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سخن نخست
سده ی نووزده مویالدی کوه بوا سویطره ی

دورهی گذار است؛ زیرا ایران قاجار ،دورهای است که

بسووویار

طب سینایی به دفتر تاریخ سپرده شده و طب غربوی

قاجاریوووه در ایوووران تووووبم بوووود ،نقووو

سرنوشت سازی در حیات و افوو طوب سوینایی در
ایران زمین داشت.

شکوفایی خود را آغاز نمود.
کنکاش این نوشتار بر آن است که نشان دهود

از یک سو ،در این قرن ،شاهد حضور فزایندهی

چگونه پایههای طوب سوینایی ،در پوی

از ایون دوران

پزشکان اروپایی در سفارتخانههای کشوورهای غربوی و

گذار ،سست و نحیف شده بود کوه تووان ایسوتادگی در

دواخانوههوا و

زیر ضربات توفندهی طب مدرن غربوی را نداشوته و در

دربار بوده و از سوی دیگور نیوز گشوای

بیمارستانهای به شیوهی طب مدرن را نظاره میکنی

نتیجه نتوانست در برابر آن مقاوموت کنود بلکوه حتوی

و از منظووری دیگوور نی وز راهانوودازی مدرس وهی طووب و

نتوانست به همزیستی مسالمت آمیز با آن نیز تن دهود

جراحی دارالفنون جلب نظر میکند.

و از این رو ،جای خود را برای همیشه به رقیب نوظهور

هر چند این تغییرات زیر سواختی و نهوادی

داد .بدون تردید آسیب شناسی این تحو میتوانود موا

برای رشد طب مودرن غربوی در ایوران قاجوار نقو

را با مکانیس های احیاء و نوزایی این طب در سورزمین

بنیادی از خود نشان دادند و ایون تغییورات گوذار از

پور سینای بزرگ آشنا سازد.

طب سوینایی بوه طوب غربوی را شوتا دادنود؛ اموا

نویسنده بر خود الزم میداند که از تالشهوای

آس ویب شناسووی افووو طووب سووینایی در سوورزمین

وصووف ناپووذیر عزیووزان جنووا آقووای دارا جوکووار در

مادری ،خود نیاز به کنکاشی فراتر از ریخت شناسوی

ویراستاری ،صفحه آرایی و طراحی ،سرکار خان فاطموه

بنیان ساختارهای نهادی در ایرانِ قرن نووزده دارد.

مرزوقووی در حروفنینووی و پوودر بزرگوووار جنووا آقووای

بررسی چگونگی دگردیسی پیکرهی طب سوینایی در

اسماعیل نبیپور در تنظی متن ،قدردانی نماید.

ایران قاجار قرن نوزده  ،کلید راهیابی به تحلیل این
دکتر ایرج نبی پور
متخصص داخلی ،فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
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پیش درآمد

از اندک پزشکان اروپایی که پیرامون سیمای

قاجاری را میتوان از کتا « سالمت مردم در ایوران

پزشووکی و درمووان در ایووران قاجووار نوشووتهانوود،

قاجار » به دست آورد که توسط استاد عزیزم جنوا

یادداشتهای یاکو ادوارد پوالک از همه برجستهتر

آقای پروفسوور ویلو فلوور نوشوته شوده و براسواس

مینماید .هر چند کتا ارزندهی تاریخ پزشکی ایران

پیشنهاد ایون دانشومند ،توسوط ایون حقیور ترجموه

و سرزمینهای خالفت شرقی ،نوشتهی سیریل الگود،

گردیده است .قطعاً آقای فلور از یادداشتهای دکتور

ترجمه ی دکتر باهر فرقانی ،در ایران بسویار مشوهور

یاکو ادوارد پوالک بسیار سود جسته است.

است و دربردارندهی سیر تحوالت پزشوکی ایوران در

یادداشت هوای پووالک توسوط خوود وی در

زمان سالطین اولیهی قاجار و ورود طب اروپوایی بوه

کتا جامعی با عنوان « سفرنامه ی پوالک؛ ایوران و

ایران است ،به تشکیالت بهداشتی و سازمان قرنطینه

ایرانیان » بوا ترجموهی آقوای کیکواووس جهانوداری

نیز نظر میافکند؛ ولی در این کتا  ،این تحوالت بوا

توسط شرکت سهامی انتشارات خووارزمی بوه چوا

تاریخ اجتماعی و گزارشهای تواریخ سیاسوی چنوان

رسیده است .در این کتا به اخالق و رفتوار ،آدا و

آغشته شدهاند که به دشواری مویتووان در البوهالی

رسوووم ،دیوون ،سیاسووت و دربووار شوواهان ،چگووونگی

سطور آن به ریخت شناسی چگونگی طب و طبابوت

مسافرت به ایوران ،داموداری و کشواورزی ،صونعت و

دست یافت.
بیشک ،دید فراگیر به منظر طبیب و طبابت

تجارت نیز پرداخته شده است و در بخ

انتهایی که

یک پنج آخر حج کتوا را شوامل مویشوود ،بوه

9

موضوع طبیب و مداوا ،مخدرها ،زهرهوا و پادزهرهوا،

این نوشتارها ،در زای

بیماریها و امراض هموهگیور ایوران در زموان قاجوار

آشوونایی ایرانیووان بووا طووب موودرن ،نقش وی کلیوودی

اشاره شده است.

داشته انود کوه بوه عنووان مثوا مویتووان از کتوا

از آنجا که شوناخت فضوا و ریخوت شناسوی
پزشکی قاجار جهت درک ساز و کار و چرایوی عودم
تحمل قامت طب نحیف شدهی سینایی در ایوران در

جالءالعیون (۱۸۸۲م۱۳00/ق) و تشریح بدن انسوان
(۱۸5۳م۱۲20/ق) نام برد.
پوالک اولین کسی بود که رسماً به تودریس

برابر ضربات طب مدرن در دوران گذار بوه مدرنیتوه،

پزشکی نوین در ایران با بازگشایی دارالفنون و بخ

به ویژه برای دانشجویان پزشکی بسیار مه است ،در

پزشکی آن در  5ربیع االو ۱۲6۸قمری برابر بوا ۲۹

این جا به برداشوتی پرشوتا از چگوونگی طبابوت و

دسامبر ۱۸5۱میالدی پرداخت ،او پی برد کوه عودم

مداوا در ایران قاجار ،از زاویوهی دیود دکتور پووالک

آموزش تشریح ،نقص بزرگی در آمووزش پزشوکی در

نوشوتار

ایووران اسووت و از ایوون رو ،بووا تمووام محوودودیتهووای

کنونی که به تضاد و دوگانگی طوب تحلیول رفتوهی

اعتقادی که وجود داشت او نخست آموزش تشریح را

سینایی و طب مدرن غربی در ایران قاجار بوه شوکل

با یک اسکلت کامل که از خارج به همراه خود آورده

میپردازی که بیشوک مویتوانود در بحو
4

طب مودرن در ایوران و نیوز

سیستماتیک میپوردازد ،روشونی بخو

و راه گشوا

بود آغاز کرد .او چنین مینویسد:

” شاگردان که قبالً تصور میکردند با دسوت

باشد.
پوالک که تحصیل کرده ی دانشگاه های وین

زدن به استخوان نجس مویشووند ،چنودان بور ایون

و پراک بود ،بوه دعووت امیرکبیور بورای تودریس در

احساس خود چیره شدند که خود برای تحقیق به در

دارالفنون همراه با ش

استاد اتریشی دیگر در سوا

آوردن جمجمه از قبور مبادرت میورزیدند“ .

۱

دارالفنون) بوه ایوران

تالش او برای آموزش علوم تشریح ،جراحوی و

آمد و سپس پزشک مخصوص ناصورالدین شواه شود.

پزشکی مودرن در ایوران قاجوار و نیوز یوادگیری زبوان

۱۲۳0ش (در پی

از گشای

پوالک استاد طب و جراحی دارالفنوون بوود و آقوای
ویل فلور تعداد  ۲۲جلد کتا و رسالهی پزشوکیای
را که پوالک نوشته است لیست نموده که بسیاری از

 ۱پوالک ،یاکو ادوارد .سفرنامه ی پوالک « ایوران و ایرانیوان» .ترجموهی
کیکوواووس جهانووداری ،تهووران ،انتشووارات خوووارزمی ،چووا دوم،۱۳6۸ ،
ص.۲۱0

فارسی و مطالعهی سوتون و نوشوتارهای طوب سونتی

عطاری محدود بوده است .همننین از آنجا که هویچ

ایران و زندگی در میان ایرانیان به مدت یک دهوه ،از او

گونه پژوهشی در زمینهی گیاهان دارویی ایران و نیز

شخصیتی آفریده بود که میتوان گفوت بوه خووبی بوه

خواص داروهای معدنی آن صورت نمویگرفوت ،ایون

زوایای جامعهی شناختی و نیز تحلیلی طب رو به زوا

نسخهها نیز محدود به همان داروهای رایج و گیاهان

سینایی در ایران قاجار آگاه بوده است .در یوک تحلیول

دارویی موجود در عطاریها بوده است.

کلی ،او اطباء ایران قاجوار را بسویار گسسوته از منشواء

بنابراین او در یوک اقودام شوگفت انگیوز ،در

طب جالینوسی -سینایی دانسته کوه فقوط رونموایی از

سووا ۱۸۸5م۱۳0۲/ق ،هزینووهی تجهیووز هیوویتی

آن طب را از خود نشان میدادند .او مینویسد:

اکتشافی به رهبری گیاه شناسی به نام اشتایف و نیز

” طبیبهای ایرانی که حکی ه بوه آنهوا

هزینههای سفر دو زمین شناس به نامهوای رودلور و

میگویند ،خیا میکنند عل موداوایی را در اختیوار

نا را شخصاً پرداخت .به پاس این اقودام ،اشوتایف،

دارند که با مقتضیات خاص سکنهی ایران و شورایط

گونهی جدید گل لوبال ( نیلووفر صوحرایی ) را کوه

آ و هوای آن مطابقت دارد و با طب اروپایی ،یا بوه

خود کشف کرده بود ،پوالکیا نامید.

۳

1

عبارت دیگر فرنگی ،کامالً متفاوت و مختلوف اسوت؛

همانگونه که خود پوالک گفتوه اسوت ،طوب

این ها اصوالً نمیدانند کوه اطالعوات مختصور طبوی

ایران قاجار ،رونمایی از طب جالینوسی -اسالمی بود

آنهووا چیووزی از آن ه و فقووط قالووب را بووه عاریووت

و کواوش،

گرفتهاند و نه محتوای

را“ .

۲

که دیگر چیزی بوه آن براسواس پوژوه
اندوخته نشده بود.

پوالک به تعداد ک اطبایی کوه نوشوتههوای

پوالک ،آموزش طب غربی و حتی نوع سونتی

فارسی و عربی طب جالینوسی -سوینایی را مطالعوه

آن را در ایران بسیار ناکارآمد و ناکافی دانسته کوه در

نمودهاند ،اشاره کرده است .او اکثر حکی هوای ایوران

آن کارآموزان طب ،پس از آمووزش خصوصوی و غیور

کافی از طب سونتی بوه صوورت

رسمی چند فصل از کتا قانون و شرح اسبا زکریا،

علمی و عملی دانسته که فقط چند فرمو نسوخه را

آن ه از نظر زبوانی و نوه از لحوا موضووعی ،بودون

داروشناسی آن ها به چند داروی

دروس و معلومووات مقوودماتی نظووری ،بووا رونویس وی از

قاجار را فاقد دان
حفظ کرده و دان
 ۲پوالک .ص.۳۹6

http://encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2880
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نسخه های پیشین ،پیشه طبابت را در پی میگرفتنود

میسووویونری کلیسوووا ( ” ،)CMSچناننوووه فوووردی

ویژهی اطباء

میخواهد طبیب شود ،کتابی در بازار میخرد ،آن را

آن زمان نیوز تووبم بووده اسوت .در بهتورین شورایط،

چندین هفته میخواند ،یواد مویگیورد کوه بوه چوه

طبابت براساس تقریرات دست چندم کتوب کالسویک

بیموواریهووایی گفتووه موویشووود گوورم هسووتند و چووه

که این دگردیسی با تغییر لباس و آرای

طب جالینوسی -اسالمی صورت میگرفت.

۴

پوووالک تووالش بس ویار نموووده اسووت کووه از
شارالتانیس حاک بر فضای پزشکی ایران قاجار پرده

7

بیماری هایی سرد ،همننین است در موورد غوذاها و
داروها و آن گاه او آمادهی طبابت اسوت .وی چیوزی
در مورد دستگاه گوارش و خون نمیداند“ .

5

بردارد که چگونه افرادی سودجو بوا خوانودن و از بور

از نوشتههای پووالک چنوین برمویآیود کوه

کردن چند کتا و نسخه ،بیماران را تا پرتگاه مرگ

صنف خاصی نیز وجود داشته اند که کوار جراحوی را

سوق میدادند .از نوشوتههوای پزشوکان میسویونری

انجام میدادند و عموماً هنگامی کوه ایون گوروه وارد

کلیسا ،هیوم -گریفی  ،آدامز و دیگر نقوادان ،چنوین

کار میشدند که کار به جایی باریوک کشویده بوود و

پزشوکی بوا گسوتاخی و

سواد آنها نیز بسیار پایینتر و نادانتور از حکوی هوا

جسارت ،توسط افرادی که فاقد آموزش سازمان یافته

بوده و درمان دملها ،بازکردن قرحوههوای سوطحی،

شووارالتان پزشووکی را بووازی

جدا کردن بخ های قانقاریایی ،تراشیدن غودههوای

میکردند ،در ایران قاجار در جریان بوده اسوت و توا

کوچک ،جا انداختن مالذ ،بند آوردن خون به کموک

حدود بسیار زیواد ،آن چوه از نوشوتههوای پووالک و

مووواد قووابه و همننووین بخیووه زدن زخوو هووا و

دیگران برمیآید ،طبابت نه تنهوا توسوط ایون گوروه

بریدگیهای تازه را انجام میدادند و از دست زدن به

بلکه توسط بعضی از اعضای خانواده که دستی نیز بر

جراحیهای بزرگ به دلیل خوونریزی و عودم امکوان

کتب عامهی طبی داشتند ،صورت میگرفته است.

بستن رگها ،عاجز بودند.

برمیآید کوه عمومواً دانو
بودنوود و بیشووتر نق و

براساس اظهار دکتر « کار » پزشک جامعه ی

کارهای ارتوپدی نیز توسوط” شکسوته بنود “
صورت میگرفت که از حسن شهرت بسیار برخوردار

 ۴فلور ،ویلو  .سوالمت موردم در ایوران قاجوار .ترجموهی ایورج نبوی پوور.
انتشارات دانشگاه علووم پزشوکی و خودمات بهداشوتی و درموانی بوشوهر،
 .۱۳۸6ص.۱۳0

بود و از نیروی کششی ،زردهی تخ مرغ و مال
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بوا

مومیایی گران قیمت بهره میبورده اسوت .پووالک از

پیرامون طب و جراحی ،تودهی موردم ،بیمواریهوای

عوارض بستن ساعد پس از این اقدامات درموانی کوه

داخلی را در حلقهی کار اطباء و حکیمان میدانستند

به قانقاریا دچار شده بودند و نیز تغییر شکل و سوایر

ولی جراحی از نظر مردم پیشهای مادون بود که خود

نقایص پس از درمان شکستگیهای ریز و خرد شده،

اطباء ایرانی آن را انجام نمیدادند و بر عهدهی صنف

اشاره میکند .در مورد جراحی زنان چنین مینویسد:

جراح ،قصا و دالک بود .از این رو ،با توجه به ایجاد

” جراحی های کوچک در مورد زنوان بیشوتر

فضای اتهام از سوی اطباء ایرانی که پزشکان فرنگوی

توسط جراحان زن انجام میگیورد و از جراحوان زن

بیشتر دواهای سمی و جوهری تجویز میکنند ،مردم

دو تن در تهران بوه داشوتن مهوارت شوهرت خواص

با دیدهی شک و تردید به سوی درمانهای مدرن که

دارند! با وجود این ،اغلب و بیشتر در موارد خطرناک،

به شیوهی غربی از سوی فرنگیها ارائه میشد ،نگواه

از جراحان مرد کمک میطلبند .بدین ترتیب ه بود

میکردند.

که به من اجازهی میل زدن مجرای بو  ،عمل سنگ

اما ،به راحتی ،درمانهای جراحی ارائه شوده

مثانه دختران و زنان حتی در موورد طبقوات ممتواز

از سوی پزشکان خارجی را مردم پذیرا میشدند و در

داده میشد“ .

6

امووا بووه نظوور موویرسوود کووه وضووعیت چشو
پزشکان (کحاالن) در ایران قاجار به نسبت گروههای

حقیقت این محدودهای بود که پزشوکان خوارجی در
آن به نسبت اطباء ایرانی ،ه از نظر عملوی و هو از
نظر نگرش ،سیطره و برتری داشتند.

دیگر چندان موجب برانگیختن زبان انتقادی پووالک

پوالک به دشواریهوای دسترسوی زنوان بوه

نشده باشد؛ زیرا این گروه ،از جراحیهای کوچک سر

خدمات طبی در ایران قاجار ،هو از لحوا عملوی و

رشته داشتند و کجی مژگان ،به داخل پینیدگیهای

ه از دیدگاه عقیدتی ،اشاره میکند .او از روابط بین

پلک چش  ،سبل ،تراخ  ،ناخنک ،حتی آ مرواریود

پزشک -بیمار ،عدم وجود قووانین پزشوکی قوانونی و

را عمل میکردند و به بعضی روشهوای خواص نیوز

قوانین حموایتی پزشوک و یوا بیموار انتقواد کورده و

دست یافته بودند.

داستانهای جالبی را تعریف میکند.

براساس تحلیل پوالک از روانشناسوی موردم

فرهنووگ پزشووکی عامووه در ایووران قاجووار،
گستره ای دیگر بووده کوه موورد توجوه کنکاشوانهی
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پوالک قرار گرفته است و در موورد مفواهیمی چوون

سمی که گرمی حیووانی را از بوین مویبورد .از نظور

تغییر مزاج ،پرهیز کردن ،کاربرد منضوج ،کوارکن یوا

اتیولوژی بیماریها ” ،نواپرهیزی “ بوه گسوتردهتورین

مسهل ،اماله و تنقیوه و داروهوای گیواهی کواربردی

شکل ،جهت تفسیر علت و سبب امراض و بیماریها،

برای انجام عمل تنقیه و نیز رس تصفیهی خون بوه

به کار برده میشد.

بح پرداخته است.

8

متیسفانه در نوشتارهای پزشکان اروپایی کوه

پوالک ضومن انتقواد از سیسوت بور پایوهی

پیرامون طب سنتی ایران قاجار قل زدهاند ،نشانی از

پزشکی جالینوسی که مبتنی بر اخالط اربعوه اسوت،

معاینهی فیزیکی سیستماتیک اطباء نمییوابی و آن

پاتوفیزیولوژی بیماری هوا را از دیودگاه موردم ایوران

چه یاد شده است تنها دیدن زبان و معاینوهی نوبه

قاجار برخاسته از سیست عناصر اربعوه و جلووههوای

است .هر چنود کوه نوبه شناسوی خوود گسوترهای

آن ها یعنی گرمی ،سردی ،مرطو و خشک قلموداد

پینیده و از شگفتیهای طب اسالمی است که دان

میکند .این عناصر چنان در اندیشهی موردم رسوو

معاینهی فیزیکی غر نیز از آن بهره برده است ،اموا

کرده بود که تمام بیماریهای خود را بور آن بنیوان،

میبینی که این دانو

تفسیر میکردند.

استفادهی سوودجویان و شارالتانیسو پزشوکی قورار

او مینویسد ” :وقتی بیمار به طبیوب رجووع
میکند خود قبالً از نظر گرما یا رطوبت بیماری خود
را تشخیص داده اسوت و فقوط از او تقاضوای داروی
مناسب را دارد“ .

2

نیوز در ایوران قاجوار موورد

گرفته و به صورت اموری خرافوی در باورهوای طبوی
عامه رسو کرده بود:

” مردم عادی نیز همنوون اطبواء خیلوی بوه
« نبه » اهمیت میدهند و برای این امر ساعت های

چنین است که سیسوت اندیشوهی پزشوکی

جیبی ایرانیان باید بوه اانیوه شومار مجهوز باشود .از

اطباء قاجار نیوز بور حوو عناصور اربعوه چرخیوده و

گرفتن نبه ،این ها ظاهراً طبیعت بیماری ،حواملگی

وسایل مداوای آنها نیوز در چهوار طبقوه یوا درجوه

زنان و حتی جنسیت بنوهای را کوه در شوک اسوت

تقسی میشدهاند /۱ :غوذای تعودیل شوده /۲ ،دوای
مقوووی  /۳دوای واقعوی بووه معنوی اخووص و  /۴دوای
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تشخیص میدهند“ .

۸

پوالک بوا هوشویاری ،روش هوای درموان در
 ۸پوالک .ص.۴۲5

طب سنتی ایران را مورد مطالعه قورار داده و ضومن

بدن ،درمان سفلیس و سوزاک ،کرم و کرموک ،کورم

مشاهدهی این روشهای درمانی ،نتایج آنها را مورد

پیوک ،درمان امراض عصبی بوا مصورف جووز القوی،

آزمون قرار داد .برخالف دید انتقادی او بوه شویوه ی

تاتوره و انقوزهی هراتی تا درمان مبتنی بر ایموان بوا

طبابووت در دوران قاجووار ،در مووورد ایوون شویوههووای

دعا و توسل به اعتقادات ،فصد کردن ،زالو انوداختن،

درمانی تنها به یک نظارهگر تبدیل شده و ایون خوود

حجامت ،داغ کوردن توا فتیلوه گذاشوتن ،یواد کورد.

نشان میدهد که طب سنتی ایوران بوا میورا طوب

همننووین پوووالک بووا ارائووهی جغرافیووای دقیووق از

و

چشمههای آ گرم و معدنی ،به روشهوای درموانی

جالینوسی -اسالمی ،تا چه میزان پتانسیل پژوه
کاوش را در خود نهفته دارد.
امید است دان

با آ گرم در ایران نیز میپردازد.

پژوهان طب ایران زمین ،به

از نقاط ضعف نگرش پوالک به دورنمای طب

ویژه دانشجویان عزیز پزشکی ،ضمن تحلیل عاقالنوه

و طبابت در ایوران قاجوار ،عودم توجوه او بوه میوزان

در طب سونتی ایوران در زمینوهی ارائوهی خودمات

دسترس وی مووردم بووه خوودمات طبووی و نیووز میووزان

سالمت ،به زوایای پنهان و پر قودرت ایون طوب نیوز

حقالعالج اطباء بوده است .دکتر هانزشه این حقیقت

نفوذ کرده و به عنوان منبعی سرشار از تجربه بوه آن

را این گونه بیان کرد که ” نر اابتی بورای پزشوکان

بنگرند و با ابزار و روشهای علمی موجود به کواوش

اصورار

در آن پرداخته و ضمن زدودن الیهی خرافات ،آن را
تبدیل به گوهری درخشان نمایند.

نیست و طبیب یا بر دریافت هزینه ،پیشاپی
دارد ،یا از طریق فروش داروی

جبران میکند“ .

ایوون حقیقووت کووه تعووداد کمووی از مووردم

دکتر پوالک ،روش های متداو طب سونتی

دسترسی به اطباء داشتند ،نه تنهوا بوه دلیول تعوداد

رایج در ایران قاجار را در یادداشتهای خود پوس از

محدود آن ها بوده است ،بلکه بیشوتر بوه دلیول ایون

مطالعهی آنها ارائه داده است که مویتووان از انوواع

بوده که مردم نمیتوانستند هزینوه دارو و درموان را

جوشاندهها ،کاربرد فولکولوریک شیر االغ ،شویر بوز و

فراه آورند .از ایون رو ،بخو

شیر دختر ،داروهوای معورق و مودر ،روش تخلیوهی

طبابت در دسوت شوفادهندگان مبتنوی بور ایموان و

امعواء ،مصوورف گنووه گنوه ،سووورنجان بوورای مووداوای

عمودهای از سیسوت

مردان طب فولکوریک بوده است.

روماتیس و نقرس ،روش درمان جووشهوای پوسوت
 ۹فلور .ص۱۴۴و.۱6۲

۹
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هر چند که اروپاییهوا بوه صوورت عموومی و

عوامل در شناخت سیر تکامل پزشوکی ایوران بسویار

پزشکان اروپایی به صورت خواص ،در موورد پزشوکان

اهمیت دارند .چوه بخوواهی و چوه نخوواهی  ،ایوران

سنتی ایران با واژگانی مهرورزانه ننوشتهاند ،اما تعوداد

قاجار دورانی بوده است که این پوارادای در آن رقو

اندکی از حکیمان واقعی نیز در ایران قاجار ،بوا دانو

خورده است و اارات آن نیز تاکنون هویدا هستند .از

حقیقی طب جالینوسی -سینایی طبابت میکردند که

سوی دیگر ،این دوران تغییر ،از بُعدی دیگر نیز قابل

موجب شگفتی پزشکان اروپایی شدهاند .دکتر موالکوم

تعمق است ،زیرا در ایران قاجار بوده اسوت کوه یوک

که عموماً نظر منفیای در مورد پزشکان و طب ایرانی

سیاست سالمت عمومی متمرکز ،برای نخستین بوار،

داشت ،با این وجوود اظهوارات

را ایون گونوه عنووان

هر چند که ریشه ی آشنایی ایرانیان با طوب

میکند:

” استثنائاتی هست و من با پزشوکانی ایرانوی
مالقات کردم که نه تنها دارای دان
10

در ایران پدیدار گشته است.

۱۱

غربی در پی

از دوران قاجار با حضور میسیونهوای

حقیقی پزشوکی

مذهبی و ارائهی خدمات پزشکی در جزیرهی هرمز و

بودند ،بلکه بعضوی از روحیوات یوک پزشوک حقیقوی

نیز ورود کمپانی هند شورقی در صوحنهی اقتصواد و

همنووون عطوفووت و فووداکاری را نیووز از خووود نشووان

سیاست ایوران کوه تووبم بوود بوا حضوور پزشوکان و

میدادند .به ویژه باید از پزشک ایرانی شجاعی کوه در

جراحان اروپایی ،رق خورده بود۱۲؛ اما همانگونه کوه

محل وظیفهی خود در شیراز در اپیدمی وبوا در سوا

پژوهشگر بزرگ تاریخ طب ایران ،دکتر سیریل الگود

۱۹0۴م ماند یاد کن کوه بوا آن بیمواری وحشوتناک

بیان داشته است ،ایون در سلسولهی قاجوار بوود کوه

جنگید ،به جوای آن کوه تسولی وحشوتی شوود کوه

انتقا طب جالینوسی -سوینایی بوه طوب هواروی و

دامانگیر هموطنان

شده بود“ .

۱0

پاستور به سرانجام رسید.

۱۳

اکنون ،پس از پرداختن به فضوای طبابوت و
درمووان قاجووار ،بس ویار الزم اسووت کووه بووه عواموول و
مؤلفههای تیایر گذار بر این تغییر پارادای پزشکی در
ایران ،در زمان قاجار نیز نظر بیفکنی  .شوناخت ایون
 ۱0فلور .ص.۱20
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 ۱۲نبی پور ،ایرج .تواریخ پزشوکی خلویج فوارس .انتشوارات دانشوگاه علووم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر .۱۳۸6 .ص.2۱
 ۱۳الگود ،سیریل .تواریخ پزشوکی ایوران و سورزمینهوای خالفوت شورقی.
ترجمهی باهر فرقانی ،تهران ،امیرکبیر .۱۳56 .ص.۴۸۹

از دید مکانیستیک ،تحوالت جهانی در زمان

خدمات پزشکی و تیسیس درمانگاه توسوط پزشوکان

سالطین اولیهی قاجار ،قدرتمندی فرانسه و خیوزش

این هییتهای نمایندگی موجب شد که همانگونه که

این کشور برای تیسویس یوک امپراطووری شورقی و

سیاسووتمداران ایووران ،دوسووتدار فرانسووه بودنوود،

نیرومندی ایون کشوور بوه فوتح هندوسوتان و نقو

فرهیختگان ایرانی نیز به تقلید از روشهای پزشوکی

ژئوپلیتیک ایران در این حلقه ،موجب گردید که یک

فرانسه روی نمایند؛ به طووری کوه کلنول گاریسوون

هییت نمایندگی فرانسووی بوه منظوور کسوب عبوور

یادآور میشود:

” طب ایران در یکصد سا اخیر ،طب عور

سوپاهیان از ایوران بوه سووی هندوسوتان ،بوه دربووار
فتحعلی شاه فرستاده شود .دولت انگلیس و کمپوانی
هند شرقی نیز برای رویارویی ،هیویتی هماننود را بوه

بوده که از درینه ی چش فرهنوگ فرانسووی موورد
توجه قرار گرفته است“.

۱5

ایران گسیل داشوتند .سویریل الگوود در موورد ایون

به تقلید از فرانسویان ،کمپوانی هنود شورقی

حاداه ی تاریخی و اار آن بر تغییر پوارادای پزشوکی

نیز رویکردی به تبلیغ و ترویج خدمات پزشکی جهت

در ایران چنین مینویسد:

اهداف سیاسی ،از خود نشان داد.

11

” بووا ایوون هیوویتهووای نماینوودگی ،پزشووکان

خدمات پزشکی به تودهی مردم ،چه با نیوت

اروپایی نیز به ایران وارد شدند و بدین ترتیوب طوب

خیرخواهانه و چه با هدف به دست آوردن ارزشهای

غربووی ب وا مالیمووت و آهسووتگی در سوونگرهای طووب

سیاسوووی ،کوووه از سووووی پزشوووکان وابسوووته بوووه

جالینوسی نفوذ کرد“ .

۱۴

سفارتخانه های خارجی و هییت های اعزامی از اروپا،

سوویریل الگووود از ااوور هیوویت اعزام وی دیگوور

نمایندگیهای خارجی (تلگراف هنود -اروپوا ،صولیب

فرانسه به سرپرستی ژنرا گاردن که به همراه بیست

سوور روسوویه و غیووره) یووا هیوویتهووای مووذهبی

و پنج افسر ،دو کشی  ،یک پزشک و تعدادی سرباز

(آمریکایی،بریتانیووایی ،فرانسوووی ،آلمووانی ،روسوی) و

و مستخدم به تهران وارد شدند نیز یاد مویکنود .در

دواخانه های پزشکان میسویونری ،ارائوه مویشود ،در

حقیقت وجود این هییتهای فرانسوی ،موجب برتری

معرفی طب غربی مدرن در ایران نق

مهمی را ایفوا

یافتن عل و فرهنگ فرانسوه در ایوران گردیود .ارائوه

نمود.

 ۱۴الگود .ص.۴۹۱

 ۱5الگود .ص.۴۹۳

همننین به نظر میرسد کوه تالشوی کوه از

را به والیات مختلف گسیل داشت.

سوی پزشکان غربی برای معرفوی واکسیناسویون بور
علیه آبله صورت گرفوت و واکسیناسویون خوانوادهی
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۱6

دکتوور پوووالک در بووارهی امیرکبیوور چنووین
مینویسد:

عباس میرزا توسط دکتر جیموز کمپول و همننوین

” وی نادر مردی بوود کوه سرمشوق تنهوا و

آبله کوبی منظ و سیستماتیک که در پناه اندیشهی

منفرد وطن پرستی در ایران به شمار مویرفوت زیورا

وزیر اعظ اصالح طلوب ،امیرکبیور ،انجوام پوذیرفت،

دوام و قوام دولت ایوران را صوادقانه از صومی قلوب

نمونه هایی باشند که چگونگی ورود طوب مودرن بوه

خواهان بود  ...نیت وی آن بود که معلمین اسوتخدام

جامعهی ایران قاجار را نشان میدهند.

شووده را حتوی المقوودور از سیاسووت مملکووت برکنووار

بدون تردید ،یکی دیگر از مؤلفههای نیرومند

نگهدارد تا این که آنان یک سره و یک دلوه بوه کوار

اار گذار بر تغییر پارادای پزشکی ایران ،خود شخص

تدریس و تعلی خود سرگرم باشند .به همین سوبب

واالمقام ،امیرکبیر مویباشود کوه ضومن تصومی بوه

از روسها و انگلیسیها و همننین فرانسویها فاصله

تیسیس مدرسهی نظام ،هماننود اروپوا ،مویخواسوت

گرفت و یکی از مخلصین خود را که موردی محتورم

مدرسهی طب را ه به آن پیوست دهد تا در آن ه

بود به نام میرزا داوود خان ارمنی به وین فرستاد توا

طبیب نظامی و ه طبیب عادی تربیت شووند .ایون

در آنجا به استخدام معلمین مناسب بپردازد“ .

اندیشهی بزرگ او از زاویهی دید پزشکان غربوی کوه
در ایران خدمت کردهاند هرگز به دور نمانده اسوت و
به ستای

وی پرداختهاند.

هر چند که فعالیت بخ

۱2

پزشکی دارالفنون

پس از وفات امیرکبیر کامل شد ولوی ااوری کوه بور
میرا پزشکی ایران برجای گذاشوت بسویار فراتور از

امیرکبیر برای بهبودی اکثر موردم ،اقودامات

آن چه بود که بنیانگزار آن در چشو انوداز داشوت.

متنوعی را در سطح سالمت عمومی بوه اجورا درآورد

بخ

طبی دارالفنون ،نه تنهوا در آمووزش و تربیوت

که در آن میان میتوان از عملیات واکسیناسیون نام

پزشکان مدرن نق

بووورد .او کتوووا دکتووور «کورمیوووک» در موووورد

و انتشار ریشههای عقالنوی اروپوا در زمینوهی علووم

واکسیناسیون آبله را تحت چوا مجودد قورار داد و
اطبایی را برای تلقیح خو به خدمت گرفت و آنوان

 ۱6فلور .ص.۴۸
 ۱2پوالک .ص ۲05و .۲06

به سزایی داشت بلکه در پخو

سالمت نیز مرکزیت یافت که این امور بوا ترجموان و

اساتید خارجی دارالفنون پی برده بودند کوه

نیز نشر کتب و رسوائل پزشوکی کوه توسوط اسواتید

ترجمان دان

پزشکی مدرن به فارسی جهت مودرن

دارالفنون نوشته شده بود و در چاپخانهی سونگی آن

نمودن پزشکی ایران گریز ناپوذیر اسوت زیورا از ایون

به چا میرسید ،صورت میپذیرفت.

۱۸

طریق ،دوره ی انتقالی از طب جالینوسی -اسالمی به

در دانشووکدهی پزشووکی درالفنووون ،دکتوور

شیوههای طب غربی تسهیل میگردید.

پوالک که چش پزشکی تدریس مویکورد ،در ابعواد

بین سا های  ۱۸5۴-۱۸25میالدی ،چهوار

فرهنگ لغات و اصطالحات تشریحی در زبان فارسوی

اسووتاد ،بیشووترِ کتووا هووای در دسووترس و دسووت

اقدامات مؤاری به عمل آورد .اما واژه نامهی پزشوکی

نویسهای مورد اسوتفاده بوه عنووان موواد آموزشوی

فارسی تحت تالشهای پزشک هلندی ،دکتر شلیمر،

دارالفنون را نوشتند .شلیمر هلندی بیشوترین تعوداد

با عنوان اصطالحات طبی  -داروشناسی منتشر شود

( ۱۴موورد) دسوت نوویس را در موضووعات مختلووف

که در ابتدا به شکل فرهنگ کوچوک فارسوی شوامل

مانند ،فارماکولوژی ،پواتولوژی ،افتوالمولوژی و طوب

لغات و اصطالحات پزشکی متداو در زبوان فرانسوه

کودکان را نوشت .پوالک اتریشی ۱0 ،دست نوویس،

چووا شوود امووا بعوودها در سووا ۱۸2۴م بووه صووورت

بیشتر در مورد آناتومی ،وبا ،افتوالمولوژی ،جراحوی و

کاملتر و به شکل چا سنگی انتشار یافت .سویریل

طب داخلی نوشت .آلبوی آلمانی که در سا ۱۸۸۸م

الگود درباره این کتا مینویسد:

به دارالفنون پیوست ،ش

دست نوویس نوشوت کوه

” این کتا در حقیقت کوار بزرگوی بوود کوه

بیشترین آن ها در مورد جراحی ،فیزیولووژی و طوب

تبدیل پزشکی ابن سینا را بوه پزشوکی ویلیوام هواروی

عمووومی بووود .در حووالی کووه تولوووزان فرانسوووی ،در

تسهیل میکرد ،اصوطالحات قودی را بوا افکوار جدیود

نوشتن دو دست نویس مشارکت کرد که یکی شامل

مربوط میساخت و لغات فنی و علمی دانشگاه نوبنیواد

واکسیناسیون آبله و دیگری در موورد طوب عموومی

را به صورت رسمی و قانونی تثبیت میکرد“.

۱۹
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 ۱۹الگود .ص.555

بود .اضافه بر آنها ،ابوالحسن خوان نیوز بوود کوه در
مورد شیوه های درمانی نوشوت و نیوز «علوی رئویس
االطباء» که در زمینه ی آناتومی نوشتاری را از خوود
برجای گذاشت .فوشتی ایتالیایی ،شویمی ،فیزیوک و
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فارماکولوژی ،در دارالفنون آموزش میداد .بعضوی از

دهند؛ حتی میتوانست گاهی به آنها اجوازه بوده

این کتا ها توسط انتشارات دارالفنون به چا رسید

که عمل قطع اعضاء را نیز مستقالً برگزار کنند .یکی

و اکثر آنها نیز بوه صوورت دسوت نوویس بور جوای

از شاگردان به نام میورزا عبودالعلی کوه فعوالً مقوی

ماندهاند.

۲0

تبریز است در جراحی از شهرت خوبی برخودار است؛

افزون بر گسترش مفاهی و روشمندی طب

وی به کرات از عهودهی عمول سونگ مثانوه و سوایر

کالسیک غربی که در سایهی نشر این کتوب فوراه
آمد ،رشد شیوهی آموزش طب و چگوونگی رهیافوت

پوالک طی طبابت خوود در ایوران یکصود و

بیهمتایی را در آشنایی ایرانیان با طب

پنجاه و هشت بار به جراحی سنگ مثانه پرداخوت و

بالینی ،نق

ساختارمندِ رو به رشدِ علمی را امکان پذیر نمود.
سیسووت بووالینی بووا رویکوورد درمانگوواهی و

14

جراحیهای خطرناک به خوبی بر آمده است“ .

۲۱

روزی نمیگذشت که به یک جراحی چش یوا حتوی
بیشتر از آن نپردازد.

بیمارسووتانی کووه توسووط پوووالک و دیگوور اسوواتید

از این رو میبینی که در سایهی تالشهوای

دارالفنون بنیوان گذاشوته شود ،توانسوت بسویاری از

شبانه روزی این گروه ،دانشجویانی در ایوران تربیوت

دانشجویان طب را با شیوه و روش معاینهی فیزیکوی

شدند که به خوبی اصو طوب مودرن و شویوههوای

و درمان طبی آشنا سازد .پوالک مینویسد:

جراحی آن را میآموختند.

” بیماران به سراغ من مویآمدنود؛ مون بوه

پس از چهار سا  ،سه تن از شاگردان پوالک

شاگردان خود میآموخت که چگونه از آنان پذیرایی

و چند سا بعد نیز چهار تن دیگر بورای کوارآموزی

کنند و چگونه به جراحی های کوچک بپردازند .آنگاه

کامول بووه پوواریس گسویل شوودند .گووروه نخسووت در

آن ها بوه هموراه مون بوه عیوادت بیمواران بوه شوهر

سا های ۱۸60-۱۸6۱میالدی در دانشوکدهی طوب

میآمدند؛ در جراحیهای بزرگ دستیار من میشدند

پاریس به دریافت دیپل دکترای خوود نائول شودند.

و بدین ترتیب به طرز بنودآوردن خوون و معالجوهی

دکتر پوالک که سرشار از احساس رضوایت دربوارهی

موارد آشنایی مییافتند .بعودها اجوازه مویدادم کوه

این افراد اعزامی به دانشکدهی پزشکی پواریس بووده

جراحیهای کوچک را در حضور من به تنهایی انجام

مینویسد:

 ۲0فلور .ص.۲۲۸

 ۲۱پوالک .ص.۲۱۱

و استعداد اینها هنگامی

ایوون بیمارسووتانهووا ،افوورادی چووون دکتوور پوووالک

” دربارهی کوش

کووه در پوواریس حضووور داشووت پروفسووورها از ه ویچ

برداشتند که هدف از ایجاد این بیمارستانها ،نخست

تمجیدی خودداری نورزیدند .بدین طریق مویتووان

درمان سربازان مجروح بود .بسیار جالب است بدانی

همواره خرسند باش کوه اقوالً پایوه و اساسوی بورای

کوه در نیموهی او قاجووار -بوه جوز بیمارسووتانی در

تربیت شاگردان در رشتههای طب و علوم طبیعی در

زیارتگاه امام رضا (ع) در مشهد -هیچ بیمارستانی در

ایران گذاشته و تحقیق و تتبع آزادانه را در بین آنها

ایران موجود نبود .در هر صورت ،پوالک توانسوت بوا

رواج دادهام .باشوود کووه در آینووده از ایوون جوان وههووا،

ساخت بیمارستان ارت  ،آموزش بالینی بیمارسوتانی

امرهای نیکویی به بار آید“ .
دان

۲۲

آموختگان پزشکی اعزامی دارالفنوون،

را در مفهوم غربی آن به دانشجویان بیاموزد .خوود او
مینویسد:

نه تنها طب را در حد تخصصی در فرانسه آموختنود

” توانسووت بووه شوواگردان خووودم مفهوووم

بلکه تعدادی نیز توانستند سمت استادی دارالفنون را

درست تری از تشکیالت بیمارسوتانی بیواموزم؛ آنوان

بووه دسووت آورده و در چووا و انتشووار کتووب جدیوود

چند صد بیمار را معاینه کردند ،جریان بیماری آنها

پزشکی همت از خود نشوان دهنود .انجوام معاینوات

را تعقیب و یادداشت نمودند و آموختند که حتی بوا

از شووروع درمووان و تشووخیص

دست های بسته چه کارها مویتووان بورای سوربازان

بیماری ،از رویکردهای طب جدید بود و در دارالفنون

کورد .از بیمووارانی کووه تحوت مووداوا بودنوود آاوواری از

بر آن پافشاری میشد که انتشار رسالهی اگوفوونی و

حق شناسی مشاهده میشد که گرموی بخو

د و

سمع (صوت بزی) دکتر تولوزان از آن جمله است.

مؤید کار ما بود و در عین این که در ابتدا مخوالفتی

فیزیکووی ،در پووی

از دیگر رویدادهایی که چون حلقهی زنجیور

با مؤسسه ی ما در مراجعین مشهود بود ،اندک اندک

به ساختار آموزش پزشکی در ایران پیوستگی داشته

کار به جایی رسید که خود بیماران میخواستند کوه

و در فراه آوردن فضای کافی برای آموزش بالینی و

آنان را در بیمارستان بپذیرم“ .

۲۳

عملی و کسب مهارتهای بالینی مؤار بود ،رنسوانس

در سوواخت بیمارسووتان و نفوووذ طووب غربووی

ساخت بیمارستان بود .نخستین گام ها را در سواخت

نمویتووان از ااووری کوه سووفر بوه فرنووگ (اروپوا) بوور

 ۲۲پوالک .ص.۲۱5

 ۲۳پوالک .ص.۲۱۴
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ناصوورالدین شوواه داشووته اسووت نیووز غافوول مانوود .در

دستورات طبی خود را برای مقابلوه بوا بیمواریهوای

هنگامی که ناصرالدین شاه از اولین سفرش بوه اروپوا

همهگیر صادر کند .از سوی دیگر ،همراه با کارکنوان

برگشته بود ،حواج حسون خوان مشویرالدوله « وزیور

عووالی رتبووهی تلگرافخانووه نیووز پزشووکان انگلیسووی و

اعظ » درخواست ساخت یک بیمارسوتان شوبیه آن

داروگرانی حضور داشتند کوه در جریوان نفووذ طوب

چه در اروپا دیده بود را داد .او علی اکبرخوان ( توازه
فارغالتحصیل دارالفنون ) را به خودمت مریضوخانهی

افزون بر این ،تلگراف ایون امکوان را پدیودار

دولتی ( که بعدها سینا نامیده شد ) فراخواند و او نیز

میساخت تا از خطور رخوداد اپیودمی بیمواریهوای

در این بیمارستان تا سا ۱۸۸0م خدمت کرد.
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غربی در ایران بیتیایر نبودند.

۲6،۲5

۲۴

واگیور در کشوورهای همسووایه آگواه شود .همننوین

افزون بر این بیمارستان ها ،بیمارسوتان هوای

گردآوری آمار تلفات بیماری های وبا ،آبله ،دیفتری و

شهری و دولتی ،نظامی ،غیر دولتی و دواخانوههوایی

طاعون از طریق خطوط پرشتا تلگراف موجب شود

دیگر بودند که پرشوتا در نیموهی دوم فرموانروایی

که اندک اندک ایون درک ایجواد شوود کوه افوزای

قاجار در ایران ساخته شدند و توانسوتند در آشونایی

سطح آگاهی و حساسسازی مردم در مورد سوالمت

مردم با ریشههای طب غربی مؤار واقع شوند.

( همانگونه که در ارائهی خدمات عل پزشکی مودرن

شرح ایون بیمارسوتانهوا درکتوا بوا ارزش

غرب وی دیووده موویشوود ) موویتوانوود در پیشووگیری از

پروفسور فلوور نگاشوته شوده اسوت و ایشوان اخیوراً

رخدادهای همه گیر بنیان برافکن مانند اپیودمی وبوا

نوشتاری مفصل در موورد بیمارسوتان هوای ایوران از

مؤار افتد.

سا  ۱500به بعد به چا رسوانیدهانود کوه افتخوار
ترجمهی آن را به این حقیر پیشنهاد فرمودهاند.

همننین نشسوتهوای کمیسویون بهسوازی
بینالمللی در اسوتانبو (۱۸66م) و ویون (۱۸2۴م)،

نکتهای دیگر که در گسترش مفاهی جدیود

ایران را وادار کردند تا یک شورای سالمت در تهوران

طب غربی و علوم سالمت در ایران تیایر گوذار بووده

تشکیل دهد و خدمات سالمت عمومی را در استانها

است ،برقراری خطووط تلگوراف اسوت .تلگوراف ایون

سازماندهی کند .ناصرالدین شاه تحت اصرار جامعهی

امکووان را بوورای دولووت مرکووزی فووراه موویکوورد تووا
 ۲۴فلور .ص.۲5۴

 ۲5افخمی .ص.۱۳۳
 ۲6الگود .ص.56۲

پزشکی اروپوایی کوه توسوط دکتور تولووزان هودایت
میشد ،تصمی گرفت یک نهاد جدیود کوه مسولو

فراه آورد.
در حقیقت ،وجود اپیودمی هوای گسوترده و

سالمت عمومی کشور باشد را ایجاد کند .این مجلس

بیماریهای واگیر در منطقهی خلویج فوارس ،توجوه

نخست به عنوان مجلس صحت شناخته شد و بعدها

جهانیووان را بووه خووود واداشووته بووود و منطقووهی

به عنوان مجلوس « حفوظ الصوحه » معرفوی شود .از

خلیج فارس برای کشتیرانی دنیا به صورت مسوللهی

وظایف این مجلس ،پیشگیری از اپیدمی بیماریهای

مهمی در آمده بوود زیورا بورای جلووگیری از پخو

همهگیر بود .از میان این مجلس ،پزشکان بوا تجربوه

اپیوودمیهووا در قووارهی اروپووا و همنن وین محافظووت

با لقب « حافظ الصحه » منصو هور شوهر و اسوتان

هندوسووتان ،وضووع قوووانین قرنطینووهای و احوودا

شدند تا سطح سوالمت عموومی را ارتقواء و موردم را

ایستگاههای قرنطینهای در ایران نیاز بود و از این رو،

تحت درمان قرار دهند و گزارشات در مورد وضوعیت
سالمت و بیماری جمعیت تحت پوشو
مجلس مرکزی ارسا نمایند.

خوود را بوه

۲2

اروپا به ایران فشار وارد میآورد.

۲۸

در یک فراگورد کلوی ،فضوای پزشوکی ایوران
قاجار که آکنده از سه سیست دانو

پزشوکی شوامل

پیوستن ایران بوه قطعناموههوای کمیسویون

طووب جالینوسووی -اسووالمی ،طووب تووودهی مووردم و

بهسازی بینالمللی ( ۱۳آوریول ۱۸۹۳م و  ۳0اکتبور

طب النبی بود و بار عمدهی ارائه خدمات سوالمت بور

۱۸۹2م) در موضووووعات زائووورین مکوووه و مقوووررات

دوش شووفاگران روحووانی (دعانویسووان ،افسووونگران،

خلیج فارس ،از رویکردهای پذیرش مقررات و قوانین

مقدسین) ،شفاگران سنتی (مانند پیرزنوان ،دالکهوا،

از ایون در ایوران چنوین

شکسووته بنوودها) و اطبوواء جالینوسووی -اسووالمی قوورار

رویکردی مشاهده نمیشد .مجموعهی این حرکتهوا

داشوت ،توانسوت بسویار نورم و انعطواف پوذیر ،تغییوور

با تیسیس ایستگاههای قرنطینهای در خلیج فوارس و

پارادای به سوی پزشکی مدرن را تجربه کند و در این

حضور دوبارهی تی های پزشوکی انگلیسوی در قالوب

تغییر پارادای  ،حتی طب جالینوسی -اسالمی کوه بور

کادر پزشکی قرنطینههوا ،زمینوهی گسوترش پایوه و

خود یادگاری ازطب سینایی به صورت صوری در نموا

اصو طب پیشگیری به شویوهی غربوی را در ایوران

داشت ،برای همیشه رخت بربست و بدین سوان طوب

 ۲2الگود .ص.۲6۹

 ۲۸نبی پور .ص.۱00

طب غربی بود که در پوی
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سینایی ،سرزمین موادری خوود را بودرود گفوت .ایون

محتوایی ،از انودرون در پوی

همه ،برخاسته از تضاد موجود میان دو سیسوت طوب

غربووی فوورو نشسووته بووود و از ایوون رو در حقیقووت

جالینوسی -اسالمی با طب مدرن بود که طب مودرن

فروپاشی آن چندان به دور از ذهن نبوده است.

پیروزمندانه تمامی سونگرهای طوب سوینایی را از آن
خود کرد.
در این نوشتار تالش میکنی که بوه وجوود

18

از رویوارویی بوا طوب

از این رو چناننه در پی احیاء و نوزایی ایون
سیست طبی در هزاره ی جدید هستی  ،مویبایسوت
پوی

از آن ،ریشوههووای اصویل ایوون سیسووت طووب

این دوگانگی در ایون دو سیسوت پزشوکی در ایوران

اسالمی سینایی را از ورای گرد و غبار تاریخ رهانده و

قاجار بپردازی که چگونه طب سنتی نحیوف شودهی

با پژوه

در سواز و کوار آن ،بوا آمووزههوای علموی

سینایی نتوانست چندان مقاومت از خود نشان دهود

برگرفته از دان

و حتی آموزش آن نیوز بورای همیشوه در دارالفنوون

را بازیافت نمایی  .بیشک در البهالی الیههای خفته

مسکوت ماند.

در تاریخ سیست طب سینایی ،بسیار آموزهها وجوود

در هر صورت ،این نوشتار در جسوتجوی آن

پزشکی مدرن ،تجربیات با ارزش آن

دارد که میتوانند تنگناهای دان

است که نشان دهد سیست طب جالینوسی -اسالمی

بر غنای دان

حاک در ایران قاجار بوه دلیول ماهیوت سواختاری و

بیفزایند.

کنونی را زدوده و

پرشتا مبتنی بر شواهد طب مودرن

تصووووویر  - ۱در سووووا ۱۸5۱
میالدی ،بوا تیسویس دارالفنوون،
آموزش عل پزشکی غربی مدرن،
به عنوان واقعیتی دائ و نهوادی،
خود را نشان داد .ایون مهمتورین
قدم به سوی گسترش طب غربی
مدرن بود؛ چرا که یکوی از موواد
آموزش وی در مدرسووه دارالفنووون،
طب بود.
13

تصویر  -۲یاکو ادوارد پوالک

90

تصویر  - ۳دکتر آلبو ،میان شاگردان طبقهی طب دارالفنون.
در مرحلهی آغازین ،معلمین دارالفنون ،اتریشی بودند .اما معلمین در گسترهی طب ،بعد از سا ۱۸60م از چند ملیوت شودند.
مدرسین آموزش پزشکی با «یاکو پوالک» اتریشی و «فوشتی» ایتالیایی آغاز شدند که با یکدیگر (به صوورت مشوارکتی) بوار
آموزشی را در دههی او دارالفنون به دوش میکشیدند .در پایان دههی ۱۸50م «جان شلیمر» به آنان پیوست در حوالی کوه
در دههی ۱۸60م «ژوزف تولوزان» فرانسوی به شکل نیمه وقت و در دههی ۱۸۸0م «آلبوی» آلمانی نیز به حلقهی مدرسوین
آموزشی ملحق شدند.
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تصویر  - ۴ردیف وسط از راست به چپ :دکتر حکی اعظ  ،دکتر گاله ،دکتر ژرژ ،دکتر امیر اعل .
دکتر علی خان حکی اعظ که بعدها نام خانوادگی پرتو را پذیرفت از فارغ التحصیالن دارالفنون است که قریب به  ۱0سا در
دانشگاه پاریس به تکمیل دان طب پرداخت و از جمله میموریتهای بهداشتی که دکتر پرتو اعظ در داخل کشور انجوام داده
است مبارزه با بیماریها و اسها در اصفهان (۱۲۹2ش) ،تلقیح واکسن ضد وبا در سواحل خلیج فارس (۱۳06ش) و مبارزه بوا
بیماریهای وبا در صفحات خوزستان و لرستان (۱۳۱0ش) را میبایست نام برد.

تصوووووویر  - 5اسوووووتاد
احمدیه (نفر او از چپ)
بووه همووراه دانشووجویان
طب دارالفنوون در کنوار
استاد امیراعل (نشسته)

99

تصویر  - 6استادان دارالفنون
اسووتاد احمدیووه (ردیووف بوواال
سمت چپ) ،ردیف نشسته از
راست بوه چوپ :دکتور پرتوو
اعظ  ،پروفسور گالوه ،اسوتاد
امیر اعل  ،پروفسور گاشه

تصویر  - 2دارو فروش سنتی خیابانی؛
عطاریهوای کنوار خیابوانی ،ابوزار آالتشوان را بور روی تکوه
پارچووهای م ویگسووترانیدند و داروهووای متنوووعی از چوواقی،
دردهای زنانه ،حاملگی ،تقویت قوای جنسی تا مسوهلهوا را
میفروختند.

99

تصویر  - ۸عطاری در ایوران
قاجار ،نزدیکترین چیوز بوه
نهاد داروخانه بود .در تهران،
حوالی ۱۸۸0م ۳2 ،عطواری
و در ۱۹۲2م 6۱5 ،عطوواری
وجود داشت.

94

تصویر  - ۹لقمان الدوله (دکتر محمد حسین لقمان اده ؛ نفر او نشسته از چپ) ،تحصیالت خود را در دانشوکدهی پزشوکی پواریس
انجام داده و پس از مراجعت به ایران به سِمت طبیب مخصوص احمد شاه قاجار انتخا شد .او کالس طب را از دارالفنون جدا کورد و
آن را تبدیل به مدرسهی طب نمود که بعدها تبدیل به دانشکدهی پزشکی شد .این فرد عالی مقام ،در ایجاد انستیتو پاستور در ایوران
نق بیهمتایی را ایفا نمود .بیمارستان  ۳00تختخوابی تهران (لقمان حکی کنونی) به نام او نامگذاری شده است.
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تصویر  - ۱0لقمان الدوله در کنار تعدادی از پزشکان و داروسازان

97

تصویر  -۱۱از راست به چپ ایستاده :یحیی خان مترج توپخانه ،مارتروس خان معل روسی ،مخبرالسولطنه متورج پیواده
نظام ،مزین الدوله معل فرانسه و نقاشی ،امان اهلل خان معل و مترج طب
نشسته از راست :باقر خان معل معدن ،دکتر محمدخان کرمانشاهی ،میرزا کاظ خان شیمی ،میزرا علی رئیس اطباء ،میورزا
ابوالقاس نائینی سلطان الحکماء ،میرزا علی خان قاجار
میرزا علی رئیس االطباء  ،نخست مقدمات طب را در ایران فرا گرفت و سپس برای تکمیل آن به اروپا رفت و در دانشوکدهی
پاریس مشغو به تحصیل گردید .ایشان به کمک دکتر خلیل خان شفقی (اعل الدوله) کتا هایی چند ترجمه و چا کرده
است که عبارتند از :کتا تشریح ،کتا پاتولوژی ،کتا امراض اعصا  ،کتا اموراض نسووان و کتوا اموراض اطفوا کوه
مدتها کتب درسی و کالسیک زمان بوده است.

96

تصویر  - ۱۲دکتر امیرخان امیر اعل  ،داماد واوق الدوله بوه موداوای مجروحوان فوتح تهوران مویپرداخوت .وی بعودها طبیوب
مخصوص رضا شاه شد .او که فارغ التحصیل فرانسه بود در خال تحصیل در سا ۱۹0۲م۱۳۱۹/ق در کنفرانس بوین المللوی،
در مورد بیماریهای آمیزشی و یک سا بعد در کنفرانس بهداشت بین المللی در مورد مسائل قرنطینوه بوه نماینودگی دولوت
ایران شرکت نمود .در کنفرانس اخیر با زحمات زیاد ،بندر بوشهر را به عنوان بندر صحی رسمی ایران شناسواند و بور ااور ایون
اقدام از دولت فرانسه به دریافت نشان درجه او و از طرف دولت ایران به وابستگی به سفارت شاهنشواهی در پواریس و نشوان
درجه سوم شیر و خورشید نایل آمد.

98

تصویر  - ۱۳حفظ الصحه ،نخستین ماهناموه ی
طبی و بهداشتی به فارسوی ،از صوفر توا شووا
۱۳۲۴ق /فروردین تا آبوان ۱۲۸5ش ،در زموان
مظفرالدین شاه قاجوار ،در  ۹شوماره در تهوران
انتشووار یافووت .صوواحب امتیوواز آن عل وی اصووغر
نفیسی بود که در دارالفنوون پزشوکی خوانود و
برای ادامه ی تحصیل به اروپا رفت و از دانشگاه
پاریس در طب داخلی فارغ التحصویل شود .در
آغاز مشروطیت به ایران بازگشوت و در تهوران
متوورج و موودرس تشووریح و طووب مقوودماتی
گردید.

آناتومی

نق و ِ برجسووتهی پورس وینا در آنوواتومی بوور
هینکس پوشیده نیست .او بوه عنووان یوک طبیوب،
93

معل و پژوهشگر ،مهمتورین پیشورفت را در شوکاف
زمووانی میووان جووالینوس (۱۲0-۲00م) و آنوودرهی
وزالیوس (۱5۱۴ -۱56۴م) در عل آنواتومی از خوود
۱

به یادگار گذاشت.

او در قانون ،گفتار خود را در مورد پاتولوژی هر
اندام با تشریح هموان انودام بوه صوورت یوک رهیافوت
سیست وار آغاز میکند ۲.برداشت عالمانهی او از دانو
آناتومی ،از توصیف ماهینههای حدقهی چش و عصب
سه شاخهی صورتی در قانون ،هویدا است .او نه تنها به
توصیف دقیق مهرهها و اجزاء آنهوا مویپوردازد ،بلکوه
شرح فرا دقیقی نیز در مورد مخنه و هسوتهی کوودات
۳

) (Caudate nucleusارائه میدهد.

تصویر  - ۱۴آندرهی وزالیوس ،پزشک برجسوتهی بلژیکوی
که به استاد جراحی و کالبد شوکافی دانشوکدهی پزشوکی
دانشگاه پادوا منصو شد.
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تصووویر  - ۱5آنوواتومی چشوو در یووک نسووخهی عربووی
(۱۲00م)

تصویر  - ۱6ابن الهیوث (۹65م۱۳0۹/ق) دارای آاواری در
زمینهی نورشناسی ،ستاره شناسی ،ریاضی و پزشکی است
و آاار او دربارهی نورشناسی ،به عنوان آااری بنیان برافکن
یاد شده است و از تلوری نور جالینوس و دیگر دانشمندان
غر فراتر میرود .در تصویر ارتباط عصب بینوایی بوا مغوز
نشان داده شده است.
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تصویر  - ۱2یادداشتی بر کتا موجز القوانون ابون نفویس
(نسخه مربوط به سا ۱۴02م میباشد).

تصویر  - ۱۸تصویری از چش با مرکب قرمز و
س ویاه از موجزالقووانون ابوون نف ویس ( احتموواالً
مربوط به قرن هفده میالدی )

اما به مرور ،بوه دلیول ترجموان نادرسوت از

”حقیقت امر این است که عل تشریح اساس

قوانین اسالمی و انفکاک جراحوی و طوب داخلوی در

عل طب است و بقای وجود شوریف طوب بوه قوانون

گذر زمان ،طبیبان مکتب سوینایی ،اطالعوات بسویار

موزون عل تشریح برپا و استوار است ،لذا گفتوهانود:

جزیی و سطحی از دان

آنواتومی داشوتند و دانو

طبیب بیبهره از تشریح به ندانستن عل طب شوهره

آنان از آناتومی در ایوران قاجوار بوه چنوان سوطحی

است و تهیدسوتان از علو تشوریح ،از طوب بوه جوز

رسید که به گفتهی یاکو پوالک ،با وجوود اهمیوت

افسون و دستانی در دست ندارند ،زیرا که عل طوب

کبد در دکترین اخالط اربعهی طوب سوینایی ،فقوط

علمی را گویند که به واسطهی آن صوحت و اعتودا

۴

معدودی از اطباء جای کبد را میدانستند.

این در حالی است که حضرت عالمه حسون
حسن زادهی آملی چنین مینویسد:
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تصویر  - ۱۹نسخهای بسیار
نووادر از ترجمووهی عربووی
حنوووین ابووون اسوووحاق از
رسالهی مقدماتی جالینوس
دربووارهی دسووتگاه اسووکلتی
انسان

ابدان بشری شناخته میشود ،پس چگونه بدون علو
5

تشریح ،به وقوع میرسد؟!»
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تصووووویر  - ۲0تصوووواویر از
درزهووووووای جمجمووووووه و
اسووتخوانهووای فووک بوواال .از
آناتومی بدن انسوان (تشوریح
البوودن) کووه در اواخوور قوورن
چهارده میالدی به فارسوی
توسووط منصووور ابوون الیوواس
نوشته شده است.
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تصویر  - ۲۱تصویری از دستگاه ماهینهای بدن از کتا آناتومی بدن انسان (تشوریح
البدن) نوشته شده به فارسی در انتهای قرن چهارده توسط منصور ابن الیاس.

تصوویر  - ۲۲تصووویری از دسووتگاه اعصووا بوودن از کتووا
آناتومی بدن انسان (تشریح البدن) به زبان فارسی در اواخر
قرن چهارده میالدی توسط منصور ابن الیاس.
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تصویر  - ۲۳دستگاه سویاهرگی بودن از کتوا آنواتومی بودن
انسان (تشریح البدن) به زبان فارسی در اواخر قورن چهوارده
میالدی توسط منصور ابن الیاس ( نسوخه مربووط بوه چهوارم
محرم  ۸۹۴هجری قمری است).
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تصویر  - ۲۴تصویر زنان حاملوه از کتوا آنواتومی بودن انسوان
(تشریح البدن) به زبان فارسی در اواخر قرن چهوارده مویالدی
توسط منصور ابن الیاس ( نسخه مربوط بوه چهوارم محورم ۸۹۴
هجری قمری است).

تصویر  - ۲5دستگاه اسکلتی انسان از کتا آناتومی بدن انسوان
(تشریح البدن) به زبان فارسی در اواخر قرن چهوارده مویالدی
توسط منصور ابن الیاس ( نسخه مربوط بوه چهوارم محورم ۸۹۴
هجری قمری است).

بووه دلیوول انفکوواک دالکووان و
شکسته بندان از اطباء پیرو مکتب طب
سینایی ،توجه دقیقی به کتا « کامل
الصناعه یا طب ملکی» علی بن عبواس
مجوسووی (۹۹۴م) و نکووات آناتومیووک
قانون در طب پورسینا ،در ایران قاجوار
نمیشد .همننوین توصویف آناتومیوک
انسان در سیست تشوریح ایوران قاجوار
کامالً مرد گرایانه بود 6.در نتیجهی عدم
توجووه کووافی بووه دانو

آنوواتومی و بووه

فراموشی سپردن آموختوههوا و دسوت
آوردهای مسلمانان در تمودن اسوالمی
در این زمینه ،کاه

کارایی طبابت به

شیوهی طب سوینایی در ایوران فوراه
آمد.
نخسووتین حرکووت بووه سوووی
دان

آناتومی با اعوزام حواجی بابوا بوه

بریتانیووا جهووت آموووختن آنوواتومی و
جراحووی ،بووه عنوووان اولوین دانشووجوی
تصویر  - ۲6در تیلیفات اسالمی ،اجزاء مختلف بدن به خصوص اسوتخوانهوا و
اعصا و ماهینهها مورد توصویف قورار مویگرفتوه و شومارهی آنهوا را بیوان
میکردند .شمار استخوانها را عموماً  ۲۴۸میدانستند و بعضوی از آنهوا را بوه
صورتی بسیار عالی توصیف کردهاند.

پزشکی ایران در اروپا ،آغواز گردیود .او
که حکی باشیِ عباس میورزا و محمود
شاه بود ،کتا التشریح را به زبان عربی
2

نوشت.
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تصویر  - ۲2یک نقاشوی کالبود
شووناختی ایرانووی ،نیمووهی دوم
قرن  ۱۹میالدی.
از بررسوووی یادداشووووتهووووای
دانشوووجویان و کتوووب درسو وی
اروپووایی مدرسووهی دارالفنووون،
چنوین اسووتنباط مویشووود کووه
بخ مهمی از متون درسوی در
رشووتهی پزشووکی مربوووط بووه
مبح آناتومی انسان بوده است.
این نقاشی ،جهوت اموور کموک
آموزشی این مدرسه تهیه شوده
بود و جای تعجب است که چورا
در ترسی آن به جای استفاده از
رساالت آنواتومی قورن نووزده ،
بیشتر از متون التوین قورن ۱6
نوشته وزالیوس بهرهگیری شده
است.
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تصویر  - ۲۸ارگانهای بدن انسان که به صورت پیوست به ترجمهای فارسی از یک رسالهی پزشکی عربی الحاق شده است .در
صفحهی سمت راست کبد و کیسهی صفرا ،معده و رودهها ،بیضهها و جزئیاتی از معده قرار دارد .در سومت چوپ ،ترکیبوی بوه
مثابهی زبان ،حلق ،تراشه ،معده و کبد ،ترسیمی مرکب از میزنای ،پیشا راه ،کلیهها ،بیضهها و آلوت تناسولی مورد ،ترکیبوی
مشابه مثانه با دستگاه تناسلی زن ،زهدان و جنین (احتماالً مربوط به قرن هجده میالدی در هندوستان).

پوالک در نوامبر سا  ۱۸5۱بورای آمووزش
طب و جراحی در دارالفنون وارد ایران شده بود ۱.وی

آشنایی اطباء مکتب طب سینایی با معرفوی تشوریح
مدرن ،هموار نمود.

کتابی را در زمینه ی آناتومی شوامل بیسوت بوا در

پوالک کسی بود که اولین اتوپسی را در ایوران

تشووریح (۱۸5۲م) و نیووز کتووابی دیگوور در زمینووهی

بر روی هموطن خود « زاتی » که ریاضیات و مهندسوی

تشریح بدن انسان (۱۸5۳م) نوشت کوه راه را بورای

۸

را در دارالفنون تدریس میکرد ،انجام داد.

دکتر تولوزان که به صورت نیمه وقت به هییت
مدرسان دارالفنون در سا ۱۸6۴م پیوست ،دروسی در

سنتی طبابت میکردنود و هرگوز تعلیموی در مودارس
۹

طب ندیده بودند ،پیگیری شد.

زمینهی آنواتومی توصویفی و میکروسوکوپی سلسولهی

در یک تحلیل کلوی ،عودم آشونایی علموی

اعصا و نیز درسی اختصاصی در مورد کالبود شوکافی

آناتومی،

اطباء مکتب سینایی در ایران قاجار با دان

سیست گردش خون با استفاده از گوسفند را در اواخور

نه تنها موجب افت دان

دههی ۱۸60م ارائه داد .این درس ،بوا عالقوهی بسویار

بلکه تشخیص طبی صحیح را مورد تیایر قورار داده و

زیاد توسط دانشجویان و حتی اطبوایی کوه بوه صوورت

راه را برای نفوذ طب مدرن غربی هموار نمود.
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تصویر  - ۲۹یاکو ادوارد پوالک :کوه بوه دعووت امیور
کبیر برای تدریس در دارالفنون هموراه بوا شو اسوتاد
دیگر اتریشی به ایران آمد .او همگام با آموزش پزشوکی
به تیلیف کتب پزشکی نیز مبادرت نمود که از این نگواه،
وی نق مهمی را در آموزش پزشوکی مودرن در ایوران
ایفا کرد.

پزشکی ساختارمند گردیود

جراحی و ارتوپدی

ابوالقاس خلف بن عباس زهراوی ،پزشک

و دندانپزشکی که خود استفاده یا اختراع کورده اسوت

جراح و داروشناس معروف اسالمی (۹۳6-۱0۱۳م)

یا جراحی موفق توصیه کرده ،مزین نموده است .ایون

که در اروپا به  Abulcasisمشهور است ،برجستهترین

تصاویر با اهداف آموزشی ،برای شاگردان عل جراحوی

جراح دنیای اسالمی است که تکنیکها و روشهای

که زهراوی آنان را فرزندان خود میخواند و همننوین

جراحی وی هنوز در جراحی مدرن کاربرد دارد .او در

جهت استفاده کسانی که در آینوده رسواله را مطالعوه

التصریف با به تصویر کشیدن بی

از  ۲00ابزار (که

بیشتر آنها ساخته خود اوست) به کاربرد آنها در
۱0

هر یک از زمینههای جراحی اشاره میکند.

خواهند کرد ،طرح ریزی شدهاند.
احتماالً این رساله کهن ترین رسالهای است
که حاوی چنین متن و تصاویر آموزشوی اسوت کوه

زهراوی نخستین توصیف آکادمیک تاریخ

تاکنون شناخته شوده اسوت ۱۲.ایون موضووع نشوان

پزشکی پیرامون جراحیهای شک را ارائه میدهد .او

میدهد که در تمودن اسوالمی بوه موضووع آمووزش

به روشهای جراحی و آناستوموز رودهها و بخیهی

جراحی به صورت آکادمیک بینهایت توجه شده و به

دیوارهی شک اشاره میکند و نخستین کسی است

جراحووی بووه صووورت یووک شوواخهی علمووی پزشووکی

که روده را با نخ بخیهای که از رودهی حیوان

نگریسته شده است .پورسینا نیز بوا تکیوه بور دانو

۱۱

� Animalساخته شده بود ،میدوزد.
s gut

زهراوی ،رساله را به تصاویر ابزارآالت جراحی

آناتومی ،اقدام به جراحی را در موارد بسیاری تنها راه
ناگزیر برای طبیب میدانست ،او مینویسد:
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تصویر  - ۳0در دائرة المعارف «التصریف» که در انتهای سدهی ده توسط ابوالقاس زهراوی نوشته شده است ،بی
از  ۲00ابزار جراحی به تصویر کشیده شده است که بسیاری از تکنیوکهوا و روشهوای جراحوی زهوراوی هنووز در
پزشکی مدرن کاربرد دارند.
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تصویر  - ۳۱زهراوی رسالهی جراحی خود را به سه با تقسی کرده است .در با او که  56فصل دارد ،با دقتی استادانه ،مووارد
کاربرد ،سوزاندن و داغ کردن را به صورت کلی بیان میدارد .در با دوم ،با حدود  ۹۹فصول ،بوه بورش پونکسویون ،فصود کوردن،
حجامت ،جراحی آبسهها و به بیرون کشیدن پیکانها از بدن میپردازد .در با سوم و آخر رسواله کوه از  ۳5فصول تشوکیل شوده
است به جا انداختن در رفتگی مفصل استخوان و درمان استخوانهای آسیب یافته ،شامل شکستگی لگن میپردازد.

”وقتووی درمووان طبووی سووودمند نیفتوواد و

بشناسد و بتواند در تموام موواردی کوه نیواز هسوت

خواستید اقدام به جراحی کنید کسوی را بورای ایون

مراقبووت الزم را معمووو دارد .در ایون صووورت هویچ

کوار برگزینیود کوه از تشوریح مثانوه بوا خبور باشود.

صدمه ای به دستگاه تناسولی بیموار نخواهود رسوید،
نخواهود آمود و هویچ نووع فیسوتو

فاصلهی موجوود بوین دو مجورای ترشوحی بیضوه را

خونریزی پی

بدانوود .موقعی وت نسووبی رگهووا و عضووالنی مثانووه را

مزمن دیده نخواهد شد“.

۱۳

او همننوین اندیشووه بووه کووارگیری بیهوووش
۱۴

کنندههای خوراکی را ترویج داد.

معطر یا صبر زرد به شرا بیفزاینود .در موواردی کوه
عمل دردناکی بر روی اندامها انجوام مویشوود ،بورای

پورسینا در قانون چنین اشاره میکند:

تحمل درد شدیدی کوه اغلوب وجوود دارد ،بیهوشوی

” اگر بخواهند شخصی را به سورعت و بودون

عمیقتری مطلو است .در این گونه مووارد بایود آ

آزار رساندن بیهوش کنند ،کافی است قودری خوزهی

تلخهی گندم به شرا اضافه کرد و یا شاهتره ،تریواک
و بذرالبنج ( نی درم از هر کدام) ،جوز هندی یا چو
خشک صبر زرد را ( چهار گرین از هر کودام) بوه کوار
برد .اینها را به شرا میافزایند و به مقدار الزم مورد
استفاده قرار میدهند یا این که بوذرالبنج سویاه را در
آ با ریشهی مهرگیاه میجوشانند تا به رنگ قرمز در
۱5

آید بعد آن را به شرا اضافه میکنند“ .

نفوووذ سوویطرهی اندیشووههووای پورسووینا در
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جراحی از اورولوژی تا انکولوژی پا برجا است .توصویف
او پیرامون درمان جراحی تومورهای بدخی سورطانی،
پس از یک هزار سا گذشت زمان ،هنوز پایدار اسوت.
او میگفت که درمان تومورهای سرطانی میبایست با
برداشت کامل تومور همراه باشد و تمامی عروقوی کوه
توموور را احاطووه کووردهانوود مویبایسووت همووراه بووا آن
برداشت و در پارهای از مووارد مویبایسوت بافوتهوای
تصویر  - ۳۲کتا جراحی و یک رساله در کحالی (تهوران
۱۲2۳ش) به زبان فارسی (خطی)

اطووراف تومووور نی وز سوووزانده شوووند ۱6.بووا تمووام ای ون
آموزههای طب اسالمی ،واراان مکتب طب سینایی در
ایوران قاجووار ،ب وه شوودت از جراح وی پرهی وز نموووده و
جراحیها به صورت معدود انجوام مویشود و آمووزش

جراحی نیز در سیست طبی سوینایی ایوران
قاجار جایی نداشت .یاکو پوالک در موورد
جراحان مینویسد:

”جراحان در صونف اطبواء طبقوهی
خاصی به شمار میروند ،فقط هنگوامی کوه
کار به جای باریک میرسد با آنان مشوورت
میشود و اینان حتی از حکی ها ه نادانتر
و بیسوادترند .ایرانی نکته سونجی کوه از او
فرق بین حکی و جراح را پرسیدم در جواب
گفوت « :حکوی بایود خوانودن و نوشووتن را
بداند اما جراح از دانستن این چیزهوا معواف
۱2

است»“ .
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جراح ایران قاجار دارای شین یوک
دالک بووود و علوو تشووریح را نخوانووده و
نمیدانست و فقوط بوه حرکوات مکوانیکی
دستهای خود متکی بود .حوزهی علمو
عبارت بود از معالجهی مفصلها ،تراشویدن
غدههای کوچک ،جوا انوداختن موالذ ،بنود
آوردن خووون بووه کمووک مووواد قووابه و
همننین بخیه زدن زخ ها و بریدگیهوای
تازه ،هر چند که زخ را چه به دلیل روش
نامعقو و چه به خاطر عقب انداختن عالج
۱2

آن ،مدتی باز میگذاشتند.

تصووویر  - ۳۳دالک یووا سووولمانی در دوران قاجووار از حووق انحصووواری
دندانپزشووکی ،مشووت و مووا  ،رگزنووی ،داغ کووردن ،حجامووت ،ختنووه و
شکسته بندی برخوردار بود.

براسوواس اظهووار دکتوور مووالکوم ” در بخ و
جراحی است کوه مویتووان بودترین حالوت ممکون
پزشک ایرانی را مشاهده کرد“ .
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آناتومی جاهل بوده و از چاقوی تیز ندرتاً برای چیزی
۱۹

به جز آبسههای سطحی استفاده میگردید.

فرآیند عمول بیشوتر شوبیه آن بوود کوه در

در ارومیه « دکتور هوارون » جوراح و طبیوب

مغازه ی قصوابی حضوور داشوته باشوید ” .روشهوای

شناخته شدهای بود .هر روز تا  ۳00نفور در خانوهاش

ابتداییای که در اروپوا پوی

از اختوراع بخیوه زنوی

ازدحام میکردند ،به طوری که تعوداد زیوادی مجبوور

وجود داشتند ،به کار میرفتند .حرکات متوالی پتکی

بودند برای روزها ،قبول از ایون کوه او آنهوا را ببینود

بر روی ساطور یا یک شمشیر کوتاه ،به اندام ضوربت

منتظر بمانند ،البته موارد اضطراری مستثنی بودند.

زده میشود ،یا در مورد انگشوت پوا یوا دسوت ،تیوغ

” او فقط سه یا چهار چاقوی ساخت خوانگی

استفاده میگردد و سوپس بوه درون قیور یوا روغون

دارد و از سوووزن اسووتفاده نموویکنوود ،افتراق وی ب وین

جوشان فرو برده میشود .لیتوتومی به صورت مرتوب

اندازهها قائل نمیشود ،هینگونه بخیوهای نمویزنود،

از باالی ناحیهی شرمگاهی انجام میشوود و همیشوه

ازاین رو تمام زخ ها با گرانوالسیون التیام مییابنود.
اکنون بیماری با بریدگی بزرگی روی بازوی

۱۹

نیز کشنده است“ .

آمده و

هر چند درمان شکسته بنودان محلوی بورای

از درد رنج میبرد .دکتر به او گفوت کوه بوه چشومه

جا انداختن شکستگیهای ساده ی اسوتخوان بوزرگ

برود و آن را تمیز بشوید ،آن گاه او بور آن ،مقوداری

موفقیت آمیز بود اما از دیودگاهی دیگور نظور دکتور

دارو نهاده و سپس با دستما آن را میبندد و بوه او

ویلس در توصیف ذیل از عملهای شکسته بندی در

موویگوی ود کووه فووردا بیای ود .هنگووامی کووه روز بعوود

دوران قاجار قابل تعمق است:

برمیگردد ممکن است تشکیل چورک شوده باشود و

”شکسته بند از جراح شهرت بهتری دارد و از

درمان دوباره همانگونوه تکورار شوود .نتیجوه درصود

مقبولیت قابل مالحظهای برخوردار است .او همیشه به

۱۸

بسیار باالی مرگ است“ .

بیمار میگوید که اندام

یا شکسته شده یا در رفتوه

اعتماد به نفس پایین اروپایی هوا نسوبت بوه

است؛ و حتی اگر آسیب فقط یوک پویچ خووردگی یوا

جراحان ،رفتار قابل درکی بود زیرا بور ایون حقیقوت

کوفتگی مختصر باشود ،او آن را در بانوداژی از زردهی

استوار بود که این جراحان به صورت مطلق در موورد

تخ مرغ میپیناند؛ یا چناننوه تشوخیص شکسوتگی
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داده باشد ،از قیر معدنی (مومیایی) که تصوور مویرود

خارق العاده را دارد و به من موقرانوه شکسوتگیهوای

دارای خصوصیات تقریباً معجوزه آسوا اسوت ،اسوتفاده

ران و بازو را که تصور میرود ه امتداد هستند ،نشان

میکند؛ اندام را در یک وضعیت کامالً اابت توا زموانی

داد در حالی کوه شکسوتگیهوای مرکوب عمومواً بوه

پو پرداخت میکند نگه

گانگرین و مرگ منتهی میشوند و در زمانی که آنها

میدارد .نتایج این عمل ،شامل اندامهوایی بوا درجوات

را موویآورنوود ،آن چووه مشوواهده موویگووردد ،پایووانی

مختلف کوتاهی ،انحناء ،جمود مفاصل و غیوره اسوت؛

موفقیت آمیز با جدایی خود به خودی پس از فسواد و

ولی با این شیوهی درمانی ،اعتبوار انجوام درموانهوای

انتهایی اندام است که اندامی غیر کارآمد

که بیمار برای مالقاتهای

تباهی بخ

۲0

را بر جای میگذارد“ .

در رفته و استخوانهای شکسته را در جوای خووی

این سیمای ارتوپدی در ایران قاجار در حالی

اابووت موویکردنوود ،آن را درگووچ شکسووته بنوودی

است که مسلمانان در پایهگذاری و پیشبرد ارتوپودی

میگذاشتند .گوچ شکسوته بنودی در سوا ۱۸5۲م

برجسووتهای داشووته انوود .روشهووا و ابزارهووای

یعنی پس از یک هزار سوا از کواربرد آن در قلمورو

ب ویشووماری کووه آنهووا در درمووان شکسووتگیهووای

اسالم ،دوباره در اروپا شناخته شده و به گچ پواریس

استخوانها به کار میبردند نشانگر پیشرفت آنها در

موسوم میگردد .دکتر الگود کوه سوا هوا در تواریخ

نق و

این زمینه از پزشکی است.

پزشکی ایران پژوه

ارتوپوودهای مسوولمان پووس از آن کووه انوودام
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کرده است سرانجام مینویسد:

” درمان شکستگی ها در زمان مسلمانان به

همان اندازه ی دوران پی
در اروپا رضایت بخ

از کشف اشعه ی ایکس

شده بود ولی پزشکان ایرانی این سنت طبی با کنوار

بود و وسایل و ادوات زیادی

گذاشتن جراحی و ارتوپدی ،از پزشک وحودت مودارِ

برای اعما فشار بر قطعات جا به جا شده اختوراع
شده بود“ .

طب سینایی دوری جستند.

۲۱

آنان چون تقریباً تمام ارایه ی علوم جراحوی

پورسینا در کتب چهوارم قوانون در طوب ،در

خود را به فراموشوی سوپرده بودنود ،میودان را بورای

سه گفتار به شکستگیها و دررفتگیها میپوردازد .در

جوالن اطباء اروپایی گشودند و چنان به تحقیر ایون

گفتار او  ،بوه از جوای برکنودگی ،در گفتوار دوم بوه

پزشک جراحان پرداختند که پوالک گزارش میکنود

شکستن استخوان به طور کلوی و در گفتوار سووم بوه

که در دههی ۱۸50م ،هنگامی که پزشکان اروپوایی،

۲۲

بیمارانشان را جراحی مویکردنود ،پزشوکان ایرانوی

شکستگی در هر یک از اندامان.

ارتوپدی بشری

(حکی ) کارشان را تحقیرکرده و به آنها مویگفتنود

پورسینا کسی است که دان

را بووه صووورت کلووی و بووه صووورت ویووژه در مووورد

که پزشک اروپایی جراح است کوه ترجموان آن ایون

تروماتولوژی گردآوری کرده است و پوس از گفتوار در

بود که پزشک اروپایی نادان است ۱2.این در صوورتی

مورد شکستگیها به صورت کلی ،بوه توصویف علوت،

است که چناننوه در گوذر زموان ،ایون واراوان طوب

انواع و اشکا  ،شیوههوای درموان و عووارض مربوطوه

سووینایی ،طووب هولسووتیک پورس وینایی را فراموووش

میپردازد .او پیرو تلوری نوبنیاد پروفسور جرج پرکینز

نمیکردند ،میتوانستند از پیشرفتهای جراحی قرن

در مورد اسپلینتاژ تیخیری بوده و اولین کسوی اسوت

هفده اروپا بهره برده و به زنده سوازی آن مبوادرت

کووه در توواریخ پزشووکی بووه شوورح شکسووتگی بنووت

ورزند.

۲۳

� )Bennetپرداخته است.
(s fracture 1882

امووروزه در طووب پسووامدرن ،یوک تجووانس و

توصیف او در مورد جوا انوداختن در رفتگوی

همگرایی در جراحی و طب داخلی میبینوی کوه در

مهرههای پشت درکتا قانون ،در طب حیرت انگیوز

عرصههای کاردیولوژی هویدا است و از این رو اسوت

۲۲

است.

که به قو پروفسور سان فرانسیسکویی ،هر روزِ طب
از ای ون رو ،مشوواهده موویکن وی کووه بنی وان

جراحی ارتوپدی طب سینایی بر پایهای علمی بنیواد

قرن بیست و یک  ،چهرهی پورسینایی خود را نشوان
۲۴

میدهد.
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فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی بیماریهای داخلی

طب قاجاریوه ،بوه صوورت آمیوزهای از طوب

عصبی و روماتیسمی را تحوت تویایر «بواد» قلموداد

از اسالم ،مفاهی جالینوس در

میکردند و امراضی را کوه منشواء و مبوداء آنهوا را

مورد اخالط و مزاجها کوه بوه توودهی عاموه چوه در

نمیدانستند ،همه را به بواسیر منسوو مویکردنود.

مناطق شهری و چه روستایی وارد شوده بوود ،و نیوز

بیماریهای مزمن کودکان و عدم باروری زنان را بور

طاق وارهای از اصل علیت ملکوت و مواوراء الطبیعوه

اار « چش بد » دانسته و برای مقابله با آنها فقط به

فولکلوریک ایران پی

که با طب النبی نمود مییافت ،خود را نشان میداد.

۲5

طلس روی میآوردند.

با نگرش درترمینولوژی بیمارشناسی قاجاریه

میدانی که نظریهی طب اسالمی به صورتی

موویتوووان بووه نفوووذ نگوورش طووب فولکلوریووک و

بسیار محک به سراسر مابعدالطبیعیه ،جهان شناسی

مکانیسووتیک جالینوسووی در مووورد پوواتوفیزیولوژی

و فلسفهی اسوالمی پیوسوت و از ایون رو در تبیوین

بیماریها پی برد .ناپرهیزی به وسیعترین معنای آن،

بیماریها و رهیافت بالینی ،نظریهی اخالط چهارگانه

علت و سبب امراض به شومار مویرفوت ،موثالً بوروز

(خووون ،بلغ و  ،صووفرا و سووودا) نق و

محوووری دارد.

شدیدترین حمله های قلبوی را در ااور خووردن یوک

همانطور کوه ترکیوب عناصور چهارگانوه در طبیعوت

بشقا آش برنج با آ لیمو میپنداشوتند .دردهوای

سبب دوام و بقای موجود است ،در بودن آدموی نیوز

11
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تصویر  - ۳2حکی نورمحمود از اطبای به نام عصر ناصری است که  65سا طبابوت نموود و منوز درس او یکوی از
مراکز مه تدریس طب آن عصر و زمان بود .عدهی زیادی از اطبای دوران ناصری در مکتب وی درس طبابت خوانده
و نسخههای این طبیب ،دست به دست میگشته است.
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تصویر  - ۳۸تعداد پزشکانی که با شیوهی طب جالینوسی -اسالمی در ایران قاجار طبابت میکردند محدود بوده و اکثر موردم
از عهدهی هزینهی این خدمات برمیآمدند و این اطباء نیز برای همهی توودهی موردم در دسوترس نبودنود .از ایون رو ،طوب
عامهی سحر و جادویی پی از اسالم « ،براساس گیاهان دارویی و سنتی و شیوهی آزمون و خطا» با نفوذ دوگوانگی سوردی-
گرمی جالینوسی ،رکن اصلی خدمات طبی را برای اکثریت جامعه به عهده داشت.

عاد و ترکیب مناسوب آن اجوزاء ،ضوامن سوالمتی

بیموواری خووود را تشووخیص داده بووود و فقووط از وی

است و این سالمتی هنگامی از دست میرود کوه در

تقاضای داروی مناسب را میکرد .اطباء سینایی ایون

نظ اخالط چهارگانه اختاللی پدید آید .بدن ،در این

دوره نیز به این نظریه ،رویکورد بویبودیلی داشوته و

منظومهی پزشکی ،به مانند طبیعت خوود ،قانونمنود

برای تفسیر ایجاد و سیر پاتوفیزیولوژیک بیماری ،بوه

است و نظامهای از دست رفته را خود احیاء میکند.

همین نظریوه بسونده نمووده و در نتیجوه هینگونوه

اما هنگامی نیز این نیروی طبیعی شفابخ  ،توانایی

تفسیر و تحقیقی در مورد بیمواریهوا در ایون دوران

خوووی

14

در بازگردانی ودن تعوواد  ،یعن وی سووالمتی از

دیده نمیشود .پوالک در این خصوص مینویسد:

دست میدهد .براساس ساختار فلسفهی نظری طوب

” هنوز نیز طبوق مکتوب جوالینوس اخوالط

اسالمی ،پزشکان این مکتب بوا نظور بوه انسوان ،بوه

اربعه (خون ،صفرا ،بلغ و سوودا) در علو تشوخیص

صورت جهان صغیر و احترام به طبیعت و سنتهوای

امراض آن ها مقام او را دارد .بوه خصووص اهمیوت

الهی ،درصدد بازیافت تعاد مزاج و طبایع در شرایط

بسیار به کبد یا زهره و صفرا داده میشود .بوا وجوود

بیماری میگردند.

۲6

بنوووابراین ،در طوووب اسوووالمی ،تشوووخیص

این فقط معدودی از آنها هستند کوه جوای کبود را
میدانند؛ علی رغ آن که در تمام حیوانات کشوته و

بینظمیهایی همنون تب در واقع مبتنی بور یوافتن

تکه تکه شده جای کبد در طرف راست است ،خیوا

راهی است که به وسیلهی آن تعاد اخالط بوه هو

میکنند امتیازی است بورای انسوان کوه کبودش در

خورده است .هر چند این نظریه که در طب اوستایی،

طرف چپ باشد .هنگام بروز هر بیماری سختی بودواً

یونووانی و اسووالمی ریشووه دوانی وده اسووت و سوورآغاز

جویا میشوند که آیا زهره مجروح شده اسوت و ایون

برداشت نظوری از چگوونگی ایجواد بیمواری در یوک

اصطالحات دیگر خود در این مورد مفید معنی است:

سیست کامالً منسج و علموی اسوت ولوی در طوب
سینایی ایران قاجار ،تصویر افو یافته و غیر علمی را
از خود نشان میدهد.

« جگرم آت

۲5

گرفت» « ،زهرهام آ شد» “

چنین است که طب اصیل سوینایی در ایوران
قاجار چنان عوام زده مویشوود کوه تصوویر منسوج

در دوران قاجار ،وقتی که بیماری به حکیمی

تلوریک اخالط چهارگانه نیوز مخودوش شوده و ژرفوا

رجوع میکرد ،خود قوبالً از نظور گرموا یوا رطوبوت،

نمییابد؛ در حوالی کوه شویخ الورئیس بوا پاسداشوت

11

تصویر  - ۳۹قانون پورسینا در شرح ریهها ،قلب ،مغز و کبد

تلوری اخالط چهارگانوه جالینوسوی در نظوام فکوری

در هنگام انقباض قلب و مسدود شودن آن در زموان

طب اسالمی ،دیدگاهی ژرف نسبت به تفسیر و تبیین

استراحت قلب و جلوگیری از یورش خون به قلب ،در

مکانیسمی بیماریها و فیزیولوژی اندامها دارد.

ش

قرن پی

از هاروی ،شاهد این مدعا است.

مشاهدات او در مورد آئوورت و سواختار سوه

او همننین چنین شرح میدهد که با انسداد

لختی درینهی آن در منشاء از قلب و بواز شودن آن

خروجی یک مجرا ،غدهی مجاور آن توورم موییابود.

17

تصویر  - ۴0نسوخه ای از کتوا موجزالقوانون ابون
نفیس در هندوستان یا ایران مربوط به قرن هفده
تا هجده میالدی .این کتا خالصوه ای اسوت در
طب که مخصوصاً به کار طبیبان معالج میخوورد و
خالصهای است از تمام قسمتهای قانون ابن سوینا
به جز تشریح و وظایف االعضای آن.

همننووین اطالعووواتی را در موووورد اعصوووا

علمی ترسی نموده است .او پس از گفتاری دربوارهی

محیطووی و درک درد و حرکووات ماهینووههووا ارائووه

آناتومی مغز به بیمواریهوای گونواگون ایون بخو

از

میدهد ۱.افتراقی که ابن سینا دربوارهی ویژگویهوای

سیست مرکوزی عصوبی مویپوردازد .بخو

شو

و

دردهای بیماریهای روده از دردهای دستگاه مجواری

سینهی قانون کوه شوامل پونج گفتوار اسوت ،ترسوی

ادرار داده است نشانگر مشواهدهی زیرکانوهی بوالینی

کننووودهی اندیشوووهی ژرف و علموووی او در بیوووان

اوسوووت .او انقبووواض مثانوووه در هنگوووام اسوووتراحت

نشانه شناسی و فیزیوپاتولوژیک بیماریهوا اسوت .وی

ماهینههای دهانوهی آن و فیزیولووژی ادرار کوردن را

دربارهی تشوخیص افتراقوی آسویب یوافتگی دسوتگاه

۲2

چنان به تصویر میکشد که حیرت انگیز است.

بوووعلی سووینا در توصوویف فیزیوپاتولوژیووک

تنفسی ،همانگونه به بح میپردازد که در کتا های
۳0

آکادمیک پزشکی امروز به آن برمیخوری .

پیدایی یرقان ،به تفواوتِ یرقوان انسودادی از یرقوانِ

ایو ون چنووود مثوووا از بو ویشووومار نمونوووه

همولیتیک اشاره مویکنود .علوت انسودادی مجواری

دستآوردهای موشکافانهی شیخ الورئیس اسوت کوه

یرقوان ،مفهوومی اسوت کوه در

نشان میدهد که چقدر طب علمی متکی بر تلووری

دهووهی  ۱۹00موویالدی در اروپووا دوبوواره شووناخته

اخالط چهارگانهی جالینوسی سینایی از واقعیت خود

م ویشووود .او همنن وین نخسووتین کس وی اسووت کووه

در ایران قاجار فاصله گرفته بود و پیکرهی نحیف این

صوفراوی و پیودای

۲۹،۲۸

توصیفی دقیق از مننژیت به دست میدهد.

پورسو وینا در قوووانون ،بسو ویاری از مفووواهی
فیزیوپاتولوژیک بیماریها را با نظموی سیسوتماتیک و

طب را آمادهی ریزش در برابر یورش طب سر توا پوا
مسلح به تجربهی غربی نمود.

16
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معاینهی بالینی و فیزیکی

۳۱

امروزه نیز در طب مدرن ،معاینه ی فیزیکوی

غامضی را از این نوع تب ارائه میدهد.

جایگاهی بس رفیع دارد و در بسیاری از بیماریهای

در متون پزشکی ایران ،به بوی

از  50نووع

داخلی ،تشخیص صحیح و اقدامات درموانی در پنواه

نبه اشاره شده است ،در حالی که در کتا معروف

معاینه بیمار استوار است.

معاینه ی فیزیکی آقای پرلووف ،تنهوا  ۹گونوه نوبه

یکی از نکات مه معاینهی فیزیکی بیماران،

شرح داده شده است .اساس فیزیولوژیک و شاخههای

درجه حرارت و الگوی تب بوده اسوت .ابون سوینا در

 anacroticو  dicroticمنحنی نبه شوریانی ،اولوین

کتا چهارم قانون در طب به سه نوع اصلی تب (تب

بار توسط پزشکان مسلمان ایران بیان شدند و ابوبکر

دق ،تب خلطی و تب روزانه) اشاره کرده و سپس در

اخوینی نجاری در قرن چهوارم و عمور چغمینوی در

او ایون کتوا بوه توصویف توب

قرن هفت و جرجانی در قرن هشت  ،هر یک جداگانه

دو گفتار از بخ

روزانه در  ۳0فصل و تبهای عفونی به طور کلوی در

به شرح مبسوط آن پرداختهاند.

6

 5۴فصل میپردازد و به طور کلی او از  ۲0۴نوع تب

ابوووعلی سووینا همننووین ،لمووس کبوود را از

یاد میکند؛ او به تب شطرالغب کوه خوود از دو توب

راه های بسیار مه برای آشنایی بر کیفیت بیماری و

ترکیب شده است اشواره کورده و شورحی مفصول و

سالمت کبد میدانسته است:

13

تصوووویر  - ۴۱پورسو وینا در
کنار جالینوس و بقراط ( نفر
نشسته از سمت راست)

70

” گفت در معاینه از راه لمس کردن میتوان

احساس کردی که بادکردگی در طرف کبود هسوت،

بر حا کبد آگاهی یابی .چگونه؟ اگر در دست زدن،

بدان که ورم در کبد پیدا شده یا کبد باد کرده است.

آن طرف که به کبد قرار دارد گرم بود ،دلیل بر ایون

در معاینهی اولی اگر با لمس احسواس بوادکردگی و

است که کبد سوء موزاج گورم دارد و اگور در لموس

جای باد کرده هاللی شکل بود ،باید حک دهوی کوه

احساس سردی کردی ،دلیل آن اسوت کوه کبود بوه

باد کردگی در خود کبد هست .و اگر جای باد کورده

سوء مزاج سرد گرفتار شده است .اگر در حا لموس

در لمووس مسووتطیل و هیوویت غیور آن بووود کووه بوواد

کردن احساس سفتی کردی ،دلیل آن است که کبود

کردگی کبد نشان میدهد ،احتما دارد باد کردگوی

به نوعی سخت شدن مبوتالء اسوت .یوا ورم سوفت و

در غیر کبد باشود و ماهینوههوای شوک بواد کورده

سخت در کبد ر داده اسوت .اگور در لموس کوردن

۳۳

باشند“.

پورسووینا در قووانون بووا
عنوووان « پ وی بووردن بووه حالووت
انوودازههووای سوور » بووه معرفووی
نشانهی کلینیکی هیدروسفالوس
در کودکان میپردازد و بر اساس
معاینووهی فیزیکووی ،نخسووتین
کسی است که در نورولوژی ،فلج
عضووالت صووورت از روی علووت
موضووعی و مرکووزی ،را جداگانووه
۳۴

بیان کرده است.

شوویخالوورئیس ابوووعلی
سینا در تعلی سووم از فون دوم
کتووا او قووانون در طووب ،بووه
چگونگی آزمای

ادرار و مودفوع

میپردازد .زیرا در کنار معاینوات
فیزیکی ،انجام آزمایشات بوالینی
نیووز جایگوواه ویووژهای در طووب
اسالمی داشوته و در رسواالت و
نوشووتارهای پزشووکی ،مدرس وینِ
طووووب اسووووالمی از رازی تووووا
تصویر  - ۴۲پورسینا یکی از سه چهرهی برجستهی پزشوکی دنیوا از دیودگاه غور
قلمداد میشود.

چغمینووی ،بخوو هووایی را بووه
آزمای
دادهاند.

ادرار و مدفوع اختصاص
۳5

71

ابووووعلی سو وینا ،نخسوووتین
پزشووک در جهووان طووب اسووت کووه
آزمووای

کاموول ادرار را بووه گونووهی
۳6

امروزی با روش علمی انجام میداد.

وی بوووا مشووواهدهی ادرار و یوووافتن
ویژگیهای آن و جمع بندی یافتهها،
پیرامون وضع عمومی و بوه خصووص
کلی وهی بیمووار قضوواوت م ویکوورد .او
آزمای

کامول ادرار را از هفوت نظور

انجام میداده است که شوامل رنوگ،
هییت (قوام) ،روشونی و تیرگوی ،توه

79

نشینی ،اندازه ،بوی ادرار و کف بود.
دکتووور بهوووروز برومنووود،
نفرولوژیست برجسته ی کشوورمان،
چنان تحت تیایر چگونگی آزمای
ادرار توسووط ش ویخ الوورئیس بوووعلی
سینا قرار گرفت که عنوان نمود:

”پس از گذشت هزار سا و
پیشوورفت عل و و همووه گی ور شوودن
آموزش پزشکی و پیراپزشکی ،هنووز
تصویر  - ۴۳پورسینا در متون پزشکی عبری

تصویر  - ۴۴محکمه ی صدراالطباء
کووه مشووغو طبابووت و پووذیرایی از
بیموووواران در خراسووووان اسووووت.
صدراالطباء در اولین امتحانی که از
محصلین طوب در ایوران بوه عمول
آمده شرکت کرده و با موفقیوت آن
را طی میکند .او توانوایی شوگرفی
در تشووخیص و درمووان بیموواریهووا
داشووته اسووت و شووگفتی پزشووکان
خارجی را به خود جلب نموده بود.

79

تصووویر  - ۴5معاینووهی بیموواران
توسط پزشک در سیستان (سوا
۱۹0۲م)

کامل

تخصصهای نفرولوژی و علوم آزمایشگاهی ،نوه تنهوا

آگاهی بسیاری از متخصصین ،پیرامون آزمای

ادرار از میزان آن چه که پورسینا بیان نمووده کمتور

آموزش را از فصل آزمای

کامل ادرار کتوا قوانون

است .باید امور مقورر گوردد کوه در شوروع آمووزش

آغاز نمایند ،بلکوه در پایوان دورهی آمووزش ،اابوات

پزشکی ،دانشجویان ما قانون ابن سوینا را بوه عنووان
ی وک واحوود درس وی بخواننوود و بووه خصوووص بوورای

نمایند آموزشهای استاد را فرا گرفتهاند“.

۳6

با وجود چنین برجستگیهایی در طب بالینی

74

تصویر  - ۴6اکثر اطباء در دوران قاجار ،تجربهی طبابت را در هنگام شاگردی نزد طبیب دیگور فورا مویگرفتنود .از وظوایف
شاگردان ،یادداشت کردن تجویزات طبیب برای بیماریهای گوناگونی بود که آنها عالئ و نشانههای آنها را یاد میگرفتند.
آنها همننین در زمان آماده سازی داروها ،گیاهان دارویی را توزین و مخلوط میکردند.
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تصویر  - ۴2فخراالطباء طبیب درحا گرفتن نبه میرزا عبداهلل خان در شهرستانک.
گرفتن نبه و بررسی کیفیات نبه از ارکان معاینهی فیزیکی در طب جالینوسی -اسالمی بوده است و اصطالحات خیلی دقیق
برای انواع و اقسام نبهها در متون طب اسالمی در دست است که تعداد انواع نبه از  6۴کمتر نیست .پزشکان اروپایی نیوز از
مهارت اطباء قدی در پی بردن به ماهیت بیماری از کیفیت نبه اظهار شگفتی کردهاند.

و روش پراگماتیک برای تشخیص بیماری و معاینوهی

غربی و پزشکان اروپایی بود که در اواخر قرن نوزده ،

فیزیکی بیمار در مکتوب طوب سوینایی ،حکوی هوای

نبه را لمس کرده ،تورم را با چش وارسی کورده ،یوا

ایرانوویِ قاجووار ،تشووخیص بیموواری را بوودون معاینووه

شک را برای غده ها لمس میکردند ۳2.حتی بسویاری

مشخص میکردند و در نهایت بعد از برخورد بوا طوب

از پزشکانی نیز که به گرفتن نبه اقودام مویکردنود،

نمیدانستند که نبه چه اطالعاتی را ارائه مویدهود،

ولی شرط معاینه آن بود کوه خوان در پشوت پورده

آنها زمان را نمیشمردند و گاهی مودت طووالنی بوه

مانده و از چاک آن پرده دست خود را بورای گورفتن

زبان مینگریسوتند و چنوین القواء مویشود کوه ایون
معاینهی فیزیکی بیشتر یک ژست است توا وسویلهای
۳2

باشد برای رسیدن به تشخیص.

هر چند گرفتن نبه در نزد عوام بسیار مه

نبه بیرون آورد.

در هر صورت ،انجام معاینهی بالینی و مهارت
فیزیکی اطباء چنان رو بوه نقصوان رفتوه بوود کوه در
دوران گذار طب سینایی بوه مدرنیتوه در قاجاریوه بوه

بود ولی اکثر اطباء هینگونه رهیافت علمیای که بور

نکتهای برجسته برنمویخووری و از ایون رو بوود کوه

پایه ی نبه شناسی مکتب پزشکی سینایی باشود از

تولوزان ،پزشک دانشمند فرانسووی کوه در دارالفنوون

خود بروز نمیدادند.

تدریس میکرد ،اگوفونی و سومع (صووت بوزی) را در

گرفتن نبه نیز تنها راه معاینه بورای زنوان
بیمار بود و آن ه تحت شرایطی انجوام مویشود .از
77

۳۸

پوالک برای معاینهی همسر یک شاهزاده دعوت شد،

دارالفنون معرفی کرد که به نوشتن رسالهی « سمع و
دق » منتهی شد که به صورت واضح ،انجام این اعما
۳۹

در نسخهی لیتوگرافی شده نشان داده شده بود.

بیماریهای عفونی و زیرساختهای نهادی پزشکی

میان بیمواریهوای

درمووان و کنتوور ماالریووا کووه مهمتوورین بیموواری

قرن نوزده  ،قرن چال

سهمگین کهن و دانشمندان میکروبیولوژی بود .طب

اپیدمیک قاجار بود در دست اطباء غربی قرار گرفت.

میکروبیولوژی ،سهمگین تورین

کسانی که در دواخانه ی اقامتگاه بریتانیوایی

ضربات را بر پیکر این بیماریها نواخت ۴0.چنین بود

در بوشهر تحت درمان ماالریا قرار گرفتند  52۲0نفر

که طب کهن دگردیس شده ی سوینایی ایورانِ قورن

در سوووا ۱۹۱۸م ۴۹۴0 ،نفووور در سوووا ۱۹۱۹م و

نوزده قاجاریه ،در این موورد سوخنی بورای گفوتن

 ۴۸۹۲نفر در سا ۱۹۲0م ،یعنی حدود  ۲5درصود

نداشت و سنگرهای خوود را بوه حریوف قَودرر حکوی

جمعیت را شامل میشدند۴۱؛ و این در حالی بود کوه

اروپایی واگذاشت و بدین سوان ،طوب مودرن غربوی

شیوه ی سنتی برای رویوارویی بوا ماالریوا کوه فصود

توانست با تیسیس نخستین بیمارستان هوای مودرن،

کردن بود خوود را بسویار ناکارآمود نشوان مویداد و

سیست قرنطینه و به دست گیری تصمی گیوری در

دولووت نی وز نووه تنهووا دارای ابزارهووای الزم (کین وین

مجالس قانونی سالمت کشور (مجلس حفظ الصوحه)

وزیرسوواختهووای طبوی) نبووود بلکووه بوورای اقوودامات

نفوذ برجستهی خود را در برابر حریف نحیوف رو بوه

درمانی و پیشگیرانهی گسترده نیز تمایلی نداشت.

غربی مسلح به دان

ضعف خود نشان دهد .برای مثوا  ،چنوین بوود کوه

از آنجا که بیشتر گسترده رخدادهای طاعون
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تصویر  - ۴۸بیمارستان آبادان که توسط  APOCبریتانیایی تیسویس شود و مودرن تورین بیمارسوتان ایوران بوود .ایون
بیمارستان همننین دارای آزمایشگاه ،پاتولوژی ،ایستگاه ضدعفونی و تجهیزات اشعهی ایکس بود.

در منواطقی کوه مکوان عملیوات

۱۹۲۴م آغاز شد و  ۴55۳نفر واکسینه شدند .خانهها

نیز در قرن بیست

شوورکت نفووت ایووران انگلوویس ( )APOCبووود روی

ضد عفونی شدند و زمانی که مورد جدیودی گوزارش

میداد ،سرویس پزشکی این شرکت ،اقوداماتی موؤار

میشد ،اقدامات بهداشت عموومی شوامل ضودعفونی

برای پیشگیری از این بیماری به انجوام رسواند .ایون

البسه ،جداسازی فرد بیمار ،تخریب خانه با غرامت و

شوورکت از کارمنوودان خووود خواسووت تووا مکووانهووای

منع ساخت خانه در همان مکان ،انجام میشود .ایون

موش های مرده را شناسایی کنند و همزمان تالشوی

شرکت یک سیسوت مسوتراح بهداشوتی ،آ شور

مضوواعف را بوورای کشووتن موووشهووا ( تووا آنجووا کووه

تمیز ،بازرسی منظ منابع غوذا و شویر و یوک بوازار

امکانپذیر بود ) به انجام رساند .مایوه کووبی نیوز در

۴۲

سبزیجات تمیز را احدا کرد.

دهه ی ۱۸۳0م توا سوا هوای انتهوای قورن

هوور چنوود در ایوون دوران ،غوور در بنیووان

نوزده  ،برای تاریخ عل پزشکی بسویار منحصور بوه

سیست پزشکی مدرن خود رهسپار بوود ولوی ایوران

فرد است؛ در این سا ها ،جدایی طب اروپایی از طب

قاجار ،ناکارایی طب سنتی را در هجوم اپیودمیهوای

کهن جالینوسی شتا گرفت و موجب پژوه هوای

گسترده ،به ویژه بیماری وبا ،لمس میکرد و پزشکان

میکروبیولوژی و تیسیس نظام هوای معاصور پزشوکی

مکتب سینایی به جای باز زنده سازی تلوری عفونت

گردید ۴0.در ایوران قاجوار و جهوان اسوالم نیوز ایون

و عامل ناشناختهی برونی شیخ الورئیس کوه معتقود

جنب

مشاهده میشود.

بود با تخمیر تولید بیماری میکند را گسترش دهند
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تصویر  ˚ ۴۹یک پزشک که احتماالً ژان مارتین شارکوت است در حا معاینوهی ریوهی یوک بیموار توسوط تکنیوک دق
کردن و شنیدن صداهای حاصله میباشد که این روشها برای یافت وجود مایعات در ریهها بوه ویوژه در زموانی کوه سول
شایع بوده ،به کار میرفته است.

و بووا پیشوورفتهووای علوو میکروبیولوووژی خووود را

درک نموویکوورد و راه را بوورای پووژوه هووای آینووده

هماهنووگ کننوود ،تنهووا در سووطح هال وهی دوگان وهی

بازگذاشته بود ،بیماران را به شیوههای نادرست تحت

سردی و گرمی بیماری فرو رفته بودند .با وجودی که

درمان قرار میدادند.

شوویخ الوورئیس در قووانون در طووب خووود احتمووا
عفونتهایی را در د زمین میداد کوه جزئیوات

روش برخورد با بیمار مبتال به وبا همانگونوه
را

که از شرح سفرنامهی جیموز بیلوی فریوزر اسوتنباط
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تصویر  - 50معلوم نیست که در پایان قرن نوزده  ،چند پزشک در ایران بودند که آموزش طب غربی را گذرانده بودنود .در سوا
 ،۱۸۹۴از  ۲2دانشجوی پزشکی (که در میانشان یک زن ه بود) در آن زمان در بیمارستان میسیونر آمریکایی ارومیوه ۱۴ ،نفور
طبابت میکردند .اضافه بر این ،میبایست حداقل  ۱5پزشک ایرانی نیز بوده باشند که آموزش خوود را در اروپوا طوی کورده و 50
نفر نیز تربیت شدهی پزشکی دارالفنون بودند .آشکارا ،این تعداد پزشک برای ارائهی خدمات سالمت مدرن کافی نبودند.
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تصویر  - 5۱بیماران در مطب طبیب منتظر طبابت هستند .در دوران قاجار ،اطباء دارای مطب شخصی بودند که در بازار یوا
خانه بود و «محکمه» نامیده می شد .قفسهی دیواری مطب این اطباء مملو بود از شیشههای دهان گشواد و بطوریهوایی بوا
خط نوشتههای التین که از شربتها ،الکسیرها و قرص پر شده بودند.

میشود ،با مرگ و میر باالیی در شهر توبم بود:

هالکت فوری شان ه میگردید.

” اهالی این طور میپنداشتند کوه وبوا دارای

عمدتاً بوا وجوود تموام ارزش و احتراموی کوه

طبیعت و ماهیتی گرم بوده کوه بایود بوا اسوتفاده از

سکنهی منطقوه بوه طوب اروپوایی قائول هسوتند موا

دواهای خنک با آن مبارزه کرد ،بوه هموین دلیول بور

نتوانستی آنها را از به کار بردن این شیوهی موداوا و
بازداشته و یا تشویق به تغییر آن نمایی  .در

بدن مبتالیان آ سرد میریختند و نیز آ غوره هو

خطرات

به آنها مینوشانیدند که این کارها براساس نظرات ما

خال  ۱0الی  ۱۲روز ،این بیماری به درجهای حواد و

نه تنهوا بیمواران را بهبوود نمویبخشوید بلکوه سوبب

خطرناک گسترش یافت و روزانه بین  ۱0الی  ۱۲نفور
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تصویر  - 5۲پزشکان ناصرالدین شاه :از راست به چپ :میرزا بزرگ قزوینی ،میرزا کاظ رشتی ،حاج آقا بابا ،دکتر تولووزان،
حکی الممالک ،یک پزشک ارتشی

را در شهر و تعداد زیادی ه در روسوتاهای اطوراف از
۴۳

پای در میآورد“ .

دوبار از خلیج فارس و یک بار از دریای خزر وارد ایوران
شد ۴۴.در سا  ۱۸۴6میالدی ،مرگ و میر وبا در تهران

فالت ایران ،با وجود نزدیکی به هندوسوتان،

بالغ بر  2000نفر بود که مساوی یک ده جمعیت آن

از بیماریهای اندمیک مانند وبا ،بوه دلیول زمسوتان

زمان بود .از مجموعهی آمارهای مرگ و میر وبا در قرن

نسبتاً سرد ،محافظت شده و در نتیجهی هجوم وبا از

نوزده چنین برمیآید که موجهوای دورهای اپیودمی،

سرزمینهای مجاور صورت میپذیرفت.
طی اپیدمیهای گسترده که در دوران قاجوار
روی داد ،وبا سه بار از افغانستان ،سه بار از غر کشور،

موجب کاه

 ۱0-۲0درصدی جمعیت شوهرها شوده

بود که این میوزان ،از آموار شوهرهای اروپوایی بوزرگ،
۴۴

بسیار باالتر بود.
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تصویر  - 5۳بهداری و قرنطینهی جنو در بندر بوشهر (۱۳۱۸ش)

همانگونه که اشاره شد ،رخداد وبوا در اروپوا

بر میگردد.

موجب برانگیختن سیست بهداشتی و بنیان نهادهای

در حاشیه ی ایون کشوفیات علموی ،وجوود

سالمت و مراقبتهای بهداشتی شود و همزموان نیوز

اپی ودمیهووای گسووترده و بیموواریهووای مسووری در

پایههای عل میکروبیولوژی نیز رشد یافتند.

منطقهی خلیج فارس ،توجه جهانیان در نیمه ی دوم

جان اسنو اولین کسی بود که ارتباط میوان

قرن نووزده بوه خلویج فوارس جلوب گردیود .زیورا

جرم و رخداد وبا را ترسوی کورد (۱۸5۴م) .هرچنود

منطقه ی خلیج فارس برای کشتیرانی دنیا به صورت

که اغلب رابرت کوخ را بوه عنووان اولوین کسوی کوه

مسلله ی مهمی در آموده بوود و بورای جلووگیری از

ویبریوکلرا را به عنوان وبا (۱۸۸۴م) شناخت معرفوی

پخ

اپیدمیها در قارهی اروپا و همننین محافظت

میکنند ،این در حالی است که افتخار آن به فیلیپوپا

هندوستان ،به ایران جهت وضع قوانین قرنطینهای و

چینی که ارگانیس را در سا ۱۸5۴م شناسایی کرد

احدا ایستگاههای قرنطینهای فشار وارد میآوردند.
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تصویر  - 5۴ناصرالدین شاه تحت اصورار
جامعه ی پزشکی اروپایی که توسط دکتر
تولوزان هدایت میشود ،در سوا ،۱۸26
دستور ایجاد یک مجلس حفظ الصحه را
بووا دیوودگاه محافظووت از سووالمت عموووم
صووادر کوورد .پزشووکان هوور هفتووه تحووت
حمایوووت وزارت علووووم دور هو و گووورد
می آمدند .از وظایف آن ها ،جلوب توجوه
مسلولین تمام نقاط ایران برای چگونگی
تیمین سالمت عمومی برای پیشگیری از
اپیوودمی بیموواریهووا بووود .از میووان ایوون
مجلس ،پزشوکان بوا تجربوه بوا لقوب «
حافظ الصحه » منصو هر شهر و استان
شدند تا سطح سالمت عمومی را ارتقاء و
مووردم را تحووت درمووان قوورار دهنوود و
گزارشووات در مووورد وضووعیت سووالمت و
بیماری جمعیت تحت پوش خود را بوه
مجلووس مرکووزی ارسووا نماینوود .آنهووا
مویبایسووت کووار خوود را بووا یووک رشووته
واکسیناسیون اجباری آبله آغواز کورده و
گزارش ماهانهی خود را در موورد نتوایج
آن ارسا نمایند .همانگونه که در اعوالن
مجلس مرکزی مشخص است نماینودهی
بوشووهر آقووای س وید عبدالرضووای حووافظ
الصحه بوده است.

نشستهای کمیسیون بهسازی بوین المللوی
در اسووتانبو (۱۸66م) و ویوون (۱۸2۴م) ،ایووران را

خدمات کادر پزشکی این قرنطینهها بهرهمند شوده و
۴6،۴5

با سیست طب غربی آشنا میشدند.

وادار کردند تا یک شوورای عموومی را در اسوتانهوا

مجلس حفظ الصحه بوه عنووان یوک مرکوز

سازماندهی کند .احدا این قرنطینهها هور چنود در

سیاستگزاری سالمت ملوی ،در سوا ۱۸6۸م تحوت

عمل کارآمد نبودنود ،اموا موجوب آشونایی حکیموان

ریاست تولوزان تشکیل شود .هور چنود کوه مجلوس

مکتب سینایی ایران قاجار با اصوو و مراقبوتهوای

عموودتاً از پزشووکان ایران وی تشووکیل شووده بووود ول وی

بهداشت عمومی شد و از طرفوی دیگور نیوز موردم از

تولوزان سیاستگزار مجلس بود و بعدها نیوز مجلوس
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تصویر  - 55اعضای مجلس حفظ الصحه
ردیف نشسته از راست به چپ :میرزا کاظ شیمی ،دکتر چرپنین طبیب سفارت روسویه ،دکتور تولووزان ،دکتور دیکسون
طبیب سفارت انگلیس ،دکتر علی رئیس االطباء،
ردیف ایستاده از راست به چپ :میرزا علی اکبرخان ناظ االطباء ،میرزا عبداهلل طبیب

تصووویر  - 56دکتوور تولوووزان طوی سووا هووای -۱۸۹2
 ۱۸5۹میالدی ،نزدیک به  ۳۸سا به طبابت در ایران
مشغو بود و او تنها کسی بوود کوه بوه لقوب (حکوی
باشی) ملقب شد.
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شامل تعداد مساوی پزشکان ایرانی و اروپایی گردیود

رخداد این اپیدمی ها و بیماری هوای عفوونی

و بعدها خود دکتر تولوزان « حکوی باشوی حضوور »

موجب رونق دواخانه ها و بیمارستان های میسویونری

۴2

سرپرست شورای بهسازی تهران شد.

اروپووایی در ای وران قاجووار و آشوونایی مووردم بووا طووب

هرچند این شوراها ناکارآمودی خوود را نشوان

بالینی -بیمارستانی غر شدند .از ایون رو ،در ایوران

دادند اما خود تصویری دیگری هستند که چگونه طوب

قاجووار ،شوواهد گشووای

بیمارسووتانهووای نظووامی و

سینایی خود را در برابر یورش اپیدمیهای قرن نوزده

عمومی به سبک غربی هستی .

ناتوان جلوه داده و تحت نفوذ سیست طبی مدرن غر

هرچند که ایرانیان خود بنیوانگزار بیمارسوتان هوای

و نفوذ کنوانسیونهای بینالمللی ،قوهی تصمی گیوری

شگفت انگیز تمدن اسالمی بودند و طوب بووعلی را

و سیاستگزاری سالمت را به رقبای اروپایی بخشیدند.

در بیمارستان های تمودن اسوالمی بوه دانشوجویان

تصویر  - 52ابوالقاس زهراوی (۹۳0-۱0۱۳م) برجستهترین جراح دنیای طب اسالمی است کوه تکنیوکهوا و روشهوای
حراحی وی هنوز در جراحی مدرن کاربرد دارند .در تصویر فوق وی در حا معاینهی بیماری در یکی از بیمارسوتانهوای
اسپانیا دیده میشود.

پزشکی میآموختند و عظمت ایون بیمارسوتانهوا،

در ای وران همووان مس ویری را ط وی م ویکردنوود کووه

مورخین تاریخ پزشکی را به حیورت انداختوه اسوت

همتایان خود در هندوستان طوی کورده بودنود ،در

ولی در ایران قاجار ،بیمارستانی نبود و بیمار یوا بوه

ایران قاجار نیز بیمارستان ها و درمانگاههای بزرگوی

صورت سرپایی یا در منز درمان میشد ۴۸.از ایون

را که طب اسالمی در آن ها عملی شوده و در شوبه

رو ،سیست بیمارستانها و دواخانه های میسویونری

قاره ی هند وجود دارند مانند بیمارستان حیودرآباد

و سووفارتخانهای اروپایی وان در ای وران قاجووار چنووان

دکن و سازمان های همدرد دهلی و کراچوی نیوز در

پرنفوذ بود که بیشترین ضربه را برای نوابودی طوب

ایران وجود داشتند و می توانستند مانند آنهوا هو

سنتی بوعلی سینایی در این سورزمین فوراه آورد.

اکنون نیز روزانه دهها هزار نفر را با روش و داروهای

این در حالی است که اگر واراان طب بووعلی سوینا

طب اسالمی مدرنیزه شده ،تحت درمان قرار دهند.
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تصویر  - 5۸نقاشی مربوط به سا ۱۸۹0م است کوه تلوودور بیول روت دروبون ،جوراح بوزرگ
آلمانی را بر بالین بیماری که بیهوش شده است نشان میدهد.
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تصویر  - 5۹مریضخانه یا بیمارستان دولتی :افزون بر بیمارستان ارتشی جدید سا  ۱۸6۸میالدی ،یک بیمارستان شهری دیگر در
سا  ۱۸2۴میالدی یا در همین حوالی ساخته شد .بیمارستان جدید زمانی ساخته شد که ناصرالدین شاه از اولین سفرش به اروپوا
برگشته بود .حاج حسن خان مشیرالدوله «وزیر اعظ » میخواست یک بیمارستان شبیه آن چه در اروپا دیده بود در تهران بسوازد.
او علی اکبرخان (تازه فارغالتحصیل دارالفنون) را به خدمت ساخت مریضخانهی دولتی (که بعدها سینا نامیده شود) فراخوانود و در
این بیمارستان تا سا  ۱۸۸0میالدی خدمت کرد.
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تصویر  - 60مریضخانهی دولتی در سا ۱۳00؛
ردیف جلو از راست به چپ :دکتر سیفی مدیر آزمایشگاه ،دکتر موسی فیه ،دکتر فرتسکیو ،دکتر اعل المک ،نصیرالدوله وزیر
معارف ،شیخ ابراهی زنجانی وکیل مجلس ،دکتر اعل الدوله اقفی رئیس کل معارف ،دکتر وولت ،اعل السلطان رئویس پرسونل
وزارت معارف

آموزش پزشکی

آمووزش پزشووکی در تموودن اسووالمی بسویار

پزشکی ،به همت پزشکان مسلمان پایه گذاشته و در

سیستماتیک طراحی شده بود و شامل آموزش علووم

اروپا از قرن  ۱2نیز دگر بار در دانشکدههای پزشکی

پایه و علوم بالینی در بیمارستانهوای اسوالمی بوود.
پس از گذران دورههای پی

۴۹

به کار گرفته شد.

بالینی ،دانشوجویان در

اما متیسفانه در ایران قاجوار ،نشوانی از ایون

بیمارستان به گروههای کوچکتر تقسی میشودند و

سیست آموزش پزشکی که ه اکنون نیوز پیشورفته

هر گروه زیر نظر یک پزشک استاد که مهارت کوافی

جلوه میکند ،وجود نداشت.

داشت به جلسوات بحو

دربوارهی بیمواران و مورور

دروس علوم پایه و بازدیدهای روزانوه ی بخو هوای

سیست آمووزش طوب سوینایی را در ایوران
قاجار ،پوالک چنین شرح میدهد:

گوناگون بیمارستان ،میپرداختنود .در هموین زموان

” فقط گاه و بیگواه طبیبوی کوه در عربیوت

نیز دانشجویان مهارت الزم را در چگونگی تشوخیص

دست دارد گروه کووچکی از شواگردان را گورد خوود

بیماری ها بوه دسوت مویآوردنود .هسوته ی بنیوادی

جمع میکند و به صورت خصوصوی و غیور رسومی،

آموزش بالینی براساس برخوورد رویواروی دانشوجو و

چنوود فصوولی از کتووا ابوووعلی س وینا و شوورح آن و

بیمار استوار بود .سنت راند ،نخسوتین بوار در تواریخِ

همننین شرح اسبا ابن زکریا را ،آن ه بیشوتر از

81
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تصویر  - 6۱آموزش طب به دانشجویان
پزشکی که در آن شاگردان بوه صوورت
حلقه به دور استاد میایستادند (رانود).
این روش نخستین بار توسوط پزشوکان
تمدن اسالمی بنیان گذاشته شد.

نظر زبان تا از لحا موضوع ،بودون دریافوت موزدی

سا ۱۸5۱م ،آموزش عل پزشکی غربی مودرن ،بوه

مورد بح و گفتگو قرار میدهود .تقریبواً در جمیوع

عنوان واقعیتی دائ و نهادی ،خوود را نشوان داد اموا

موارد دیگر ،کسی که میخواهد طبیب شود ،بیهیچ

مخالفت بر ضود ” آمووزش فقوط بوه شویوه ی طوب

معلومات مقدماتی نظری ،در محکموهی طبیبوی بوه

اروپایی“ آن چنان قوی شد که سیسوت آمووزش در

کار مشغو میشوود و نسوخههوای وی را رونویسوی

این کالج به صورت ترکیب با طب سوینایی در آمود.

50

میکند“ .

هر چند که درکالج پلی تکنیک دارالفنون در

در نتیجه ،آموزش طب مکتب سوینایی در برناموه ی
آموزشی دارالفنون از ژانویهی ۱۸60م جوای گرفوت.

بدین وسیله مردم میتوانستند فوارغ التحصویل ایون
5۱

کالج را با آغوش باز پذیرا شوند.

از اطبای مکتب سینایی کوه بورای آمووزش

معلمی طب ایرانی دارالفنوون را بوه عهوده داشوت و
تحفهی ناصری به عربی و ناصرالملوک بوه فارسوی از
5۲

جملهی تیلیفات وی میباشند.

طب سنتی در دارالفنون دعوت شدند ،میورزا احمود

تدریس طوب سوینایی توسوط میورزا احمود

طبیب کاشوانی بوود کوه از لحوا طبابوت و دانو ،

کاشانی تا سوا ۱۲2۸ق اداموه داشوت و سوپس توا

سرآمد پزشکان ایرانوی بوود .دیگوری حواجی میورزا

توواریخ  ۱۲۹۴ق می ورزا عبوودالوها و می ورزا کوواظ

ابوالقاس سلطانالحکماء بوود کوه در سوا ۱۲۹۴ق

محالتی پودر دکتور محموود خوان شویمی و سوپس

89

تصویر  - 6۲متعلمین مرتبهی دوم طب در دارالفنون

84

تصویر  - 6۳جمعی از شاگردان دارالفنون

توسط سلطان الحکماء ادامه یافت؛ تا این که در سا

شوولیمر ااوور بسوویار مهوو اش ،ترمینولوووژی

۱۳۲۲ق وی به بیماری وبا مبوتال شوده و در ااور آن

« مدیکو -فارماکوتیک » را در سا ۱۸2۴م به چا

درگذشت و پس از فوت او تودریس طوب ایرانوی در

رساند .این کتا به صورت یوک واژهناموهی کوچوک

5۳

دارالفنون متوقف گردید.

در دارالفنوووون ،توووالش گسوووتردهای بووورای
ترجمهی کتب طبی غربی به زبان فارسی و تشوکیل
فرهنگنامهی پزشکی فارسی انجام گردید.

فارسی برای معاد های اصطالحات فرانسووی شوایع
آغاز شده بود ولی به صوورت یوک فارماکوپوه عموده
رشد داده شد.

براسووواس اظهوووار الگوووود ” ،واقعو واً توووالش
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تصویر  - 6۴به جز الزام به صدور پروانهای که امیرکبیر در سا  ۱۸5۱میالدی وضع کرد و پس از سقوط او بی استفاده ماند،
تا سا ۱۸۸۲م ،تمام پزشکان در ایران بدون امتحان و گرفتن اجازهی طبابت ،بوه کوار مشوغو مویشودند .در یوک رویکورد
تدریجی مدرنیزاسیون در پزشکی ،به کسانی که در سیست جالینوسی -اسالمی (طب قدی ) به طبابوت در تهوران بوی از 5
سا و کمتر از  ۱0سا طبابت مشغو بودند ،میبایست یک آزمون دولتی را حداکثر در یک زموان سوه سوالهای کوه معوین
شده بود بگذرانند و پروانه دریافت کنند.

غو آسوایی بورای انتقوا ناگهوانی از ابون سوینا بوه

5۴

صورت گرفت“ .

هاروی ،ه خوانی نامگذاری قدیمی به دیودگاههوای

آخرین ضربهای کوه طوب سوینایی دریافوت

جدید و استاندارد کردن اصطلالحات دانشگاه جدیود

نمود ،تصویب قانون  ۱۹۱۱مجلس شورای ملوی بوود

تصویر  - 65به جز الزام به صودور پراوانوهای کوه امیرکبیور در سوا
۱۸5۱م وضع کورد و پوس از سوقوط او بویاسوتفاده مانود ،توا سوا
۱۸۸۲م ،تمام پزشکان ایرانوی و همننوین پزشوکان اروپوایی ،بودون
امتحان و گرفتن اجازهی طبابت مشغو به کار میشودند .در تصوویر
اجازه نامهی مطب استاد احمدیه قابل مشاهده است.

87

کوه موجووب نوابود کووردن پزشوکی سوونتی و میورا
س وینایی شوود .براسوواس ای ون قووانون ،بوورای هم وهی

در دارالفنون و صدور این قوانون ،هموان شود کوه از
گفتار آقای دکتر تاجبخ

به خوبی هویدا است:

رشتههای پزشکی به جز بعضی موارد استثنایی ،تنها

” تیسف اینجاست که تدریس طب کهون یوا

گواهینامههای صادره از مدارس طب داخله و خارجه

طب ابوعلی سوینایی را از برناموهی مدرسوهی طوب

به رسمیت شناخته میشد و فقط به دارنودگان ایون

دارالفنون حذف کردند .بدین ترتیب وقتوی پزشوکان

گواهینامهها اجازهی بوازکردن مطوب شخصوی و یوا

قدیمی مردند ،پزشکان جدید از پزشکی کهن ایرانوی

55

استخدام در مشاغل طبی دولتی داده میشد.

چنین بود که با توقف تدریس طب سوینایی

اطالعی نداشتند و این دفتر چنود هوزار سواله را بوه
کلی بستند .این اشتباهی جبران ناپذیر بود“.

56

نتیجه گیری

سدهی نوزده میالدی ،دورانی سرنوشت ساز

از سوی دیگر ،طب سنتی این سرزمین که از

در تاریخ پزشکی جهان بود .در این زمان ،طب مودرن

بسویاری از مبووانی طووب آکادمیوک و علموی مکتووب

غربوی بور پایوهی میکروبیولووژی ،سویطرهی دو هوزار

بوعلی سینایی جدا افتاده بوود در هالوهای از دوگانوه

۴0

سالهی طب جالینوسی را بدرود گفت.

گرمی و سردی متوقف شده بود .سیست طب ایوران

ایران نیز با نیرومنود شودن قودرت سیاسوی

قاجار متکی بر تلوری اخالط چهارگانوه جالینوسوی،

خود در مرکز و گسترش گسترهی دیپلماسی با اروپا،

به جای طب تجربی و بالینی مبتنی بر مکتوب شویخ

و حضور پزشکان غربی سفارتخانههوا و میسویونرهای

الوورئیس ،گرفتووار طووب مبتن وی بوور تحلی ول عامووه و
علووم

مذهبی ،تیسیس بیمارسوتانهوای شوهری ،گشوای

غیرعلمی بود .این سیست پزشوکی ،از دانو

کالج پلی تکنیک دارالفنون و وضع مجموعهی قوانین

پایه ،تشریح ،فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی مبتنوی بور

بهداشتی براساس کنوانسیونهوای بوینالمللوی ( کوه

پایهی تجربه و ریشههای اصیل طب بالینی سوینایی

تجلی آن در احودا قرنطینوههوا و تشوکیل مجلوس

مبتنی بر معاینهی فیزیکی و اصوو مودرن جراحوی

حفظ الصحه بود ) توانسوت بوا مبوانی بالنودهی طوب

تموودن اسووالمی ،بوویبهووره بوووده و فاقوود سووازمان و

غربی آشنا شود.

زیرساختهای بهداشتی ،بیمارستانی و آموزشی بود.

86

از این رو و تحت نفوذ گروهوی کوچوک اموا

برخالف هندوستان و شما آفریقا ،زیر چتور قدرتمنود

فزاینده از اصالح طلبان و فرهیختگان بورای سواخت

استعمار نبود ،بنابراین تمام اصو و مبانی طب غربی از

ایرانی قوی و پیشرفته ،طب مدرن غربی در ایران در

سوی تودهی مردم و طبقهی ممتاز جامعه پذیرفته شد

گذار به مدرنیته تمام سنگرهای طوب افوو یافتوهی
سینایی ایران قاجار را تسخیر نمود.

52

و با مقاومت ضد استعمارگرانهای روبرو نگردید.

همنن وین همگووام بووا حووذف آموووزش طووب

بووروز اپیوودمیهووای گسووتردهی عفووونی و

سینایی در دارالفنون و وضوع قوانون  ۱۹۱۱مجلوس

میکروبیولووژی

ملی در خصوص صدور گواهینامههای اجازهی طبابت

سنتی ،موجب نفوذ سیست طب مبتنوی بور شوواهد

تنها به پزشکان تحصیل کرده به شیوه ی غربی ،طب

غربی و رشد شتابان درمان بیمارستانی گردید.

افو یافتهی مکتوب سوینایی ایوران قاجوار ،در ایون

ناکارآمدی طب غیرمسلح بوه دانو

از آنجا که نفوذ طب مودرن اروپوایی در ایوران

پارادای جای خود را به طب مدرن غربی دارد.

88

تصویر  - 66نسخهای از کتا قانون ابن سینا به زبان التین ،چا  ۱۴۸۴میالدی در مخوزن
کتب نفیس کتابخانه مرکز علوم درمانی دانشگاه تکزاس در سنآنتونیو

83

تصویر  - 62در چپ :قانون پورسینا به التین  -در راست :نسخهای از قانون پورسینا به زبان عربی

30

30

تصویر  - 6۸کتا قانون ابن سینا در سا ۱5۹۳م

تصویر  - 6۹نسخهی التین قانون پورسینا کوه در سوا ۱5۴۴م
در ونیز به چا رسیده است.

تصویر  - 20نسخهای مصور از قانون پورسینا
31

تصویر  - 2۱اولین کتا قانون پورسینا

تصویر  - 2۲سومین کتا قانون

39

تصووویر  - 2۳یووک نسووخه ترجمووه
شدهی مصور التین از قانون پورسینا

39

تصویر  - 2۴نسخهای از قانون پورسینا ( ۱5۹۳م)

تصویر  - 25نسخه ای از قانون
پورسینا ( ۱60۱میالدی)

34

تصویر  - 26صفحهای از کتا قانون پورسینا

31

تصویر  - 22نسخهی التین قانون پورسینا چا شده در ونیز (۱5۲0م)

37

تصووویر  - 2۸نسووخهای نووادر از
قانون پورسینا ،مربوط بوه اوایول
قرن پانزده

36

تصویر  - 2۹بخ های تشریح کتا قانون ابن سینا که توسط یک فرد ناشناس در یک جلد انباشت شده است (نسوخه مربووط
به سا  ۱5۸۴میالدی میباشد).

38

تصویر  - ۸0نسخهای نادر از قانون پور سینا در اوایل قرن پانزده میالدی

پیوست:
سالمت مردم در ایران قاجار

1

تمام۱منابع موافق ایون واقعیوت هسوتند کوه

نووه تنهووا مووردم کمتوورین نظوور در مووورد

شرایط سالمت قاجاریه ،به دلیل شرایط غیر بهداشتی

اصووولیتوورین عقایوود بهداشووتی نداشووتند بلکووه

 -چه در محل کار و چه در خانه  -ناپسند بوده است.

رهنمودهووایی نیووز از سوووی سیسووت هووای خوودمات

عموماً آ آشامیدنی ناسال و عامول انتقوا دهنودهی

پزشکی مطرح نمیشد .سه سیست مشوخص از دانو

بیماریها بوده است .نه خدمات سالمت عمومی و نوه

پزشکی در جوالن بودند که طب جالینوسی  -اسالمی،

توجهی به بهداشت وجود داشوت .بوا در نظور گورفتن

طب تودهی مردم و طب النبی را شوامل مویشودند.

چنین شرایط غیر بهداشتی ،جای شگفتی نیسوت کوه

این سوه نظوام پزشوکی ،در دورهی قاجاریوه بوا هو

بیماریهای اندمیک و همننین گسوترده رخودادهای

همزیستی داشتند ،اما بور خوالف زموانهوای قورون

گاه به گاهی طاعون ،وبا و دیگر بیماری هوای عفوونی،

وسطی ،تقریباً یک انتقا بدون شوکافی از یکوی بوه

مووردم ایووران را مبووتال موویکوورده اسووت .رایووج توورین

دیگری صورت میپذیرفت .کشمکشی که میان طوب

بیماریها شامل ماالریوا ،درگیوریهوای روماتیسومی،

جالینوسی و اسالمی در قرون وسوطی موجوود بووده

بیماری های چشمی ،بیماریهای دسوتگاه گووارش و

است ،چیزی مربوط به گذشته بود .در حقیقت ،طب

بیماریهای مقاربتی بودهاند.

جالینوسی به طب اسالمی در آموده بوود .از ایون رو،

 ۱برگرفته از کتا ”سالمت موردم در ایوران قاجوار“ نوشوتهی ویلو فلوور،
ترجمهی دکتر ایرج نبی پور ،انتشارات دانشوگاه علووم پزشوکی و خودمات
بهداشتی و درمانی بوشهر.۱۳۸6 ،

طبی که در قاجاریه به کار میرفوت ترکیبوی بوود از
طب توده ی مردمیِ ایورانِ پوی

از اسوالم ،مفواهی
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جالینوسیِ اخالط و مزاجها که در مناظرهی عموومی

انعکاس نمیدهند .افزون بر این ،حتوی یوک بررسوی

در مناطق شهری یا روستایی وارد شده بود و نیوز بوا

سطحی مقاالت و کتا ها ،به ویژه آنهایی که ادعای

طاقنمایی از اصل علیت ماوراءالطبیعی و ایزدی کوه

ارائهی یک چش انوداز کلوی طوب ایرانوی را دارنود،

در طب النبی نمود پیدا میکرد.

نشان میدهد که تمام آن ها براساس تلوریهای آاار
قرون وسوطایی طوب جالینوسوی  -اسوالمی بووده و

همهی مردم ،حتی کسانی کوه عقیودهای دا
بر وجود تلوری پزشکی اخالط یا جالینوسی  -اسوالمی
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همگی از واقعیت پزشکی چش پوشی میکنند.

نداشووووتند ،دوگانوو وهی گرمووووی و سووووردی طووووب

واقعیت آن بود که طب عامه ،خدمات پزشوکی

جالینوسی  -اسوالمی را بوه صوورت گسوترده بوه کوار

اکثریت جامعه را فراه میکرد و این فرآیند توا اواسوط

میبردند .اما آن چه مه بود این بود کوه ایون گونوه

قرن بیست نیز ادامه یافت .طب جالینوسی  -اسوالمی،

تقسی بندی بیمواریهوا عرصوه ی جووالن اطبواء را

که عموماً هنوز هو تصوور مویرود کوه عمودهتورین

نشان میداد .افزون بر این ،این رویکرد نشان میدهد

سیست ارائوه ی خودمات پزشوکی بوود ،در حقیقوت

از

اهمیت کمی داشت .تعداد اطباء این سیست ک بود

که طب عامه ،طب جالینوسی  -اسوالمی را بوی
هر روش دیگری ،پذیرفته بود .اطباء مدعی سیسوت

و خدماتشان فقوط در دسوترس کسوانی بوود کوه از

جالینوسی -اسالمی ،ممکن است اخوالط را تلووریزه

عهدهی آن برمویآمدنود (طبقوهی ممتواز جامعوهی

کرده بودند ولی کمتر به آن عمل میکردند و بیشتر

ایرانی).

بووه شوویوهی آزمووون و خطووا مبووادرت بووه طبابووت

معرفی طب مدرن غربوی قاجاریوه ،در اوایول

میکردند ،و از این رو بسیار شبیه کسانی بودنود کوه

دهووهی ۱۸00م ،روش تفکوور ایرانوویهووا ،در مووورد

طب عامه را به کار میبردند .بنابراین ،تفکیک میوان

موضوعات پزشکی و چگونگی طبابتشان را تغییر داد،

سه مکتب پزشکی به نظر یک مقدار مصنوعی جلووه

هر چند یک قرن و نی طو کشید تا طب غربوی ااور

میکند زیرا دیدگاه عملی آن ها بوا یکودیگر مموزوج

کاموول و عموودهی خووود را حقیقتوواً برجووای بگووذارد.

میشدند ،اما الزم است که نشان دهی کوه عنواوین

مقداری ستیزه جویی بر ضد طب غربی در میان اطباء

کاربردی (مانند جالینوسی -اسالمی) ،همیشه ماهیت

حرفهای وجود داشت .این به آن علت بود که پزشکان

یا کیفیت خدماتی را که از آنهوا اسوتنباط مویشود

اروپایی تنها بخشوی از بنیواد پزشوکی و سونت را بوه

کشوویدند .آنهووا بووا شووفادهنوودگان مردمووی و

گسترههایی که پزشکان جالینوسی ،میدان به جوالن

چووال

روحانی به رقابت برنخاستند ،در حقیقت ،در بعضوی و

طب عامه میدادنود 2.پوس از آن رقابوت بوا طبابوت

تعووداد روزافزونووی از موووارد ،آنهووا ااوور بخشووی ایوون

عمومی و طب داخلی  -که دامنهی طب جالینوسوی

دادنود و در بعضوی از مووارد نیوز

بود  -آغاز شد .ایون حریفوان ،اسوتدال هوای علموی

حتی آنها را به کار بردند .طب عامه عمدتاً طب غربی

واقعی بر ضد طب غربی نداشتند و فقط میتوانستند

را نادیده میگرفت ،اما بسیاری از کواربران ایون طوب،

به معرفت گذشتگان ،به عنوان دفاع از خودشان یا بوه

داروهای غربی منفردی و شیوههایی از طبابت غربی را

بیگانگی طب غربی ،متوسل شوند .در اینجوا پزشوکان

در سیست خود جذ کردند (همانگونه کوه در قورن

غربی نیز میتوانستند درمانها و داروهای بهتور ارائوه

پی تر نیز با طب جالینوسی هموین کوار انجوام داده

کنند ،اما از فرآوردههای شیمیایی که گفته مویشود

بودند) .کاربران این سیست پزشکی ،راه خود را اداموه

خطرناک و حتی سمی بودند به کار میبردنود و ایون

داده و تالشی نکردند تا طب غربی را انکار یا بپذیرنود.

خود دلیلی بود که پزشکان جالینوسی به این منظور

بخشی از این رویکرد برخاسته از این حقیقت بود کوه

طووب غربووی حملووه کننوود و از جهوول مووردم بوورای

اکثر آنها بیسواد بودند و بخشی دیگر نیوز بوه دلیول

پیروزیشان در این نبرد سود میجسوتند .هور چنود

آن بود که آنها تا دههی ۱۹50م توسط طوب غربوی

کووه خودشووان کوواربرد بعضووی از داروهووای غربووی را

سیست ها را افزای

به چال

کشیده نشده بودند.

پذیرفتند ،اما پافشواری مویکردنود کوه ایون داروهوا

همهی پزشکان جالینوسی  -اسالمی با طوب

میبایست در درون خود ایران و نوه « غور کوافر »

غربی به ستیزه جویی برنخاستند و حتی آنهایی نیز

ساخته شووند .خوواهی نخوواهی ،اطبواء جالینوسوی

که اینگونه عمل کردند ،تنها بوا بعضوی از منظرهوای

استفادهی از داروها و روشهای طوب غربوی را آغواز

آن ستیز کردند .زیرا پزشکان غربی عمدتاً مشغو به

کردند ،زیرا حتی اگر با طب غربی و داروهوای

نیوز

طب یدی (طب عملی با به کار بردن دستان) بودنود.

موافق نبودند ،نمیتوانستند سودمندی داروهای ایون

پزشکان جالینوسوی ایرانوی معمووالً از ایون شویوهی
درمانی خودداری میکردند .موفقیت پزشکان غربوی
در جراحی و حتی بیماریهای زنان نهفته بود ،یعنی

 ۲این موضوع به معنی آن نیسوت کوه آنهوا در موورد آن ننوشوتهانود؛ در
حقیقت ،آنها بسیار وافر در این باره نوشتهاند ،برای مثا ببینید:
Cyril Elgood, Safavid Medical Practice (London: Luzac,
1970), pp. 208-33.

101

109

سیسووت پزشووکی را انکووار کننوود .امووا وام گوورفتن از

نیروی انگیزش گستردهتر برای مدرنیزاسیون و تغییر

داروها و روشهوای طوب غربوی ،اغلوب بودون درک

جامع و کاملِ جامعهی ایرانی شد .آشوکار اسوت کوه

روشها و کاربرد مناسب آن ها توبم بوود .درخواسوت

همهی افراد سازگار با اصوالح طلبوان نبودنود و ایون

سرپزشک حاجی بابا برای دزدی قرصهوای پزشوک

موضوع برای بخ های دیگور ،بوه جوز پزشوکی نیوز

فرنگی ،نمایشگر این حکایت اسوت .در نتیجوه ،طوب

صادق بود.

جالینوسی که تنها صدای مخالفت را از خوود نشوان

در نتیجه تالشهای ه ایرانیان ( پزشکان و

میداد ،فقط بخشی از سیست طبی ایران بود که بوه

اصالح طلبان سیاسی) و ه غربیهوا ،همننوان کوه

زبالهدان تاریخ پرتا شد ،بر خوالف طوب عاموه کوه

جامعه به سوی انتهای قرن نوزده میرفت ،موجوب

تاکنون باقی مانوده اسوت .نهادهوا و قووانین جدیود،

شد که طب غربی نیز در تمام شهرهای بزرگ ،رونود

سیست طب غربوی را ارتقواء دادنود ،حتوی اگور کوه

بالندگی خود را طی کند ،چرا که گروهی کوچک اما

ماحصل آن ( بیمارستانهای ایرانوی ) در نوزد اطبواء

فزاینده از پزشکان از اروپا فارغ التحصیل شده بودنود

غربی چیزی شبیه کاریکاتور به نظر میآمد.

و کسووانی دیگوور نیووز فووارغ التحصوویل دارالفنووون یووا

برای تغییور وضوعیت سوالمت

بیمارستانهای میسیونری بودند .همننین قووانین و

نیروی دان

عمومی در ایران ،توسط گروهی کوچک اما فزاینده از

مقررات جدید برای محدودیت فعالیت طب سونتی و

اصالح طلبان حاصول آمود .قودرت طبقوهی ممتواز،

ارتقاء طب مدرن غربی وضع گردید .اموا محودودیت

خواسووتار اصووالحات ( آموزشووی ،نظووامی ،صوونعتی،

دامنهی اار این اندیشوههوای نووین از ایون حقیقوت

سیاسووی ) بوورای سوواخت ایرانووی قووویتوور و ملتووی

آشکار میشود که بدانی تا اواخر سا ۱۹۲۴م ،فقط

مودرن پزشوکی

 ۲5۳پزشک ،از دانشکدههای معتبر دیپل داشوتند و

بود .در نخست ،ایون اصوالحات ،یوک هودف عمودتاً

اکثر آنها نیز اروپاییهای وابسته به سوفارتخانههوا و

ایوران بتوانود

نماینوودگیهووا ،میسوویونریهووا و نماینوودگیهووای

بهتر تربیت و مسلحتر شود و از دیدگاه فیزیکوی نیوز

تجارتیشان بودند .دولت فقط تعداد کمی بیمارستان

توان رویارویی با تهدیدهای بیگانه را داشته باشد .اما

را تیسیس کرده بود که عمدتاً نیز به ارتو

خودمات

در دومین نیمه ی قرن نوزده  ،این خوود بخشوی از

طبووی ارائووه موویدادنوود .تعووداد بیشووتر و مووؤارتر،

مستقلتر و نیز خواستار ارتقاء دان
نظامی را در سر میپروراند؛ توا ارتو

بیمارستانهایی بودند که بنیوان و مودیریتشوان در

پزشکی گوران بوود .بوه زبوان دیگور آنهوا خواسوتار

دست گروههوای اعزاموی موذهبی بوود .بوه اسوتثناء

سیستمی بر پایه استخدام پزشکان بوا سوطح بواالی

تووالشهووایی کووه رای پوواک سووازی بعضووی از

تربیوت پزشووکی و حقوووق بوواال و ارائوهی خوودمت در

خیابانهوای تهوران در اواخور قورن نووزده صوورت

بیمارستانهای پر هزینه بودند .ترجمان این دیودگاه

پذیرفت ،اولین توالش ملوی جوامع و متمرکوز بورای

آن است که ارائهی خدمات پزشکی محدود به بخ

بهبود شرایط زندگی در شهر با طرح برنامهی جوامع

کوچکی از جامعه میشد .در این ارتباط بسیار جالب

عملیاتی شهرداری در ۱۹۱۳م امکانپذیر شد .با این

است که بخشی از مقاله ی طعنه آمیز یک روزنامه را

وجود ،فعالیتهای حاصله ،را برای رسیدن بوه خلوق

از شهر کوچک قزوین در سوا ۱۹۲2م نقول کنوی .

شرایط بهداشت عمومی بهتر ،در مناطق شهری هنوز

تحت عنوان ” مشوکالت دارو و خودمات سوالمت در

داشتند.

قووزوین“ ،ایوون نشووریه داروخانووه و پزشووک را چنووین

راه درازی را در پی
نفوذ دان

و سیست های پزشوکی از طریوق

تعریف میکند:

میسیونرها از هر چیز دیگر حتی مقوررات حکوومتی

”داروخانه :در قوزوین معنوای آن دو یوا سوه

مهمتر بووده اسوت .تسوهیالت پزشوکی میسویونری،

مغازه است که در آنجوا قیموت داروهوای فرنگوی بوا

خدمات پزشکی را فراه کرد ،تعداد زیوادی نیوروی

کرام الکاتبین است و تمام مردم بیمار ،چه اروتمند و

پزشکی ( طبیب ،پرستار ) را تربیوت کورده و عقایود

چه فقیر ،از عهدهی خریدن آنها بر نمیآیند.

بهداشتی را در میوان کسوانی کوه بوه آنهوا ارائوهی

پزشووک :در قووزوین ایوون جماعووت کسووانی

خدمت میکردند رسو داد .بیمارستانهای دولتی از

هستند که تجوویزاتی بوه فرانسوه موینویسوند ولوی

لحا تعداد ک بودند ،از لحا تجهیزات و کارکنوان

حواسشان بوه قودرت خریود موردم فقیور و بودبخت

نیز شرایط خوبی نداشتند و خدماتشوان نیوز از لحوا

نیست ،تعداد عظیمی از فقرا فوت کردنود ،چونکوه از

کیفیت ،سطح پوایینی داشوته و در چشو انوداز نیوز

عهدهی قیمت باالی دارو بر نمیآمدند و مصورف آن

جامع به نظر نمیرسیدند.
در همین زمان ،اکثر توجوه عالموان اصوالح

را قطع کردهاند.

“3

اکثریت جامعه ،عمدتاً تحت ارائه ی خودمات

طلب و سیاسیون ،معطوف به سیست ارائهی خدمات
Varjavand, Sima-ye Tarikh, vol. 3, p. 1823.

3
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پزشکی « طب عامه » به حیات خوود اداموه دادنود.

حتووی اجوورای واکسیناسوویون نیووز در حجو

در دومین نیمهی قورن بیسوت  ،شوفادهندگان طوب

محدودی بر جای ماند ،این حکایت در مورد اقدامات

عامووه ( از گیوواه درمووانگران ،ایمووان درمووانگران تووا

پیشگیرانهی دیگر ،مانند بهداشت عمومی نیز صوادق

شکسته بندان ) طبابوتشوان را بوه ویوژه در منواطق

بود .تنها در دههی ۱۹50م بود که فعالیتهایی برای

روستایی و طوایفی ادامه دادند ،اما طب مدرن غربوی،

ریشه کنی بیماریهای اندمیک آغاز شود و پیوروزی

به صورت کامل ،عمدهترین سیست طبیای شد کوه
در ایران به کار میرفت.

در این نبرد در دههی ۱۹20م حاصل آمد.

5
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Alberts, Robert Charles. Social Structure and Cultural
Change in an Iranian Village 2 vols. (thesis University of
Wisconsin, 1963), vol. 2, Pp. 906-44.
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Behdari,�Encyclopedia Iranica
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