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  چكيده
اجتماعي اهميت زيـادي پيـدا    ـ هاي سياسي علم پزشكي در عصر ناصري به علت چالش

كرد. از يك  طرف حاكمان وقت به اين فكر افتادند كه براي حفظ جمعيت نخبه نظامي و 
ديواني، سالمت عمومي در كشور را ارتقا بخشند و از سويي ديگر ورود پزشكان خارجي 

به دين ترتيب در حكومت ناصرالدين شاه، علم پزشـكي از  ر تقويت شد. به ايران، اين فك
طريق تأسيس مدرسه دارالفنون، استخدام پزشكان خـارجي و چـاپ و نشـر كتـب طبـي      

هـاي   توسط پزشكان ايراني گسترش يافت. پزشكان ايراني براي درمـان بيمـاران از روش  
گياهي استفاده مي كردند، البته آنها با شيوه هاي علمي جديد غرب  نيز آشنا شدند  ـ باليني

اما  عمدتاً به تاليفات در حوزه دفع امراض عالقه مند بودند. اين پژوهش با تاكيد بر منابع 
دست اول كتابخانه اي و اسنادي به دنبال آن است كـه علـم طـب در دوره ناصـري چـه      

هاي طبابت پزشكان ايراني چگونه بوده وآنها به  ه است و روشجايگاهي در حكومت داشت
  اند.همراه پزشكان خارجي در ايران چه نقشي در رشد علم طب داشته

  علم پزشكي، طبابت، مدرسه دارالفنون، ناصرالدين شاه، طب سنتي. ها: كليدواژه
 

  . مقدمه1
طبابت در ايران تا پيش از پيدايش طب مدرن، به اين صورت بود كه اطالعات جامع و همه 
جانبه اي را كه از احوال بيمار گرد مي آوردند، با يافته هاي باليني كـه حاصـل معاينـات و    
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نطـق و برهـان بـه تجزيـه و تحليـل      مشاهدات بود در هم مي آميختند و به كمك اصـول م 
). اما در قرن نوزدهم، علم پزشكي دنيا سريع پيشرفت  159:  1387، (داويديان پرداختند مي

كرد كه از جمله معروفترين دانشمندان پزشكي كلودر برنار، متخصص در فيزيولوژي، برايت 
). همچنين رودلف ويرشو درمـان   323و آديسون متخصص بيماري كليوي بودند. (همان : 

پزشكان آلماني بود كه به كشـف ميكروبهـا    شناسي سلولي را وضع كرد و ربرت كخ نيز از
پرداخت و طرز طبيعت بيماري هاي عفوني و همـه گيـر و طـرز انتشـار آنهـا را بـه مـردم        

).  پاستور فرانسوي ميكروب ها را كشف كرد و آنها را 311، 305:  1366آموخت (فنتزمر، 
راحي در سايه علت اغلب بيماري ها دانست و همچنين واكسن مرض هاري را پيدا كرد. ج

پيشرفت بيهوشي و استفاده از اشعه ايكس به صورت وسيله اي براي پـژوهش و تحقيـق و   
) ايـن پيشـرفتهاي چشـمگير    362:  1385بعدها به عنوان عامل درماني درآمد. (دوالنـدلن،  

مهم اجتماعي ايـران در عصـر    پزشكي در اروپا در حالي اتفاق افتاد كه يكي از چالش هاي
يه، وضعيت بهداشت و درمان بود كه شيوع بيماري هاي همه گير چون وبا، حكومت قاجار

ماالريا و آبله مرگ و مير وحشتناكي را به دنبال داشت كه بخشي از اين كشته شدگان طبقه 
نظاميان و ديوانيان بودند كه حفظ آنها براي حكومت ضروري بـود. بـه ايـن ترتيـب تغييـر      

ر زمان حكومت ناصرالدين شاه آغاز شد و مهمترين اقدام رويكرد بهداشت و درمان تقريباً د
براي مقابله با بيماريها، گسترش و فراگيري علوم پزشكي بود. يكي از راههاي رشـد علـوم   
پزشكي لزوم توجه  ويژه حاكمان بود كه حكومت ناصرالدين شاه آن را بـه علـت اهميـت    

داد. به اين ترتيب پزشكان خارجي مسائل پزشكي در امور نظامي و ديواني مورد توجه قرار 
به دربار ايران دعوت شدند و پزشكان ايراني نيز در امور ديواني و نظامي به خدمت گرفتـه  
شدند. در واقع از اين به بعد علم طب دچار تحول گشت به طوري كـه تاليفـات طبـي بـه     

ي  دربـاره  با وجـود آنكـه كارهـاي پژوهشـ     همراه مراكز بهداشتي و درماني  افزايش يافت.
سالمت دوره قاجار شده است اما اين پژوهش تالش دارد تا با تكيه بر منابع دسـت اول از  
جمله اسناد و نشريات و رساله هاي پزشكي وضعيت و جايگاه علم طب و طبابت در دوره 

  ناصرالدين شاه را مورد بررسي قرار دهد. 
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  و جايگاه علمي پزشكان ايراني نقش. 2
  درمانيهاي  روش 1.2

در حالي كه تا قرن ششم هجري در سرزمين هاي اسالمي علم پزشكي ماننـد ديگـر علـوم    
پيشرفتهاي چشمگيري داشت و حتي روشهاي درماني آنها به اروپا آغاز شد اما بـه تـدريج   
ركود علمي جهان اسالم را فرا گرفت. در واقع از اين به بعد بيشتر آثار پزشكي در ايـران و  

المي در تاريخ طب اهميت چنداني نداشت و اين روند تا ورود طب نـوين  ديگر جوامع اس
). طـب سـنتي از سـه     227- 226/ 1: 1382به جهان اسالم همچنان ادامه داشت. (واليتـي،  

منبع دانش متفاوت سرچشمه مي گرفت. نخست طب يوناني يا نظام جالينوسي بودكـه بـه   
). دوم طـب عاميانـه   217بود  (همـان :  تشويق پزشكان مسيحي در دربار خلفا شكل گرفته 

بود. اين طب كهن ترين روش طبي بود و چون همه  مردم آن را به كار مي بردند اين طب 
ريشه در فرهنگ عمومي داشته و بسياري از ويژگي هاي پيش از اسالم خود را نگاهداشـته  

ده بود كه بخشي بود. اما اين نظام كمترين توجه جامعه طالبان علم طب را به خود جذب كر
از آن به اين علت بود كه طبيبان اين سيستم، نوشتار ناچيزي را از خـود بـه جـاي گذاشـته     

). سوم طب النبي بود كه شامل قرآن و دستورات پيامبر اكرم بـود   86:   1386بودند (فلور، 
ه نوع ). در رابطه ب 13:  1385كه بعد ها شارحان و مفسران بدان مطالبي افزودند (دميرچي، 

سوم طبيبان روشهاي پزشكي روزگار پيامبر و روش هاي مـذكور در قـرآن و حـديث را از    
نظريات درماني برگرفته از جامعه يوناني گرا برتر مي دانستند و گاهي دو رويكرد را در هم 

). به هر شكل طب وطبابت ايرانيان از  زمان حكومـت  218/ 1: 1382مي ريختند ( واليتي  
ه به تدريج متحول گشت. با وجود آنكه طبيبان اصلي دربار ناصـرالدين شـاه   ناصرالدين شا

پزشكان خارجي بودند اما طبيبان ايراني جايگاه مهمي در امور لشگري و كشوري داشتند و 
از سوي شاه به القابي چون حكيم الممالك، معتمد االطبـاء، نـاظم االطبـاء، اعتضـاداالطباء،     

فتخر مـي شـدند. امـا يكـي از مهمتـرين چالشـهاي حكومـت        فخراالطباء و ملك االطباء م
ناصرالدين شاه حفظ نيروي نظامي كشور بود كه در جنگها و بيماريهاي فراگير از بـين مـي   
رفت. در واقع قاجارها براي ساختن ارتش نياز به سرباز و پول داشتند ضمن اينكه جمعيت 

تحليل رفتـه بـود.( برجسـته،     18كشور در خالل حوادث سياسي و جنگهاي قومي در قرن 
) به همين دليل عمده وظايف طبيبان ايراني در امور لشگري بود اما يكي ديگر 120:  1393

از ماموريت هاي آنها حضور در مراكز بيماري هاي فراگير و تشكيل مراكز حفظ الصـحه و  
ك اندازه نبـود  جلوگيري از شيوع بيماري ها بود. البته معلومات طبيبان ايراني در اين امور ي
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و حتي كساني كه سواد خواندن و نوشتن نداشتند به دليل داشـتن تجربـه طبابـت بـه ايـن      
  ماموريت ها اعزام مي شدند. 

از نظر مسشتران غربي اطباي ايراني عصر قاجار عالقه خاصي به تجويز انواع مسـهالت  
بد طعم را سر بكشد. داشتند به طوري  كه هر بار بيمار را مجبور مي شد دو سه ليتر مسهل 

يك روش پزشكان ايراني عصر قاجار اين بود كه بيماريهاي موجود را به دو دسـته گـرم و   
سرد تقسيم مي كردند و براي معالجه هر نوع مـرض از داروهـايي بـا خاصـيت ضـد آنهـا       
استفاده نمود. يعني براي عالج يك مـرض گـرم بايـد از داروهـاي سـرد اسـتفاده نمـود و        

طور مثال آنها فلفل را در معالجه امراض سرد به كار مـي برنـد و از يـخ بـراي     بالعكس. به 
درمان بيماريهاي گرم استفاده  مي كردند و براي بيماري مبتال به وبا قطعـات بـزرگ يـخ را    

). در واقع طـب قـديم بـر چهـار پايـه       174:  1362روي شكم بيمار قرار مي دادند (شيل، 
يراني اين اصول را  به كار مي بردند هر چند پزشكان غربي آن اخالط استوار بود و طبيبان ا

را به همان شيوه باستاني قبول نداشتند.  اين اصول براين قرار كه خـون را نشـانه گرمـي و    
تري، صفرا را عالمت گرمي و خشكي، بلغم را گواهي تري و سردي، سـودا را داللـت بـر    

ا كه از رنگ پوسـت و ديگـر عالئـم  بـه     سردي و خشكي دانسته و غلبه هر يك از اينها ر
دست مي آمد، داروي مخالف مي دادند. اگر خون غلبه نموده بود، داروها و دستوراتي كـه  
حرارت بدن را كاهش مي داد ماننـد عنـاب، گـل بنفشـه، گـل گاوزبـان، نيلـوفر، پوسـت         
 خشخاش، پوست كدو و امثال تجويز مي كردند. اگـر صـفرا غلبـه داشـت از آش گشـنيز،     
اسفناج، جوجه خروس همراه ترشي هايي مانند آبغوره، آب ليمو، آب انار، آب تمرهنـدي،  
آب آلو، گوجه سبز و گوجه براغاني ترتيب بدهد و اگر بيماري از غلبه بلغم بود عرق پونه، 
عرق نعنا، غرغره آب عسل، دواهايي مانند تخم كرفس، شكر سـرخ و نمـك بـوره ارمنـي     

ه آش كبوتر يا جوجه مرغ همـراه دارچـين و فلفـل سـبز و زيـره      تجويز مي نمود و غذا ك
دستور مي داد و دستور اينكه از استحمام و خـوردن سـردي هـاي ماننـد خيـار و كـدو و       
هندوانه و دوغ،  ماست، گوجه، ترشيجات پرهيز كند و اگر بيماري از سودا تشـخيص داده  

 640/  3:  1369ال اينها. (شـهري،  شده بود تخم كاسني، تخم كرفس، گاوزبان، باديان و امث
).  دكتر ويلز سفير آمريكا در ايران دوره قاجار در خاطراتش نيز در رابطـه بـا شـيوه هـاي     
درماني اطباء ايراني  نوشته كه در ايران كليه امراض را خشـك و يـا رطـوبي مـي داننـد و      

ند و مـرض دوم  مبتاليان امراض خشك را به واسطه  فصد و تجويز مسهل معالجه مي نماي
كه عبارت از امراض رطوبتي باشد، به واسطه گنه گنه، نباتات معطر از قبيـل بنفشـه و گـل    
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سرخ معالجه مي كنند. ويلز در سفرنامه اش مي گويد اگر يك حكيم ايراني را به باالي سـر  
بيمار ببرند و قادر به تشخيص بيماري از نوع گرم و سرد بودن آن نشود، در ايـن صـورت   

ن كاري كه مي كرد، اين بود كه به بيمار مقداري دارو از نوع گرمي مي خوراند. هر گاه اولي
حال بيمار رو به بهبود رفت،كه همين طريق را اين بار بـا اطمينـان بيشـتري ادامـه مـي داد.      

  ). 68:  1368(ويلز، 
يدند براي درمان تب نوبه يك روش طبيبان ايران دوره قاجار اين بود كه نمك را مي كوب

و در يك كوزه پاكيزه با جزيي حرارت آتش، بو داده تا وقتي كه رنگ آن مثل قهوه بـو داده  
شود و به مقدار دو قاشق در يك استكان آب گرم،حل كرده و شـخص مـريض بايـد يـك     
مرتبه آن را بخورد و اگر تب نوبه در هر دو يا سه روز يك مرتبه ظـاهر شـود، بايـد نمـك     

ساعت هيچ چيزي به جز  مقدار كمـي آب و آب   48تا بخورد و تا مذكور را صبح زود ناش
 ). 3ق )  1295ذيقعـده   29،  ( 371گوشت نخورد (روزنامـه ايـران ، جلـد دوم،  شـماره     

همچنين براي درمان تب نوبه،اطباء نمك ترش، يا گنه گنه، يا گل خبازي و اسفرزه  به بيمار 
درمان اين بيماري به بيمار سكنجبين و يخ داده  ) و يا براي143:  1386مي دادند (كرماني ، 

). براي بيماري هاي ديگري مانند روماتيسم، راههاي  138:  1392مي شد (غفاري كاشاني، 
درماني خاصي وجود داشت. براي درمان رماتيسم برخي با شستشوي سه باره بيمار در آب 

يك فنجان چايخوري پـر از   گرم، مالش با نمك و عبور يك تيغه كارد بر وي، و يا خوردن
عسل،  سوپ ساخته شده از حبوبات و چغندر و آرد جو و نعناع و مارچوبـه و ومقـداري   
سركه. افزون براين چشمه هاي آب گرم و سرد معدني به عنوان يكي از شيوه هـاي درمـان   

  ).32استفاده مي شد. (فلور، همان : 
ان به كار مي بردند، خون گرفتن بود. يكي از روشهايي كه طبيبان ايراني آن را براي درم

طبيب ايراني خون گرفتن را در هر موقع تجويز مي كرد  و حتـي تجـويز مـي كنـد كـه از      
نوزادان هم پس از سه روز خون بگيرند تا خون فاسد رحم مادر از وجودش خـارج شـود.   

:  1378والفـوا،  هر ايراني در هر ماه دوبار به دالك مراجعه مي كرد تا از او خون بگيرند (دي
). در واقع  عمل فصد توسط دالك ها صورت مي گرفت اما يكي از كارهاي طبي كـه  140

در قديم براي خون گرفتن بود، زالو اندازي بود. بعضي افراد سالي پنج و شش بار در سـال  
زالو مي انداختند. حتي ناصرالدين شاه هم  به تجويز اطباء بعضاً زالو مي انداخت (بـديعي،  

). قيمت زالو ارزان بود و معموالً زالوفروشان يك عده دوره گردهايي بودند كه 377:  1378
در كيسه و يا پارچه اي كه به كمرشان مي بستند، تعدادي زالو را با خود حمل مـي كردنـد   
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).  با وجود عالقه مندي طبيبان ايراني به خـون گـرفتن ولـي طبيبـان     423:  1370(نجمي ، 
يران مانند پوالك به شدت مخالف خون دادن بود. به نظـر وي رگ زدن  خارجي در دربار ا

) دكتر طولوزان  427:  1361بي موقع  و افراطي منجر به بيماريهاي ديگر مي شود. (پوالك، 
ديگر پزشك دربار به ناصرالدين شاه توصيه مي كرد كه خون نگيرد ولي شاه يك بار بنا بـر  

ال  تصميم گرفت خون بگيرد، شاه هم بدون مراجعه بـه  تجويز اطباي ايراني بعد از چند س
پزشك دربار رگ خود را گشود اما از شدت ضعف قش كرد كه در اين ميان دكتر طولوزان 

). همين مسأله باعث شد كه شاه به اطباي ايراني  58سريع شاه را مداوا كرد (فوريه،  همان : 
رجال دولتي محسوب مي شدند همچنـان   اعتنا نداشته باشد  هر چند برخي از اطبايي كه از

مركز اسـنادملي ،  ( مورد توجه شاه بودند و آنها نيز جهت جلب توجه شاه تالش مي كردند
و به شاه اينگونه القاء مي كردند  كه دواهاي فرنگي فايده ندارد تا )  3016/295شماره سند  

). كه البتـه   57،همان :   بي فايده گي پزشك خارجي دربار را  پيش شاه ثابت كنند ( فوريه
در عمل بعضاً موفق مي شدند، به طوريكه وقتي حسينقلي خان نايـب فراشـخانه بـاد فـتخ     
گرفته بود دكتر طولوزان و دكتر بگمز نتوانستند او را معالجه كنند ؛به طوري كه ممكن بـود  

مـه خـاطرات   دو روز ديگر بميرد اما ميرزا زين العابدين موفق شـد او را معالجـه كند(روزنا  
). اين مطلب نشان مي دهد كه  طبيبان ايراني رقابت سـختي بـا   45:  1350اعتماد السلطنه، 

پزشكان خارجي در در دربار داشتند و  در اين رقابت، طبيبان ايراني بعضا موفق مي شـدند  
و مورد توجه شاه قرار مي گرفتند كه در اين باره ناصرالدين شاه اشعاري را سـروده اسـت.   

   ). 3016/295شماره سند  كز اسناد ملي، (مر
كردند،  يمي به طور نظري و عملي طبابت ميبه غير از طبيبان سنتي كه براساس متون قد

افرادي به عنوان شكسته بند يا دالك و سلماني كار طبابت را بدون اينكه سواد تئوري داشته 
ها خود به دو دسته تقسيم مي  باشند، انجام مي دادند. در واقع طبيبان سنتي  يا حكيم باشي

شدند. يك دسته طبيباني بودند كه سواد خواندن نداشتند، ولي به صورت تجربي شيوه هايي 
براي درمان به كار مي بردند كه پيرزن ها و دالك ها و سلماني ها از جمله آنها بودند و يك 

طب مدرن نيـز آشـنا   دسته كساني بودند كه متون قديمي طبي را فرا گرفته بودند و حتي با 
بودند. در روستاها نيز درمان بيماران توسـط پيـرزن هـا و دالكـان صـورت مـي گرفـت. (        

). كار دالكان اين بود كه در حمام كيسه به بدن مشتريان كشـند و  764/ 1:  1386مستوفي، 
كودكان و نوزادان را ختنه  كنند، حجامت را انجام دهند و دنـدان هـاي كـرم خـورده را از     

). شكسته بند ها براي درمان در رفتن اسـتخوان،  115:  1378ن بيرون كشند. (ديوالفوا  دها



 31و ديگران    حسن زنديه

قدري زرده تخم مرغ تجويز مي كردند كه آن را بروي پارچه اي ماليده و بر عضـو صـدمه   
ديده مي بستند و اگر شكسته باشد، عضو مزبور را موميايي و در اغلب مواقع قـدري سـقز   

  ). 158ا هم بر عضو مربوط ماليده مي شد. (ويلز، همان : تجويز مي كردند كه آن ر
  
  تأليفات طبي 2.2

اما اطبا ايراني كه با متون كهن و غربي آشنايي داشتند سهم به سـزايي در رشـد و تـرويج و    
تاليف علم پزشكي داشتند. از تاثيرات مثبت مدرسه دارالفنون و ديگر مـدارس پزشـكي آن   

وان در حوزه پزشكي شد.  در واقع توجه بـه علـم و دانـش در    بود كه منجر به تاليفات فرا
دوره قاجار رو به رشد بود و در اواخر دوره ناصرالدين شاه شـدت بيشـتري پيـدا كـرد. از     

اثر محمد باقر بن محمد جعفـر فشـاركي  ( متـوفي    » حفظ الصحه«جمله آن رساله پزشكي 
» يان لـزوم حركـت و تـدبير آن    در ب« فصل است. عنوان فصل اول  5.ق ) كه داراي 1314

است. وي در اين فصل اشاره دارد كه تمام طب در دو چيز است : اول تنقيه و دوم تقويت 
كه توضيحات مفصلي در اين باره ارائه مي دهد. فصل دوم درباره آداب غذا خوردن است و 

ارم فصل سوم درباره بهترين نوع آب ها و آداب نوشيدن تذكراتي مي دهـد. در فصـل چهـ   
درباره بهترين وقت براي خوابيدن و توضيحات طبي براي انجام جماع ارائه مي دهد. فصل 
آخر رساله درباره قوه مزاج و صحت بدن و رفع امراض نكته هاي طبي را سفارش مي كند. 

حكيم ميرزا محمد كاظم از  »حفظ الصحه ناصري« كتاب ديگر). 247(يوسف بيگ بابا پور، 
ب داراي سه فصل است. فصل اول درتعريف علم طب، فصـل دوم در  رشتي است. اين كتا

شرايط حفظ صحت و فصل سوم در تكليف طبيب در امر حفظ صحت است. (همان،  ص 
). از ديگر آثار او، رساله وبا، رساله طاعون، رساله پيوند آبله، حفظ تدبير، رساله در فصد، 39

خـزائن  «). نسـخ خطـي   35ست. ( همـان،  مجاري مياه، رساله قهوه وكتاب نجات االطباء  ا
ق. شامل ده مقاله طبي است.  1309از محسن بن عبدالمولي، تأليف سال  » الشفاي ناصري 

مقاله اول درباره امراض آالت تنفس، مقاله دوم امراض آالت ورم، مقاله سوم امراض آالت 
مقالـه ششـم    تغذيه، مقاله چهارم امراض مزاجي و عمومي، مقاله پـنجم امـراض جراحيـه،   

امراض آفات بول، مقاله هفتم امراض نخاع، مقاله هشتم امراض عصباني، مقاله نهم امـراض  
  .).2/ 6955جلديه، مقاله دهم سرطان (خزائن الشفاي ناصري، شماره بازيابي 

اقسـام  «از  جمله كتاب هاي بي شماري كه در اين دوره مي توان اشاره داشت به كتاب 
از » عـالج االمـراض  «اثر ابوطالب بن محمد تبريـزي اصـفهاني ؛   » ناصرالملوك«و » حميات
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كشـف المهلكـات فـي سـموم     «ق. ؛  1310ميرزا ابوالقاسم بن ميرزا علـي اكبـر اصـفهاني    
از سيد محمد علـي  » مجرب التحقيقات«از محمد علي واعظ صفايي اصفهاني؛ » المسكرات

موسوي بن عقيل علوي اصفهاني  از سيد» حقايق االدويه الموسوي«واعظ صفايي اصفهاني ؛
).در ايـن دوره برخـي از    66،  65:  1391از ميرزا مهدي اصفهاني ( بابـاپور،  » ادويه طيبه«؛ 

آثار علمي نويسندگان خارجي توسط شاگردان دارالفنون ترجمه شد. در واقع اين آثار به دو 
درسه دارالفنون بود دسته تقسيم مي شد برخي از اين آثار همان دروس اساتيد خارجي در م

و برخي نيز ترجمه كتابهاي منتشر شده در اروپا بود  و امـروزه نسـخه هـاي خطـي آن در     
از دكتـر  » امراض دمـاغي «كتابخانه هاي كشور موجود است  كه از جمله آنها ترجمه نسخه 

ق.به دستور ناصرالدين شاه بـه فارسـي ترجمـه شـد. از مهمتـرين      1287پروس كه در سال 
كه آثار خارجي را ترجمه كردند مي توان به ميرزا علي رضا، ميـرزا محمـود بـن     مترجماني

محمد هاشم ،محمد تقي طبيب كاشاني، خليل بن حاجي ميرزا عبدالباقي و مير محمد تقـي  
كاشاني اشاره كرد كه كتابهايشان  عمدتاً در موضوعات پاتولوژي، چشم پزشكي، سـموم و  

  .»)سخ خطي پزشكي ايران كتاب شناسي ن« گردش خون بود(ر.ك
  

  )اروپايي(پزشكان  نقش و جايگاه علمي .3
  جايگاه پزشكان خارجي در دربار 1.3

حضور پزشكان غربي در ايران از دو جهت اهميت داشت. يكي حفـظ زنـدگي شخصـيت    
هاي مهم كشوري و لشگري و دوم ايجاد مراكز آموزشي و تربيت پزشك در جهت سالمت 

پزشكي كه با هيئـت هـاي اروپـايي بـه ايـران عهـد قاجـار سـفر كـرد،          عمومي بود. اولين 
ق. يك پزشك فرانسوي به نام سالواتور همراه  1223) بود. پس از آن در سال Briggsبريگز(

با گاردان به ايران آمد و در گسترش طب جديد اثرات زيادي بر جاي گذاشت. همزمان بـا  
ق. به ايـران آمـد و جراحـي    1223يس در سال )سفير انگل Harford Jonesاو هارفورد جونز(

)را با خود به همراه داشت. وي پزشك مخصوص عبـاس   Campbellانگليسي به نام كمپل (
ميرزا شد. در بين نخستين جراحان و پزشكان انگليسي كه در ايران كار مي كردند، مي توان 

عضو هيئت نظامي به ايران ) نام برد  كه به عنوان (Charles cormickاز دكتر چارلز كورميك  
)بود كـه ابتـدا در سـال     John Macneillآمد. يكي ديگر از پزشكان انگليسي، جان مك نيل( 

ق. به عنوان دستيار جراح سفارتخانه انگليس به ايران آمد و در همان سال موفق شد  1236
ر سـال  همسر فتحعلي شاه را معالجه كند اما بعد از گسـيختگي روابـط ايـران و انگلـيس د    
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ق. پزشكان فرانسوي در دربار ايران استخدام شدند و در بين آنان جراحـي فرانسـوي   1253
الجـه كـرد.   ق. محمـد شـاه را بـا موفقيـت مع     1259) بـود كـه در سـال    Labatبه نام البا (
  ).  266:  1375  (لمبتون،

كـه  ناصرالدين شاه نيز از نظر پزشكي عمدتاً زير نظر پزشكان خـارجي بـود. دكتـر كلو   
)Cloquet     طبيب ديگر فرانسوي پزشك مخصوص ناصرالدين شاه بـود. دكتـر كلوكـه  بـه (

ق. به تهران آمد. كلوكه بـه غيـر از    1262درخواست محمد شاه از دولت فرانسه،  در سال  
طبابت در دربار، به دستور شاه يك مجلس درس جراحي داشت كه اصول طـب جديـد را   

).پزشـك معـروف ديگـر دربـار،ادوارد      553/  2:  1363تدريس مي كرد( اعتمـاد السـلطنه،  
ق. پس از مرگ دكتر كلوكه و قبل از 1272بود. دكتر پوالك در سال  ) Eduard Polakپوالك(

استخدم دكتر طولوزان، طبيب مخصوص ناصرالدين شاه بود. پـوالك عمـالً معلـم طـب و     
/ 1: 1375(بيـاني،    وده است.جراحي بود ولي ظاهراً استخدام او به عنوان معلم داروسازي ب

ق. در خدمت  1313تا  1275) از سال  Tholozan( ). بعد از دكتر پوالك، دكتر طولوزان150
دولت ايران بود. وي عالوه بر طبابـت شـاه و درباريـان بـه عـده اي از ايرانيـان خـارج از        

ه بـود و  دارالفنون، درس طب و جراحي مي داد. دكتر طولوزان عالوه بر اينكه پزشـك شـا  
) سـمت   2306/295توصيه هاي پزشكي به او مي داد (مر كز اسـناد ملـي، شـماره سـند،      

). وي همچنـين بـراي    139مشاور سياسي و ديواني او را هم داشـت. (ديوالفـوا ،همـان  :    
فرستادن برخي از شاگردان به اروپا زمينه را فراهم و دولت را تشويق مي كرد. (الماثر و آثار 

  ).  557همان : 
به غير از پزشكان خارجي دربار و سفارت خانه ها، با ورود هيئت هاي مذهبي مسيحي 
آمريكايي، انگليسي، روسي  و آلماني ، پزشكاني همراه آنها به ايـران آمدنـد. ايـن پزشـكان     

ده بلكـه مـردم نيـز از آنهـا سـود      برخالف ساير پزشكان خارجي، منحصـر بـه دربـار نبـو    
:  1393يي عادت به ويزيت مجاني بيماران فقيـر داشـتند (برجسـته،    بردند.پزشكان اروپا مي

،به بيمارسـتانهاي آنهـا مراجعـه    ) به همين خاطر افراد زيادي براي مداواي بيماري خود139
كردند. اين پزشكان عالوه بر ماموريت سياسي و مذهبي نيز سعي داشـتند تـا روشـهاي     مي

يران متداول كننـد. آنهـا تـالش مـي كردنـد تـا       جديد پزشكي و بيمارستاني پيشرفته را در ا
پزشكان و پرستاران ايراني، تربيت كنند تا بتواننـد بـدين وسـيله مراقبـت هـاي پزشـكي را       
توسعه داده و سطح سالمت و بهداشت عمومي جامعه را باال ببرند. از پزشكان آمريكايي در 

ق.  در اروميـه   1269اين هيئت ها، مي توان به جـوزف كـاكران اشـاره كـرد كـه در سـال       
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بيمارستاني ساخت. دكتر وتورنس، دكتر هولمز، دكتر ماري برادفـورد، دكتـر الكسـاندر،  از    
  ).115:  1385ديگر پزشكان آمريكايي در دوره ناصرالدين شاه، در ايران  بودند. (جوادي ، 

  
  ثير علمي پزشكان خارجيأت 2.3

همانطور كه گفته شد بحث آموزش و تربيت پزشك بسيار اهميت داشت. در واقع تحصيل 
طب تا پيش از دوره ناصري، مكتب خاصي وجود نداشت و شاگردان پس از طي مقدمات 

بـه فراگيـري حكمـت طبيعـي     اوليه و خواندن صرف و نحو بـه تحصـيل حكمـت الهـي،     
باب نفيسـي، كتـب معتبـر كالسـيك در آن     پرداختند. كتاب قانون بوعلي سينا و شرح اس مي

).با وجود آنكه شاهزاده عباس ميرزا قبـل  73/  1:  1382زمان به شمار مي رفت. (روستايي 
از تشكيل  مدرسه دارالفنون، كساني را براي تحصيل طب جديد به اروپا اعزام كرده بود، در 

سـنتي در اوايـل دوره   ). بنابراين طـب   43وضع طب تغييري حاصل نگرديده بود. (همان : 
قاجار در دانشكده اي تدريس نمي شده و بـا وجـود ورود مظـاهر تمـدن نـوين غربـي و       

و  افزايش جمعيت و گرايش به شهرنشيني، تعداد پزشكان سنتي خـوب بسـيار كـم بودنـد    
طبيبان سنتي جمع امراض  معالجات را راجع به چهار اصل حـرارت، بـرودت، رطوبـت و    

را دالك هـا و سـلماني هـا انجـام     . اعمال جراحي و دندان پزشـكي  يبوست قرار مي دادند
دادند و همان ها حجامت و رگ زني هم مي كردند. تمامي آنان طب را فقط به صـورت   مي

)  20:  1384تجربي فرا مي گرفتند و مكتب خاصي براي آموزش وجود نداشت (ارجمنـد  
ي به ايران، طبابت شكل نويني به خود اما با تأسيس مدرسه دارالفنون و ورود پزشكان اروپاي

گرفت به گونه اي كه بيش از دو سوم پزشـكان ايـن دوره، در مدرسـه دارالفنـون طـب را      
آموخته و كمتر از يك سوم آنها براي تكميل علـوم طبـي خـود، بـه كشـور هـاي اروپـايي        

ـ     د. خصوصاً فرانسه مي رفتند و برخي نيز به كشورهاي تركيه و روسـيه عزيمـت مـي كردن
ق. نهاده شـد،   1266). زماني كه سنگ بناي دارالفنون در اوايل سال  144(روستايي همان : 

ق. هفت نفر معلـم  1268اميركبير معلماني از آلمان مأمور نمود. بدين ترتيب در محرم سال 
به ايران آمدند كه كوكاتي معلم دواسازي و دكتر پوالك معلم جراحي و طب از جمله آنهـا  

).در ابتداي كار مقرر شده بود كه سي نفر از وابستگان خوانين 323:  1363شتياني،بودند. ( آ
ساله را نزد اين معلمان به تعليم بپردازند اما اين عده در همان اولين سال تأسـيس   16تا  14
نفر افزايش يافت كه در آن افراد مزبور نه تنها علم طبابـت و جراحـي بلكـه  علـم      150به 

).در مسير آموزش 149شوني را هم آموزش مي ديدند. (پوالك، همان : مهندسي و حركت ق



 35و ديگران    حسن زنديه

طب مشكالت خاصي وجود داشت. اول اينكه براي نخستين بار دروسي تدريس مـي شـد   
كه سابقه آموزشي نداشت و حتي در جامعه با آن ضديتي نيز به وجود آمده بود مثـل علـم   

الس طب ناهماهنگي زبان بود كـه   تشريح و استفاده از داروهاي خارجي. مشكل دوم در ك
پوالك را بر آن داشت تا خود زبان فارسي را آموخته و مستقيم به آمـوزش طـب بپـردازد.    
مشكل سوم و مهمتر از همه اين بود كه محصالن مدرسه مراحل تحصيل ابتدايي و متوسطه 

ر مدرسـه و  ).شاگردان دارالفنـون  طـب را د  79:   1390را هنوز نگذرانده بودند. (اردكاني 
طب عملي را در مطب پزشكان معروف مـي گذرانيدنـد. دانشـجويان در سـالهاي اول بـه      
تحصيل فيزيك و شيمي و تاريخ طبيعي مي پرداختند و در سـالهاي بعـد بـه تـدريج علـم      

). البته به  495:  2تشريح و فيزيولوژي و طرز استعمال ادويه را ياد مي گرفتند. (سرمدي ج 
ق.  مدرسه طب به صورت تئوري بود  و جنبـه عملـي نداشـت     1306ال گفته فوريه تا س

) تحصـيل طـب در   129:   1363براي آنكه هنوز عقايد مـذهبي اجـازه نمـي داد. (فوريـه،     
سال تقليل يافت. فارغ التحصيالن طب دارالفنون از عنوان  5سال بود ولي بعداً به  7مدرسه 

اطبايي بود كه در اروپا تحصيل پزشكي خود  دكتر استفاده نمي كردند. اين عنوان مخصوص
را به اتمام رسانيده و دكتر شده بودند. كلمه دكتر را نيز بعد از اسم شخص ذكر مي كردنـد  

پزشـك تعلـيم    35.ق كمتـر از  1276).  تا سال 495مثل ميرزا رضا دكتر. (سرمدي، همان : 
) و در 223فلـود، همـان:   يافته با دانش علوم پزشكي مدرن غربي در ايران وجـود داشـت (  

نفـر در   1100مجموع از مدرسه طب دارالفنون در مدت سلطنت ناصرالدين شاه در حدود 
  ).  62:  1381دوازده دوره فارغ التحصيل شدند. ( هدايتي، 

ينـه بهداشـت عمـومي شـكل گيـري      يكي از نتـايج تأسـيس مدرسـه دارالفنـون در زم    
و حفظ سالمت در جامعه و پيشگيري از بروز ها و مجالسي بود كه هدف آن بهبود  جمعيت

بيماري ها بود. اين جمعيت را مي توان به سه بخش تقسيم كرد : مجـالس حفـظ الصـحه،    
انستيتو پاستور و جمعيت شير و خورشيد. مجـالس حفـظ الصـحه بـراي كنتـرل وضـعيت       

در  بهداشت در كل كشور ايجاد شدند. انستيتو پاستور دومين جمعيت يا مجلسـي بـود كـه   
زمان قاجار به كنترل بهبود وضعيت بهداشت عمومي مـردم مشـغول بـود. انسـتيتو پاسـتور      
موسسه اي علمي است كه مـأمور تهيـه اقسـام واكسـن و معالجـه هـاري و تجزيـه هـاي         
باكتريولوژي و شيميايي مختلف و خدمات ديگر بود. جمعيت شير و خورشيد نيـز وظيفـه   

هداشتي مردم در زمان قاجار را عهـده دار بـود كـه در    رسيدگي به كنترل و بهبود وضعيت ب
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ــار   ــاني بـــه يـ ــايع ناگهـ ــاير وقـ ــوارد قحطـــي و زلزلـــه و سـ ــان مـ ي مصـــيبت زدگـ
  ). 147همان:    شتافت.(روستايي مي

به غير از مدرسه دارالفنون كه طبابت را آموزش مي داد، آموزشگاه هاي طبـي ديگـري   
ا مدرسه عالي طب بود كه توسـط دكتـر   توسط اتباع خارجي وجود داشت كه يكي از آن ه

كاكران در اروميه ساخته شد. دوره تحصيل در اين مدرسه، پنج سال بود. بـه علـت نبـودن    
استاد و معلم در يكي دو سال اول خود دكتر كاكران اكثر دروس را خود تدريس مي كـرد.  

هران  تأسيس كرد يك امريكايي ديگر به نام ويشارد كالسي را نيز براي پزشكان ايراني در ت
پس از آن چند نفر دوره ي اين كالس را طي كردند. او بعد به اين فكر افتاد كه آموزشـگاه  
پزشكي كاملي در ايران داير كند ولي به علت فقدان بودجه و آموزگار از اين فكر منصـرف  

  ).  102شد. (همان : 
  

  گيري . نتيجه4
به دليل حضور پزشكان خارجي در ايـران از  رشد علم پزشكي در اروپا و تاثير آن در ايران 

بهداشتي در نزد دولتمردان، علم طـب   سويي ديگر اهميت مباحث جمعيتي و يك سو و از
در دوره ناصرالدين شاه را متحول كرد. در واقع حضور پزشكان خارجي در دربار ايران بـه  

ن ايراني نيز مـورد  نوعي نشان دهنده جايگاه  مهم علم پزشكي در حكومت ايران بود. طبيبا
توجه حكومت بودند و در امور نظامي و ديواني به خدمت گرفته مي شـدند. تـالش هـاي    
حكومت در رشد آموزشي پزشكي موثر بود به طوريكه اعزام محصلين بـه اروپـا، تأسـيس    
مدرسه دارالفنون و استخدام معلمين خارجي و چاپ و نشر كتب قديمي و جديـد طبـي و   

ها به مسائل درماني و بهداشتي، جايگـاه علمـي ايـن دوره را نسـبت بـه      پرداختن روزنامه 
گذشته متمايز كرد. مباحث پزشكي در اين دوره رو به رشد و بالندگي بود. روش ها درماني 
طبيبان ايراني عمدتا باليني و سنتي بود  و در امور دفع سموم و امراض آبله و طاعون تبحـر  

واني تاليف و ترجمه كردند كه برخـي از آنهـا خالصـه متـون     داشتند. در اين رابطه آثار فرا
  قديمي و  يا تجربيات شخصي و يا ترجمه متون آموزشي نويسندگان غربي بود.  
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