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 سخن نخست
 

ی  هطریکوه بوا سو    یالدینووزده  مو  ی  هسد

ار یران تووووبم بوووود، نقووو  بسووو  یوووه در ایوووقاجار

در  سوینایی  طوب   ات و افوو  یح در سازی سرنوشت

 ن داشت.یران زمیا

ی  هندیشاهد حضور فزا ،ن قرنیدر ا ،ک سویاز 

و  یغربو  یکشوورها ی ها هدر سفارتخان ییاروپا پزشکان

و  هوا  ه  دواخانو یز گشوا یو گور ن ید یدربار بوده و از سو

  یکن می را نظاره مدرن طب  ی هویبه شهای  مارستانیب

و طووب   ی همدرسوو انوودازی راهز یووگوور نید یو از منظوور

 کند.   می جلب نظر دارالفنون یجراح

 یو نهواد  یر سواخت یرات زیین تغیهر چند ا

نقو    ران قاجوار یو در ا یغربو  مودرن  طب  رشد یبرا

 رات گوذار از ییو ن تغیو از خود نشان دادند و ا یادیبن

را شوتا  دادنود؛ ام وا     طوب  غربوی   بوه  سوینایی طب  

ن یدر سوورزم سوویناییطووب   افووو  شناسووی بیآسوو

 شناسوی  ختیفراتر از ر یاز به کنکاشیخود ن ،یمادر

قرن نووزده  دارد.   رانِیدر ا ینهاد یان ساختارهایبن

در  سوینایی طب   ی هکریپ یسیدگرد یچگونگ یبررس

ن یل ایبه تحل یابید راهیقرن نوزده ، کل قاجارران یا

 است که یا دوره ،ران قاجاریرا ایز ؛گذار استی  هدور

 طب  غربوی  خ سپرده شده ویبه دفتر تار سیناییطب  

 خود را آغاز نمود. ییشکوفا

ن نوشتار بر آن است که نشان دهود  یکنکاش ا

ن دوران یو   از ایدر پو  ،سوینایی  طوب   یها هیپا چگونه

در  یسوتادگ یف شده بود کوه تووان ا  یسست و نح ،گذار

در  و را نداشوته  یغربو  مدرنطب   ی هر ضربات توفندیز

 یجه نتوانست در برابر آن مقاوموت کنود بلکوه حتو    ینت

ز تن دهود  یز با آن نیت آممالسم یستینتوانست به همز

ب نوظهور یشه به رقیهم یخود را برا یجا ،ن رویا از و

توانود موا    می ن تحو یا شناسی بیآس بدون تردیدداد. 

ن یدر سورزم طب   نیا ییاء و نوزایاحهای  س یرا با مکان

 بزرگ آشنا سازد. ینایپور س

هوای   داند که از تالش نویسنده بر خود الزم می

وصووف ناپووذیر عزیووزان جنووا  آقووای دارا جوکووار در    

طراحی، سرکار خان  فاطموه  ویراستاری، صفحه آرایی و 

مرزوقووی در حروفنینووی و پوودر بزرگوووار جنووا  آقووای 

 در تنظی  متن، قدردانی نماید.پور  اسماعیل نبی

 

 ایرج نبی پور دکتر

 فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسممتخصص داخلی، 
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 یمایس یرامونکه پ ییاروپا اندک پزشکان از

 انوود، نوشووته قاجووار یووراندر ا و درمووان یپزشووک

تر  از همه برجسته ادوارد پوالک یاکو های  یادداشت

 یرانا یپزشک یختاری  . هر چند کتا  ارزندهنماید می

، الگود یریلسی  نوشته ی،خالفت شرقهای  ینو سرزم

مشوهور   یاران بسو یردر ا ی،باهر فرقان دکتری  ترجمه

در  یوران ا یتحوالت پزشوک  یرسی  است و دربردارنده

بوه   اروپوایی  طب  قاجار و ورودی  یهاول ینزمان سالط

 ینهو سازمان قرنط یبهداشت یالتاست، به تشک یرانا

تحوالت بوا   ینکتا ، ا یندر ا یول ؛افکند می نظر یزن

چنوان   یاسوی س یختوار های  و گزارش یاجتماع یختار

الی  البوه  در تووان  موی  یکه به دشواراند  شدهآغشته 

 و طبابوت طب   یچگونگ شناسی یختسطور آن به ر

 . یافتدست 

 و طبابت یببه منظر طب یرفراگ یدد ،شک بی

 یوران مردم در ا سالمت » از کتا  توان می را یقاجار

جنوا    یزمعز آورد که توسط استادبه دست  « قاجار

نوشوته شوده و براسواس     فلوور  یلو  پروفسوور و  یآقا

ترجموه   یور حق یون دانشومند، توسوط ا   یون ا یشنهادپ

 ردکتو های  یادداشتفلور از  یاست. قطعاً آقا یدهگرد

 سود جسته است. یاربس ادوارد پوالک یاکو 

در  یتوسوط خوود و   پووالک هوای   یادداشت

و  یوران ا  ؛پوالکی  سفرنامه» با عنوان  یکتا  جامع

 یجهانودار  یکواووس ک یآقوا ی  بوا ترجموه   « یرانیانا

بوه چوا     یانتشارات خووارزم  یتوسط شرکت سهام

کتا  به اخالق و رفتوار، آدا  و   یناست. در ا یدهرس

 یو دربووار شوواهان، چگووونگ یاسووتس یوون،رسوووم، د

صونعت و   ی،و کشواورز  یدامودار  یوران، به ا سافرتم

که  ییپرداخته شده است و در بخ  انتها یزتجارت ن

بوه   شوود،  موی  پنج  آخر حج  کتوا  را شوامل   یک
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و مداوا، مخدرها، زهرهوا و پادزهرهوا،    یبموضوع طب

 در زموان قاجوار   یوران ا یور گ هموه  و امراضها  یماریب

 شده است. اشاره

 شناسوی  یخوت آنجا که شوناخت فضوا و ر   از

عودم   ساز و کار و چرایوی جهت درک  قاجار یپزشک

در  یوران در ا یناییسی  شده یفنح طب  تحمل قامت

 یتوه، در دوران گذار بوه مدرن  مدرنطب   برابر ضربات

مه  است، در  یاربس یپزشک یاندانشجو یبرا یژهبه و

و  طبابوت  یپرشوتا  از چگوونگ   یجا به برداشوت  ینا

 پووالک  دکتور  یود دی  یوه از زاو ،قاجار ایرانمداوا در 

در بحو  نوشوتار    توانود  موی  شوک  بی که پردازی  می

ی  رفتوه  یول تحلطوب    یکه به تضاد و دوگانگ یکنون

قاجار بوه شوکل    یراندر ا یغرب مدرنطب   و یناییس

راه گشوا   بخو  و  یروشون  پوردازد،  می یستماتیکس

 باشد.

 ینوی ها هدانشگای  کرده یلکه تحص پوالک

در  یستودر  یبورا  یرکبیور و پراک بود، بوه دعووت ام  

در سوا    یگرد یشیاتر همراه با ش  استاد دارالفنون

 یوران دارالفنون( بوه ا  ی از گشا ی ش )در پ۱۲۳0

شود.   شواه  ینمخصوص ناصورالد  آمد و سپس پزشک

 یدارالفنوون بوود و آقوا    یو جراح طب  پوالک استاد

ای  یپزشوک ی  جلد کتا  و رساله ۲۲تعداد  فلور یل و

از  یارینموده که بس یسترا که پوالک نوشته است ل

 یوز و ن یوران در ا مودرن طب   ی نوشتارها، در زا ینا

 یوودیکل ی، نقشووموودرنطووب   بووا یرانیووانا ییآشوونا

تووان از کتوا     موی  مثوا   عنووان  بوه  کوه انود   داشته

 سوان بدن ان یحو تشر ق(۱۳00/م۱۸۸۲) یونجالءالع

 ( نام برد. ق۱۲20/م۱۸5۳)

 یسبود که رسماً به تودر  یکس یناول پوالک

و بخ   دارالفنون ییبا بازگشا یراندر ا یننو یپزشک

 ۲۹برابر بوا   مریق۱۲6۸االو   یعرب 5آن در  یپزشک

برد کوه عودم    یپرداخت، او پمیالدی ۱۸5۱دسامبر 

در  یدر آمووزش پزشوک   ینقص بزرگ ،یحتشر آموزش

هووای  یترو، بووا تمووام محوودود یووناسووت و از ا یوورانا

را  یحداشت او نخست آموزش تشر دکه وجو یاعتقاد

اسکلت کامل که از خارج به همراه خود آورده  یکبا 

 :نویسد می ینبود آغاز کرد. او چن

با دسوت   کردند می که قبالً تصور شاگردان ”

 یون چنودان بور ا   شووند،  موی  نجس زدن به استخوان

به در  یقتحق یشدند که خود برا یرهاحساس خود چ

 ۱“ .یدندورز می آوردن جمجمه از قبور مبادرت

و  یجراحو  ،یحعلوم تشر آموزش یاو برا تالش

زبوان   یوادگیری  یوز و ن قاجوار  یوران مودرن در ا  یپزشک

                                                 
ی  ترجموه «. ایوران و ایرانیوان  » ی پوالک  ، یاکو  ادوارد. سفرنامهپوالک ۱

، ۱۳6۸ کیکوواووس جهانووداری، تهووران، انتشووارات خوووارزمی، چووا  دوم،  

 .۲۱0ص
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 سونتی  طوب   یسوتون و نوشوتارها  ی  و مطالعه یفارس

دهوه، از او   یکبه مدت  یرانیانا یاندر م یو زندگ یرانا

بوه   یگفوت بوه خووب    توان می بود که یدهآفر یتیشخص

رو به زوا  طب   یلیتحل یزو ن یشناختی  جامعه یایزوا

 یول تحل یوک قاجار آگاه بوده است. در  یراندر ا یناییس

 گسسوته از منشواء   یارقاجوار را بسو   یرانا او اطباء ی،کل

از  ییدانسته کوه فقوط رونموا    سینایی -جالینوسیطب  

 :نویسد می او دادند. می نشانرا از خود طب  آن 

هوا   آن ه  بوه  ی که حک یرانیاهای  یبطب ” 

 یوار را در اخت ییعل  موداوا  کنند می یا خ گویند، می

 یطو شورا  یرانای  خاص سکنه یاتدارند که با مقتض

بوه   یا ،اروپایی طب  آن مطابقت دارد و با یآ  و هوا

کامالً متفاوت و مختلوف اسوت؛    ،یفرنگ یگرعبارت د

 طب وی  مختصور  عوات کوه اطال  دانند نمی اصوالًها  ینا

 یووتهوو  فقووط قالووب را بووه عار از آن چیووزیهووا  آن

 ۲“ را. محتوای  نه واند  گرفته

ی هوا  هکوه نوشوت   ییاطباک  به تعداد  پوالک

را مطالعوه   سوینایی  -جالینوسی طب  یو عرب یفارس

 یوران اهوای   حکی  اکثر . اواست کرده اشاره ،اند دهنمو

بوه صوورت    سونتی طب   از یرا فاقد دان  کاف قاجار

را  دانسته که فقط چند فرمو  نسوخه  یو عمل یعلم

 اروید دچن بهها  آن داروشناسی دان  و حفظ کرده

                                                 
 .۳۹6. صپوالک ۲

 یچاز آنجا که هو  ینمحدود بوده است. همنن یعطار

 یزو ن یرانا ییدارو یاهانگی  ینهدر زم یگونه پژوهش

 یون ا گرفوت،  نموی  آن صورت یمعدن یخواص داروها

 یاهانو گ یجرا یمحدود به همان داروها نیز ها هنسخ

 بوده است.ها  یموجود در عطار ییدارو

در  گیوز، اقودام شوگفت ان   یوک او در  ینبنابرا

هیوویتی  یووزتجهی  ینووهق، هز۱۳0۲م/۱۸۸5سووا  

 یزو ن یفبه نام اشتا شناسی یاهگ یبه رهبر یاکتشاف

رودلور و  هوای   شناس به نام ینسفر دو زمی ها هینهز

 یف،اقودام، اشوتا   یننا  را شخصاً پرداخت. به پاس ا

( را کوه   ییصوحرا  یلووفر ن گل لوبال  )  یدجدی  گونه

 ۳.یدنام یاخود کشف کرده بود، پوالک

 طوب   گفتوه اسوت،   پوالکهمانگونه که خود 

بود  اسالمی -جالینوسیطب   از یی، رونماقاجار یرانا

پوژوه  و کواوش،   بوه آن براسواس    یزیچ یگرکه د

 اندوخته نشده بود.

 ینوع سونت  یو حت غربی طب  ، آموزشپوالک

دانسته کوه در   یناکارآمد و ناکاف یاربس یرانآن را در ا

 یور و غ یپس از آمووزش خصوصو   طب،آن کارآموزان 

 یا،و شرح اسبا  زکر چند فصل از کتا  قانون یرسم

بودون   ی،از لحوا  موضووع   و نوه  یآن ه  از نظر زبوان 

از  ییسووبووا رونو ی،نظوور یدروس و معلومووات مقوودمات

                                                 
3 http://encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2880 
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 نود فترگ می یرا در پ طبابت یشهپ یشین،پی ها هنسخ

 اطباءی  یژهو ی لباس و آرا ییربا تغ یسیدگرد ینکه ا

 یط،شورا  ینتووبم بووده اسوت. در بهتور     یوز زمان ن نآ

 یکدست چندم کتوب کالسو   یراتطبابت براساس تقر

 ۴.گرفت می صورت اسالمی -جالینوسیطب  

نموووده اسووت کووه از  یارتووالش بسوو پوووالک

پرده  قاجار یرانا یپزشک یحاک  بر فضا یس شارالتان

سودجو بوا خوانودن و از بور     یبردارد که چگونه افراد

را تا پرتگاه مرگ  یماران، بکردن چند کتا  و نسخه

 یسویونری م پزشوکان ی هوا  هدادند. از نوشوت  می سوق

 ینچنو  ان،نقواد  یگرآدامز و د یفی ،گر -یومه یسا،کل

و  یبوا گسوتاخ   یکوه عمومواً دانو  پزشوک     آید میبر

 یافتهمان زسا که فاقد آموزش یت، توسط افرادجسار

 یرا بوواز ینقوو  شووارالتان پزشووک یشووتربودنوود و ب

بوده اسوت و توا    یانقاجار در جر یراندر ا کردند، می

پووالک و  ی هوا  هاز نوشوت آن چوه   یواد، ز یارحدود بس

گوروه   یون توسوط ا  نهوا نه ت طبابت ،آید میبر یگراند

بر  یزن دستی که خانواده یاز اعضا یبلکه توسط بعض

 است.  گرفته می داشتند، صورت طب ی ی کتب عامه

 ی جامعه پزشک«  کار » اظهار دکتر براساس

                                                 
ی ایورج نبوی پوور.     . ترجموه موردم در ایوران قاجوار    ، ویلو . سوالمت  فلور ۴

بوشوهر،   و درموانی  و خودمات بهداشوتی   علووم پزشوکی   انتشارات دانشگاه

 .۱۳0. ص۱۳۸6

 یچناننوووه فووورد  ” (،CMS) یسووواکل یسووویونریم

 آن را خرد، می در بازار یشود، کتاب یبطب خواهد می

کوه بوه چوه     گیورد  موی  یواد  خواند، می هفته ینچند

گوورم هسووتند و چووه  شووود مووی گفتووههووایی  یموواریب

است در موورد غوذاها و    ینسرد، همننهایی  یماریب

 یوزی چ یاسوت. و  طبابتی  گاه او آماده داروها و آن

 5“ .داند نمی در مورد دستگاه گوارش و خون

کوه   آیود  موی بر ینچنو  پووالک ی ها هنوشت از

را  جراحوی  کوار  کهاند  وجود داشته یزن یصنف خاص

گوروه وارد   یون کوه ا  یو عموماً هنگام دادند می انجام

بوود و   یدهکشو  یوک بار ییکه کار به جا شدند می کار

هوا   حکوی   ازتور   و نادانتر  یینپا یاربس نیزها  آن سواد

 ی،سوطح ی هوا  هقرحو  بازکردن ،ها دمل بوده و درمان

ی هوا  هغود  یدنتراش یایی،قانقارهای  جدا کردن بخ 

به کموک   آوردن خون کوچک، جا انداختن مالذ، بند

 وهووا  زخوو  زدن یووهبخ ینمووواد قووابه و همننوو  

و از دست زدن به  دادند می تازه را انجامهای  بریدگی

و عودم امکوان    یزیخوونر  یلبزرگ به دلهای  یجراح

 .بودند عاجز ،ها بستن رگ

 “ شکسوته بنود   ”توسوط  یزن یارتوپد کارهای

برخوردار  یارکه از حسن شهرت بس گرفت می صورت

تخ  مرغ و مال  بوا  ی  زرده ی،کشش یرویبود و از ن

                                                 
 .۱۳۲. صفلور 5
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از  . پووالک ه اسوت بورد  می بهره یمتگران ق یاییموم

کوه   یاقدامات درموان  ینعوارض بستن ساعد پس از ا

 یرشکل و سوا  ییرتغ یزدچار شده بودند و ن یابه قانقار

و خرد شده،  یزرهای  یشکستگ پس از درمان یصنقا

 :نویسد می ینچن زنان ی. در مورد جراحکند می اشاره

 یشوتر ب کوچک در مورد زنوان های  یجراح ”

و از جراحوان زن   گیورد  می زن انجام توسط جراحان

دو تن در تهران بوه داشوتن مهوارت شوهرت خواص      

در موارد خطرناک،  یشتراغلب و ب ین،دارند! با وجود ا

ه  بود  یبترت ین. بدطلبند می از جراحان مرد کمک

 نگس بو ، عمل یزدن مجرا یلمی  که به من اجازه

در موورد طبقوات ممتواز     یدختران و زنان حت مثانه

 6“ .شد می داده

 چشوو  یتکووه وضووع رسوود مووی بووه نظوور ام ووا

ی ها هبه نسبت گرو قاجار یران( در ا)کحاالن پزشکان

 پووالک  یزبان انتقاد یختنچندان موجب برانگ یگرد

کوچک سر های  یگروه، از جراح ینا یرانشده باشد؛ ز

های  ینیدگیبه داخل پ کجی مژگان، رشته داشتند و

 ریود آ  مروا یپلک چش ، سبل، تراخ ، ناخنک، حت

 یوز خواص ن هوای   روش یکردند و به بعض می را عمل

 بودند. یافتهدست 

موردم   یاز روانشناسو  پوالک یلتحل براساس

                                                 
 .۴0۲. صپوالک 6

هوای   یمواری موردم، ب ی  توده ،یو جراح طب  یرامونپ

 دانستند می یمانو حک کار اطباءی  را در حلقه یداخل

مادون بود که خود ای  یشهاز نظر مردم پ یجراح یول

صنف ی  و بر عهده دادند نمی آن را انجام یرانیاطباء ا

 یجادن رو، با توجه به ایبود. از ا ، قصا  و دالکجراح

 یفرنگو  که پزشکان یرانیاطباء ا یاتهام از سو یفضا

مردم  کنند، می یزتجو یو جوهر یسم  یدواها یشترب

مدرن که های  درمان یبه سو یدشک و تردی  یدهبا د

 نگواه  شد، می ارائهها  یفرنگ یاز سو یغربی  یوهبه ش

 . کردند می

ارائه شوده   یجراحهای  درمان ،یبه راحت ،ام ا

و در  شدند می یرارا مردم پذ یخارج پزشکان یاز سو

در  یبود که پزشوکان خوارج  ای  محدوده ینا یقتحق

و هو  از   یه  از نظر عملو  یرانی،ا آن به نسبت اطباء

 داشتند. یبرتر و یطرهنظر نگرش، س

بوه   زنوان  یدسترسو هوای   یبه دشوار پوالک

و  ی، هو  از لحوا  عملو   قاجار یراندر ا طب ی خدمات

 ینروابط ب. او از کند می اشاره یدتی،عق یدگاهه  از د

و  یقوانون  یپزشوک  ینعدم وجود قووان  بیمار، -پزشک

انتقواد کورده و    یموار ب یوا پزشوک و   یتیحموا  ینقوان

 . کند می یفرا تعر یجالبهای  داستان

، قاجووار یوورانعامووه در ا یپزشووک فرهنووگ

ی  بووده کوه موورد توجوه کنکاشوانه      یگردای  گستره
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چوون   یمیقرار گرفته است و در موورد مفواه   پوالک

 یوا کردن، کاربرد منضوج، کوارکن    یزمزاج، پره ییرتغ

 یکواربرد  یواهی گ یو داروهوا  یوه مسهل، اماله و تنق

بوه   خونی  یهرس  تصف یزو ن یهتنق انجام عمل یبرا

 پرداخته است.  بح 

ی  یوه بور پا  یسوت  ضومن انتقواد از س   پوالک

 اسوت،  بر اخالط اربعوه  یکه مبتن ینوسیجال یپزشک

 یوران موردم ا  یودگاه را از دهوا   یماریب یزیولوژیپاتوف

 یهوا  هعناصر اربعوه و جلوو   یست برخاسته از س قاجار

 قلموداد  و خشک مرطو  ،یسرد ،یگرم یعنیها  آن

موردم رسوو    ی  یشهعناصر چنان در اند ین. اکند می

 یوان، خود را بور آن بن های  یماریکرده بود که تمام ب

 . کردند می یرتفس

 رجووع  یوب به طب یمارب یوقت ”: یسدنو می او

خود  یماریرطوبت ب یاخود قبالً از نظر گرما  کند می

 یدارو یداده اسوت و فقوط از او تقاضوا    یصرا تشخ

 2“ مناسب را دارد.

 یپزشوک ی  یشوه اند یسوت  است که س چنین

و  یوده بور حوو  عناصور اربعوه چرخ     یوز ن قاجار اطباء

درجوه   یوا در چهوار طبقوه    نیوز ها  آن یمداوا یلوسا

 ی/ دوا۲شوده،   یلتعود  ی/ غوذا ۱ اند: شده می ی تقس

 ی/ دوا۴اخووص و  یبووه معنوو یواقعوو ی/ دوا۳ یمقووو

                                                 
 .۴۲۲. صپوالک 2

. از نظور  بورد  موی  ینرا از بو  یووانی ح یکه گرم یسم 

تورین   بوه گسوترده   “ یزینواپره  ” ،ها یماریب یلوژیوات

 ،ها یماریو ب علت و سبب امراض یرجهت تفس ،شکل

 . شد می بردهبه کار 

کوه   ییاروپا پزشکان یدر نوشتارها متیسفانه

از  نشانی اند، قل  زده قاجار یرانا سنتی طب  یرامونپ

آن  و ابی یو  نمی اطباء یستماتیکس یزیکیفی  ینهمعا

 نوبه ی  ینوه زبان و معا یدنشده است تنها د یادچه 

ای  خوود گسوتره   شناسوی  است. هر چنود کوه نوبه   

دان   کهاست  اسالمیطب   های یو از شگفت ینیدهپ

 از آن بهره برده است، ام وا  یزغر  ن یزیکیفی  ینهمعا

قاجوار موورد    یوران در ا یوز دانو  ن  ینکه ا بینی  می

قورار   یپزشوک  یسو  و شارالتان یانسوودجو ی  استفاده

 طب وی  یدر باورهوا  یخرافو  یگرفته و به صورت امور 

 عامه رسو  کرده بود:

  بوه  یلوی خ همنوون اطبواء   یزن یمردم عاد ”

های  امر ساعت ینا یو برا دهند می یتاهم«  نبه »

شومار مجهوز باشود. از     یوه بوه اان  یدبا یرانیانا یبیج

 یحواملگ  ،یماریب یعتظاهراً طبها  ینگرفتن نبه، ا

را کوه در شوک  اسوت    ای  بنوه  یتجنس یو حت زنان

 ۸“ .دهند می یصتشخ

 در درموان هوای   روش یاری،بوا هوشو   پوالک

                                                 
 .۴۲5ص .پوالک ۸
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را مورد مطالعه قورار داده و ضومن    یرانا سنتی طب 

 مورد راها  آن یجنتا ،یدرمانهای  روش ینای  مشاهده

ی  یوهاو بوه شو   یانتقاد دید برخالف. داد قرار آزمون

ی هووا هیوشوو یوون، در مووورد ادر دوران قاجووار طبابووت

خوود   یون شده و ا تبدیل گر نظاره یکتنها به  یدرمان

طوب    یورا  بوا م  یوران ا سنتیطب   که دهد می نشان

پژوه  و  یلپتانس یزانتا چه م ،یاسالم -جالینوسی

 ارد.کاوش را در خود نهفته د

به  ین،زم یرانا طب  است دان  پژوهان یدام

عاقالنوه   یلضمن تحل ،یپزشک یزعز یاندانشجو یژهو

خودمات  ی  ارائوه ی  ینوه در زم یوران ا سونتی طب   در

 یوز نطوب    یون پنهان و پر قودرت ا  یایبه زوا ،سالمت

سرشار از تجربه بوه آن   ینفوذ کرده و به عنوان منبع

موجود به کواوش   یعلمهای  بنگرند و با ابزار و روش

خرافات، آن را ی  یهدر آن پرداخته و ضمن زدودن ال

  .ینددرخشان نما یبه گوهر یلتبد

 سونتی  طب  متداو های  ، روشپوالک دکتر

خود پوس از  های  یادداشترا در  قاجار یراندر ا یجرا

از انوواع   تووان  موی  که است داده ارائهها  آن ی مطالعه

بوز و   یراالغ، شو  یرش فولکولوریک کاربرد ،ها هجوشاند

ی  یوه معورق و مودر، روش تخل   یدختر، داروهوا  یرش

 یمووداوا ایامعواء، مصوورف گنووه گنوه، سووورنجان بوور  

پوسوت  هوای   جووش  ، روش درمانو نقرس یس رومات

و سوزاک، کرم و کرموک، کورم    فلیسبدن، درمان س

 ی،بوا مصورف جووز القو     یعصب درمان امراض یوک،پ

بوا   یموان بر ا یتا درمان مبتن یهراتی  تاتوره و انقوزه

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

کورد.   یواد  ،ه گذاشوتن یلو حجامت، داغ کوردن توا فت  

از  یووقدق یووایجغرافی  پوووالک بووا ارائووه  ینهمننوو

 یدرموان هوای   به روش ،یو معدن آ  گرمی ها هچشم

 .پردازد می یزن یرانبا آ  گرم در ا

 طب  یبه دورنما نقاط ضعف نگرش پوالک از

 یوزان ، عودم توجوه او بوه م   قاجوار  یوران در ا و طبابت

 یووزانم یووزو ن طب ووی مووردم بووه خوودمات یدسترسوو

 یقتحق این هانزشه دکتر. است بوده اطباء العالج حق

 پزشوکان  یبورا  ینر  اابت ”کرد که  یانب گونه ینرا ا

 راراصو  یشاپی پ ینه،هز یافتبر در یا یبو طب یستن

 “ .کند می جبران ی فروش دارو یقاز طر یادارد، 

از مووردم  یکووه تعووداد کموو  یقووتحق یوونا

تعوداد   یول داشتند، نه تنهوا بوه دل   به اطباء یدسترس

 یون ا یول بوه دل  بیشوتر  بلکه است، بودهها  آن محدود

را  درموان  و دارو ینوه هز توانستند نمی بوده که مردم

 سیسوت  از ای  رو، بخو  عموده   یون فراه  آورند. از ا

و  یموان بور ا  یمبتنو  در دسوت شوفادهندگان   طبابت

 ۹بوده است. یکفولکور طب  مردان

                                                 
 .۱6۲و۱۴۴. صفلور ۹
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و  یبوه صوورت عمووم   هوا   ییچند که اروپا هر

پزشوکان   به صورت خواص، در موورد   ییاروپا پزشکان

 تعوداد  ام ا اند، مهرورزانه ننوشته یبا واژگان یرانا یسنت

، بوا دانو    قاجار یراندر ا یزن یواقع یماناز حک اندکی

که  کردند می طبابت سینایی -جالینوسی طب  یقیحق

 موالکوم  دکتر. ندا هشد ییپزشکان اروپا یموجب شگفت

 طب  ایرانی در مورد پزشکان وای  یکه عموماً نظر منف

 گونوه عنووان   یون وجوود اظهوارات  را ا   ینداشت، با ا

 کند: می

 یرانوی ا یهست و من با پزشوکان  یاستثنائات ” 

 یپزشوک  یقیدان  حق یمالقات کردم که نه تنها دارا

 یقوی حق پزشوک  یوک  یوات از روح یبودند، بلکه بعضو 

 از خووود نشووان یووزرا ن یو فووداکار عطوفووتهمنووون 

کوه در   یشجاع یرانیاز پزشک ا یدبا یژه. به ودادند می

در سوا    وبوا  یدمیدر اپ یرازخود در شی  یفهمحل وظ

وحشوتناک   یمواری کن  کوه بوا آن ب   یادماند  م۱۹0۴

شوود کوه    یوحشوت  ی تسول آن کوه   یبه جوا  ید،جنگ

 ۱0“ هموطنان  شده بود. یردامانگ

و  طبابوت  یپس از پرداختن به فضوا  اکنون،

الزم اسووت کووه بووه عواموول و  یار، بسووقاجووار درمووان

در  یپزشک ی پارادا ییرتغ ینگذار بر ا یرتیای ها همؤلف

 یون . شوناخت ا یفکنی نظر ب یزدر زمان قاجار ن ،یرانا

                                                 
 .۱20. صفلور ۱0

 یاربسو  یوران ا یتکامل پزشوک  یرعوامل در شناخت س

 یوران  ، ایو چوه نخوواه   ی دارند. چوه بخوواه   یتاهم

در آن رقو    ی پوارادا  ینبوده است که ا یقاجار دوران

هستند. از  یداتاکنون هو یزخورده است و اارات آن ن

قابل  یزن یگرد یعداز بُ ییر،دوران تغ ینا یگر،د یسو

 یوک قاجار بوده اسوت کوه    یراندر ا یراتعمق است، ز

 ،بوار  یننخست یبرا ،متمرکز یعموم سالمت یاستس

 ۱۱.است گشته یدارپد یراندر ا

 طوب   با یرانیانا ییآشنای  یشهچند که ر هر

هوای   یسیونبا حضور م از دوران قاجار ی در پ غربی

هرمز و ی  یرهدر جز یخدمات پزشکی  و ارائه یمذهب

اقتصواد و  ی  در صوحنه  یهند شورق  یورود کمپان یزن

و  کوه تووبم بوود بوا حضوور پزشوکان       یوران ا یاستس

؛ ام ا همانگونه کوه  ۱۲رق  خورده بود ،ییاروپا جراحان

 الگود یریلس دکتر یران،اطب   یخپژوهشگر بزرگ تار

قاجوار بوود کوه    ی  در سلسوله  یون داشته است، ا یانب

و  طوب  هواروی   بوه  سوینایی  -جالینوسیطب   انتقا 

 ۱۳.یدبه سرانجام رس پاستور

                                                 
11 Planhol XDE. Cholera in Persia. Encyclopaedia Iranica. 
The history of medicine in Iran. New York, Columbia 
University. Center for Iranian Studies, 2004,P.143-145. 

علووم   . انتشوارات دانشوگاه  خلویج فوارس   نبی پور، ایرج. تواریخ پزشوکی   ۱۲

 .2۱. ص۱۳۸6بوشهر.  درمانی پزشکی و خدمات بهداشتی
هوای خالفوت شورقی.     ایوران و سورزمین   ، سیریل. تواریخ پزشوکی  الگود ۱۳

 .۴۸۹. ص۱۳56. ی باهر فرقانی، تهران، امیرکبیر ترجمه
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در زمان  یتحوالت جهان یستیک،مکان یدد از

 یوزش و خ فرانسه ی، قدرتمندقاجاری  یهاول ینسالط

و  یشورق  یامپراطوور  یوک  یستیسو  یکشور برا ینا

و نقو    کشوور بوه فوتح هندوسوتان     یون ا مندیروین

 یککه  یدحلقه، موجب گرد یندر ا یرانا یتیکژئوپل

بوه منظوور کسوب عبوور      یفرانسوو  یندگینماهییت 

هندوسوتان، بوه دربووار    یبوه سوو   یوران ن از ایاسوپاه 

 یو کمپوان  یسفرستاده شود. دولت انگل شاه یفتحعل

هماننود را بوه   هیویتی   یارویی،رو یبرا یزن یهند شرق

 یون در موورد ا  الگوود  یریلداشوتند. سو   یلگس یرانا

 یپزشوک  ی پوارادا  ییرو اار آن بر تغ یخیتاری  حاداه

 :نویسد می ینچن یراندر ا

 پزشووکان ینوودگی،نما هووای هیوویت یوونبووا ا ” 

 طوب   یوب ترت ینوارد شدند و بد یرانبه ا یزن ییاروپا

طووب   یدر سوونگرها یو آهسووتگ یمووتمال ابوو غربووی

 ۱۴“ نفوذ کرد. جالینوسی

 یگوورد یاعزامووهیوویت  از ااوور الگووود لسوویری

 یستکه به همراه ب ژنرا  گاردن یبه سرپرست فرانسه

سرباز  یو تعداد پزشک یک ی ،و پنج افسر، دو کش

. در کنود  موی  یاد یزو مستخدم به تهران وارد شدند ن

 یموجب برتر ی،فرانسو های هییت ینوجود ا یقتحق

. ارائوه  ردیود گ یوران عل  و فرهنگ فرانسوه در ا  یافتن

                                                 
 .۴۹۱. صالگود ۱۴

 توسوط پزشوکان   درمانگاه یسو تیس یپزشکخدمات 

موجب شد که همانگونه که  یندگینما های هییت ینا

 ،دوسووتدار فرانسووه بودنوود   ،یوورانا یاسووتمدارانس

 یپزشوک های  از روش یدبه تقل یزن یرانیا یختگانفره

 یسوون کوه کلنول گار   یبه طوور  یند؛نما یفرانسه رو

 :شود می یادآور

عور   طب   یر،کصد سا  اخیدر  یرانا طب ” 

موورد   یفرهنوگ فرانسوو   چش ی  ینهبوده که از در

 ۱5“توجه قرار گرفته است.

 یهنود شورق   یکمپوان  یان،از فرانسو یدبه تقل

جهت  یخدمات پزشک یجو ترو یغبه تبلرویکردی  یزن

 از خود نشان داد. یاسی،اهداف س

 یوت مردم، چه با نی  به توده یخدمات پزشک

های  و چه با هدف به دست آوردن ارزش یرخواهانهخ

وابسوووته بوووه  پزشوووکان یاز سووووکوووه  یاسوووی،س

، از اروپا یاعزام های هییتو  یخارجی ها هخان سفارت

 صولیب  ،اروپوا  -)تلگراف هنود  یخارجهای  یندگینما

 یمووذهب هووای هیوویت یووا( یوورهو غ یهسوور  روسوو 

( و یروسوو ی،آلمووان ی،فرانسووو ،یی،بریتانیوواییایک)آمر

در شود،   ارائوه موی   یسویونری، پزشکان می ها هدواخان

 یفوا را ا ینق  مهم یرانمدرن در ا غربی طب  یمعرف

 نمود.

                                                 
 .۴۹۳. صالگود ۱5
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کوه از   یکوه تالشو   رسد به نظر می همننین

بور   یناسویون واکس یمعرفو  یبرا یغرب پزشکان یسو

ی  خوانواده  یناسویون و واکس گرفوت صورت  آبله یهعل

 ینکمپول و همننو   یموز ج توسط دکتر یرزاعباس م

ی  یشهکه در پناه اند یستماتیکمنظ  و س یآبله کوب

 ،یرفتانجوام پوذ   ،یرکبیور اصالح طلوب، ام  اعظ  یروز

بوه   مودرن  طوب   ورود یباشند که چگونگ هایی نهنمو

 . دهند را نشان می قاجار یرانای  جامعه

 یرومندنی ها هاز مؤلفدیگر  یکی ید،ترد بدون

خود شخص  یران،ا یپزشک ی پارادا ییراار گذار بر تغ

بوه   ی کوه ضومن تصوم    باشود  موی  یرکبیرواالمقام، ام

 خواسوت  ، موی هماننود اروپوا   ،نظامی  مدرسه یستیس

دهد تا در آن ه   یوسترا ه  به آن پ طب  ی مدرسه

ن یو شووند. ا  یتترب یعاد یبو ه  طب ینظام یبطب

کوه   یغربو  پزشکان یددی  یهبزرگ او از زاوی  یشهاند

 و اسوت  نمانده دور به هرگزاند  خدمت کرده یراندر ا

  اند.  پرداخته یو ستای  به

اکثر موردم، اقودامات    یبهبود یبرا یرکبیرام

بوه اجورا درآورد    یعموم را در سطح سالمت یمتنوع

نام  یناسیونواکس یاتاز عمل توان می یانکه در آن م

در موووورد  «یوووککورم» کتوووا  دکتووور  اوبووورد. 

 و مجودد قورار داد   چوا  را تحت  بلهآ یناسیوناکسو

خو  به خدمت گرفت و آنوان   یحتلق یرا برا ییاطبا

 ۱6.داشت یلمختلف گس یاترا به وال

 ینچنوو یرکبیوورمای  در بوواره پوووالک دکتوور

 :نویسد می

بوود کوه سرمشوق تنهوا و      ینادر مرد یو ” 

 یورا ز رفوت  موی  به شمار یراندر ا یمنفرد وطن پرست

قلوب   ی را صوادقانه از صوم   یوران دوام و قوام دولت ا

اسوتخدام   ینآن بود که معلم یو یت... ن خواهان بود

 رمملکووت برکنووا یاسووتالمقوودور از س یشووده را حتوو

دلوه بوه کوار     یکسره و  یکآنان این که  نگهدارد تا

سوبب   ینخود سرگرم باشند. به هم ی و تعل یستدر

فاصله ها  یفرانسو ینو همننها  انگلیسی وها  از روس

محتورم   یخود را که مورد  یناز مخلص یکیگرفت و 

فرستاد توا   ینبه و یداوود خان ارمن یرزابود به نام م

 ۱2“ مناسب بپردازد. یندر آنجا به استخدام معلم

 دارالفنون یبخ  پزشک یتهر چند که فعال

کوه بور    یااور  یکامل شد ولو  یرکبیرپس از وفات ام

 فراتور از  یارگذاشوت بسو   یبرجا یرانا یپزشک یرا م

انوداز داشوت.    آن در چشو   گزار یانبود که بنآن چه 

 یوت و ترب دارالفنون، نه تنهوا در آمووزش   طب ی بخ 

داشت بلکه در پخو   به سزایی  مدرن نق  پزشکان

علووم  ی  ینوه در زم اروپوا  یعقالنو ی ها هیشر انتشارو 

                                                 
 .۴۸. صفلور ۱6
 .۲06و  ۲05. صپوالک ۱2
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امور بوا ترجموان و     ینکه ا یافت یتمرکز یزن سالمت

 یدکوه توسوط اسوات    ینشر کتب و رسوائل پزشوک   یزن

آن  یسونگ ی  دارالفنون نوشته شده بود و در چاپخانه

 ۱۸.پذیرفت می صورت ،رسید می به چا 

 درالفنووون، دکتوور  یپزشووکی  دانشووکده در

در ابعواد   کورد،  موی  یستدر یپزشک که چش  پوالک

 یدر زبان فارسو  یحیفرهنگ لغات و اصطالحات تشر

 یپزشوک ی  آورد. ام ا واژه نامه به عمل یاقدامات مؤار

 ،یمردکتر شل ی،هلند پزشکهای  تحت تالش یفارس

منتشر شود   یداروشناس - طب ی با عنوان اصطالحات

شوامل   یدر ابتدا به شکل فرهنگ کوچوک فارسو   که

 متداو  در زبوان فرانسوه   یلغات و اصطالحات پزشک

بووه صووورت  م۱۸2۴در سووا   هاچووا  شوود ام ووا بعوود

 یریل. سو یافتانتشار  یو به شکل چا  سنگتر  کامل

 :یسدنو می کتا  یندرباره ا الگود

بوود کوه    یکوار بزرگو   یقتکتا  در حق ینا ” 

 یهوارو  یلیوام و یبوه پزشوک   را یناابن س یپزشک یلتبد

 یود را بوا افکوار جد   ی اصوطالحات قود   کرد، می یلتسه

 یواد نوبن دانشگاه یو علم یو لغات فن ساخت می مربوط

 ۱۹“.کرد می یتتثب یو قانون یرا به صورت رسم

                                                 
18  Afkhami AA. Health in the Qajar Period. Encyclopaedia 
Iranica. The history of medicine in Iran. New York, 
Columbia University. Center for Iranian Studies, 2004. 
P131. 

 .555. صالگود ۱۹

برده بودند کوه   یپ دارالفنون یخارج یداسات

جهت مودرن   یمدرن به فارس یترجمان دان  پزشک

 یون از ا یورا اسوت ز  یرناپوذ  یزگر ایران ینمودن پزشک

به  یاسالم -جالینوسی طب  از یانتقالی  دوره یق،طر

 . گردید می یلتسه غربیطب   یها هیوش

، چهوار  میالدی ۱۸5۴-۱۸25های  سا  بین

در دسووترس و دسووت  هووای  کتووا  یشووترِ، باسووتاد

 یموواد آموزشو  بوه عنووان    مورد اسوتفاده های  یسنو

تعوداد   یشوترین ب یهلند یمررا نوشتند. شل دارالفنون

را در موضووعات مختلووف   یسموورد( دسوت نوو    ۱۴)

 طوب   و یافتوالمولوژ  ،یپواتولوژ  ،یمانند، فارماکولوژ

 یس،دست نوو  ۱0، یشیاتر نوشت. پوالکرا  کودکان

 و یجراحو  ی،، افتوالمولوژ وبا ،یدر مورد آناتوم بیشتر

 م۱۸۸۸که در سا   یآلمان ینوشت. آلبو یداخلطب  

نوشوت کوه    یسش  دست نوو  یوست،به دارالفنون پ

طوب    و یزیولووژی ف ی،در مورد جراحها  آن یشترینب

در  ی،فرانسووو کووه تولوووزان یبووود. در حووال یعموووم

شامل  یکیمشارکت کرد که  یسنوشتن دو دست نو

 یعمووم طوب    در موورد  یگریو د آبله یناسیونواکس

بوود کوه در    نیوز  خوان  ابوالحسن ،ها بود. اضافه بر آن

 یسرئو  یعلو » یوز نوشوت و ن  یدرمانی ها هیومورد ش

را از خوود   ینوشتار یآناتومی  ینهکه در زم« االطباء

و  یزیوک ف یمی،شو  یتالیایی،ا یگذاشت. فوشت یبرجا
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از  یبعضو  .داد یم دارالفنون آموزش رد ی،فارماکولوژ

 رسید چا  به دارالفنون انتشارات توسطها  کتا  ینا

 یبور جوا   یسبوه صوورت دسوت نوو     یزنها  آن و اکثر

 ۲0.ندا هماند

 طب  یمند و روش ی بر گسترش مفاه افزون

کتوب فوراه     یننشر ای  یهکه در سا یغرب یککالس

 یافوت ره یو چگوونگ طب   آموزشی  یوهآمد، رشد ش

طب   با یرانیانا ییرا در آشنا ییهمتا بی نق  ،ینیبال

 نمود. یررا امکان پذ یعلم رو به رشدِ ساختارمندِ

و  یدرمانگوواه یکووردبووا رو ینیبووال یسووت س

 یداسووات یگوورو د کووه توسووط پوووالک  یتانیمارسووب

از  یاریگذاشوته شود، توانسوت بسو     یوان بن دارالفنون

 یزیکوی فی  ینهو روش معا یوهرا با ش طب  یاندانشجو

 :نویسد می آشنا سازد. پوالک طب ی و درمان

مون بوه    آمدنود؛  موی  به سراغ من یمارانب ” 

 یراییکه چگونه از آنان پذ آموخت  می خود شاگردان

 کوچک بپردازند. آنگاههای  یبه جراح نهکنند و چگو

 بوه شوهر   یمواران ب عیوادت  بوه  مون  هموراه  بوه ها  آن

 شدند می من یاربزرگ دستهای  یدر جراح آمدند؛ می

ی  و معالجوه  به طرز بنودآوردن خوون   یبترت ینو بد

کوه   دادم موی  . بعودها اجوازه  افتندی می ییموارد آشنا

 نجاما ییکوچک را در حضور من به تنهاهای  یجراح

                                                 
 .۲۲۸. صفلور ۲0

 بوده   اجوازه ها  آن به یگاه توانست  می یدهند؛ حت

 یکیمستقالً برگزار کنند.  نیز را اعضاء قطع عمل که

 ی کوه فعوالً مقو    یعبودالعل  یورزا از شاگردان  به نام م

برخودار است؛  یاز شهرت خوب یاست در جراح یزتبر

 یرو سوا  عمول سونگ مثانوه   ی  به کرات از عهوده  یو

 ۲۱“ بر آمده است. به خوبیخطرناک های  یجراح

و  یکصود  یوران خوود در ا  طبابت یط پوالک

پرداخوت و   سنگ مثانه یپنجاه و هشت بار به جراح

 یحتو  یوا  چش  یجراح یکگذشت که به  نمی یروز

 از آن نپردازد. یشترب

هوای   تالشی  یهکه در سا بینی  می رو یناز ا

 یوت ترب یوران در ا یانیگروه، دانشجو ینا یشبانه روز

ی هوا  هیوو شو  مودرن  طوب   اصو  یشدند که به خوب

 .آموختند می آن را یجراح

 پوالک پس از چهار سا ، سه تن از شاگردان

 یکوارآموز  یبورا  یگرچهار تن د یزو چند سا  بعد ن

شوودند. گووروه نخسووت در  یلگسو  یسکامول بووه پووار 

 طوب   ی در دانشوکده  میالدی۱۸60-۱۸6۱های  سا 

خوود نائول شودند.     یدکترا یپل د یافتبه در یسپار

ی  دربواره  یتاز احساس رضوا  رپوالک که سرشا دکتر

 بووده  یسپوار  یپزشکی  به دانشکده یافراد اعزام ینا

 :نویسد می

                                                 
 .۲۱۱. صپوالک ۲۱
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 یهنگامها  ینکوش  و استعداد ای  درباره ” 

 یچحضووور داشووت  پروفسووورها از هوو یسکووه در پووار

 تووان   موی  یقطر ین. بدیدندنورز یخوددار یدیتمج

 یبورا  یو اساسو  یوه همواره خرسند باش  کوه اقوالً پا  

در  یعیطبو علوم  طب  یها هدر رشت شاگردان یتترب

ها  آن ینو تتبع آزادانه را در ب یقگذاشته و تحق یرانا

 ،هووا هجوانوو یووناز ا آینووده در کووه باشوود ام. داده رواج

 ۲۲“  .یدبار آه ب یکویین امرهای

، دارالفنوون  یاعزام یپزشک آموختگان دان 

آموختنود   در فرانسه یرا در حد تخصص طب  تنهانه 

دارالفنون را  یتوانستند سمت استاد یزن یبلکه تعداد

 یوودبووه دسووت آورده و در چووا  و انتشووار کتووب جد

 ینوات . انجوام معا از خود نشوان دهنود  همت  یپزشک

 یصو تشووخ از شووروع درمووان  ی در پوو یزیکووی،ف

بود و در دارالفنون  یدجدطب   یردهایکاز رو ،یماریب

و  یاگوفوون ی  که انتشار رساله شد می یبر آن پافشار

 از آن جمله است. تولوزان ( دکتریسمع )صوت بز

 یور زنج ی که چون حلقه یدادهاییرو دیگراز 

 هداشت یوستگیپ یراندر ا یپزشک به ساختار آموزش

و  ینیآموزش بال یبرا یکاف یو در فراه  آوردن فضا

مؤار بود، رنسوانس   ینیبالهای  و کسب مهارت یعمل

 سواخت  در راها  گام یننخست .بود یمارستانساخت ب

                                                 
 .۲۱5. صپوالک ۲۲

 کپوووال چووون دکتوور یافووراد ،هووا یمارسووتانب ایوون

نخست  ،ها یمارستانب ینا یجادبرداشتند که هدف از ا

 ی جالب است بدان یارسربازان مجروح بود. بس درمان

در  یمارسووتانیبوه جوز ب   -او  قاجوواری  یموه کوه در ن 

در  یمارستانیب هیچ -امام رضا )ع( در مشهد یارتگاهز

پوالک توانسوت بوا    ،موجود نبود. در هر صورت یرانا

 یمارسوتانی ب ینیارت ، آموزش بال یمارستانساخت ب

 . خوود او یاموزدب یانآن به دانشجو یرا در مفهوم غرب

 :نویسد می

خووودم مفهوووم   توانسووت  بووه شوواگردان   ” 

آنوان   یواموزم؛ ب یمارسوتانی ب یالتاز تشکتری  درست

ها  آن یماریب یانکردند، جر ینهرا معا یمارچند صد ب

بوا   ینمودند و آموختند که حت یادداشتو  تعقیب را

سوربازان   یبورا  تووان  موی  بسته چه کارهاهای  دست

از  یکووه تحوت مووداوا بودنوود آاووار  یمووارانیکورد. از ب 

بخو  د  و   یکه گرمو  شد می مشاهده شناسی حق

 یدر ابتدا مخوالفت این که  ینکار ما بود و در ع یدمؤ

مشهود بود، اندک اندک  مراجعین در ما ی با مؤسسه

کوه   خواستند می یمارانکه خود ب یدرس ییکار به جا

 ۲۳“ .یرمبپذ یمارستانآنان را در ب

 غربووی طووب  و نفوووذ یمارسووتانسوواخت ب در

بوور  (اروپوا ) کوه سووفر بوه فرنووگ   یاز ااوور تووان  نموی 

                                                 
 .۲۱۴. صپوالک ۲۳
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غافوول مانوود. در  یووزداشووته اسووت ن شوواه ینناصوورالد

سفرش بوه اروپوا    ینشاه از اول ینکه ناصرالد یهنگام

 یور وز » یرالدولهبرگشته بود، حواج حسون خوان مشو    

آن  یهشوب  یمارسوتان ب یکدرخواست ساخت «  اعظ 

توازه   اکبرخوان )  یبود را داد. او عل یدهدر اروپا دچه 

ی  مریضوخانه ( را به خودمت   دارالفنون التحصیل فارغ

 یز( فراخواند و او ن شد یدهنام یناکه بعدها س ) یدولت

 ۲۴.خدمت کرد م۱۸۸0تا سا   یمارستانب یندر ا

هوای   یمارسوتان ب ،ها یمارستانب ینبر ا افزون

یی هوا  هو دواخانو  یدولت یرغ ،ینظام ،یو دولت یشهر

 ییدوم فرموانروا ی  یموه بودند که پرشوتا  در ن  یگرد

 ییساخته شدند و توانسوتند در آشونا   یراندر ا قاجار

 مؤار واقع شوند. غربی طب  یها هیشمردم با ر

درکتوا  بوا ارزش   هوا   یمارسوتان ب یون ا شرح

 یوراً اخ یشوان نگاشوته شوده اسوت و ا    پروفسور فلوور 

از  یوران اهوای   یمارسوتان مفصل در موورد ب  ینوشتار

کوه افتخوار   انود   یدهبه بعد به چا  رسوان  ۱500سا  

 اند. فرموده یشنهادپ یرحق ینآن را به ا ی ترجمه

 یود جد ی که در گسترش مفاه یگردای  نکته

گوذار بووده    یرتیا یراندر ا و علوم سالمت غربی طب 

 یون خطووط تلگوراف اسوت. تلگوراف ا     یاست، برقرار

تووا  کوورد مووی فووراه  یدولووت مرکووز یامکووان را بوورا

                                                 
 .۲5۴. صفلور ۲۴

هوای   یمواری مقابلوه بوا ب   یخود را برا طب ی دستورات

 نهمراه با کارکنوا  یگر،د یصادر کند. از سو گیرهمه

و  یسوویانگل پزشووکان یووزن تلگرافخانووهی  رتبووه یعووال

طوب    نفووذ  یوان حضور داشتند کوه در جر  یداروگران

 ۲5،۲6.نبودند یرتیا بی یراندر ا غربی

 یودار امکوان را پد  یون تلگراف ا ین،افزون بر ا

هوای   یمواری ب یودمی اپ تا از خطور رخوداد   ساخت می

 ینآگواه شود. همننوو   یههمسووا یدر کشوورها  یور واگ

و  یفتری، د، آبلهوباهای  یماریآمار تلفات ب ردآوریگ

خطوط پرشتا  تلگراف موجب شود   یقاز طر طاعون

 ی شوود کوه افوزا    یجواد درک ا یون که اندک اندک ا

  مردم در مورد سوالمت سازی  و حساس یسطح آگاه

مودرن   یخدمات عل  پزشکی  در ارائه همانگونه که )

 زا یشووگیریدر پ توانوود مووی ( شوود مووی یوودهد یغربوو

وبوا   یودمی برافکن مانند اپ یانبن یرهمه گ یرخدادها

 د.مؤار افت

 یبهسواز  یسویون کمهوای   نشسوت  همننین

 ،(م۱۸2۴) یون ( و وم۱۸66) در اسوتانبو   المللی بین

در تهوران   سالمت یشورا یکرا وادار کردند تا  یرانا

ها  را در استان یعموم دهد و خدمات سالمت یلتشک

ی  تحت اصرار جامعه شاه ینکند. ناصرالد یسازمانده

                                                 
 .۱۳۳افخمی. ص ۲5
 .56۲. صالگود ۲6
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 یتهودا  تولووزان  کوه توسوط دکتور    ییاروپوا  یپزشک

کوه مسولو     یود نهاد جد یکگرفت  ی تصم شد، می

 مجلس ینکند. ا یجادکشور باشد را ا یسالمت عموم

نخست به عنوان مجلس صحت شناخته شد و بعدها 

شود. از   معرفوی  « الص وحه   حفوظ  »به عنوان مجلوس  

های  یماریب یدمیاز اپ یشگیریمجلس، پ ینا یفوظا

 جربوه بوا ت  مجلس، پزشکان ینا یانبود. از م گیر همه

منصو  هور شوهر و اسوتان    «  حهحافظ الص  »با لقب 

را ارتقواء و موردم را    یعمووم شدند تا سطح سوالمت  

 یتقرار دهند و گزارشات در مورد وضوع  تحت درمان

تحت پوشو  خوود را بوه     یتجمع یماریسالمت و ب

 ۲2.یندارسا  نما یمجلس مرکز

 یسویون کمی هوا  هبوه قطعنامو   یرانا یوستنپ

اکتبور   ۳0و  م۱۸۹۳ یول آور ۱۳) المللی بین یبهساز

مکوووه و مقوووررات  ین( در موضووووعات زائووورم۱۸۹2

 ینمقررات و قوان یرشپذ یکردهای، از روفارس خلیج

 ینچنو  یوران در ا یون از ا ی بود که در پو  غربی طب 

هوا   حرکت ینای  . مجموعهشد نمی مشاهده یکردیرو

و  فوارس  خلیجدر ای  ینهقرنطی ها هیستگاا تیسیس با

در قالوب   یسوی انگل یپزشوک های  ی تی  حضور دوباره

و  یوه گسوترش پا ی  ینوه زم ،هوا  هینقرنط یکادر پزشک

 یوران را در ا یغربو ی  یوهبه شو  یشگیریپطب   اصو 

                                                 
 .۲6۹. صالگود ۲2

 فراه  آورد. 

گسوترده و  هوای   یودمی وجود اپ یقت،حق در

، توجوه  فوارس  خلویج  ی در منطقه یرواگهای  یماریب

ی  منطقووه و را بووه خووود واداشووته بووود    یووانجهان

ی  به صورت مسولله  یادن یرانیکشت یبرا فارس خلیج

از پخو    یریجلووگ  یبورا  یورا در آمده بوود ز  یمهم

محافظووت  ینو همننوو اروپووای  در قووارههووا  یوودمیاپ

و احوودا  ای  ینووهقرنط ینوضووع قوووان  ،سووتانهندو

رو،  ینو از ا دبو یازن یراندر اای  ینهقرنطی ها هیستگاا

 ۲۸.آورد می فشار وارد یراناروپا به ا

 یوران ا یپزشوک  یفضوا  ی،کلو  فراگورد  یک در

 شوامل  یدانو  پزشوک   یست که آکنده از سه س قاجار

مووردم و ی  تووودهطووب   ،یاسووالم -جالینوسووی طووب 

بور   ارائه خدمات سوالمت ی  بود و بار عمده النبی طب 

افسووونگران،  ،یسووان)دعانو یروحووان دوش شووفاگران

 ،هوا  دالک یرزنوان، )مانند پ ی(، شفاگران سنتینمقدس

قوورار  اسووالمی -ینوسوویجال ها( و اطبوواءبنوود شکسووته

 ییوورتغ یر،نورم و انعطواف پوذ    یارداشوت، توانسوت بسو   

 ینمدرن را تجربه کند و در ا یپزشک یبه سو ی پارادا

کوه بور    یاسالم -جالینوسیطب   یحت ی ،پارادا ییرتغ

در نموا   یبه صورت صور طب  سیناییاز یادگاریخود 

طوب    سوان  ینرخت بربست و بد یشههم یداشت، برا

                                                 
 .۱00نبی پور. ص ۲۸
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 یون خوود را بودرود گفوت. ا    یموادر  ینسرزم ،سینایی

طوب    یسوت  دو س یانبرخاسته از تضاد موجود م ،همه

 طب  مودرن بود که  مدرنطب   با یاسالم -جالینوسی

را از آن  سوینایی طوب    یسونگرها  یتمام یروزمندانهپ

 خود کرد. 

که بوه وجوود    کنی  می نوشتار تالش ینا در

 یوران در ا یپزشوک  یسوت  دو س یون در ا یدوگانگ ینا

ی  شوده  یوف نح سنتی طب  که چگونه ی بپرداز قاجار

نتوانست چندان مقاومت از خود نشان دهود   یناییس

 در دارالفنوون  یشوه هم یبورا  یوز آن ن آموزش یو حت

 مسکوت ماند.

آن  جوینوشتار در جسوت  یندر هر صورت، ا

 اسالمی -جالینوسی طب  یست است که نشان دهد س

و  یسواختار  یوت ماه یول بوه دل  قاجار یرانحاک  در ا

طوب    بوا  یوارویی از رو ی از انودرون در پو   ،ییمحتوا

 یقووترو در حق یوونفوورو نشسووته بووود و از ا  غربووی

 آن چندان به دور از ذهن نبوده است.  یفروپاش

 یون ا ییو نوزا یاءاح یرو چناننه در پ ینا از

 بایسوت  موی  ی ،هست یدجدی  در هزاره طب ی یست س

 طووب  یسووت س یوونا یلاصووی هووا هیشوواز آن، ر ی پوو

رهانده و  یخگرد و غبار تار یرا از ورا یناییس اسالمی

 یعلمو ی هوا  هو کوار آن، بوا آمووز    سواز  با پژوه  در

آن  ارزشبا  یاتمدرن، تجرب یبرگرفته از دان  پزشک

خفته ی ها هیالالی  البه شک در بی .یی نما یافترا باز

 وجوود  ها هآموز یاربس ،سیناییطب   یست س یخدر تار

را زدوده و  یدان  کنون یتنگناها توانند می که دارد

 مودرن طب   مبتنی بر شواهددان  پرشتا   یبر غنا

 .یفزایندب
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 ۱۸5۱در سووووا   - ۱ یرتصووووو
دارالفنوون،   یسبوا تیسو   یالدی،م

مدرن،  یغرب یآموزش عل  پزشک
 ی،دائ  و نهواد  یتیبه عنوان واقع

 ینمهمتور  یون خود را نشان داد. ا
 یغرب گسترش طب  یقدم به سو
از موواد   یکوی چرا که  ؛مدرن بود
در مدرسووه دارالفنووون،  یآموزشوو
 طب بود.

 یاکو  ادوارد پوالک -۲ یرتصو
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 دارالفنون.  طب  یشاگردان طبقه یانم ،آلبودکتر  - ۳ یرتصو
شودند.   یوت از چند مل م۱۸60طب، بعد از سا   یدر گستره ینبودند. ام ا معلم یشیرتدارالفنون، ا ینمعلم ین،آغاز یدر مرحله

( بوار  تی)به صوورت مشوارک   یکدیگرآغاز شدند که با  یتالیاییا «یفوشت»و  یشیرتا« پوالک یاکو »با  یآموزش پزشک ینمدرس
کوه   یدر حوال  یوستبه آنان پ «یمرجان شل» م۱۸50 یدهه یان. در پایدندکشیاو  دارالفنون به دوش م یرا در دهه یآموزش
 ینمدرسو  یبه حلقه یزن یآلمان «یآلبو» م۱۸۸0 یوقت و در دهه یمهبه شکل ن یفرانسو« ژوزف تولوزان» م۱۸60 یدر دهه
 ملحق شدند. یآموزش
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 اعل .   یردکتر ام ،دکتر ژرژ ،دکتر گاله ،اعظ  ی وسط از راست به چپ: دکتر حک یفرد - ۴ یرتصو
سا  در  ۱0به  یبدارالفنون است که قر التحصیالن از فارغ یرفتپرتو را پذ یاعظ  که بعدها نام خانوادگ ی خان حک یدکتر عل

که دکتر پرتو اعظ  در داخل کشور انجوام داده   تیداشبه هاییتدان  طب پرداخت و از جمله میمور یلبه تکم یسدانشگاه پار
( و مبارزه بوا  ش۱۳06فارس ) یجواکسن ضد وبا در سواحل خل یح(، تلقش۱۲۹2و اسها  در اصفهان ) هایماریاست مبارزه با ب

 نام برد. بایستمی( را ش۱۳۱0وبا در صفحات خوزستان و لرستان ) هاییماریب
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اسوووووتاد  - 5 یرتصوووووو
احمدیه )نفر او  از چپ( 
بووه همووراه دانشووجویان  
طب  دارالفنوون در کنوار   
 استاد امیراعل  )نشسته(

 استادان دارالفنون - 6 یرتصو
اسووتاد احمدیووه )ردیووف بوواال 
سمت چپ(، ردیف نشسته از 
راست بوه چوپ: دکتور پرتوو     

گالوه، اسوتاد   اعظ ، پروفسور 
 امیر اعل ، پروفسور گاشه
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   ؛یابانیخ یدارو فروش سنت - 2یر تصو
تکوه   یابوزار آالتشوان را بور رو    یابوانی، کنوار خ  هوای یعطار

 ی،از چوواق یمتنوووع یو داروهووا گسووترانیدندیموو ایپارچووه
 را هوا تا مسوهل  یجنس یقوا یتتقو ی،زنانه، حاملگ یدردها
 .فروختندمی

 یوران در ا یعطار - ۸ یرتصو
بوه   یوز چ ترینیکقاجار، نزد

نهاد داروخانه بود. در تهران، 
 یعطوار  ۳2 ،م۱۸۸0 یحوال
 یعطووار 6۱5، م۱۹۲2و در 

 وجود داشت. 
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 یسپوار  یپزشوک  یخود را در دانشوکده  یالتتحصنفر او  نشسته از چپ(،  ؛لقمان اده  ینلقمان الدوله )دکتر محمد حس - ۹ یرتصو
مخصوص احمد شاه قاجار انتخا  شد. او کالس طب را از دارالفنون جدا کورد و   یببه سِمت طب یرانانجام داده و پس از مراجعت به ا

 یوران پاستور در ا یتوانست یجادمقام، در ا یفرد عال ینشد. ا یپزشک یبه دانشکده یلطب نمود که بعدها تبد یبه مدرسه یلآن را تبد
 شده است. ی( به نام او نامگذاریکنون ی تهران )لقمان حک یتختخواب ۳00 یمارستاننمود. ب یفارا ا ییهمتاینق  ب
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 از پزشکان و داروسازان یلقمان الدوله در کنار تعداد - ۱0 یرتصو
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از راست به چپ ایستاده: یحیی خان مترج  توپخانه، مارتروس خان معل  روسی، مخبرالسولطنه متورج  پیواده     -۱۱یر تصو
 ه و نقاشی، امان اهلل خان معل  و مترج  طبنظام، مزین الدوله معل  فرانس

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

 یآن به اروپا رفت و در دانشوکده  یلتکم یفرا گرفت و سپس برا یراناالطباء ، نخست مقدمات طب را در ا یسرئ یعل یرزام
چند ترجمه و چا  کرده  هاییکتا ( الدوله )اعل  یخان شفق یلبه کمک دکتر خل یشان. ایدگرد یلمشغو  به تحص یسپار

 کوه  اطفوا   اموراض  کتوا   و نسووان  اموراض  کتا  ،اعصا  امراض کتا  ،ژیکتا  پاتولو ،یحاست که عبارتند از: کتا  تشر
 زمان بوده است. یکو کالس درسی کتب هامدت
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 یوب بعودها طب  ی. وپرداخوت یمجروحوان فوتح تهوران مو     موداوای  بوه  الدوله  ، داماد واوقلاع یرام یرخاندکتر ام - ۱۲ یرتصو
 ،المللوی  ینق در کنفرانس بو ۱۳۱۹م/۱۹0۲در سا   یلفرانسه بود در خال  تحص التحصیل مخصوص رضا شاه شد. او که فارغ

دولوت   ینودگی بوه نما  هینو مسائل قرنط در مورد المللی بینسا  بعد در کنفرانس بهداشت  یکو  یزشیآم هاییماریب در مورد
 یون شناسواند و بور ااور ا    یرانا یرسم یبندر بوشهر را به عنوان بندر صح ،یادبا زحمات ز یرشرکت نمود. در کنفرانس اخ یرانا

س و نشوان  یدر پوار  یبه سفارت شاهنشواه  یبه وابستگ یرانا دولت نشان درجه او  و از طرف فتیااقدام از دولت فرانسه به در
 آمد. یلنا یدو خورش یردرجه سوم ش
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 ی ماهناموه  نخستین حه،الص  حفظ - ۱۳ یرتصو
از صوفر توا شووا      ی،به فارسو  یو بهداشت یطب 

، در زموان  ش۱۲۸5تا آبوان   ین/ فروردق۱۳۲۴
شوماره در تهوران    ۹شاه قاجوار، در   ینمظفرالد
اصووغر  یآن علوو یووازامت صوواحب. یافووتانتشووار 

خوانود و   یبود که در دارالفنوون پزشوک   یسینف
به اروپا رفت و از دانشگاه  یلتحص ی ادامه یبرا
شود. در   التحصویل  فارغ یدر طب داخل یسپار

بازگشوت و در تهوران    یرانبه ا یتآغاز مشروط
 یمقوودمات و طووب  یحمتوورج  و موودرس تشوور 

 .یدگرد
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 آناتومی

 
 
 

 
 
 
 

بوور  یدر آنوواتوم نایپورسووی  هبرجسووت نقوو ِ

، بیو ک طبیو بوه عنووان    ست. اویده نینکس پوشیه

شورفت را در شوکاف   ین پیمعل  و پژوهشگر، مهمتور 

ی  هم( و آنوودر۱۲0-۲00) نوسیان جووالیووم یزمووان

از خوود   ی( در عل  آنواتوم م۱5۱۴ -۱56۴وس )یوزال

 ۱.ادگار گذاشتیبه 

هر  یگفتار خود را در مورد پاتولوژ، او در قانون

افوت  یک رهیو هموان انودام بوه صوورت      حیاندام با تشر

او از دانو   ی  هبرداشت عالمان ۲کند. می ست  وار آغازیس

و عصب  چش ی  هحدقی ها هنیف ماهیاز توص ،یآناتوم

دا است. او نه تنها به یهو ،در قانون یصورتی  هسه شاخ

پوردازد، بلکوه    موی هوا   آن و اجزاء ها هق مهریف دقیتوص

کوودات  ی  هز در مورد مخنه و هسوت ین یقیشرح فرا دق

(Caudate nucleus) ۳.دهد می ارائه 

 یکوی بلژ یپزشک برجسوته  یوس،وزال ی آندره - ۱۴ یرتصو
 یپزشوک  یدانشوکده  یو کالبد شوکاف  یکه به استاد جراح

 دانشگاه پادوا منصو  شد.
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 یعربووی نسووخه یووکچشوو  در  یآنوواتوم - ۱5تصووویر 
 م(۱۲00)

 در یآاوار  یدارا ق(۱۳0۹/م۹65) ث یو اله ابن - ۱6 یرتصو
 است یپزشک و یاضیر ،یشناس ستاره ،ینورشناس ینهیزم
 برافکن انیبن یآاار عنوان به ،ینورشناس یدرباره او آاار و
 دانشمندان گرید و نوسیجال نور یتلور از و است شده ادی

بوا مغوز    ینوایی ارتباط عصب ب یردر تصو. رودیم فراتر غر 
 نشان داده شده است.
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 یسالقوانون ابون نفو    موجز  بر کتا یادداشتی - ۱2تصویر 
 (.باشدمی م۱۴02 سا  به مربوط)نسخه 

از چش  با مرکب قرمز و  یریتصو - ۱۸تصویر 
احتموواالً  ) یساز موجزالقووانون ابوون نفوو یاهسوو

 ( یالدیمربوط به قرن هفده  م
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نادرسوت از  ل ترجموان  یو بوه دل به مرور، ام ا 

در  یداخلو  طوب   و یو انفکاک جراحو  یاسالم نیقوان

ار ی، اطالعوات بسو  یینایسو  بان مکتبیگذر زمان، طب

و دانو   داشوتند   یاز دان  آنواتوم  یو سطح ییجز

 یبوه چنوان سوطح    قاجوار ران یو در ا یآنان از آناتوم

ت یو ، با وجوود اهم اکو  پوالکیی  هد که به گفتیرس

، فقوط  سوینایی طوب    ی ن اخالط اربعهیدر دکتر کبد

 ۴.دانستند می کبد را یجا از اطباء یمعدود

است که حضرت عالمه حسون   ین در حالیا

 سد:ینو می نیچن یآملی  هحسن زاد

اساس  حین است که عل  تشریقت امر ایحق”

 قوانون  بوه طوب    فیوجود شور  یبقا است و طب  عل 

انود:   ح برپا و استوار است، لذا گفتوه یموزون عل  تشر

شوهره  طب   ح به ندانستن عل یبهره از تشر بی بیطب

جوز  ه بو طوب    ح، ازیدسوتان از علو  تشور   یاست و ته

طوب    را که عل یدر دست ندارند، ز یافسون و دستان

آن صوحت و اعتودا     ی واسطهه ند که بیرا گو یعلم

شود، پس چگونه بدون علو    می شناخته یابدان بشر

  5«رسد؟! می وقوعه ح، بیتشر

 یاربس یا نسخه - ۱۹تصویر 
 یعربووو ینووادر از ترجمووه  

ابووون اسوووحاق از   ینحنووو
 ینوسجال یمقدمات یرساله
 یدسووتگاه اسووکلت یدربوواره
 انسان
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از  یرتصوووواو - ۲0تصووووویر 
جمجمووووووه و  یدرزهووووووا
فووک بوواال. از  یهووااسووتخوان

 یحبدن انسوان )تشور   یآناتوم
البوودن( کووه در اواخوور قوورن  

 یبه فارسو  یالدیچهارده  م
 یوواستوسووط منصووور ابوون ال

 نوشته شده است.
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 یحبدن انسان )تشور  یبدن از کتا  آناتوم ایینهاز دستگاه ماه یریتصو - ۲۱تصویر 
 .یاسقرن چهارده  توسط منصور ابن ال یدر انتها یالبدن( نوشته شده به فارس
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از دسووتگاه اعصووا  بوودن از کتووا   یریتصووو - ۲۲تصوویر  
در اواخر  یالبدن( به زبان فارس یحبدن انسان )تشر یآناتوم

 .یاستوسط منصور ابن ال یالدیقرن چهارده  م

بودن   یبودن از کتوا  آنواتوم    یاهرگیدستگاه سو  - ۲۳تصویر 
در اواخر قورن چهوارده     یالبدن( به زبان فارس یحانسان )تشر

) نسوخه مربووط بوه چهوارم      یاستوسط منصور ابن ال یالدیم
 است(. یقمر یهجر ۸۹۴محرم 
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بودن انسوان    یزنان حاملوه از کتوا  آنواتوم    یرتصو - ۲۴تصویر 
 یالدیدر اواخر قرن چهوارده  مو   یالبدن( به زبان فارس یح)تشر

 ۸۹۴) نسخه مربوط بوه چهوارم محورم     یاستوسط منصور ابن ال
 است(. یقمر یهجر

بدن انسوان   یانسان از کتا  آناتوم یدستگاه اسکلت - ۲5تصویر 
 یالدیدر اواخر قرن چهوارده  مو   یالبدن( به زبان فارس یح)تشر

 ۸۹۴) نسخه مربوط بوه چهوارم محورم     یاستوسط منصور ابن ال
 است(. یقمر یهجر
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 و ل انفکوواک دالکووانیووبووه دل

 طب  رو مکتبیپ ان از اطباءشکسته بند

کامل » به کتا   یقی، توجه دقسینایی

بن عبواس   یعل« یملکطب   ای الصناعه

ک یووم( و نکووات آناتوم۹۹۴) یمجوسوو

 ران قاجوار یدر ا ،نایپورسطب   در قانون

ک یو ف آناتومین توصو یشد. همننو  نمی

ران قاجوار  یو ا حیست  تشور یانسان در س

عدم  ی جهیدر نت 6.انه بودیکامالً مرد گرا

و بووه  یبووه دانوو  آنوواتوم یتوجووه کوواف

هوا و دسوت    سپردن آموختوه  یفراموش

 یدر تمودن اسوالم   مسلمانان یآوردها

به  طبابت یینه، کاه  کاراین زمیدر ا

ران فوراه   یو در ا سوینایی طب   ی هویش

 د.مآ

 ین حرکووت بووه سووو ینخسووت

بوه   بابوا  یبا اعوزام حواج   یدان  آناتوم

جهووت آموووختن آنوواتومی و    بریتانیووا

 ین دانشووجویاولووبووه عنوووان  ،جراحووی

. او آغواز گردیود   ،ران در اروپایا یپزشک

و محمود   رزایو عباس م یِباش  یکه حک

 یح را به زبان عربیبود، کتا  التشر شاه

 2.نوشت

هوا و   در تیلیفات اسالمی، اجزاء مختلف بدن به خصوص اسوتخوان  - ۲6تصویر 
ن هوا را بیوا   ی آن گرفتوه و شوماره   ها مورد توصویف قورار موی    اعصا  و ماهینه

هوا را بوه    دانستند و بعضوی از آن  می ۲۴۸ها را عموماً  کردند. شمار استخوان می
 اند.صورتی بسیار عالی توصیف کرده
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کالبود   ینقاشو  یک - ۲2تصویر 
دوم  ییمووهن یرانووی،ا یشووناخت
 .یالدیم ۱۹قرن 

 هوووواییادداشووووت یاز بررسووو 
 یو کتوووب درسووو یاندانشوووجو

دارالفنووون،  یمدرسووه ییاروپووا
کووه  شووودیاسووتنباط موو ینچنوو

در  یاز متون درسو  یبخ  مهم
مربوووط بووه   یپزشووک یرشووته

انسان بوده است.  یمبح  آناتوم
جهوت اموور کموک     ی،نقاش ینا

شوده   یهمدرسه ته این یآموزش
تعجب است که چورا   یجا وبود 

استفاده از  یآن به جا ی در ترس
قورن نووزده ،    یرساالت آنواتوم 

 ۱6قورن   یناز متون التو  یشترب
شده  گیریرهبه یوسالزنوشته و
 است.
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 بورای آمووزش   ۱۸5۱سا  نوامبر در  پوالک

وی  ۱.وارد ایران شده بود در دارالفنون و جراحی طب 

شوامل بیسوت بوا  در     ی آناتومی کتابی را در زمینه

ی  م( و نیووز کتووابی دیگوور در زمینووه۱۸5۲) تشووریح

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

با معرفوی تشوریح    سیناییطب   مکتب آشنایی اطباء

 مدرن، هموار نمود.

ران یو را در ا ین اتوپسیبود که اول یکس پوالک

 یمهندسو ات و یاضیکه ر«  یزات »هموطن خود  یبر رو

 ۸.انجام داد ،کرد می سیتدر در دارالفنونرا 

الحاق شده است. در  یعرب یپزشک یرساله یکاز  یفارس یا به ترجمه یوستبدن انسان که به صورت پ یها ارگان - ۲۸تصویر 
بوه   یبوی از معده قرار دارد. در سومت چوپ، ترک   یاتیو جزئ هایضهها، بصفرا، معده و روده ییسهسمت راست کبد و ک یصفحه
 یبوی ترک ،مورد  یو آلوت تناسول   ها یضهب ها، یهراه، کل یشا پ یزنای،مرکب از م یمیزبان، حلق، تراشه، معده و کبد، ترس یمثابه

 در هندوستان(. یالدی)احتماالً مربوط به قرن هجده  م ینزن، زهدان و جن یمشابه مثانه با دستگاه تناسل
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هییت  مه وقت بهینبه صورت  که تولوزان دکتر

در  یوست، دروسیپ م۱۸6۴در سا   مدرسان دارالفنون

ی  هسلسول  یکروسوکوپ یو م یصویف تو یآنواتوم ی  هنیزم

 یدر مورد کالبود شوکاف   یاختصاص یز درسیاعصا  و ن

با استفاده از گوسفند را در اواخور   ست  گردش خونیس

ار یبسو  ی بوا عالقوه   ،ن درسیارائه داد. ا م۱۸60ی  هده

کوه بوه صوورت     ییاطبوا  یو حت انیاد توسط دانشجویز

 در مودارس  یمو یکردنود و هرگوز تعل   یم طبابت یسنت

 ۹.شد یریگیپ ،ده بودندیند طب 

 یعلمو  یی، عودم آشونا  یل کلو یک تحلیدر  

، یبا دان  آناتوم ران قاجاریدر ا یینایس مکتب اطباء

ساختارمند گردیود   یپزشک دان  افتنه تنها موجب 

 را مورد تیایر قورار داده و ح یصح طب ی صیتشخ بلکه

 هموار نمود. یغرب مدرن طب  نفوذ یراه را برا

  

 یور ادوارد پوالک: کوه بوه دعووت ام    یاکو  - ۲۹تصویر 
در دارالفنون هموراه بوا شو  اسوتاد      یستدر یبرا یرکب
 یآمد. او همگام با آموزش پزشوک  یرانبه ا یشیاتر یگرد

نگواه،   ینمبادرت نمود که از ا یزن یکتب پزشک یفبه تیل
 یوران مودرن در ا  یرا در آموزش پزشوک  ینق  مهم یو
 .درک یفاا
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 و ارتوپدی جراحی

 
 
 
 
 
 

 ، پزشکیابوالقاس  خلف بن عباس زهراو

 م(۹۳6-۱0۱۳) یو داروشناس معروف اسالم جراح

ترین  مشهور است، برجسته Abulcasisبه  که در اروپا

های  و روشها  کیاست که تکن یاسالم یایجراح دن

کاربرد دارد. او در  مدرن یهنوز در جراح یو یجراح

ابزار )که  ۲00با به تصویر کشیدن بی  از  التصریف

در ها  آن ساخته خود اوست( به کاربردها  آن بیشتر

 ۱0.کند میهای جراحی اشاره  هر یک از زمینه

نخستین توصیف آکادمیک تاریخ  زهراوی

دهد. او  های شک  را ارائه می پیرامون جراحی پزشکی

 ی ها و بخیه و آناستوموز روده های جراحی به روش

کند و نخستین کسی است  شک  اشاره می ی دیواره

ی حیوان  ای که از روده که روده را با نخ بخیه

Animal�s gut  ۱۱.دوزد می بود،ساخته شده 

 را به تصاویر ابزارآالت جراحی رساله ،زهراوی

که خود استفاده یا اختراع کورده اسوت    و دندانپزشکی

یا جراحی موفق توصیه کرده، مزین نموده است. ایون  

عل  جراحوی   تصاویر با اهداف آموزشی، برای شاگردان

همننوین   خواند و که زهراوی آنان را فرزندان خود می

جهت استفاده کسانی که در آینوده رسواله را مطالعوه    

 اند. زی شدهخواهند کرد، طرح ری

ای است  ترین رساله کهن احتماالً این رساله

که حاوی چنین متن و تصاویر آموزشوی اسوت کوه    

ایون موضووع نشوان     ۱۲.تاکنون شناخته شوده اسوت  

 بوه موضووع آمووزش    دهد که در تمودن اسوالمی   می

نهایت توجه شده و به  به صورت آکادمیک بی جراحی

 علمووی پزشووکی ی جراحووی بووه صووورت یووک شوواخه

دانو    رنیز بوا تکیوه بو    نگریسته شده است. پورسینا

، اقدام به جراحی را در موارد بسیاری تنها راه آناتومی

 نویسد: دانست، او می می طبیب برایناگزیر 
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 ی نوشته شده است، ب یده  توسط ابوالقاس  زهراو یسده یکه در انتها «یفالتصر»المعارف  ةدر دائر - ۳0تصویر 
 هنووز در  یزهوراو  یجراحو  یهوا  و روش هوا  یوک از تکن یاریشده است که بس یدهکش یربه تصو یابزار جراح ۲00از 

 مدرن کاربرد دارند. یپزشک
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فتوواد و یسووودمند ن طب ووی درمووان یوقتوو”

ن یو ا یرا بورا  ید کسو یکن ید اقدام به جراحیخواست

 .مثانوه بوا خبور باشود     حید کوه از تشور  یو نیکوار برگز 

ضوه را  یب یترشوح  ین دو مجورا یموجوود بو  ی  هفاصل

مثانووه را  یو عضووالنهووا  رگ یت نسووبیووموقع .بدانوود

از هسوت  یو کوه ن  یبشناسد و بتواند در تموام مووارد  

چ ین صووورت هوویوومراقبووت الزم را معمووو  دارد. در ا

د، یموار نخواهود رسو   یب یبه دستگاه تناسول ای  صدمه

سوتو   یچ نووع ف ی  نخواهود آمود و هو   یپ یزیخونر

 ۱۳“ده نخواهد شد.یمزمن د

استادانه، مووارد   یفصل دارد، با دقت 56کرده است. در با  او  که  ی خود را به سه با  تقس یجراح یرساله یزهراو - ۳۱تصویر 
فصود کوردن،    یون،فصول، بوه بورش پونکسو     ۹۹. در با  دوم، با حدود داردیم یانب یکاربرد، سوزاندن و داغ کردن را به صورت کل

شوده   یلفصول تشوک   ۳5. در با  سوم و آخر رسواله کوه از   پردازدیها از بدن مکانیپ یدنکش یرونها و به بآبسه یحجامت، جراح
 .پردازدیلگن م یشامل شکستگ یافته، یبآس یهامفصل استخوان و درمان استخوان یرفتگ است به جا انداختن در
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 هوووشیببووه کووارگیری  شووهیاند نیاو همننوو

 ۱۴.ج دادیرا ترو یخوراکی ها هکنند

 کند: می ن اشارهیچن در قانون نایپورس

را به سورعت و بودون    یاگر بخواهند شخص” 

ی  هخوز  یاست قودر  یکنند، کاف هوشیآزار رساندن ب

کوه   ینود. در مووارد  یفزایزرد به شرا  ب ا صبریمعطر 

 یشوود، بورا   یانجوام مو  ها  اندام یبر رو یدردناک عمل

 یهوشو یکوه اغلوب وجوود دارد، ب    یدیتحمل درد شد

د آ  یو ن گونه مووارد با یمطلو  است. در اتری  قیعم

اک یو تره، تر ا شاهیگندم به شرا  اضافه کرد و ی  هتلخ

ا چو  ی یهند  درم از هر کدام(، جوز یو بذرالبنج ) ن

بوه کوار    ن از هر کودام( یصبر زرد را ) چهار گر خشک

ند و به مقدار الزم مورد یافزا می را به شرا ها  نیبرد. ا

اه را در یبوذرالبنج سو  این که  ایدهند  می استفاده قرار

جوشانند تا به رنگ قرمز در  می اهیمهرگی  هشیآ  با ر

 ۱5“. کنند یبعد آن را به شرا  اضافه م دیآ

در  نایپورسووی هووا هشوویاندی  هطرینفوووذ سوو 

ف یپا برجا است. توصو  یتا انکولوژ یاز اورولوژ یجراح

 ،یسورطان   یبدخ یتومورها یجراح رامون درمانیاو پ

دار اسوت.  یهزار سا  گذشت زمان، هنوز پا کیپس از 

ست با یبا یم یسرطان یگفت که درمان تومورها می او

کوه   یعروقو  یهمراه باشد و تمام برداشت کامل تومور

سووت همووراه بووا آن یبا یانوود موو توموور را احاطووه کوورده 

 یهوا  سوت بافوت  یبا موی  از مووارد ای  برداشت و در پاره

ن یووبووا تمووام ا ۱6.دنسوووزانده شوووز یوواطووراف تومووور ن

در  سیناییطب   ، واراان مکتباسالمی طب  یها هآموز

ز نموووده و یووپره یشوودت از جراحووه ، بووران قاجوواریووا

 شود و آمووزش   یمعدود انجوام مو  به صورت  ها یجراح

کتا  جراحی و یک رساله در کحالی )تهوران   - ۳۲تصویر 
 ش( به زبان فارسی )خطی(۱۲2۳
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ران یو ا یینایسو  طب ی ست یز در سین یجراح

در موورد   اکو  پوالکینداشت.  ییقاجار جا

 سد:ینو می جراحان

ی  هطبقو  در صونف اطبواء   جراحان”

کوه   یروند، فقط هنگوام  می به شمار یخاص

 رسد با آنان مشوورت  می کیبار یکار به جا

تر  ه  نادانها   یاز حک ینان حتیشود و ا می

کوه از او   ینکته سونج  یرانیسوادترند. ا بی و

دم در جواب  یرا پرس و جراح  ین حکیفرق ب

د خوانودن و نوشووتن را  یو   بایحکو » گفوت:  

زهوا معواف   ین چیبداند ام ا جراح از دانستن ا

 ۱2“ «.است

ک یو شین  یدارا ران قاجاریا جراح

 را نخوانووده و حیبووود و علوو  تشوور   دالک

 یکیفقوط بوه حرکوات مکوان     و دانست نمی

علمو   ی  هبود. حوز یخود متکهای  دست

دن یها، تراشو  مفصلی  هعبارت بود از معالج

کوچک، جوا انوداختن موالذ، بنود     ی ها هغد

بووه کمووک مووواد قووابه و     آوردن خووون

 یهوا  یدگیها و بر زخ  ه زدنین بخیهمنن

ل روش یتازه، هر چند که زخ  را چه به دل

عقب انداختن عالج  نامعقو  و چه به خاطر

 ۱2.گذاشتند یم باز یآن، مدت

 یاز حووق انحصوووار در دوران قاجووار   یسووولمان یووا دالک  - ۳۳تصووویر  
داغ کووردن، حجامووت، ختنووه و   ی،زنوومشووت و مووا ، رگ ی،دندانپزشووک

 برخوردار بود. یبند شکسته
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در بخوو   ” مووالکوم براسوواس اظهووار دکتوور

ن حالوت ممکون   یتووان بودتر   موی  است کوه  یجراح

 “ را مشاهده کرد. یرانیا پزشک

 بیو و طب جوراح «  هوارون  دکتور  »ه یدر اروم

اش  نفور در خانوه   ۳00بود. هر روز تا ای  شناخته شده

مجبوور   یادیو که تعوداد ز به طوری  کردند، یازدحام م

نود  یرا ببهوا   آن اوایون کوه    روزها، قبول از  یبودند برا

 بودند. یمستثن یالبته موارد اضطرارمنتظر بمانند، 

 یساخت خوانگ  یا چهار چاقویاو فقط سه  ”

ن یبوو یکنوود، افتراقوو نمووی دارد و از سوووزن اسووتفاده

زنود،   نموی ای  هیو نگونه بخیشود، ه نمی قائل ها هانداز

ابنود.  ی می امیون التیبا گرانوالسها  ن رو تمام زخ یازا

  آمده و یبازو یرو یبزرگ یدگیبا بر یماریاکنون ب

به او گفوت کوه بوه چشومه      برد. دکتر می از درد رنج

 یگاه او بور آن، مقودار   د، آنیز بشویبرود و آن را تم

 بندد و بوه او  می نهاده و سپس با دستما  آن را دارو

کووه روز بعوود  ید. هنگووامیوواید کووه فووردا بیووگو مووی

ل چورک شوده باشود و    یتشکگردد ممکن است  یبرم

جوه درصود   یدوباره همانگونوه تکورار شوود. نت    درمان

 ۱۸“ مرگ است. یار باالیبس

نسوبت بوه   هوا   یین اروپاییاعتماد به نفس پا

قوت  ین حقیو را بور ا یبود ز ی، رفتار قابل درکجراحان

مطلق در موورد  به صورت  ن جراحانیاستوار بود که ا

 یزیچ یز ندرتاً برایت یچاقواز جاهل بوده و  یآناتوم

 ۱۹.دیگرد یاستفاده م یسطحی ها هآبسبه جز 

ه آن بوود کوه در   یشوتر شوب  یب ند عمول یفرآ

هوای   روش ”د. یحضوور داشوته باشو    یقصواب ی  همغاز

 یه زنو یو   از اختوراع بخ یپو  که در اروپوا  یا ییابتدا

 یپتک یرفتند. حرکات متوال می وجود داشتند، به کار

ر کوتاه، به اندام ضوربت  یک شمشیا یساطور  یبر رو

غ یو ا دسوت، ت یو ا در مورد انگشوت پوا   یشود،  می زده

ا روغون  یو ر یو گردد و سوپس بوه درون ق   می استفاده

مرتوب  به صورت  یتوتومیشود. ل می جوشان فرو برده

شوه  یشوود و هم  می انجام یشرمگاهی  هیناح یاز باال

 ۱۹“ ز کشنده است.ین

 یبورا  یان محلو شکسته بنود  هر چند درمان

بوزرگ   اسوتخوان  ی ساده  یها یجا انداختن شکستگ

 گور نظور دکتور   ید یدگاهیو ز بود ام ا از دیت آمیموفق

در  یشکسته بندهای  ل از عملیف ذیدر توص لسیو

 قابل تعمق است: دوران قاجار

دارد و از  یشهرت بهتر از جراح شکسته بند”

شه به یبرخوردار است. او همای  ت قابل مالحظهیمقبول

ا در رفتوه  یا شکسته شده ید که اندام  یگو یمار میب

ا یو  یچ خووردگ یک پو یو ب فقط یاگر آس یحتاست؛ و 

ی  هاز زرد یمختصر باشود، او آن را در بانوداژ   یکوفتگ

 یشکسوتگ  صیا چناننوه تشوخ  یناند؛ یپ یتخ  مرغ م
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رود  ی( که تصوور مو  ییای)موم یر معدنیداده باشد، از ق

باً معجوزه آسوا اسوت، اسوتفاده     یات تقریخصوص یدارا

 یت کامالً اابت توا زموان  یک وضعیکند؛ اندام را در  یم

کند نگه  ی  پو  پرداخت میها مالقات یمار برایکه ب

بوا درجوات    ییهوا  ، شامل اندامن عملیج ایدارد. نتا یم

ره اسوت؛  یو و غ ، انحناء، جمود مفاصلیمختلف کوتاه

 یهوا  ، اعتبوار انجوام درموان   یدرمانی  هویشن یبا ا یول

 یهوا  یخارق العاده را دارد و به من موقرانوه شکسوتگ  

رود ه  امتداد هستند، نشان  یران و بازو را که تصور م

بوه  مرکوب عمومواً    یهوا  یکوه شکسوتگ   یداد در حال

ها  آن که یشوند و در زمان یم ین و مرگ منتهیگانگر

 یانیووگووردد، پا یمشوواهده مووآن چووه  آورنوود، یرا موو

پس از فسواد و   یخوده ب خود ییز با جدایآم تیموفق

ر کارآمد یغ یاندام است که اندام ییبخ  انتها یتباه

 جا انداختن استخوان شانه در طب  اسالمی - ۳۴تصویر 
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 ۲0“ .گذارد یم یرا بر جا

 یدر حال قاجارران یدر ا یارتوپد یماین سیا

 یشبرد ارتوپود یو پ یگذار هیدر پا است که مسلمانان

 یهووا و ابزارهووا روش انوود.  داشووتهای  نقوو  برجسووته

 یهووا یشکسووتگ در درمووانهووا  آن کووه یشوومار یبوو

در ها  آن شرفتیبردند نشانگر پ یمبه کار  ها استخوان

  است. ینه از پزشکین زمیا

انوودام آن کووه  مسوولمان پووس از یارتوپوودها

  یخوو  یشکسته را در جوا های  رفته و استخوان در

 یکردنوود، آن را درگووچ شکسووته بنوود    یاابووت موو 

 م۱۸5۲در سوا    یگذاشتند. گوچ شکسوته بنود    یم

ک هزار سوا  از کواربرد آن در قلمورو    یپس از  یعنی

 سیشناخته شده و به گچ پوار  اسالم، دوباره در اروپا

خ یدر توار هوا   کوه سوا    الگود گردد. دکتر یموسوم م

 سد: ینو یران پژوه  کرده است سرانجام میا یپزشک

به  ها در زمان مسلمانان یشکستگ درمان ”

 جا انداختن استخوان ران از جا در رفته در طب  اسالمی - ۳5تصویر 
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کس یای  ه  از کشف اشعیدوران پی  ههمان انداز

 یادیل و ادوات زیت بخ  بود و وسایرضا در اروپا

اعما  فشار بر قطعات جا به جا شده اختوراع   یبرا

 ۲۱“ .شده بود

در طوب، در   در کتب چهوارم قوانون   نایپورس

پوردازد. در   میها  یو دررفتگها  یسه گفتار به شکستگ

، در گفتوار دوم بوه   یبرکنودگ  یبوه از جوا   ،گفتار او 

و در گفتوار سووم بوه     یبه طور کلو  شکستن استخوان

 ۲۲.ک از اندامانیدر هر  یشکستگ

 یبشر یاست که دان  ارتوپد یکس پورسینا

ژه در مووورد یوووبووه صووورت   و یکلووبووه صووورت   را

پوس از گفتوار در    کرده است و یگردآور یتروماتولوژ

علوت،  ف ی، بوه توصو  یکلبه صورت  ها یمورد شکستگ

 و عووارض مربوطوه   درموان ی هوا  هویانواع و اشکا ، ش

نز یاد پروفسور جرج پرکینوبن یرو تلوریپردازد. او پ می

اسوت   ین کسو یبوده و اول یرینتاژ تیخیدر مورد اسپل

بنووت  یبووه شوورح شکسووتگ  یخ پزشووکیکووه در تووار

(Bennet�s fracture 1882 )۲۳.پرداخته است 

 یانوداختن در رفتگو   ف او در مورد جوا یتوص

ز یو رت انگیح طب  در ،پشت درکتا  قانون یها مهره

 ۲۲.است

ان یوو  کووه بنیکنوو مووی مشوواهده ،ن رویوواز ا

اد یو بن یعلم یا هیبر پا سینایی طب  یارتوپد یجراح

با کنوار   طب ی ن سنتیا یرانیا پزشکان یشده بود ول

 وحودت مودارِ   ، از پزشکیو ارتوپد یگذاشتن جراح

 جستند.  یدور سیناییطب  

 یعلوم جراحو ی  هیباً تمام ارایآنان چون تقر

 یدان را بورا یو سوپرده بودنود، م   یخود را به فراموشو 

ن یو ر ایگشودند و چنان به تحق ییاروپا جوالن اطباء

کنود   می گزارش پرداختند که پوالک جراحان پزشک

، ییاروپوا  که پزشکان ی، هنگامم۱۸50ی  هکه در ده

 یرانو یکردنود، پزشوکان ا   یمو  یشان را جراح مارانیب

گفتنود   یمو ها  آن رکرده و بهی( کارشان را تحق ی)حک

ن یو است کوه ترجموان آن ا   جراح ییکه پزشک اروپا

 ین در صوورت یا ۱2.نادان است ییبود که پزشک اروپا

 طوب   ن واراوان یو است که چناننوه در گوذر زموان، ا   

 را فراموووش یینایک پورسوویهولسووتطووب   ،سووینایی

قرن  یجراحهای  شرفتیتوانستند از پ می کردند، نمی

آن مبوادرت   سوازی  بهره برده و به زنده هفده  اروپا

 ند. ورز

ک تجووانس و یوو ،پسووامدرن طووب  امووروزه در

  کوه در  ینو یب می یداخلطب   و یدر جراح ییهمگرا

ن رو اسوت  یدا است و از ایهو یولوژیکاردی ها هعرص

طب   ، هر روزِییسکویکه به قو  پروفسور سان فرانس

 خود را نشوان  یینایپورسی  هچهر ،ک یست و یقرن ب

  ۲۴.دهد می
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 یناستون فقرات از کتا  قانون پورس یشکستگدرمان  - ۳6تصویر 
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 یداخل های یماریب یزیولوژیو پاتوف یزیولوژیف

 
 
 
 
 
 

طوب    از یا زهیو آمبوه صوورت    ه،یو قاجار طب 

در  نوسی  جالی  از اسالم، مفاهیران پیک ایفولکلور

ه چوه در  عام و  ی کوه بوه تووده   ها  مزاج مورد اخالط و

ز یو شوده بوود، و ن   وارد ییو چه روستا یمناطق شهر

عوه  یراء الطبوت ملکوت و موا یاز اصل عل یا طاق واره

 داد. می افت، خود را نشانی ینمود م یالنب که با طب 

ه یقاجار یشناس ماریب ینولوژیبا نگرش درترم

ک و یووفولکلور طووب  توووان بووه نفوووذ نگوورش   یموو

 یولوژیزیدر مووورد پوواتوف  ینوسوویک جالیسووتیمکان

آن،  یمعناترین  عیبه وس یزیبرد. ناپره یها پ یماریب

رفوت، موثالً بوروز     یشومار مو  ه ب علت و سبب امراض

ک یو را در ااور خووردن    یقلبو ی ها هن حملیدتریشد

 یپنداشوتند. دردهوا   یمو میبشقا  آش برنج با آ  ل

قلموداد  « بواد »ر یرا تحوت تویا   یسمیو رومات یعصب

را هوا   آن را کوه منشواء و مبوداء    یکردند و امراض یم

کردنود.   یمنسوو  مو   ریدانستند، همه را به بواس ینم

را بور   زنان یو عدم بارور مزمن کودکان یها یماریب

ها فقط به  مقابله با آن یدانسته و برا«  بد چش  »اار 

 ۲5.آوردند یم یطلس  رو

 یبه صورت اسالمی طب  ی هی  که نظریدان یم

 شناسی جهانه، یعیار محک  به سراسر مابعدالطبیبس

ن یوی ن رو در تبیو وسوت و از ا یپ یاسوالم ی  هو فلسف

اخالط چهارگانه ی  هی، نظرینیافت بالیها و ره یماریب

دارد.  ی( نقوو  محووورو سووودا ، صووفرا، بلغوو )خووون

 عوت یدر طب ب عناصور چهارگانوه  یو همانطور کوه ترک 

 ز یو ن یموجود است، در بودن آدمو   یسبب دوام و بقا
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از  یکوی سا  طبابوت نموود و منوز  درس او     65است که  یبه نام عصر ناصر ینورمحمود از اطبا ی حک - ۳2تصویر 
درس طبابت خوانده  یدر مکتب و یدوران ناصر یاز اطبا یادیز ی هطب آن عصر و زمان بود. عد  یسمراکز مه  تدر

 است. گشتهیدست به دست م یب،طب ینا یهاو نسخه
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محدود بوده و اکثر موردم   کردند یقاجار طبابت م یراندر ا یاسالم -ینوسیطب جال ی یوهکه با ش یتعداد پزشکان - ۳۸تصویر 
 طوب   رو، یون موردم در دسوترس نبودنود. از ا    یتووده  یهمه یبرا یزاطباء ن ینا آمدند ومیخدمات بر ینا ی ینههز یاز عهده

 -یسورد  یبا نفوذ دوگوانگ « آزمون و خطا ی یوهو ش یو سنت دارویی یاهانبراساس گ» از اسالم،  ی پ ییسحر و جادو یهعام 
 جامعه به عهده داشت. یتاکثر یرا برا یخدمات طب  یرکن اصل ینوسی،جال یگرم
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 یضوامن سوالمت   ،ب مناسوب آن اجوزاء  یترک وعاد  

رود کوه در   یاز دست م یهنگام ین سالمتیاست و ا

ن ید. بدن، در اید آیپد ینظ  اخالط چهارگانه اختالل

قانونمنود   ،خوود  عتیمانند طبه ، بیپزشکی  همنظوم

کند.  یاء میاز دست رفته را خود احهای  است و نظام

 یی، تواناشفابخ  یعیطب یروین نیز این یهنگامام ا 

از  یسووالمت یعنووی ،دن تعوواد یوو  در بازگردانیخووو

 طوب   ینظری  هدهد. براساس ساختار فلسف یدست م

بوه   ،بوا نظور بوه انسوان     ن مکتبیا ، پزشکاناسالمی

 یهوا  عت و سنتیر و احترام به طبیجهان صغصورت 

ط یع در شرایافت تعاد  مزاج و طبای، درصدد بازیاله

 ۲6.گردند یم یماریب

 صی، تشوووخاسوووالمی طوووب  در ،نیبنوووابرا

افتن یو بور   یدر واقع مبتن همنون تب ییها ینظم بی

آن تعاد  اخالط بوه هو    ی  هلیکه به وس است یراه

، ییاوستاطب   ه که درین نظریخورده است. هر چند ا

ده اسووت و سوورآغاز یووشووه دوانیر یو اسووالم یونووانی

ک یو در  یموار یجواد ب یا یاز چگوونگ  یبرداشت نظور 

طوب    در یت ولو اسو  یست  کامالً منسج  و علمو یس

را  یر علمیافته و غیر افو  ی، تصوران قاجاریا سینایی

 دهد. می از خود نشان

 یمیبه حک یماریکه ب ی، وقتدر دوران قاجار

ا رطوبوت،  یو کرد، خود قوبالً از نظور گرموا     می رجوع

 یفقووط از و داده بووود و صیخووود را تشووخ یموواریب

ن یو ا یینایس کرد. اطباء می مناسب را یدارو یتقاضا

داشوته و   یلیبود  بوی  کورد یرو ،هین نظریز به ایدوره ن

بوه  ، یماریک بیولوژیزیر پاتوفیجاد و سیر ایتفس یبرا

نگونوه  یجوه ه یه بسونده نمووده و در نت  یو ن نظریهم

ن دوران یو در اهوا   یموار یدر مورد ب یقیر و تحقیتفس

 سد:ینو می ن خصوصیدر ا شود. پوالک یده نمید

اخوالط   نوسیجوال  ز طبوق مکتوب  یهنوز ن ”

 صیعلو  تشوخ   در (و سوودا  ، بلغ ، صفراخون) اربعه

ت یو اهم خصووص  بوه مقام او  را دارد. ها  آن امراض

شود. بوا وجوود    می ا زهره و صفرا دادهی ار به کبدیبس

 کبود را  یهستند کوه جوا  ها  آن از ین فقط معدودیا

وانات کشوته و  یدر تمام حآن که  رغ  یدانند؛ عل می

 ا یو کبد در طرف راست است، خ یتکه تکه شده جا

انسوان کوه کبودش در     یاست بورا  یازیکنند امت می

بودواً   یسخت یماریطرف چپ باشد. هنگام بروز هر ب

ن یو ا زهره مجروح شده اسوت و ا یشوند که آ می ایجو

است:  ید معنین مورد مفیگر خود در ایاصطالحات د

 ۲5“ «ام آ  شد زهره»  ،«جگرم آت  گرفت» 

ران یو در ا یینایل سو یاص طب  ن است کهیچن

ر منسوج   یشوود کوه تصوو    موی  چنان عوام زده قاجار

 ز مخودوش شوده و ژرفوا   یو ک اخالط چهارگانه نیتلور

 بوا پاسداشوت    سیخ الورئ یکوه شو   یابد؛ در حوال ی نمی
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 یدر نظوام فکور   ینوسو یاخالط چهارگانوه جال  یتلور

ن ییر و تبیژرف نسبت به تفس یدگاهی، داسالمیطب  

 دارد. ها اندام یولوژیزیو فها  یماریب یسمیمکان

مشاهدات او در مورد آئوورت و سواختار سوه    

آن در منشاء از قلب و بواز شودن آن   ی  هنیدر یلخت

در هنگام انقباض قلب و مسدود شودن آن در زموان   

به قلب، در  ورش خونیاز  یریاستراحت قلب و جلوگ

 ن مدعا است.ی، شاهد ای  از هارویش  قرن پ

دهد که با انسداد  می ن شرحین چنیاو همنن

  .ابود ی موی  ورممجاور آن تو ی  هک مجرا، غدی یخروج

 قلب، مغز و کبد ها،یهدر شرح ر یناقانون پورس - ۳۹تصویر 
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از کتوا  موجزالقوانون ابون     یا نسوخه  - ۴0تصویر 
مربوط به قرن هفده   یرانا یادر هندوستان  یسنف

اسوت در   یا کتا  خالصوه  ین. ایالدیتا هجده  م
و  خوورد  یمعالج م یبانطب که مخصوصاً به کار طب

 یناقانون ابن سو  یها است از تمام قسمت یا خالصه
 آن. العضایا یفو وظا یحبه جز تشر
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را در موووورد اعصوووا   ین اطالعووواتیهمننووو

ارائووه  هووا هنوویو درک درد و حرکووات ماه یطوویمح

 یهوا  یژگو یوی  هدربوار  نایکه ابن س یافتراق ۱.دهد یم

 یدستگاه مجوار  یروده از دردها یها یماریب یدردها

 ینیبوال ی  هرکانو یزی  هداده است نشانگر مشواهد  ادرار

اوسوووت. او انقبووواض مثانوووه در هنگوووام اسوووتراحت  

ادرار کوردن را   یولووژ یزیآن و فی  هدهانو  یها نهیماه

 ۲2.ز استیرت انگیکشد که ح یر میچنان به تصو

ک یوووپاتولوژیزیف فینا در توصوویسوو یبوووعل

 رقوانِ یاز  یرقوان انسوداد  ی تفواوتِ  رقان، بهی ییدایپ

 یمجوار  یکنود. علوت انسوداد    موی  ک اشارهیتیهمول

اسوت کوه در    یرقوان، مفهووم  ی  یدایو و پ یصوفراو 

دوبوواره شووناخته   در اروپووا یالدیموو ۱۹00ی  هدهوو

اسووت کووه  ین کسووین نخسووتیشووود. او همننوو یموو

 ۲۸،۲۹.دهد یمبه دست  تیق از مننژیدق یفیتوص

  یاز مفووواه یاری، بسووودر قوووانون نایپورسووو

ک و یسوتمات یس یها را با نظمو  یماریک بیوپاتولوژیزیف

ی  هدربوار  ی  نموده است. او پس از گفتاریترس یعلم

ن بخو  از  یو گونواگون ا  یهوا  یموار یمغز به ب یآناتوم

بخو  شو  و   پوردازد.   یمو  یعصوب  یست  مرکوز یس

  یقانون کوه شوامل پونج گفتوار اسوت، ترسو      ی  هنیس

ان یووواو در ب یژرف و علموووی  هشووویاندی  هکننووود

 یهوا اسوت. و   یماریک بیوپاتولوژیزیو ف شناسی نشانه

دسوتگاه   یافتگیو ب یآسو  یافتراقو  صیتشوخ ی  هدربار

 یها کتا پردازد که در  یهمانگونه به بح  م ،یتنفس

 ۳0. یخور یبه آن برم امروز یک پزشکیآکادم

شووومار نمونوووه  ین چنووود مثوووا  از بووویوووا

اسوت کوه    سیخ الورئ یشی  هانموشکاف یآوردها دست

 یبر تلوور  یمتک یعلم طب  دهد که چقدر ینشان م

ت خود یاز واقع یینایس ینوسیجالی  هاخالط چهارگان

 نیف اینحی  هکریفاصله گرفته بود و پ ران قاجاریدر ا

سر توا پوا   طب   ورشیزش در برابر یری  هرا آمادطب  

 نمود.  یغربی  همسلح به تجرب
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 یزیکیو ف ینیبال ی ینهمعا

 
 
 
 
 
 

 یکو یزیفی  هنی، معامدرن طب  ز درین هامروز

های  یماریاز ب یاریع دارد و در بسیبس رف یگاهیجا

در پنواه   یاقدامات درموان ح و یصح صی، تشخیداخل

 مار استوار است.ینه بیمعا

ماران، یب یکیزیفی  هنیاز نکات مه  معا یکی

در  نایبوده اسوت. ابون سو    تب یدرجه حرارت و الگو

)تب  تب یسه نوع اصل به طب  در کتا  چهارم قانون

و تب روزانه( اشاره کرده و سپس در  یدق، تب خلط

ف توب  ین کتوا  بوه توصو   یو دو گفتار از بخ  او  ا

در  یبه طور کلو  یعفونهای  فصل و تب ۳0روزانه در 

نوع تب  ۲0۴او از  یکلبه طور  پردازد و می فصل 5۴

او به تب شطرالغب کوه خوود از دو توب     ؛کند می ادی

مفصول و   یشورح  است اشواره کورده و  ب شده یترک

 ۳۱.دهد می ن نوع تب ارائهیرا از ا یغامض

نووع   50  از یران، به بو یا یدر متون پزشک

که در کتا  معروف  یاشاره شده است، در حال نبه

گونوه نوبه    ۹پرلووف، تنهوا    یآقا یکیزیفی  هنیمعا

ی ها هک و شاخیولوژیزیشرح داده شده است. اساس ف

anacrotic  وdicrotic ن ی، اولو یانینبه شور  یمنحن

و ابوبکر  شدندان یران بیمسلمان ا بار توسط پزشکان

در  ینو یدر قرن چهوارم و عمور چغم   ینجار ینیاخو

ک جداگانه یدر قرن هشت ، هر  یقرن هفت  و جرجان

 6.اند به شرح مبسوط آن پرداخته

را از  ن، لمووس کبوودینا همننوویسوو یابوووعل

و  یماریت بیفیبر ک ییآشنا یار مه  برایبس یها هرا

 دانسته است:  می کبد سالمت
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توان  می نه از راه لمس کردنیگفت  در معا” 

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

ن یو ل بر ایآن طرف که به کبد قرار دارد گرم بود، دل

است که کبد سوء موزاج گورم دارد و اگور در لموس     

ل آن اسوت کوه کبود بوه     ی، دلیکرد یاحساس سرد

سوء مزاج سرد گرفتار شده است. اگر در حا  لموس  

ل آن است که کبود  ی، دلیکرد یکردن احساس سفت

سوفت و   ا ورمیو سخت شدن مبوتالء اسوت.    یبه نوع

سخت در کبد ر  داده اسوت. اگور در لموس کوردن     

در طرف کبود هسوت،    یکه بادکردگ یاحساس کرد

کرده است.  ا کبد بادیدا شده یبدان که ورم در کبد پ

و  یاگر با لمس احسواس بوادکردگ   یاولی  هنیدر معا

کوه   ید حک  دهو یشکل بود، با یباد کرده هالل یجا

باد کورده   یخود کبد هست. و اگر جا در یباد کردگ

ر آن بووود کووه بوواد یووغهیوویت  ل ویدر لمووس مسووتط

 یکردگو دهد، احتما  دارد باد  می کبد نشان یکردگ

شوک  بواد کورده    ی هوا  هنو یر کبد باشود و ماه یدر غ

 ۳۳“.باشند

 

در  یناپورسووو - ۴۱تصوووویر 
و بقراط ) نفر  ینوسکنار جال

 نشسته از سمت راست(
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بووا  در قووانون نایپورسوو

بووردن بووه حالووت  یپوو »عنوووان 

 یبووه معرفوو«  سوور یهووا انوودازه

دروسفالوس یه یکینیکلی  هنشان

و بر اساس پردازد  یم در کودکان

ن ی، نخسووتیکوویزیفی  هنوویمعا

 ، فلجیاست که در نورولوژ یکس

علووت  یعضووالت صووورت از رو 

جداگانووه را  ی،و مرکووز یموضووع

 ۳۴.ان کرده استیب

 یس ابوووعلیالوورئ خیشوو

دوم    سووم از فون   ینا در تعلیس

در طووب، بووه  کتووا  او  قووانون

و مودفوع   ادرار  یآزما یچگونگ

نوات  یرا در کنار معایپردازد. ز یم

 ینیشات بوال ی، انجام آزمایکیزیف

 طووب  درای  ژهیووگوواه ویز جایوون

و در رسواالت و   هداشوت  اسالمی

 نِی، مدرسوویپزشووک ینوشووتارها

تووووا  یاز راز اسووووالمیطووووب  

را بووه هووایی  ، بخوو ینوویچغم

  ادرار و مدفوع اختصاص یآزما

 ۳5.اند  داده

غور    یودگاه از د یوا دن یپزشوک  یبرجسته یاز سه چهره یکی یناپورس - ۴۲تصویر 
 .شودیقلمداد م
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ن ینا، نخسوووتیسووو یابووووعل

اسووت کووه  طووب  در جهووان پزشووک

 ی را بووه گونووه کاموول ادرار  یآزمووا

 ۳6.داد یانجام م یبا روش علم یامروز

افتن یوووادرار و  ی بوووا مشووواهده یو

، ها هافتی یآن و جمع بندهای  یژگیو

 خصووص  بوه  و یرامون وضع عمومیپ

د. او کوور یموومووار قضوواوت یب ی هیووکل

  کامول ادرار را از هفوت نظور    یآزما

 داده است که شوامل رنوگ،   می انجام

، توه  یرگو یو ت ی)قوام(، روشون هییت 

 ادرار و کف بود. ی، اندازه، بوینینش

بهوووروز برومنووود،   دکتووور

کشوورمان،   ی ست برجستهینفرولوژ

  یزما آ یچگونگ ریچنان تحت تیا

 یبوووعل سیالوورئ خیشوو توسووط ادرار

 نا قرار گرفت که عنوان نمود: یس

پس از گذشت هزار سا  و ”

ر شوودن یووشوورفت علوو  و همووه گیپ

  ، هنووز یراپزشکیو پ یپزشک آموزش

 یعبر یدر متون پزشک یناپورس - ۴۳تصویر  
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صدراالطباء  ی محکمه - ۴۴تصویر 
از  یراییکووه مشووغو  طبابووت و پووذ

در خراسووووان اسووووت.  یمووووارانب
که از  یامتحان ینصدراالطباء در اول

بوه عمول    یوران طوب در ا  ینمحصل
آن  یوت آمده شرکت کرده و با موفق

 یشوگرف  یی. او توانوا کند یم ی را ط
 هووایموواریو درمووان ب یصدر تشووخ

پزشووکان  یداشووته اسووت و شووگفت
 نموده بود. جلب درا به خو یخارج

 یمووارانب یینووهمعا - ۴5تصووویر 
)سوا    یستانتوسط پزشک در س

 (م۱۹0۲

www.takbook.com



 

74  74  
 74  

کامل   یرامون آزمایپ ،نیاز متخصص یاریبس یآگاه

کمتور   هان نموود یب نایکه پورسآن چه  زانیاز م ادرار

 د امور مقورر گوردد کوه در شوروع آمووزش      یبا است.

بوه عنووان    را نایابن سو  ما قانون انی، دانشجویپزشک

 یبوورا خصوووص بووهبخواننوود و  یک واحوود درسوویوو

تنهوا  ، نوه  یشگاهیو علوم آزما ینفرولوژهای  تخصص

  کامل ادرار کتوا  قوانون   یآموزش را از فصل آزما

آمووزش، اابوات   ی  هان دوریو ند، بلکوه در پا یآغاز نما

 ۳6“.اند را فرا گرفته استادهای  ند آموزشینما

 ینیبال طب  درهایی  ین برجستگیبا وجود چن

 یف. از وظوا گرفتنود  یفورا مو   یگور د یبنزد طب یطبابت را در هنگام شاگرد یقاجار، تجربهاکثر اطباء در دوران  - ۴6تصویر 
 .گرفتندیم یادرا ها آن یهاعالئ  و نشانهها آن بود که یگوناگون های یماریب یبرا بیطب یزاتکردن تجو یادداشتشاگردان، 

 .کردندیو مخلوط م ینرا توز ییهان دارویاداروها، گ یدر زمان آماده ساز ینهمننها آن
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ی  هنو یو معا یماریب صیتشخ یک برایو روش پراگمات

هوای    ی، حکو سوینایی طوب    مار در مکتوب یب یکیزیف

نووه یرا بوودون معا یموواریص بی، تشووخقاجووار یِرانوویا

طوب    ت بعد از برخورد بوا یکردند و در نها می مشخص

بود که در اواخر قرن نوزده ،  ییاروپا و پزشکان یغرب

ا یو کورده،   یوارس را لمس کرده، تورم را با چش  نبه

 یاریبسو  یحت ۳2.کردند می لمس ها هغد یشک  را برا

 کردنود،  موی  ز که به گرفتن نبه اقودام ین یاز پزشکان

 عبداهلل خان در شهرستانک. یرزادرحا  گرفتن نبه م یبفخراالطباء طب - ۴2تصویر 
 یقدق یلیبوده است و اصطالحات خ یاسالم -ینوسیجال در طب  یزیکیف یینهنبه از ارکان معا یفیاتک یگرفتن نبه و بررس

از  یوز ن ییت. پزشکان اروپایسکمتر ن 6۴در دست است که تعداد انواع نبه از  یاسالم ها در متون طب  انواع و اقسام نبه یبرا
 اند.کرده ینبه اظهار شگفت یفیتاز ک یماریب یتبردن به ماه یدر پ ی مهارت اطباء قد
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 دهود،  یرا ارائه مو  یدانستند که نبه چه اطالعات نمی

بوه   یمودت طووالن   یشمردند و گاه یزمان را نمها  آن

ن یو شود کوه ا   ین القواء مو  یسوتند و چنو  ینگر یزبان م

 یا لهیک ژست است توا وسو  یشتر یب یکیزیفی  هنیمعا

 ۳2ص.یدن به تشخیرس یباشد برا

ار مه  یدر نزد عوام بس هر چند گرفتن نبه

که بور   یا یافت علمینگونه رهیه اکثر اطباء یبود ول

باشود از   یینایس یپزشک مکتب شناسی نبهی  هیپا

 دادند. نمی خود بروز

 زنوان  ینه بورا یز تنها راه معاین گرفتن نبه

شود. از   موی  انجوام  یطیمار بود و آن ه  تحت شرایب

ک شاهزاده دعوت شد، ی همسر ی نهیمعا یبرا پوالک

نه آن بود کوه خوان  در پشوت پورده     یشرط معا یول

گورفتن   یمانده و از چاک آن پرده دست خود را بورا 

 ۳۸.رون آوردینبه ب

و مهارت  ینیبالی  هنیدر هر صورت، انجام معا

چنان رو بوه نقصوان رفتوه بوود کوه در       اطباء یکیزیف

ه بوه  یو توه در قاجار یبوه مدرن  سینایی طب  دوران گذار

ن رو بوود کوه   یو   و از ایخوور  یبرجسته برنمو ای  نکته

 کوه در دارالفنوون   یدانشمند فرانسوو  ، پزشکتولوزان

( را در یصووت بوز  و سومع )  یکرد، اگوفون می سیتدر

سمع و  »ی  هکرد که به نوشتن رسال یدارالفنون معرف

ن اعما  یشد که به صورت واضح، انجام ا یمنته«  دق

  ۳۹.شده نشان داده شده بود یتوگرافیلی  هدر نسخ
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 یپزشک ینهاد های یرساختز و یعفون های یماریب

 
 
 
 
 
 

 یهوا  یموار یان بیقرن نوزده ، قرن چال  م

 طب  بود. یولوژیکروبین کهن و دانشمندان میسهمگ

تورین   نی، سهمگیولوژیکروبیمسلح به دان  م غربی

ن بود یچن ۴0.نواختها  یمارین بیکر ایضربات را بر پ

قورن   رانِیو ا یینایسو ی  هس شدیکهن دگردطب   که

گفوتن   یبورا  ین موورد سوخن  یه، در اینوزده  قاجار

  یف قَودرر حکو  یو خوود را بوه حر   ینداشت و سنگرها

 یغربو  مودرن طوب    ،ن سوان یواگذاشت و بد ییاروپا

مودرن،  هوای   مارستانین بیس نخستیتوانست با تیس

در  یریو   گیتصم یریگبه دست  و نهیست  قرنطیس

حه( الص و  حفظ مجلسکشور ) سالمت یمجالس قانون

ف رو بوه  یو نح فیخود را در برابر حری  هنفوذ برجست

ن بوود کوه   یچنو  برای مثوا ،  .ضعف خود نشان دهد

 یمووارین بیمهمتوورکووه  ایووو کنتوور  ماالر درمووان

 قرار گرفت. یغرب در دست اطباءبود  ک قاجاریدمیاپ

 ییایو تانیاقامتگاه بری  هکه در دواخان یکسان

نفر  52۲0قرار گرفتند  ایماالر در بوشهر تحت درمان

و  م۱۹۱۹نفووور در سوووا   ۴۹۴0، م۱۹۱۸در سوووا  

درصود   ۲5حدود  یعنی، م۱۹۲0نفر در سا   ۴۸۹۲

بود کوه   ین در حالیا ؛ و۴۱شدند می ت را شاملیجمع

کوه فصود   ا یو بوا ماالر  ییارویو رو یبرا یسنتی  هویش

داد و  موی  ار ناکارآمود نشوان  یکردن بود خوود را بسو  

ن ینوویالزم )ک یابزارهووا یز نووه تنهووا دارایوودولووت ن

اقوودامات  ی( نبووود بلکووه بوورایطب ووهووای  رسوواختیوز

 نداشت.تمایلی ز یگسترده ن ی رانهیشگیو پ یدرمان

 طاعون یشتر گسترده رخدادهایاز آنجا که ب
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ات یو کوه مکوان عمل   یدر منواطق  ست  یز در قرن بین

 یبووود رو (APOCس )یران انگلوویووا شوورکت نفووت

موؤار   ین شرکت، اقودامات یا یس پزشکیداد، سرو می

ن یو به انجوام رسواند. ا   یمارین بیاز ا یریشگیپ یبرا

هووای  کارمنوودان خووود خواسووت تووا مکووانشوورکت از 

 یکنند و همزمان تالشو  ییمرده را شناساهای  موش

تووا آنجووا کووه  )هووا  کشووتن موووش یمضوواعف را بوورا

ز در یو ن یه کووب یو ( به انجام رساند. ما ر بودیپذ امکان

 ها هشدند. خان نهینفر واکس ۴55۳آغاز شد و  م۱۹۲۴

 گوزارش  یدیو که مورد جد یشدند و زمان یضد عفون

 یشوامل ضودعفون   یشد، اقدامات بهداشت عمووم  می

ب خانه با غرامت و یمار، تخریفرد ب یالبسه، جداساز

ن یو شود. ا  می منع ساخت خانه در همان مکان، انجام

، آ  شور   یسوت  مسوتراح بهداشوت   یک سیشرکت 

ک بوازار  یو ر و یمنظ  منابع غوذا و شو   یز، بازرسیتم

 ۴۲ز را احدا  کرد.یجات تمیسبز

 یون بوود. ا  یوران ا یمارسوتان ب ینشود و مودرن تور    یستیسو  یتانیاییبر APOCآبادان که توسط  یمارستانب - ۴۸تصویر 
 .بود یکسا یهاشع یزاتو تجه یضدعفون یستگاها ی،پاتولوژ یشگاه،آزما یدارا ینهمنن یمارستانب
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قورن   یانتهوا هوای   توا سوا    م۱۸۳0ی  هده

ه ار منحصور بو  یبسو  یخ عل  پزشکیتار ینوزده ، برا

طب   از اروپایی طب  ییها، جدا ن سا یفرد است؛ در ا

هوای   شتا  گرفت و موجب پژوه  ینوسیکهن جال

 یمعاصور پزشوک  هوای   س نظامیو تیس یولوژیکروبیم

ن یو ز ایو و جهوان اسوالم ن   قاجوار ران یو در ا ۴0.دیگرد

 شود.  یم هجنب  مشاهد

ان یووغوور  در بن ،ن دورانیووهوور چنوود در ا

ران یو ا یمدرن خود رهسپار بوود ولو   یست  پزشکیس

 یهوا  یدمیو را در هجوم اپ سنتی طب  یی، ناکاراقاجار

 کرد و پزشکان یلمس م ،وبا بیماری ژهیوه گسترده، ب

عفونت  یتلور سازی باز زنده یبه جا یینایس مکتب

کوه معتقود    سیخ الورئ یش یبرونی  هو عامل ناشناخت

کند را گسترش دهند  یم یمارید بیر تولیبود با تخم

ی یوک بیموار توسوط تکنیوک دق     ی ریوه یک پزشک که احتماالً ژان مارتین شارکوت است در حا  معاینوه  ˚ ۴۹تصویر 
ها بوه ویوژه در زموانی کوه سول      ها برای یافت وجود مایعات در ریه باشد که این روش کردن و شنیدن صداهای حاصله می

 رفته است.شایع بوده، به کار می
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خووود را  یولوووژیکروبیعلوو  مهووای  شوورفتیو بووا پ

ی  هدوگانووی  ههماهنووگ کننوود، تنهووا در سووطح هالوو

که  یبا وجود .فرو رفته بودند یماریب یو گرم یسرد

خووود احتمووا   طووب   در س در قووانونیخ الوورئیشوو

ات  را یو داد کوه جزئ  می نیرا در د  زمهایی  عفونت

نووده یآ یهووا پووژوه  یکوورد و راه را بوورا نمووی درک

نادرست تحت ی ها هویماران را به شیبازگذاشته بود، ب

   دادند. یقرار م درمان

همانگونوه   وبامبتال به مار یروش برخورد با ب

 زر اسوتنباط یو فر یلو یموز ب یجی  هکه از شرح سفرنام

را گذرانده بودنود. در سوا     یبودند که آموزش طب غرب یرانقرن نوزده ، چند پزشک در ا یانکه در پا یستمعلوم ن - 50تصویر 
نفور   ۱۴ یوه، اروم یکاییآمر یسیونرم یمارستانزن ه  بود( در آن زمان در ب یک یانشان)که در م یپزشک یدانشجو ۲2، از ۱۸۹۴

 50کورده و   یبوده باشند که آموزش خوود را در اروپوا طو    یزن یرانیپزشک ا ۱5حداقل  بایستیم ین،. اضافه بر اکردند یطبابت م
 نبودند. یخدمات سالمت مدرن کاف یارائه یتعداد پزشک برا یندارالفنون بودند. آشکارا، ا یپزشک یشده یتترب زینفر ن
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  در شهر توبم بود: ییر باالیم شود، با مرگ و می

 یدارا پنداشتند کوه وبوا   می ن طوریا یاهال ”

د بوا اسوتفاده از   یو گرم بوده کوه با  یتیو ماه عتیطب

ل بور  یو ن دلیخنک با آن مبارزه کرد، بوه همو   یدواها

آ  غوره هو    زیختند و نیر یان آ  سرد میبدن مبتال

براساس نظرات ما  ن کارهایدند که اینوشان یمها  آن به

د بلکوه سوبب   یبخشو  یمواران را بهبوود نمو   یب نه تنهوا 

 د.یگرد یشان ه  م یهالکت فور

کوه   یعمدتاً بوا وجوود تموام ارزش و احترامو    

قائول هسوتند موا     اروپوایی  طوب   منطقوه بوه   ی سکنه

موداوا و  ی  هوین شیرا از به کار بردن اها  آن  ینتوانست

 . در ییر آن نماییق به تغیا تشویخطرات  بازداشته و 

حواد و  ای  به درجه یمارین بیروز، ا ۱۲ یال ۱0خال  

نفور   ۱۲ یال ۱0ن یافت و روزانه بیخطرناک گسترش 

 یوا بودند که در بازار  یمطب شخص یمنتظر طبابت هستند. در دوران قاجار، اطباء دارا یبدر مطب طب یمارانب - 5۱تصویر 
بوا   ییهوا یدهان گشواد و بطور   هاییشهاطباء مملو بود از ش ینمطب ا یوارید یهشد. قفس یم یدهنام« محکمه»خانه بود و 
 شده بودند. پر قرصو  یرهاها، الکسکه از شربت ینالت یهاخط نوشته
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اطوراف از   یه  در روسوتاها  یادیرا در شهر و تعداد ز

 ۴۳“  .آورد یدر م یپا

، به هندوسوتان  یکینزدران، با وجود یفالت ا

ل زمسوتان  یو دله ، بو ک مانند وبایاندم یها یماریاز ب

از  وباهجوم  ی جهینسبتاً سرد، محافظت شده و در نت

 رفت.یپذ می مجاور صورت یها نیسرزم

 گسترده که در دوران قاجوار  یها یدمیاپ یط 

سه بار از افغانستان، سه بار از غر  کشور،  داد، وبا یرو

ران یو خزر وارد ا یایک بار از دریو  فارس خلیجدوبار از 

ر وبا در تهران ی، مرگ و میالدیم ۱۸۴6در سا   ۴۴.شد

ت آن یک ده  جمعی ینفر بود که مساو 2000بالغ بر 

ر وبا در قرن یمرگ و م یآمارهای  هزمان بود. از مجموع

، یدمیو اپ یا دوره یهوا  د که موجیآ ین برمینوزده  چن

ت شوهرها شوده   یجمع یدرصد ۱0-۲0موجب کاه  

 ،بوزرگ  ییاروپوا  یاز آموار شوهرها   ،زانیو ن میبود که ا

 ۴۴.بودار باالتر یبس

 ،دکتر تولووزان  ،حاج آقا بابا ،یکاظ  رشت یرزام ،ینیبزرگ قزو یرزاشاه: از راست به چپ: م ینپزشکان ناصرالد - 5۲تصویر 
 یپزشک ارتش یک، الممالک ی حک
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 در اروپوا  وبوا  همانگونه که اشاره شد، رخداد

 یان نهادهایو بن یست  بهداشتیختن سیموجب برانگ

ز یو شود و همزموان ن   یبهداشت یها و مراقبت سالمت

 افتند. یز رشد ین یولوژیکروبیعل  م یها هیپا

ان یو بود که ارتباط م  ین کسیجان اسنو اول

. هرچنود  (م۱۸5۴)   کورد یرا ترسو  وبا جرم و رخداد

کوه   یکسو  نیرا بوه عنووان اولو    که اغلب رابرت کوخ 

 ی( شناخت معرفو م۱۸۸۴وکلرا را به عنوان وبا )یبریو

پوپا یلیکه افتخار آن به فاست  یدر حالاین کنند،  می

کرد  ییشناسا م۱۸5۴س  را در سا  یکه ارگان ینیچ

 گردد.   یم بر

وجوود  ، یات علمو ین کشوف یو ای  هیدر حاش 

در  یمسوورهووای  یموواریگسووترده و بهووای  یدمیوواپ

ی دوم  در نیمهان ی، توجه جهانفارس خلیجی  همنطق

را یو . زگردیود جلوب   فوارس  خلویج قرن نووزده  بوه   

ا به صورت یدن یرانیکشت یبرا فارس خلیجی  همنطق

از  یریجلووگ  یدر آموده بوود و بورا    یمهمی  همسلل

ن محافظت یو همنن اروپای  هدر قارها  یدمیپخ  اپ

و ای  نهیقرنط نیران جهت وضع قوانی، به اهندوستان

 آوردند. می فشار واردای  نهیقرنط یها هستگایاحدا  ا

 ش(۱۳۱۸) جنو  در بندر بوشهر یهینو قرنط یبهدار - 5۳تصویر 
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ناصرالدین شاه تحت اصورار   - 5۴تصویر 
ی پزشکی اروپایی که توسط دکتر  جامعه

، ۱۸26شود، در سوا     تولوزان هدایت می
دستور ایجاد یک مجلس حفظ الص حه را 
بووا دیوودگاه محافظووت از سووالمت عموووم 
صووادر کوورد. پزشووکان هوور هفتووه تحووت  
حمایوووت وزارت علووووم دور هووو  گووورد 

توجوه  آمدند. از وظایف آن ها، جلوب   می
مسلولین تمام نقاط ایران برای چگونگی 
تیمین سالمت عمومی برای پیشگیری از 

هووا بووود. از میووان ایوون اپیوودمی بیموواری
» بوا لقوب    مجلس، پزشوکان بوا تجربوه    

منصو  هر شهر و استان « حافظ الص حه 
را ارتقاء و  یشدند تا سطح سالمت عموم

مووردم را تحووت درمووان قوورار دهنوود و    
سووالمت و  یتد وضووعگزارشووات در مووور

تحت پوش  خود را بوه   یتجمع یماریب
هووا آن .ینوودارسووا  نما یمجلووس مرکووز

رشووته  یووککووار خوود را بووا   بایسووتیمو 
آغواز کورده و    لهآب یاجبار یناسیونواکس

 یجخود را در موورد نتوا   یگزارش ماهانه
. همانگونه که در اعوالن  یندآن ارسا  نما
 ی ینوده مشخص است نما یمجلس مرکز
حووافظ  یعبدالرضووا یدسوو یبوشووهر آقووا

 الص حه بوده است.
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 ین المللو یبو  یون بهسازیسیکم یها نشست

ران را یووا ،(م۱۸2۴) نیوو( و وم۱۸66) در اسووتانبو 

هوا   را در اسوتان  یعمووم  یک شوورا یوادار کردند تا 

ها هور چنود در    نهین قرنطیکند. احدا  ا یسازمانده

 موان یحک ییکارآمد نبودنود، ام وا موجوب آشونا     عمل

 یهوا  با اصوو  و مراقبوت   ران قاجاریا یینایس مکتب

ز موردم از  یو گور ن ید یشد و از طرفو  یبهداشت عموم

مند شوده و   ها بهره نهین قرنطیا یخدمات کادر پزشک

 ۴5،۴6شدند. یآشنا م غربی طب  ست یبا س

ک مرکوز  یو بوه عنووان    حهالص  حفظ مجلس

تحوت   م۱۸6۸، در سوا   یمل و  سالمت یاستگزاریس

مجلوس  ل شود. هور چنود کوه     یتشک است تولوزانیر

 یل شووده بووود ولوویتشووک یرانوویا عموودتاً از پزشووکان

ز مجلوس  یو استگزار مجلس بود و بعدها نیستولوزان 

 حهالص  مجلس حفظ یاعضا - 55تصویر 
 یکسون دکتور د  ،دکتور تولووزان   ،یهسفارت روسو  یبطب یندکتر چرپن ،یمیکاظ  ش یرزانشسته از راست به چپ: م یفرد
  ،االطباء یسرئ یدکتر عل ،یسسفارت انگل یبطب
 یبعبداهلل طب یرزام ،االطباءاکبرخان ناظ  یعل یرزااز راست به چپ: م هیستادا یفرد
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 گردیود  ییو اروپا یرانیپزشکان ا یشامل تعداد مساو

«  حضوور  یباشو   یحکو  »تولوزان  دکترخود بعدها  و

 ۴2.تهران شد یبهساز یسرپرست شورا

خوود را نشوان    ین شوراها ناکارآمود یهرچند ا

 طوب   هستند که چگونه یگرید یریدادند ام ا خود تصو

قرن نوزده   یها یدمیورش اپیخود را در برابر  سینایی

مدرن غر   طب ی ست یناتوان جلوه داده و تحت نفوذ س

 یریو   گیتصمی  ه، قویالملل نیب یها ونیو نفوذ کنوانس

 دند.یبخش ییاروپا یرا به رقبا سالمت یاستگزاریو س

 یعفوون هوای   یماریو بها  یدمین اپیا رخداد

 یونریسو یمهای  مارستانیو ب ها هموجب رونق دواخان

 طووب  مووردم بووا ییو آشوونا ران قاجوواریوودر ا ییاروپووا

 رانیو ا در ،رو نیو ا از .شدند غر  یمارستانیب -ینیبال

و  ینظووام یهووا مارسووتانیب  یگشووا شوواهد قاجووار،

   .یهست یبه سبک غرب یعموم

هوای   مارسوتان یانگزار بیو ان خود بنیرانیهرچند که ا

را  یبووعل  طوب   بودند و یز تمدن اسالمیشگفت انگ

 انیبوه دانشوجو   یاسوالم  تمودن های  مارستانیدر ب

 -۱۸۹2 یهوواسووا  یدکتوور تولوووزان طوو - 56تصووویر 
 یرانسا  به طبابت در ا ۳۸به  یکنزد یالدی،م ۱۸5۹

 ی بوود کوه بوه لقوب )حکو      یمشغو  بود و او تنها کس
 ( ملقب شد.یباش
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هوا،   مارسوتان ین بیو و عظمت اآموختند  یم یپزشک

رت انداختوه اسوت   یو را به ح یخ پزشکین تاریمورخ

بوه   ایو مار ینبود و ب یمارستانی، بران قاجاریدر ا یول

ن یو از ا ۴۸.شد یم ا در منز  درمانی ییسرپاصورت 

 یونریسو یمی ها هها و دواخان مارستانیبسیست   ،رو

ران قاجووار چنووان یووان در اییوواروپاای  و سووفارتخانه

طوب    ینوابود  یرا بران ضربه یشتریپرنفوذ بود که ب

ن فوراه  آورد.  ین سورزم یدر ا یینایس یبوعل سنتی

نا یسو  یبووعل طب   است که اگر واراان ین در حالیا

کردنوود کووه  یموو یرا طوو یریران همووان مسوویوودر ا

طوی کورده بودنود، در     متایان خود در هندوستانه

ی بزرگوی  ها هها و درمانگا ایران قاجار نیز بیمارستان

عملی شوده و در شوبه   ها  آن در اسالمیطب   را که

ی هند وجود دارند مانند بیمارستان حیودرآباد   قاره

های همدرد دهلی و کراچوی نیوز در    دکن و سازمان

هو   هوا   آن نندتوانستند ما ایران وجود داشتند و می

 هزار نفر را با روش و داروهای ها هاکنون نیز روزانه د

 تحت درمان قرار دهند.  ،مدرنیزه شده اسالمیطب  

هوای  هوا و روش ترین جراح دنیای طب  اسالمی است کوه تکنیوک   برجستهم( ۹۳0-۱0۱۳ابوالقاس  زهراوی ) - 52تصویر 
هوای  ی بیماری در یکی از بیمارسوتان  حراحی وی هنوز در جراحی مدرن کاربرد دارند. در تصویر فوق وی در حا  معاینه

 شود.اسپانیا دیده می
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م است کوه تلوودور بیول روت دروبون، جوراح بوزرگ       ۱۸۹0نقاشی مربوط به سا   - 5۸ یرتصو
 دهد.شده است نشان میآلمانی را بر بالین بیماری که بیهوش 
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در  یگرد یشهر یمارستانب یک یالدی،م ۱۸6۸سا   یدجد یارتش یمارستان: افزون بر بیدولت یمارستانب یاخانه یضمر - 5۹تصویر 
سفرش به اروپوا   ینشاه از اول ینساخته شد که ناصرالد یزمان یدجد یمارستانساخته شد. ب یحوال یندر هم یا یالدیم ۱۸2۴سا  

بود در تهران بسوازد.   یدهچه در اروپا د آن یهشب یمارستانب یک خواست یم« ر اعظ یوز» یرالدولهرگشته بود. حاج حسن خان مشب
شود( فراخوانود و در    یدهنام ینا)که بعدها س یدولت یخانهیضدارالفنون( را به خدمت ساخت مر یلالتحص اکبرخان )تازه فارغ یاو عل

 خدمت کرد. یالدیم ۱۸۸0تا سا   یمارستانب ینا
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  ؛۱۳00در سا   یدولت ییضخانهمر - 60تصویر 
 یروز یرالدولهنص ،المک دکتر اعل  یو،دکتر فرتسک یه،ف یدکتر موس یشگاه،آزما یرمد یفیجلو از راست به چپ: دکتر س ردیف
پرسونل   یسالسلطان رئو  اعل  ،دکتر وولت ،کل معارف یسرئ یالدوله اقف دکتر اعل  ،مجلس یلوک یزنجان ی ابراه یخش ،معارف

 وزارت معارف
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 یپزشک آموزش

 
 
 
 
 
 

ار یبسوو یدر تموودن اسووالم یپزشووک آمووزش 

شده بود و شامل آموزش علووم   یک طراحیستماتیس

بوود.   یاسوالم هوای   مارستانیدر ب ینیه و علوم بالیپا

در  انی، دانشوجو ینی  بالیپی ها هپس از گذران دور

و  شودند  می  یتقستر  کوچک یها هبه گرو مارستانیب

 یکه مهارت کواف  استاد ک پزشکیر نظر یهر گروه ز

مواران و مورور   یبی  هداشت به جلسوات بحو  دربوار   

هوای   بخو  ی  هروزانو  یدهایو بازد هیدروس علوم پا

ن زموان  یپرداختنود. در همو   می ،مارستانیگوناگون ب

 صیتشوخ  یان مهارت الزم را در چگونگیز دانشجوین

 یادیو بنی  هآوردنود. هسوت   موی  بوه دسوت  ها  یماریب

و  دانشوجو  یارویو براساس برخوورد رو  ینیآموزش بال

 خِین بوار در توار  ینخسوت  ،راندمار استوار بود. سنت یب

ه گذاشته و در یمسلمان پا به همت پزشکان ،یپزشک

 یپزشکی ها هز دگر بار در دانشکدین ۱2از قرن  اروپا

 ۴۹.به کار گرفته شد

ن یو از ا ینشوان  ،ران قاجوار یام ا متیسفانه در ا

شورفته  یز پیو که ه  اکنون ن یپزشک ست  آموزشیس

 .وجود نداشت، کند یجلوه م

ران یو را در ا سوینایی  طوب   ست  آمووزش یس

 دهد:  می ن شرحیچن ، پوالکقاجار

ت یو کوه در عرب  یبو یگواه طب  یفقط گاه و ب ”

را گورد خوود    از شواگردان  یدست دارد گروه کووچک 

، یر رسوم یو و غ یکند و به صورت خصوصو  می جمع

نا و شوورح آن و یسوو یاز کتووا  ابوووعل یچنوود فصوول

شوتر از  یه  ب ا را، آنیابن زکرن شرح اسبا  یهمنن
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 یافوت موزد  ینظر زبان تا از لحا  موضوع، بودون در 

ع یو بواً در جم یدهود. تقر  می مورد بح  و گفتگو قرار

چ یه بی شود، بیخواهد طب می که یگر، کسیموارد د

بوه   یبو یطبی  ه، در محکمو ینظر یمعلومات مقدمات

 یسو یرا رونو یو یهوا  شوود و نسوخه   می مشغو کار 

 50“ .کند یم

در  ک دارالفنونیتکن یهر چند که درکالج پل

بوه   مودرن،  یغرب یعل  پزشک ، آموزشم۱۸5۱سا  

، خوود را نشوان داد ام وا    یدائ  و نهاد یتیواقععنوان 

 طوب   ی هویآمووزش فقوط بوه شو    ” مخالفت بر ضود  

سوت  آمووزش در   یشد که س یآن چنان قو “اروپایی

در آمود.   سوینایی طب   ب بایترکبه صورت  ن کالجیا

ی  هدر برنامو  یینایسو  مکتبطب   جه، آموزشیدر نت

گرفوت.   یجوا  م۱۸60ی  هیدارالفنون از ژانو یآموزش

آموزش طب به دانشجویان  - 6۱تصویر 
پزشکی که در آن شاگردان بوه صوورت   

ایستادند )رانود(.  حلقه به دور استاد می
این روش نخستین بار توسوط پزشوکان   

 تمدن اسالمی بنیان گذاشته شد.
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ن یو ل ایتوانستند فوارغ التحصو   یله مردم مین وسیبد

 5۱.را شوندیکالج را با آغوش باز پذ

 آمووزش  یکوه بورا   یینایس مکتب یاز اطبا

رزا احمود  یو دعوت شدند، م لفنونادر دار سنتی طب 

 ،و دانو   بوود کوه از لحوا  طبابوت     یب کاشوان یطب

رزا یو م یحواج  یگور یبوود. د  یرانو یا سرآمد پزشکان

ق ۱۲۹۴بوود کوه در سوا      الحکماء ابوالقاس  سلطان

دارالفنوون را بوه عهوده داشوت و      طب  ایرانی یمعلم

از  یبوه فارسو   و ناصرالملوک یبه عرب یناصری  هتحف

 5۲.باشند یم یفات ویتیلی  هجمل

رزا احمود  یو توسوط م  سوینایی  طوب   سیتدر

اداموه داشوت و سوپس توا      ق۱۲2۸تا سوا    یکاشان

رزا کوواظ  یووو م رزا عبوودالوها یووق م ۱۲۹۴خ یتووار

و سوپس   یمیمحموود خوان شو    پودر دکتور   یمحالت

 ی دوم طب  در دارالفنونمتعل مین مرتبه - 6۲تصویر 
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در سا  این که  افت؛ تایتوسط سلطان الحکماء ادامه 

مبوتال شوده و در ااور آن     وبا یماریبه ب یوق ۱۳۲۲

در  طوب  ایرانوی   سیدرگذشت و پس از فوت او تودر 

 5۳د.یگردوقف تم دارالفنون

 یبوووراای  ، توووالش گسوووتردهدر دارالفنوووون

ل یو تشوک  یبه زبان فارس یغرب طب ی کتبی  هترجم

 د.یانجام گرد یفارس یپزشکی  هفرهنگنام

 ینولوووژیاش، ترم ار مهوو یااوور بسوو مریشوول

به چا   م۱۸2۴را در سا  «  کیفارماکوت -کویمد »

کوچوک  ی  هنامو  ک واژهیو ن کتا  به صورت یرساند. ا

ع یشوا  یاصطالحات فرانسوو های  معاد  یبرا یفارس

ک فارماکوپوه عموده   یو به صوورت   یآغاز شده بود ول

 رشد داده شد. 

واقعووواً توووالش  ”، براسووواس اظهوووار الگوووود

 جمعی از شاگردان دارالفنون - 6۳تصویر 
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بوه   نایاز ابون سو   یانتقوا  ناگهوان   یبورا  ییآسوا  غو 

 یهوا  هدگایو به د یمیقد یگذار نام ی، ه  خوانیهارو

د یو جد د و استاندارد کردن اصطلالحات دانشگاهیجد

 5۴“ صورت گرفت.

افوت  یدر سوینایی  طوب   کوه ای  ن ضربهیآخر

بوود   یملو  یشورا مجلس ۱۹۱۱ ب قانونینمود، تصو

استفاده ماند،  یوضع کرد و پس از سقوط او ب یالدیم ۱۸5۱در سا   یرکبیرکه ام یا به جز الزام به صدور پروانه - 6۴تصویر 
 یکورد رو یوک . در شودند یطبابت، بوه کوار مشوغو  مو     یبدون امتحان و گرفتن اجازه یران، تمام پزشکان در ام۱۸۸۲تا سا  

 5از  ی ( به طبابوت در تهوران بو   ی قد )طب  یاسالم -جالینوسی یست که در س یبه کسان ی،در پزشک یزاسیونمدرن یجیتدر
 ینکوه معو   یازموان سوه سواله    یکرا حداکثر در  یآزمون دولت یک بایستیسا  طبابت مشغو  بودند، م ۱0سا  و کمتر از 

 کنند. یافتشده بود بگذرانند و پروانه در
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را  یووو م یسوونت یکوه موجووب نوابود کووردن پزشوک     87 

ی  ههموو ین قووانون، بوورایووشوود. براسوواس ا یینایسوو

، تنها ییموارد استثنا یبه جز بعض یپزشک یها رشته

و خارجه  داخلهطب   از مدارس هصادر یها نامه یگواه

ن یو شد و فقط به دارنودگان ا  می ت شناختهیبه رسم

ا یو و  یبوازکردن مطوب شخصو    ی ها اجازه نامه یگواه

  55شد. یداده م یدولت طب ی استخدام در مشاغل

 سوینایی  طب  سین بود که با توقف تدریچن

، هموان شود کوه از    ن قوانون یو صدور ا در دارالفنون

 دا است:یهو به خوبیتاجبخ   دکتر یگفتار آقا

 ایو کهون   طب  سینجاست که تدریتیسف ا ”

طوب    ی همدرسو ی  هاز برنامو  را یینایسو  یابوعلطب  

 پزشوکان  یب وقتو ین ترتیحذف کردند. بد دارالفنون

 یرانو یکهن ا ید از پزشکیمردند، پزشکان جد یمیقد

ن دفتر چنود هوزار سواله را بوه     ینداشتند و ا یاطالع

 56.“ر بودیجبران ناپذ ین اشتباهیبستند. ا یکل

امیرکبیور در سوا    ای کوه   به جز الزام به صودور پراوانوه   - 65تصویر 
اسوتفاده مانود، توا سوا       م وضع کورد و پوس از سوقوط او بوی    ۱۸5۱
م، تمام پزشکان ایرانوی و همننوین پزشوکان اروپوایی، بودون      ۱۸۸۲

شودند. در تصوویر    ی طبابت مشغو  به کار می امتحان و گرفتن اجازه
 ی مطب استاد احمدیه قابل مشاهده است.اجازه نامه
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 یریگ یجهنت

 
 
 
 

 

 ساز سرنوشت ی، دورانیالدینوزده  می  هسد

 مودرن  طب  ن زمان،یادر جهان بود.  یخ پزشکیدر تار

 دو هوزار ی  سویطره ، یولووژ یکروبیمی  هیو بور پا  یغربو 

 ۴0.را بدرود گفت جالینوسیطب   ی ساله

 یاسو یرومنود شودن قودرت س   یز با نیران نیا

 ،با اروپا یپلماسیدی  هگسترش گسترو خود در مرکز 

 یونرهایسو یهوا و م  سفارتخانه یغرب و حضور پزشکان

  ی، گشوا یشوهر هوای   مارسوتان یس بیتیس، یمذهب

 نیقوان ی و وضع مجموعه ک دارالفنونیتکن یکالج پل

کوه   ) یالمللو  نیبو  یهوا  ونیبراساس کنوانس یبهداشت

 ل مجلوس یو تشوک  هوا  هنو یآن در احودا  قرنط  یتجل

 طوب   ی هبالنود  یتوانسوت بوا مبوان    ( بود حهحفظ الص 

 آشنا شود. غربی

ن که از ین سرزمیا سنتی طب  گر،ید یاز سو

 مکتووب یک و علموویووآکادمطووب   یاز مبووان یاریبسوو

از دوگانوه   یا افتاده بوود در هالوه   جدا یینایس یبوعل

ران یو اطب   ست یمتوقف شده بود. س یو سرد یگرم

، ینوسو یاخالط چهارگانوه جال  یبر تلور یمتک قاجار

خ یبر مکتوب شو   یمبتن ینیو بال یتجربطب   یبه جا

و  ل عام ووهیووبوور تحل یمبتنووطووب   ، گرفتووارسیالوورئ

، از دانو  علووم   یست  پزشوک ین سیبود. ا یرعلمیغ

بور   یمبتنو  یولوژیزیو پاتوف یولوژیزی، فحیه، تشریپا

 یینایسو  ینیبالطب   لیاصی ها هشیتجربه و ری  هیپا

 یو اصوو  مودرن جراحو    یکیزیفی  هنیبر معا یمبتن

بهووره بوووده و فاقوود سووازمان و  بووی ،یتموودن اسووالم

 بود. یو آموزش یمارستانی، بیبهداشت یها رساختیز
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کوچوک ام وا    ین رو و تحت نفوذ گروهو یاز ا

سواخت   یختگان بورا ینده از اصالح طلبان و فرهیفزا

ران در یدر ا یغرب مدرن طب  شرفته،یو پ یقو یرانیا

ی  هافتو یافوو   طوب    یته تمام سنگرهایگذار به مدرن

 ر نمود.یرا تسخ ران قاجاریا یینایس

و  یعفووونی  هگسووتردهووای  یدمیووبووروز اپ

 یولووژ یکروبیرمسلح بوه دانو  م  یغ طب  یناکارآمد

 مبتنوی بور شوواهد   طب   ست ی، موجب نفوذ سیسنت

 د. یگرد یمارستانیب و رشد شتابان درمان یغرب

ران یو در ا ییاروپوا  مودرن  طب  که نفوذ از آنجا

ر چتور قدرتمنود   یقا، زیو شما  آفر برخالف هندوستان

از  غربیطب   ین تمام اصو  و مبانیبنابرا ،استعمار نبود

رفته شد یممتاز جامعه پذی  همردم و طبقی  هتود یسو

 52.دیروبرو نگردای  و با مقاومت ضد استعمارگرانه

 طووب  ن همگووام بووا حووذف آموووزشیهمننوو

 مجلوس  ۱۹۱۱ و وضوع قوانون   در دارالفنون سینایی

 طبابتی  هاجازی ها هنامیدر خصوص صدور گواه یمل

طب   ،یغربی  هویبه ش  هل کردیتحص تنها به پزشکان

ن یو ، در اران قاجوار یو ا یینایسو  مکتوب  ی افتهیافو  

 دارد. یغرب مدرنطب   خود را به یجا  یپارادا

در مخوزن   یالدیم ۱۴۸۴چا   ین،به زبان الت ینااز کتا  قانون ابن س یا نسخه - 66تصویر 
 یوآنتوندانشگاه تکزاس در سن یکتابخانه مرکز علوم درمان یسکتب نف
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 م۱5۹۳در سا   یناکتا  قانون ابن س - 6۸تصویر 

 م۱5۴۴کوه در سوا     یناقانون پورس ینالت ینسخه - 6۹تصویر 
 است. یدهبه چا  رس یزدر ون
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 ینامصور از قانون پورس یانسخه - 20تصویر 

 یناکتا  قانون پورس یناول - 2۱تصویر 
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 کتا  قانون ینسوم - 2۲تصویر 

نسووخه ترجمووه   یووک - 2۳تصووویر 
 یناقانون پورس از ینمصور الت یشده
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 (م۱5۹۳ ) ینااز قانون پورس یانسخه - 2۴تصویر 
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 ینااز کتا  قانون پورسای صفحه - 26تصویر 

از قانون  یا نسخه - 25تصویر 
 (یالدیم ۱60۱) یناپورس
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 م(۱5۲0) یزچا  شده در ون یناقانون پورس ینالت ینسخه - 22تصویر 
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نووادر از  یانسووخه - 2۸تصووویر 
 یول مربوط بوه اوا  ینا،قانون پورس
 قرن پانزده 
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جلد انباشت شده است )نسوخه مربووط    یکفرد ناشناس در  یککه توسط  یناکتا  قانون ابن س یحتشر یها بخ  - 2۹تصویر 
 (.باشدیم یالدیم ۱5۸۴به سا  
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 پیوست:

 1مردم در ایران قاجار سالمت

 
 

 

موافق ایون واقعیوت هسوتند کوه     منابع ۱تمام

 بهداشتی دلیل شرایط غیره قاجاریه، ب شرایط سالمت

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

 ی هعموماً آ  آشامیدنی ناسال  و عامول انتقوا  دهنود   

ها بوده است. نه خدمات سالمت عمومی و نوه   بیماری

داشت وجود داشوت. بوا در نظور گورفتن     توجهی به به

بهداشتی، جای شگفتی نیسوت کوه    چنین شرایط غیر

های اندمیک و همننین گسوترده رخودادهای    بیماری

هوای عفوونی،    و دیگر بیماری ، وباگاه به گاهی طاعون

کوورده اسووت. رایووج توورین  مووردم ایووران را مبووتال مووی

هوای روماتیسومی،    ، درگیوری شامل ماالریوا ها  بیماری

گووارش و   های دسوتگاه  بیماری های چشمی، بیماری

 ند.ا ههای مقاربتی بود بیماری

                                                 
، ی ویلو  فلوور   نوشوته “ موردم در ایوران قاجوار    سالمت”برگرفته از کتا   ۱

و خودمات   علووم پزشوکی   ایرج نبی پور، انتشارات دانشوگاه  ی دکتر ترجمه

 .۱۳۸6بوشهر،  و درمانی بهداشتی

نووه تنهووا مووردم کمتوورین نظوور در مووورد    

نداشووتند بلکووه   توورین عقایوود بهداشووتی   اصووولی

هووای خوودمات  رهنمودهووایی نیووز از سوووی سیسووت 

شد. سه سیست  مشوخص از دانو     مطرح نمی پزشکی

، اسالمی -جالینوسی  در جوالن بودند که طب  پزشکی

شودند.   النبی را شوامل موی    مردم و طب  ی هتود طب 

قاجاریوه بوا هو      ی هاین سوه نظوام پزشوکی، در دور   

هوای قورون    همزیستی داشتند، ام ا بور خوالف زموان   

وسطی، تقریباً یک انتقا  بدون شوکافی از یکوی بوه    

 پذیرفت. کشمکشی که میان طوب   دیگری صورت می

بووده  جالینوسی و اسالمی در قرون وسوطی موجوود   

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

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

رفوت ترکیبوی بوود از     کار میه که در قاجاریه ب یطب 

مردمیِ ایورانِ پوی  از اسوالم، مفواهی       ی هتود طب 
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عموومی   ی هها که در مناظر اخالط و مزاج جالینوسیِ

در مناطق شهری یا روستایی وارد شده بود و نیوز بوا   

از اصل علیت ماوراءالطبیعی و ایزدی کوه   نمایی طاق

 کرد. نمود پیدا می النبی در طب 

ای دا   مردم، حتی کسانی کوه عقیوده   ی ههم

 اسوالمی  - اخالط یا جالینوسی بر وجود تلوری پزشکی

  طووووب  و سووووردی گرمووووی ی هنداشووووتند، دوگانوووو

کوار  ه صوورت گسوترده بو   ه اسوالمی را بو   - جالینوسی

چه مه  بود این بود کوه ایون گونوه     ام ا آنبردند.  می

را  جووالن اطبواء   ی ههوا عرصو   تقسی  بندی بیمواری 

دهد  داد. افزون بر این، این رویکرد نشان می نشان می

بوی  از  اسوالمی را   - جالینوسی عام ه، طب  که طب 

اء مدعی سیسوت   هر روش دیگری، پذیرفته بود. اطب 

ممکن است اخوالط را تلووریزه    ،اسالمی -جالینوسی

کردند و بیشتر  می کرده بودند ولی کمتر به آن عمل

 آزمووون و خطووا مبووادرت بووه طبابووت   ی هبووه شوویو

کردند، و از این رو بسیار شبیه کسانی بودنود کوه    می

بردند. بنابراین، تفکیک میوان   کار میه عام ه را ب ب ط

پزشکی به نظر یک مقدار مصنوعی جلووه   سه مکتب

بوا یکودیگر مموزوج    ها  آن کند زیرا دیدگاه عملی می

شدند، ام ا الزم است که نشان دهی  کوه عنواوین    می

اسالمی(، همیشه ماهیت  -کاربردی )مانند جالینوسی

شود   اسوتنباط موی  هوا   آن خدماتی را که ازیا کیفیت 

دهند. افزون بر این، حتوی یوک بررسوی     انعکاس نمی

هایی که ادعای  ها، به ویژه آن سطحی مقاالت و کتا 

ایرانوی را دارنود،    انوداز کلوی طوب     یک چش  ی هارائ

های آاار  براساس تلوریها  آن دهد که تمام نشان می

اسوالمی بووده و    - سوی جالینو قرون وسوطایی طوب   

 کنند. همگی از واقعیت پزشکی چش  پوشی می

 ه، خدمات پزشوکی عام  واقعیت آن بود که طب 

کرد و این فرآیند توا اواسوط    اکثریت جامعه را فراه  می

، اسوالمی  -جالینوسی  قرن بیست  نیز ادامه یافت. طب 

تورین   رود کوه عموده   هنوز هو  تصوور موی   که عموماً 

بوود، در حقیقوت    خودمات پزشوکی   ی هسیست  ارائو 

اء این سیست  ک  بود اهمیت کمی داشت. تعداد اطب 

و خدماتشان فقوط در دسوترس کسوانی بوود کوه از      

 ی هممتواز جامعو   ی هآمدنود )طبقو   آن برموی  ی هعهد

 ایرانی(.

غربوی قاجاریوه، در اوایول     مدرن معرفی طب 

هووا، در مووورد   ر ایرانووی، روش تفک ووم۱۸00 ی هدهوو

شان را تغییر داد،  و چگونگی طبابت موضوعات پزشکی

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

خووود را حقیقتوواً برجووای بگووذارد.   ی هکاموول و عموود

ء غربی در میان اطب ا طب  مقداری ستیزه جویی بر ضد 

 ای وجود داشت. این به آن علت بود که پزشکان حرفه

ت را بوه  تنها بخشوی از بنیواد پزشوکی و سون      اروپایی
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دهنوودگان مردمووی و  بووا شووفاهووا  آن چووال  کشوویدند.

رقابت برنخاستند، در حقیقت، در بعضوی و  روحانی به 

بخشووی ایوون  ااوورهووا  آن تعووداد روزافزونووی از موووارد،

ها را افزای  دادنود و در بعضوی از مووارد نیوز      سیست 

غربی  ه عمدتاً طب عام  کار بردند. طب ه را بها  آن حتی

، گرفت، ام ا بسیاری از کواربران ایون طوب     را نادیده می

هایی از طبابت غربی را  شیوهداروهای غربی منفردی و 

در سیست  خود جذ  کردند )همانگونه کوه در قورن   

جالینوسی هموین کوار انجوام داده     تر نیز با طب  پی 

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

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

یقت بود کوه  بخشی از این رویکرد برخاسته از این حق

دلیول  ه سواد بودند و بخشی دیگر نیوز بو   بیها  آن اکثر

غربوی   توسط طوب   م۱۹50 ی هتا دهها  آن آن بود که

 به چال  کشیده نشده بودند.

 با طوب   اسالمی - جالینوسی پزشکان ی ههم

هایی نیز  به ستیزه جویی برنخاستند و حتی آن غربی

کردند، تنها بوا بعضوی از منظرهوای     که اینگونه عمل

دند. زیرا پزشکان غربی عمدتاً مشغو  به کر آن ستیز

کار بردن دستان( بودنود.  ه عملی با ب طب یدی ) طب 

 ی هپزشکان جالینوسوی ایرانوی معمووالً از ایون شویو     

کردند. موفقیت پزشکان غربوی   خودداری می درمانی

نهفته بود، یعنی  های زنان و حتی بیماری در جراحی

هایی که پزشکان جالینوسی، میدان به جوالن  گستره

 پوس از آن رقابوت بوا طبابوت     2دادنود.  ه میعام  طب 

جالینوسوی   طب  ی هکه دامن - داخلی عمومی و طب 

هوای علموی    آغاز شد. ایون حریفوان، اسوتدال     - بود

توانستند  غربی نداشتند و فقط می طب  واقعی بر ضد 

عنوان دفاع از خودشان یا بوه  ه ببه معرفت گذشتگان، 

جوا پزشوکان    غربی، متوسل شوند. در این بیگانگی طب 

داروهای بهتور ارائوه   ها و  درمانتوانستند  غربی نیز می

شود   های شیمیایی که گفته موی  کنند، ام ا از فرآورده

بردنود و ایون    کار میه بودند ب خطرناک و حتی سم ی

خود دلیلی بود که پزشکان جالینوسی به این منظور  

غربووی حملووه  کننوود و از جهوول مووردم بوورای   طووب 

جسوتند. هور چنود     شان در این نبرد سود می پیروزی

خودشووان کوواربرد بعضووی از داروهووای غربووی را  کووه

کردنود کوه ایون داروهوا      پذیرفتند، ام ا پافشواری موی  

«  غور  کوافر   »بایست در درون خود ایران و نوه   می

جالینوسوی   ساخته شووند. خوواهی نخوواهی، اطبواء    

غربوی را آغواز    های طوب   از داروها و روش ی هاستفاد

ب غربی و داروهوای  نیوز   اگر با ط کردند، زیرا حتی

توانستند سودمندی داروهای ایون   نمی افق نبودند،مو

                                                 
انود؛ در   در موورد آن ننوشوته  هوا   آن این موضوع به معنی آن نیسوت کوه   ۲

 ببینید: اند، برای مثا  بسیار وافر در این باره نوشتهها  آن حقیقت،
Cyril Elgood, Safavid Medical Practice (London: Luzac, 

1970), pp. 208-33. 
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را انکووار کننوود. ام ووا وام گوورفتن از  سیسووت  پزشووکی

غربوی، اغلوب بودون درک     هوای طوب    داروها و روش

توبم بوود. درخواسوت   ها  آن ها و کاربرد مناسب روش

 هوای پزشوک   برای دزدی قرص سرپزشک حاجی بابا

 ، طوب  یجوه ، نمایشگر این حکایت اسوت. در نت فرنگی

جالینوسی که تنها صدای مخالفت را از خوود نشوان   

ایران بود که بوه   یداد، فقط بخشی از سیست  طب  می

ه کوه  عام و  دان تاریخ پرتا  شد، بر خوالف طوب    زباله

جدیود،   باقی مانوده اسوت. نهادهوا و قووانین    تاکنون 

غربوی را ارتقواء دادنود، حتوی اگور کوه        سیست  طب 

اء ( در نوزد اطب و   های ایرانوی  ماحصل آن ) بیمارستان

 آمد. غربی چیزی شبیه کاریکاتور به نظر می

 نیروی دان  برای تغییور وضوعیت سوالمت   

هی کوچک ام ا فزاینده از عمومی در ایران، توسط گرو

ممتواز،   ی هاصالح طلبان حاصول آمود. قودرت طبقو    

، صوونعتی، خواسووتار اصووالحات ) آموزشووی، نظووامی 

توور و ملتووی  ( بوورای سوواخت ایرانووی قوووی  سیاسووی

 تر و نیز خواستار ارتقاء دان  مودرن پزشوکی   مستقل

بود. در نخست، ایون اصوالحات، یوک هودف عمودتاً      

پروراند؛ توا ارتو  ایوران بتوانود      نظامی را در سر می

تر شود و از دیدگاه فیزیکوی نیوز    بهتر تربیت و مسلح

توان رویارویی با تهدیدهای بیگانه را داشته باشد. ام ا 

قرن نوزده ، این خوود بخشوی از    ی هدر دومین نیم

ر برای مدرنیزاسیون و تغییر ت نیروی انگیزش گسترده

ایرانی شد. آشوکار اسوت کوه     ی هجامع جامع و کاملِ

افراد سازگار با اصوالح طلبوان نبودنود و ایون      ی ههم

جوز پزشوکی نیوز    ه های دیگور، بو   موضوع برای بخ 

 صادق بود. 

و  های ه  ایرانیان ) پزشکان در نتیجه تالش

هوا، همننوان کوه     اصالح طلبان سیاسی( و ه  غربی

رفت، موجوب   جامعه به سوی انتهای قرن نوزده  می

نیز در تمام شهرهای بزرگ، رونود   غربی شد که طب 

بالندگی خود را طی کند، چرا که گروهی کوچک ام ا 

ه بودنود  فارغ التحصیل شد فزاینده از پزشکان از اروپا

یووا  دارالفنووون نیووز فووارغ التحصوویلو کسووانی دیگوور 

و  های میسیونری بودند. همننین قووانین  بیمارستان

و  سونتی  مقررات جدید برای محدودیت فعالیت طب 

غربی وضع گردید. ام وا محودودیت    مدرن ارتقاء طب 

هوای نووین از ایون حقیقوت      اار این اندیشوه  ی هدامن

، فقط م۱۹۲۴شود که بدانی  تا اواخر سا   آشکار می

داشوتند و   های معتبر دیپل  ، از دانشکدهپزشک ۲5۳

هوا و   های وابسته به سوفارتخانه  نیز اروپاییها  آن اکثر

هووای  هووا و نماینوودگی  هووا، میسوویونری  نماینوودگی

 فقط تعداد کمی بیمارستان شان بودند. دولت تجارتی

را تیسیس کرده بود که عمدتاً نیز به ارتو  خودمات   

دادنوود. تعووداد بیشووتر و مووؤارتر،    ارائووه مووی  یطب وو
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شوان در   هایی بودند که بنیوان و مودیریت   بیمارستان

هوای اعزاموی موذهبی بوود. بوه اسوتثناء        دست گروه

سووازی بعضووی از  رای پوواک هووایی کووه    تووالش

هوای تهوران در اواخور قورن نووزده  صوورت        خیابان

پذیرفت، اولین توالش ملوی جوامع و متمرکوز بورای      

جوامع   ی هبهبود شرایط زندگی در شهر با طرح برنام

پذیر شد. با این  امکان م۱۹۱۳عملیاتی شهرداری در 

های حاصله، را برای رسیدن بوه خلوق    وجود، فعالیت

تر، در مناطق شهری هنوز شرایط بهداشت عمومی به

 راه درازی را در پی  داشتند.

از طریوق   های پزشوکی  نفوذ دان  و سیست 

میسیونرها از هر چیز دیگر حتی مقوررات حکوومتی   

مهمتر بووده اسوت. تسوهیالت پزشوکی میسویونری،      

را فراه  کرد، تعداد زیوادی نیوروی    خدمات پزشکی

( را تربیوت کورده و عقایود     ، پرستارپزشکی ) طبیب

 ی هارائو هوا   آن را در میوان کسوانی کوه بوه     بهداشتی

از  های دولتی کردند رسو  داد. بیمارستان خدمت می

نوان  کارکلحا  تعداد ک  بودند، از لحا  تجهیزات و 

نیز شرایط خوبی نداشتند و خدماتشوان نیوز از لحوا     

انوداز نیوز    کیفیت، سطح پوایینی داشوته و در چشو    

 رسیدند. جامع به نظر نمی

در همین زمان، اکثر توجوه عالموان اصوالح    

خدمات  ی هطلب و سیاسیون، معطوف به سیست  ارائ

خواسوتار  هوا   آن گوران بوود. بوه زبوان دیگور      پزشکی

بوا سوطح بواالی     سیستمی بر پایه استخدام پزشکان

خوودمت در  ی هو حقوووق بوواال و ارائوو تربیوت پزشووکی 

های پر هزینه بودند. ترجمان این دیودگاه   بیمارستان

خدمات پزشکی محدود به بخ   ی هآن است که ارائ

شد. در این ارتباط بسیار جالب  کوچکی از جامعه می

طعنه آمیز یک روزنامه را  ی هاست که بخشی از مقال

نقول کنوی .    م۱۹۲2از شهر کوچک قزوین در سوا   

در  و خودمات سوالمت   مشوکالت دارو ” تحت عنوان 

را چنووین  و پزشووک، ایوون نشووریه داروخانووه “قووزوین

 کند: تعریف می

داروخانه: در قوزوین معنوای آن دو یوا سوه     ”

بوا   مغازه است که در آنجوا قیموت داروهوای فرنگوی    

الکاتبین است و تمام مردم بیمار، چه اروتمند و  کرام

 آیند. بر نمیها  آن خریدن ی هچه فقیر، از عهد

قووزوین ایوون جماعووت کسووانی  : در پزشووک

نویسوند ولوی    موی  هستند که تجوویزاتی بوه فرانسوه   

حواسشان بوه قودرت خریود موردم فقیور و بودبخت       

نیست، تعداد عظیمی از فقرا فوت کردنود، چونکوه از   

ند و مصورف آن  مدآ بر نمی قیمت باالی دارو ی هعهد

 3 “اند. را قطع کرده

خودمات   ی هعمدتاً تحت ارائ اکثریت جامعه،

                                                 
3 Varjavand, Sima-ye Tarikh, vol. 3, p. 1823. 
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   به حیات خوود اداموه دادنود.    «  هعام  طب  » پزشکی

طوب    قورن بیسوت ، شوفادهندگان    ی هدر دومین نیم

      ) از گیوواه درمووانگران، ایمووان درمووانگران تووا   هعام وو

شوان را بوه ویوژه در منواطق      ان ( طبابوت شکسته بند

غربوی،   مدرن روستایی و طوایفی ادامه دادند، ام ا طب 

ای شد کوه   یترین سیست  طب  صورت کامل، عمدهه ب

 4رفت. کار میه در ایران ب

                                                 
 برای مثا  ببینید:  ۴

Soltani, Joghrafiya, vol. 1, p. 537; Amir Hoseini, Karim 
Nikzad. Shenakht-e Sarzamin-e Char Mahall (Isfahan, 
1357/1979), pp. 44-47; Jozani, La beauté; Safinezhad, 
Javad. Talebabad (Tehran: Daneshgah, 1345/1966), pp. 430 
(fal-gu�i), 410-14  

 (، ی) موهوم پرستی طب 
491-94  

 (؛ ) جن، پری، دیو
Alberts, Robert Charles. Social Structure and Cultural 
Change in an Iranian Village 2 vols. (thesis University of 
Wisconsin, 1963), vol. 2, Pp. 906-44. 

نیووز در حجوو   حتووی اجوورای واکسیناسوویون

ماند، این حکایت در مورد اقدامات جای  محدودی بر

دیگر، مانند بهداشت عمومی نیز صوادق   ی هپیشگیران

هایی برای  بود که فعالیت م۱۹50 ی هبود. تنها در ده

های اندمیک آغاز شود و پیوروزی    ریشه کنی بیماری

 5حاصل آمد.م ۱۹20 ی هدر این نبرد در ده

                                                 
5 Faghih, Mohammad Ali. �Behdari,� Encyclopedia Iranica 
vol. 4, pp. 101-02.  

ه در یوک شهرسوتان کوچوک  بورای     برای دید کلی در مورد تغییرت حاصل

 :ببینید مثا 
Badri Zahireddini, Medizinische Topographie der 

iranischen Stadt Malayer (thesis Erlangen-Nurnberg, 1966). 
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