنی  باب  در  یهود  شریعت   هایآیین  خود

  خاص   هایخوراکی  ازجمله  یکی  کنند.می  رعایت

  روز   مخصوص  که  خوراک   این  دارد.  نام  »گیپا«  کلیمیان

 و  برنج  با  پرشکم  سیرابی  نوعی  است،  )شابات(  شنبه

 (. 3)  است   جاتسبزی

  از   برخاسته  رفتارهای  بررسی  رفتارها:در  بر  باورها  تأثیر

 پردازیم:می  مهم  سرفصل  سه  به  پزشکی  باورهای

  کودکان   پزشکی  زایمان،  و  زنان  خاص  مسائل  و  پزشکی

 فردی.   بهداشت  و

  یا   تیغ  با  زنی  زدگیآل  از  پرهیز  برای  زايمان:  و  زنان

  بار   سه  را  زائو   اتاق  طرف  چهار  و  دور  تا  دور  فلزی  سیخ

 »باد  »آل«،  مانند  واژگانی  حضور  (.14)  کشدیم  خط

  واژگان   میان  اندک   تفاوت  از  نشان  دون«»بچه  و  سرخ«

  (. 18)  دارد  یزد  معیار  فارسی  با  ما  مطالعه  مورد  حوزه

  کلیمیان   ایمحاوره  فارسی  از  که  اینامهواژه  در  همچنین

  به  مربوط اصطالحات است، شده تهیه ایران نقاط دیگر

 سامیم«  »ثقل   نمونه  برای  دارند،  اندکی  غرابت   پزشکی

  رودل   یعنی  سیاه«  »ثقل  دیرهضم،  و  سنگین  غذای  یعنی

  و   استفراغ  معنی  به  ]=غثیان[  »قسیون«  و  درددل  یا

   (.7) است  نفس تنگی معنی به »نَفتالوس«

 تهیه  رنگی   زرد   مایع   زردچوبه  و   آب   از   استفاده   با   زنان 

 گذارند،ی م  خال   آن   با   را   نوزاد   پیشانی   روی   و   کنند ی م 

 خط  نیز   را  فرزند   و  مادر   پای  و   دست   مچ   دور  همچنین

 جانشین  که   هاینظرقربانی   از   نیز   گاه   کشند؛ی م   باریکی 

 (. 14)  کنند ی م  استفاده   سفید   چشم   نقش   با   ای یشه ش  طلسم 

  خود   کودکان  برای  یهودیان  برخی  سرشار  گفته  به  بنا

 پروانه   منصور،  اهلل،نجات  مانند  ایرانی  و  اسالمی  اسامی

 میر  و  مرگ  گرفتار  آینده  در  تا  کردندیم  انتخاب  .غیره  و

 نویسد: یم بارهدراین او (؛13) نشوند نوزادان زودرس

  که   گرفت   شکل   خرافاتی  یهودی  زنان  جمع  »در

  ؛ داد  قرار   الشعاعتحت   را  آنان  مذهبی  و  روانی   احساسات

  موجب  اسالمی  هاینام  از  استفاده  خرافات  بنابراین

 دیگری  »اعتقاد  شد...«؛یم  کودکان  میر  و  مرگ  کاهش

  که   روست ازآن  یهودی  زنان  نشدن  باردار  که  گفت یم

  با   زنان  دلیل  همین  به و  نیست   یهودیان  خواهان  خداوند

  اسالمی   نام  انتخاب  با   که  کردندیم  عهد  خود  خدای

 (13) کنند« تقدیم او به را فرزندانشان

 تواندمی  که  دینی  هایآیین  از  یکی  فردی:  بهداشت

  اجرای   دستور  باشد،  داشته   پزشکی  –  بهداشتی   تفسیری

 از  اندعبارت   »نطیال«  شدن  واجب   موارد  است.  »نَطیال«

  کوتاه   مستراح،  و  حمام  در  توقف  خواب،  از  بیداری

 درآوردن  سر،  شستن  ناخن،   کردن  کوتاه  سر،  موی  کردن

  بدن،   پوشیده  اعضای  یا  پا  لمس  دست،  با  کفش

  اتاق   در   توقف  آن،  قدمی  چهار  در   توقف  یا جنازهییعتش

  و   ها آلودگی  لمس  هست،  آن  در  میّت  که   ای سرپوشیده

  گانه سه  نمازهای  ادای  برای  همچنین  بدن؛  چرک   و  عرق

  غذا   از  پیش  ی«»نطیال  گرفتن  مزد  که  روست ینازا  (.17)

 (.17) اندکرده تلقی بهداشت« »همانا را خوردن
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  وجود   خاصی  دستورهای  نیز  فردی  بهداشت   زمینه  در

  به   ناخن  داشتننگه   بلند  باشد،  کثیف  نباید  ناخن  دارد:

  ی ها ناخن  نیست.   جایزی  کار  ناپاکی  وجود  احتمال  دلیل

  باید   حتماً  و  شود  ریخته  وپادست   در  نباید  نیز  شده  چیده

 (. 15) شود دفن خاک  زیر

  عبری   محرم  ماه  ایام  از  روز  22  در   تنها  مو   کردن  کوتاه

  (. 12)  است   ممنوع  عبری(   آب  تا  تموز  ماه  با  )برابر

  سال  از  خاصی  ایام  در  سروصورت  اصالح  ممنوعیت 

 ایام  آن  احترام  رعایت   برای  کلیمیان  تا  است   شده  موجب 

  اصالح   به  ممنوع   ایام  از   پیش  را  روزی  چند  همواره

 بپردازند.  سروصورت

  است.   ممنوع  سیاه  لباس  پوشیدن  بدن  پوشش  لحاظ  از

  نیز   هم  با  کتان  و  پشم  لباس   زمانهم  پوشیدن  همچنین

 (. 15) نیست  جایز

  خاصی   آداب  و   آیین  نیز  ظروف  بودن  کاشر   یهود  آیین  در

  حوض   درون  باید  را  ایشده  خریده  تازه  ظرف  هر  و  دارد

  با   .غیره  و  دریا  چشمه،  نهر،  یا  غسل(  )ویژه  کاشر

  ظروفی   داد.  غسل  برکت   خاص  دعای  نوعی  خواندن

 سفالی  ظروف  و  شوند  داده  غسل  باید  فلز  و  شیشه  چون

  سه   به  ظروف  (.17)  هستند  معاف  غسل  از  پالستیکی  و

  اشیای   با   تماس  در  که   ظروفی   شوند:می  تقسیم  دسته

  آب   با  که  ظروفی   لیوان؛  و  بطری  مثل  دارند،  کاربرد  سرد

  باید   و  بشقاب  و  دیگ  مثل  هستند،  تماس  در  جوش

  آتش   با  تماس   در  که  ظروفی  سرانجام  و  شوند؛  »هگعااله«

  که   پزیکیک  و  یپزکباب  وسایل  مانند  شوند،می  استفاده

 (. 17) شوند تطهیر حرارت با کردن سفید روش به باید

 یهود،   آیین  در  هایناپاک   ترینبزرگ  از  یکی  زنان:  مسائل

  ناپاکی   آیین  این  در  است.  زنانه  عادت  از  ناشی  ناپاکی

  از   پس  روز   هفت   تا  زن  هر  و   است  تمام  روز  هفت   زنان

 دوری  خود  همسر  از  کامل  طهارت  انتظار  در   باید  نیز  آن

  اتاقی   در  یحاًترج   باید  زن   روزههفت   دوره   دو  این  در  کند.

  بخوابد.   جداگانه  بستری  در  المقدورحتی  یا  جداگانه

 باشند،  برخوردار  خوبی  مالی  بضاعت   از  که  کلیمیانی

  نیز   نفرهیک  خواب  تخت   دو  دونفره  تختخواب  بر  عالوه

  تهیه   مجزا  اتاق  دو  در  شوهر  و  زن  جدایی  ایام  برای

 (. 15) کنندیم

  کنند  غسل  باید  روزه  چهارده   دوره   طی  از  پس  زنان  تنها

  پاک  هرچند  نیست؛  ضروری   مردان  برای  غسل  و

  اصل   یک  همیشه  هایناپاک   از  لباس  و  بدن  داشتننگه

 و   بدن  پاکی  از  باید  نماز   از  پیش  مردان  است.  پایدار

 (. 15) باشند داشته اطمینان لباس

 مثابهبه   و   یهود   دین   های آیین   ترینمهم   از   یکی  ختنه  ختنه: 

 است.  خداوند   با   قوم   این  پیمان   و   پیوند   تداوم   نشانه 

 انجام  باید   ی روزگ هشت   در   پسر   نوزادان   ختنه   ازآنجاکه 

 دایر  ایران   کلیمیان   میان   خدمات   از   رایگانی   شبکه   شود، 

 با  متخصص   گرختنه   حتماً   آیین  این  انجام   برای   که   است 

 در  (.12)  شود ی م   اعزام   نوزاد  تولد   محل  به   »ُمِحّل«   عنوان 

 نعناع،  همچون   معطری   گیاهان   کاربرد   سوران ختنه   آیین 

 پزشکی  باورهای  از  ی اشمه   گالب  و تازه  گل  سبز،  مورد 

 (.14)  دهد ی م   بازتاب  را   بهداشتی 

  دارند   وجود  یمواردشرعی:   هایآیین  با   درمان  تداخل

  کند.   لغو   را  یشرع  هاییینآ  یاجرا  تواندیم  یماریب  که

  ختنه   اجرای  نوزاد  ازحدیشب  زردی  یا  سرخی  مثال  برای

  غذای   خوردن  (؛17)  اندازدمی  تعویق  به  را  هشتم  روز  در

  انسان   جان  که است   مجاز  صورتی  در  تنها  نیز   کاشر  غیر

 (. 12) باشد  افتاده خطر به

  است  الزم  کند،  تلقی  جدی  را  بیماری   وضع  پزشکی   اگر

  و   گرفت   نادیده  را  شبات  احترام  بیمار  از  مراقبت   برای

  خطرناکی   زخم  اگر  همچنین  ؛   (17)  رهانید  خطر  از  را  او

  شَبات   حرمت   نکردن  رعایت   اجازۀ  باشد،  بیمار  بدن  در

 برای   نیز  احکامی  اساس  این  بر  (.17)  است   شده  صادر

 شده   وضع  نکند«،   تهدید  را  او  مرگ  خطر  که  »بیماری
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 (. 17) است 

  مسائل   رعایت   در  درمان:  و  بهداشت  اجتماعي   مسائل

  شخصاً   بیمار   اگر   و  است  حجت   بیمار   حرف   شرعی

  ارجحیت  نیز  پزشک  رأی  بر  او  حرف  کند،  خطر  احساس

  جراح   پزشک،  کسی  اگر  که   است   شده   توصیه  (.17)  دارد

 والدین  احترام  حفظ  ی برا  باشد،  حجامت   متخصص  یا

 (.17)  نزند  اعمالی  چنین  به  دست   ایشان  روی  بر  خود

  به   پایبند  داروخانۀ  به  باید  »پسح«  ایام  در  دارو  تهیه   برای

  ضمادی   که  کسی  (.17)  کرد  مراجعه  دیانت   اصول

  آن   کردن  دور  که  باشد  داشته  دست   روی  بر  بهداشتی

 »نطیال« گرفتن برای را آن تواندمی شود، ناراحتی باعث 

 (.17) نکند دور

 

 گيرینتيجه 

 لحاظ  از  همواره  که  یزد   کلیمیان  جامعۀ  گفت   توانمی

  جمعیت  قلت  و  فقر  مسئله   با  شناختیجامعه  و  تاریخی

 معیشت   سطح  از  اندنتوانسته  گاهیچه  اند،بوده  روروبه

  دستاوردهای   تمامی  و  بگذارند  بیرون  قدمی  روزانه

  گسترده   هایمهاجرت  دلیل  به  نیز  هاآن  تمدنی  و  فرهنگی

 نسل  به  نسلی  از  و  شود  پایدار  است   نتوانسته  پیاپی  و

  از   صحبت  دیگر   امروزه  رو ازاین  شود.  منتقل   دیگری

  دشواری   و  سخت   کار  یزد  در  یهودیان  مردمی  پزشکی

 یهودیان  حوزه  این  در  که   گذاشت   نباید  ناگفته  البته   است.

  و   خود  میان  ایعمده  تفاوت  خاص  مواردی  جزبه  نیز

  امور   پژوهشگر  رایت،  رابین  اند،دیدهنمی  مسلمانان

 در  ایسالخورده  زن  با   وگوییگفت   در  ایران  کلیمیان

  شده   روروبه  سخنانی  چنین  با  انقالب  از  پس  هایسال

  ما   است،  یکی  مسلمانان[   و  ]یهودیان  ما  »خدای  است:

 غذایی  رژیم  خوردیم.ینم  خوک   گوشت   گذشته  در  هم

 تفاوت  (.8)  دارد...«  هم  با  زیادی  شباهت   ما  بهداشتی  و

  عبری   گویش  در  رایج  پزشکی  مصطلحات   میان  اندک 

 کند. می تقویت  را مطلب  این نیز یزد کلیمیان

 

 منافع  تضاد

   بیان   نویسندگان  توسط  منافع  تعارض  گونههیچ
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Abstract 
Background: The current population of the Yazd Jews is the survivors of a very large and ancient  

congregation of this people in central Iran. The long inhabitancy of this people in Yazd during the history 

of Islamic Iran, on one hand, and the current small numbers of these people, demonstrates the necessity of 

a comprehensive ethnography of this population. The present study aims to collect, study and analyze the 

beliefs and medical behaviors of Yazd Jews based on the recognition of these people's health and remedial 

beliefs and behaviors. 

Materials and Methods: The data of the present research is the result of anthropological researches based 

on fieldwork (in-depth interview and observation technique) and documentary based and library research 

methods. To collect these data, all of the field study, documentary based and library research methods have 

been used. In this research, due to the limited information collected from field research method, the library 

research results have been used further. An interview with three Jews in Yazd (two indigenous people living 

in Yazd and one rabbi (hakham) and a physician residing in Tehran) as native informed individuals has been 

one of these methods. 

Results: For centuries, Jews have been renowned for their expertise and proficiency in medicine in the 

Iranian culture. Generally, in the medical culture of Jews, special attention has been paid to individual health, 

maintaining food health and provision of the healthiest raw materials for food. The particular diet of the 

Jews has unique features such as avoiding the simultaneous consumption of dairy and meat dishes. The 

Yazd Jewish pathology has a great deal to share with the original Iranian ethno-medicine, and has proposed 

ways to treat diseases such as al-zadegi, bad e sorkh and naftalus. 

Conclusion: The Jewish community of Yazd, which always historically and sociologically has faced with 

the problem of poverty and scarce population, has never been able to step out of the level of daily livelihoods, 

and all of its cultural and civilization achievements have not been sustained and perpetuated from generation 

to generation due to widespread and successive migrations. So nowadays, it is very hard to talk about the 

medical culture of the Jews in Yazd. Research on this culture with immigrant Jews in Tehran, Shiraz and 

Isfahan can be the starting point for discovering new points in this field of Iranian ethno-medicine. 
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